


สารบััญ

วิิสัยทััศน์์ ภารกิิจ ค่่านิ์ยมองค์่กิร ปรัชญากิารบัริหาร  
วัิฒน์ธรรมองค์่กิร และค่ำาขวัิญกิารกิำากัิบัดููแลกิิจกิารท่ั�ดู่

ข้อมูลทัั�วิไป

สารจากิประธาน์ค่ณะกิรรมกิารบัริษััทั

รายงาน์ค่ณะกิรรมกิารตรวิจสอบั

รายงาน์ค่ณะกิรรมกิารกิำากัิบัดููแลกิิจกิาร

รายงาน์ค่ณะกิรรมกิารสรรหา และกิำาหน์ดูค่่าตอบัแทัน์

รายงาน์ค่ณะกิรรมกิารบัริหารค่วิามเส่�ยง

ภาวิะเศรษัฐกิิจปี 2562 - 2563

ภาวิะธุรกิิจท่ั�อยู่อาศัยปี 2562 และค่าดูกิารณ์ 2563

04

06

07

09

12

15

18

21

23



ข้อมูลบัริษััทั

รางวัิลและเก่ิยรติประวัิติ

ผลกิารดูำาเนิ์น์งาน์

ค่วิามรับัผิดูชอบัต่อสังค่ม

กิารพััฒน์าบุัค่ลากิร

กิารดููแลชุมชน์

กิารต่อต้าน์ทุัจริต

กิารกิำากัิบัดููแลกิิจกิาร

นั์กิลงทุัน์สัมพััน์ธ์

ระบับัคุ่ณภาพั

รายกิารระหว่ิางกัิน์

รายงาน์ค่วิามรับัผิดูชอบั 
ของค่ณะกิรรมกิารบัริษััทัต่อรายงาน์ทัางกิารเงิน์

รายงาน์ของผู้สอบับััญช่รับัอนุ์ญาต

งบัแสดูงฐาน์ะกิารเงิน์

26

93

114

121

137

140

142

157

242

243

249

251

252

256



ปรััชญาการับริัหารั
เพ่ื่�อสัังคมคณุภาพื่ของ “ชาวศุุภาลััย” บรัษัิัทฯ จึึงตั้ั�งมั�นในการัสัรัา้งสัรัรัคท่์�อย่�อาศัุยท่�ม่คุณภาพื่ พัื่ฒนาผลัติั้ภัณฑ์์ตั้ลัอดเวลัา  

พัื่ฒนาสัังคมให้ม่ความปลัอดภัย อบอุ�น พัื่ฒนาการับริัการัท่�ด่ด้วยความเป็นม่ออาช่พื่ เพ่ื่�อสัร้ัางความพึื่งพื่อใจึส่ังสุัด 

ของล่ักค้า โดยยึดมั�นในปรััชญาการับริัหารังาน

วิสััยทัศุน์
ผ้่นำาด้านพัื่ฒนาอสัังหาริัมทรััพื่ย์อย�างยั�งย่น โดยม่สั�วนรั�วม 

ในการัพัื่ฒนาสัังคม แลัะสิั�งแวดล้ัอม

ภารักิจึ
สัร้ัางสัรัรัค์แลัะพัื่ฒนานวัตั้กรัรัมสิันค้าแลัะบริัการั  

เพ่ื่�อผลัปรัะกอบการัท่�ด่โดยคำานึงถึึงปรัะโยชน์ของผ้่ม่สั�วนได้เส่ัย

ค�านิยมองค์กรั
 » นวัตั้กรัรัม

 » คลั�องตัั้วแลัะย่ดหยุ�น

 » ชนะด้วยกัน

 » การัวัดผลัเป็นรั่ปธรัรัม

 » เน้นจึรัิยธรัรัมแลัะความถึ่กตั้้องตั้ามกฎหมาย

 » ยึดหลัักเศุรัษัฐกิจึพื่อเพื่่ยง

 » ความรัับผิดชอบตั้�อผ่้ม่สั�วนได้เสั่ย  

 สัังคมแลัะสิั�งแวดล้ัอม

(Superiority) (Profitability) (Longevity)

เน้นความเป็นเลิัศุในด้านสิันค้า  
บริัการัแลัะการัจัึดการัท่�ด่

คำานึงถึึงผลัปรัะโยชน์ 
สัำาหรัับทุกฝ่่ายท่�เก่�ยวข้อง  

ได้แก� ล่ักค้า ผ้่ถ่ึอหุ้น พื่นักงาน  
ผ้่รัับเหมา ค่�ค้าแลัะสัังคม

ปรัะกอบธุรักิจึอย�างยั�งย่น  
แลัะมั�นคง

S P L

4 บริิษััท ศุุภาลััย จำำากััด (มหาชน)



S

P

A

L

I

G

R

E

A

T

                   คำาขวัญการักำากับด่แลักิจึการัท่�ด่ 

 (Good) : การัคิดด่ พ่ื่ดด่ ทำาด่ เป็นพ่ื่�นฐานการัคิดบวกสัามารัถึนำามาปรัับใช้ใน 

   การัปฏิิบัติั้งาน การัแก้ไขปัญหาในงานได้ ช�วยลัดความขัดแย้งทำาให้ 

   การัติั้ดตั้�อส่ั�อสัารัรัะหว�างกันเป็นไปอย�างรัาบร่ั�น แลัะปรัะสับผลัสัำาเร็ัจึ

 (Responsibility) : การัม่จิึตั้สัำานึกตั้�อการักรัะทำา 

 : มุ�งมั�นแลัะทุ�มเทในการัดำาเนินธุรักิจึอย�างเต็ั้มความสัามารัถึ

 : เร่ัยนร้่ัเพิื่�มข่ดความสัามารัถึอย่�เสัมอ 

 (Equitable Treatment  : การัปฏิิบัติั้ตั้�อผ้่เก่�ยวข้องทุกฝ่่ายอย�างเท�าเท่ยมกัน 

                & Ethics) : ยึดมั�นในคุณธรัรัม แลัะดำาเนินธุรักิจึด้วยความเป็นธรัรัม 

 : คำานึงถึึงผ้่ม่สั�วนได้เส่ัยทุกฝ่่ายเป็นสัำาคัญ 

 : ปฏิิบัติั้ตั้�อผ้่ม่สั�วนได้เส่ัยอย�างเท�าเท่ยมกัน โดยไม�คำานึงถึึง เพื่ศุ อายุ 

  เช่�อชาติั้ สััญชาติั้ ศุาสันา ความเช่�อ ความคิดเห็นทางการัเม่อง 

 (Accountability) : ความรัับผิดชอบตั้�อหน้าท่�ด้วยการัเอาใจึใสั�

 : สัำานึกรัะลึักแลัะปฏิิบัติั้งานด้วยความรัอบคอบ รััดกุม 

 : พื่ร้ัอมยอมรัับผลัจึากการักรัะทำาตั้�างๆ อย�างกล้ัาหาญ 

 : ยึดถ่ึอปฏิิบัติั้ตั้ามกฎหมาย กฎเกณฑ์์ข้อบังคับแลัะกฎรัะเบ่ยบท่�เก่�ยวข้อง

 (Transparency) : โปรั�งใสั เปิดเผยข้อม่ลัแลัะตั้รัวจึสัอบได้ 

 : มุ�งมั�นดำาเนินธุรักิจึด้วยเจึตั้นารัมณ์อันบริัสุัทธิ� 

 : หลัักฐานการัอ้างอิง แลัะสัามารัถึตั้รัวจึสัอบช่�แจึงได้

              วัฒนธรัรัมองค์กรั

 (Support / Sponsor) : พ่ื่�สัอนน้อง รั�วมม่อ ช�วยเหล่ัอซึึ่�งกันแลัะกัน

 (Planning) : ม่การัวางแผน แลัะเป้าหมายท่�ชัดเจึน

 (Attitude) : ม่ทัศุนคติั้ด่ เห็นแก�ปรัะโยชน์ของผ้่อ่�นแลัะสั�วนรัวมเป็นท่�ตัั้�ง 

   เส่ัยสัลัะ ไม�เห็นแก�ตัั้ว

 (Legal and Regulation) : ถ่ึกต้ั้องตั้ามกฎหมาย รัะเบ่ยบข้อบังคับ แลัะขั�นตั้อนงานตั้�างๆ 

   ท่�กำาหนดไว้ในรัะบบ ISO ของบริัษััทฯ

 (Integrity) : ซ่ึ่�อสััตั้ย์ ยึดมั�นในคุณธรัรัม ไม�เอาเปร่ัยบล่ักค้าแลัะเพ่ื่�อนรั�วมงาน
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6 บริิษััท ศุุภาลััย จำำากััด (มหาชน)

ข้้อมููลท่ั่�วไป

บริิษ่ัทั่ ศุุภาล่ย จำำาก่ัด (มูหาชน)

เลขท่ี่� 1011 อาคารศุุภาลัยแกรนด์์ที่าวเวอร์ ถนนพระราม 3  แขวงช่่องนนที่ร่  เขตยานนาวา กรุงเที่พมหานคร 10120

ข้้อมููลสำำาค่ัญสำำาหร่ิบผูู้้ถืือหุ้น

ว่นปริะชุมูสำามู่ญผูู้้ถืือหุ้นปริะจำำาปี 2563

วันท่ี่� 21 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น.  

ณ ห้องประชุ่มชั่�น 33 อาคารศุุภาลัยแกรนด์์ที่าวเวอร์  

เลขท่ี่� 1011 ถนนพระราม 3 แขวงช่่องนนที่ร่  

เขตยานนาวา กรุงเที่พมหานคร 10120

เงิินปันผู้ลเสำนอจ่ำาย : 1.00 บาที่ต่อหุ้น 

เงิินปันผู้ลริะหว่างิกัาล : 0.40 บาที่ต่อหุ้น 

เงิินปันผู้ลงิวดคัร่ิ�งิปีหล่งิ : 0.60 บาที่ต่อหุ้น 

ว่นท่ั่�จ่ำายเงิินปันผู้ล : 18 พฤษภาคม 2563

เลข้ทั่ะเบ่ยน  0107535000303 

โทั่ริศุ่พท์ั่  0-2725-8888 

โทั่ริสำาริ   0-2683-2177 

โฮมูเพจำ   เว็บไซต์ : www.supalai.com  

   อ่เมล์ : ir_spali@supalai.com  

ทุั่นจำดทั่ะเบ่ยน  2,145,691,561 บาที่  

ทุั่นเร่ิยกัชำาริะแล้ว 2,143,079,330 บาที่ 

เลข้านุกัาริบริิษ่ัทั่ นางวารุณ่  ลภิธนานุวัฒน์ 

โทั่ริศุ่พท์ั่  0-2683-2228 

โทั่ริสำาริ   0-2683-2177 

อ่เมูล์   varunee.lap@supalai.com
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สารจากประธานกรรมการบริษััท

(ดร.ประทีป  ตัั้�งมติั้ธรรม)
ประธานกรรมการบริษััท

บริษััท ศุุภาลััย จำากัด (มหาชน)

เรียน ท่านผู้้�ถืือหุ�น

ในปีี 2562 จากสงครามการค้าระหว่่างปีระเทศ ทำาให้อััตราการขยายตัว่ทางเศรษฐกิจขอังโลกโดยรว่มลดลงซ่ึ่�งรว่มถึ่ง 

ปีระเทศไทย และส่งผลต่อัคว่ามผันผว่นขอังอััตราแลกเปีล่�ยนด้ว่ย

อัย่างไรก็ตามปัีจจัยท่�ส่งผลกระทบอัย่างมากต่อัภาคธุุรกิจอัสังหาริมทรัพย์ คือั มาตรการกำากับดูแลสินเชืื่�อัท่�อัยู่อัาศัย  

(Loan to Value) ขอังธุนาคารแห่งปีระเทศไทยในไตรมาสท่�สอัง ท่�ม่ผลต่อัคว่ามสามารถึขอังลูกค้าในการโอันกรรมสิทธิุ�  

และเมื�อัรว่มกับปัีญหาการเพิ�มข่�นขอังระดับหน่�สินภาคครัว่เรือันและราคาสินค้าเกษตรท่�ตกตำ�า ทำาให้การตัดสินใจซืึ่�อั 

ขอังกลุ่มลูกค้าลดลงจนเกิดภาว่ะชื่ะลอัตัว่

ขณะเด่ยว่กันค่าเงินบาทท่�แข็งข่�นเป็ีนผลให้ลูกค้าต่างชื่าติซ่ึ่�งส่ว่นใหญ่เป็ีนชื่าว่จ่นม่ภาระในการซืึ่�อัอัสังหาริมทรัพย์ 

ท่�ม่ราคาแพงข่�น ทำาให้กลุ่มลูกค้ากลุ่มน่�หายไปีเป็ีนจำานว่นมาก

จากปัีจจัยข้างต้นในช่ื่ว่งคร่�งปีีแรกทำาให้ลูกค้าส่ว่นใหญ่ชื่ะลอัการตัดสินใจซืึ่�อัอัสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะสินค้าปีระเภท 

อัาคารชุื่ดท่�ม่ยอัดจอังลดลงมาก ขณะท่�โครงการแนว่ราบยังเป็ีนสินค้าท่�ยงัม่คว่ามต้อังการจ่งม่ยอัดขายลดลงไม่มากเมื�อัเท่ยบกับ 

โครงการอัาคารชุื่ด



8 บริิษััท ศุุภาลััย จำำากััด (มหาชน)

อัย่างไรก็ตามเมื�อัช่ื่ว่งปีลายปีีรัฐบาลได้อัอักมาตรการกระตุ้นภาคธุุรกิจอัสังหาริมทรัพย์ อัาทิ การลดค่าธุรรมเน่ยมการจด 

จำานอัง ค่าธุรรมเน่ยมการโอันกรรมสิทธิุ� การสนับสนุนเงินเพื�อัลดภาระการผ่อันดาว่น์ (Cash Back) และสินเชืื่�อัเพื�อัท่�อัยู่อัาศัย 

ท่�ม่อััตราดอักเบ่�ยตำ�าจากธุนาคารจากการปีรับนโยบายการเงินโดยปีรับลดอััตราดอักเบ่�ยนโยบายลง 0.25% ทำาให้ภาพรว่ม 

ขอังธุุรกิจอัสังหาริมทรัพย์กระเตื�อังข่�น

จากปีัจจัยต่างๆ ท่�กล่าว่มาข้างต้น ทำาให้ในปีีท่�ผ่านมา ยอัดขายขอังกลุ่มบริษัทฯ ลดลงเหลือั 22,324 ล้านบาท หรือั 

ลดลง 33% โดยม่สัดส่ว่นโครงการอัาคารชืุ่ด 38% และโครงการแนว่ราบ 62% ส่ว่นรายได้รว่มเท่ากับ 23,957 ล้านบาท  

ลดลง 7% และกำาไรสุทธิุ 5,403 ล้านบาท ลดลง 6% ส่ว่นคว่ามสามารถึในการชื่ำาระคืนหน่�พบว่่า กลุ่มบริษัทฯ ม่ภาระหน่�สิน 

ท่�ม่ดอักเบ่�ยต่อัส่ว่นขอังผู้ถืึอัหุ้นเพ่ยง 34% ด้ว่ยต้นทุนการเงินเฉล่�ยเพ่ยง 2.3% ซ่ึ่�งแสดงให้เห็นถึง่สถึานะทางการเงินท่�แข็งแกร่ง  

ทำาให้บริษัทฯ ยังคงระดับคว่ามน่าเชืื่�อัถืึอัจากการจัดอัันดับเครดิตโดย TRIS Rating อัยู่ท่�ระดับ A/Stable

ปัีจจุบันกลุ่มบริษัทฯ ม่โครงการครอับคลุมพื�นท่�กรุงเทพฯ และปีริมณฑล รว่มถ่ึงหัว่เมือังใหญ่ในต่างจังหวั่ดทั�ว่ปีระเทศ  

เป็ีนมูลค่ากว่่า 2 แสนล้านบาท โดยม่ยอัดขายท่�รอัรับรู้รายได้ (Backlog) ปีระมาณ 38,655 ล้านบาท และในปีี 2563 บริษัทฯ  

ม่แผนจะเปิีดโครงการใหม่ครอับคลุมทำาเลทั�ว่ปีระเทศทุกปีระเภทสินค้า โดยเน้น 5 กลยทุธ์ุ คือั 1) สร้างสินค้าใหม่ ด่ไซึ่น์ใหม่  

บนทำาเลใหมท่่�ม่คว่ามตอ้ังการ 2) พัฒนาบา้นอััจฉรยิะ นำาเทคโนโลยม่าสรา้งสรรคสิ์�งอัำานว่ยคว่ามสะดว่กสบายและคว่ามปีลอัดภยั 

ให้ลูกคา้ 3) เพิ�มเซ็ึ่กเมนตใ์หม่ๆ สร้างบา้นหรูและอัาคารชื่ดุแบบมกิซึ่ย์สู (Mixed-use) ระดบับน  4) ปีรับปีรงุกระบว่นการทำางานภายใน 

และวิ่เคราะห์ข้อัมูล เพื�อัเข้าถ่ึงคว่ามต้อังการท่�แท้จริงขอังลูกค้าให้มากข่�น และ 5) มุ่งดำาเนินธุุรกิจด้ว่ยคว่ามรับผิดชื่อับต่อัสังคม  

สิ�งแว่ดล้อัม เช่ื่น การพัฒนาโครงการบ้านผู้สูงอัายุ ซ่ึ่�งสอัดคล้อังกับภารกิจขอังบริษัทฯ คือั “สร้างสรรค์และพัฒนานว่ัตกรรม 

สินค้าและบริการ เพื�อัผลปีระกอับการท่�ด่โดยคำาน่งถ่ึงปีระโยชื่น์ขอังผู้ม่ส่ว่นได้เส่ย”

และในปีีน่�บริษัทฯ ได้รับรางวั่ลเก่ยรติยศจากอังค์กรชัื่�นนำาต่างๆ จำานว่นมาก อัาทิ รางวั่ลบริษัทจดทะเบ่ยนด้านนักลงทุน 

สัมพันธ์ุด่เด่นและรางว่ัลหุ้นยั�งยืน จากตลาดหลักทรัพย์แห่งปีระเทศไทย, ได้รับการจัดอัันดับในกลุ่ม “ด่เลิศ” ติดต่อักัน 

เป็ีนปีีท่� 7 จากผลการสำารว่จการกำากับดูแลกิจการท่�ด่บริษัทจดทะเบ่ยนในปีี 2562 โดยสมาคมส่งเสริมสถึาบันกรรมการบริษัทไทย,  

ได้คะแนนเต็มร้อัยละ 100 จากการปีระเมินคุณภาพการจัดปีระชุื่มสามัญผู้ถืึอัหุ้น (AGM Checklist) ปีี 2562 โดยสมาคม 

ส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ติดต่อักันเป็ีนปีีท่� 8, รางวั่ล Thailand’s Most Admired Company 2019 สาขาการบริการ จากนิตยสาร  

Brand Age, รางวั่ลฉลากแบบอัาคารอันุรักษ์พลังงาน 2562 ระดับด่มาก ปีระเภทอัาคารชุื่ด จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทน 

และอันุรักษ์พลังงาน กระทรว่งพลังงาน, รางวั่ลสถึานปีระกอับกิจการด่เด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ุและสวั่สดิการแรงงาน ปีระจำาปีี 2562  

ระดับปีระเทศ จากกรมสวั่สดิการและคุ้มครอังแรงงาน กระทรว่งแรงงาน, รางวั่ล Silver Star for Children จากอังค์การยูนิเซึ่ฟ  

ปีระเทศไทย เป็ีนต้น และได้รับคะแนนคว่ามพ่งพอัใจต่อัการบริการจากลูกค้าในปีี 2562 เฉล่�ยร้อัยละ 84.8

ตลอัดระยะเว่ลากว่่า 30 ปีี กลุ่มบริษัทฯ ยด่มั�นและให้คว่ามสำาคัญกับการดำาเนินธุุรกิจอัยา่งยั�งยนืโดยมุ่งเน้นการสร้างสมดุล 

ท่�เหมาะสมใน 3 มิติ ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม และสิ�งแว่ดล้อัม โดยใช้ื่หลักการกำากับดูแลกิจการท่�ด่และการบริหารคว่ามเส่�ยง  

การสร้างสรรค์คุณภาพช่ื่วิ่ตขอังคนในสังคมให้ด่ยิ�งข่�นด้ว่ยจิตสำาน่กคว่ามรับผิดชื่อับต่อัสังคมขอังอังค์กร (Corporate Social  

Responsibility : CSR) สู่การพัฒนาท่�ยั�งยืนตามกระบว่นการ SDGs (Sustainable Development Goals) การสร้างสรรค์ 

นวั่ตกรรมท่�อัยู่อัาศัยคว่บคู่ไปีกับการพัฒนาสังคมหลากหลายรูปีแบบอัย่างต่อัเนื�อัง ทั�งกิจกรรมด้านการให้คว่ามรู้ การศ่กษา  

ครอับครัว่ สุขภาพ สิ�งแว่ดล้อัม และศิลปีวั่ฒนธุรรม และบริษัทฯ ยังคงยด่มั�นในหลักจริยธุรรมและคว่ามถูึกต้อังตามกฎหมาย 

ไปีพร้อัมกับการพัฒนาคู่ค้าให้ครอับคลุมหลักการท่�ด่ทั�งห่ว่งโซ่ึ่อุัปีทาน (Supply Chain) เพื�อัสร้างปีระโยชื่น์แก่ผู้ม่ส่ว่นได้เส่ยทุกฝ่่าย 

รว่มถ่ึงสังคมโดยรว่ม เพื�อันำาศุภาลัยก้าว่ไปีสู่อังค์กรธุุรกิจท่�ยั�งยืนในอันาคต
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่่านผู้้�ถืือหุ้้�น

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษััทฯ ประกอบด้้วยกรรมการอิสระ จำานวน 3 ท่าน ซ่ึ่�งเป็นผู้้้ทรงคุณวุฒิิ และมีประสบการณ์ 

ด้้านการเงิน อสังหาริมทรัพย์ การบริหารองค์กร โด้ยมีนายอนันต์ เกตุพิทยา เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  

ผู้ศ.อัศวิน พิชญโยธิน และรศ.ด้ร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒิน์ เป็นกรรมการตรวจสอบ ซ่ึ่�งทุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้้วนตามหลักเกณฑ์์ 

ที�กำาหนด้โด้ยคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาด้หลักทรัพย์

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที �ตามที �ได้้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษััท เพ่ �อช่วยคณะกรรมการบริษััท 

ในการด้้แลกิจการ ซึ่่�งในรอบปี 2562 ที�ผู้่านมา คณะกรรมการตรวจสอบของบริษััทฯ ได้้ปฏิิบัติภารกิจตามความรับผู้ิด้ชอบ 

ในการกำาก ับด้้แลกิจการที �ด้ ี และตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที �ได้ ้ร ับอนุม ัต ิจากคณะกรรมการบริษั ัท  

โด้ยใช้ความร้้ ความสามารถ้ ความระมัด้ระวังรอบคอบ มีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ เพ่�อประโยชน์ส้งสุด้ต่อผู้้้มีส่วนได้้เสีย 

อย่างเท่าเทียมกัน และรายงานผู้ลการปฏิิบัติหน้าที�และข้อเสนอแนะต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการบริษััทรับทราบทุกครั�ง  

โด้ยมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ รวม 12 ครั�ง โด้ยมีการหารอ่ร่วมกับฝ่่ายบริหาร หน่วยงานตรวจสอบภายใน และ 

ผู้้้สอบบัญชีในเร่�องที�เกี�ยวข้อง โด้ยสรุปสาระสำาคัญในการปฏิิบัติหน้าที�ได้้ดั้งนี�

1. การสอบท่านระบบรายงานท่างการเงิน และรายงานผู้ลการดำำาเนินงานที่�มิใช่่รายงานท่างการเงิน 

คณะกรรมการตรวจสอบได้้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำาปี 2562 ของบริษััท ศุภาลัย จำากัด้ (มหาชน)  

และงบการเงินรวม ร่วมกับฝ่่ายบริหาร หน่วยงานตรวจสอบภายใน และเชิญผู้้้สอบบัญชีร่วมประชุมทุกไตรมาส เพ่�อหาร่อเกี�ยวกับ 

ความเป็นอิสระในการปฏิิบัติหน้าที� และการแสด้งความเห็นของผู้้้สอบบัญชี พร้อมทั�งสอบถ้ามผู้้้สอบบัญชีในเร่�องความถ้้กต้อง 

ครบถ้้วนของงบการเงิน การปรับปรุงรายการบัญชีที�สำาคัญ ซ่ึ่�งมีผู้ลกระทบต่องบการเงิน ความเพียงพอเหมาะสมของวิธีการบันท่ก 

บัญชี ขอบเขตการตรวจสอบ การเปิด้เผู้ยข้อม้ลอย่างถ้้กต้อง ครบถ้้วน เพียงพอ และความมีอิสระของผู้้้สอบบัญชี ทำาให้มั�นใจว่า 

การจัด้ทำางบการเงินเป็นไปตามข้อกำาหนด้ของกฎหมายและมาตรฐานบัญชีตามหลักการบัญชทีี�รับรองทั�วไป ระบบบัญชีและ 

งบการเงินมีความถ้้กต้องเช่�อถ้่อได้้ รวมทั�งมีการเปิด้เผู้ยข้อม้ลในงบการเงินอย่างเพียงพอและทันเวลา เพ่�อเป็นประโยชน ์

กับนักลงทุนหร่อผู้้้ใช้งบการเงิน 

คณะกรรมการตรวจสอบได้้สอบทานรายงานผู้ลการด้ำาเนินงานของฝ่่ายต่าง ๆ  โด้ยเปรียบเทียบแผู้นงานกับผู้ลการด้ำาเนินงาน 

ของฝ่่ายต่าง ๆ  โด้ยจะซัึ่กถ้ามประเด็้นปัญหาหร่อสิ�งที�น่าเป็นห่วง พร้อมให้ข้อคิด้เห็น พิจารณาแนวทางการจัด้การ เพ่�อให้มั�นใจว่า 

มีการปฏิิบัติงานตามแนวทางอย่างเหมาะสมและโปร่งใส

2. การสอบท่านการบริหุ้ารความเสี�ยง

คณะกรรมการตรวจสอบได้้สอบทานการบริหารความเสี�ยง แผู้นงานและแนวทางบริหารความเสี�ยงตามหลักการที�กำาหนด้ 

ในนโยบายบริหารความเสี�ยง เพ่�อลด้ผู้ลกระทบที�อาจเกิด้ข่�น ให้อย่้ในระดั้บที�ยอมรับได้้ รวมถ่้งพิจารณาและสอบทานประสิทธิภาพ 

และความเหมาะสมของกระบวนการบริหารความเสี�ยงอันเกิด้จากปัจจัยภายในและภายนอกของบริษััทฯ และติด้ตามความค่บหน้า 

ของการบริหารความเสี �ยงสำาคัญ โด้ยพิจารณาระบุปัจจัยเสี �ยงที �ครอบคลุมการปฏิิบัติงาน โอกาสที�จะเกิด้ผู้ลกระทบ  

จากการจัด้การความเสี�ยง ทำาให้มั�นใจได้้ว่า บริษััทฯ มีการประเมินความเสี�ยงที�มีนัยสำาคัญอย่างเป็นระบบ พร้อมส่งเสริมความร้้ 

ความเข้าใจให้กับพนักงานทั�งองค์กร เพ่�อเป็นกลไกสำาคัญในการสร้างม้ลค่าต่อธุรกิจ นอกจากนี�คณะกรรมการตรวจสอบได้้ให ้

ความเห็นเกี�ยวกับการพัฒินาธุรกิจในอสังหาริมทรัพย์ บนที�ดิ้นทำาเลต่าง ๆ รวมถ่้ง การวิเคราะห์ความเสี�ยงเกี�ยวกับข้อกำาหนด้ 

กฎหมาย แนวเวนค่นที�ด้ิน ศักยภาพที�ด้ินที�เกี�ยวข้อง ทั�งนี� บริษััทฯ ได้้เปิด้เผู้ยความเสี�ยงสำาคัญต่าง ๆ ไว้ภายใต้หัวข้อปัจจัย 

ความเสี�ยงในรายงานประจำาปี 2562
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3. การสอบท่านระบบการควบค้มภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้้สอบทานระบบการควบคุมภายในร่วมกับผู้้้สอบบัญชีและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

เพ่�อประเมินความเพียงพอเหมาะสมของระบบควบคุมภายในตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน และแนวทางที�กำาหนด้โด้ย 

สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาด้หลักทรัพย์ รวมทั�งตลาด้หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซ่ึ่�งครอบคลุมความปลอด้ภัย 

ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถ่้งการพิจารณาผู้ลการตรวจสอบตามแผู้นงานการตรวจสอบที�ได้้รับการอนุมัติ และรายงานผู้ล 

การตรวจสอบ โด้ยฝ่่ายบริหารของบริษััทฯ ได้้ติด้ตามให้มีการแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะในรายงานผู้ลการตรวจสอบ และ 

ข้อคิด้เห็นของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างต่อเน่�อง รวมถ่้งปรับปรุงแก้ไขระบบการควบคุมภายในให้สอด้คล้องกับสถ้านการณ์ 

ที�เปลี�ยนแปลงไป ทั�งนี� ผู้ลการตรวจสอบภายในไม่พบจุด้อ่อน หร่อข้อบกพร่องในระบบการควบคุมภายใน ที�อาจมีผู้ลกระทบ 

ต่อการด้ำาเนินธุรกิจของบริษััทฯ อย่างเป็นสาระสำาคัญ ซ่ึ่�งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษััทฯ มีระบบการควบคุมภายใน  

และการกำากับด้้แลความเสี�ยงอย่างเพียงพอ และมีประสิทธิผู้ลทางธุรกิจ นอกจากนี�ผู้้้สอบบัญชีได้้ประเมินผู้ลระบบควบคุมภายใน  

และไม่พบจุด้อ่อนที�เป็นสาระสำาคัญซ่ึ่�งอาจมีผู้ลกระทบต่องบการเงินของบริษััทฯ

4. การสอบท่านการปฏิิบัติตามกฎหุ้มายที่�เกี�ยวข้�องกับธุ้รกิจ

คณะกรรมการตรวจสอบได้้สอบทานการปฏิิบัติตามกฎหมายว่าด้้วยหลักทรัพย์ฯ ข้อกำาหนด้ของตลาด้หลักทรัพย์ฯ และ 

คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาด้หลักทรัพย ์ และกฎหมายอ่�นที�เกี�ยวข้องกับธุรกิจของบริษััทฯ ซ่ึ่�งไม่ได้้รับรายงานจาก 

ผู้้้สอบบัญชี การร้องเรียนจากบุคคลภายนอก การเปิด้เผู้ยข้อม้ลโด้ยฝ่่ายจัด้การ และผู้้้ตรวจสอบภายในไม่พบการไม่ปฏิิบัติ 

ตามกฎหมาย จ่งทำาให้มั�นใจได้้ว่า บริษััทฯ ไม่มีการปฏิิบัติที�ไม่สอด้คล้องกับกฎหมายที�จะส่งผู้ลกระทบต่อบริษััทฯ อย่างมีนัยสำาคัญ

5. การสอบท่านรายการที่�เกี�ยวโยงกันหุ้รือรายการที่�อาจมีความขั้ดำแย�งท่างผู้ลประโยช่น์

คณะกรรมการตรวจสอบได้้สอบทานรายการที�เกี�ยวโยงกันหร่อรายการที�อาจมีความขัด้แยง้ทางผู้ลประโยชน์และเห็นว่ามี 

การเปิด้เผู้ยข้อม้ลครบถ้้วนเพียงพอ เป็นรายการจริงทางการค้าอันเป็นธุรกิจปกติทั�วไป สมเหตุสมผู้ล ขจัด้ความขัด้แย้ง 

ทางผู้ลประโยชน์ และเป็นไปตามข้อกำาหนด้ของคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาด้หลักทรัพย์ และตลาด้หลักทรัพย ์

แห่งประเทศไทย โด้ยในปี 2562 ไม่มีรายการที�เข้าข่ายลักษัณะรายการที�เกี�ยวโยงกัน หร่อ รายการที�อาจมีความขัด้แย้ง 

ทางผู้ลประโยชน์ที�ต้องขออนุมัติจากที�ประชุมผู้้้ถ่้อหุ้น

6. การสอบท่านการปฏิิบัติตามมาตรการต่อต�านการท้่จริตคอร์รัปชั่น

คณะกรรมการตรวจสอบได้้สอบทานมาตรการการควบคุมภายใน รวมถ่้งการกำากับด้้แล การปฏิิบัติตามมาตรการต่อต้าน 

การทุจริตคอร์รัปชัน และการกำาหนด้แนวทางเชิงป้องกันการทุจริตที�อาจเกิด้ข่�นได้้ โด้ยจัด้ให้มีช่องทางการร้องเรียนและแจ้งเบาะแส 

ผู้่านเว็บไซึ่ต์และอีเมลของบริษััทฯ มีการจัด้กิจกรรมส่งเสริม ส่�อสาร จัด้นิทรรศการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ทั�งนี�  

ผู้ลการตรวจสอบภายในไม่พบจุด้อ่อน หร่อข้อบกพร่องในระบบการควบคุมภายในตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอรร์ัปชัน 

ที�เป็นสาระสำาคัญ ซ่ึ่�งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษััทฯ มีระบบการควบคุมภายใน และการกำากับด้้แลความเสี�ยง 

ตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันตามแนวทางโครงการแนวร่วมปฏิิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต 

คอร์รัปชันอย่างเพียงพอเหมาะสม
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7. การท่บท่วนข้�อกำาหุ้นดำข้องคณะกรรมการตรวจสอบ และกฎบัตรข้องหุ้น่วยงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้้สอบทานข้อกำาหนด้ของคณะกรรมการตรวจสอบให้มีความเหมาะสม และสอด้คล้องกับหน้าที�และ 

ความรับผิู้ด้ชอบของคณะกรรมการตรวจสอบที�กำาหนด้ข่�นใหม่ และข้อกฎหมายต่าง ๆ  ที�เกี�ยวข้อง โด้ยคณะกรรมการตรวจสอบ 

ได้้ปฏิิบัติหน้าที�ด้้วยความรอบคอบ มีความเป็นอิสระและโปร่งใสเพ่�อประโยชน์ส้งสุด้ของบริษััทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ 

เช่�อมั�นว่างบการเงินของบริษััทฯ และบริษััทย่อย มีความถ้้กต้อง เช่�อถ่้อได้้ และสอด้คล้องกับมาตรฐานการบัญชีที�รับรองทั�วไป  

และมาตรฐานการรายงานทางการเงินได้้ด้ำาเนินการภายใต้การบริหารความเสี�ยงและระบบการควบคุมภายในที�มีประสิทธิผู้ล 

และเพียงพอ และเป็นไปตามกฎหมายและข้อกำาหนด้ของทางการที�เกี�ยวข้อง

นอกจากนี�คณะกรรมการตรวจสอบได้้สอบทานกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน เห็นว่ามีความเหมาะสมและ 

สอด้คล้องกับหน้าที�ความรับผู้ิด้ชอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพ่�อใช้เป็นแนวทางการปฏิิบัติงาน และให้ตระหนัก 

ถ่้งความสำาคัญของระบบการกำากับด้้แลกิจการที�ดี้

8. การกำากับด้ำแลงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบมีการกำากับด้้แลหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่่�งครอบคลุมถ้่งภารกิจหลัก ขอบเขตหน้าที� 

ความรับผิู้ด้ชอบ ความเป็นอิสระในการปฏิิบัติงานตรวจสอบ รวมถ่้งการจัด้องค์กรและอัตรากำาลัง โด้ยสอบทานและอนุมัติแผู้นงาน 

การตรวจสอบประจำาปีที�จัด้ทำาข่�นตามผู้ลการประเมินความเสี�ยงในหน่วยงานของบริษััทฯ รวมถ่้งให้ข้อเสนอแนะในการปฏิิบัติงาน 

แก่หน่วยงานตรวจสอบภายในอยา่งสมำ�าเสมอ เพ่�อให้การตรวจสอบภายในเป็นไปตามมาตรฐานสากล การปฏิิบัติงานตามวิชาชีพ 

การตรวจสอบภายใน และมีประสิทธิผู้ลมากยิ�งข่�น พร้อมทั�งติด้ตามการด้ำาเนินการแก้ไขตามรายงานผู้ลการตรวจสอบในประเด็้น 

ที�มีสาระสำาคัญ โด้ยสรุปเห็นว่า บริษััทฯ มีระบบการตรวจสอบภายใน และการจัด้การข้อม้ลสารสนเทศที�เพียงพอเหมาะสม  

และมีประสิทธิภาพ โด้ยหน่วยงานตรวจสอบภายในสามารถ้ปฏิิบัติหน้าที�ได้้อย่างอสิระ พร้อมให้คำาแนะนำาปร่กษัา และให้ข้อม้ล 

ที�เป็นประโยชน์ต่อการตัด้สินใจในการปรับปรุงการด้ำาเนินงานของบริษััทฯ

9. การพิิจารณาเสนอแต่งตั�งผู้้�สอบบัญชี่และค่าสอบบัญชี่ ประจำาปี 2562

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา คัด้เล่อก เสนอแต่งตั�ง ผู้้้สอบบัญชี รวมทั�งกำาหนด้ค่าตอบแทนของผู้้้สอบบัญชี 

ประจำาปี 2562 โด้ยพิจารณาผู้ลการปฏิิบัต ิงานในปีที �ผู้ ่านมาของผู้้ ้สอบบัญชีตามเกณฑ์์การประเมินผู้ลบริษััทฯ  

ด้้านคุณสมบัติของผู้้้สอบบัญชี ความเป็นอิสระในการปฏิิบัติงาน คุณภาพ และมาตรฐานการทำางาน อย้่ในเกณฑ์์น่าพอใจ  

และผู้้ ้สอบบัญชีมีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาด้หลักทรัพย์  

และตลาด้หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้ังนั�น คณะกรรมการตรวจสอบ จ่งได้้เสนอแต่งตั�งบริษััท สำานักงาน อี วาย จำากัด้  

เป็นผู้้้สอบบัญชีของบริษััทฯ ประจำาปี 2562 และมีมติเห็นชอบให้เสนอขออนุมัติแต่งตั�ง นายศุภชัย ปัญญาวัฒิโน ผู้้้สอบบัญชี 

รับอนุญาตเลขที� 3930 หร่อนางสาวกรองแก้ว ลิมป์กิตติกุล ผู้้้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที� 5874 หร่อนายณัฐวุฒิิ สันติเพ็ชร  

ผู้้้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที� 5730 และเสนอค่าสอบบัญชีประจำาปีและรายไตรมาสของบริษััทฯ ประจำาปี 2562 จำานวนเงิน  

2.55 ล้านบาทต่อคณะกรรมการบริษััท เพ่�อเสนอให้ที�ประชุมผู้้้ถ่้อหุ้นพิจารณา

(นายอนันต์  เกต้พิิท่ยา)
ประธุานคณะกรรมการตรวจสอบ
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รายงานคณะกรรมการกำากับดููแลกิจการ

เรียน ท่่านผูู้�ถืือหุ้้�น

คณะกรรมการกำากับดููแลกิจการ ประกอบดู้วยกรรมการ 4 ท่่าน โดูยมีประธานคณะกรรมการกำากับดููแลกิจการเป็นกรรมการ 

อิสระ ในปี 2562 คณะกรรมการกำากับดููแลกิจการจัดูให้้มีการประชุุม 1 ครั�ง โดูยมีห้น้าที่�รับผิิดูชุอบดู้านการกำากับดููแลกิจการ 

ดูำาเนินงานของบรษัิัท่ฯ ให้้เป็นไปตามห้ลกัการกำากับดููแลกจิการที่�ดีู สอดูคล้องกบัห้ลกัการกำากับดููแลกิจการที่�ดีูของตลาดูห้ลกัท่รพัย์ 

แห่้งประเท่ศไท่ย และห้ลักสากลของ The Organization for Economic Cooperation and Development: OECD)

คณะกรรมการกำากับดููแลกิจการ ไดู้ให้้ความสำาคัญและมุ่งมั�นพัฒนาประสิท่ธิภาพในการดูำาเนินงานดู้านการกำากับดููแลกิจการ 

ที่�ดีูให้้เกิดูประสิท่ธิผิล โดูยมีการบริห้ารงานดู้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบไดู้ และติดูตามการดูำาเนินงานตามแผินงาน 

การกำากับดููแลกิจการที่�ดีู โดูยยึดูมั�นในปฏิิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจเพ่�อการเติบโตอย่างยั�งย่น ทั่�งนี� ห้น้าที่�ของคณะกรรมการ 

กำากับดููแลกิจการ ยังครอบคลุมการดูำาเนินงานในดู้านการต่อต้านการทุ่จริต สร้างความเป็นธรรมและมีความรับผิิดูชุอบต่อ 

ผู้ิมีส่วนไดู้เสยี ไดู้แก่ พนกังาน ลูกค้า คู่ค้า ชุุมชุน ผู้ิรับเห้มา ผู้ิถ่ือหุ้้น สังคม สิ�งแวดูล้อม ห้น่วยงานภาครฐั โดูยสรุปสาระสำาคัญไดู้ดัูงนี� 

1. สิิท่ธิิของผูู้�ถืือหุ้้�น

 § กำากบัดูแูลให้้มกีารประชุมุสามญัผิูถ้ือ่หุ้น้ประจำาปี 2562 โดูยให้้ข้อมลู วนั เวลา สถืานท่ี� และวาระการประชุมุ ตลอดูจน 

ข้อมูลทั่�งห้มดูที่�เกี�ยวข้องกับเร่�องที่�ต้องตัดูสินใจต่อที่�ประชุุมแก่ผูิ้ถ่ือหุ้้นเป็นการล่วงห้น้าอย่างเพียงพอ ทั่นเวลา  

โดูยอำานวยความสะดูวกและส่งเสรมิให้้ผู้ิถ่ือหุ้้นทุ่กคน รวมทั่�งผู้ิถ่ือหุ้้นที่�เป็นนกัลงท่นุสถืาบนัไดู้เข้าร่วมประชุุมผู้ิถ่ือหุ้้น 

ของบริษััท่ฯ และออกเสยีงลงคะแนนอย่างเต็มที่� ส่งผิลให้้บรษัิัท่ฯ ไดู้รับคะแนนจากการประเมนิคณุภาพการจดัูประชุุม 

ผู้ิถ่ือหุ้้นเต็ม 100 คะแนน ต่อเน่�อง 7 ปีซ้้อน จนไดู้รับรางวัล Investors’ Choice Award

 § กำากบัดูแูลให้้แจ้งให้้ผิูถ้ือ่หุ้น้ท่ราบกฎเกณฑ์ต่าง ๆ  ที่�ใชุ้ในการประชุมุล่วงห้น้าท่ั�งภาษัาไท่ยและภาษัาองักฤษัผ่ิานเวบ็ไซ้ต์  

และนำาส่งห้นังส่อเชิุญประชุุมล่วงห้น้า เพ่�อเปิดูโอกาสให้้ผูิ้ถื่อหุ้้น และผูิ้ลงทุ่นสถืาบัน มีเวลาในการเตรียมตัวศึกษัา 

รายละเอียดูของแต่ละวาระ และเตรียมการมอบฉัันท่ะเอกสาร ไม่น้อยกว่า 30 วัน พร้อมทั่�งไดู้ลงโฆษัณาคำาบอกกล่าว 

เชิุญประชุุมผู้ิถ่ือหุ้้นในห้นังส่อพิมพ์ต่อเน่�องกัน 3 วันก่อนวันประชุุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

 § กำากับดููแลให้้จัดูวาระการประชุุมต่างๆ ให้้มีวัตถืุประสงค์ เห้ตุผิลของแต่ละวาระ และความเห้็นของกรรมการในแต่ละ 

วาระอย่างชัุดูเจน

 § กำากับดููแลให้้ขออาสาสมัครผิู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงท่ี�เป็นอิสระ เพ่�อเข้าร่วมตรวจนับคะแนนท่ี�จุดูนับคะแนน  

โดูยในแต่ละวาระของการประชุุม และเปิดูเผิยมติที่�ประชุุมสามัญผูิ้ถื่อหุ้้น พร้อมผิลการลงคะแนนเสียงห้ลังเสร็จสิ�น 

การประชุุม โดูยแจ้งตลาดูห้ลักท่รัพย์แห้่งประเท่ศไท่ย และเปิดูเผิยไว้บนเว็บไซ้ต์ของบริษััท่ฯ ภายในสิ�นวันห้ลังจาก 

การประชุุมเสร็จสิ�น

2. การปฏิิบัติิต่ิอผูู้�ถืือหุ้้�นอย่างเท่่าเที่ยมกัน

 § กำากบัดูแูลให้้เปิดูโอกาสให้้ผิูถ้ือ่หุ้น้เสนอเพิ�มวาระการประชุมุ คำาถืามล่วงห้น้า และเสนอชุ่�อบุคคลเพ่�อเข้ารบัการพจิารณา 

เล่อกตั�งเป็นกรรมการเป็นการล่วงห้น้าระห้ว่างวันที่� 1 ตุลาคม 2562 ถึืงวันที่� 6 มกราคม 2563

 § อำานวยความสะดูวกให้้กบัผิูถ้ือ่หุ้น้ท่ี�เป็นชุาวต่างชุาต ิโดูยจดัูท่ำาเอกสารต่างๆ เป็น 2 ภาษัา คอ่ ภาษัาไท่ยและภาษัาองักฤษั  

และจัดูท่ำาเว็บไซ้ต์ของบริษััท่ฯ (www.supalai.com) เป็น 2 ภาษัา เพ่�อให้้บริการเผิยแพร่แก่ผู้ิถ่ือหุ้้นที่�สนใจ
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 § กำาห้นดูให้้กรรมการ ผิู้บริห้าร และพนักงานทุ่กคนจัดูท่ำารายงานความขัดูแย้งท่างผิลประโยชุน์เป็นประจำาทุ่กปี  

โดูยในปี 2562 ไม่พบรายการความขัดูแย้งท่างผิลประโยชุน์ที่�เป็นสาระสำาคัญ

 § กำาห้นดูให้้กรรมการทุ่กคนและผิู้บริห้ารท่ี�มีห้น้าท่ี�รายงานการถื่อครอง การเปลี�ยนแปลงห้ลักท่รัพย์ตามกฎห้มาย  

โดูยมีเลขานุการบริษััท่รวบรวมและรายงานในที่�ประชุุมคณะกรรมการบริษััท่รับท่ราบเป็นประจำาทุ่กไตรมาส

 § กำากับดููแลให้้มีการดูำาเนินการตามแนวปฏิิบัติเร่�องการใชุ้ข้อมูลภายใน โดูยขอให้้กรรมการ ผิู้บริห้ารและพนักงาน 

ผู้ิที่�เกี�ยวข้องกับข้อมูล ห้้ามซ่้�อขายห้ลักท่รัพย์ของบริษััท่ฯ ในชุ่วง 1 เดู่อนก่อนที่�งบการเงินจะเผิยแพร่ต่อสาธารณชุน

 § กำาห้นดูให้้มกีารเปิดูเผิยข้อมลูเกี�ยวกบัรายการเกี�ยวโยงในรายงานประจำาปี (แบบ 56-2) และแบบแสดูงรายงานข้อมลู 

ประจำาปี (แบบ 56-1) อย่างครบถ้ืวน แต่ห้ากมีการท่ำารายการเกี�ยวโยง การอนุมัติรายการจะต้องไดู้รับความเห็้นชุอบ 

จากคณะกรรมการบริษััท่ก่อนดูำาเนินการ พร้อมทั่�งมีการเปิดูเผิยข้อมูลเกี�ยวกับรายละเอียดูของรายการ มูลค่ารายการ  

เห้ตุผิลและความจำาเป็นไว้ในแบบแสดูงรายการข้อมูลประจำาปีและรายงานประจำาปี ตามห้ลักเกณฑ์ของตลาดูห้ลักท่รัพย์ 

แห่้งประเท่ศไท่ย และสำานักงานคณะกรรมการกำากับห้ลักท่รัพย์และตลาดูห้ลักท่รัพย์ และมีคณะกรรมการตรวจสอบ 

เข้าร่วมประชุุมเพ่�อพิจารณาดููแลให้้รายการระห้ว่างกันเป็นไปอย่างยุติธรรม สมเห้ตุสมผิล

3. การใหุ้�ความสิำาคัญกับผูู้�มีส่ิวนไดู�เสีิย

 § กำากับดููแลให้้มีชุ่องท่างการแจ้งเบาะแสห้ร่อข้อร้องเรียนจากการกระท่ำาผิิดูกฎห้มาย ห้ร่อกระท่ำาผิิดูดู้านการทุ่จริต  

ห้ร่อกระท่ำาผิิดูจรรยาบรรณธุรกิจ ห้ร่อพบเห็้นการละเมิดูสิท่ธิมนุษัยชุน โดูยสามารถืร้องเรียนผ่ิานท่างห้มายเลขโท่รศัพท์่  

1720 ห้ร่อส่งอีเมล์ถืึงห้น่วยงานตรวจสอบภายใน (Email : anti-corruption@supalai.com) ซ้ึ�งรายงานตรงต่อ 

คณะกรรมการอิสระ

 § เพิ�มชุ่องท่างการส่�อสาร "กล้าคดิู กล้าเสนอ กล้าเปลี�ยนแปลง" แก่บคุลากรภายในบรษัิัท่ฯ สำาห้รบัการเสนอความเห็้น/ 

การแจ้งเบาะแสห้ร่อข้อร้องเรียนจากการกระท่ำาผิิดูกฎห้มาย ห้ร่อกระท่ำาผิิดูดู้านการทุ่จริต ห้ร่อ กระท่ำาผิิดู 

จรรยาบรรณธุรกิจ ห้ร่อพบเห็้นการละเมิดูสิท่ธิมนุษัยชุน โดูยแจ้งถึืงผู้ิบริห้ารโดูยตรง

4. การเปิดูเผู้ยข�อมูลและความโปร่งใสิ

 § จดัูให้้มกีารท่ำาแบบแสดูงรายการข้อมลูประจำาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำาปี ตลอดูจนรายงานผิลการดูำาเนนิงาน 

รายไตรมาส งบการเงิน และข้อมูลสำาคัญสำาห้รับผู้ิถ่ือหุ้้น ผู้ิลงทุ่น และประชุาชุนทั่�วไป ซึ้�งมีสาระสำาคัญครบถ้ืวน เพียงพอ  

เชุ่�อถ่ือไดู้ และทั่นเวลา ผิ่านชุ่องท่างต่าง ๆ เชุ่น ระบบตลาดูห้ลักท่รัพย์แห้่งประเท่ศไท่ย และเว็บไซ้ต์บริษััท่ฯ  

(www.supalai.com) โดูยมีทั่�งภาษัาไท่ยและภาษัาอังกฤษั

 § จดัูให้้มกีารท่ำารายงานการพฒันาอย่างยั�งยน่ ในปี 2562 บรษิัทั่ฯ ดูำาเนนิการตามแนวท่าง Global Reporting Initiative  

Version 4.0 (GRI G4) เพ่�อสะท้่อนถึืงปัจจัยที่�ส่งผิลต่อการดูำาเนินธุรกิจที่�ยั�งย่นของบริษััท่ฯ ทั่�งดู้านเศรษัฐกิจ สังคม  

และสิ�งแวดูล้อม

 § จัดูให้้มีห้น่วยงานนักลงทุ่นสัมพันธ์ เพ่�อให้้ผิู้ถือ่หุ้้น นักลงทุ่น ผิู้สนใจทั่�วไป ใชุ้เป็นชุ่องท่างในการติดูต่อสอบถืามข้อมูล 

เกี�ยวกับบริษััท่ฯ ไดู้โดูยสะดูวก โดูยเผิยแพร่ชุ่องท่างการติดูต่อแจ้งให้้ท่ราบในรายงานประจำาปี และเว็บไซ้ต์บริษััท่ฯ

 § จัดูท่ำาจดูห้มายข่าว Newsletter รายไตรมาสสำาห้รับผิู้ถื่อหุ้้น เพ่�อส่�อสารความเข้าใจระห้ว่างบริษััท่ฯ และผิู้ถื่อหุ้้น
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5. ความรับผิู้ดูชอบของคณะกรรมการ

 § กำาห้นดูให้้มีการแต่งตั�งและกำาห้นดูขอบเขตห้น้าที่�ความรับผิิดูชุอบของประธานกรรมการอิสระ และท่บท่วนกฎบัตร 

กรรมการอิสระ เพ่�อสอดูคล้องตามห้ลักเกณฑ์ ASEAN CG Scorecard เพ่�อยกระดัูบให้้เที่ยบเท่่ามาตรฐานสากล

 § กำากับดููแลดู้านเท่คโนโลยีสารสนเท่ศ IT Governance และท่บท่วนกระบวนการจัดูการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

ให้้เห้มาะสมกับลักษัณะธุรกิจของบริษััท่ฯ และสอดูคล้องกับข้อกำาห้นดูของกฎห้มาย

 § ท่บท่วนคู่ม่อนโยบายการกำากับดููแลกิจการที่�ดูี และคู่ม่อจรรยาบรรณ (ฉับับย่อ) สำาห้รับพนักงาน เพ่�อยกตัวอย่าง 

สถืานการณ์ที่�ควรและไม่ควรปฏิิบัติให้้สอดูคล้องกับห้ลักการกำากับดููแลกิจการที่�ดีูของตลาดูห้ลักท่รัพย์แห่้งประเท่ศไท่ย  

โดูยในปี 2562 ไดู้เพิ�มตัวอย่างสถืานการณ์การใชุ้สัญญาการเก็บรักษัาข้อมูลที่�เป็นความลับ และการขอความยินยอม 

จากลูกค้าเพ่�อเปิดูเผิยข้อมูลขอย่�นสินเชุ่�อธนาคาร

 § กำาห้นดูให้้มกีารประเมนิผิลงานประจำาปีทั่�งคณะของคณะกรรมการบรษัิัท่ คณะกรรมการชุุดูย่อย คณะกรรมการอสิระ  

และการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษััท่ คณะกรรมการชุุดูย่อย คณะกรรมการอิสระ และการประเมินผิลงาน 

ประจำาปีของผู้ิบริห้ารสูงสุดูของบริษััท่ฯ

 § สนับสนุนให้้กรรมการของบริษััท่ฯ ไดู้เข้ารับการอบรม

 § กำากับดููแลให้้มีการประชุุมระห้ว่างกันเองของกรรมการท่ี�ไม่ใชุ่ผิู้บริห้าร โดูยปราศจากการมีส่วนร่วมของฝ่ายจัดูการ  

เพ่�อเปิดูโอกาสให้้กรรมการอิสระไดู้แสดูงความคิดูเห็้น

6. ความรับผิู้ดูชอบต่ิอสัิงคมและการพััฒนาอย่างยั�งยืน

บริษััท่ฯ มีความมุ่งมั�นที่�จะพัฒนาทั่�งบริษััท่ฯ และผูิ้มีส่วนไดู้เสียในทุ่กๆดู้าน ให้้มีการเติบโตอย่างยั�งย่นไปพร้อมๆ กัน  

โดูยให้้ความสำาคัญทั่�งในดู้าน สิ�งแวดูล้อม (Environmental) สังคม (Social) และธรรมาภิบาล (Governance)

ในปี 2562 บริษััท่ฯ ไดู้รับรางวัล “Thailand Sustainability Investment” ห้ร่อ “หุ้้นยั�งย่น” ประจำาปี 2562 ซึ้�งเป็น 

รางวัลที่�มอบให้้แก่บริษััท่จดูท่ะเบียนที่�มีความโดูดูเดู่นดู้านการดูำาเนินธุรกิจอย่างยั�งย่นและสร้างผิลกระท่บเชิุงบวกแก่สังคม 

โดูยติดูต่อกันเป็นปีที่� 5 

7. รางวัลดู�านการกำากับดููแลกิจการ

ในปี 2562 บรษัิัท่ฯ ไดู้รับการจัดูอันดัูบในกลุ่ม “ดีูเลิศ” จากผิลของการสำารวจการกำากับดููแลกิจการที่�ดีูของบรษัิัท่จดูท่ะเบยีน 

ดูำาเนินการโดูยสมาคมส่งเสริมสถืาบันกรรมการบริษััท่ไท่ย ร่วมกับตลาดูห้ลักท่รัพย์แห่้งประเท่ศไท่ย และสำานักงานคณะกรรมการ 

กำากับห้ลักท่รัพย์และตลาดูห้ลักท่รัพย์ โดูยติดูต่อกันเป็นปีที่� 7

คณะกรรมการกำากับดููแลกิจการ จะยังคงมุ่งมั�นพัฒนาการดูำาเนินงานดู้านการกำากับดููแลกิจการให้้มีความโปร่งใส 

และเป็นแบบอย่างที่�ดีู เพราะคณะกรรมการกำากับดููแลกิจการ เชุ่�อมั�นเป็นอย่างยิ�งว่าการบริห้ารจัดูการที่�ยึดูห้ลักนิติธรรม ซ่้�อสัตย์  

สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบไดู้ และพัฒนาการกำากับดููแลกิจการที่�ดีูอย่างต่อเน่�อง รวมถืึงให้้ความสำาคัญต่อการรับผิิดูชุอบ 

ต่อผู้ิมีส่วนไดู้เสียอย่างสูงสุดู จะท่ำาให้้องค์กรเติบโตอย่างยั�งย่น และสร้างความเชุ่�อมั�นแก่ผู้ิถ่ือหุ้้น และผู้ิมีส่วนไดู้เสียทุ่กฝ่าย

(รศ.ดูร.สิมชาย  ภคภาสิน์วิวัฒน์)
ประธิานคณะกรรมการกำากับดููแลกิจการ
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รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

เรียน ท่านผู้้�ถืือห้�น

คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการอิสระมากกว่าก่�งหน่�งของจำำานวนกรรมการ 3 ท่าน ดังน้�

1. รศ.ดร.วิรัช อภิเมธ้ธำารง ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)

2. รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)

3. นางอัจำฉรา ตั�งมติธรรม กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

โดยคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน ได้ปฏิิบัติหน้าท้�ตามท้�ได้รับมอบหมายด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ  

โปร่งใส ซ่ื่�อสัตย์สุจำริต สมเหตุสมผล รวมทั�ง ได้ม้การทบทวนแนวทางการดำาเนินงานให้ครอบคลุมสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจำจุำบัน 

และกลยุทธ์การดำาเนินงานของบริษััทฯ โดยคำาน่งถ่งประโยชน์สูงสุดของผู้ถ่อหุ้นและผู้ม้ส่วนได้ส่วนเส้ยทุกฝ่่ายเป็นสำาคัญ ม้การศ่กษัา 

ข้อมูลเพิิ่�มเติมในเร่�องท้�เก้�ยวข้องอย่างรอบด้าน อ้กทั�งยังส่งเสริมการแสดงความคิดเห็นของกรรมการแต่ละท่านอย่างเป็นอิสระ 

และสร้างสรรค์ ตามหน้าท้�ความรับผิดชอบท้�กำาหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน ซื่่�งในปี 2562  

ม้การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน 1 ครั�ง และได้รายงานผลการประชุมพิ่ร้อมความเห็นและข้อเสนอแนะ 

ให้คณะกรรมการบริษััทรับทราบอย่างต่อเน่�อง ซ่ื่�งการดำาเนินงานท้�สำาคัญในปี 2562 สรุปได้ดังน้�

การสรรหาคัดเลือกบ้คคลเข้�าดำารงตำาแหน่งกรรมการ

พิิ่จำารณาสรรหาโดยม้การกำาหนดวิธ้การสรรหาคณะกรรมการอย่างม้หลักเกณฑ์์ โปร่งใส ย่ดตามแนวทางการปฏิิบัติท้�ด้ 

ตามหลักการกำากับดูแลกิจำการท้�ด้ เพิ่่�อสร้างความมั�นใจำให้แก่ผู้ถ่อหุ้นและผู้ม้ส่วนได้ส่วนเส้ยทุกฝ่่าย ซ่ื่�งได้เปิดเผยไว้ในรายงาน 

ประจำำาปีและเว็บไซื่ต์ของบริษััทฯ

นอกจำากน้� คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนได้เปิดโอกาสให้ผู้ถ่อหุ้น สามารถเสนอช่�อบุคคลท้�เห็นว่าเหมาะสม 

เพิ่่�อคัดเล่อกเป็นกรรมการได้ ในระหว่างวันท้� 1 ตุลาคม 2561 – 7 มกราคม 2562 แต่ไม่ม้ผู้ถ่อหุ้นรายใดเสนอช่�อบุคคล 

เพ่ิ่�อรับการพิิ่จำารณาแต่งตั�งเป็นกรรมการ ดังนั�น คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนจ่ำงเสนอให้พิ่จิำารณาแต่งตั�งกรรมการ 

ท้�ออกตามวาระประจำำาปี 2562 กลบัเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการอ้กวาระหน่�ง โดยท้�ประชุมผู้ถ่อหุ้นได้ม้มติอนุมัติแต่งตั�งกรรมการ 

ใหม่ตามท้�เสนอ ทั�งน้� กรรมการใหม่ท้�ได้รับการแต่งตั�งม้คุณสมบัติครบถ้วนตามพิ่ระราชบัญญัติบริษััทมหาชนจำำากัด และไม่ม้ลักษัณะ 

ต้องห้ามตามท้�บัญญัติ หร่อกำาหนดไว้ในกฎหมายต่าง ๆ ท้�ม้ผลบังคับกับบริษััทฯ อ้กทั�งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่ม้ส่วนได้เส้ย  

หร่อความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษััทฯ และม้คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำาเนินธุรกิจำ 

ของบริษััทฯ รวมทั�งดูแลเร่�องแผนการส่บทอดตำาแหน่งของผู้บริหารระดับสูง ทั�งน้� รายละเอ้ยดได้เปิดเผยไว้เพิ่่�อความโปร่งใส 

ในการตรวจำสอบในรายงานประจำำาปีฉบับน้�แล้ว ผลการประเมินให้ข้อสรุปว่า กรรมการอิสระทุกท่านม้ความเป็นอิสระ
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การกำาหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุ้ดย่อยต่างๆ

พิิ่จำารณาแนวทางการกำาหนดค่าตอบแทนให้แก่ กรรมการ คณะกรรมการชุดยอ่ย ประธานกรรมการบริหาร และผู้บริหาร 

ระดับสูง ตลอดจำนกำาหนดวิธ้การและหลักเกณฑ์์ การกำาหนดค่าตอบแทนท้�เป็นธรรม สมเหตุสมผล โดยพิิ่จำารณาจำากผลงาน  

ความสำาเร็จำในการปฏิิบัติงานเปร้ยบเท้ยบกับเป้าหมายและตัวช้�วัดการดำาเนินงานท้�สำาคัญ (Key Performance Indicators : KPIs)  

ซื่่�งในการพิิ่จำารณาค่าตอบแทนได้คำาน่งถ่งความรับผิดชอบของกรรมการ ขนาดของธุรกิจำ สภาพิ่แวดล้อมทางธุรกิจำ  

ตลอดจำนภาวะทางเศรษัฐกิจำโดยรวม ผลการดำาเนินการท้�สะท้อนและเช่�อมโยงกับผลประกอบการ รวมทั�งพิิ่จำารณาเปร้ยบเท้ยบ 

กับอัตราค่าตอบแทนของบริษััท กับกลุ่มอุตสาหกรรมเด้ยวกัน ซื่่�งอยู่ในระดับท้�สามารถแข่งขันได้ และม้ความสมเหตุสมผล  

ทั�งน้� ได้นำาเสนอต่อท้�ประชุมสามัญผู้ถ่อหุ้นประจำำาปี 2562 อนุมัติค่าตอบแทนตามเสนอ พิ่ร้อมเปิดเผยค่าตอบแทนของกรรมการ  

คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูง ไว้ในรายงานประจำำาปีฉบับน้� เพ่ิ่�อความโปร่งใสในการตรวจำสอบ

การประเมินผู้ลการปฏิิบัติงานข้องคณะกรรมการบริษััท คณะกรรมการชุ้ดย่อย และกรรมการอิสระ 

จัำดให้ม้การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษััทและคณะกรรมการชุดย่อยโดยรวม(ทั�งคณะ) และรายบุคคล 

เป็นประจำำาทุกปี โดยในปี 2562 ได้ม้การประเมินผลการปฏิิบัติงานของกรรมการอิสระเพิิ่�มเติม ผลการประเมินให้ข้อสรุปว่า  

กรรมการอิสระทุกท่านม้คุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์์ของคณะกรรมการหลักทรัพิ่ยแ์ละกำากับหลักทรัพิ่ย์ พิ่ร้อมทั�งปฏิิบัติ 

หน้าท้�ได้ครบถ้วนตามขอบเขตหน้าท้�ท้�ได้รับมอบหมายสามารถแสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และไม่ม้ผลประโยชน์ขัดแย้ง 

หร่อส่วนได้เส้ยอย่างม้นัยสำาคัญกับบริษััทฯ

โดยม้การรายงานให้คณะกรรมการบริษััทรับทราบ เพิ่่�อนำาผลการประเมินมาปรับปรุงการดำาเนินงานให้ประสิทธิภาพิ่ 

และบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษััทฯ

แผู้นการพััฒนากรรมการ

สนับสนุนให้คณะกรรมการบริษััททุกท่านเข้ารับการอบรม หร่อเข้าร่วมกิจำกรรม เพิ่่�อเป็นการพิ่ัฒนาความรู้อย่างต่อเน่�อง  

โดยใช้ทรัพิ่ยากรของบริษััทฯ รวมทั�งจัำดให้กรรมการแต่ละท่านม้การประเมินตนเองเก้�ยวกับทักษัะแต่ละด้านท้�จำำาเป็น  

(Board Skill Matrix) โดยทักษัะท้�นำามาประเมินม้ความครอบคลุมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำาเนินธุรกิจำของบริษััทฯ  

อย่างไรก็ตามในปี 2562 ท้�ผ่านมาไม่ม้กรรมการเข้าใหม่ หากม้ก็จำะจัำดให้ม้การพิ่ร้อมส่งมอบคู่มอ่กรรมการและส่�อสารข้อมูล 

ท้�เป็นประโยชน์ต่อการปฏิิบัติหน้าท้�ของกรรมการก่อนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษััทภายหลังจำากท้�ได้รับการแต่งตั�ง

การปรับปร้งพััฒนาบทบาทหน�าที�ข้องคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

พิิ่จำารณาทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนเป็นประจำำาทุกปี และกลั�นกรองเร่�องต่างๆ  

ตามบทบาทหน้าท้� เพ่ิ่�อปรับปรุงการปฏิิบัติหน้าท้�ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถ่อหุ้น โดยเสนอคณะกรรมการบริษััทพิิ่จำารณาอนุมัติ
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องค์ประกอบและความหลากหลายข้องคณะกรรมการบริษััท

พิิ่จำารณาทบทวนนโยบายว่าด้วยความหลากหลายในโครงสร้างของกรรมการบริษััทฯ และคุณสมบัติทักษัะด้านท้�จำำาเป็น 

สำาหรับการสรรหากรรมการ (Board Diversity) และเพิ่่�อใช้ในการสอบทานโครงสร้าง องค์ประกอบ และความเช้�ยวชาญ 

ของคณะกรรมการบริษััทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษััทฯ ในปี 2562 ม้การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำาหนด 

ค่าตอบแทน 1 ครั�ง โดยนำามาใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิิ่จำารณาสรรหากรรมการท้�จำะครบกำาหนดออกจำากตำาแหน่งตามวาระ  

และพิิ่จำารณาคัดเล่อกให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำาเนินธุรกิจำของบริษััทฯ โดยคณะกรรมการเห็นว่าองค์ประกอบ 

ของคณะกรรมการบริษััทและกรรมการชุดย่อยในปัจำจุำบันม้ความเหมาะสมกับธุรกิจำของบริษััทฯ

คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนทุกท่านได้ให้ความสำาคัญกับการเข้าร่วมประชุม และนำาเสนอความคิดเห็น 

และข้อมูลท้�เป็นประโยชน์เพิ่่�อพัิ่ฒนางานสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนของผู ้เก้�ยวข้องอย่างเป็นธรรมและเหมาะสม  

โดยปฏิิบัติงานตามแนวทางการกำากับดูแลกิจำการท้�ด้ของตลาดหลักทรัพิ่ย์แห่งประเทศไทย ซื่่�งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์์  

Corporate Governance Code โดยทุกความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน  

สามารถใช้เป็นเคร่�องม่อให้คณะกรรมการบริษััทพิิ่จำารณาได้อย่างเช่�อมั�นและไว้วางใจำ

รศ.ดร.วิรัชุ  อภิิเมธีีธีำารง
ประธีานคณะกรรมการสรรหา 

และกำาหนดค่าตอบแทน
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รายงานคณะกรรมการบริหารความเส่ี่�ยง

เร่ยน ท่่านผู้้�ถืือห้�น

คณะกรรมการบริหารความเสี่่�ยง ประกอบด้้วยกรรมการบริหาร กรรมการอิสี่ระ และผู้้้บริหารสี่ายงานหลักของบริษััทฯ  

ซึ่่�งเป็นผู้้้ท่�ม่ประสี่บการณ์ ความร้้ความสี่ามารถ ตลอด้จนม่ความร้้ความเข้าใจในการด้ำาเนินธุุรกิจ และการบริหารความเสี่่�ยง 

จำานวน 14 ท่าน ดั้งน่�

1. นายอธิุป พ่ชานนท ์ ประธุานคณะกรรมการบริหารความเสี่่�ยง

2. นายอนันต์ เกตุพิทยา กรรมการบริหารความเสี่่�ยง

3. นายไตรเตชะ ตั�งมติธุรรม กรรมการบริหารความเสี่่�ยง

4. นางวารุณ่ ลภิธุนานุวัฒน ์ กรรมการบริหารความเสี่่�ยง

5. นายปุณณพันธุ์ เหน่งเพ็ชร กรรมการบริหารความเสี่่�ยง

6. นายกิตติพงษ์ั ศิริลักษัณ์ตระก้ล กรรมการบริหารความเสี่่�ยง

7. นายบุญชัย ชัยอนันต์บวร กรรมการบริหารความเสี่่�ยง

8. นางสี่าวธุัญวรัตน ์ ปัญญารัตน ์ กรรมการบริหารความเสี่่�ยง

9. นางศิริพร วังศพ่าห ์ กรรมการบริหารความเสี่่�ยง

10. นางสีุ่ชาวด้่ สี่รรพอาสี่า กรรมการบริหารความเสี่่�ยง

11. นายกริช จันทร์เจริญสีุ่ข กรรมการบริหารความเสี่่�ยง

12. นายราชัย ปิยวาจานุสี่รณ์ กรรมการบริหารความเสี่่�ยง

13. นายสีุ่รศักด้ิ์ วิบ้ลย์วิภา กรรมการบริหารความเสี่่�ยง

14. นายชัยจักร วทัญญ้ กรรมการบริหารความเสี่่�ยง

ผู้ลการปฏิิบัติิงานของคณะกรรมการบริหารความเส่ี่�ยงในปี 2562

คณะกรรมการบริหารความเส่ี่�ยง ปฏิิบัติหน้าท่�ตามท่�ได้้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษััท โด้ยม่ขอบเขตหน้าท่� 

และความรับผิู้ด้ชอบ ตามท่�กำาหนด้ไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเส่ี่�ยง

ในปี 2560 คณะกรรมการบริหารความเส่ี่�ยงได้้แต่งตั�งคณะกรรมการบริหารความเส่ี่�ยงชุด้ย่อย ซ่ึ่�งม่หน้าท่�หลักในการกำาหนด้ 

แนวทางบริหารความเส่ี่�ยงให้เกิด้เป็นร้ปธุรรม โด้ยในปี 2562 จัด้ให้ม่การประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ี่�ยงชุด้ย่อย 2 ครั�ง  

และประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ี่�ยง 2 ครั�ง เพ่�อกำาหนด้และทบทวนกรอบการบริหารความเส่ี่�ยงองค์กร  

นโยบายการบริหารความเส่ี่�ยง กระบวนการบริหารความเส่ี่�ยงองค์กร และกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเส่ี่�ยง ให้เหมาะสี่มกับ 

การด้ำาเนินธุุรกิจอย่างม่ประสิี่ทธิุภาพเป็นไปตามมาตรฐานสี่ากล รวมทั�งให้ข้อเสี่นอแนะแนวทางในการบริหารความเส่ี่�ยงท่�สี่อด้คล้อง 

ต่อทิศทางกลยุทธ์ุการด้ำาเนินงานตามแผู้นธุุรกิจ และสี่นับสี่นุนการพัฒนางานบริหารความเส่ี่�ยงในทุกระดั้บทั�วทั�งองค์กรอย่างต่อเน่�อง  

เพ่�อให้เกิด้เป็นวัฒนธุรรมองค์กร อ่กทั�งเพ่�อให้มั�นใจว่าม่การบริหารจัด้การความเส่ี่�ยงอย่างม่ประสิี่ทธิุภาพ รวมทั�งสี่ามารถ 

บริหารจัด้การความเส่ี่�ยงท่�สี่ำาคัญให้อย้ใ่นระดั้บท่�ยอมรับได้้
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นอกจากน่�ม่การติด้ตาม การประเมินผู้ล ทบทวน และให้ความเห็นชอบ แผู้นบริหารความเส่ี่�ยง ซ่ึ่�งครอบคลุมความเส่ี่�ยง 

ประเภทต่าง ๆ ท่�สี่ำาคัญ ได้้แก่ ความเส่ี่�ยงด้้านกลยุทธุ์ (Strategic Risk) ความเส่ี่�ยงด้้านปฏิิบัติการ (Operational Risk)  

ความเส่ี่�ยงด้้านการเงิน (Financial Risk) ความเส่ี่�ยงด้้านสี่ภาพคล่อง (Liquidity Risk) ความเส่ี่�ยงด้้านกฎระเบ่ยบ  

(Compliance Risk) ความเส่ี่�ยงด้้านทุจริตคอร์รัปชัน (Corruption Risk) ความเส่ี่�ยงด้้านการตลาด้ (Market Risk)  

ความเส่ี่�ยงด้้านเทคโนโลย่สี่ารสี่นเทศ (Information Technology Risk) ความเส่ี่�ยงด้้านเคร่อข่ายสัี่งคมออนไลน์  

(Social Network Risk) ความเส่ี่�ยงด้้านการคุ้มครองผู้้้บริโภค (Customer Protection Risk) ความเส่ี่�ยงด้้านสัี่งคมและสิี่�งแวด้ล้อม  

(Social and Environmental Risk) ความเส่ี่�ยงด้้านสิี่ทธิุมนุษัยชน (Human Rights Risk) และความเส่ี่�ยงท่�เกิด้ข่�นใหม่  

(Emerging Risk) พร้อมทั�งรายงานผู้ลการบริหารความเส่ี่�ยงต่อคณะกรรมการบริษััท

จากการปฏิิบัติหน้าท่�ของคณะกรรมการบริหารความเส่ี่�ยงในรอบปีท่�ผู่้านมา คณะกรรมการบริหารความเส่ี่�ยงได้้ด้ำาเนินการ 

เพ่�อให้มั�นใจว่า การจัด้การความเส่ี่�ยงม่ความเพ่ยงพอเหมาะสี่ม และได้้ถ้กนำาไปปฏิิบัติอย่างต่อเน่�อง จนความเส่ี่�ยงอย้่ในระดั้บ 

ท่�บริษััทฯ ยอมรับได้้ โด้ยม่การด้ำาเนินการ ดั้งน่�

1) ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่่�ยงชุด้ย่อย 2 ครั�ง และประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่่�ยง 2 ครั�ง

2) พิจารณาทบทวนนโยบายว่าด้้วยการบริหารความเสี่่�ยง และข้อกำาหนด้คณะกรรมการบริหารความเสี่่�ยง

3) กำาหนด้แผู้นท่�ความเสี่่�ยงองค์กร (Risk Map)

4) กำาหนด้เกณฑ์การประเมินโอกาสี่เกิด้ (Likelihood) และผู้ลกระทบ (Impact) เพ่�อประเมินความเสี่่�ยงองค์กรให้อย้่ใน 

ระดั้บท่�ยอมรับได้้

5) ทบทวนค้่ม่อการบริหารความเสี่่�ยง เพ่�อเป็นแนวทางในการบริหารความเสี่่�ยงขององค์กรแก่พนักงาน

6) จัด้ให้ม่การสี่่�อสี่ารข่าว “ย่าเต่อน” เพ่�อสี่ร้างความร้้ความเข้าใจเก่�ยวกับการบริหารความเสี่่�ยง

7) จัด้ให้ม่การอบรมหลักสี่้ตร แนวทางการบริหารความเสี่่�ยง (Risk Management) ให้แก่พนักงานใหม่ และหลักสี่้ตร 

การบริหารความเส่ี่�ยงสี่ำาหรับองค์กรยุคใหม่ (Enterprise Risk Management) ให้แก่หัวหน้างาน

8) จดั้ให้มก่ารทด้สี่อบความร้เ้ร่�องการบรหิารความเสี่่�ยงผู่้านระบบออนไลน์ ให้แก่พนกังานทุกคนในบริษัทัฯ และบรษิัทัย่อย  

เพ่�อเสี่ริมสี่ร้างและปรับปรุงความร้้ความเข้าใจเก่�ยวกับการบริหารความเส่ี่�ยง

9) จัด้ให้ม่ช่องทางการสี่่�อสี่ารเร่�องการบริหารความเสี่่�ยงให้ครอบคลุมและเข้าถ่งทุกคนในบริษััทฯ โด้ยการใช้ระบบ  

Intranet และ Line Group ท่มบริหารความเส่ี่�ยง

10) จัด้ให้ม่ช่องทางการแจ้งความเสี่่�ยงผู้่านระบบ Google Site เพ่�อให้พนักงานม่สี่่วนร่วมในการบริหารความเส่ี่�ยง 

ทั�วทั�งองค์กร

11) จัด้ให้ม่แผู้นบริหารความต่อเน่�องทางธุุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP) และซึ่ักซึ่้อมเพ่�อให้บริษััทฯ  

สี่ามารถด้ำาเนินธุุรกิจได้้อยา่งต่อเน่�องและเสี่ริมสี่ร้างภาพลักษัณ์ขององค์กรในด้้านของการบริหารจัด้การท่�ด่้

12) กำาหนด้ประเด็้นสี่าระสี่ำาคัญของผู้้้ม่สี่่วนได้้เสี่่ย โด้ยวิเคราะห์จากการประชุมร่วมกันกับผู้้้รับเหมา ค่้ค้า และล้กบ้าน  

รวมถ่งการเย่�ยมชมโครงการ การรับเร่�องร้องเร่ยนทาง Call Center 1720 และช่องทางอ่�นๆ

ทั�งน่� คณะกรรมการบริหารความเส่ี่�ยงม่แผู้นการด้ำาเนินงานสี่ำาคัญในปี 2563 ดั้งต่อไปน่�

1) ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่่�ยงชุด้ย่อย 2 ครั�ง และประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่่�ยง 2 ครั�ง

2) พิจารณาทบทวนและปรับปรุงนโยบาย และข้อกำาหนด้ว่าด้้วยการบริหารความเสี่่�ยงให้สี่อด้คล้องกับกลยุทธุ์ 

และวิสัี่ยทัศน์ในการด้ำาเนินธุุรกิจ
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3) กำาหนด้ วิเคราะห์ และประเมินความเสี่่�ยงองค์กร ให้ครอบคลุมความเสี่่�ยงท่�สี่ำาคัญในทุกด้้าน และกำาหนด้แผู้น 

การบริหารความเส่ี่�ยงเพ่�อจัด้การความเส่ี่�ยงให้อย้่ในระดั้บท่�ยอมรับได้้

4) จัด้ให้ม่การสี่่�อสี่ารเร่�องการบริหารความเสี่่�ยงแก่พนักงานทุกระด้ับ เช่น สี่่�อสี่ารผู้่านทางค้ ่ม่อความเสี่่�ยง 

ฉบับการ์ต้น ปรับปรุง Google Site ส่ี่�อสี่ารคำาถามท่�พบบ่อยเก่�ยวกับการบริหารความเส่ี่�ยง

5) ทบทวนบทบาทหน้าท่� Risk Champion เพ่�อนำามาวัด้ผู้ลให้เกดิ้เป็นร้ปธุรรม

6) จัด้ให้ม่แผู้นบริหารความต่อเน่�องทางธุุรกิจ (Business Continuity Plan : BCP) และซัึ่กซึ่้อม เพ่�อให้บริษััทฯ  

สี่ามารถด้ำาเนินธุุรกิจได้้อยา่งต่อเน่�องและเสี่ริมสี่ร้างภาพลักษัณ์ขององค์กรในด้้านของการบริหารจัด้การท่�ด่้

7) จัด้ให้ม่การจัด้อบรมการใช้เคร่�องม่อบริหารความเสี่่�ยง (Bow-Tie Analysis) สี่ำาหรับท่มบริหารความเส่ี่�ยง  

(Risk Champion)

จากการด้ำาเนินการด้้านการบริหารความเส่ี่�ยง ทำาให้บริษััทฯ มั�นใจว่าจะสี่ามารถบรรลุเป้าหมายในการด้ำาเนินธุุรกิจ 

ตามท่�กำาหนด้ไว้ เพ่�อให้เกิด้ประโยชน์ส้ี่งสุี่ด้แก่ผู้้้ถ่อหุ้น และผู้้้ม่ส่ี่วนได้้เส่ี่ยทุกกลุ่ม

(นายอธิิป  พ่ีชานนท์่)
ประธิานคณะกรรมการบริหารความเส่ี่�ยง
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ภาวะเศรษฐกิิจ ปีี 2562 – 2563

ขวัญ อิินทร์ค้ำำ�า

ในปีี 2562 อััตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยรวมทั�งปีีน่าจะมีในอััตราที�ลดลง โดยจะเติบโตอัย่่ในช่่วงร้อัยละ 2.6 - 2.8  

เม่�อัเทียบกับปีีก่อันหน้า นับว่าเป็ีนการเติบโตที�ลดลงในรอับสามปีีตั�งแต่ปีี 2559 อัย่างไรก็ตามการเติบโตที�ลดลงนั�นยังไม่ถ่ือัว่า 

เป็ีนการแสดงถึืงการถืดถือัยขอังเศรษฐกิจไทย ปีระเทศไทยยังคงสามารถืรักษาระดับการเจริญเติบโตได้คงตัวในสภาวะที�เกิดพลวัตร 

ที�คาดเดาได้ยากขอังภาคต่างปีระเทศ และอัาจจะเป็ีนสัญญาณแสดงถึืงการช่ะลอัตัวที�สามารถืเกิดขึ�นได้ ทำาให้การกระต้้นเคร่�อังยนต์ 

ทางเศรษฐกิจอัย่างต่อัเน่�อังนั�นยังคงเป็ีนสิ�งสำาคัญ

เม่�อัพิจารณาตัวแปีรการบริโภคขอังภาคเอักช่นจากในไตรมาสที�สาม ขยายตัวร้อัยละ 4.2 เทียบกับไตรมาสเดียวกัน 

กับปีีก่อันหน้า และขยายตัวเพิ�มขึ�นร้อัยละ 0.1 จากไตรมาสที�สอัง จะเห็นได้ว่าในปีีนี�ตัวเลขการบริโภคขยายตัวได้น้อัยกว่า 

ปีี 2561 ทว่ายังคงมีอััตราการเจริญเติบโตที�ดีหากเทียบเคียงกับช่่วงปีี 2557 - 2560 ซึึ่�งน่าจะเป็ีนผลจากความพยามขอังภาครัฐ 

ที�มีนโยบายสนับสน้นให้เกิดการบริโภคจากมาตรการต่างๆ ที�ผ่านมา แม้ว่าจะมีการช่ะลอัตัวขอังยอัดขายรถืยนต์และและสินค้า 

คงทนที�ส่งผลให้การบริโภคเติบโตได้น้อัยกว่าปีีก่อันหน้า ในภาพรวมถ่ือัว่าเติบโตอัย่่ในระดับคงตัว สำาหรับการใช้่จ่ายเพ่�อัการบริโภค 

ขอังภาครัฐบาลโดยรวมในไตรมาสที�สามขยายตัวร้อัยละ 1.8 มีการขยายตัวเล็กน้อัย

การลงท้นรวมในปีี 2562 นับว่าเปี็นปีัจจัยหลักสำาคัญที�ส่งผลให้ผลผลิตมวลรวมขอังปีระเทศเติบโตได้น้อัยกว่าที�ควร  

โดยในไตรมาสที�สามขยายตัวร้อัยละ 2.8 เม่�อัเทียบกับปีีก่อันหน้า มีสาเหต้หลักทั�งจากการลงท้นภาครัฐและการลงท้นภาคเอักช่น 

ที�มีการขยายตัวได้ช่้า โดยเฉพาะการลงท้นขอังเอักช่นในภาคการก่อัสร้างที�อัย่่อัาศัยติดลบทั�งสามไตรมาส หดตัวติดลบร้อัยละ  

4.1, 4.4 และ 3.5 ตามลำาดับเม่�อัเทียบกับไตรมาสเดียวกันขอังปีีที�ผ่านมา และในส่วนที�ไม่ใช่่ที�อัย่่อัาศัยไตรมาสที�สามติดลบ 

ร้อัยละ 3.6 ส่งผลให้ในไตรมาสที�สามนี�การลงท้นขอังเอักช่นขยายตัวเพียงร้อัยละ 2.4 เม่�อับวกรวมกับการลงท้นขอังภาครัฐเอัง 

ที�ยังทำาได้ไม่เต็มที�นัก อัาจจะกล่าวได้ว่าตัวแปีรการลงท้นที�ขยายตัวได้ตำ�าส่งผลต่อัการเจริญเติบขอัง GDP อัย่างหลีกเลี�ยงไม่ได้

การลงท้นโดยตรงจากต่างปีระเทศส้ทธิิมีตัวเลขติดลบน้อัยลง แต่ยังคงติดลบอัย่่ ค่อั เปี็นปีัจจัยลบต่อัการลงท้นโดยรวม  

ซึึ่�งเป็ีนลักษณะที�คล้ายคลึงกันกับปีระเทศที�พัฒนาแล้ว อัาทิ เช่่น จีนที�มีการลงท้นจากต่างช่าติเข้าไปีลงท้นสวนทางกันกับนักธ้ิรกิจจีน 

ที�แสวงหาการลงท้นในต่างปีระเทศ หร่อัเช่่น กรณีญี�ปี้�นที�มีการลงท้นขาอัอักส้ทธิิมาอัย่างสมำ�าเสมอั พฤติกรรมเหล่านี�เกิดขึ�น 

กับปีระเทศไทยในช่่วงหลายปีีๆ ที�ผ่านมา และน่าจะส่งผลกระทบต่อัการลงท้นรวมที�หายไปีอัย่างหลีกเลี�ยงไม่ได้ ในช่่วงหลังนี� 

เศรษฐกิจขยายตัวในอััตราเพียง 2 - 3 หน่วยเปีอัร์เซ็ึ่นต์ต่อัปีี แทนที�จะเป็ีน 5 หน่วยเปีอัร์เซ็ึ่นต์ หร่อัมากกว่านั�นเหม่อันในอัดีต 

ที�ผ่านมา

แม้ว่าในปีีนี�ตัวเลขการส่งอัอักจะติดลบ โดยม่ลค่าการส่งอัอักที�ไม่รวมทอังคำาทั�งสามไตรมาสหดตัวติดลบร้อัยละ 4.8, 5.8  

และ 4.2 ตามลำาดับ เป็ีนการลดลงมากที�ส้ดอัย่่ในกล่้มสินค้าเกษตร ค่อั ข้าวและมันสำาปีะหลังที�หดตัวมากกว่าร้อัยละ 20 ในขณะที� 

สินค้าส่งอัอักนอักภาคเกษตรที�สำาคัญมีการปีรับลดลงร้อัยละ 0.5 สำาหรับยานยนต์ และร้อัยละ 10.6 สำาหรับช่ิ�นส่วนอั้ปีกรณ์ 

คอัมพิวเตอัร์ การพิจารณาในภาคต่างปีระเทศนั�นเม่�อัพิจารณาในแง่ขอังการส่งอัอักส้ทธิิพบว่าการนำาเข้าสินค้าและบริการหดตัว 

เช่่นเดียวกัน ทำาให้การส่งอัอักส้ทธิิทั�งสามไตรมาสมีม่ลค่าเปี็นบวกและส่งผลให้ผลผลิตมวลรวมขยายตัว 0.8 หน่วยเปีอัร์เซึ่็นต์  

ซึึ่�งเป็ีนสิ�งที�หลายฝ่�ายยังเข้าใจผิดอัย่่มากว่า การส่งอัอักที�ขยายตัวลดลงจะทำาให้ภาคต่างปีระเทศขยายตัวลดลงไปีด้วย แต่ว่าการส่งอัอัก 

ที�ขยายตัวลดลงอัาจส่งผลกระทบทางอ้ัอัมต่อัการบริโภคและบรรยากาศการลงท้นมากกว่า

แม้ว่านัยตัวเลขทางเศรษฐกิจด้านการบริโภคจะทำาได้ค่อันข้างดีในสามไตรมาสที�ผ่านมา แต่ผลจากการเติบโตที�ลดลง 

ในภาคการลงท้นนั�นเปี็นปีัจจัยสำาคัญ ที�ทำาให้คาดการณ์ว่าภาวะเศรษฐกิจไทยในปีีนี�จะเติบโตไม่เกินร้อัยละ 3 การลงท้นขอัง 
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ภาครัฐบาลนั�นอัาจจะต้อังเริ�มดำาเนินการให้เปี็นร่ปีธิรรมมากยิ�งขึ�นอัย่างเช่่นที�เคยทำาได้ในช่่วงปีี 2559 - 2560 ดังนั�นนโยบาย 

ทางด้านการคลังด่จะยังคงเป็ีนเคร่�อังม่อัที�จะช่่วยกระต้้นการบริโภคและการลงท้นมากที�ส้ด ความหวังเดียวสำาหรับปีี 2563 ค่อั  

ภาคต่างปีระเทศที�หวังว่าคงจะดีขึ�น อัันจะส่งผลให้บรรยากาศการลงท้นดีขึ�นบ้าง แต่คงจะไม่ทันการณ์ที�จะทำาให้อััตราการขยายตัว 

ทั�งปีีส่งเกินกว่า 3 หน่วยเปีอัร์เซ็ึ่นต์ระดับกลาง

ตารางท่� 1 : อัิตรากิารขยายตัวและค่้ำาสััดส่ัวนขอิงแต่ละบััญช่ีท่�เป็ีนอิงค์้ำปีระกิอิบัขอิง GDP

Proportion  
of %GDP 50% 15% 25% 10% 100%

Year Quarter Private  
Consumption

Government  
Consumption

Capital  
Formation  
(Private)

Capital  
Formation 
(Public)

Import Export GDP

2557

Q1 -2.9 3.2 -9.2 -14.0 0.1 -10.7 -0.4

Q2 1.3 1.6 -3.0 -9.3 -0.7 -9.3 0.8

Q3 2.7 1.0 3.3 0.7 -3.2 0.0 1.1

Q4 2.0 5.8 5.9 -4.0 4.8 -0.6 2.4

Total 0.8 2.8 -0.9 -6.6 0.3 -5.3 1.0

2558

Q1 2.4 2.1 3.8 33.9 2.5 2.6 3.1

Q2 2.0 1.0 -3.9 20.0 2.7 0.4 2.9

Q3 1.6 1.4 -9.3 21.6 4.3 -2.0 3.4

Q4 3.3 5.6 1.4 41.8 -2.8 -0.9 3.1

Total 2.3 2.5 -2.1 28.4 1.6 0.0 3.1

2559

Q1 3.2 8.8 2.3 12.8 5.1 -4.9 3.5

Q2 4.1 1.6 -0.2 12.8 2.3 -1.6 3.8

Q3 2.4 -2.7 0.1 4.4 2.1 -1.0 3.1

Q4 1.9 2.4 0.0 8.9 1.8 3.5 3.1

Total 2.9 2.2 0.6 9.5 2.8 -1.0 3.4

2560

Q1 2.7 -1.3 -0.5 10.0 2.5 5.2 3.5

Q2 2.5 0.6 4.7 -6.9 4.1 6.3 4.2

Q3 3.4 2.0 3.5 -1.6 7.8 6.4 4.5

Q4 3.2 -1.0 4.0 -6.0 7.4 7.0 4.0

Total 3.0 0.1 2.9 -1.2 5.4 6.2 4.0

2561

Q1 3.8 1.8 3.1 4.0 8.0 9.1 5.0

Q2 4.1 2.3 3.1 4.9 9.6 8.8 4.7

Q3 5.2 1.9 3.8 4.2 -0.9 11.0 3.2

Q4 5.4 1.4 5.5 -0.1 0.7 5.7 3.6

Total 4.6 1.8 3.9 3.3 4.2 8.6 4.1

2562

Q1 4.9 3.4 4.4 -0.1 -6.1 -0.1 2.8

Q2 4.6 1.1 2.1 1.4 -7.9 -2.6 2.3

Q3 4.2 1.8 2.4 3.7 -1.0 -6.8 2.4

ท่�มา : QGDP/Q3 2562, สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งช่าติ
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ภาวะธุุรกิิจท่ี่�อยู่่�อาศััยู่ปีี 2562 และคาดกิารณ์์ 2563

ขวัญ อินที่ร์คำ�า

เม่ื่�อพิิจารณาจากยอดขายได้รวมื่คร่�งปีีแรกของปีี 2562 ปีระมื่าณการณ์เบ่ื้�องต้้นในสััดส่ัวนท่ี่�เท่ี่าๆ กันแล้้ว คาดการณ์ว่าจะม่ื่ 

จำานวนหน่วยขายได้รวมื่ทัี่�งปีี 101,360 หน่วย หร่อปีรับื้ตั้วล้ดล้งจากปีีก่อนหน้าปีระมื่าณ 10.7 หน่วยเปีอร์เซ็็นต์้ แม้ื่ว่าจะม่ื่การล้ดล้ง 

ของยอดขายท่ี่�อย่่อาศััยรวมื่ ที่ว่ายังคงอย่่ไม่ื่ต้ำ�ากว่าค่าเฉล่้�ยในอด่ต้อย่างม่ื่นัยสัำาคัญ สัภาพิต้ล้าดเช่่นน่�ยังถ่ือได้ว่า เป็ีนภาวะปีกติ้ 

ท่ี่�ไม่ื่ได้เล้วร้ายแต่้อย่างใด

ข้อม่ื่ล้แสัดงภาวะท่ี่�อย่่อาศััยโดยรวมื่เม่ื่�อพิิจารณาในรายผลิ้ต้ภัณฑ์์ บ้ื้านเด่�ยวม่ื่คาดการณ์ยอดขายได้ใกล้้เค่ยงกับื้ปีีก่อนหน้าท่ี่�  

13,238 หน่วย แสัดงถ่ืงความื่ต้้องการท่ี่�ยังม่ื่อย่่อย่างต่้อเน่�องคงตั้ว สัำาหรับื้ที่าวน์เฮาส์ัคาดการณ์ขายได้จะล้ดล้ง 5,226 หน่วย 

จากปีีก่อน ที่ำาให้ยอดขายได้ในปีีน่�อย่ท่่ี่� 28,736 หน่วย แต่้เม่ื่�อพิิจารณายอดขายได้ย้อนหลั้งก่อนปีี 2561 จะเห็นได้ว่ายอดขายได้ 

อย่่ในระดับื้ใกล้้เค่ยงปีี 2558 - 2560 เช่่นเด่ยวกันกับื้อาคารชุ่ดท่ี่�ม่ื่ยอดขายได้ปีรับื้ตั้วล้ดล้งอย่่ท่ี่� 53,360 หน่วยล้ดล้ง 6,072 หน่วย 

จากปีีก่อน แล้ะม่ื่หน่วยเสันอขายทัี่�งหมื่ดปีรับื้ตั้วเพิิ�มื่มื่ากข่�นอย่่ท่ี่� 142,148 หน่วย คาดการณ์ว่าจำานวนหน่วยเสันอขายจะไม่ื่เพิิ�มื่ข่�น 

มื่ากกว่าระดับื้น่�มื่ากนัก เน่�องจากการช่ะล้อการล้งทุี่นแล้ะเล่้�อนการเปิีดตั้วโครงการใหม่ื่ๆ ไปีในปีีหน้า

การล้ดล้งของยอดขายได้ทัี่�งภาพิรวมื่แล้ะท่ี่�อย่่อาศััยทุี่กปีระเภที่ จะเห็นได้ถ่ืงการล้ดล้งอย่างชั่ดเจนเม่ื่�อเปีร่ยบื้เท่ี่ยบื้กับื้ปีี 2561  

อันเป็ีนผล้จากในปีีท่ี่�แล้้วม่ื่อุปีสังค์ทัี่�งจากล่้กค้าช่าวต่้างช่าติ้แล้ะนักล้งทุี่นซ่็�งในปีีน่�ได้หดหายไปี พิร้อมื่กันกับื้กำาลั้งซ่็�อจริงท่ี่�ม่ื่การช่ะล้อ 

การต้ัดสัินใจจากความื่ต้่�นต้ระหนกต้่อมื่าต้รการของภาครัฐบื้าล้ เหล้่าน่�เปี็นปีัจจัยที่่�เปี็นสัาเหตุ้ให้ยอดขายได้ในปีีน่�ปีรับื้ล้ดล้ง 

ในท่ี่�อย่่อาศััยทุี่กปีระเภที่ ที่ว่าเม่ื่�อพิิจารณาจากสัภาวะการขายได้ของต้ล้าดอสัังหาริมื่ที่รัพิย์นั�นพิบื้ว่าอัต้ราการขายได้ของต้ล้าด 

ยังคงอย่่ในระดับื้ที่่�ไมื่่ควรวิต้กกังวล้ โดยในปีี 2562 อัต้ราการขายได้ของที่่�อย่่อาศััยรวมื่ยังคงอย่่ที่่� 33.13 หน่วยเปีอร์เซ็็นต้์  

ซ็่�งถื่งแมื่้ว่าอัต้ราการขายในปีีน่�จะต้ำ�ากว่าค่าเฉล้่�ยย้อนหล้ังที่่� 38.47 หน่วยเปีอร์เซ็็นต้์แต้่ถื่อได้ว่ายังไมื่่ใช่่ระดับื้ที่่�ความื่ต้้องการ 

ล้ดล้งในระดับื้วิกฤติ้ เพิราะเม่ื่�อมื่องในภาพิรวมื่ทัี่�งต้ล้าดยังม่ื่กำาลั้งซ่็�อท่ี่�ที่ำาให้อัต้ราการขายท่ี่�ผ้่ผลิ้ต้จะยังสัามื่ารถืได้รับื้กำาไรในระดับื้ 

ท่ี่�ปีกติ้อย่่ได้ แม้ื่ว่าจะไม่ื่ได้เติ้บื้โต้รวดเร็วดังเช่่นท่ี่�ผ่านมื่า
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การปีรับื้ตั้วของราคาท่ี่�อย่่อาศััยท่ี่�เสันอขายโดยรวมื่ม่ื่การปีรับื้ตั้วเฉล่้�ยเพิิ�มื่ข่�นจากปีีฐาน โดยเฉพิาะบ้ื้านเด่�ยวแล้ะบ้ื้านแฝด 

ราคาเพิิ�มื่ข่�นในเก่อบื้ทุี่กระดับื้ราคา เม่ื่�อพิิจารณาจากอัต้ราการเจริญเติ้บื้โต้ของราคาท่ี่�อย่่อาศััยเฉล่้�ยปีี 2556 - 2562 ดังต้ารางท่ี่� 2  

ในขณะท่ี่�ที่าวน์เฮาส์ัเป็ีนปีระเภที่ท่ี่�อย่่อาศััยท่ี่�ถ่ืงแม้ื่การเติ้บื้โต้ราคาเฉล่้�ยจะยังคงเพิิ�มื่ข่�น แต่้การเพิิ�มื่ข่�นม่ื่การปีรับื้ตั้วล้ดล้งแที่บื้ 

จะทุี่กระดับื้ราคาเม่ื่�อเปีร่ยบื้เท่ี่ยบื้ระหว่างปีี 2556 - 2562 กับื้ปีี 2556 - 2561 โดยเฉพิาะในช่่วงราคา 1 - 2 ล้้านบื้าที่แล้ะระดับื้ราคา  

10 - 20 ล้้านบื้าที่ ม่ื่อัต้ราการเพิิ�มื่ข่�นของราคาล้ดล้ง โดยเปีร่ยบื้เท่ี่ยบื้มื่าอย่่ท่ี่� 1.77 หน่วยเปีอร์เซ็็นต์้ แล้ะ 0.81 หน่วยเปีอร์เซ็็นต์้  

ต้ามื่ล้ำาดับื้

สัำาหรับื้อาคารชุ่ดแม้ื่ว่าจะม่ื่การปีรับื้ตั้วล้ดล้งบ้ื้างในบื้างช่่วงราคาตั้�งแต่้ 3 ล้้านบื้าที่ข่�นไปี แต่้ในช่่วงระดับื้ราคา 1 - 3 ล้้านบื้าที่ 

กล้ับื้มื่่ราคาเพิิ�มื่ข่�น สัาเหตุ้หล้ัก ค่อ โครงการในช่่วงราคาเหล้่าน่�สั่วนใหญ่จะอย่่ไกล้จากต้ัวเมื่่องแต้่ราคาที่่�ดินดิบื้ในการพิัฒนา 

โครงการนั�นเพิิ�มื่ส่ังข่�น แล้ะไม่ื่อาจช่ดเช่ยจากสััดส่ัวนกำาไรท่ี่�ผ้่ปีระกอบื้การจำาเป็ีนต้้องดำารงไว้ ท่ี่�อย่่อาศััยรวมื่ทุี่กปีระเภที่ในแต่้ล้ะช่่วง 

ราคายังคงม่ื่อัต้ราการเพิิ�มื่ข่�นของราคาในภาพิรวมื่เป็ีนบื้วกจากปีีฐาน แล้ะน่าจะเป็ีนเคร่�องสัะท้ี่อนได้เป็ีนอย่างด่ว่าภาคอสัังหาริมื่ที่รัพิย์ 

นั�นไม่ื่ได้ม่ื่การล้ดราคาหน่วยเสันอขายในต้ล้าดอย่างม่ื่นัยสัำาคัญในปีีน่�

ตารางท่ี่� 1 : จำานวนยู่อดขายู่ได้และอุปีที่านคงเหลือของท่ี่�อยู่่�อาศััยู่ปีระเภที่ต�างๆ ณ์ ปีี 2554 - 2562

จำานวนหน�วยู่ยู่อดขายู่ได้และอปุีที่านคงเหลือของ ที่่�อยู่่�อาศััยู่รวม

ปีี 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562

ยู่อดคงเหลือสิ�นปีี 134,266 128,934 144,098 167,567 171,905 184,329 195,227 199,768 204,585 

ยู่อดขายู่ได้ 81,816 107,412 116,481 90,635 103,642 98,153 103,579 120,577 101,360 

รวม 216,082 236,346 260,579 258,202 275,547 282,482 298,806 320,345 305,945 

ขายู่ได้ 37.86% 45.45% 44.70% 35.10% 37.61% 34.75% 34.66% 37.64% 33.13%

จำานวนหน�วยู่ยู่อดขายู่ได้และอปุีที่านคงเหลือของ บ้านเด่�ยู่ว

ปีี 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562

ยู่อดคงเหลือสิ�นปีี 39,358 38,778 37,361 39,380 39,826 39,527 36,971 35,432 34,537 

ยู่อดขายู่ได้ 15,539 13,300 14,206 12,467 12,118 12,445 12,773 12,610 13,238 

รวม 54,897 52,078 51,567 51,847 51,944 51,972 49,744 48,042 47,775 

ขายู่ได้ 28.31% 25.54% 27.55% 24.05% 23.33% 23.95% 25.68% 26.25% 27.71%

จำานวนหน�วยู่ยู่อดขายู่ได้และอปุีที่านคงเหลือของ ที่าวน์เฮาส์

ปีี 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562

ยู่อดคงเหลือสิ�นปีี 39,707 38,617 44,639 51,144 48,999 54,854 62,571 63,222 61,541 

ยู่อดขายู่ได้ 23,149 23,593 22,025 16,933 27,145 24,277 27,545 31,066 28,736 

รวม 62,856 62,210 66,664 68,077 76,144 79,131 90,116 94,288 90,277 

ขายู่ได้ 36.83% 37.92% 33.04% 24.87% 35.65% 30.68% 30.57% 32.95% 31.83%

จำานวนหน�วยู่ยู่อดขายู่ได้และอปุีที่านคงเหลือของ อาคารชุด

ปีี 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562

ยู่อดคงเหลือสิ�นปีี 43,520 40,853 51,260 63,536 67,349 69,798 76,790 81,818 88,788 

ยู่อดขายู่ได้ 37,797 65,215 73,843 44,722 59,020 55,901 56,634 69,352 53,360 

รวม 81,317 106,068 125,103 108,258 126,369 125,699 133,424 151,170 142,148 

ขายู่ได้ 46.48% 61.48% 59.03% 41.31% 46.70% 44.47% 42.45% 45.88% 37.54%
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ภาวะเศัรษฐกิจในปีี 2562 ท่ี่�คาดการณ์ว่าจะขยายตั้วได้น้อยล้งกว่า 3 หน่วยเปีอร์เซ็็นต์้ เป็ีนอ่กหน่�งปัีจจัยท่ี่�ที่ำาให้ปีีน่�ต้ล้าด 

อสัังหาริมื่ที่รัพิย์น่าจะได้รับื้ผล้กระที่บื้ในแง่ของกำาลั้งซ่็�อบื้างส่ัวนของผ้่บื้ริโภค กอปีรกับื้ความื่ต่้�นต้ระหนกจากมื่าต้รการ ควบื้คุมื่สิันเช่่�อ 

ท่ี่�อย่่อาศััย (LTV) ท่ี่�ถ่ืกปีระกาศัใช้่ในช่่วงต้้นปีี โดยเฉพิาะผ้่ซ่็�อท่ี่�อย่่อาศััยหลั้งท่ี่�สัองม่ื่การช่ะล้อการตั้ดสิันใจ แม้ื่ว่าจะม่ื่มื่าต้รการ 

สันับื้สันุนเข้ามื่าบ้ื้างในไต้รมื่าสัสุัดท้ี่าย ซ่็�งอาจจะด่งด่ดความื่สันใจผ้่บื้ริโภคได้ส่ัวนหน่�งแต่้คงจะไม่ื่ทัี่นการณ์ คาดว่ามื่าต้รการดังกล่้าว 

จะส่ังผล้เพ่ิยงในระยะสัั�นแล้ะเกิดผล้จริงในปีี 2563 กรณ่ LTV น่�เป็ีนตั้วอย่างท่ี่�ด่ว่าการดำาเนินนโยบื้ายอย่างเด็ดขาดนั�น ภาครัฐบื้าล้ 

ควรมื่่การคำาน่งถื่งผล้กระที่บื้ที่่�จะเกิดข่�นอย่างรอบื้คอบื้ เพิราะการแก้ไขหร่อบื้รรเที่าผล้ล้ัพิธ์์ในภายหล้ังจะที่ำาได้ค่อนข้างยาก  

เน่�องมื่าจากความื่หน่ดในการปีรับื้ต้ัวต้่อนโยบื้ายของผ่้บื้ริโภคที่่�ไมื่่อาจจะต้อบื้สันองมื่าต้รการช่่วยเหล้่อได้อย่างที่ันที่่วงที่ ่

ในเวล้าอันสัั�น แต่้การต้อบื้สันองต่้อมื่าต้รการเชิ่งล้บื้นั�นเป็ีนไปีอย่างทัี่นท่ี่แล้ะรุนแรง

ตารางที่่� 2 อัตรากิารเพิ่ิ�มข้�นเฉล่�ยู่ต�อปีีของราคาที่่�อยู่่�อาศััยู่แต�ละปีระเภที่ และแต�ละระดับราคา (CAGR)  
 นับตั�งแต�ปีี 2556 ถ้ึงปีี 2561และ 2562

ปีระเภที่ที่่�อยู่่�อาศััยู่  
/ ช�วงราคา 
(ล้านบาที่)

บ้านเด่�ยู่ว บ้านแฝด ที่าวน์เฮาส์ อาคารชุด ที่ั�งหมด

ปีี 56 - 61 56 - 62 56 - 61 56 - 62 56 - 61 56 - 62 56 - 61 56 - 62 56 - 61 56 - 62

<0.5 0.27% -0.98% 0.27% -0.98%

0.5 - 1.0 3.59% 1.25% -0.09% 0.98% 0.75% 1.01%

1.0 - 2.0 1.40% 1.62% -0.20% 0.92% 2.28% 1.77% 0.55% 0.66% 1.11% 1.02%

2.0 - 3.0 0.00% 0.54% 0.52% 0.37% 0.15% 0.31% 0.20% 0.35% -0.16% 0.12%

3.0 - 5.0 0.83% 0.88% 0.80% 0.76% -1.06% -1.13% -0.50% -0.29% -0.04% -0.14%

5.0 - 10.0 0.20% 0.13% -0.58% 0.39% 0.75% 1.00% 0.59% -0.33% 0.34% 0.02%

10.0 - 20.0 0.52% 0.66% 2.71% 0.81% 1.29% 0.95% 0.93% 0.82%

>20.0 1.74% 3.44% -5.21% -4.09% -1.22% 0.06%

ที่ั�งหมด 5.64% 5.43% 6.05% 5.48% 4.05% 3.49% 5.68% 5.91% 4.29% 4.26%
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ข้้อมููลบริิษััท

การิดำำาเนิินิงานิ
บริิษััท ศุุภาลััย จำำากััด (มหาชน) จัำดตัั้�งข้ึ้�นเม่�อวัันท่� 26 มิถุุนายน 2532 โดยเริิ�มปริะกัอบธุุริกิัจำพััฒนาอสัังหาริิมทรัิพัย์ 

ปริะเภทท่�อย่�อาศัุยแลัะกัาริพัาณิิชย์ โดยม่ทุนจำดทะเบ่ยนเริิ�มต้ั้น 100 ล้ัานบาท  ในริะยะแริกัได้ดำาเนินธุุริกิัจำเก่ั�ยวักัับกัาริสัร้ิางบ้านเด่�ยวั  

แลัะทาวัน์โฮม ในลัักัษัณิะโคริงกัาริบ้านจัำดสัริริ ตั้�อมาจ้ำงขึ้ยายธุุริกิัจำส่ั�โคริงกัาริอาคาริชุด อาคาริสัำานักังาน โริงแริมแลัะร่ิสัอร์ิท  

ตั้�อมาในปี 2535 บริิษััทฯ ได้แปริสัภาพัเป็นบริิษััทมหาชน โดยม่ทุนจำดทะเบ่ยนเพิั�มเป็น 1,000 ล้ัานบาท แลัะได้นำาหุ้นสัามัญ 

เข้ึ้าจำดทะเบ่ยนในตั้ลัาดหลัักัทรัิพัยแ์ห�งปริะเทศุไทยในวัันท่� 17 พัฤศุจิำกัายน 2536  โดยมุ�งเน้นพััฒนาโคริงกัาริท่�อย่�อาศัุยทั�งแนวัริาบ  

แลัะแนวัส่ังหลัายโคริงกัาริ จำนกัริะทั�งในปี 2540 บริิษััทฯ ได้ริับผลักัริะทบจำากัวิักัฤติั้เศุริษัฐกิัจำในปริะเทศุไทย ในปี 2542  

บริิษััทฯ ได้เข้ึ้าริ�วัมกัริะบวันกัาริปรัิบโคริงสัร้ิางหน่�กัับสัำานักังานคณิะกัริริมกัาริเพ่ั�อสั�งเสัริิมกัาริปรัิบปรุิงโคริงสัร้ิางหน่� (“คปน.”)  

ธุนาคาริแห�งปริะเทศุไทย ริวัมม่ลัหน่�จำำานวันทั�งสิั�น 8,113 ล้ัานบาท กัาริปรัิบโคริงสัร้ิางหน่�เสัร็ิจำสิั�นในปี 2545 โดยบริิษััทฯ  

ยังคงดำาเนินธุุริกิัจำเก่ั�ยวักัับกัาริพััฒนาอสัังหาริิมทรัิพัย์ทั�งบ้านเด่�ยวั ทาวัน์โฮม บ้านแฝด อาคาริชุด อาคาริสัำานักังาน ร่ิสัอร์ิท  

แลัะโริงแริม จำนถุ้งปัจำจุำบัน บริิษััทฯ ม่ทุนชำาริะแล้ัวัทั�งสิั�น 1,716 ล้ัานบาท ในริะหวั�างปี 2547 – 2561 บริิษััทฯ ม่กัาริเปล่ั�ยนแปลัง 

แลัะพััฒนากัาริท่�ม่นัยสัำาคัญดังน่�
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สรุิปการิเปล่�ยนิแปลงและพััฒนิาการิท่�มู่นัิยสำาคััญ

2547  § เปิดโคริงกัาริบ้านเด่�ยวัแลัะทาวัน์เฮ้าสั์ 2 โคริงกัาริ ได้แกั� (1) ศุุภาลััย วัิลัลั์ ศุริ่นคริินทริ์ (2) ศุุภาลััย วิัลัลั์  

เอกัมัย-ริามอินทริา พัร้ิอมทั�งเปิดโคริงกัาริอาคาริส่ังขึ้นาดใหญ� 3 โคริงกัาริ ได้แกั� (1) ศุุภาลััย คาซา ริิวัา  

ริิมฝั�งเจ้ำาพัริะยา (2) ศุุภาลััย พัร่ิเม่ยร์ิ เพัลัสั อโศุกั (3) ศุุภาลััย โอเร่ิยนทัลั เพัลัสั สัาทริ-สัวันพัล่ั

 § ทริสิัเริทตั้ิ�งจำดัอนัดับเคริดิตั้องค์กัริขึ้องบริษัิัท ศุภุาลัยั จำำากัดั (มหาชน) ท่�ริะดบั “BBB” อนัดบัเคริดติั้ดงักัลั�าวั 

สัะท้อนถุ้งปริะสับกัาริณิท่์�ยาวันานขึ้องบริิษััทฯ ในธุุริกิัจำพััฒนาอสัังหาริิมทริพััย ์คณิะผ้่บริิหาริท่�ม่ปริะสับกัาริณิ์  

ตั้ริาสััญลัักัษัณ์ิท่�เป็นท่�ยอมรัิบในตั้ลัาดท่�อย่�อาศัุยริาคาปานกัลัาง

2548  § เปิดโคริงกัาริบ้านเด่�ยวั 1 โคริงกัาริ ศุภุาลัยั พัาร์ิควัลิัล์ั พัร้ิอมทั�งเปิดโคริงกัาริอาคาริชดุ 2 โคริงกัาริใจำกัลัางเมอ่ง  

ได้แกั� (1) ซิต่ั้�โฮม รัิชดาภิเษักั (2) ซิต่ั้�โฮม สุัขุึ้มวิัท โดยสัามาริถุขึ้ายหมด แลัะปิดโคริงกัาริได้ภายในงาน  

Grand Opening

 § ออกัแลัะเสันอขึ้ายใบสัำาคัญแสัดงสิัทธุิท่�จำะซ่�อหุ้นสัามัญ ริุ�นท่� 3 จำำานวันไม�เกิัน 433,087,447 หน�วัย  

ให้แกั�ผ้่ถุ่อหุ้นเดิมในริาคาหน�วัยลัะ 0 บาท ม่อายุกัาริใช้สิัทธิุ 3 ปี โดยใบสัำาคัญแสัดงสิัทธิุ 1 หน�วัย  

สัามาริถุใช้สิัทธิุซ่�อหุ้นสัามัญได้ 1 หุ้น ในริาคาหุ้นลัะ 1.50 บาท ปัจำจุำบัน ใบสัำาคัญแสัดงสิัทธิุดังกัลั�าวั 

หมดอายุกัาริใช้สิัทธิุแล้ัวั

 § ออกัแลัะเสันอขึ้ายใบสัำาคัญแสัดงสัิทธุิท่�จำะซ่�อหุ้นสัามัญ จำำานวันไม�เกัิน 10,000,000 หน�วัย ให้แกั�พันักังาน  

ผ้่บริิหาริ กัริริมกัาริ แลัะท่�ปร้ิกัษัาคณิะกัริริมกัาริในริาคาหน�วัยลัะ 0 บาท ม่อายุกัาริใช้สิัทธิุ 3 ปี  

โดยใบสัำาคัญแสัดงสิัทธิุ 1 หน�วัย สัามาริถุใช้สิัทธิุซ่�อหุ้นสัามัญได้ 1 หุ้น ในริาคาหุ้นลัะ 2.28 บาท  

ปัจำจุำบัน ใบสัำาคัญแสัดงสิัทธิุดังกัลั�าวัหมดอายุกัาริใช้สิัทธิุแล้ัวั

 § ออกัแลัะจัำดสัริริหุ้นเพัิ�มทุนจำำานวันไม�เกัิน 443,087,447 หุ้น ม่ลัค�าท่�ตั้ริาไวั้หุ้นลัะ 1 บาท เพั่�อริองริับ 

กัาริใช้สิัทธิุตั้ามใบสัำาคัญแสัดงสิัทธิุท่�จำะซ่�อหุ้นสัามัญรุิ�นท่� 3 แลัะใบสัำาคัญแสัดงสิัทธิุท่�เสันอขึ้ายแกั�พันกัังาน  

ผ้่บริิหาริ กัริริมกัาริ แลัะท่�ปร้ิกัษัาคณิะกัริริมกัาริ

2549  § เปิดโคริงกัาริบ้านเด่�ยวัแลัะทาวัน์โฮม 4 โคริงกัาริ ได้แกั� (1) โคริงกัาริบ้านเด่�ยวั ศุุภาลััย สัุวัริริณิภ่มิ  

(2) ศุุภาลััย วิัลัล์ั วังแหวัน-รัิตั้นาธิุเบศุร์ิ (3) โคริงกัาริบ้านเด่�ยวัแลัะทาวัน์โฮม ศุุภาลััย วิัลัล์ั สุัขุึ้มวิัท-

ศุร่ินคริินทร์ิ (4) โคริงกัาริบ้านเด่�ยวั ศุุภาลััย วิัลัล์ั กิั�งแก้ัวั ศุร่ินคริินทร์ิ พัร้ิอมทั�งเปิดโคริงกัาริอาคาริชุด  

2 โคริงกัาริ ได้แกั� (1) ศุุภาลััย ปาร์ิค ศุร่ินคริินทร์ิ (2) ศุุภาลััย ริิเวัอร์ิ เพัลัสั แลัะในปีน่�เปิดอาคาริสัำานักังาน 

ให้เช�าศุุภาลััย แกัรินด์ทาวัเวัอร์ิ ถุนนพัริะริาม 3 พัร้ิอมทั�งย้ายท่�ทำากัาริสัำานักังานใหญ�มาท่�อาคาริศุุภาลััย  

แกัรินด์ทาวัเวัอร์ิ

 § ทริิสัเริทตั้ิ�งเพัิ�มอันดับเคริดติั้องค์กัริขึ้องบริิษััท ศุุภาลััย จำำากััด (มหาชน) เป็นริะดับ “BBB+” โดยอันดับ 

เคริดิตั้สัะท้อนถุ้งฐานะทางกัาริเงินท่�ด่ข้ึ้�น ตั้ลัอดจำนควัามสัามาริถุในกัาริควับคุมต้ั้นทุนกัาริดำาเนินงาน

 § ได้ริับกัาริริับริองริะบบบริิหาริงานคุณิภาพัมาตั้ริฐาน ISO 9001:2000 จำากัสัำานักังานริับริองคุณิภาพั 

สัมาคมวัิศุวักัริริมสัถุานแห�งปริะเทศุไทย ในพัริะบริมริาช่ปถัุมภ์ (EIT-CBO) แลัะ จำากั AFAQ-EAQA  

สัำาหรัิบโคริงกัาริแนวัริาบ
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2550  § เปิดโคริงกัาริบ้านเด่�ยวัแลัะทาวัน์โฮม 4 โคริงกัาริ ได้แกั� (1) ศุภุาลัยั วัลิัลั ์วังศุ์สัวั�าง (2) ศุภุาลัยั พัาริค์วัิลัล์ั 2  

(3) ศุุภาลััย กัาร์ิเด้นวิัลัล์ั วังแหวัน ปิ�นเกัล้ัา-พัริะริาม 5 (4) ศุุภาลััย วิัลัล์ั วังแหวัน ปิ�นเกัล้ัา-พัริะริาม 5  

พัร้ิอมทั�งเปิดโคริงกัาริอาคาริชุด 4 โคริงกัาริ ได้แกั� (1) ซิต่ั้�โฮม รัิชดา-ปิ�นเกัล้ัา (2) ศุุภาลััย พัร่ิเม่ยร์ิ  

รัิชดาฯ-นริาธิุวัาสั-สัาทริ (3) ซิต่ั้�โฮม ส่ั�แยกัท�าพัริะ (4) ศุุภาลััย ปาร์ิค แยกัเกัษัตั้ริ

 § ทริิสัเริทตั้ิ�งคงอันดับเคริดิตั้องค์กัริขึ้องบริิษััท ศุุภาลััย จำำากััด (มหาชน) ท่�ริะดับ “BBB+”

 § ได้ริับกัาริรัิบริองริะบบบริิหาริงานคุณิภาพัมาตั้ริฐาน ISO9001:2000 จำากัสัำานักังานริับริองคุณิภาพั 

สัมาคมวิัศุวักัริริมสัถุานแห�งปริะเทศุไทย ในพัริะบริมริาช่ปถัุมภ์ (EIT-CBO) เม่�อวัันท่� 15 สิังหาคม 2550  

สัำาหรัิบอาคาริส่ัง

2551  § เปิดโคริงกัาริใหม� 8 โคริงกัาริ แบ�งเป็นบ้านเด่�ยวัแลัะทาวัน์โฮม 5 โคริงกัาริ อาคาริชุด 3 โคริงกัาริ ได้แกั�  

(1) โคริงกัาริทาวัน์โฮม ศุุภาลััย วิัลัล์ั รัิตั้นาธิุเบศุร์ิ-แคริาย (2) โคริงกัาริบ้านเด่�ยวั ศุุภาลััย วิัลัล์ั สุัขุึ้มวิัท- 

แพัริกัษัา (3) โคริงกัาริทาวัน์โฮม ศุุภาลััย วิัลัล์ั ติั้วัานนท์-ปทุมธุาน่ (4) โคริงกัาริบ้านเด่�ยวั ศุุภาลััย  

กัาร์ิเด้นวิัลัล์ั ติั้วัานนท์-ปทุมธุาน่ (5) โคริงกัาริบ้านเด่�ยวั แลัะทาวัน์โฮม ศุุภาลััย ซิต่ั้� ร่ิสัอร์ิท ภ่เก็ัตั้  

(6) โคริงกัาริอาคาริชุด ศุุภาลััย ซิต่ั้�โฮม รัิตั้นาธิุเบศุร์ิ (7) โคริงกัาริอาคาริชุดศุุภาลััย ซิต่ั้� ร่ิสัอร์ิท ริามคำาแหง  

แลัะ (8) โคริงกัาริอาคาริชุด ศุุภาลััย ซิต่ั้� ร่ิสัอร์ิท ภ่เก็ัตั้

 § คณิะกัริริมกัาริบริษิัทั อนมุตัั้ใิห้ดำาเนนิกัาริซ่�อคน่หุน้สัามญัขึ้องบริษัิัทฯ จำากัตั้ลัาดหลักััทริพััย์ฯ ตั้ามโคริงกัาริ 

ซ่�อหุ้นค่นเพ่ั�อบริิหาริกัาริเงิน จำำานวัน 120 ล้ัานหุ้น คิดเป็นร้ิอยลัะ 6.99 ขึ้องหุ้นท่�ออกัแลัะชำาริะแล้ัวั  

โดยบริิษััทฯ สัามาริถุซ่�อหุ้นได้คริบตั้ามจำำานวัน 120 ล้ัานหุ้น

2552  § เปิดโคริงกัาริใหม� 11 โคริงกัาริ แบ�งเป็นบ้านเด่�ยวัแลัะทาวัน์โฮม 6 โคริงกัาริ อาคาริชุด 5 โคริงกัาริ  

ได้แกั� (1) โคริงกัาริบ้านเด่�ยวั บ้านแฝด แลัะ ทาวัน์โฮม ศุุภาลััย ซิต่ั้� ฮิลัล์ั ภ่เก็ัตั้ (2) โคริงกัาริบ้านเด่�ยวั  

ศุุภาลััย ฮิลัล์ั ภ่เก็ัตั้ (3) โคริงกัาริบ้านเด่�ยวั แลัะทาวัน์โฮม ศุุภาลััย วิัลัล์ั ริาชพัฤกัษ์ั-เพัชริเกัษัม 48  

(4) โคริงกัาริบ้านเด่�ยวัแลัะทาวัน์เฮ้าส์ั ศุุภาลััย พัาร์ิควิัลัล์ั ริามอินทริา 23 (5) โคริงกัาริบ้านเด่�ยวั ศุุภาลััย  

พัาร์ิควิัลัล์ั ปริะชาอุทิศุ 86 (6) โคริงกัาริบ้านเด่�ยวั ทาวัน์โฮม แลัะบ้านแฝด ศุุภาลััย วิัลัล์ั หลัักัส่ั�-ดอนเม่อง  

(7) โคริงกัาริอาคาริชุด ศุุภาลััย ปาร์ิค แยกัติั้วัานนท์ (8) โคริงกัาริอาคาริชุด ศุุภาลััย คาซาริิวัา วิัสัต้ั้า 2  

(9) โคริงกัาริอาคาริชุด ศุุภาลััย ปาริ์ค อโศุกั-รัิชดา (10) โคริงกัาริอาคาริชุด ศุุภาลััย ปาร์ิค รัิชโยธิุน  

แลัะ (11) โคริงกัาริอาคาริชุด ศุุภาลััย ปาร์ิค @ ดาวัน์ทาวัน์ ภ่เก็ัตั้

 § คณิะกัริริมกัาริบริิษััท ม่มติั้เสันอขึ้ายหุ้นสัามัญเดิมจำำานวัน 120,000,000 หุ้น ม่ลัค�าท่�ตั้ริาไวั้หุ้นลัะ 1 บาท  

ซ้�งเป็นหุ้นสัามัญท่�บริิษััทฯ ได้ซ่�อค่นจำากัตั้ลัาดหลัักัทริัพัย์แห�งปริะเทศุไทยตั้ามโคริงกัาริซ่�อหุ้นค่น 

เพ่ั�อบริิหาริกัาริเงิน คิดเป็นสััดสั�วันร้ิอยลัะ 6.99 ขึ้องหุ้นท่�จำำาหน�ายแล้ัวัทั�งหมด 1,716,553,249 หุ้น  

โดยเสันอขึ้ายแกั�ปริะชาชนทั�วัไป ในริาคาหุ้นลัะ 5.55 บาท ผ�านผ้่จัำดจำำาหน�ายแลัะรัิบปริะกัันกัาริจำำาหน�าย  

โดยบริิษััทฯ ม่วััตั้ถุุปริะสังค์ในกัารินำาเงินท่�ได้จำากักัาริริะดมทุนเพ่ั�อใช้เป็นเงินทุนหมุนเว่ัยนในโคริงกัาริ 

ท่�ม่อย่�ในปัจำจุำบันแลัะซ่�อท่�ดินใหม�

 § ได้รัิบกัาริรัิบริองริะบบบริิหาริงานคณุิภาพัมาตั้ริฐาน ISO 9001:2000 จำากับริิษัทั บ่โริ เวัอริิทัสั เซอทฟิิเคชั�น  

(ปริะเทศุไทย) จำำากััด คริอบคลัุมตั้ั�งแตั้�กัาริวัางผัง ออกัแบบ กัาริกั�อสัริ้าง กัาริขึ้าย แลัะบริิหาริชุมชน  

ทั�งในสั�วันขึ้องโคริงกัาริบ้านจัำดสัริริ แลัะ โคริงกัาริอาคาริชุด
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2553  § เปิดโคริงกัาริใหม� 14 โคริงกัาริ แบ�งเป็นบ้านเด่�ยวัแลัะทาวัน์โฮม 10 โคริงกัาริ อาคาริชุด 4 โคริงกัาริ ได้แกั�  

(1) โคริงกัาริบา้นเด่�ยวัแลัะบา้นแฝด ศุุภาลััย วิัลัล์ั พัหลัโยธิุน-จัำนทริเุบกัษัา (2) โคริงกัาริบา้นเด่�ยวัแลัะบา้นแฝด  

ศุุภาลััย วิัลัล์ั สัายไหม-วััชริพัลั (3) โคริงกัาริบา้นเด่�ยวั ศุุภาลััย พัาร์ิควิัลัล์ั ริามอินทริา 5 (4) โคริงกัาริบ้านเด่�ยวั  

ศุุภาลััย กัาร์ิเด้นวิัลัล์ั ภ่เก็ัตั้ (5) โคริงกัาริบ้านเด่�ยวัแลัะบ้านแฝด ศุุภาลััย กัาร์ิเด้นวิัลัล์ั แจ้ำงวััฒนะ-หลัักัส่ั�  

(6) โคริงกัาริบ้านเด่�ยวั ศุุภาลััย วิัลัลั ์เช่ยงใหม� (7) โคริงกัาริบ้านเด่�ยวั ศุุภาลััย พัาร์ิควิัลัลั ์วังแหวัน-ริาชพัฤกัษ์ั  

(8) โคริงกัาริทาวันโ์ฮม โนโวั วิัลัล์ั ติั้วัานนท-์ปทมุธุาน่ (9) โคริงกัาริทาวันโ์ฮม ศุุภาลััย วิัลัล์ั ศุร่ินคริินทริ-์กิั�งแกัว้ั  

(10) โคริงกัาริบ้านเด่�ยวั ศุุภาลััย กัาริเด้นวิัลัล์ั วังแหวัน-ลัำาล่ักักัาคลัอง 3 (11) โคริงกัาริอาคาริชุด ศุุภาลััย  

ริิเวัอร์ิ ร่ิสัอร์ิท (12) โคริงกัาริอาคาริชุด ซิต่ั้�โฮม @ ศุร่ินคริินทร์ิ (13) โคริงกัาริอาคาริชุด ศุุภาลััย ปาร์ิค  

ริาชพัฤกัษ์ั-เพัชริเกัษัม (14) โคริงกัาริอาคาริชุด ศุุภาลััย พัร่ิเม่ยร์ิ @ ริาชเทว่ั

 § ทริิสัเริทตั้ิ�งเพัิ�มอันดับเคริดติั้องค์กัริขึ้องบริิษััท ศุุภาลััย จำำากััด (มหาชน) เป็นริะดับ “A-” โดยอันดับเคริดิตั้ 

สัะท้อนถุ้งฐานะทางกัาริเงินท่�แข็ึ้งแกัริ�ง ตั้ลัอดจำนควัามสัามาริถุในกัาริบริิหาริงานขึ้องบริิษััทฯ

 § ได้รัิบกัาริรัิบริองริะบบบริิหาริงานคณุิภาพัมาตั้ริฐาน ISO 9001:2008 จำากับริิษัทั บ่โริ เวัอริิทัสั เซอทฟิิเคชั�น  

(ปริะเทศุไทย) จำำากััด คริอบคลัุมตั้ั�งแตั้�กัาริวัางผัง ออกัแบบ กัาริกั�อสัริ้าง กัาริขึ้าย แลัะบริิหาริชุมชน  

ทั�งในสั�วันขึ้องโคริงกัาริบ้านจัำดสัริริ แลัะ โคริงกัาริอาคาริชุด

2554  § เปิดโคริงกัาริใหม� 9 โคริงกัาริ แบ�งเป็นบ้านเด่�ยวัแลัะทาวัน์โฮม 5 โคริงกัาริ อาคาริชุด 4 โคริงกัาริ ได้แกั�  

(1) โคริงกัาริบ้านเด่�ยวัศุุภาลััย มณิฑลัา ปิ�นเกัล้ัา-พุัทธุมณิฑลั สัาย 1 (2) โคริงกัาริบ้านเด่�ยวั แลัะบ้านแฝด  

ศุุภาลััย วิัลัล์ั วังแหวัน - ลัำาล่ักักัา คลัอง 3 (3) โคริงกัาริทาวัน์เฮ้าส์ั โนโวั วิัลัล์ั วังแหวัน ลัำาล่ักักัา คลัอง 3  

(4) โคริงกัาริบ้านเด่�ยวั ศุุภาลััย พัาร์ิควิัลัล์ั ริ�มเกัล้ัา-สุัวัริริณิภ่มิ (5) โคริงกัาริบ้านเด่�ยวั ศุุภาลััย สัวันหลัวัง  

(6) โคริงกัาริอาคาริชุด ศุุภาลััย พัร่ิมา ริิวัา (7) โคริงกัาริอาคาริชุด ศุุภาลััย พัร่ิเม่ยร์ิ อโศุกั (8) โคริงกัาริอาคาริชุด  

ศุุภาลััย ปาร์ิค แคริาย-งามวังศ์ุวัาน (9) โคริงกัาริอาคาริชุด ศุุภาลััย ปาร์ิค เอกัมัย-ทองหลั�อ

2555  § ทริิสัเริทตั้ิ�งคงอันดับเคริดิตั้องค์กัริขึ้องบริิษััท ศุุภาลััย จำำากััด (มหาชน) อย่�ท่�ริะดับ “A-” โดยอันดับเคริดิตั้ 

สัะท้อนถุ้งฐานะทางกัาริเงินท่�แข็ึ้งแกัริ�ง ตั้ลัอดจำนควัามสัามาริถุในกัาริบริิหาริงานขึ้องบริิษััทฯ

 § เปิดโคริงกัาริใหม� 17 โคริงกัาริ แอาบ�งเป็น บ้านเด่�ยวั แลัะทาวัน์โฮม 10 โคริงกัาริ อาคาริชดุ 7 โคริงกัาริ ได้แกั�  

(1) โคริงกัาริบ้านเด่�ยวั ศุุภาลััย พัาร์ิควิัลัล์ั ศุร่ิริาชา (2) โคริงกัาริบ้านเด่�ยวั ศุุภาลััย กัาร์ิเด้นวิัลัล์ั สุัวัริริณิภ่มิ  

(3) โคริงกัาริทาวัน์โฮม โนโวั วิัลัล์ั วังแหวัน-ลัำาล่ักักัา คลัอง 5 (4) โคริงกัาริบ้านเด่�ยวัแลัะบ้านแฝด  

ศุุภาลััย วิัลัล์ั ศุร่ิสัมาน-ปทุมธุาน่ (5) โคริงกัาริบ้านเด่�ยวัแลัะบ้านแฝด ศุุภาลััย วิัลัล์ั ริาชพัฤกัษ์ั-บางบัวัทอง  

(6) โคริงกัาริทาวัน์โฮม ศุุภาลััย วิัลัล์ั พัหลัโยธิุน 52 (7) โคริงกัาริบ้านเด่�ยวั ศุุภาลััย กัาร์ิเด้นวิัลัล์ั  

วังแหวัน-ลัำาล่ักักัา คลัอง 5 (8) โคริงกัาริบ้านเด่�ยวั ศุุภาลััย กัาร์ิเด้นวิัลัล์ั แอร์ิพัอร์ิตั้ (9) โคริงกัาริบ้านเด่�ยวั  

ศุุภาลััย พัาร์ิควิัลัล์ั ช้างเผ่อกั (10) โคริงกัาริบ้านเด่�ยวั ศุุภาลััย กัาร์ิเด้นวิัลัล์ั สุัริาษัฎร์ิธุาน่ (11) โคริงกัาริ

อาคาริชุด ศุุภาลััย ซิต่ั้�ร่ิสัอร์ิท รัิชดา-ห้วัยขึ้วัาง (12) โคริงกัาริอาคาริชุด ศุุภาลััย เวัลัลิังตัั้น (13) โคริงกัาริ

อาคาริชุด ศุุภาลััย วิัสัต้ั้า แยกัติั้วัานนท์ (14) โคริงกัาริอาคาริชุด ศุุภาลััย ปาร์ิค @ ภ่เก็ัตั้ ซิต่ั้� (15) โคริงกัาริ

อาคาริชุด ศุุภาลััย มอนเต้ั้ @ เว่ัยง เช่ยงใหม� (16) โคริงกัาริอาคาริชุด ศุุภาลััย ไลัท์ สัาทริ-เจำริิญริาษัฎร์ิ  

(17) โคริงกัาริอาคาริชุด ศุุภาลััย เอล่ัท สัาทริ-สัวันพัล่ั
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2556  § ทริสิัเริทตั้ิ�งคงอนัดบัเคริดติั้องค์กัริขึ้อง บริษัิัท ศุภุาลัยั จำำากัดั (มหาชน) ท่�ริะดบั “A-” พัร้ิอมทั�งปริบัแนวัโน้ม 

อันดับเคริดิตั้ขึ้องบริิษััทเป็น “Positive” หร่ิอ “บวักั” จำากั “Stable” หร่ิอ “คงท่�” เน่�องจำากัคาดวั�า 

ผลักัาริดำาเนินงานขึ้องบริิษััทจำะด่ข้ึ้�นในอนาคตั้จำากักัาริม่ยอดขึ้ายคอนโดมิเน่ยมท่�ริอรัิบร้่ิริายไดจ้ำำานวันมากั

 § เปิดโคริงกัาริใหม� 15 โคริงกัาริ แบ�งเป็นบ้านเด่�ยวัแลัะทาวัน์โฮม 8 โคริงกัาริ อาคาริชุด 7 โคริงกัาริ ได้แกั�  

(1) โคริงกัาริบ้านแฝด แลัะบ้านเด่�ยวั ศุุภาลััย วิัลัล์ั อ�อนนุช-สัวันหลัวัง (2) โคริงกัาริบ้านเด่�ยวั ศุุภาลััย วิัลัล์ั  

วังแหวัน-พัริะริาม 2 (3) โคริงกัาริทาวัน์โฮม ศุุภาลััย วิัลัล์ั เทพัปริะสิัทธิุ� 8 (4) โคริงกัาริบ้านเด่�ยวั ศุุภาลััย  

โมด้า เช่ยงใหม� (5) โคริงกัาริบ้านเด่�ยวั ศุุภาลััย กัาร์ิเด้นวิัลัล์ั บางแสัน (6) โคริงกัาริบ้านเด่�ยวั ศุุภาลััย เอสัเซ้นส์ั  

(7) โคริงกัาริบ้านเด่�ยวั ศุุภาลััย พัาร์ิควิัลัล์ั นิตั้โย (8) โคริงกัาริทาวัน์โฮม โนโวั วิัลัล์ั กัรุิงเทพัฯ-ปทุมธุาน่  

(9) โคริงกัาริอาคาริชดุ ศุุภาลััย มาเริย ์(10) โคริงกัาริอาคาริชดุ ศุุภาลััย วิัสัต้ั้า ภ่เก็ัตั้ (11) โคริงกัาริอาคาริชดุ  

ศุุภาลััย ซิต่ั้� ร่ิสัอร์ิท สัถุาน่พัริะนั�งเกัล้ัา-เจ้ำาพัริะยา (12) โคริงกัาริอาคาริชุด ศุุภาลััย ซิต่ั้� ร่ิสัอร์ิท  

รัิชโยธิุน-พัหลัโยธิุน 32 (13) โคริงกัาริอาคาริชุด ศุุภาลััย วิัสัต้ั้า ศุร่ิริาชา-แยกัท�าเร่ิอแหลัมฉบัง  

(14) โคริงกัาริอาคาริชุด ศุุภาลััย ซิต่ั้� ร่ิสัอร์ิท ริะยอง (15) โคริงกัาริอาคาริชุด ศุุภาลััย เวัอรัินด้า รัิชวิัภา- 

ปริะชาช่�น

2557  § ทริสิัเริทตั้ิ�งปริบัอนัดับเคริดติั้องค์กัริ แลัะหุน้กั่ไ้ม�ด้อยสัทิธุไิม�มห่ลักััปริะกันัขึ้องบริษิัทั ศุภุาลัยั จำำากัดั (มหาชน)  

เป็นริะดับ “A” จำากั “A-“ โดยอันดับเคริดิตั้ท่�เพิั�มข้ึ้�นสัะท้อนถุ้งผลักัาริดำาเนินงานขึ้องบริิษััทท่�ปรัิบตัั้วัด่ข้ึ้�น 

ตั้ามคาด แลัะฐานริายได้ท่�คาดวั�าจำะขึ้ยายตัั้วั ทั�งน่� กัาริพิัจำาริณิาอันดับเคริดิตั้ยังคำาน้งถุ้งผลังานขึ้องบริิษััท 

ท่�ได้รัิบกัาริยอมรัิบในตั้ลัาดพััฒนาท่�อย่�อาศัุยในปริะเทศุไทย แบรินด์สิันค้าท่�ได้รัิบกัาริยอมรัิบในตั้ลัาด 

ท่�อย่�อาศัุยริะดับริาคาปานกัลัาง แลัะฐานะทางกัาริเงินท่�แข็ึ้งแกัริ�งขึ้องบริิษััทด้วัย

 § เปิดโคริงกัาริใหม� 28 โคริงกัาริ แบ�งเป็นบ้านเด่�ยวั บ้านแฝด แลัะทาวัน์โฮม 19 โคริงกัาริ อาคาริชุด  

9 โคริงกัาริ ได้แกั� (1) โคริงกัาริบ้านเด่�ยวั บ้านแฝด แลัะทาวัน์โฮม ศุุภาลััย เบลัลั�า วังแหวัน-พัริะริาม 2  

(2) โคริงกัาริบ้านเด่�ยวั บ้านแฝด แลัะทาวัน์โฮม ศุุภาลััย เบลัลั�า วังแหวัน-ปิ�นเกัล้ัา พัริะริาม 5  

(3) โคริงกัาริบา้นแฝด ศุุภาลััย วิัลัล์ั วังแหวัน ปิ�นเกัลัา้-นคริอนิทริ ์(4) โคริงกัาริบา้นเด่�ยวั ศุุภาลััย กัาร์ิเด้นวิัลัล์ั  

ศุร่ินคริินทร์ิ-บางนา (5) โคริงกัาริบ้านเด่�ยวั ศุุภาลััย กัาร์ิเด้นวิัลัลั์ กัรุิงเทพักัร่ิฑาตัั้ดใหม�-มอเตั้อร์ิเวัย์  

(6) โคริงกัาริทาวัน์โฮม โนโวั วิัลัล์ั ลัำาล่ักักัา คลัอง 2 (7) โคริงกัาริบ้านเด่�ยวัแลัะบ้านแฝด ศุุภาลััย วิัลัล์ั วังแหวัน- 

ลัำาล่ักักัา คลัอง 5 (8) โคริงกัาริทาวัน์โฮม โนโวั วิัลัล์ั วังแหวัน-บางใหญ� (9) โคริงกัาริบ้านเด่�ยวัแลัะบ้านแฝด  

ศุุภาลััย วิัลัล์ั วังแหวัน-บางใหญ� (10) โคริงกัาริบ้านเด่�ยวัแลัะบ้านแฝด ศุุภาลััย วิัลัล์ั กัรุิงเทพัฯ-ปทุมธุาน่  

(11) โคริงกัาริบ้านแฝด แลัะทาวัน์โฮม ศุุภาลััย วิัลัล์ั รัิงสิัตั้-คลัอง 2 (12) โคริงกัาริบ้านเด่�ยวั บ้านแฝด  

แลัะทาวัน์โฮม ศุุภาลััย เบลัลั�า รัิงสิัตั้-คลัอง 2 (13) โคริงกัาริบ้านเด่�ยวั ศุุภาลััย กัาร์ิเด้นวิัลัลั ์วังแหวัน-สัันกัำาแพัง  

เช่ยงใหม� (14) โคริงกัาริบ้านเด่�ยวั ศุุภาลััย โมด้า อุบลัริาชธุาน่ (15) โคริงกัาริบ้านเด่�ยวัแลัะบ้านแฝด ศุุภาลััย  

วิัลัล์ั อุบลัริาชธุาน่ (16) โคริงกัาริบ้านเด่�ยวั ศุุภาลััย พัาร์ิควิัลัล์ั ริะยอง (17) โคริงกัาริบ้านเด่�ยวั ศุุภาลััย  

กัาร์ิเด้นวิัลัล์ั อุดริธุาน่ (18) โคริงกัาริศุุภาลััย บ้านเด่�ยวั บ้านแฝด แลัะทาวัน์โฮม วิัลัล์ั มิตั้ริภาพั-บ้านจัำ�น  

อุดริธุาน่ (19) โคริงกัาริบ้านเด่�ยวั แลัะทาวัน์โฮม ศุุภาลััย วิัลัล์ั ภ่เก็ัตั้ (20) โคริงกัาริบ้านเด่�ยวั บ้านแฝด  

แลัะทาวัน์โฮม ศุุภาลััย ลัาก่ัน ภ่เก็ัตั้ (21) โคริงกัาริอาคาริชุด ศุุภาลััย ซิต่ั้� ร่ิสัอร์ิท สัถุาน่แบริิ�ง (สุัขุึ้มวิัท 105)  

(22) โคริงกัาริอาคาริชุด ศุุภาลััย วิัสัต้ั้า ห้าแยกัปากัเกัร็ิด (23) โคริงกัาริอาคาริชุด ศุุภาลััย เอล่ัท พัญาไท  

(24) โคริงกัาริอาคาริชุด ศุุภาลััย เวัลัลิังตัั้น 2 (25) โคริงกัาริอาคาริชุด ศุุภาลััย เวัอเรินด้า รัิตั้นาธิุเบศุร์ิ  

(26) โคริงกัาริอาคาริชุด ศุุภาลััย คิวัท์ รัิชโยธิุน-พัหลัโยธิุน 34 (27) โคริงกัาริอาคาริชุด ศุุภาลััย ลัอฟท์  

แจ้ำงวััฒนะ (28) โคริงกัาริอาคาริชุด ศุุภาลััย มอนเต้ั้ 2 เช่ยงใหม�
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2558  § ทริสิัเริทตั้ิ�งคงอนัดบัเคริดติั้องค์กัริ แลัะหุน้กั่ไ้ม�ด้อยสัทิธุไิม�มห่ลักััปริะกันัขึ้องบริษิัทั ศุภุาลัยั จำำากัดั (มหาชน)  

ท่�ริะดับ “A” กัาริพิัจำาริณิาอันดับเคริดิตั้ยังคำาน้งถุ้งผลังานขึ้องบริิษััทท่�ได้รัิบกัาริยอมรัิบในตั้ลัาดพััฒนา 

ท่�อย่�อาศุัยในปริะเทศุไทย แบรินด์สิันค้าท่�ได้รัิบกัาริยอมริับในตั้ลัาดท่�อย่�อาศุัยริะดับริาคาปานกัลัาง  

แลัะฐานะทางกัาริเงินท่�แข็ึ้งแกัริ�งขึ้องบริิษััทด้วัย

 § เปิดโคริงกัาริใหม� 18 โคริงกัาริ แบ�งเป็นบ้านเด่�ยวั บ้านแฝด แลัะทาวัน์โฮม 11 โคริงกัาริ อาคาริชุด  

7 โคริงกัาริ ได้แกั� (1) โคริงกัาริบ้านเด่�ยวั แลัะบ้านแฝด ศุุภาลััย วิัลัล์ั ชลับุร่ิ (2) โคริงกัาริบ้านทาวัน์โฮม  

บ้านแฝด แลัะบ้านเด่�ยวั ศุุภาลััย ไพัริด์ บางนา – วังแหวัน (3) โคริงกัาริทาวัน์โฮม ศุุภาลััย เบลัลั�า กิั�งแก้ัวั  

-ศุร่ินคริินทริ ์(4) โคริงกัาริบา้นเด่�ยวั ศุุภาลััย พัร่ิมา วิัลัลั�า พุัทธุมณิฑลั สัาย 3 (5) โคริงกัาริบา้นเด่�ยวั ศุุภาลััย  

พัร่ิมา วิัลัลั�า พัหลัโยธิุน 50 (6) โคริงกัาริทาวัน์โฮม ศุุภาลััย พัร่ิโม� นคริอินทร์ิ-พัริะริาม 5 (7) โคริงกัาริบ้านเด่�ยวั  

บ้านแฝด แลัะทาวัน์โฮม ศุุภาลััย เบลัลั�า วังแหวัน-ลัำาล่ักักัา คลัอง 4 (8) โคริงกัาริบ้านเด่�ยวัแลัะบ้านแฝด  

ศุุภาลััย กัาร์ิเด้นวิัลัล์ั ปริะชาอุทิศุ-สุัขึ้สัวััสัดิ� (9) โคริงกัาริทาวัน์โฮม ศุุภาลััย โนโวัวิัลัล์ั สุัรินาร่ิ  

(10) โคริงกัาริบ้านเด่�ยวั บ้านแฝด แลัะทาวัน์โฮม ศุุภาลััย วิัลัล์ั โชตั้นา-ริวัมโชค (11) โคริงกัาริบ้านเด่�ยวั  

บ้านแฝด แลัะทาวัน์โฮม 2 ชั�น ศุุภาลััย วิัลัล์ั สุัริาษัฎร์ิธุาน่ (12) โคริงกัาริอาคาริชุด ศุุภาลััย ซิต่ั้� ร่ิสัอร์ิท  

แจ้ำงวััฒนะ (13) โคริงกัาริอาคาริชุด ศุุภาลััย เอล่ัท สุัริวังศ์ุ (14) โคริงกัาริอาคาริชุด ศุุภาลััย ลัอฟท์  

สัถุาน่ตั้ลัาดพัล่ั (15) โคริงกัาริอาคาริชุด ศุุภาลััย ไลัท์ รัิชดาฯ-นริาธิุวัาสั-สัาทริ (16) โคริงกัาริอาคาริชุด  

ศุุภาลััย ลัอฟท์ สัถุาน่แคริาย (17) โคริงกัาริอาคาริชุด ศุุภาลััย ริิวัา แกัรินด์ (18) โคริงกัาริอาคาริชุด ศุุภาลััย  

ลัาก่ัน คอนโด

2559  § ทริสิัเริทติั้�งคงอนัดับเคริดิตั้องค์กัริแลัะหุน้กั่ไ้ม�ด้อยสิัทธิุ ไม�ม่หลัักัปริะกัันขึ้อง บริิษัทั ศุภุาลััย จำำากััด (มหาชน)  

ท่�ริะดับ “A” แนวัโน้มอันดับเคริดิตั้ “Stable” โดยอันดับเคริดิตั้สัะท้อนถุ้งผลังานขึ้องบริิษััทท่�ได้รัิบกัาริยอมรัิบ 

ในตั้ลัาดพััฒนาท่�อย่�อาศัุยในปริะเทศุไทย ตั้ลัอดจำนแบรินดสิ์ันคา้ท่�เป็นท่�ร้่ิจัำกัในตั้ลัาดท่�อย่�อาศุยัริะดบัริาคา 

ปานกัลัาง แลัะฐานะทางกัาริเงินท่�แข็ึ้งแกัริ�งขึ้องบริิษััท

 § เปิดโคริงกัาริใหม� 21 โคริงกัาริ แบ�งเป็นบ้านเด่�ยวั บ้านแฝด แลัะทาวัน์โฮม 16 โคริงกัาริ อาคาริชุด 5 โคริงกัาริ 

ได้แกั� (1) โคริงกัาริทาวัน์โฮม ศุุภาลััย พัร่ิโม� วังแหวัน ปิ�นเกัล้ัา-พัริะริาม 5 (2) โคริงกัาริทาวันโ์ฮม พัร่ิโม� พัริะริาม 2  

(3) โคริงกัาริบา้นเด่�ยวั แลัะบา้นแฝด ศุุภาลััย วิัลัล์ั วังแหวัน-บางใหญ� (4) โคริงกัาริบา้นเด่�ยวั ศุุภาลััย กัาร์ิเด้นวิัลัล์ั  

กัรุิงเทพัฯ-ปทุมธุาน่ (5) โคริงกัาริบ้านเด่�ยวั บ้านแฝด แลัะทาวัน์โฮม ศุุภาลััย วิัลัล์ั เพัชริเกัษัม 69  

(6) โคริงกัาริบ้านเด่�ยวั บ้านรุิ�นใหม� แลัะทาวัน์โฮม ศุุภาลััย วิัลัล์ั เทพัารัิกัษ์ั (7) โคริงกัาริทาวัน์โฮม ศุุภาลััย  

เบลัลั�า พััทยา (8) โคริงกัาริบ้านเด่�ยวั แลัะบ้านแฝด ศุุภาลััย เบลัลั�า สุัริาษัฎร์ิธุาน่ (9) โคริงกัาริบ้านเด่�ยวั  

บ้านแฝด แลัะทาวัน์โฮม ศุุภาลััย เบลัลั�า นคริศุร่ิธุริริมริาช (10) โคริงกัาริบ้านด่�ยวั แลัะบ้านแฝด ศุุภาลััย  

เบลัลั�า เช่ยงใหม� (11) โคริงกัาริบ้านเด่�ยวั บ้านแฝด แลัะทาวัน์โฮม โคริงกัาริ เบลัลั�า อุดริธุาน่  

(12) โคริงกัาริบ้านเด่�ยวั แลัะบ้านแฝด ศุุภาลััย วิัลัล์ั นคริริาชส่ัมา (13) โคริงกัาริบ้านเด่�ยวั แลัะบ้านแฝด 

ศุุภาลััย เบลัลั�า อุบลัริาชธุาน่ (14) โคริงกัาริบ้านเด่�ยวั แลัะบ้านแฝด ศุุภาลััย กัาริ์เด้นวิัลัล์ั ริะยอง  

(15) โคริงกัาริบ้านเด่�ยวั บ้านรุิ�นใหม� แลัะบ้านแฝด ศุุภาลััย ปาล์ัมสัปริิงส์ั 11 (16) โคริงกัาริอาคาริพัาณิิชย์  

ศุุภาลััย มอนเต้ั้ บิช เช่ยงใหม� (17) โคริงกัาริอาคาริชุด ศุุภาลััย ซิต่ั้� ร่ิสัอร์ิท ชลับุร่ิ (18) โคริงกัาริอาคาริชุด  

ศุุภาลััย เอล่ัท ส่ั�พัริะยา (19) โคริงกัาริอาคาริชุด ศุุภาลััย ปาร์ิค รัิชวิัภา (20) โคริงกัาริอาคาริชุด ศุุภาลััย  

ซิต่ั้� ร่ิสัอร์ิท พัริะริาม 8 (21) โคริงกัาริอาคาริชุด ศุุภาลััย เวัอเรินด้า พัริะริาม 9



32 บริิษััท ศุุภาลััย จำำากััด (มหาชน)

2560  § ทริสิัเริทติั้�งคงอนัดับเคริดิตั้องค์กัริแลัะหุน้กั่ไ้ม�ด้อยสิัทธิุ ไม�ม่หลัักัปริะกัันขึ้อง บริิษัทั ศุภุาลััย จำำากััด (มหาชน)  

ท่�ริะดับ “A” แนวัโน้มอันดับเคริดิตั้ “Stable” โดยอันดับเคริดิตั้สัะท้อนถุ้งผลังานขึ้องบริิษััทท่�ได้รัิบกัาริยอมรัิบ 

ในตั้ลัาดพััฒนาท่�อย่�อาศัุยในปริะเทศุไทย ตั้ลัอดจำนแบรินดสิ์ันคา้ท่�เป็นท่�ร้่ิจัำกัในตั้ลัาดท่�อย่�อาศุยัริะดบัริาคา 

ปานกัลัางพัร้ิอมอสัังหาริิมทรัิพัย์ท่�ม่ควัามสัมดุลัเป็นอย�างด่ แลัะฐานะทางกัาริเงินท่�แข็ึ้งแกัริ�งขึ้องบริิษััท

 § เปิดโคริงกัาริใหม� 20 โคริงกัาริ แบ�งเป็นบ้านเด่�ยวั บ้านแฝด แลัะทาวัน์โฮม 15 โคริงกัาริ แลัะอาคาริชุด  

5 โคริงกัาริ ได้แกั� (1) โคริงกัาริบ้านเด่�ยวั บ้านแฝด แลัะทาวัน์โฮม ศุุภาลััย ไพัริด์ บางนา-ลัาดกัริะบัง  

(2) โคริงกัาริ บ้านเด่�ยวั ศุุภาลััย พัาร์ิควิัลัล์ั ปิ�นเกัล้ัา-กัาญจำนาภิเษักั (3) โคริงกัาริบ้านเด่�ยวั บ้านแฝด  

แลัะทาวัน์โฮม ศุุภาลััย เบลัลั�า วังแหวัน-ลัำาล่ักักัา คลัอง 6 (4) โคริงกัาริทาวัน์โฮม ศุุภาลััย เบลัลั�า กัรุิงเทพั- 

ปทุมธุาน่ (5) โคริงกัาริบา้นเด่�ยวั บ้านแฝด แลัะทาวันโ์ฮม ศุุภาลััย เบลัลั�า เกัาะแกัว้ั ภ่เก็ัตั้ (6) โคริงกัาริบา้นเด่�ยวั  

บ้านแฝด แลัะทาวัน์โฮม ศุุภาลััย พัร่ิโม� ก้่ัก่ั ภ่เก็ัตั้ (7) โคริงกัาริบ้านเด่�ยวั ศุุภาลััย พัาร์ิควิัลัล์ั นคริศุร่ิธุริริมริาช  

(8) โคริงกัาริบา้นแฝด แลัะทาวันโ์ฮม ศุุภาลััย พัร่ิโม� นคริศุร่ิธุริริมริาช (9) โคริงกัาริบา้นเด่�ยวั แลัะทาวันโ์ฮม  

ปาล์ัมสัปริิงส์ั ไพัร์ิม (10) โคริงกัาริ บ้านแฝด แลัะทาวัน์โฮม ศุุภาลััย ปาล์ัมสัปริิงส์ั 12 (11) โคริงกัาริ ทาวัน์โฮม  

ศุุภาลััย พัร่ิโม� มหิดลั (เช่ยงใหม�) (12) โคริงกัาริบ้านแฝด แลัะทาวัน์โฮม โนโวั วิัลัล์ั อุดริธุาน่  

(13) โคริงกัาริบ้านเด่�ยวั บ้านแฝด แลัะทาวัน์โฮม ศุุภาลััย พัร่ิโม� อุบลัริาชธุาน่ (14) โคริงกัาริบ้านเด่�ยวั  

บ้านแฝด แลัะทาวัน์โฮม ศุุภาลััย เบลัลั�า นคริริาชส่ัมา (15) โคริงกัาริบ้านเด่�ยวั บ้านแฝด แลัะทาวัน์โฮม  

ศุุภาลััย เบลัลั�า ริะยอง (16) โคริงกัาริอาคาริชุด ศุุภาลััย โอเร่ิยนทัลั สุัขุึ้มวิัท 39 (17) โคริงกัาริอาคาริชุด  

ศุุภาลััย เวัอเรินด้า สัถุาน่ภาษ่ัเจำริิญ (18) โคริงกัาริอาคาริชุด ศุุภาลััย ลัอฟท์ สัถุาน่แยกัไฟฉาย  

(19) โคริงกัาริอาคาริชุด ศุุภาลััย ปาร์ิค สัถุาน่ตั้ลัาดพัล่ั (20) โคริงกัาริอาคาริชุด ศุุภาลััย พัร่ิเม่ยร์ิ เจำริิญนคริ

2561  § ทริสิัเริทติั้�งคงอนัดับเคริดิตั้องค์กัริแลัะหุน้กั่ไ้ม�ด้อยสิัทธิุ ไม�ม่หลัักัปริะกัันขึ้อง บริิษัทั ศุภุาลััย จำำากััด (มหาชน)  

ท่�ริะดับ “A” แนวัโน้มอันดับเคริดิตั้ “Stable” โดยอันดับเคริดิตั้สัะท้อนถุ้งควัามสัามาริถุในกัาริแขึ้�งขัึ้น 

ท่�แข็ึ้งแกัริ�งขึ้องบริิษััท พัอร์ิตั้อสัังหาริิมทรัิพัยท่์�ม่ควัามสัมดุลัเป็นอย�างด่ ตั้ลัอดจำนฐานะทางกัาริเงินท่�แข็ึ้งแกัริ�ง  

บริิษััทม่อัตั้ริากัำาไริส่ังแลัะกัาริกั�อหน่�ในริะดับปานกัลัาง อ่กัทั�งกัาริเพิั�มทุนเม่�อเร็ิวัๆ น่�ยงัช�วัยเพิั�มควัามเข้ึ้มแข็ึ้ง 

ให้แกั�โคริงสัร้ิางเงินทุนขึ้องบริิษััท

 § เปิดโคริงกัาริใหม� 25 โคริงกัาริ แบ�งเป็นบ้านเด่�ยวั บ้านแฝด แลัะทาวัน์โฮม 22 โคริงกัาริ แลัะอาคาริชุด  

3 โคริงกัาริ ไดแ้กั� (1) โคริงกัาริบา้นแฝด แลัะทาวันโ์ฮม ศุุภาลััย พัร่ิโม� ศุร่ิสันุทริ ภ่เก็ัตั้ (2) โคริงกัาริ บ้านเด่�ยวั  

บ้านแฝด แลัะทาวัน์โฮม ศุุภาลััย เบลัลั�า ถุลัาง ภ่เก็ัตั้ (3) โคริงกัาริ บ้านเด่�ยวั แลัะบ้านแฝด ศุุภาลััย  

พัาร์ิควิัลัล์ั แม�กัริณ์ิ-เช่ยงริาย (4) โคริงกัาริ บ้านเด่�ยวั บ้านแฝด แลัะทาวัน์โฮม ศุุภาลััย พัร่ิโม� บางแสัน  

(5) โคริงกัาริ บ้านเด่�ยวั ศุุภาลััย กัาริเ์ด้นวัลิัล์ั ชลับุร่ิ (6) โคริงกัาริ บ้านเด่�ยวั บ้านแฝด แลัะทาวันโ์ฮม ศุุภาลััย  

วิัลัล์ั ศุร่ิริาชา-สัวันเส่ัอ (7) โคริงกัาริ บ้านแฝด แลัะทาวัน์โฮม ศุุภาลััย พัร่ิโม� พััทยา (8) โคริงกัาริ บ้านเด่�ยวั  

3 ชั�น บ้านแฝด 3 ชั�น ทาวัน์โฮม 3 ชั�น ศุุภาลััย เอสัเซ้นส์ั ลัาดพัร้ิาวั (9) โคริงกัาริ บ้านเด่�ยวั บ้านแฝด  

แลัะทาวัน์โฮม ศุุภาลััย เบลัลั�า วังแหวัน-ริามอินทริา (10) โคริงกัาริบ้านแฝด แลัะทาวัน์โฮม ศุุภาลััย เบลัลั�า  

เทพัารัิกัษ์ั (11) โคริงกัาริ ทาวัน์โฮม ศุุภาลััย โนโวัวิัลัล์ั พัหลัโยธิุน-ลัำาล่ักักัา (12) โคริงกัาริ บ้านเด่�ยวั บ้านแฝด  

ศุุภาลััย เบลัลั�า วังแหวัน ลัำาล่ักักัา คลัอง 3 (13) โคริงกัาริ บ้านเด่�ยวั บ้านแฝด ศุุภาลััย พัร่ิโม� ชัยพัฤกัษ์ั- 

บางบัวัทอง (14) โคริงกัาริ บ้านเด่�ยวั บ้านเด่�ยวั ศุุภาลััย ไพัริด์ ปริะชาอุทิศุ (15) โคริงกัาริ บ้านเด่�ยวั 3 ชั�ั�น  

บ้านแฝด 3 ชั�น ศุุภาลััย เอสัเซ้นส์ั สัวันหลัวัง (16) โคริงกัาริ บ้านเด่�ยวั บ้านแฝด ศุุภาลััย วิัลัล์ั ริามอินทริา 117  

(17) โคริงกัาริ บ้านเด่�ยวั ศุุภาลััย พัร่ิมา วิัลัลั�า พัริะริาม 2-บางขุึ้นเท่ยน
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(18) โคริงกัาริ บ้านเด่�ยวั ทาวัน์โฮม ศุุภาลััย พัร่ิโม� กัาญจำนาภิเษักั-ชัยพัฤกัษ์ั (19) โคริงกัาริ ทาวัน์โฮม  

ศุุภาลััย โนโวัวิัลัลั ์พุัทธุสัาคริ (20) โคริงกัาริ บ้านเด่�ยวั ศุุภาลััย กัาร์ิเด้นวิัลัลั ์นคริริาชส่ัมา (21) โคริงกัาริ บ้านเด่�ยวั  

ศุุภาลััย ริิเวัอร์ิ วิัลัล์ั ริะยอง (22) โคริงกัาริ บ้านเด่�ยวั ศุุภาลััย กัาร์ิเด้นวิัลัล์ั บ้านพัรุิ หาดใหญ� (สังขึ้ลัา)  

(23) โคริงกัาริอาคาริชดุ ศุุภาลััย เวัอเรินดา้ ริามคำาแหง (24) โคริงกัาริอาคาริชุ�ด ศุุภาลััย เวัอเรินดา้ สุัขุึ้มวัทิ 117  

(25) โคริงกัาริอาคาริชุด ศุุ�ภาลััย ลัอฟท์ ปริะชาธิุปกั-วังเว่ัยนใหญ�

2562  § ทริสิัเริทติั้�งคงอนัดับเคริดิตั้องค์กัริแลัะหุน้กั่ไ้ม�ด้อยสิัทธิุ ไม�ม่หลัักัปริะกัันขึ้อง บริิษัทั ศุภุาลััย จำำากััด (มหาชน)  

ท่�ริะดับ “A” แนวัโนม้อนัดับเคริดติั้ “Stable” โดยอันดบัเคริดติั้สัะท้อนถุ้งสัถุานะทางกัาริตั้ลัาดท่�แข็ึ้งแกัริ�ง 

ขึ้องบริิษััท ตั้ลัอดจำนกัาริม่พัอร์ิตั้อสัังหาริิมทรัิพัย์ท่�ม่ควัามสัมดุลัเป็นอย�างด่ ผลัปริะกัอบกัาริท่�เข้ึ้มแข็ึ้ง  

แลัะนโยบายทางกัาริเงินท่�ริะมัดริะวััง

 § เปิดโคริงกัาริใหม� 24 โคริงกัาริ แบ�งเป็นบ้านเด่�ยวั บ้านแฝด แลัะทาวัน์โฮม 20 โคริงกัาริ แลัะอาคาริชุด  

5 โคริงกัาริ ได้แกั� (1) โคริงกัาริ บ้านเด่�ยวั บ้านแฝด แลัะทาวัน์โฮม ศุุภาลััย เบลัลั�า แม�กัริณ์ิ-เช่ยงริาย  

(2) โคริงกัาริบ้านเด่�ยวั ศุุภาลััย วิัลัล์ั นคริศุร่ิธุริริมริาช (3) โคริงกัาริบ้านเด่�ยวั บ้านแฝด แลัะทาวัน์โฮม  

ศุุภาลััย โนโวั วิัลัล์ั สุัริาษัฎร์ิธุาน่ (4) โคริงกัาริ บ้านเด่�ยวั บ้านแฝด ศุุภาลััย โมด้า ปิ�นเกัล้ัา-พุัทธุมณิฑลั สัาย 3  

(5) โคริงกัาริ บ้านเด่�ยวั บ้านแฝด ทาวัน์โฮม ศุุภาลััย เบลัลั�า กัาญจำนาภิเษักั-ซ.กัันตั้นา (6) โคริงกัาริ บ้านแฝด  

ทาวัน์โฮม ศุุภาลััย พัร่ิโม� กัาญจำนาภิเษักั-พัริะริาม 5 (7) โคริงกัาริบ้านเด่�ยวั ศุุภาลััย พัาร์ิควิัลัล์ั พัริะยาสััจำจำา- 

สุัขึ้มุวิัท (8) โคริงกัาริ บ้านเด่�ยวั บ้านแฝด แลัะ ทาวัน์โฮม ศุุภาลััย วิัลัลั ์บางนา-วังแหวัน (9) โคริงกัาริ บ้านเด่�ยวั  

บ้านแฝด ศุุภาลััย วิัลัล์ั รัิงสิัตั้ คลัองหลัวัง-คลัอง 2 (10) โคริงกัาริ ทาวัน์โฮม ศุุภาลััย พัร่ิโม� เพัชริเกัษัม 110  

(11) โคริงกัาริ บ้านเด่�ยวั บ้านแฝด แลัะทาวัน์โฮม ศุุภาลััย วิัลัล์ั เอกัชัย-กัาญจำนาภิเษักั (12) โคริงกัาริบ้านเด่�ยวั  

ศุุภาลััยพัาร์ิควิัลัล์ั พัริะริาม 2-ท�าข้ึ้าม (13) โคริงกัาริ ทาวัน์โฮม ศุุภาลััย บ้งหนองโคตั้ริ (ขึ้อนแกั�น)  

(14) โคริงกัาริบ้านเด่�ยวั ศุุภาลััย พัร่ิมา นคริริาชส่ัมา (15) โคริงกัาริ บ้านเด่�ยวั บ้านแฝด ศุุภาลััย วิัลัล์ั ริะยอง  

(16) โคริงกัาริ บ้านเด่�ยวั บ้านแฝดแลัะทาวัน์โฮม ศุุภาลััย พัร่ิโม� สุัรินาร่ิ (17) โคริงกัาริ บ้านเด่�ยวั บ้านแฝด 

แลัะทาวัน์โฮม ศุุภาลััย เบลัลั�า ชยางก่ัริ-ขึ้ามใหญ� (18) โคริงกัาริ บ้านเด่�ยวั บ้านแฝด ศุุภาลััย พัริอมเมนาด  

(สังขึ้ลัา) (19) โคริงกัาริ บ้านเด่�ยวั ศุุภาลััย ปาล์ัมสัปริิงส์ั บลิัสั (สังขึ้ลัา) (20) โคริงกัาริอาคาริชดุ ศุุภาลััย ไพัร์ิม  

พัริะริาม9 (21) โคริงกัาริอาคาริชุด ศุุภาลััย ไอคอน สัาทริ (22) โคริงกัาริอาคาริชุด ปาร์ิค สัถุาน่แยกัไฟฉาย  

(23) โคริงกัาริอาคาริชุด ศุุภาลััย ซิต่ั้� ร่ิสัอร์ิท สุัขุึ้มวิัท 107 (24) โคริงกัาริอาคาริชุด ศุุภาลััย ไลัท์  

ท�าพัริะ-วังเว่ัยนใหญ�

ภาพัริวมูในิการิปริะกอบธุุริกิจข้องบริิษััทฯ และบริิษััทย่อย

บริิษััท ศุุภาลััย จำำากััด (มหาชน) แลัะบริิษััทย�อย (“กัลุั�มบริิษััท”) ปริะกัอบธุุริกิัจำพััฒนาอสัังหาริิมทรัิพัย์เพ่ั�อเป็นท่�อย่�อาศัุย 

แลัะเพ่ั�อกัาริพัาณิิชย์ โคริงกัาริท่�อย่�อาศุัยขึ้องศุุภาลััย อย่�ภายใต้ั้แนวัควัามคิด กัาริสัริ้างสัริริค์ท่�อย่�อาศุัยท่�ม่คุณิภาพั  

เพ่ั�อสัังคมคุณิภาพัขึ้อง “ชาวศุุภาลัย” ด้วัยกัาริพััฒนาผลัิตั้ภัณิฑ์แบบบ้านอย�างตั้�อเน่�อง ใช้วััสัดุกั�อสัร้ิางท่�ม่คุณิภาพัมาตั้ริฐาน  

พััฒนากัาริบริิกัาริท่� ด่ทั�งกั�อนแลัะหลัังสั�งมอบสิันค้า แลัะให้ควัามด่แลัพััฒนาสัังคมให้ม่ควัามปลัอดภัยแลัะอบอุ�น  

เพ่ั�อสัร้ิางควัามพ้ังพัอใจำขึ้องล่ักัค้าส่ังสุัด บริิษััทฯ แลัะบริิษััทย�อยจำะเป็นผ้่ดำาเนินกัาริแลัะเป็นเจ้ำาขึ้องโคริงกัาริบ้านอย่�อาศัุยปริะเภท  

บ้านเด่�ยวั บ้านแฝด บ้านริถุใหม� ทาวัน์โฮม แลัะอาคาริชุด ในหลัากัหลัายทำาเลัทั�วัเขึ้ตั้กัรุิงเทพัมหานคริแลัะปริิมณิฑลัริวัมถุ้ง 

ตั้�างจัำงหวััด เพ่ั�อตั้อบสันองควัามต้ั้องกัาริขึ้องตั้ลัาดแลัะกัลุั�มล่ักัค้าเป้าหมายท่�แตั้กัตั้�างกััน จำะเน้นตั้ลัาดกัลุั�มล่ักัค้าผ้่ม่ริายได้ 

ปานกัลัางถุ้งผ้่ม่ริายได้ริะดับส่ัง โดยมุ�งเน้นท่�จำะพััฒนาโคริงกัาริปัจำจุำบันแลัะกั�อสัร้ิางบ้านท่�อย่�ริะหวั�างดำาเนินกัาริให้แล้ัวัเสัร็ิจำ  



34 บริิษััท ศุุภาลััย จำำากััด (มหาชน)

/1 ถุ่อหุ้นโดยคุณิปริะท่ป ตัั้�งมติั้ธุริริม แลัะบุคคลัตั้ามมาตั้ริา 258 แห�งพัริะริาชบัญญัติั้หลัักัทรัิพัย์แลัะตั้ลัาดหลัักัทรัิพัย์ (พั.ศุ. 2535)
/2 นายชวัน ตั้ั�งมตั้ิธุริริม ซ้�งม่ควัามสััมพัันธุ์เป็นพั่�ชายขึ้องนายปริะท่ป ตั้ั�งมตั้ิธุริริม แลัะนางอัญชัญ ตั้ั�งมตั้ิธุริริม ซ้�งเป็นภริริยาขึ้องนายชวัน ตั้ั�งมตั้ิธุริริม ถุ่อหุ้นริวัมกััน 
 ร้ิอยลัะ 3.15 ขึ้องทุนชำาริะแล้ัวั สั�วันผ้่ถุ่อหุ้นท่�เหล่ัอเป็นบุคคลัธุริริมดาหลัายริายท่�มิได้ม่ควัามเก่ั�ยวัข้ึ้องกัับกัลุั�มนายปริะท่ป ตัั้�งมติั้ธุริริม
/3 นายชวัน ตัั้�งมติั้ธุริริม ซ้�งม่ควัามสััมพัันธ์ุเป็นพ่ั�ชายขึ้องนายปริะท่ป ตัั้�งมติั้ธุริริม แลัะนางอัญชัญ ตัั้�งมติั้ธุริริมซ้�งเป็นภริริยานายชวัน ตัั้�งมติั้ธุริริม ถุ่อหุ้นริวัมกัันร้ิอยลัะ 4.65  
 ขึ้องทุนชำาริะแล้ัวั สั�วันผ้่ถุ่อหุ้นท่�เหล่ัอเป็นบุคคลัธุริริมดาหลัายริายท่�มิได้ม่ควัามเก่ั�ยวัข้ึ้องกัับกัลุั�มนายปริะท่ป ตัั้�งมติั้ธุริริม

กลุ่มูนิายปริะท่ป ตัั้�งมูติั้ธุริริมู/1

บริิษััท ศุุภาลัย จำากัดำ (มูหาชนิ) 
(SUPALAI) 

"พััฒนิาอสังหาริิมูทรัิพัย์"

Supalai Australia 
Holdings Pty. Ltd. ("SAH") 

"ลงทุนิในิบริิษััทต่ั้างๆ"

บริิษััท ศุุภาลััย  
พัริอพัเพัอร์ิต่ั้�  

แมเนจำเม้นท์ จำำากััด  
("SPM")  

"บริิหาริจัำดกัาริโริงแริม"

บริิษััท ภ่เก็ัตั้เอสัเตั้ท  
จำำากััด/2  
("PE")  

"โริงแริมพััฒนา 
อสัังหาริิมทรัิพัย์"

บริิษััท ศุุภาลััย อิสัาน  
จำำากััด ("SPN")  

"พััฒนา 
อสัังหาริิมทรัิพัย์"

บริิษััท หาดใหญ�  
นคริินทร์ิ จำำากััด/3  

("HN")  
"พััฒนา 

อสัังหาริิมทรัิพัย์"

Supalai Philippines  
Incorporate ("SPI")  

"ให้เช�าอาคาริ 
สัำานักังาน"

Supalai Singapore  
Holdings Pte. Ltd. 

("SSH")  
"ลังทุนในบริิษััท 
ตั้�างปริะเทศุ"

Supalai Rippleside 
Development pty. 

Ltd. ("SRD") 
"ลังทุนในบริิษััทตั้�างๆ"

Supalai Officer 
Development pty. 

Ltd. ("SOD") 
"ลังทุนในบริิษััทตั้�างๆ"

Supalai Greenvale 
Development pty. 

Ltd. ("SGV") 
"ลังทุนในบริิษััทตั้�างๆ"

99.99% 81.51% 98.77% 56.52% 100.00% 100.00%

0.003% 1.91%

29.39%

0.13% 5.40%

100.00% 100.00% 100.00%

100.00%

แผนิภาพัแสดำงโคัริงสร้ิางการิถืือหุ้นิข้องกลุ่มูบริิษััท ณ วันิท่� 31 ธัุนิวาคัมู 2562

แลัะสั�งมอบใหแ้กั�ล่ักัคา้ตั้ามกัำาหนด เพั่�อสัร้ิางกัาริจำดจำำาในตั้ริาสันิคา้ขึ้องกัลุั�มบริิษััท ช่�อ “ศุุภาลััย” จำะใช้เป็นช่�อนำาหนา้โคริงกัาริตั้�างๆ  

ทุกัโคริงกัาริ ตั้ามด้วัยช่�อลัักัษัณิะหร่ิอร่ิปแบบโคริงกัาริท่�แตั้กัตั้�างกัันออกัไปตั้ามกัลุั�มล่ักัค้าเป้าหมาย นอกัจำากัน่� บริิษััทฯ ยังเป็น 

ผ้่พััฒนาอสัังหาริิมทรัิพัยป์ริะเภทอาคาริสัำานักังานให้เช�า โดยเน้นท่�ทำาเลัท่�เป็นแหลั�งธุุริกัจิำกัาริค้า อ่กัทั�งบริิษััทย�อย ยงัดำาเนินธุุริกัจิำ 

บริิหาริโคริงกัาริอสัังหาริิมทรัิพัย์ ริวัมทั�งบริิหาริจัำดกัาริโริงแริม แลัะสัถุานพัักัตั้ากัอากัาศุอ่กัด้วัย ปัจำจุำบัน สัถุานภาพัขึ้องบริิษััทฯ  

แลัะบริิษััทย�อย เติั้บโตั้ข้ึ้�นจำนอย่�ในริะดับแนวัหน้าขึ้องธุุริกิัจำอสัังหาริิมทรัิพัย์



35รายงานประจำำาปี 2562

บริิษััทฯ มู่บริิษััทย่อย และบริิษััทท่�เก่�ยวข้้องทั�งสิ�นิ 10 บริิษััท ปริะกอบธุุริกิจเก่�ยวกับอสังหาริิมูทรัิพัย์  
ดัำงน่ิ�

(1) บริิษััท ศุุภาลัย พัริอพัเพัอร์ิตั้่� แมูเนิจเมู้นิท์ จำากัดำ (“SPM”)

บริิษััทฯ ถุ่อหุ้นอย่�ร้ิอยลัะ 99.91 ขึ้องทุนจำดทะเบ่ยน 25 ล้ัานบาท ดำาเนินธุุริกิัจำบริิหาริด่แลัแลัะจัำดกัาริโริงแริม ภัตั้ตั้าคาริ  

สัถุานพัักัตั้ากัอากัาศุแลัะบริิหาริโคริงกัาริอสัังหาริิมทรัิพัย์ ปัจำจุำบัน ดำาเนินกัาริบริิหาริโริงแริม ศุุภาลััย ป่าสัักั ร่ิสัอร์ิท แอนด์ สัปา

ในริะหวั�างปี 2560 บมจำ.ศุุภาลััย ได้ซ่�อหุ้นจำากัผ้่ถุ่อหุ้นเดิมท่�ถุ่ออย่�ใน SPM ทำาให้สััดสั�วันกัาริถุ่อหุ้นเพิั�มเป็นร้ิอยลัะ 99.99

ในริะหวั�างปี 2561 บมจำ.ศุุภาลััย ได้ลังทุนเพิั�มเติั้มในบริิษััท ศุุภาลััย พัริอพัเพัอร์ิต่ั้� แมเนจำเม้นท์ จำำากััด จำำานวัน 20 ล้ัานบาท 

เพ่ั�อใช้ในกัาริดำาเนินงานขึ้องบริิษััทฯ

ในริะหวั�างปี 2562 บริิษััท ศุุภาลััย พัริอพัเพัอร์ิต่ั้� แมเนจำเม้นท์ จำำากััด ได้เพิั�มทุนจำดทะเบ่ยนจำำานวัน 200 ล้ัานบาท  

เพ่ั�อนำาไปลังทุนในโคริงกัาริพััฒนาอสัังหาริิมทรัิพัย์

จำากัข้ึ้างต้ั้น ณิ 31 ธัุนวัาคม 2562 บริิษััทฯ ถุ่อหุ้นอย่�ร้ิอยลัะ 99.99 ขึ้องทุนจำดทะเบ่ยน 245 ล้ัานบาท

(2) บริิษััท หาดำใหญ่นิคัริินิทริ์ จำากดัำ (“HN”)

HN จัำดตั้ั�งข้ึ้�นในป ี2531 จำากักัาริริวัมกัลุั�มขึ้องนกััธุุริกิัจำอสัังหาริิมทริพััย์ในจำงัหวััดสังขึ้ลัา โดยม่กัลุั�มนายปริะท่ป ตัั้�งมตั้ธิุริริม  

กัลุั�มนายชวัน ตัั้�งมติั้ธุริริม แลัะ บมจำ.มั�นคงเคหะกัาริ ถุ่อหุ้นอย่�ในสััดสั�วันร้ิอยลัะ 5.40 ร้ิอยลัะ 4.65  แลัะร้ิอยลัะ 6.03 ตั้ามลัำาดับ  

ตั้�อมาในปี 2539 บริิษััทฯเห็นศัุกัยภาพัขึ้องกัาริพััฒนาอสัังหาริิมทรัิพัยใ์นจัำงหวััดสังขึ้ลัา อ่กัทั�งยังเป็นกัาริขึ้ยายกัาริลังทุนไปส่ั�ภ่มิภาค  

บริิษััทฯจ้ำงได้เข้ึ้าริ�วัมลังทุนใน HN ในสััดสั�วันร้ิอยลัะ 49.89 ขึ้องทุนจำดทะเบ่ยนจำำานวัน 191.50 ล้ัานบาท 

ปัจำจุำบัน พััฒนาโคริงกัาริอาเซ่�ยนเทริดเซ็นเตั้อร์ิ ศุ่นย์ธุุริกิัจำคริบวังจำริ โคริงกัาริคอนโดมิเน่ยมริะดับกัลัาง แลัะโคริงกัาริบ้านจัำดสัริริ

ในริะหวั�างปี 2558 บมจำ.ศุุภาลััย ได้ซ่�อหุ้นเพิั�มจำากั บมจำ.มั�นคงเคหะกัาริ ท่�ถุ่ออย่�ใน HN ทำาให้สััดสั�วันกัาริถุ่อหุ้นเพิั�มเป็น 

ร้ิอยลัะ 55.92 ในริะหวั�างปี 2560 บมจำ.ศุุภาลััย ได้ซ่�อหุ้นจำากัผ้่ถุ่อหุ้นเดิมท่�ถุ่ออย่�ใน HN ทำาให้สััดสั�วันกัาริถุ่อหุ้นเพิั�มเป็น 

ร้ิอยลัะ 56.52

(3) บริิษััท ศุุภาลัยอิสานิ จำากัดำ (“SPN”)

บริิษััทฯ ถุ่อหุ้นในสััดสั�วันร้ิอยลัะ 98.77 ขึ้องทุนจำดทะเบ่ยนจำำานวัน 335.45 ล้ัานบาท ดำาเนินธุุริกิัจำพััฒนาอสัังหาริิมทรัิพัย ์

ในพ่ั�นท่�ภาคตั้ะวัันออกัเฉ่ยงเหน่อ ปัจำจุำบัน ดำาเนินโคริงกัาริบ้านจัำดสัริริ 10 โคริงกัาริในจัำงหวััดขึ้อนแกั�น

(4) บริิษััท ภูเก็ตั้เอสเตั้ท จำากัดำ (“PE”)

PE จัำดตัั้�งข้ึ้�นในปี 2532 เพ่ั�อซ่�อท่�ดินท่�จัำงหวััดภ่เก็ัตั้ ตั้�อมาในปี 2544 SPM ซ้�งเป็นบริิษััทย�อยขึ้องบริิษััทฯ ไดเ้ข้ึ้าริ�วัมทุนใน PE  

เพ่ั�อสัร้ิางโริงแริมแลัะร่ิสัอร์ิทในจัำงหวััดภ่เก็ัตั้ เน่�องจำากัเห็นถุ้งศัุกัยภาพัขึ้องโริงแริมในจัำงหวััดภ่เก็ัตั้ แตั้�เน่�องจำากักัาริพััฒนาโริงแริม 

ท่�จัำงหวััดภ่เก็ัตั้ดังกัลั�าวัต้ั้องใช้เงินลังทุนค�อนข้ึ้างส่ัง แลัะ SPM ม่เงินทุนไม�เพ่ัยงพัอ จ้ำงได้ขึ้ายหุ้นทั�งหมดให้บริิษััทฯ ตั้�อมาเม่�อวัันท่� 

24 ม่นาคม 2553 ท่�ปริะชุมสัามัญผ้่ถุ่อหุ้นปริะจำำาปี 2553 ขึ้องบริิษััท ภ่เก็ัตั้ เอสัเตั้ท จำำากััด ม่มติั้ให้เพิั�มทุนจำดทะเบ่ยนเดิม  

153.6 ล้ัานบาท เป็นทุนจำดทะเบ่ยนใหม� 307.3 ล้ัานบาท บริิษััทฯลังทุนเพิั�มเป็นจำำานวันเงิน 143.7 ล้ัานบาท ทำาให้บริิษััทฯ  

ม่สััดสั�วันกัาริลังทุนในบริิษััทย�อยดังกัลั�าวัเพิั�มข้ึ้�นเป็นร้ิอยลัะ 81.51 ปัจำจุำบัน PE ปริะกัอบธุุริกิัจำพััฒนาบ้านพัักัตั้ากัอากัาศุ 

เพ่ั�อเช�าริะยะยาวัแลัะบริิหาริโริงแริมในจัำงหวััดภ่เก็ัตั้

ในริะหวั�างปี 2561 บริิษััท ภ่เก็ัตั้ เอสัเตั้ท จำำากััด ได้ลัดทุนจำดทะเบ่ยนจำำานวัน 138 ล้ัานบาท เพ่ั�อนำาไปชดเชยผลัขึ้าดทุนสัะสัม  

โดยสั�วันเกิันจำากักัาริลัดทุนจำะจำ�ายค่นทุนให้กัับผ้่ถุ่อหุ้น ซ้�งม่ผลัทำาให้ทุนจำดทะเบ่ยนขึ้องภ่เก็ัตั้เอสัเตั้ทลัดลังเป็น 169 ล้ัานบาท
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(5) Supalai Philippines Incorporate (“SPI”)

บริิษััทฯได้ลังทุนใน Supalai Phil ippines Incorporate ซ้�งเป็นบริิษััทท่� จัำดตัั้�งข้ึ้�นในปริะเทศุฟิลิัปปินส์ั  

จำำานวัน 900,000,000 หุ้น คิดเป็นร้ิอยลัะ 100 ขึ้อง Supalai Philippines Incorporate โดยปริะกัอบธุุริกิัจำอาคาริสัำานักังาน 

ให้เช�าในปริะเทศุฟิลิัปปินส์ั

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

ในริะหวั�างปี 2557 - 2562 บริิษััทฯได้ลังทุนใน Supalai Singapore Holdings Pte. Ltd. ซ้�งเป็นบริิษััทท่�จัำดตั้ั�งข้ึ้�น 

ในปริะเทศุสิังคโปร์ิ จำำานวัน 80,692,738 หุ้น คิดเป็นร้ิอยลัะ 100 ขึ้อง Supalai Singapore Holdings Pte. Ltd. ปริะกัอบธุุริกิัจำ 

เพ่ั�อกัาริลังทุนในบริิษััทตั้�างปริะเทศุ

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

ในริะหวั�างปี 2557 - 2562 Supalai Singapore Holdings Pte. Ltd. ซ้�งเป็นบริิษััทย�อยขึ้องบริิษััทฯ ได้ลังทุนใน Supalai  

Australia Holdings Pty. Ltd. ซ้�งเป็นบริิษััทท่�จัำดตัั้�งข้ึ้�นในปริะเทศุออสัเตั้ริเล่ัย จำำานวัน 40,840,100 หุ้น คิดเป็นร้ิอยลัะ 100  

ขึ้อง Supalai Australia Holdings Pty. Ltd. ปริะกัอบธุุริกิัจำเพ่ั�อกัาริลังทุนในบริิษััทตั้�างๆ ในปริะเทศุออสัเตั้ริเล่ัย

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

ในริะหวั�างป ี2557 - 2562 Supalai Australia Holdings Pty. Ltd. ไดล้ังทุนใน Supalai Rippleside Development Pty. Ltd.  

ซ้�งเป็นบริิษััทท่�จัำดตัั้�งข้ึ้�นในปริะเทศุออสัเตั้ริเล่ัย จำำานวัน 8,750,100 หุ้น คิดเป็นร้ิอยลัะ 100 ขึ้อง Supalai Rippleside  

Development Pty. Ltd. ปริะกัอบธุุริกิัจำเพ่ั�อกัาริลังทุนในบริิษััทตั้�างๆ ในปริะเทศุออสัเตั้ริเล่ัย

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

ในริะหวั�างป ี2557-2562 Supalai Australia Holdings Pty. Ltd. ไดล้ังทุนใน Supalai Officer Development Pty. Ltd.  

ซ้�งเป็นบริิษััทท่�จัำดตัั้�งข้ึ้�นในปริะเทศุออสัเตั้ริเล่ัย จำำานวัน 4,500,100 หุ้น คิดเป็นร้ิอยลัะ 100 ขึ้อง Supalai Officer  

Development Pty. Ltd. ปริะกัอบธุุริกิัจำเพ่ั�อกัาริลังทุนในบริิษััทตั้�างๆ ในปริะเทศุออสัเตั้ริเล่ัย

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

ในริะหวั�างปี 2558 - 2562 Supalai Australia Holdings Pty. Ltd. ได้ลังทุนใน Supalai Greenvale Development Pty. Ltd.  

ซ้�งเป็นบริิษััทท่�จัำดตัั้�งข้ึ้�นในปริะเทศุออสัเตั้ริเล่ัย จำำานวัน 9,087,600 หุ้น คิดเป็นร้ิอยลัะ 100 ขึ้อง Supalai Greenvale  

Development Pty. Ltd. ปริะกัอบธุุริกิัจำเพ่ั�อกัาริลังทุนในบริิษััทตั้�างๆ ในปริะเทศุออสัเตั้ริเล่ัย

จุดำเด่ำนิในิการิปริะกอบธุุริกิจ

 § มป่ริะสับกัาริณ์ิด้านพัฒันาอสังัหาริมิทริพััย์ มากัวั�า 30 ปี จำง้สัามาริถุพัฒันาสันิค้าท่�มค่ณุิภาพัดต่ั้ริงตั้ามควัามต้ั้องกัาริ 

ขึ้องผ้่บริิโภคในต้ั้นทุนท่�แขึ้�งขัึ้นกัับตั้ลัาดได้

 § สัถุานท่�ตัั้�งโคริงกัาริตัั้�งอย่ �ในบริิเวัณิท่�ม่ศัุกัยภาพั ทั�วัทุกัทิศุทางในเขึ้ตั้จำังหวััดกัรุิงเทพัมหานคริแลัะปริิมณิฑลั  

ริวัมทั�งตั้�างจัำงหวััด โดยม่ผลิัตั้ภัณิฑ์ ท่�หลัากัหลัายไม�วั�าจำะเป็น อาคาริพัาณิิชย์ ทาวัน์โฮม บ้านจัำดสัริริ คอนโดมิเน่ยม  

ทำาให้เพิั�มโอกัาสัในกัาริขึ้ายแลัะกัริะจำายควัามเส่ั�ยงในกัาริลังทุน

 § กัาริพัฒันาคุณิภาพัขึ้องสันิค้าแลัะบริกิัาริอย�างตั้�อเน่�อง เพั่�อให้ตั้อบสันองกับัควัามต้ั้องกัาริขึ้องลัก่ัค้าท่�เปลั่�ยนแปลังไป  

จำนทำาให้บริิษััทฯ เป็นผ้่นำาบ้านแลัะอาคาริปริะหยัดพัลัังงาน ท่�ล่ักัค้าให้ควัามเช่�อถุ่อ
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 § กัาริวัางริะบบงานท่�เป็นมาตั้ริฐาน โดยกัาริออกัแบบ กัาริกั�อสัริ้าง กัาริใช้วััสัดุกั�อสัริ้างท่�ได้มาตั้ริฐาน แลัะเน้นกัาริ 

ให้บริิกัาริหลัังกัาริขึ้ายภายหลัังกัาริพััฒนาโคริงกัาริแลัว้ัเสัริจ็ำ โดยด่แลัแลัะพััฒนาสัังคมใหม่้ควัามปลัอดภยัแลัะอบอุ�น  

เพ่ั�อสัร้ิางควัามพ้ังพัอใจำขึ้องล่ักัค้าส่ังสุัด จำนได้รัิบกัาริรัิบริองมาตั้ริฐานสัากัลัริะบบ ISO 9001:2008 ซ้�งม่ขึ้อบเขึ้ตั้ 

กัาริควับคุมริะบบคุณิภาพัคริบวังจำริตั้ลัอดกัาริผลิัตั้จำนถุ้งกัาริสั�งมอบ เพ่ั�อสัร้ิางควัามเช่�อมั�นแกั�ล่ักัค้า ทำาให้สัามาริถุ 

สั�งมอบงานแกั�ล่ักัค้าเร็ิวัข้ึ้�น

 § กัาริบริิหาริควัามเสั่�ยงอย�างม่ปริะสัิทธิุภาพั เพั่�อให้สัามาริถุขึ้าย พััฒนา กั�อสัริ้าง แลัะสั�งมอบโอนกัริริมสิัทธิุ�ได้เร็ิวั  

ริวัมทั�งกัาริสัำาริวัจำศุ้กัษัาวิัจัำยเพ่ั�อด่ควัามต้ั้องกัาริขึ้องล่ักัค้า แลัะปริะเมินศัุกัยภาพัขึ้องท่�ดินท่�จำะนำามาพััฒนา กั�อนท่� 

จำะพัิจำาริณิาลังทุนเพิั�มเติั้มในโคริงกัาริท่�ม่อย่�หร่ิอลังทุนในโคริงกัาริใหม� โดยกัำาหนดขึ้นาดโคริงกัาริแตั้�ลัะโคริงกัาริ 

ไม�ให้ใหญ�เกิันไป เพ่ั�อลัดควัามเส่ั�ยงในกัาริเปล่ั�ยนแปลังควัามนิยมขึ้องตั้ลัาด อ่กัทั�งยังจำำากััดงบปริะมาณิในกัาริลังทุน 

ตั้�อโคริงกัาริแลัะเพ่ั�อใช้เวัลัาในกัาริขึ้ายโคริงกัาริให้สัั�นลัง

เป้าหมูายการิดำำาเนิินิธุุริกิจ

บริิษััทฯ ให้ควัามสัำาคัญในกัาริสัร้ิางปริะโยชน์ตั้�อผ้่ม่สั�วันได้เส่ัยทุกัฝ่ายในริะยะยาวั เพ่ั�อให้บริิษััทฯ เติั้บโตั้อย�างยั�งย่น ดังน่�

1. กัาริสัริ้างควัามพั้งพัอใจำสั่งสัุดให้แกั�ผ่้ถุ่อหุ้น แลัะให้ผลัตั้อบแทนท่�เหมาะสัมอย�างตั้�อเน่�อง

2. กัาริสัริ้างสัภาพัแวัดลั้อมให้พันักังานทำางานอย�างม่ควัามสัุขึ้  (Happy Workplace) เน้นพััฒนาทริัพัยากัริบุคคลั 

อย�างตั้�อเน่�อง ให้ม่ศัุกัยภาพัในกัาริทำางานท่�ม่ปริะสิัทธิุภาพัมากัข้ึ้�น แลัะสัามาริถุพััฒนาริะดับกัาริให้บริิกัาริให้อย่�ในชั�น 

แนวัหน้าขึ้องธุุริกิัจำอสัังหาริิมทรัิพัย ์เพ่ั�อสั�งผลัตั้�อกัาริดำาเนินธุุริกิัจำขึ้องบริิษััทฯ ใหบ้ริริลุัเป้าหมาย ปริะสับควัามสัำาเร็ิจำ 

3. กัาริสัริ้างพัันธุมิตั้ริทางธุุริกัิจำกัับค่�ค้าแลัะผ่้ริับเหมา  โดยกัาริย้ดมั�นในควัามซ่�อสััตั้ย์ แลัะจำริิยธุริริมในกัาริดำาเนินธุุริกัิจำ

4. กัาริสัริ้างควัามเป็นเลัิศุด้านสัินค้าแลัะบริิกัาริ เพั่�อตั้อบสันองควัามตั้้องกัาริขึ้องลั่กัค้าทุกัริะดับ ทั�งในปริะเทศุ  

แลัะตั้�างปริะเทศุ โดยเน้นพััฒนาโคริงกัาริท่�อย่�อาศุัยท่�ม่คุณิภาพัอย�างตั้�อเน่�อง ในทำาเลัท่�เหมาะสัมแลัะม่ศุักัยภาพั  

เพ่ั�อตั้อบสันองควัามต้ั้องกัาริซ่�อท่�อย่�อาศัุยขึ้องกัลุั�มเป้าหมายขึ้องบริิษััทฯ ให้ควัามสัำาคัญในเร่ิ�องกัาริวัางผัง 

กัาริออกัแบบ กัาริกั�อสัร้ิาง กัาริขึ้ายแลัะบริิกัาริท่�ด่เลิัศุ โดยคำาน้งถุ้งกัาริใช้ปริะโยชน์แลัะควัามต้ั้องกัาริขึ้องล่ักัค้า 

เป็นสัำาคัญ

5. กัาริป้องกัันผลักัริะทบท่�เกัิดขึ้้�น หริ่อ อาจำเกัิดข้ึ้�นกัับชุมชน สัังคมแลัะสัิ�งแวัดลั้อม ภายใตั้้แนวัคิด "ศุุภาลััย...ใสั�ใจำ  

สัร้ิางสัริริค์ สัังคมไทย" โดยกัาริตั้อบแทนสิั�งด่ๆ กัลัับค่นส่ั�ชุมชนแลัะสัังคมโดยริวัม เช�น กัาริศุ้กัษัา ค้นคว้ัา วิัจัำย  

แลัะออกัแบบบ้านอนุรัิกัษ์ัพัลัังงาน, พััฒนาสัภาวัะแวัดล้ัอมขึ้องสัังคมแลัะพ่ั�นท่� ท่�บริิษััทฯ ไปพััฒนาโคริงกัาริตั้�าง ๆ  ,  

ให้กัาริสันับสันุนกิัจำกัริริมขึ้องสัถุาบันหร่ิอม่ลันิธิุกัาริกุัศุลัตั้�างๆ เพ่ั�อช�วัยเหล่ัอสัร้ิางสัริริค์สัังคม

ลักษัณะผลิตั้ภัณฑ์์หรืิอบริิการิ

บริิษััท ศุุภาลััย จำำากััด (มหาชน) แลัะบริิษััทย�อย ดำาเนินธุุริกิัจำพััฒนาอสัังหาริิมทรัิพัย ์แลัะธุุริกัจิำท่�เก่ั�ยวัเน่�อง ม่ลัักัษัณิะผลิัตั้ภัณิฑ์ 

ตั้ามปริะเภทขึ้องธุุริกิัจำแตั้�ลัะปริะเภท ดังน่�

ก. ธุุริกิจพััฒนิาอสังหาริิมูทรัิพัย์ปริะเภทท่�อยู่อาศัุย

1) ธุุริกิจจัดำสริริบ้านิและท่�ดำินิ

บริิษััทฯ ดำาเนินธุุริกิัจำจัำดสัริริบ้านแลัะท่�ดินเพั่�อจำำาหน�าย เป็นกัาริพััฒนาโคริงกัาริบ้านพัักัอาศุัยในลัักัษัณิะแนวัริาบ 

ในร่ิปแบบขึ้องบ้านเด่�ยวั (Single detached House) บ้านแฝด (Duplex House) แลัะทาวัน์โฮม (Townhome)  

พัร้ิอมกัาริพััฒนาสัาธุาริณ่ิปโภคตั้�าง ๆ ในโคริงกัาริ บริิษััทฯ ม่นโยบายขึ้ายบ้านพัร้ิอมท่�ดินจัำดสัริริ ทั�งบ้านสัร้ิางเสัร็ิจำกั�อนขึ้าย  
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แลัะบ้านสัั�งสัร้ิาง ทั�งน่�สั�วันใหญ�จำะขึ้ายบ้านท่�กัำาลัังกั�อสัร้ิางใกัลั้เสัร็ิจำ เพ่ั�อให้ล่ักัค้าได้เห็นบ้านในริะหวั�างสัร้ิางแลัะม่ควัามมั�นใจำ 

วั�าบ้านจำะสัร้ิางเสัร็ิจำตั้ามกัำาหนด โคริงกัาริขึ้องกัลุั�มบริิษััทตัั้�งอย่�บนท่�ดินทำาเลับริิเวัณิถุนนริอบนอกัขึ้องกัรุิงเทพัมหานคริ หร่ิอ 

ใกัล้ักัับริะบบขึ้นสั�งมวัลัชนท่�ม่อย่�ในปัจำจุำบัน แลัะจำะม่ข้ึ้�นในอนาคตั้ ริวัมทั�งในตั้�างจัำงหวััดท่�เป็นศุ่นยก์ัลัางธุุริกิัจำแลัะแหลั�งท�องเท่�ยวั  

ซ้�งเป็นทำาเลัใหม�ท่�ม่ศัุกัภาพัแลัะม่ควัามต้ั้องกัาริบ้านพัักัอาศัุยส่ัง ทุกัโคริงกัาริขึ้องกัลุั�มบริิษััทอย่�ภายใต้ั้แนวัควัามคิด  

“ศุุภาลััย...ใสั�ใจำ สัร้ิางสัริริค์ สัังคมไทย” ม่แบบบ้านให้เล่ัอกัหลัากัหลัาย ท่�ได้รัิบกัาริออกัแบบ สัวัยงาม ไม�ลั้าสัมัยในร่ิปแบบ  

Modern Classic Style อย่�สับาย ปริะหยดัพัลัังงาน แลัะเน้นปริะโยชน์ใช้สัอยอย�างคุ้มค�า ปัจำจุำบัน กัลุั�มบริิษััทจำะใช้ช่�อโคริงกัาริ 

ท่�ตั้�างกัันตั้ามลัักัษัณิะร่ิปแบบโคริงกัาริ ผลิัตั้ภัณิฑ์ แลัะกัลุั�มล่ักัค้าเป้าหมาย เพ่ั�อตั้อบสันองควัามต้ั้องกัาริขึ้องกัลุั�มล่ักัค้าเป้าหมาย 

ท่�แตั้กัตั้�างกััน ม่ช่�อโคริงกัาริตั้�างๆ ขึ้องกัลุั�มบริิษััท ดังน่�

โคัริงการิ ศุุภาลัย พัร่ิมูา วิลล่า

ร่ิปแบบผลิัตั้ภัณิฑ์ : บ้านเด่�ยวั

ริะดับริาคา : 7.0 - 25.0 ล้ัานบาท

กัลุั�มล่ักัค้า : ล่ักัค้าริะดับส่ังข้ึ้�นไป อายุตัั้�งแตั้� 40 ปีข้ึ้�นไป 

ริายได้ปริะมาณิ 150,000 บาทข้ึ้�นไป/เด่อน/คริอบครัิวั

โคัริงการิ ศุุภาลัย เอสเซ้้นิท์

ร่ิปแบบผลิัตั้ภัณิฑ์ : บ้านเด่�ยวั 3 ชั�น บ้านแฝด 3 ชั�น สัไตั้ล์ัโมเดิร์ิน

ริะดับริาคา : 7.0 - 14.0 ล้ัานบาท

กัลุั�มล่ักัค้า : ล่ักัค้าริะดับส่ังข้ึ้�นไป อายุตัั้�งแตั้� 35 ปีข้ึ้�นไป 

ริายได้ปริะมาณิ 150,000 บาทข้ึ้�นไป/เด่อน/คริอบครัิวั

โคัริงการิ ศุุภาลัย พัาร์ิคัวิลล์

ร่ิปแบบผลิัตั้ภัณิฑ์ : บ้านเด่�ยวั

ริะดับริาคา : 4.0 - 7.0 ล้ัานบาท

กัลุั�มล่ักัค้า : ล่ักัค้าริะดับกัลัางข้ึ้�นไป อายุตัั้�งแตั้� 30 ปีข้ึ้�นไป 

ริายได้ปริะมาณิ 70,000 บาทข้ึ้�นไป/เด่อน/คริอบครัิวั

โคัริงการิ ศุุภาลัย การ์ิเด้ำนิวิลล์

ร่ิปแบบผลิัตั้ภัณิฑ์ : บ้านเด่�ยวั แลัะบ้านแฝด

ริะดับริาคา : 3.7 - 6.2 ล้ัานบาท

กัลุั�มล่ักัค้า : ล่ักัค้าริะดับกัลัางข้ึ้�นไป อายุตัั้�งแตั้� 30 ปีข้ึ้�นไป 

ริายได้ปริะมาณิ 70,000 บาทข้ึ้�นไป/เด่อน/คริอบครัิวั
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โคัริงการิ ศุุภาลัย วิลล์

ร่ิปแบบผลิัตั้ภัณิฑ์ : บ้านเด่�ยวั บ้านแฝด แลัะทาวัน์โฮม

ริะดับริาคา : 1.8 - 7.0 ล้ัานบาท

กัลุั�มล่ักัค้า : ล่ักัค้าริะดับกัลัางข้ึ้�นไป อายุตัั้�งแตั้� 24 ปีข้ึ้�นไป 

ริายได้ปริะมาณิ 35,000 บาทข้ึ้�นไป/เด่อน/คริอบครัิวั
โคัริงการิ พัร่ิโมู่

ร่ิปแบบผลิัตั้ภัณิฑ์ : ทาวัน์โฮม

ริะดับริาคา : 1.99 - 5.0 ล้ัานบาท

กัลุั�มล่ักัค้า : ล่ักัค้าริะดับกัลัางข้ึ้�นไป อายุตัั้�งแตั้� 25 ปีข้ึ้�นไป 

ริายได้ปริะมาณิ 40,000 บาทข้ึ้�นไป/เด่อน/คริอบครัิวั

โคัริงการิ ไพัริด์ำ

ร่ิปแบบผลิัตั้ภัณิฑ์ : บ้านเด่�ยวั บ้านแฝด แลัะทาวัน์โฮม

ริะดับริาคา : 2.4 - 6.0 ล้ัานบาท

กัลุั�มล่ักัค้า : ล่ักัค้าริะดับกัลัางข้ึ้�นไป อายุตัั้�งแตั้� 25 ปีข้ึ้�นไป 

ริายได้ปริะมาณิ 50,000 บาทข้ึ้�นไป/เด่อน/คริอบครัิวั

โคัริงการิ เบลล่า

ร่ิปแบบผลิัตั้ภัณิฑ์ : บ้านเด่�ยวั บ้านแฝด แลัะทาวัน์โฮม

ริะดับริาคา : 1.8 - 5.6 ล้ัานบาท

กัลุั�มล่ักัค้า : ล่ักัค้าริะดับกัลัางข้ึ้�นไป อายุตัั้�งแตั้� 25 ปีข้ึ้�นไป 

ริายได้ปริะมาณิ 30,000 บาทข้ึ้�นไป/เด่อน/คริอบครัิวั

โคัริงการิ โนิโว วิลล์

ร่ิปแบบผลิัตั้ภัณิฑ์ : ทาวัน์โฮม

ริะดับริาคา : 1.5 - 2.7 ล้ัานบาท

กัลุั�มล่ักัค้า : ล่ักัค้าริะดับกัลัางข้ึ้�นไป อายุตัั้�งแตั้� 25 ปีข้ึ้�นไป 

ริายได้ปริะมาณิ 25,000 บาทข้ึ้�นไป/เด่อน/คริอบครัิวั

โคัริงการิ มูอนิเต้ั้ บิซ้

ร่ิปแบบผลิัตั้ภัณิฑ์ : อาคาริพัาณิิชย์

ริะดับริาคา : 3.3 - 5.6 ล้ัานบาท

กัลุั�มล่ักัค้า : ล่ักัค้าริะดับกัลัางข้ึ้�นไป อายุ 30 ปี/เจ้ำาขึ้องกิัจำกัาริ 

ริายได้ปริะมาณิ 50,000 บาทข้ึ้�นไป/เด่อน/คริอบครัิวั
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โคัริงการิ ปาล์มูสปริิงส์ 

ร่ิปแบบผลิัตั้ภัณิฑ์ : ทาวัน์โฮม, บ้านรุิ�นใหม� แลัะบ้านเด่�ยวั 

ริะดับริาคา : 1.7 - 10.0 ล้ัานบาท

กัลุั�มล่ักัค้า : ล่ักัค้าริะดับกัลัางข้ึ้�นไป อายุตัั้�งแตั้� 25 ปีข้ึ้�นไป 

ริายได้ปริะมาณิ 30,000 บาทข้ึ้�นไป/เด่อน/คริอบครัิวั
โคัริงการิ ริอยัล ริิเวอร์ิ

ร่ิปแบบผลิัตั้ภัณิฑ์ : บ้านเด่�ยวั

ริะดับริาคา : 2.3 - 8.4 ล้ัานบาท

กัลุั�มล่ักัค้า : ล่ักัค้าริะดับกัลัางข้ึ้�นไป อายุตัั้�งแตั้� 30 ปีข้ึ้�นไป 

ริายได้ปริะมาณิ 45,000 บาทข้ึ้�นไป/เด่อน/คริอบครัิวั

โคัริงการิ เอสเซ้้นิส์

ร่ิปแบบผลิัตั้ภัณิฑ์ : บ้านเด่�ยวั แลัะอาคาริพัาณิิชย์

ริะดับริาคา : 4.1 - 7.9 ล้ัานบาท

กัลุั�มล่ักัค้า : ล่ักัค้าริะดับกัลัางข้ึ้�นไป อายุตัั้�งแตั้� 30 ปีข้ึ้�นไป 

ริายได้ปริะมาณิ 80,000 บาทข้ึ้�นไป/เด่อน/คริอบครัิวั

โคัริงการิ โมูด้ำา

ร่ิปแบบผลิัตั้ภัณิฑ์ : บ้านเด่�ยวั แลัะบ้านแฝด สัไตั้ล์ัโมเดิร์ิน

ริะดับริาคา : 2.7 - 4.9 ล้ัานบาท

กัลุั�มล่ักัค้า : ล่ักัค้าริะดับกัลัางข้ึ้�นไป อายุตัั้�งแตั้� 30 ปีข้ึ้�นไป 

ริายได้ปริะมาณิ 50,000 บาทข้ึ้�นไป/เด่อน/คริอบครัิวั

โคัริงการิ ลากูนิ

ร่ิปแบบผลิัตั้ภัณิฑ์ : บ้านเด่�ยวั บ้านรุิ�นใหม� ทาวัน์โฮม สัไตั้ล์ัโมเดิร์ิน

ริะดับริาคา : 2.5 - 10.6 ล้ัานบาท

กัลุั�มล่ักัค้า : ล่ักัค้าริะดับกัลัางข้ึ้�นไป อายุตัั้�งแตั้� 25 ปีข้ึ้�นไป 

ริายได้ปริะมาณิ 40,000 บาทข้ึ้�นไป/เด่อน/คริอบครัิวั

โคัริงการิ บลิซ้

ร่ิปแบบผลิัตั้ภัณิฑ์ : ทาวัน์โฮม สัไตั้ล์ัโมเดิร์ิน

ริะดับริาคา : 1.7 - 2.7 ล้ัานบาท

กัลุั�มล่ักัค้า : ล่ักัค้าริะดับกัลัางข้ึ้�นไป อายุตัั้�งแตั้� 25 ปีข้ึ้�นไป 

ริายได้ปริะมาณิ 25,000 บาทข้ึ้�นไป/เด่อน/คริอบครัิวั
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2) ธุุริกิจอาคัาริชุดำพัักอาศุัย

บริิษััทฯ ดำาเนินธุุริกัจิำอาคาริชดุพัักัอาศัุย หร่ิอคอนโดมเิน่ยมเพั่�อจำำาหน�าย เป็นกัาริพััฒนาโคริงกัาริอาคาริชดุในลัักัษัณิะแนวัส่ัง  

โดยโคริงกัาริท่�พััฒนาจำะเล่ัอกัทำาเลับริิเวัณิใกัล้ัแหลั�งสัาธุาริณ่ิปโภคแลัะกัาริคมนาคมท่�สัะดวักั ริวัมถุ้งบริิเวัณิริิมแม�นำ�าเจ้ำาพัริะยา 

โคริงกัาริอาคาริชุดท่�เปิดจำำาหน�ายจำะใช้ช่�อโคริงกัาริท่�ตั้�างกัันออกัไปตั้ามควัามเฉพัาะตัั้วัในร่ิปแบบผลิัตั้ภัณิฑ์แลัะกัลุั�มล่ักัค้า 

เป้าหมายดังน่�

โคัริงการิ ศุุภาลัย ไอคัอนิ

ร่ิปแบบผลิัตั้ภัณิฑ์ : คอนโดมิเน่ยม

ริะดับริาคา : 8.2 - 280 ล้ัานบาท

กัลุั�มล่ักัค้า : ล่ักัค้าริะดับส่ัง  อายตัุั้�งแตั้� 35 ปีข้ึ้�นไป  

ริายได้ปริะมาณิ 250,000 บาทข้ึ้�นไป/เด่อน/คริอบครัิวั

โคัริงการิ ศุุภาลัย โอเร่ิยนิทัล สุขุ้มูวิท39

ริ่ปแบบผลัิตั้ภัณิฑ์ : คอนโดมิเน่ยม

ริะดับริาคา : 5 - 54 ล้ัานบาท

กัลัุ�มลั่กัค้า : ล่ักัค้าริะดับกัลัางข้ึ้�นไป อายุตัั้�งแตั้� 35 ปีข้ึ้�นไป 

ริายได้ปริะมาณิ 80,000 บาทข้ึ้�นไป/เด่อน/คริอบครัิวั

โคัริงการิ ศุุภาลัย เอล่ท

ริ่ปแบบผลัิตั้ภัณิฑ์ : คอนโดมิเน่ยม

ริะดับริาคา : 4.33 - 19.0 ล้ัานบาท

กัลัุ�มลั่กัค้า : ล่ักัค้าริะดับกัลัางข้ึ้�นไป อายุตัั้�งแตั้� 35  ปีข้ึ้�นไป 

ริายได้ปริะมาณิ 100,000 บาทข้ึ้�นไป/เด่อน/คริอบครัิวั 

โคัริงการิ ศุุภาลัย ริิวา แกรินิด์ำ

ริ่ปแบบผลัิตั้ภัณิฑ์ : คอนโดมิเน่ยม

ริะดับริาคา : 4.3 - 16.4 ล้ัานบาท

กัลัุ�มลั่กัค้า : ล่ักัค้าริะดับกัลัางข้ึ้�นไป อายุตัั้�งแตั้� 30 ปีข้ึ้�นไป 

ริายได้ปริะมาณิ 80,000 บาทข้ึ้�นไป/เด่อน/คริอบครัิวั

โคัริงการิ ศุุภาลัย พัร่ิเมู่ยร์ิ

ริ่ปแบบผลัิตั้ภัณิฑ์ : คอนโดมิเน่ยม

ริะดับริาคา : 3 - 33 ล้ัานบาท

กัลัุ�มลั่กัค้า : ล่ักัค้าริะดับกัลัางข้ึ้�นไป อายุตัั้�งแตั้� 30 ปีข้ึ้�นไป 

ริายได้ปริะมาณิ 50,000 บาทข้ึ้�นไป/เด่อน/คริอบครัิวั 
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โคัริงการิ ศุุภาลัย เวลลิงตัั้นิ

ริ่ปแบบผลัิตั้ภัณิฑ์ : คอนโดมิเน่ยม

ริะดับริาคา : 2.7 - 20.3 ล้ัานบาท

กัลัุ�มลั่กัค้า : ล่ักัค้าริะดับกัลัางข้ึ้�นไป อายุตัั้�งแตั้� 28 ปีข้ึ้�นไป 

ริายได้ปริะมาณิ 50,000 บาทข้ึ้�นไป/เด่อน/คริอบครัิวั
โคัริงการิ ศุุภาลัย ไลท์

ริ่ปแบบผลัิตั้ภัณิฑ์ : คอนโดมิเน่ยม

ริะดับริาคา : 2.8 - 4.8 ล้ัานบาท

กัลัุ�มลั่กัค้า : ล่ักัค้าริะดับกัลัางข้ึ้�นไป อายุตัั้�งแตั้� 28 ปีข้ึ้�นไป 

ริายได้ปริะมาณิ 40,000 บาทข้ึ้�นไป/เด่อน/คริอบครัิวั

โคัริงการิ ศุุภาลัย ลอฟท์

ริ่ปแบบผลัิตั้ภัณิฑ์ : คอนโดมิเน่ยม

ริะดับริาคา : 1.8 - 15.9 ล้ัานบาท

กัลัุ�มลั่กัค้า : ล่ักัค้าริะดับกัลัางข้ึ้�นไป อายุตัั้�งแตั้� 25 ปีข้ึ้�นไป 

ริายได้ปริะมาณิ 30,000 บาทข้ึ้�นไป/เด่อน/คริอบครัิวั

โคัริงการิ ศุุภาลัย เวอเรินิด้ำา

ริ่ปแบบผลัิตั้ภัณิฑ์ : คอนโดมิเน่ยม

ริะดับริาคา : 1.8 - 10.0 ล้ัานบาท

กัลัุ�มลั่กัค้า : ล่ักัค้าริะดับกัลัางข้ึ้�นไป อายุตัั้�งแตั้� 25 ปีข้ึ้�นไป 

ริายได้ปริะมาณิ 28,000 บาทข้ึ้�นไป/เด่อน/คริอบครัิวั

โคัริงการิ ศุุภาลัย ปาร์ิคั

ริ่ปแบบผลัิตั้ภัณิฑ์ : คอนโดมิเน่ยม

ริะดับริาคา : 1.6 - 5.5 ล้ัานบาท

กัลัุ�มลั่กัค้า : ล่ักัค้าริะดับกัลัางข้ึ้�นไป อายุตัั้�งแตั้� 25 ปีข้ึ้�นไป 

ริายได้ปริะมาณิ 28,000 บาทข้ึ้�นไป/เด่อน/คริอบครัิวั

โคัริงการิ ศุุภาลัย วิสต้ั้า

ริ่ปแบบผลัิตั้ภัณิฑ์ : คอนโดมิเน่ยม

ริะดับริาคา : 1.6 - 4.5 ล้ัานบาท

กัลัุ�มลั่กัค้า : ล่ักัค้าริะดับกัลัางข้ึ้�นไป อายุตัั้�งแตั้� 25 ปีข้ึ้�นไป 

ริายได้ปริะมาณิ 28,000 บาท/เด่อน/คริอบครัิวั
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โคัริงการิ ศุุภาลัย ไพัร์ิมู

ริ่ปแบบผลัิตั้ภัณิฑ์ : คอนโดมิเน่ยม

ริะดับริาคา : 2.5 - 6 ล้ัานบาท

กัลัุ�มลั่กัค้า : ล่ักัค้าริะดับกัลัางข้ึ้�นไป อายุตัั้�งแตั้� 30 ปีข้ึ้�นไป 

ริายได้ปริะมาณิ 35,000 บาทข้ึ้�นไป/เด่อน/คริอบครัิวั
โคัริงการิ ศุุภาลัย ซิ้ต่ั้� ร่ิสอร์ิท

ริ่ปแบบผลัิตั้ภัณิฑ์ : คอนโดมิเน่ยม

ริะดับริาคา : 1.19 - 4.3 ล้ัานบาท

กัลัุ�มลั่กัค้า : ล่ักัค้าริะดับกัลัางข้ึ้�นไป อายุตัั้�งแตั้� 25 ปีข้ึ้�นไป 

ริายได้ปริะมาณิ 25,000 บาทข้ึ้�นไป/เด่อน/คริอบครัิวั

โคัริงการิ ศุุภาลัย มูอนิเต้ั้ @ เว่ยง เช่ยงใหมู่

ริ่ปแบบผลัิตั้ภัณิฑ์ : คอนโดมิเน่ยม

ริะดับริาคา : 1.4 - 6.5 ล้ัานบาท

กัลัุ�มลั่กัค้า : ล่ักัค้าริะดับกัลัางข้ึ้�นไป อายุตัั้�งแตั้� 25 ปีข้ึ้�นไป 

ริายได้ปริะมาณิ 25,000 บาทข้ึ้�นไป/เด่อน/คริอบครัิวั

โคัริงการิ ศุุภาลัย มูอนิเต้ั้ II

ริ่ปแบบผลัิตั้ภัณิฑ์ : คอนโดมิเน่ยม

ริะดับริาคา : 1.6 - 5.0 ล้ัานบาท

กัลัุ�มลั่กัค้า : ล่ักัค้าริะดับกัลัางข้ึ้�นไป อายุตัั้�งแตั้� 25 ปีข้ึ้�นไป 

ริายได้ปริะมาณิ 25,000 บาท/เด่อน/คริอบครัิวั

โคัริงการิ ศุุภาลัย มูาเริย์@พััทยา

ริ่ปแบบผลัิตั้ภัณิฑ์ : คอนโดมิเน่ยม

ริะดับริาคา : 1.4 - 4.9 ล้ัานบาท

กัลัุ�มลั่กัค้า : ล่ักัค้าริะดับกัลัางข้ึ้�นไป อายุตัั้�งแตั้� 25 ปีข้ึ้�นไป 

ริายได้ปริะมาณิ 25,000 บาท/เด่อน/คริอบครัิวั

โคัริงการิ ศุุภาลัย ลากูนิ คัอนิโดำ

ริ่ปแบบผลัิตั้ภัณิฑ์ : คอนโดมิเน่ยม

ริะดับริาคา : 1.0 - 2.4 ล้ัานบาท

กัลัุ�มลั่กัค้า : ล่ักัค้าริะดับกัลัางข้ึ้�นไป อายุตัั้�งแตั้� 24 ปีข้ึ้�นไป 

ริายได้ปริะมาณิ 18,000 บาทข้ึ้�นไป/เด่อน/คริอบครัิวั
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ข้. ธุุริกิจอาคัาริสำานัิกงานิให้เช่า

บริิษััทฯ ดำาเนินธุุริกิัจำอาคาริสัำานักังาน เพั่�อให้บริิกัาริพ่ั�นท่�สัำานักังานให้เช�าแกั�ล่ักัค้า โดยทำาเลัท่�ตัั้�งขึ้องโคริงกัาริจำะอย่�ใน 

กัรุิงเทพัมหานคริบนทำาเลัศัุกัยภาพัท่�สัามาริถุเช่�อมตั้�อศุ่นย์กัลัางธุุริกิัจำ (CBD: Central Business District) ได้ง�าย แลัะ 

ม่สิั�งอำานวัยควัามสัะดวักัด้านสัาธุาริณ่ิปโภคแลัะกัาริส่ั�อสัาริโทริคมนาคมอย�างคริบครัิน ปัจำจุำบัน บริิษััทฯ เปิดอาคาริสัำานักังานให้เช�า  

“ศุุภาลััย แกัรินด์ ทาวัเวัอร์ิ” ตัั้�งอย่�บนถุนนพัริะริาม 3 เป็นอาคาริส่ัง 33 ชั�น ปริะกัอบด้วัยพ่ั�นท่�ให้เช�าปริะมาณิ 42,000 ตั้าริางเมตั้ริ  

พัร้ิอมอาคาริจำอดริถุ 1 อาคาริ โดยออกัแบบเป็นอาคาริสัำานักังานท่�เน้นควัามทันสัมัย ด้วัยร่ิปแบบสัถุาปัตั้ยกัริริมท่�ม่ร่ิปทริงอาคาริ 

เป็นวังร่ิ ม่กัาริวัางร่ิปแบบพ่ั�นท่�ใช้สัอยภายในอาคาริให้ม่ควัามเหมาะสัมแลัะเป็นอาคาริปริะหยัดพัลัังงาน ขึ้นาดพ่ั�นท่�ให้เช�า 

ม่ให้เล่ัอกัตัั้�งแตั้�ขึ้นาด 118 - 1,000 ตั้าริางเมตั้ริข้ึ้�นไป

Supalai Philippines Inc., ซ้�งเป็นบริิษััทย�อยดำาเนินธุุริกิัจำอาคาริสัำานักังาน เพ่ั�อให้เช�าแกั�ล่ักัค้า โดยต้ั้กัเป็นอาคาริ 

สัำานักังานเกัริด A ส่ัง 45 ชั�นริวัมท่�จำอดริถุ ม่พ่ั�นท่�ทั�งหมด 67,590 ตั้าริางเมตั้ริ Supalai Philippines เป็นเจ้ำาขึ้อง 16 ชั�น  

พ่ั�นท่�ริวัมปริะมาณิ 20,000 ตั้าริางเมตั้ริ อาคาริสัำานักังานสัร้ิางข้ึ้�นเม่�อปี พั.ศุ.2541 ออกัแบบโดยสัำานักังานสัถุาปนิกัริะดับโลักั  

ค่อบริิษััท Skidmore, Owings & Merrill ในปี 2542 - 2543 เคยถุ่กับันท้กัวั�าเป็นต้ั้กัท่�ส่ังท่�สุัดในฟิลิัปปินส์ั แม้วั�าตัั้วัอาคาริ 

จำะสัร้ิางมานานแลั้วัแตั้�ได้รัิบกัาริด่แลัเป็นอย�างด่ โดยฝ่ายบริิหาริจัำดกัาริอาคาริขึ้อง Colliers แลัะ Petron Mega Plaza  

Condominium Association โดยได้รัิบริางวััลัด้านกัาริด่แลัรัิกัษัาอาคาริจำากักัาริเข้ึ้าปริะกัวัดกัับหน�วัยงานหลัายหน�วัยงาน

โดยในปี 2560 Supalai Philippines Inc., ได้ทำาสััญญาขึ้ายอาคาริสัำานักังานให้เช�าม่ลัค�า 1,620 ล้ัานเปโซ แลัะบันท้กั 

รัิบร้่ิกัำาไริจำากักัาริขึ้ายอาคาริสัำานักังานให้เช�าดังกัลั�าวัเป็นจำำานวัน 669 ล้ัานเปโซ (จำำานวัน 457 ล้ัานบาท)

คั. ธุุริกิจโริงแริมูและร่ิสอร์ิท

กัลุั�มบริิษััทดำาเนินธุุริกิัจำโริงแริมแลัะร่ิสัอร์ิทมุ�งเน้นในตั้�างจัำงหวััดท่�ม่ศุักัภาพั ปัจำจุำบัน บริิษััทฯ ม่โริงแริมแลัะ ร่ิสัอร์ิท 

ท่�อย่�ภายใตั้ก้ัาริบริิหาริขึ้องกัลุั�มบริิษััท 2 แห�งไดแ้กั� “ศุุภาลััย ป่าสัักั ร่ิสัอริท์ แอนด ์สัปา” ตั้ั�งอย่�ท่�จัำงหวััดสัริะบรุ่ิซ้�งใกัลัแ้หลั�งท�องเท่�ยวั 

ทางธุริริมชาติั้ แลัะไม�ไกัลัจำากักัรุิงเทพัมหานคริ ม่ห้องพัักัจำำานวัน 138 ห้อง ในบริริยากัาศุแวัดล้ัอมด้วัยแมกัไม้ สัายนำ�า แลัะขุึ้นเขึ้า  

พัร้ิอมสิั�งอำานวัยควัามสัะดวักั แลัะ “ศุุภาลััย ร่ิสัอริ์ท แอนด์ สัปา ภ่เก็ัตั้” ตั้ั�งอย่�ท่�จัำงหวััดภ่เก็ัตั้ เป็นโริงแริมริะดับ 4 ดาวั  

ม่ห้องพัักัจำำานวัน 182 ห้อง ทั�งแบบห้อง Deluxe แลัะแบบ Pool side Villa ม่กัลุั�มล่ักัค้าเป้าหมายเป็นชาวัตั้�างปริะเทศุเป็นหลัักั

โคัริงการิ ซิ้ต่ั้�ร่ิสอร์ิท ภาสว่าง-เพัชริเกษัมู @ หาดำใหญ่

ริ่ปแบบผลัิตั้ภัณิฑ์ : คอนโดมิเน่ยม

ริะดับริาคา : 1.4 - 4.4 ล้ัานบาท

กัลัุ�มลั่กัค้า : ล่ักัค้าริะดับกัลัางข้ึ้�นไป อายุตัั้�งแตั้� 25 ปีข้ึ้�นไป 

ริายได้ปริะมาณิ 25,000 บาทข้ึ้�นไป/เด่อน/คริอบครัิวั
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46 บริิษััท ศุุภาลััย จำำากััด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัท 
1. ดร.ประทีป	 ตั้งมติธรรม*	 ประธานคณะกรรมการบริษัท

2. นางอัจฉรา	 ตั้งมติธรรม*	 กรรมการ

3. นายไตรเตชะ	 ตั้งมติธรรม*	 กรรมการ

4. นายอนันต์	 เกตุพิทยา	 กรรมการอิสระ

5. รศ.ดร.วิรัช	 อภิเมธีธ�ารง	 กรรมการอิสระ

6. รศ.ดร.สมชาย	 ภคภาสน์วิวัฒน์	 กรรมการอิสระ

7. ผศ.อัศวิน	 พิชญโยธิน	 กรรมการอิสระ

8. นายอธิป	 พีชานนท์	 กรรมการ

9. นายประศาสน์	 ตั้งมติธรรม	 กรรมการ

10. นายกริช	 จันทร์เจริญสุข*	 กรรมการ

ผู้้�บริหารและคณะกรรมการบริษัท
โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ	 ประกอบด้วยคณะกรรมการ	 7	 ชุด	 ได้แก่	 คณะกรรมการบริษัทและที�ปรึกษา 

คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ	 

คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง	คณะกรรมการบริหาร	และคณะกรรมการจัดการ	โดยมีรายช่�อและขอบเขตอ�านาจหน้าที�	ดังน้ี

10

6 1 2 5

8 9 11 3 7 4

ท่�ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท
11. ดร.สหัส	 บัณฑิตกุล

เลขานุุการบริษัท
นางวารุณี	 ลภิธนานุวัฒน์

หมายเหตุ	*กรรมการผู้มอี�านาจลงลายม่อช่�อแทนบริษัทฯ	ค่อ	กรรมการสองในสี�คนน้ี	ลงลายม่อช่�อร่วมกนั 
	 และประทับตราส�าคัญของบริษัทฯ
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คณะกรรมการสรรหาและกำาหนุดค่าตอบแทนุ

1. รศ.ดร.วิรัช	 อภิเมธีธ�ารง	 ประธานคณะกรรมการสรรหา 
	 	 และก�าหนดค่าตอบแทน

2. รศ.ดร.สมชาย	 ภคภาสน์วิวัฒน์	 กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

3. นางอัจฉรา	 ตั้งมติธรรม	 กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

เลขานุุการคณะกรรมการสรรหาและกำาหนุดค่าตอบแทนุ
นางวารุณี	 ลภิธนานุวัฒน์

คณะกรรมการตรวจสอบ
1. นายอนันต์	 เกตุพิทยา	 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

2. ผศ.อัศวิน	 พิชญโยธิน	 กรรมการตรวจสอบ

3. รศ.ดร.สมชาย	 ภคภาสน์วิวัฒน์	 กรรมการตรวจสอบ

เลขานุุการคณะกรรมการตรวจสอบ
นางสาวธูปทอง	 หิรัณยานุรักษ์

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

2. นายอธิป	 พีชานนท์	 กรรมการก�ากับดูแลกิจการ

3. นายประศาสน์	 ตั้งมติธรรม	 กรรมการก�ากับดูแลกิจการ

4. นายไตรเตชะ	 ตั้งมติธรรม	 กรรมการก�ากับดูแลกิจการ

เลขานุุการคณะกรรมการกำากับด้แลกิจการ 
นางสาวธูปทอง	 หิรัณยานุรักษ์

2

2

2

1

1

1

3

3

3 4
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8 1 10 4

61412 3 2 11 7 5 13 9

คณะกรรมการบริหารความเส่�ยง
1. นายอธิป	 พีชานนท์	 ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง

2. นายอนันต์	 เกตุพิทยา	 กรรมการบริหารความเสี�ยง

3. นายไตรเตชะ	 ตั้งมติธรรม	 กรรมการบริหารความเสี�ยง

4. นางวารุณี	 ลภิธนานุวัฒน์	 กรรมการบริหารความเสี�ยง

5. นายปุณณพันธ์	 เหน่งเพ็ชร	 กรรมการบริหารความเสี�ยง

6. นายกิตติพงษ์	 ศิริลักษณ์ตระกูล	 กรรมการบริหารความเสี�ยง

7. นายบุญชัย	 ชัยอนันต์บวร	 กรรมการบริหารความเสี�ยง

8. นางสาวธัญวรัตน์	 ปัญญารัตน์	 กรรมการบริหารความเสี�ยง

9. นางศิริพร	 วังศพ่าห์	 กรรมการบริหารความเสี�ยง

10. นางสุชาวดี	 สรรพอาสา	 กรรมการบริหารความเสี�ยง

11. นายกริช	 จันทร์เจริญสุข	 กรรมการบริหารความเสี�ยง

12. นายราชัย	 ปิยวาจานุสรณ์	 กรรมการบริหารความเสี�ยง

13. นายสุรศักดิ์	 วิบูลย์วิภา	 กรรมการบริหารความเสี�ยง

14. นายชัยจักร	 วทัญญู	 กรรมการบริหารความเสี�ยง

เลขานุุการคณะกรรมการบริหารความเส่�ยง
นางสาวธูปทอง	 หิรัณยานุรักษ์
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คณะกรรมการบริหาร
1. ดร.ประทีป	 ตั้งมติธรรม	 ประธานกรรมการบริหาร

2. นางอัจฉรา	 ตั้งมติธรรม	 รองประธานกรรมการบริหาร

3. นายไตรเตชะ	 ตั้งมติธรรม	 กรรมการผู้จัดการ

2 1 3



50 บริิษััท ศุุภาลััย จำำากััด (มหาชน)

คณะกรรมการจัดการ

1. ดร.ประทีป	 ตั้งมติธรรม	 ประธานกรรมการบริหาร

2. นางอัจฉรา	 ตั้งมติธรรม	 รองประธานกรรมการบริหาร

3. นายไตรเตชะ	 ตั้งมติธรรม	 กรรมการผู้จัดการ

4. นางวารุณี	 ลภิธนานุวัฒน์	 รองกรรมการผู้จัดการ

5. นายปุณณพันธ์	 เหน่งเพ็ชร	 รองกรรมการผู้จัดการ

6. นายกิตติพงษ์	 ศิริลักษณ์ตระกูล	 รองกรรมการผู้จัดการ

7. นายบุญชัย	 ชัยอนันต์บวร	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	โครงการภูมิภาค	2

8. นางสาวธัญวรัตน์	 ปัญญารัตน์	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	สายงานการตลาดและขายแนวราบ

9. นางศิริพร	 วังศพ่าห์	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	สายงานบัญชีและการเงิน

10. นางสุชาวดี	 สรรพอาสา	 ผู้อ�านวยการฝ่ายบริหารอาวุโส

11. นายกริช	 จันทร์เจริญสุข	 ผู้อ�านวยการฝ่ายนิติกรรมอาวุโส

12. นายราชัย	 ปิยวาจานุสรณ์	 ผู้อ�านวยการฝ่ายอาวุโส	โครงการภูมิภาค	1

13. นายสุรศักดิ์	 วิบูลย์วิภา	 ผู้อ�านวยการฝ่ายอาวุโส	โครงการภูมิภาค	3

14. นายชัยจักร	 วทัญญู	 ผู้อ�านวยการฝ่ายอาวุโส	ฝ่ายสร้างสรรค์และพัฒนาผลิตภัณฑ์

2 1 3

81065149 4 11 7 13 12
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ดร.ประท่ป  ตั�งมติธรรม
อายุ 71 ปี
ประธานุคณะกรรมการบริษัท, ประธานุกรรมการบริหาร

วันุท่�ได�รับตำาแหนุ่ง	26	มิถุุนายน	2532	

ระยะเวลาการทำางานุ (นัุบถึึงวันุท่� 21 เมษายนุ 2563)

30	ปี	10	เด่อน

คุณวุฒิิการศึึกษา

• วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ	์ 
(นวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์)	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

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

• สถุาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต	(เกียรตินิยม)	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

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

• หลักสูตร	วตท.	ผู้บริหารระดับสูง	สถุาบันวิทยาการตลาดทุน	รุ่นที�	7

• หลักสูตร	ประกาศนียบัตรชั้นสูง	 
การเม่องการปกครองในระบอบประชาธิปไตย	ส�าหรับนักบริหารระดับสูง	 
วิทยาลัยการเม่องการปกครองสถุาบันพระปกเกล้า	รุ่นที�	16	

• หลักสูตร	ประกาศนียบัตรชั้นสูง	 
การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ	ส�าหรับนักบริหารระดับสูง	 
วิทยาลัยการเม่องการปกครองสถุาบันพระปกเกล้า	รุ่นที�	9

• หลักสูตร	ผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเม่อง 
สถุาบันพัฒนาเม่อง	(มหานคร	รุ่นที�	1)

• สมาคมส่งเสริมสถุาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)
• หลักสูตรสัมมนาต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน	:	Thailand's	3rd  

National	Conference	on	Collective	Action	Against	 
Corruption	รุ่นที�	2/2012

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

• DCP	:	Director	Certification	Program	รุ่นที�	17/2002

ปัจจุบันุดำารงตำาแหนุ่ง

• การดำารงตำาแหนุ่งในุบริษัทจดทะเบ่ยนุ
• 2532-ปัจจุบัน	 ประธานคณะกรรมการบริษัท,	 

	 ประธานกรรมการบริหาร 
	 บริษัท	ศุภาลัย	จ�ากัด	(มหาชน)

• การดำารงตำาแหนุ่งในุบริษัทท่�เก่�ยวข�อง
• 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

คณะกรรมการบริษัท

• 2556-ปัจจุบัน	 ประธานกรรมการ 
	 Supalai	Philippines	Incorporated

• 2536-ปัจจุบัน	 ประธานกรรมการ 
	 บริษัท	ศุภาลัย	พรอพเพอร์ต้ี	แมเนจเม้นท์	จ�ากัด	

• 2536-ปัจจุบัน	 ประธานกรรมการ 
	 บริษัท	ศุภาลัยอิสาน	จ�ากัด

• 2532-ปัจจุบัน	 ประธานกรรมการบริหาร 
	 บริษัท	หาดใหญ่นครินทร์	จ�ากัด

• 2532-ปัจจุบัน	 กรรมการ	บริษัท	ภูเก็ตเอสเตท	จ�ากัด

• การดำารงตำาแหนุ่งในุบริษัทอื�นุ
• 2532-ปัจจุบัน	 กรรมการ	บริษัท	ดูราฟลอร	์จ�ากัด
• 2531-ปัจจุบัน	 กรรมการ	บริษัท	มั�นคงเอสเตท	จ�ากัด

• การดำารงตำาแหนุ่งในุองค์กรอื�นุ
• 2562-ปัจจุบัน	 ประธานที�ปรึกษา	มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สิน 

	 แห่งประเทศไทย
• 2562-ปัจจุบัน	 กรรมการ	มูลนิธิสถุาปนิกสยาม
• 2559-ปัจจุบัน	 นายกกิตติมศักดิ์สมาคมศิษย์เก่า	 

	 มหาวิทยาลัยอิลินอยส์	ประเทศไทย
• 2558-ปัจจุบัน	 อุปนายกสมาคม	สมาคมจีนเตี้ยอันในประเทศไทย
• 2543-ปัจจุบัน	 นายกกิตติมศักดิ์สมาคมอาคารชุดไทย

เคยดำารงตำาแหนุ่ง 5 ปี ย�อนุหลัง 

• 2561-2562	 รองประธานมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สิน 
		 แห่งประเทศไทย

การถืึอหุ�นุสามัญของบริษัทฯ (ณ วันุท่� 31 ธันุวาคม 2562)

• ของตนเอง	 
522,232,755	หุ้น	อัตราร้อยละ	24.37

• คู่สมรส/บุตรที�ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	 
112,735,250	หุ้น	อัตราร้อยละ	5.26

ความสัมพัันุธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้้�บริหาร

• เป็นสามีของนางอัจฉรา	ตั้งมติธรรม 
และเป็นบิดาของนายไตรเตชะ	ต้ังมติธรรม 
และเป็นพี�ชายของนายประศาสน์	ต้ังมติธรรม

ประวัติการทำาผิู้ดทางกฎหมายในุระยะ 10 ปี ท่�ผู่้านุมา
	 -ไม่มี-

จำานุวนุครั�งเข�าประชุุม/จำานุวนุทั�งหมด

• คณะกรรมการบริษัท	12/12
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นุางอัจฉรา  ตั�งมติธรรม
เครื�องราชุอิสริยาภรณ์ จตุตถึดิเรกคุณาภรณ์
อายุ 71 ปี
กรรมการบริษัท, รองประธานุกรรมการบริหาร,  
กรรมการสรรหาและกำาหนุดค่าตอบแทนุ

วันุท่�ได�รับตำาแหนุ่ง	26	มิถุุนายน	2532

ระยะเวลาการทำางานุ (นัุบถึึงวันุท่� 21 เมษายนุ 2563)
30	ปี	10	เด่อน

คุณวุฒิิการศึึกษา

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

• บัญชีบัณฑิต	(เกียรตินิยมดี)	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ประวัติการอบรม

• สมาคมส่งเสริมสถุาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)
• DCP	:	Director	Certification	Program	รุ่นที�	30/2003
• CSP	:	Company	Secretary	Program	รุ่นที�	1/2002

ปัจจุบันุดำารงตำาแหนุ่ง

• การดำารงตำาแหนุ่งในุบริษัทจดทะเบ่ยนุ
• 2532-ปัจจุบัน	 กรรมการบริษัท,	 

	 รองประธานกรรมการบริหาร, 
	 กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 
	 บริษัท	ศุภาลัย	จ�ากัด	(มหาชน)

• การดำารงตำาแหนุ่งในุบริษัทท่�เก่�ยวข�อง
• 2536-ปัจจุบัน	 กรรมการ 

	 บริษัท	ศุภาลัย	พรอพเพอร์ต้ี	แมเนจเม้นท์	จ�ากัด
• 2536-ปัจจุบัน	 กรรมการ	 

	 บริษัท	ศุภาลัยอิสาน	จ�ากัด
• 2532-ปัจจุบัน	 กรรมการ	 

	 บริษัท	หาดใหญ่นครินทร์	จ�ากัด
• 2532-ปัจจุบัน	 กรรมการ	 

	 บริษัท	ภูเก็ตเอสเตท	จ�ากัด

• การดำารงตำาแหนุ่งในุบริษัทอื�นุ
• 2531-ปัจจุบัน	 กรรมการ 

	 บริษัท	มั�นคงเอสเตท	จ�ากัด

• การดำารงตำาแหนุ่งในุองค์กรอื�นุ
• 2560-ปัจจุบัน	 ผู้พิพากษาสมทบ	 

	 ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

เคยดำารงตำาแหนุ่ง 5 ปี ย�อนุหลัง
	 -ไม่มี-

การถืึอหุ�นุสามัญของบริษัทฯ (ณ วันุท่� 31 ธันุวาคม 2562)

• ของตนเอง 
112,735,250	หุ้น	อัตราร้อยละ	5.26

• คู่สมรส/บุตรที�ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 
522,232,755	หุ้น	อัตราร้อยละ	24.37

ความสัมพัันุธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้้�บริหาร

• เป็นภรรรยาของ	ดร.ประทีป		ตั้งมติธรรม	 
และเป็นมารดาของนายไตรเตชะ		ต้ังมติธรรม

ประวัติการทำาผิู้ดทางกฎหมายในุระยะ 10 ปีท่�ผู่้านุมา
	 -ไม่มี-

จำานุวนุครั�งเข�าประชุุม/จำานุวนุทั�งหมด 

• คณะกรรมการบริษัท	11/12
• คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	1/1
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นุายไตรเตชุะ  ตั�งมติธรรม
อายุ 41 ปี
กรรมการบริษัท, กรรมการผู้้�จัดการ, กรรมการกำากับด้แลกิจการ,  
กรรมการบริหารความเส่�ยง

วันุท่�ได�รับตำาแหนุ่ง	21	เมษายน	2552

ระยะเวลาการทำางานุ (นัุบถึึงวันุท่� 21 เมษายนุ 2563)

11	ปี

คุณวุฒิิการศึึกษา

• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	(ด้านการตลาดและการบริหารกลยุทธ์)	 
สถุาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

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

ประวัติการอบรม

• สมาคมส่งเสริมสถุาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)
• DCP	:	Director	Certification	Program	รุ่นที�	120/2009

ปัจจุบันุดำารงตำาแหนุ่ง

• การดำารงตำาแหนุ่งในุบริษัทจดทะเบ่ยนุ
• 2552-ปัจจุบัน	 กรรมการบริษัท,	กรรมการผู้จัดการ,	 

	 กรรมการก�ากับดูแลกิจการ,	 
	 กรรมการบริหารความเสี�ยง	 
	 บริษัท	ศุภาลัย	จ�ากัด	(มหาชน)

• การดำารงตำาแหนุ่งในุบริษัทท่�เก่�ยวข�อง
• 2550-ปัจจุบัน	 กรรมการ	บริษัท	ศุภาลัยอิสาน	จ�ากัด

• การดำารงตำาแหนุ่งในุองค์กรอื�นุ
• 2552-ปัจจุบัน	 กรรมการ	สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร

เคยดำารงตำาแหนุ่ง 5 ปี ย�อนุหลัง

	 -ไม่มี-

การถืึอหุ�นุสามัญของบริษัทฯ (ณ วันุท่� 31 ธันุวาคม 2562)

• ของตนเอง	 
1,960,000	หุ้น	อัตราร้อยละ	0.09

• คู่สมรส/บุตรที�ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	 
-ไม่มี-

ความสัมพัันุธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้้�บริหาร

• เป็นบุตรชายของดร.ประทีป		ตั้งมติธรรม	และนางอัจฉรา		ตั้งมติธรรม	 
ซึึ่�งเป็นผู้ถุ่อหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

ประวัติการทำาผิู้ดทางกฎหมายในุระยะ 10 ปี ท่�ผู่้านุมา
	 -ไม่มี-

จำานุวนุครั�งเข�าประชุุม/จำานุวนุทั�งหมด

• คณะกรรมการบริษัท	12/12
• คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ	1/1
• คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง	2/2
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นุายอนัุนุต์  เกตุพิัทยา
อายุ 68 ปี
กรรมการอิสระ, ประธานุคณะกรรมการตรวจสอบ,  
กรรมการบริหารความเส่�ยง

วันุท่�ได�รับตำาแหนุ่ง	22	มกราคม	2544

ระยะเวลาการทำางานุ (นัุบถึึงวันุท่� 21 เมษายนุ 2563)
19	ปี	3	เด่อน

คุณวุฒิิการศึึกษา

• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	(การจัดการ)	 
สถุาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	

• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญช	ี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	

• สถุิติศาสตร์บัณฑิต	คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญช	ี 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

• สมาคมส่งเสริมสถุาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)
• หลักสูตรสัมมนา	R-ACF	:	Audit	Committee	Forum	 

“The	Audit	Committee’s	Role	in	Compliance	and	 
Ethical	Culture	Oversight”	รุ่นที�	1/2017

• หลักสูตรสัมมนา	M-DBT	:	IOD	Breakfast	Talk	2/2017	 
“Cybersecurity:	Risks,	Liabilities,	and	Best	Practices”	 
รุ่นที�	2/2017

• หลักสูตรสัมมนา	NDC	:	National	Director	Conference	2017	 
รุ่นที�	1/2017

• หลักสูตรสัมมนา	M-AGM	:	AGM	2017	&	Dinner	Talk	 
“Board	of	directors	and	their	roles	in	driving	Thailand	 
forward”	รุ่นที�	1/2017

• หลักสูตรสัมมนา	R-DF	:	Director	Forum	2017	 
“The	Board's	Role	in	CEO	Succession	Planning”	 
รุ่นที�	1/2017

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

• 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
• หลักสูตรสัมมนา	SE2	:	“Risk	Resilience:	How	the	company’s	 

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

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

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

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

ของการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชั�น”	รุ่นที�	1/2013
• หลักสูตรสัมมนา	NDC	:	The	2nd	National	Director	Conference	2013	 

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

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

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

ปัจจุบันุดำารงตำาแหนุ่ง

• การดำารงตำาแหนุ่งในุบริษัทจดทะเบ่ยนุ
• 2550-ปัจจุบัน	 กรรมการอิสระ,	กรรมการตรวจสอบ	 

	 บริษัท	ท่าเร่อราชาเฟอร์รี�	จ�ากัด	(มหาชน)	
• 2547-ปัจจุบัน	 กรรมการอิสระ,	กรรมการตรวจสอบ,	 

	 กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน,	 
	 ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง	 
	 บริษัท	ฟอร์จูน	พาร์ท	อินดัสตร้ี	จ�ากัด	(มหาชน)

• 2546-ปัจจุบัน	 กรรมการอิสระ,	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ,	 
	 กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน,	 
	 ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง,	 
	 บริษัท	ซีึ่เอ็มโอ	จ�ากัด	(มหาชน)

• 2544-ปัจจุบัน	 กรรมการอิสระ,	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ,	 
	 กรรมการบริหารความเสี�ยง	 
	 บริษัท	ศุภาลัย	จ�ากัด	(มหาชน)

• การดำารงตำาแหนุ่งในุบริษัทอื�นุ
• 2551-ปัจจุบัน	 กรรมการอิสระ,	กรรมการตรวจสอบ	 

	 บริษัท	เซีึ่ยร์	พร็อพเพอร์ต้ี	จ�ากัด	(มหาชน)
• 2543-ปัจจุบัน	 ประธานกรรมการ	 

	 บริษัท	จัดหางาน	เดอะ	บิลเลี�ยน	โซึ่ลูชั�น	จ�ากัด

เคยดำารงตำาแหนุ่ง 5 ปี ย�อนุหลัง
	 -ไม่มี-

การถืึอหุ�นุสามัญของบริษัทฯ (ณ วันุท่� 31 ธันุวาคม 2562)

• ของตนเอง 
-ไม่มี-

• คู่สมรส/บุตรที�ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 
-ไม่มี-

ความสัมพัันุธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้้�บริหาร

 -ไม่มี-

ประวัติการทำาผิู้ดทางกฎหมายในุระยะ 10 ปีท่�ผู่้านุมา
	 -ไม่มี-

จำานุวนุครั�งเข�าประชุุม/จำานุวนุทั�งหมด 
• คณะกรรมการบริษัท	12/12
• คณะกรรมการตรวจสอบ	12/12
• คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง	2/2
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รศึ.ดร.วิรัชุ  อภิเมธ่ธำารง
อายุ 77 ปี
กรรมการอิสระ,  
ประธานุคณะกรรมการสรรหาและกำาหนุดค่าตอบแทนุ

วันุท่�ได�รับตำาแหนุ่ง	5	ตุลาคม	2535

ระยะเวลาการทำางานุ (นัุบถึึงวันุท่� 21 เมษายนุ 2563)

27	ปี	6	เด่อน

คุณวุฒิิการศึึกษา

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

• M.B.A.	Gothenburg,	Sweden	

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

• บัญชีบัณฑิต	(เกียรตินิยมอันดับสอง)	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

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

“Chairman	Role	in	Building	Independence	across	 
the	Board”	รุ่นที�	1/2015

• CGI	:	Corporate	Governance	for	Capital	Market	 
Intermediaries	รุ่นที�	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	รุ่นที�	4/2012
• หลักสูตรสัมมนา	R-SS:	Special	Seminar	รุ่นที�	1/2010
• หลักสูตรสัมมนา	M-DLB:	Director	Luncheon	Briefing	 

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

รุ่นที�	1/2009
• DAP	:	Director	Accreditation	Program	รุ่นที�	2/2003

ปัจจุบันุดำารงตำาแหนุ่ง

• การดำารงตำาแหนุ่งในุบริษัทจดทะเบ่ยนุ
• 2558-ปัจจุบัน	 กรรมการอิสระ	 

	 บริษัท	เอเซีึ่ยพลัส	กรุ�ป	โฮลด้ิงส์	จ�ากัด	(มหาชน)
• 2556-ปัจจุบัน	 กรรมการอิสระ	 

	 บริษัท	ไทย	อะโกร	เอ็นเนอร์ยี�	จ�ากัด	(มหาชน)
• 2549-ปัจจุบัน	 ประธานกรรมการ	 

	 บริษัท	อินทัช	โฮลด้ิงส์	จ�ากัด	(มหาชน)
• 2549-ปัจจุบัน	 กรรมการอิสระ	 

	 บริษัท	บางกอก	เชน	ฮอสปิทอล	จ�ากัด	(มหาชน)

• 2538-ปัจจุบัน	 กรรมการอิสระ	 
	 บริษัท	เมโทรซิึ่สเต็มส์	คอร์ปอเรชั�น	จ�ากัด	(มหาชน)

• 2535-ปัจจุบัน	 กรรมการอิสระ,	ประธานคณะกรรมการสรรหา 
	 และก�าหนดค่าตอบแทน	 
	 บริษัท	ศุภาลัย	จ�ากัด	(มหาชน)

• การดำารงตำาแหนุ่งในุบริษัทอื�นุ
• 2547-ปัจจุบัน	 กรรมการอิสระ	 

	 บริษัท	หลักทรัพย์	เอเซีึ่ยพลัส	จ�ากัด
• 2546-ปัจจุบัน	 กรรมการอิสระ	บริษัท	ทริส	คอร์ปอเรชั�น	จ�ากัด
• 2531-ปัจจุบัน	 ประธานกรรมการบริษัท	 

	 ส�านักงานสอบบัญชี	ดร.วิรัช	แอนด์	แอสโซึ่ซิึ่เอทส์	จ�ากัด

เคยดำารงตำาแหนุ่ง 5 ปี ย�อนุหลัง

• การดำารงตำาแหนุ่งในุบริษัทอื�นุ
• 2536-2560	 กรรมการ	 

	 บริษัท	ศุภาลัย	พรอพเพอร์ต้ี	แมเนจเม้นท์	จ�ากัด

การถืึอหุ�นุสามัญของบริษัทฯ (ณ วันุท่� 31 ธันุวาคม 2562)

• ของตนเอง	 
2,789,332	หุ้น	อัตราร้อยละ	0.13

• คู่สมรส/บุตรที�ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	 
-ไม่มี-

ความสัมพัันุธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้้�บริหาร
	 -ไม่มี-

ประวัติการทำาผิู้ดทางกฎหมายในุระยะ 10 ปี ท่�ผู่้านุมา
	 -ไม่มี-

จำานุวนุครั�งเข�าประชุุม/จำานุวนุทั�งหมด

• คณะกรรมการบริษัท	12/12
• คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	1/1
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รศึ.ดร.สมชุาย  ภคภาสน์ุวิวัฒิน์ุ
อายุ 73 ปี
กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ,  
กรรมการสรรหาและกำาหนุดค่าตอบแทนุ,  
ประธานุคณะกรรมการกำากับด้แลกิจการ

วันุท่�ได�รับตำาแหนุ่ง	13	ตุลาคม	2558

ระยะเวลาการทำางานุ (นัุบถึึงวันุท่� 21 เมษายนุ 2563)

4	ปี	6	เด่อน

คุณวุฒิิการศึึกษา

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

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

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

• ปริญญาตรี	อักษรศาสตรบัณฑิต	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

• สมาคมส่งเสริมสถุาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)
• DAP	:	Director	Accreditation	Program	รุ่นที�	34/2005

ปัจจุบันุดำารงตำาแหนุ่ง

• การดำารงตำาแหนุ่งในุบริษัทจดทะเบ่ยนุ
• 2558-ปัจจุบัน	 กรรมการอิสระ,	กรรมการตรวจสอบ,	 

	 กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน, 
	 ประธานคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ	 
	 บริษัท	ศุภาลัย	จ�ากัด	(มหาชน)

• 2556-ปัจจุบัน	 กรรมการอิสระ,	 
	 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	 
	 บริษัท	อมรินทร์พร้ินต้ิง	แอนด์	พับลิชชิ�ง	 
	 จ�ากัด	(มหาชน)

• 2552-ปัจจุบัน	 กรรมการอิสระ,	กรรมการตรวจสอบ	 
	 ธนาคารธนชาต	จ�ากัด	(มหาชน)

• 2547-ปัจจุบัน	 ประธานคณะกรรมการ	 
	 บริษัท	ซีึ่ฟโก้	จ�ากัด	(มหาชน)

• 2540-ปัจจุบัน	 กรรมการอิสระ,	 
	 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	 
	 บริษัท	ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์	จ�ากัด	(มหาชน)

เคยดำารงตำาแหนุ่ง 5 ปี ย�อนุหลัง

• การดำารงตำาแหนุ่งในุบริษัทอื�นุ
• 2540-2559	 กรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	 

	 บริษัท	กรุงเทพธนาคม	จ�ากัด

การถืึอหุ�นุสามัญของบริษัทฯ (ณ วันุท่� 31 ธันุวาคม 2562)

• ของตนเอง	 
-ไม่มี-

• คู่สมรส/บุตรที�ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	 
-ไม่มี-

ความสัมพัันุธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้้�บริหาร
	 -ไม่มี-

ประวัติการทำาผิู้ดทางกฎหมายในุระยะ 10 ปี ท่�ผู่้านุมา
	 -ไม่มี-

จำานุวนุครั�งเข�าประชุุม/จำานุวนุทั�งหมด

• คณะกรรมการบริษัท	12/12
• คณะกรรมการตรวจสอบ	11/12
• คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	1/1
• คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ	1/1
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ผู้ศึ.อัศึวินุ  พิัชุญโยธินุ
อายุ 79 ปี
กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ

วันุท่�ได�รับตำาแหนุ่ง	10	พฤษภาคม	2554

ระยะเวลาการทำางานุ (นัุบถึึงวันุท่�  21 เมษายนุ 2563)

8	ปี	11	เด่อน

คุณวุฒิิการศึึกษา

• Master	of	Architecture,	University	of	Illinois,	USA

• ปริญญาตรี	สถุาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต	(เกียรตินิยม)	 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	

ประวัติการอบรม

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

รุ่นที�	29/2017
• AACP	:	Advanced	Audit	Committee	Program	รุ่นที�	24/2016
• FSD	:	Financial	Statements	for	Directors	รุ่นที�	26/2014
• ACP	:	Audit	Committee	Program	รุ่นที�	38/2012	
• DAP	:	Director	Accreditation	Program	รุ่นที�	91/2011

ปัจจุบันุดำารงตำาแหนุ่ง

• การดำารงตำาแหนุ่งในุบริษัทจดทะเบ่ยนุ
• 2554-ปัจจุบัน	 กรรมการอิสระ,	กรรมการตรวจสอบ	 

	 บริษัท	ศุภาลัย	จ�ากัด	(มหาชน)

• การดำารงตำาแหนุ่งในุองค์กรอื�นุ
• 2557-ปัจจุบัน	 ที�ปรึกษาสภาหอการค้าไทย	 

	 กลุ่มการค้าอสังหาริมทรัพย์,	ก่อสร้าง,	ออกแบบ
• 2556-ปัจจุบัน	 อุปนายก	สมาคมนักเรียนเก่า	 

	 มหาวิทยาลัยอิลินอยส์
• 2555-ปัจจุบัน	 ที�ปรึกษากิตติมศักดิ	์ 

	 สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์
• 2552-ปัจจุบัน	 ผู้ทรงคุณวุฒ	ิคณะอนุกรรมการก�าหนดราคา 

	 ประเมินทุนทรัพย์	กรุงเทพฯ	กรมธนารักษ์	 
	 กระทรวงการคลัง

• 2545-ปัจจุบัน	 ผู้ทรงคุณวุฒ	ิสาขาการพัฒนาธุรกิจ 
	 อสังหาริมทรัพย์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• 2544-ปัจจุบัน	 ประธานที�ปรกึษาโรงเรยีนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	 
	 (TREBS:	Thailand	Real	Estate	 
	 Business	School)

• 2543-ปัจจุบัน	 อาจารย์พิเศษ	ประจ�าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,	 
	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,	มหาวิทยาลัยศิลปากร	 
	 และ	โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

• 2543-ปัจจุบัน	 ที�ปรึกษาสมาคมอาคารชุดไทย,	 
	 สมาคมบ้านจัดสรร,	 
	 สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย

• 2543-ปัจจุบัน	 อาจารย์พิเศษประจ�าโครงการปริญญาโท	 
	 บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	 
	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เคยดำารงตำาแหนุ่ง 5 ปี ย�อนุหลัง

• การดำารงตำาแหนุ่งในุองค์กรอื�นุ
• 2540-2562	 อาจารย์พิเศษประจ�าโครงการ	 

	 หลักสูตรประกาศนียบัตรช้ันสูง	การประเมินค่าทรัพย์สิน	 
	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• 2554-2558	 อนุกรรมการ	กพส.ของคณะกรรมการส�านักงาน 
	 คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง	กิจการโทรทัศน์	 
	 และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

การถืึอหุ�นุสามัญของบริษัทฯ (ณ วันุท่� 31 ธันุวาคม 2562)

• ของตนเอง	 
-ไม่มี-

• คู่สมรส/บุตรที�ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	 
-ไม่มี-

ความสัมพัันุธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้้�บริหาร
	 -ไม่มี-

ประวัติการทำาผิู้ดทางกฎหมายในุระยะ 10 ปี ท่�ผู่้านุมา
	 -ไม่มี-

จำานุวนุครั�งเข�าประชุุม/จำานุวนุทั�งหมด

• คณะกรรมการบริษัท	12/12
• คณะกรรมการตรวจสอบ	11/12
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นุายอธิป  พ่ัชุานุนุท์
อายุ 61 ปี
กรรมการบริษัท, กรรมการกำากับด้แลกิจการ,  
ประธานุคณะกรรมการบริหารความเส่�ยง

วันุท่�ได�รับตำาแหนุ่ง	2	มีนาคม	2535

ระยะเวลาการทำางานุ (นัุบถึึงวันุท่� 21 เมษายนุ 2563)

28	ปี

คุณวุฒิิการศึึกษา

• Ph.D.	(Management)	North	Bangkok	University

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

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

• บัญชีบัณฑิต	(การเงิน)	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• ปริญญาบัตร	หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน	 
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	ปรอ.รุ่น	22	(วปอ.2552)

ประวัติการอบรม

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและพาณิชย	์(TEPCoT)	 
รุ่นที�	8	สถุาบันวิทยาการการค้า

• หลักสูตร	TLCA-Leadership	Development	Program	(	LDP	)	 
รุ่นที�	1	สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

• สมาคมส่งเสริมสถุาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)
• BMT	:	Board	Matters	and	Trends	รุ่นที�	5/2018
• ACPG	:	Anti-Corruption	the	Practical	Guide	รุ่นที�	37/2017
• HRP	:	How	to	Develop	a	Risk	Management	Plan	 

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

รุ่นที�	6/2017
• DAP	:	Director	Accreditation	Program	รุ่นที�	8/2004
• DCP	:	Director	Certification	Program	รุ่นที�	24/2002

ปัจจุบันุดำารงตำาแหนุ่ง

• การดำารงตำาแหนุ่งในุบริษัทจดทะเบ่ยนุ
• 2535-ปัจจุบัน	 กรรมการบริษัท,	กรรมการก�ากับดูแลกิจการ,	 

	 ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง	 
	 บริษัท	ศุภาลัย	จ�ากัด	(มหาชน)

• การดำารงตำาแหนุ่งในุบริษัทท่�เก่�ยวข�อง
• 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

• การดำารงตำาแหนุ่งในุองค์กรอื�นุ
• 2556-ปัจจุบัน	 คณะกรรมการผังเม่อง
• 2556-ปัจจุบัน	 นายกกิตติมศักดิ์สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร
• 2553-ปัจจุบัน	 กรรมการบริหารสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
• 2551-ปัจจุบัน	 ประธานคณะกรรมการสมาคมการค้ากลุ่มอสังหาริมทรัพย์ 

	 ออกแบบและก่อสร้าง	สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
• 2547-ปัจจุบัน	 นายกกิตติมศักดิ์สมาคมอาคารชุดไทย
• 2547-ปัจจุบัน	 คณะกรรมการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย	์ 

	 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
• 2538-ปัจจุบัน	 รองประธานหลักสูตร	และวิทยากรรับเชิญ	 

	 โครงการหลักสูตรกลยุทธ์การบริหารธุรกิจ	 
	 อสังหาริมทรัพย์ยุคใหม่	คณะสถุาปัตยกรรมศาสตร์	 
	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	(RE-CU)

เคยดำารงตำาแหนุ่ง 5 ปี ย�อนุหลัง

• การดำารงตำาแหนุ่งในุบริษัทจดทะเบ่ยนุ
• 2550-2562	 ประธานคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย	์ 

	 หอการค้าไทย
• 2558-2562	 อุปนายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

การถืึอหุ�นุสามัญของบริษัทฯ (ณ วันุท่� 31 ธันุวาคม 2562)

• ของตนเอง	 
6,667,675	หุ้น	อัตราร้อยละ	0.31

• คู่สมรส/บุตรที�ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	 
-ไม่มี-

ความสัมพัันุธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้้�บริหาร
	 -ไม่มี-

ประวัติการทำาผิู้ดทางกฎหมายในุระยะ 10 ปี ท่�ผู่้านุมา
	 -ไม่มี-

จำานุวนุครั�งเข�าประชุุม/จำานุวนุทั�งหมด

• คณะกรรมการบริษัท	12/12
• คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ	1/1
• คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง	2/2
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นุายประศึาสน์ุ  ตั�งมติธรรม
อายุ 69 ปี
กรรมการบริษัท, กรรมการกำากับด้แลกิจการ

วันุท่�ได�รับตำาแหนุ่ง	25	เมษายน	2544

ระยะเวลาการทำางานุ (นัุบถึึงวันุท่� 21 เมษายนุ 2563)

19	ปี

คุณวุฒิิการศึึกษา

• เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต	(ภาคภาษาอังกฤษ)	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต	สาขาวิศวกรรมส�ารวจ	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

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

รุ่นที�	14/2012
• DCP	:	Director	Certification	Program	รุ่นที�	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	”	รุ่นที�	2/2013

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

ปัจจุบันุดำารงตำาแหนุ่ง

• การดำารงตำาแหนุ่งในุบริษัทจดทะเบ่ยนุ
• 2544-ปัจจุบัน	 กรรมการบริษัท,	กรรมการก�ากับดูแลกิจการ	 

	 บริษัท	ศุภาลัย	จ�ากัด	(มหาชน)

• การดำารงตำาแหนุ่งในุบริษัทท่�เก่�ยวข�อง
• 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

เคยดำารงตำาแหนุ่ง 5 ปี ย�อนุหลัง
	 -ไม่มี-

การถืึอหุ�นุสามัญของบริษัทฯ (ณ วันุท่� 31 ธันุวาคม 2562)

• ของตนเอง	 
-ไม่มี-

• คู่สมรส/บุตรที�ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	 
-ไม่มี-

ความสัมพัันุธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้้�บริหาร
	 น้องชายของ	ดร.ประทีป	ต้ังมติธรรม

ประวัติการทำาผิู้ดทางกฎหมายในุระยะ 10 ปี ท่�ผู่้านุมา
	 -ไม่มี-

จำานุวนุครั�งเข�าประชุุม/จำานุวนุทั�งหมด

• คณะกรรมการบริษัท	12/12
• คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ	1/1
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นุายกริชุ  จันุทร์เจริญสุข
อายุ 49 ปี
กรรมการบริษัท, กรรมการบริหารความเส่�ยง

วันุท่�ได�รับตำาแหนุ่ง	22	เมษายน	2557

ระยะเวลาการทำางานุ (นัุบถึึงวันุท่� 21 เมษายนุ 2563)

6	ปี

คุณวุฒิิการศึึกษา

• นิติศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

ประวัติการอบรม

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

รุ่นที�	1/2015
• หลักสูตรสัมมนา	พรบ.ต่อต้านคอร์รัปชันที�คณะกรรมการควรทราบ	 

4/2015
• DCP	:	Director	Certification	Program	รุ่นที�	193/2014

ปัจจุบันุดำารงตำาแหนุ่ง

• การดำารงตำาแหนุ่งในุบริษัทจดทะเบ่ยนุ
• 2557-ปัจจุบัน	 กรรมการบริษัท,	กรรมการบริหารความเสี�ยง	 

	 บริษัท	ศุภาลัย	จ�ากัด	(มหาชน)

• การดำารงตำาแหนุ่งในุองค์กรอื�นุ
• 2562-ปัจจุบัน	 กรรมการสมาคมอาคารชุดไทย

เคยดำารงตำาแหนุ่ง 5 ปี ย�อนุหลัง
	 -ไม่มี-

การถืึอหุ�นุสามัญของบริษัทฯ (ณ วันุท่� 31 ธันุวาคม 2562)

• ของตนเอง	 
-ไม่มี-

• คู่สมรส/บุตรที�ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	 
-ไม่มี-

ความสัมพัันุธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้้�บริหาร
	 -ไม่มี-

ประวัติการทำาผิู้ดทางกฎหมายในุระยะ 10 ปี ท่�ผู่้านุมา
	 -ไม่มี-

จำานุวนุครั�งเข�าประชุุม/จำานุวนุทั�งหมด

• คณะกรรมการบริษัท	12/12
• คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง	2/2
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ดร.สหัส  บัณฑิิตกุล
อายุ 69 ปี
ท่�ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท

วันุท่�ได�รับตำาแหนุ่ง	14	พฤศจิกายน	2558

ระยะเวลาการทำางานุ (นัุบถึึงวันุท่� 21 เมษายนุ 2563)

4	ปี	5	เด่อน

คุณวุฒิิการศึึกษา

• ปริญญาเอก	วิศวกรรมเคร่�องกล	มหาวิทยาลัยมิชิแกน	 
เม่องแอนอาเบอร์	ประเทศสหรัฐอเมริกา	(2521)

• ปริญญาโท	บริหารธุรกิจ	(MBA)	มหาวิทยาลัยลีดส	์ประเทศอังกฤษ	 
(2527)

• ปริญญาโท	วิศวกรรมเคร่�องกล	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	(2516)

• ปริญญาตรี	(เกียรตินิยม)	วิศวกรรมเคร่�องกล	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 
(2514)

ประวัติการอบรม

• ประกาศนียบัตรทางบริหารธุรกิจ	ประเทศอังกฤษ

• วฒุบิตัร	หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู	ภมูพิลงัแผ่นดนิ	จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั	 
รุ่นที�	1	(ภพผ.1)

• ประกาศนียบัตร	 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง	 สถุาบันวิทยาการพลังงาน	 
รุ่นที�	2	(วพน.2)

• ประกาศนียบัตร	 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง	 ด้านการค้าและการพาณิชย	์ 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	รุ่นที�	5	(TEPCoT.5)

• หลักสูตรด้านความมั�นคงขั้นสูง	สมาคม	วปอ.	(สวปอ.มส.2)

• หลกัสตูร	วตท.ผูบ้รหิารระดบัสงู	สถุาบนัวทิยาการตลาดทนุ	รุน่ที�	7	(วตท.7)

• สมาคมส่งเสริมสถุาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)
• Director	Certification	Program	:	DCP	รุ่น	54	(DCP.54)

• หลักสูตร	ประกาศนียบัตรชั้นสูง	การเม่องการปกครองในระบอบ 
ประชาธิปไตย	ส�าหรับนักบริหารระดับสูง	วิทยาลัยการเม่องการปกครอง 
สถุาบันพระปกเกล้า	รุ่นที�	5	(ปปร.5)

• ปริญญาบัตร	หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร	ภาครัฐ	เอกชน	 
และการเม่อง	(วปม.)	รุ่นที�	1	วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	 
(วปอ.2546)

• ประกาศนียบัตร	หลักสูตรธรรมาภิบาลทางการแพทย ์
ส�าหรับผู้บริหารระดับสูง	สถุาบันพระปกเกล้าและแพทยสภา	(ปธพ.4)

• ประกาศนียบัตร	หลักสูตรวิทยาการผู้น�า	ไทย-จีน	(วทจ.1)

ปัจจุบันุดำารงตำาแหนุ่ง

• การดำารงตำาแหนุ่งในุบริษัทจดทะเบ่ยนุ
• 2558-ปัจจุบัน	 ที�ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท	 

	 บริษัท	ศุภาลัย	จ�ากัด	(มหาชน)

• การดำารงตำาแหนุ่งในุองค์กรอื�นุ
• 2556-ปัจจุบัน	 ประธานกรรมการบริหาร	 

	 สถุาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย	(เอ.ไอ.ที)

เคยดำารงตำาแหนุ่ง 5 ปี ย�อนุหลัง

• การดำารงตำาแหนุ่งในุองค์กรอื�นุ
• 2555-2558	 กรรมการบริหารสภาวิจัยแห่งชาต	ิ(วช.)

การถืึอหุ�นุสามัญของบริษัทฯ (ณ วันุท่� 31 ธันุวาคม 2562)

• ของตนเอง	 
-ไม่มี-

• คู่สมรส/บุตรที�ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	 
-ไม่มี-

ความสัมพัันุธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้้�บริหาร
	 -ไม่มี-

ประวัติการทำาผิู้ดทางกฎหมายในุระยะ 10 ปี ท่�ผู่้านุมา
	 -ไม่มี-

จำานุวนุครั�งเข�าประชุุม/จำานุวนุทั�งหมด

• คณะกรรมการบริษัท	12/12
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ปัจจุบันุดำารงตำาแหนุ่ง

• การดำารงตำาแหนุ่งในุบริษัทจดทะเบ่ยนุ
• 2545-ปัจจุบัน	 เลขานุการบริษัท,	รองกรรมการผู้จัดการ	 

	 บริษัท	ศุภาลัย	จ�ากัด	(มหาชน)

เคยดำารงตำาแหนุ่ง 5 ปี ย�อนุหลัง
	 -ไม่มี-

การถืึอหุ�นุสามัญของบริษัทฯ (ณ วันุท่� 31 ธันุวาคม 2562)

• ของตนเอง	 
-ไม่มี-

• คู่สมรส/บุตรที�ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	 
-ไม่มี-

ความสัมพัันุธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้้�บริหาร
	 -ไม่มี-

ประวัติการทำาผิู้ดทางกฎหมายในุระยะ 10 ปี ท่�ผู่้านุมา
	 -ไม่มี-

นุางวารุณ่  ลภิธนุานุุวัฒิน์ุ
อายุ 58 ปี
เลขานุุการบริษัท, รองกรรมการผู้้�จัดการ

คุณวุฒิิการศึึกษา

• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	(การเงิน)	สถุาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

• บัญชีบัณฑิต	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

• ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

• หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง	การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ 
ส�าหรับนักบริหารระดับสูง	วิทยาลัยการเม่องการปกครอง 
สถุาบันพระปกเกล้า	รุ่นที�	10

• หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง	การบัญชีภาษีอากร	 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ประวัติการอบรม

• สมาคมส่งเสริมสถุาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)
• หลักสูตรสัมมนา	:	R-CS	:	Equipping	Your	Board	for	AGM	 

รุ่นที�	1/2013
• หลักสูตรสัมมนา	C-Seminar	:	Anti	Corruption	Seminar	 

รุ่นที�	3/2012
• EMT	:	Effective	Minute	Taking	รุ่นที�	16/2010
• BRP	:	Board	Reporting	Program	รุ่นที�	3/2010
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การประชุุมกรรมการ และการเข�าอบรมหลักส้ตรหรือเข�าร่วมกิจกรรมสัมมนุาของกรรมการ

ในปี	 2562	 บริษัทฯ	 ได้จัดประชุมคณะกรรมการรวมท้ังส้ิน	 12	 คร้ัง	 โดยมีกรรมการและที�ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท 

เข้าร่วมประชุม	 และบริษัทฯให้ความส�าคัญต่อการเข้าร่วมอบรมสัมมนาหลักสูตรที�เกี�ยวข้องกับการพัฒนาความรู้ความสามารถุ 

ในการปฏิิบัติหน้าที�กรรมการอย่างสม��าเสมอ	 (ดังรายละเอียดตามข้อมูลในประวัติของแต่ละท่าน)	 มีประวัติได้เข้ารับการอบรม 

กับสมาคมส่งเสริมสถุาบันกรรมการบริษัทไทย	 (IOD)	 แล้ว	 โดยบริษัทฯ	 ให้การสนับสนุนและด�าเนินการให้กรรมการพิจารณา 

เข้ารับการอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถุาบันกรรมการบริษัทไทย	และสถุาบันอ่�น	ๆ 	ในทุกหลักสูตรที�เกี�ยวข้องอย่างต่อเน่�องตลอดปี	 

โดยสามารถุสรุปการเข้าร่วมประชุมและการอบรมได้ดังน้ี

รายชุื�อกรรมการ วันุท่�เข�ารับ 
ตำาแหนุ่ง

การเข�าร่วม 
ประชุุมกรรมการ อบรมหลักส้ตรของ  

สมาคมส่งเสริมสถึาบันุกรรมการบริษัทไทย1

ปี 2562

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

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

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

4. นายอนันต์							เกตุพิทยา 22/01/2544 12/12 DCP,	ACP,	DAP,	QFR,	HRP,	RMP,	R-Forum,	 
DTT,	AGM,	SE2,	SE3,	DBT,	AACP,	RCL,	 
M-DLB,	R-DF,	M-AGM,	NDC,	M-DBT,	R-ACF

5. รศ.ดร.วิรัช							อภิเมธีธ�ารง 05/10/2535 12/12 DAP,	ACEP,	R-CF,	CGI,	R-CF,	ACEP,	M-DLB,	 
M-ACM

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

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

8. นายอธิป									พีชานนท์ 02/03/2535 12/12 DCP,	DAP,	RCL,	HRP,	ACPG,	BMT

9. นายประศาสน	์	ตั้งมติธรรม 25/04/2544 12/12 DCP,	DCP	Diploma	,	SFE,	SE2,	DBT

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

หมายเหตุ1

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

NDC	 :	 National	Director	Conference
QFR	 :	 Improving	the	Quality	of	Financial	Reporting
RCL	 :	 Risk	Management	Program	for	Corporate	Leaders
RCP	 :	 Role	of	Chairman	Program
RMP	 :	 Risk	Management	Committee	Program
R-ACF	 :	 Audit	Committee	Forum
R-CAC	 :	 Thailand’s	4th	National	Conference	on	Collective	Action	 
	 	 Against	Corruption
R-CF	 :	 Meeting	the	AEC	Challenge	-	Role	of	the	Chairman
R-DF	 :	 Director	Forum	2017
R-Forum	 :	 Director	Nomination	Issues	and	Trend
R-CS	 :	 Equipping	Your	Board	for	AGM	Compensation	 
	 	 Survey	Report	2014
SE2	 :	 Risk	Resilience-How	the	company’s	directors	should	deal	 
	 	 with	the	issues	of	Enterprise	Risk	Management?
SE3	 :	 CNBC	Summit	:	Myanmar
SFE	 :	 Successful	Formulation	&	Execution	the	Strategy
BMT	 :	 Board	Matters	and	Trends
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โดยในปี	2562	มีกรรมการเข้าอบรม/สัมมนาหลักสูตรต่างๆ	เพิ�มเติม	ดังน้ี

รายชุื�อ ข�อม้ลการอบรม/สัมมนุาของสมาคมส่งเสริมสถึาบนัุกรรมการบริษัทไทย

นายอนันต์		เกตุพิทยา Independent	Director	Forum	1/2019	“Tip	and	Tricks	for	Dealing	with	Questions	in	AGM”

รายชุื�อ ข�อม้ลการอบรม/สัมมนุาของสำานุักงานุคณะกรรมการกำากับหลักทรัพัย์และตลาดหลักทรพััย์

นายอนันต์		เกตุพิทยา งานสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษาข้อมูลรายการบัญชีที�ผู้สอบบัญชีเสนอให้บริษัทจดทะเบียนปรับปรุงแก้ไข 
งบการเงินส�าหรับการตรวจสอบงบการเงินงวดป	ี2561

ผศ.อัศวิน			พิชญโยธิน งานสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษาข้อมูลรายการบัญชีที�ผู้สอบบัญชีเสนอให้บริษัทจดทะเบียนปรับปรุงแก้ไข 
งบการเงินส�าหรับการตรวจสอบงบการเงินงวดป	ี2561

ค่าตอบแทนุของกรรมการและผู้้�บริหาร

1. ค่าตอบแทนุของคณะกรรมการ

บริษัทฯ	 มีการก�าหนดนโยบายว่าด้วยหลักเกณฑ์การน�าเสนอและพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการต่อผู้ถุ่อหุ้นโดยมี 

คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	 ท�าการพิจารณากลั�นกรองค่าตอบแทนกรรมการ	 เพ่�อเสนอแนะให้ 

คณะกรรมการบริษัท	เพ่�อขออนุมัติต่อที�ประชุมผู้ถุ่อหุ้น

2. หลักเกณฑิ์ค่าตอบแทนุของคณะกรรมการ

บริษัทฯ	 ได้ก�าหนดหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทไว้และคณะกรรมการชุดย่อย	 อยา่งชัดเจนและโปร่งใส	 

โดยพิจารณาเทยีบเคยีงจากกลุ่มอุตสาหกรรมขนาดเดยีวกันประกอบ	รวมถึุงพิจารณาจากการขยายตัวทางธรุกิจ	เพ่�อสร้างแรงจงูใจ 

ในการปฏิิบัติหน้าที�ที�ได้รับมอบหมายให้บรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ	

โดยในปี	2562	ที�ประชุมผู้ถุ่อหุ้น	มีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ	เม่�อวันที�	23	เมษายน	2562	แยกเป็นดังน้ี

ค่าตอบแทนุของคณะกรรมการบริษัท

1. ค่าตอบแทนรายเด่อน ประธานกรรมการ	กรรมการ		40,000	บาท/คน/เด่อน

2. ค่าบ�าเหน็จ ประธานกรรมการ	และกรรมการ		800,000	บาท/คน/ปี

3. ผลประโยชน์อ่�น	(ไม่รวมสวัสดิการที�ให้แก่พนักงานทั�วไป) (-ไม่มี-)

ค่าตอบแทนุคณะกรรมการตรวจสอบ

1. ประธานกรรมการ 30,000	บาท/คน/เด่อน

2. กรรมการ 25,000	บาท/คน/เด่อน

ค่าตอบแทนุของกรรมการชุุดย่อย : กำาหนุดจ่ายค่าเบ่�ยประชุุมเป็นุรายครั�ง เฉพัาะครั�งท่�มาประชุุม  
(คณะกรรมการชุุดย่อย ประกอบด�วย (1) คณะกรรมการสรรหาและกำาหนุดค่าตอบแทนุ (2) คณะกรรมการกำากับด้แลกิจการ  
(3) คณะกรรมการบริหารความเส่�ยง และอนุุกรรมการอื�นุท่�คณะกรรมการแต่งตั�ง) (ไม่รวมกรรมการท่�เป็นุผู้้�บริหาร)

1. ประธานกรรมการ 30,000	บาท/คน/ครั้ง

2. กรรมการ 25,000	บาท/คน/ครั้ง
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3. ค่าตอบแทนุของกรรมการบริษัท

3.1 ค่าตอบแทนุท่�เป็นุตัวเงินุท่�ได�รับเป็นุรายบุคคล ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุุดย่อย

(หน่วย	:	พันบาท)

รายชุื�อกรรมการ

ค่าตอบแทนุท่�เป็นุตัวเงินุ ประจำาปี 2562

ค่าตอบแทนุรายเดือนุ

เงินุ 
บำาเหนุ็จ 
กรรมการ

รวม 
ค่าตอบแทนุ 
ท่�กรรมการ 

แต่ละท่านุได�รับ

กรรมการ 
บริษัท

กรรมการ 
ตรวจสอบ

กรรมการ 
กำากับด้แล 

กิจการ

กรรมการ 
สรรหาและ 

กำาหนุด 
ค่าตอบแทนุ

กรรมการ 
บริหาร 

ความเส่�ยง

12 ครั�ง 12 ครั�ง 1 ครั�ง 1 ครั�ง 2 ครั�ง
1. ดร.ประทีป ตั้งมติธรรม 480 - - - - 800 1,280

ประธานคณะกรรมการบริษัท,	 
ประธานกรรมการบริหาร

2. นางอัจฉรา ตั้งมติธรรม 480 - - - - 800 1,280

กรรมการบริษัท,	 
รองประธานกรรมการบริหาร,	 
กรรมการสรรหา 
และก�าหนดค่าตอบแทน

3. นายไตรเตชะ ตั้งมติธรรม 480 - - - - 800 1,280

กรรมการบริษัท,	กรรมการผู้จัดการ,	 
กรรมการก�ากับดูแลกิจการ,	 
กรรมการบริหารความเสี�ยง

4. นายอนันต ์ เกตุพิทยา 480 360 - - 50 800 1,690

กรรมการอิสระ,	 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ,	 
กรรมการบริหารความเสี�ยง

5. รศ.ดร.วิรัช อภิเมธีธ�ารง 480 - - 25 - 800 1,305

กรรมการอิสระ,	 
ประธานคณะกรรมการสรรหา 
และก�าหนดค่าตอบแทน

6. รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ 480 300 30 20 - 800 1,630

กรรมการอิสระ,	กรรมการตรวจสอบ,	 
กรรมการสรรหาและก�าหนด 
ค่าตอบแทน,	ประธานคณะกรรมการ 
ก�ากับดูแลกิจการ

7. ผศ.อัศวิน พิชญโยธิน 480 300 - - - 800 1,580

กรรมการอิสระ,	กรรมการตรวจสอบ

8. นายอธิป พีชานนท์ 480 - 25 - 60 800 1,365

กรรมการบริษัท,	 
กรรมการก�ากับดูแลกิจการ,	 
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง

9. นายประศาสน ์ ตั้งมติธรรม 480 - 25 - - 800 1,305

กรรมการบริษัท,	
กรรมการก�ากับดูแลกิจการ

10. นายกริช จันทร์เจริญสุข 480 - - - - 800 1,280

กรรมการบริษัท,	
กรรมการบริหารความเสี�ยง

รวม 4,800 960 80 45 110 8,000 13,995
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3.2 สรุปเปร่ยบเท่ยบค่าตอบแทนุท่�ได�รับเป็นุตัวเงินุของคณะกรรมการบริษัท ปี 2559-2562

(หน่วย	:	พันบาท)

รายละเอ่ยด
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

จำานุวนุราย จำานุวนุเงินุ จำานุวนุราย จำานุวนุเงินุ จำานุวนุราย จำานุวนุเงินุ จำานุวนุราย จำานุวนุเงินุ

1. ค่าตอบแทน 11 4,940 11 5,940 11 6,305 10 5,995

2. เงินบ�าเหน็จ 11 6,100 11 7,700 11 7,700 10 8,000

รวม 11,040 13,640 14,005 13,995

หมายเหตุ : ในปี	2562	เงินบ�าเหน็จของคณะกรรมการบริษัท	มีปรับเพิ�มข้ึน	และจ�านวนกรรมการลดลง	1	ท่าน

3.3 ค่าตอบแทนุท่�เป็นุตัวเงินุของคณะกรรมการบริษัทท่�ไปดำารงตำาแหนุ่งกรรมการของบริษัทย่อย

(หน่วย	:	พันบาท)

ค่าตอบแทนุ
จำานุวนุประจำาปี 2562

คณะกรรมการบริษัท จำานุวนุ 3 ท่านุ*

เงินเด่อนและค่าตอบแทนพิเศษ 10,211

หมายเหตุ : *	ได้แก่	ดร.ประทีป	ต้ังมติธรรม	นางอัจฉรา	ต้ังมติธรรม	และนายไตรเตชะ	ต้ังมติธรรม	โดยได้รับค่าตอบแทนจาก	บริษัท	หาดใหญ่นครินทร์	จ�ากัด	 
	 และ	บริษัท	ศุภาลัยอิสาน	จ�ากัด

3.4 ค่าตอบแทนุอื�นุๆ ท่�ไม่ใชุ่ตัวเงินุ และสิทธิประโยชุน์ุอื�นุๆ ของกรรมการ

บริษัทฯ	 มีนโยบายให้คณะกรรมการได้รับสิทธิในการซ้่ึ่อที�อยู่อาศัย	 ค่อ	 บ้านพร้อมที�ดิน	 หร่อ	 ห้องชุดโครงการ	 ที�บริษัทฯ	 

พัฒนาข้ึนเพ่�อขายให้กับบุคคลทั�วไปได้รับส่วนลดพิเศษ	รวมถึุงจัดให้มีการจัดท�าประกันค่าเสียหายในการฟ้องร้องกรรมการ

4. ค่าตอบแทนุผู้้�บริหาร

4.1 ค่าตอบแทนุผู้้�บริหารท่�เป็นุตัวเงินุ

บริษัทฯ	มีการก�าหนดนโยบายการจา่ยค่าตอบแทนของผู้บริหาร	โดยก�าหนดใหค้ณะกรรมการสรรหาและก�าหนดคา่ตอบแทน	 

ประเมินผลการปฏิิบัติงานของผู้บริหารระดับสูง	 ตามที�คณะกรรมการบริษัทได้มีการก�าหนดตัวช้ีวัดและต้ังค่าเป้าหมายไว้	 

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

รวมถึุงท�าหนา้ที�พิจารณากลั�นกรองอตัราค่าตอบแทนของผู้บริหารระดบัสูง	ได้แก่	ต�าแหนง่ประธานกรรมการบรหิาร	รองประธาน 

กรรมการบริหาร	 กรรมการผู้จัดการ	 รองกรรมการผู้จัดการ	 และผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน	 เพ่�อเสนอแนะให้ 

คณะกรรมการบริษัทอนุมัติเป็นประจ�าทุกปี	ในปี	2562	บริษัทฯ	มีผู้บริหารสี�ล�าดับแรกจ�านวน	7	ท่าน	มีค่าตอบแทน	ดังน้ี
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(หน่วย	:	พันบาท)

ค่าตอบแทนุ
จำานุวนุประจำาปี 2562

ผู้้�บริหารส่�ลำาดับแรก จำานุวนุ 7 ท่านุ

เงินเด่อนและค่าตอบแทนพิเศษรวม 137,556

กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพรวม 5,352

รวม 142,908

คณะกรรมการและคณะผู้บริหารของบรษัิทฯ	ไม่มีผู้ใดถุกูพพิากษาวา่กระท�าผดิทางอาญาหร่ออยูร่ะหวา่งการถุกูฟอ้งรอ้งคดอีาญา	 

การถูุกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหร่อถูุกพิทักษ์ทรัพย์

4.2 ค่าตอบแทนุอื�นุ ๆ ท่�มิใชุ่ตัวเงินุหรือค่าสิทธิประโยชุน์ุอื�นุๆ

• ได้รับส่วนลดราคาพิเศษทุกๆ	 5	 ปี	 ส�าหรับสิทธิในการซึ่่้อที�อยู่อาศัย	 ค่อ	 บ้านพร้อมที�ดิน	 หร่อ	 ห้องชุดโครงการ	 

ที�บริษัทฯ	พัฒนาข้ึนเพ่�อขายให้กับบุคคลทั�วไป	ช่วยเสริมสร้างความมั�นคงให้สถุาบันครอบครัว

• ตรวจสุขภาพประจ�าปี

5. บุคลากร

5.1 จำานุวนุพันัุกงานุ และค่าตอบแทนุพันัุกงานุ

บริษัทฯ	แบ่งสายงานออกเป็น	2	สายงาน	ค่อ	สายงานหลักประกอบด้วย	งานก่อสร้าง	งานขาย		และสายงานสนับสนุน	เช่น	 

ฝ่ายบัญชี	 ฝ่ายบริหารการเงิน	 ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์	 ฝ่ายนิติกรรม	 ฯลฯ	 มีรายละเอียดจ�านวนพนักงานและผลตอบแทน 

ส�าหรับปี	2562	ดังน้ี

(หน่วย:	พันบาท)

จำานุวนุพันุักงานุ

ผู้ลตอบแทนุรวม (บาท)

เงินุเดือนุและค่าตอบแทนุ 
พัิเศึษรวม* เงินุกองทุนุสำารองเล่�ยงชุ่พั รวม

สายงานหลัก 893 499,954 12,663 512,617

สายงานสนับสนุน 369 245,952 7,785 253,737

รวม 1,262 745,906 20,448 766,354

หมายเหตุ :	*	เงินเด่อนและค่าตอบแทนพิเศษรวม	หมายถึุง	เงินเด่อน	ค่าล่วงเวลา	ค่าตอบแทนพิเศษ	ค่าคอมมิชชั�น	(ไม่รวมคณะผู้บริหารสี�ล�าดับแรกจ�านวน	7	ท่าน)
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5.2 กองทุนุสำารองเล่�ยงชุ่พั

บริษัทฯ	 ได้จัดต้ังกองทุนส�ารองเล้ียงชีพ	 จ่ายเงินสมทบให้แก่พนักงานตามอายุงานจ�านวนร้อยละ	 3	 สูงสุดร้อยละ	 10	 

ของเงินเด่อนพนักงาน	เข้ากองทุนส�ารองเล้ียงชีพ	ซึึ่�งพนักงานสามารถุเล่อกจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนได้ในอัตราเริ�มต้นร้อยละ	3	 

สูงสุดร้อยละ	15	ของเงินเด่อนพนักงาน	โดยค�านวณตามอายงุานของพนักงานแต่ละราย

อายุงานุ (นุับจากวันุเข�าทำางานุ) อัตราสะสมส่วนุของพันุักงานุ  
(ร�อยละของเงินุเดือนุ)

อัตราสะสมส่วนุของบริษัทฯ  
(ร�อยละของเงินุเดือนุ)

น้อยกว่า	5	ปี 3	ถุึง	15 3

ตั้งแต	่5	ปี	แต่ไม่ถุึง	10	ปี 4	ถุึง	15 4

ตั้งแต	่10	ปี	แต่ไม่ถุึง	15	ปี 6	ถุึง	15 6

ตั้งแต	่15	ปี	แต่ไม่ถุึง	20	ปี 8	ถุึง	15 8

ตั้งแต	่20	ปีขึ้นไป 10	ถึุง	15 10

จากการที�ธุรกิจของบริษัทฯมีการเจริญเติบโตอย่างก้าวกระโดด	 ท�าให้บริษัทฯ	 ได้เพิ�มจ�านวนบุคลากรท้ังระดับบริหาร 

และปฏิิบัติการอย่างรวดเร็ว	 ดังน้ัน	 ในการส่งเสริมให้บุคลากรสามารถุปรับตัวเข้ากับปรัชญาการบริหาร	 ค่านิยมองค์กร 

วัฒนธรรมองค์กร	และค�าขวัญการก�ากับดูแลกิจการที�ดีได้อย่างเหมาะสม	และสร้างแรงจูงใจในการท�างาน	บริษัทฯ	จึงยังคงเน้น 

กลยุทธ์ในการวางแผนความก้าวหน้าในสายงานของพนักงานและผู้บริหาร	 (Employee	 Career	 Development	 Planning)	 

ด้วยการน�า	Competency	มาประยกุต์ใช้เพ่�อให้เกิดความสมัพันธ์ระหวา่งระดบัทักษะ	ความรู้	ความสามารถุตลอดจนพฤตกิรรม 

ที�เกี�ยวข้องกับงาน	 และสนับสนุนการใช้ตัวช้ีวัดหลักของผลงาน	 (KPIs:	 Key	 Performance	 Indicators)	 และด�าเนินแผนงาน 

ที�มุ่งเน้นให้ผู้บริหารได้ตระหนักถึุงบทบาทที�ส�าคัญในการเป็น	Human	Resource	Manager

นโยบายตลอดจนกลยทุธ์ดังกล่าวข้างต้นสามารถุตอบสนองวิสัยทัศน์และเป้าหมายหลักที�เป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร	 

โดยท�าให้เกิดประสิทธิผลของการท�างาน	 อันจะน�าไปสู่ความก้าวหน้าขององค์กรได้อย่างยั�งย่น	 (ดูรายละเอียดเพิ�มเติมในหัวข้อ 

การพัฒนาบุคลากร)
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การควบคุมภายในและการบริหารความเส่ี่�ยง

บริิษััท ศุุภาลััย จำำากััด (มหาชน) ให้ความสำำาคัญต่่อริะบบกัาริควบคุมภายใน (Internal Control) แลัะกัาริบริิหาริความเส่ำ�ยง  

(Risk Management) จึำงจัำดให้ม่ริะบบกัาริควบคุมภายใน แลัะกัาริต่ริวจำสำอบภายใน (Internal Audit) ท่�เหมาะสำม อย่างเพีย่งพีอ  

แลัะม่ปริะสิำทธิิผลั โดยม่กัาริกัำาหนดมาต่ริกัาริกัาริควบคุมภายในริวมถึึงกัาริกัำากัับดูแลักัาริปฏิิบัติ่ต่ามมาต่ริกัาริต่่อต่้านทุจำริิต่ 

คอร์ิรัิปชัน ต่ลัอดจำนปริะเมินความเส่ำ�ยง ให้คำาแนะนำา แลัะริายงานผลักัาริต่ริวจำสำอบต่ามมาต่ริกัาริต่่อต้่านกัาริทุจำริิต่คอร์ิรัิปชัน 

ต่่อคณะกัริริมกัาริบริิษััทริบัทริาบอย่างสำมำ�าเสำมอ อ่กัทั�งสำอบทานให้บริิษััทฯ ปฏิิบัติ่ต่ามข้้อกัำาหนด แลัะกัฎหมายว่าด้วยหลัักัทรัิพีย์ 

แลัะต่ลัาดหลัักัทรัิพีย์ ข้้อกัำาหนดข้องต่ลัาดหลัักัทรัิพีย์ฯ กัฎหมายท่�เก่ั�ยวข้้องกัับธิุริกิัจำ สำอบทานให้ม่กัาริริายงานทางกัาริเงิน 

อย่างถูึกัต่้อง แลัะเปิดเผยอย่างเพี่ยงพีอ เพ่ี�อให้บริิษััทฯ สำามาริถึดำาเนินธุิริกัิจำอย่างเกิัดปริะโยชน์สำูงสุำดต่่อผู้ถ่ึอหุ้นบนพ่ี�นฐาน 

ความเป็นธิริริมแก่ัปริะโยชน์ข้องผู้ม่ส่ำวนได้ส่ำวนเส่ำยทุกัฝ่่าย

การควบคุมภายใน

บริิษััทฯ กัำาหนดให้ม่กัาริสำอบทานแลัะริายงานเก่ั�ยวกัับริะบบกัาริควบคุมภายใน โดยหน่วยงานต่ริวจำสำอบภายในท่�จัำดตั่�ง 

เป็นอิสำริะ ทำาหน้าท่�สำอบทานปริะสิำทธิิผลัข้องริะบบกัาริควบคุมภายใน แลัะริายงานผลักัาริสำอบทานริะบบกัาริควบคุมภายใน 

ข้องบริิษััทฯ ต่่อคณะกัริริมกัาริต่ริวจำสำอบแลัะคณะกัริริมกัาริบริิษััทเป็นปริะจำำาทุกัปี ทั�งน่� บริิษััทฯ ม่กัาริจัำดทำาคู่ม่อปฏิิบัติ่งาน  

ริะเบ่ยบปฏิิบัติ่ ม่กัาริกัำาหนดอำานาจำแลัะหน้าท่�ความริับผิดชอบไว้อย่างชัดเจำน พีริ้อมทั�งสำ่�อสำาริให้พีนักังานภายในบริิษััทฯ  

ได้รัิบทริาบ ม่กัาริกัำาหนดนโยบายแลัะวิธ่ิกัาริบริิหาริบุคลัากัริด้านกัาริควบคุมภายในข้องบริิษััทฯ จัำดให้ม่กิัจำกัริริมกัาริควบคุม  

ซึึ่�งปริะกัอบด้วย กัาริสำอบทานกัาริดำาเนินงานทางกัาริเงินแลัะไม่ใช่กัาริเงิน กัาริดูแลัป้องกัันทรัิพีย์สิำนท่�ม่ความเส่ำ�ยงสูำง แลัะ 

กัาริควบคุมริะบบสำาริสำนเทศุ ริวมทั�ง จัำดให้ม่กัาริติ่ดต่ามปริะเมินผลั โดยกัาริติ่ดต่ามผลัในริะหว่างกัาริปฏิิบัติ่งานแลัะปริะเมินผลั 

เป็นริายครัิ�งอย่างต่่อเน่�องแลัะสำมำ�าเสำมอ เพ่ี�อให้ความมั�นใจำว่า ริะบบกัาริควบคุมภายในท่�วางไว้เพ่ียงพีอ เหมาะสำม ม่ปริะสิำทธิิภาพี  

แลัะม่กัาริปฏิิบัติ่ได้จำริิง โดยเป็นไปต่ามแนวทางกัาริควบคุมภายในต่ามมาต่ริฐานสำากัลัข้อง COSO (The Committee of  

Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) แลัะบริิษััทฯ ได้ให้ความสำำาคัญกัับกัาริบริิหาริจัำดกัาริความเส่ำ�ยง 

ด้านความยั�งย่น (ESG) ซึ่ึ�งได้แกั่ สิำ�งแวดลั้อม (Environmental) สัำงคม (Social) แลัะบริริษััทภิบาลั (Governance)  

เพ่ี�อเต่ร่ิยมความพีร้ิอมในกัาริป้องกััน แลัะปรัิบตั่วรัิบความเส่ำ�ยงต่่าง ๆ ริวมถึึงแสำวงหาโอกัาสำในกัาริดำาเนินธุิริกิัจำจำากัความเส่ำ�ยง 

เหล่ัานั�นอย่างม่ปริะสิำทธิิภาพี

คณะกัริริมกัาริบริิษััท มอบหมายให้คณะกัริริมกัาริต่ริวจำสำอบปริะเมินความเพีย่งพีอข้องริะบบกัาริควบคุมภายในข้องบริิษััทฯ  

เป็นปริะจำำาทุกัปี ในด้านต่่าง ๆ  5 องค์ปริะกัอบหลัักั 17 หลัักักัาริ ต่ามแนวทาง The Committee of Sponsoring Organizations  

of the Treadway Commission (COSO) ค่อ สำภาพีแวดล้ัอมกัาริควบคุม (Control Environment)  กัาริปริะเมินความเส่ำ�ยง  

(Risk Assessment) กิัจำกัริริมควบคุม (Control Activities) ริะบบสำาริสำนเทศุแลัะกัาริสำ่�อสำาริข้้อมูลั (Information &  

Communication) ริะบบกัาริติ่ดต่าม (Monitoring) ซึึ่�งใช้แบบปริะเมินผลัความเพ่ียงพีอข้องริะบบกัาริควบคุมภายในท่�สำำานักังาน 

คณะกัริริมกัาริกัำากัับหลัักัทรัิพีย์แลัะต่ลัาดหลัักัทรัิพีย์ (กั.ลั.ต่.) แลัะต่ลัาดหลัักัทรัิพีย์แห่งปริะเทศุไทยกัำาหนด แลัะม่กัาริซัึ่กัถึาม 

ปริะเด็นต่่าง ๆ ต่ามแบบปริะเมินความเพ่ียงพีอข้องริะบบกัาริควบคุมภายใน แลัะริายงานข้องคณะกัริริมกัาริต่ริวจำสำอบ
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ในปี 2562 คณะกัริริมกัาริต่ริวจำสำอบ ได้ให้ความเห็นว่า บริิษััทฯ ม่ริะบบกัาริควบคุมภายในท่�เพ่ียงพีอแลัะม่ปริะสิำทธิิภาพี 

ปริะสำิทธิิผลัต่่อกัาริดำาเนินธิุริกิัจำ โดยแสำดงไว้ในริายงานคณะกัริริมกัาริต่ริวจำสำอบแลั้ว นอกัจำากัน่�ผู้สำอบบัญช่ข้องบริิษััทฯ ค่อ  

บริิษััท สำำานักังาน อ่วาย จำำากััด ได้ม่กัาริปริะเมนิปริะสำทิธิิผลัข้องริะบบกัาริควบคมุภายในข้องบริิษััทฯ แลัะริายงานว่าไม่พีบข้้อสำงัเกัต่  

ข้้อบกัพีร่ิองท่�ม่สำาริะสำำาคัญต่่องบกัาริเงิน

ในกัาริปริะชุมคณะกัริริมกัาริบริิษััท ครัิ�งท่� 11 / 2562 เม่�อวันท่� 12 พีฤศุจิำกัายน 2562 คณะกัริริมกัาริบริิษััท  

ม่มติ่เห็นชอบว่า บริิษััทฯ ม่ริะบบกัาริควบคุมภายในแลัะกัาริติ่ดต่ามควบคุมดูแลักัาริดำาเนินงานข้องบริิษััทฯ อย่างเพ่ียงพีอ  

โดยม่ริะบบกัาริควบคุมภายใน เร่ิ�อง กัาริทำาธิุริกัริริมกัับผู้ถ่ึอหุ้นริายใหญ่ กัริริมกัาริ ผู้บริิหาริ แลัะบุคคลัท่�อาจำม่ความขั้ดแย้ง 

กัับบุคคลัดังกัล่ัาวอย่างเพีย่งพีอ แลัะรัิดกุัม คณะกัริริมกัาริบริิษััทยงัให้ความสำำาคัญต่่อริะบบกัาริควบคมุภายในข้องทกุักัริะบวนกัาริ  

โดยบริิษััทฯ ได้กัำาหนดนโยบาย ริะเบ่ยบปฏิิบัติ่ แลัะคู่ม่อจำริริยาบริริณ โดยกัริริมกัาริ ผู้บริิหาริ แลัะพีนักังานต้่องยึดถ่ึอปฏิิบัติ่ ริวมทั�ง 

กัาริเปิดเผยเกั่�ยวกัับกัาริข้ดักัันในผลัปริะโยชน์ส่ำวนต่นกัับกัจิำกัาริท่�อาจำเกิัดผลัปริะโยชน์ทับซ้ึ่อน (Conflicts of Interest) ม่กัาริกัำาหนด 

อำานาจำแลัะหน้าท่�ความรัิบผิดชอบไว้อย่างชัดเจำน โดยม่กัาริกัำาหนดตั่วช่�วัด (Key Performance Indicators : KPIs) จัำดให้ม่บุคลัากัริ 

อย่างเพ่ียงพีอท่�จำะดำาเนินกัาริต่ามริะบบได้อยา่งม่ปริะสิำทธิิภาพี ม่กัาริกัำาหนดโคริงสำร้ิางองค์กัริอย่างเหมาะสำม คล่ัองต่วั เช่�อมโยง  

แลัะปริะสำานงานกัันอย่างม่ปริะสิำทธิิภาพี ม่กัาริแบ่งแยกัหน้าท่�ข้องฝ่่ายงาน แลัะต่ำาแหน่งงานต่่าง ๆ  พีร้ิอมทั�งม่กัาริกัริะจำายอำานาจำ  

กัาริต่่อต่้านกัาริทุจำริิต่คอริ์ริัปชัน โดยกัำาหนดอำานาจำดำาเนินกัาริข้องผู้บริิหาริแลัะผู้ปฏิิบัต่ิงานไว้อย่างชัดเจำนแลัะเหมาะสำม  

เพ่ี�อถ่ึวงดุลัอำานาจำในกัาริปกัป้องรัิกัษัาเงินทุนข้องผู้ถ่ึอหุ้น สิำนทรัิพีย์ข้องบริิษััทฯ นอกัจำากัน่� บริิษััทฯ ต่ริะหนักัแลัะให้ความสำำาคัญ 

ในกัารินำาเทคโนโลัย่มาใช้กัับองค์กัริ โดยนำาริะบบ Cloud Computing มาใช้กัับริะบบท่�ม่ความสำำาคัญต่่อธุิริกิัจำเพ่ี�อลัดความเส่ำ�ยง 

แลัะเพ่ี�อให้กัาริดำาเนินธุิริกัิจำเป็นไปอย่างต่่อเน่�อง ควบคู่ไปกัับกัาริให้ความสำำาคัญกัับความมั�นคงปลัอดภัยทางไซึ่เบอริ์  

(Cyber Security) โดยม่กัาริวางแผนแลัะต่ดิตั่�งอปุกัริณ์เพี่�อป้องกัันภยัคุกัคามไว้หลัายช่องทาง ได้แก่ั กัาริใช้ริะบบ Virtual Private  

Network (VPN) กัาริทบทวนสิำทธิิ� กัาริกัำาหนดสิำทธิิ�กัาริใช้งานเว็บไซึ่ต์่ด้วยไฟร์ิวอลัล์ั (firewall) กัาริเก็ับล็ัอกั (Log) กัาริติ่ดต่าม 

พีฤติ่กัริริมกัาริโจำมต่่ท่�แฝ่งมาทางช่องทางอ่เมลั (E-mail) ริวมทั�งม่ริะบบควบคุมภายใน ในเร่ิ�องกัาริติ่ดต่ามควบคุมดูแลั 

กัาริดำาเนินงานข้องบริิษััทย่อย ให้สำามาริถึป้องกัันทรัิพีย์สิำน จำากักัาริท่�พีนักังานหร่ิอผู้บริิหารินำาไปใช้โดยมิชอบหร่ิอโดยไม่ม่อำานาจำ  

ริวมถึึงกัาริทำาธุิริกัริริมกัับบุคคลัท่�อาจำม่ความขั้ดแย้งแลัะบุคคลัท่�เก่ั�ยวโยงกัันอย่างเพ่ียงพีอแล้ัว แลัะจัำดให้ม่ช่องทางกัาริรัิบข้้อร้ิองเร่ิยน 

ด้านทุจำริิต่ผ่าน Email : Anti-Corruption@supalai.com แลัะช่องทางกัาริร้ิองเร่ิยนสิำนค้าแลัะบริิกัาริผ่าน Call Center 1720  

ต่ามลัำาดับ อ่กัทั�งกัำาหนดให้ม่ริะบบกัาริควบคุมภายใน คริอบคลุัมถึึงกัาริริายงานทางกัาริเงิน กัาริดูแลัริักัษัาทรัิพีย์สำิน  

กัาริป้องกัันหร่ิอลัดความผิดพีลัาด ความเส่ำยหาย กัาริรัิ�วไหลั กัาริสิำ�นเปล่ัอง หร่ิอกัาริทุจำริิต่ ริวมถึึงกัาริดำาเนินกัาริต่่าง ๆ  

ให้เป็นไปต่ามกัฎหมาย ข้้อบังคับ ริะเบ่ยบท่�เก่ั�ยวข้้อง แลัะในกัาริติ่ดต่าม คณะกัริริมกัาริบริิษััท ม่กัาริมอบหมายให้คณะกัริริมกัาริ 

ต่ริวจำสำอบ สำอบทานผลักัาริต่ริวจำปริะเมินริะบบกัาริควบคุมภายใน ริวมทั�งม่กัาริติ่ดต่ามกัาริปฏิิบัติ่ต่ามมติ่ข้องคณะกัริริมกัาริต่ริวจำสำอบ  

เพ่ี�อมุ่งเน้นให้ริะบบกัาริควบคุมภายในเป็นไปอย่างม่ปริะสิำทธิิภาพี ปริะสิำทธิิผลั เพ่ียงพีอแลัะเหมาะสำมกัับกัาริดำาเนินธุิริกัจิำ ต่ลัอดจำน 

กัาริดูแลัรัิกัษัาทรัิพีย์สิำน แลัะกัาริใช้ทรัิพียากัริให้เป็นไปอย่างม่ปริะสิำทธิิภาพี เพี่�อป้องกัันความเส่ำยหายหร่ิอกัาริทุจำริิต่ท่�อาจำเกิัดขึ้�น

คณะกัริริมกัาริบริิษััทกัำาหนดให้ม่กัาริจัำดตั่�งหน่วยงานต่ริวจำสำอบภายใน โดยปัจำจุำบันม่ นางสำาวธูิปทอง หิรัิณยานุรัิกัษั์  

เป็นผู้บริิหาริหัวหน้างานหน่วยงานต่ริวจำสำอบภายใน เน่�องจำากัม่คุณวุฒิิ ปริะสำบกัาริณ์ในกัาริปฏิิบัติ่งานด้านต่ริวจำสำอบภายใน  

แลัะเป็นผู้ท่�ม่ความรู้ิความเข้้าใจำในธุิริกิัจำข้องบริิษััทฯ เคยเข้้ารัิบกัาริอบริมหลัักัสูำต่ริท่�เก่ั�ยวข้้องกัับกัาริปฏิิบัติ่งานด้านต่ริวจำสำอบภายใน  

จึำงเห็นว่าม่ความเหมาะสำมท่�จำะปฏิิบัติ่หน้าท่�ดังกัล่ัาวได้อย่างเหมาะสำม

ทั�งน่� กัาริพิีจำาริณา แต่่งตั่�ง ถึอดถึอน โยกัย้าย ริวมทั�งกัาริพิีจำาริณาปริะเมินผลักัาริปฏิิบัติ่งานข้องผู้ดำาริงต่ำาแหน่งหัวหน้างาน 

ต่ริวจำสำอบภายในข้องบริิษััทฯ จำะต้่องผ่านกัาริอนุมัติ่จำากัคณะกัริริมกัาริต่ริวจำสำอบ
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การบริหารความเสี่่�ยง

คณะกัริริมกัาริบริิษััทได้แต่่งตั่�งคณะกัริริมกัาริบริิหาริความเสำ่�ยง เพ่ี�อทำาหน้าท่�กัำากัับดูแลัแลัะปฏิิบัติ่ต่ามนโยบายว่าด้วย 

กัาริบริิหาริความเส่ำ�ยงให้คริอบคลุัมทั�งองค์กัริ ต่ลัอดจำนให้ข้้อสัำงเกัต่หร่ิอข้้อเสำนอแนะเพิี�มเติ่มในกัาริบริิหาริความเส่ำ�ยง

ทั�งน่� นโยบายว่าด้วยกัาริบริิหาริความเส่ำ�ยงท่�บริิษััทฯ กัำาหนด ดังน่�

1. กัำาหนดให้ม่กัริะบวนกัาริบริิหาริความเสำ่�ยงเป็นมาต่ริฐานเด่ยวกัันทั�วทั�งบริิษััทฯ

2. ดำาเนนิกัาริบริิหาริความเสำ่�ยงทั�วทั�งบริิษัทัฯ แบบบูริณากัาริ โดยม่กัาริจัำดกัาริแลัะดำาเนนิกัาริอย่างเป็นริะบบแลัะต่่อเน่�อง  

สำอดคล้ัองกัับตั่วช่�วัด แลัะแผนกัลัยุทธ์ิข้องบริิษััทฯ

3. สำ่งเสำริิม แลัะพัีฒินาให้พีนักังานแลัะผู้บริิหาริทุกัริะดับม่ความรูิ้ ความเข้้าใจำ ม่สำ่วนริ่วม ต่ริะหนักัถึึงความสำำาคัญ  

แลัะส่ำงเสำริิมให้เกิัดวัฒินธิริริมกัาริบริิหาริความเส่ำ�ยงทั�วทั�งบริิษััทฯ

4. มุ ่งเน้นให้พีนักังานทุกัริะดับบริิหาริความเสำ่�ยงในเชิงริุกั พีริ้อมทั�งจำัดให้ม่แผนดำาเนินธิุริกัิจำอย่างต่่อเน่�อง  

(Business Continuity Plan) สำำาหรัิบปริะเด็นท่�ม่สำาริะสำำาคัญต่่อธุิริกิัจำ

5. จำดัให้ม่ริะบบกัาริควบคมุภายในท่�คริอบคลุัมความเสำ่�ยงปริะเภทต่่าง ๆ  ท่�สำำาคญัทกุัด้าน ทั�งด้านกัลัยทุธ์ิ ด้านปฏิิบติั่กัาริ  

ด้านกัาริเงิน ด้านสำภาพีคล่ัอง ด้านกัฎหมายแลัะกัฎริะเบ่ยบ ด้านกัาริทุจำริิต่คอร์ิรัิปชัน ด้านกัาริต่ลัาด ด้านเทคโนโลัย่ 

สำาริสำนเทศุ ด้านเคร่ิอข่้ายสัำงคมออนไลัน์ ด้านกัาริคุ้มคริองผู้บริิโภค ด้านสิำทธิิมนุษัยชน ริวมถึึงปริะเด็นด้านสัำงคมแลัะ 

สิำ�งแวดล้ัอม เพ่ี�อให้บริิษััทฯ ม่ริะบบกัาริควบคุมภายในท่�เหมาะสำมแลัะม่ปริะสิำทธิิภาพี

6. พีนักังานทุกัคนม่หน้าท่�ริับผิดชอบในกัาริริะบุความเสำ่�ยง ปริะเมินความเสำ่�ยง โดยพิีจำาริณาจำากัโอกัาสำเกัิดความเสำ่�ยง 

แลัะผลักัริะทบจำากัเหต่กุัาริณ์ดังกัล่ัาว แลัะเสำนอวธ่ิิกัาริหร่ิอแนวทางในกัาริแก้ัไข้ความเสำ่�ยงท่�อยูภ่ายใต้่ความริบัผดิชอบ  

พีร้ิอมทั�งปฏิิบัติ่ต่ามแผนบริิหาริความเส่ำ�ยงเพ่ี�อให้ความเส่ำ�ยงอยูในริะดับท่�ยอมรัิบได้ แลัะริายงานผลักัาริปฏิิบัติ่ต่ามแผน 

บริิหาริความเส่ำ�ยงต่ามกัริะบวนกัาริบริิหาริความเส่ำ�ยงท่�บริิษััทฯ ถ่ึอปฏิิบัติ่อย่างทันท่วงท่

7. ริะบุแลัะจำัดกัาริความเสำ่�ยงท่�ม่ผลักัริะทบต่่อแผนงาน ทศิุทาง กัลัยุทธิ์ข้องบริิษััทฯ อย่างเป็นริะบบ เพี่�อให้ความเสำ่�ยง 

อยู่ในริะดับท่�ยอมรัิบได้ โดยความเส่ำ�ยงอยู่ในริะดับกัลัาง สูำง หร่ิอสูำงมากั ต่้องริายงานแผนกัาริจัำดกัาริความเส่ำ�ยง  

แลัะริะดับความเส่ำ�ยงท่�ยอมรัิบได้ต่่อคณะกัริริมกัาริบริิหาริความเส่ำ�ยง

8. เม่�อพีนกัังานพีบเหน็หร่ิอรัิบทริาบความเสำ่�ยงท่�อาจำจำะม่ผลักัริะทบต่่อบริิษัทัฯ จำะต้่องริายงานความเสำ่�ยงนั�นให้ฝ่่ายบริิหาริ 

ข้องบริิษััทฯ แลัะคณะกัริริมกัาริบริิหาริความเส่ำ�ยงรัิบทริาบ เพ่ี�อหาแนวทางท่�ด่ท่�สุำดในกัาริจัำดกัาริความเส่ำ�ยง 

ภายใต้่สำถึานกัาริณ์ท่�เหมาะสำม หร่ิอแจ้ำงมาท่� risk@supalai.com

9. จำัดให้ม่กัาริต่ิดต่าม ปริะเมิน แลัะจำัดทำาริายงานผลักัาริบริิหาริความเสำ่�ยงเสำนอต่่อคณะกัริริมกัาริบริิหาริความเสำ่�ยง  

แลัะริายงานคณะกัริริมกัาริบริิษััทเพ่ี�อทริาบให้ความเห็นชอบหร่ิอข้้อเสำนอแนะ ริวมทั�งทบทวน ปรัิบปรุิงแลัะริายงาน 

เหตุ่กัาริณ์ความเส่ำ�ยงท่�อาจำจำะเกิัดขึ้�นใหม่เพ่ี�อลัดผลักัริะทบต่่อกัาริบริริลุัวัต่ถุึปริะสำงค์ข้องบริิษััทฯ

10. สำ่งเสำริิมให้พีนักังานม่สำ่วนริ่วมในกัาริบริิหาริความเสำ่�ยงแลัะกัาริจำัดกัาริทริัพียากัริในกัาริบริิหาริความเสำ่�ยงในบริิษััทฯ  

เพ่ี�อช่วยให้ธุิริกิัจำม่แผนริองริบักัาริเปลั่�ยนแปลังโดยกัาริพีฒัินานวตั่กัริริมทางธิรุิกิัจำ สัำงคม แลัะสิำ�งแวดล้ัอมอย่างต่่อเน่�อง  

เพ่ี�อสำร้ิางคุณค่าท่�แต่กัต่่างให้แก่ัธุิริกิัจำแลัะผู้ม่ส่ำวนได้เส่ำยทุกักัลุ่ัม ท่�คริอบคลุัมด้านเศุริษัฐกิัจำ สัำงคม แลัะสิำ�งแวดล้ัอม

บริิษััทฯ ได้ม่กัาริส่ำ�อสำารินโยบายว่าด้วยกัาริบริิหาริความเส่ำ�ยงให้ผู้บริิหาริแลัะพีนักังานรัิบทริาบผ่านทางอ่เมลั อินทริาเน็ต่  

แลัะเว็บไซึ่ต์่ข้องบริิษััทฯ เพ่ี�อสำร้ิางความต่ริะหนักัแลัะความเข้้าใจำต่ริงกัันในเร่ิ�องข้องกัาริบริิหาริความเส่ำ�ยง



72 บริิษััท ศุุภาลััย จำำากััด (มหาชน)

ในปี 2562 บริิษััทฯ ม่กัาริดำาเนินงานด้านบริิหาริความเส่ำ�ยง สำรุิปได้ดังน่�

 § ปริะชุมคณะกัริริมกัาริบริิหาริความเสำ่�ยงชุดย่อย 2 คริั�ง แลัะปริะชุมคณะกัริริมกัาริบริิหาริความเสำ่�ยง 2 คริั�ง

 § พีิจำาริณาทบทวนนโยบายว่าด้วยกัาริบริิหาริความเสำ่�ยง แลัะข้้อกัำาหนดคณะกัริริมกัาริบริิหาริความเสำ่�ยง

 § กัำาหนดแผนท่�ความเสำ่�ยงองค์กัริ (Risk Map)

 § กัำาหนดเกัณฑ์กัาริปริะเมินโอกัาสำเกัิด (Likelihood) แลัะผลักัริะทบ (Impact) เพี่�อปริะเมินความเสำ่�ยงองค์กัริ 

ให้อยู่ในริะดับท่�ยอมรัิบได้

 § ทบทวนคู่ม่อกัาริบริิหาริความเสำ่�ยง เพี่�อเป็นแนวทางในกัาริบริิหาริความเสำ่�ยงข้ององค์กัริแก่ัพีนักังาน

 § จำัดให้ม่กัาริสำ่�อสำาริข้่าว “ย่าเต่่อน” เพี่�อสำริ้างความริู้ความเข้้าใจำเกั่�ยวกัับกัาริบริิหาริความเสำ่�ยง

 § จำัดให้ม่กัาริอบริมหลัักัสำูต่ริ แนวทางกัาริบริิหาริความเสำ่�ยง (Risk Management) ให้แกั่พีนักังานใหม่ แลัะหลัักัสำูต่ริ 

กัาริบริิหาริความเส่ำ�ยงสำำาหรัิบองค์กัริยุคใหม่ (Enterprise Risk Management) ให้แก่ัหัวหน้างาน

 § จำดัให้มก่ัาริทดสำอบความริูเ้ร่ิ�องกัาริบริหิาริความเสำ่�ยงผ่านริะบบออนไลัน์ ให้แก่ัพีนกัังานทกุัคนในบริษิัทัฯ แลัะบริษิัทัย่อย  

เพ่ี�อเสำริิมสำร้ิางแลัะปรัิบปรุิงความรู้ิความเข้้าใจำเก่ั�ยวกัับกัาริบริิหาริความเส่ำ�ยง

 § จำัดให้ม่ช่องทางกัาริสำ่�อสำาริเริ่�องกัาริบริิหาริความเสำ่�ยงให้คริอบคลัุมแลัะเข้้าถึึงทุกัคนในบริิษััทฯ โดยกัาริใช้ริะบบ  

Intranet แลัะ Line Group ท่มบริิหาริความเส่ำ�ยง

 § จำัดให้ม่ช่องทางกัาริแจำ้งความเสำ่�ยงผ่านริะบบ Google Site เพี่�อให้พีนักังานม่สำ่วนริ่วมในกัาริบริิหาริความเส่ำ�ยง 

ทั�วทั�งองค์กัริ

 § จำดัให้มแ่ผนบริหิาริความต่่อเน่�องทางธิรุิกัจิำ (Business Continuity Plan : BCP) แลัะซึ่กััซ้ึ่อมเพี่�อให้บริษิัทัฯ สำามาริถึดำาเนนิ 

ธุิริกิัจำได้อย่างต่่อเน่�องแลัะเสำริิมสำร้ิางภาพีลัักัษัณ์ข้ององค์กัริในด้านข้องกัาริบริิหาริจัำดกัาริท่�ด่

 § กัำาหนดปริะเด็นสำาริะสำำาคัญข้องผู้ม่สำ่วนได้เสำ่ย โดยวิเคริาะห์จำากักัาริปริะชุมริ่วมกัันกัับผู้รัิบเหมา คู่ค้า แลัะลูักับ้าน  

ริวมถึึงกัาริเย่�ยมชมโคริงกัาริ กัาริรัิบเร่ิ�องร้ิองเร่ิยนทาง Call Center 1720 แลัะช่องทางอ่�น ๆ

วัฒนธรรมการบริหารความเส่ี่�ยง

บริิษััท ศุุภาลััย จำำากััด (มหาชน) มุ่งมั�นท่�จำะปลูักัฝ่ังวัฒินธิริริมกัาริบริิหาริความเสำ่�ยงในทุกัริะดับอย่างต่่อเน่�องผ่านกัาริ 

สำริ้างแริงจูำงใจำให้แกั่พีนักังาน เพ่ี�อให้ต่ริะหนักัถึึงความสำำาคัญข้องกัริะบวนกัาริบริิหาริความเส่ำ�ยงข้องบริิษััทฯ จำนสำามาริถึนำา 

กัริะบวนกัาริบริิหาริความเสำ่�ยงไปใช้ในกัาริทำางานได้อย่างม่ปริะสำิทธิิภาพีแลัะสำมำ�าเสำมอ เพี่�อให้กัลัายมาเป็นสำ่วนหนึ�งข้อง 

วัฒินธิริริมองค์กัริ โดยเริิ�มจำากัริะดับผู้นำาองค์กัริ คณะกัริริมกัาริบริิษััท ผู้บริิหาริทุกัริะดับ เป็นผู้นำาในกัาริเสำริิมสำร้ิางกัริะบวนกัาริ 

บริิหาริความเสำ่�ยง ท่�จำะแสำดงให้เห็นถึึงกัาริดำาเนินงานแลัะทัศุนคต่ิข้องบริิษััทฯ เพี่�อเป็นต่้นแบบให้แกั่พีนักังานท่�จำะสำามาริถึ 

สำร้ิางความรัิบผิดชอบร่ิวมกััน แลัะนำาความรู้ิไปใช้ในกัาริจัำดกัาริความเส่ำ�ยงท่�เก่ั�ยวข้้องกัับกัาริทำางาน

กัาริสำริ้างวัฒินธิริริมกัาริบริิหาริความเส่ำ�ยง มุ ่งเน้นให้พีนักังานข้องบริิษััทฯ เกิัดแนวคิดกัาริจัำดกัาริความเส่ำ�ยง 

โดยม่วัต่ถุึปริะสำงค์เพี่�อต่อบสำนองต่่อเป้าหมายวิสัำยทัศุน์ แลัะพีันธิกัิจำข้องบริิษััทฯ จึำงเน้นให้พีนักังานปฏิิบัติ่อย่างเป็นธิริริมชาต่ิ  

เกิัดขึ้�นจำากัข้้างในข้องพีนักังาน ปฏิิบติั่โดยไม่ต้่องบังคับ เพีริาะมองเห็นปริะโยชน์กัับเร่ิ�องนั�น ๆ  อย่างจำริิงใจำ เป็นความเช่�อภายในจิำต่ใจำ  

ไม่สำามาริถึอธิิบายได้ว่า ปฏิิบัติ่ไปเพีริาะเหตุ่ใด แต่่ม่จิำต่ใจำท่�อยากัปฏิิบัติ่เร่ิ�องนั�น ๆ  ทำาแลั้วเกิัดความสุำข้ภายใน จึำงเกิัดเป็น 

ความเช่ื่�อของพนักงานว่าทำาแลั้วม่ความสุำข้ โดยอาศัุยผู้บริิหาริทุกัริะดับเป็นผู้้�สี่ร�างการกระตุุ้�นการเปล่�ยนแปลง ให้เกิัดขึ้�น  

โดยนำากรอบแนวคิดท่�ด่ท่�จำะทำาให้สำามาริถึพีบ แลัะจัำดกัาริความเส่ำ�ยงได้อย่างริวดเร็ิว
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เพ่ี�อเป็นเคร่ิ�องม่อในกัาริสำร้ิางสำภาพีแวดล้ัอมกัาริทำางานอย่างม่ความสุำข้ควบคู่กัับกัาริจัำดกัาริความเส่ำ�ยงท่�อาจำส่ำงผลักัริะทบ 

ต่่อบริิษััทฯ ได้อย่างทันท่วงท่ อันจำะสำ่งผลัต่่อความยั�งย่นข้องธุิริกิัจำส่ำบไป บริิษััทฯ จึำงมุ่งเน้นกัาริสำ่งเสำริิมวัฒินธิริริมกัาริบริิหาริ 

ความเส่ำ�ยงทั�วทั�งองค์กัริ เพ่ี�อให้มั�นใจำว่าบริิษััทฯ ม่กัาริเติ่บโต่ท่�มั�นคงแลัะยั�งยน่ โดยบริิษััทฯ ได้สำร้ิางวัฒินธิริริมกัาริบริิหาริความเสำ่�ยง 

จำากันโยบายแลัะแนวทางกัาริจัำดกัาริความเส่ำ�ยง โคริงสำร้ิางในกัาริจัำดกัาริความเส่ำ�ยง กัาริกัำากัับดูแลักัาริจัำดกัาริความเส่ำ�ยง ริวมถึึง 

กัาริต่ดิต่ามความค่บหน้าข้องกัาริจำดักัาริความเสำ่�ยงในทกุัริะดบัอย่างต่่อเน่�อง ทั�งน่� บริิษััทฯ ได้จัำดทำาแนวทางวฒัินธิริริมกัาริบริิหาริ 

ความเส่ำ�ยง แลัะบังคับใช้กัับพีนักังานทุกัริะดับทั�วทั�งองค์กัริ ริวมทั�งม่กัาริส่ำ�อสำาริวัต่ถุึปริะสำงค์ แลัะปริะโยชน์ท่�ได้รัิบจำากักัาริบริิหาริ 

ความเส่ำ�ยงข้ององค์กัริให้พีนักังานทุกัคนทริาบ ซึึ่�งแนวทางดังกัล่ัาวม่องค์ปริะกัอบ 6 ปริะกัาริ ได้แก่ั

โดยปัจำจัำยความสำำาเร็ิจำข้องกัาริสำริ้างวัฒินธิริริมกัาริบริิหาริ 

ความเส่ำ�ยง ปริะกัอบไปด้วย 3 เร่ิ�อง

1) ความเช่�อใจำข้องพีนกัังาน = สำภาพีแวดล้ัอมกัาริทำางานท่�ด่

2) ผู้สำริ้างกัาริกัริะตุ่้นกัาริเปลั่�ยนแปลัง = ผู้บริิหาริทกุัริะดับ

3) กัริอบแนวคิด = แนวคิดท่�ด่ ท่�จำะทำาให้สำามาริถึพีบ แลัะ 

 จัำดกัาริความเส่ำ�ยงอย่างริวดเร็ิว
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1) การก�ากับด้แลความเสี่่�ยง โดยจำะเริิ�มให้ม่กัาริกัำาหนดนโยบายว่าด้วยกัาริจำัดกัาริความเสำ่�ยง เพี่�อให้สำามาริถึคริอบคลุัม 

ความเส่ำ�ยงใหม่ ๆ ท่�อาจำจำะเกิัดขึ้�นได้ทั�งในปัจำจุำบันแลัะอนาคต่ ทั�งน่� คณะกัริริมกัาริบริิหาริความเส่ำ�ยง ม่กัาริปริะชุมปีลัะ 4 ครัิ�ง  

ริวมทั�งม่กัาริติ่ดต่ามความค่บหน้าอย่างใกัล้ัชิดผ่านช่องทาง Line

2) ภาวะผู้้�น�า ผู้บริิหาริแลัะคณะกัริริมกัาริจำะต่้องให้ความสำำาคัญ โดยกัาริกัำาหนดนโยบายแลัะแนวปฏิิบัติ่ในกัาริบริิหาริ 

ความเส่ำ�ยงในกัาริปริะชุมทุกัริะดับ ปริะธิานกัริริมกัาริบริิษััทกัำาหนดให้กัาริปริะชุมทุกัริะดับควริม่กัาริปฏิิบัติ่ ดังน่�

1. ม่วาริะพีิจำาริณาความเสำ่�ยง เป็นหนึ�งในวาริะท่�ต่้องม่กัาริหาริ่อทุกัคริั�ง

2. ปริะธิานฯ ในท่�ปริะชุมจำะหยิบยกัปริะเด็นเริ่�องความเสำ่�ยงแจำ้งให้ท่�ปริะชุมทริาบทุกัคริั�งท่�ม่กัาริปริะชุม เพี่�อสำริ้าง 

ความต่ริะหนักัแลัะให้ความสำำาคัญเร่ิ�องกัาริบริิหาริความเส่ำ�ยงอย่างสำมำ�าเสำมอ

3. แนวทางกัาริจำัดกัาริความเสำ่�ยงม่กัาริต่ิดต่ามอย่างใกัลั้ชิด แลัะต่้องปฏิิบัต่ิอย่างเป็นริูปธิริริม โดยม่วาริะสำ่บเน่�อง 

เป็นวาริะท่�ต้่องริายงานผลักัาริปฏิิบัติ่ต่ามมติ่ (Follow up) กัาริจัำดกัาริความเส่ำ�ยง

4. ปริะธิานฯ ในท่�ปริะชุมต่้องริายงานผลักัาริปฏิิบตั่ิกัาริบริิหาริความเสำ่�ยงต่่อท่�ปริะชุมในลัำาดับชั�นถึัดไป

3) โครงสี่ร�างการบริหารความเสี่่�ยง กัำาหนดใหก้ัริะบวนกัาริบริิหาริความเสำ่�ยงเป็นมาต่ริฐานเด่ยวกััน โดยต่้องเป็นไปต่าม 

แนวปฏิิบัติ่สำากัลั แลัะม่กัาริปฏิิบัติ่งานด้านกัาริบริิหาริความเส่ำ�ยงทั�วทั�งองค์กัริ

4) เทคนิคการจัดการความเสี่่�ยง บริิษััทฯ นำาเทคนิคกัาริจำัดกัาริความเสำ่�ยงมาปริะยุกัต่์ต่ามกัริอบกัาริบริิหาริความเสำ่�ยง 

ต่ามหลัักัเกัณฑ์วิชากัาริ แลัะนำาเทคนิคเชิงจิำต่วิทยามาผสำมผสำานร่ิวมกััน ดังน่�

 § นำากัริอบกัาริบริิหาริความเสำ่�ยง COSO ERM 2017 แลัะมาต่ริฐาน ISO 9001:2015 มาใช้เป็นเคริ่�องม่อในกัาริ 

ริะบุความเส่ำ�ยง ปริะเมินความเส่ำ�ยง ติ่ดต่ามผลั กัาริริายงานผลั ริวมทั�งนำามาใช้เป็นตั่วช่�วัดความเส่ำ�ยง เพ่ี�อเต่ร่ิยมความพีร้ิอม 

แลัะหามาต่ริกัาริป้องกัันเชิงรุิกัหากัม่แนวโน้มโอกัาสำเกิัด หร่ิอ ผลักัริะทบท่�คาดว่าจำะเกิัดขึ้�น

ท่�มา : http://www.coso.org
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 § กัริริมกัาริบริิหาริสำนับสำนุนให้พีนักังานทุกัริะดับกัลั้าแสำดงความคิดเห็น โดยเปิดโอกัาสำให้พีนักังานแจำ้งข้้อมูลัถึึง 

กัริริมกัาริบริิหาริได้โดยต่ริง ผ่านช่องทาง Google Site แลัะ/หร่ิอ กัล่ัองรัิบความเห็น

 § กัาริปริะชุมเชิงปฏิิบัต่ิกัาริโดยใช้เคริ่�องม่อ Bow-tie Analysis

 § กัาริต่ริวจำริะบบคุณภาพีโดย IQA ในริะดับกัริะบวนกัาริ ซึ่ึ�งข้อบเข้ต่กัาริต่ริวจำสำอบคริอบคลัุมความเสำ่�ยงด้าน ESG  

(E = Environment, S = Social, G = Governance) ริวมถึึงความปลัอดภัย ท่�อาจำส่ำงผลักัริะทบต่่อผู้ม่ส่ำวนได้เส่ำย 

ทั�งทางต่ริงแลัะทางอ้อม ริวมถึึงหาแนวทางจัำดกัาริความเส่ำ�ยงท่�เหมาะสำม

 § ริณริงค์กัาริสำริ้างบริริยากัาศุกัาริบริิหาริความเสำ่�ยงโดยหัวหน้างาน โดยกัาริ

1) จำัดทำา Self-declared ม่หัวหน้างานเข้้าริ่วมย่นยันกัาริปฏิิบตั่ิต่ามเกัณฑ์บริิหาริความเสำ่�ยง อยู่ในริะดับท่� 95%

2) สำ่�อปริะชาสำัมพีันธิ์
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5) การสี่่�อสี่ารด�านความเสี่่�ยง ม่กัาริสำ่�อสำาริทั�งจำากัปัจำจัำยภายในแลัะภายนอกัอย่างต่่อเน่�อง ซึ่ึ�งจำะช่วยกัริะตุ่้นใหพ้ีนักังาน 

ต่ริะหนักัถึึงกัาริเฝ้่าริะวังหร่ิอเต่ร่ิยมรัิบม่อกัับความเส่ำ�ยงท่�อาจำจำะเกิัดขึ้�น โดยม่กัาริหยิบยกัปริะเด็นเร่ิ�องความเส่ำ�ยงให้ม่กัาริหาร่ิอกััน 

ในท่�ปริะชุมอย่างกัว้างข้วาง ริวมทั�งกัาริสำร้ิางบริริยากัาศุท่�ด่ในท่�ปริะชุม เช่น กัาริเอ่�อให้ผู้ใต้่บังคับบัญชาสำามาริถึแสำดงความคดิเห็น 

ได้อย่างสำร้ิางสำริริค์ แลัะม่สิำทธิิ�เสำนอความเห็นได้อย่างเท่าเท่ยมกััน

 § กัาริวัดผลักัาริสำริ้างบริริยากัาศุกัาริบริิหาริความเสำ่�ยงโดยให้ผู้ใต่้บังคับบัญชาปริะเมินหัวหน้างาน (ไม่เปิดเผยตั่วต่น)  

ผลักัาริปริะเมนิ โดยพีนักังานริะบวุ่าหวัหน้างานนำาหลัักักัาริสำร้ิางวฒัินธิริริมบริิหาริความเสำ่�ยงมาปฏิิบัติ่ อยูใ่นริะดบัท่� 67%
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6) การเผู้ยแพร่ความร้�ด�านการบริหารจัดการความเสี่่�ยง พีนักังานทุกัริะดับได้ริับความริู้ด้านกัาริบริิหาริความเสำ่�ยง 

ผ่านทางองค์ความรู้ิด้านต่่าง ๆ เช่น กัาริฝึ่กัอบริม, E-Learning, ส่ำ�อกัาร์ิตู่นความเส่ำ�ยง, Line Group, กัาริปริะชุมท่�ม่กัาริหาร่ิอ 

ปริะเดน็ท่�เป็นสำาริะสำำาคัญต่่อผู้ม่ส่ำวนได้เส่ำย เป็นต้่น เพี่�อสำร้ิางความต่ริะหนกััรู้ิในเร่ิ�องกัาริบริิหาริจำดักัาริความเสำ่�ยงให้กัับพีนกัังาน 

ในวงกัว้าง อ่กัทั�ง บริิษััทฯ ม่กัาริสำนับสำนุนให้เกัิดวัฒินธิริริมในกัาริบริิหาริความเสำ่�ยงทั�วทั�งองค์กัริผ่านกัาริทำาโคริงกัาริต่่าง ๆ  

เช่น กัาริแต่่งตั่�งท่มบริิหาริความเส่ำ�ยง (Risk Champion) เป็นต้่น
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การบริหารจััดการความเส่ี่�ยงและภาวะวิกฤต

ผลิิตภััณฑ์์หลัิกของบริิษััทฯ คืือ โคืริงการิพััฒนาอสัังหาริิมทรัิพัย์ใ์นหลิาย์พืั�นท่�ทั�วทั�งปริะเทศ จึึงม่โอกาสัท่�จึะได้้ริบัภััย์คุืกคืาม 

ต่างๆ ท่�หลิากหลิาย์ตามสัภัาพัภัมิูศาสัตริ ์สัังคืม แลิะวฒันธริริม เช่่น ภััย์ธริริมช่าต ิอัคืค่ืภััย์ อุบัติเหต ุคืวามไมส่ังบจึากเหตทุางการิเมอืง  

ภััย์จึากเทคืโนโลิย์่สัาริสันเทศแลิะเคืริือข่าย์สัังคืมออนไลิน์ แลิะภััย์อันตริาย์อื�น ๆ ท่�ย์ากต่อการิคืาด้เด้า ซึ่ึ�งสัามาริถย์กริะดั้บ 

ขึ�นเป็นภัาวะวิกฤตท่�ส่ังผลิกริะทบต่อคืวามต่อเนื�องแลิะย์ั�งย์ืนในการิด้ำาเนินธุริกิจึของบริิษััทฯ

บริิษััทฯ จึึงม่การิทบทวนแผนกลิยุ์ทธ์เป็นปริะจึำาทุกปี แลิะม่การิกริะจึาย์แผนการิด้ำาเนินธุริกิจึ ทั�งปริะเภัทของผลิิตภััณฑ์์  

(บ้าน ทาวน์โฮม คือนโด้มิเน่ย์ม) แลิะพืั�นท่�ท่�พััฒนาโคืริงการิทั�วทั�งปริะเทศ เพืั�อกริะจึาย์คืวามเสั่�ย์งทางธุริกิจึแลิะริองรัิบการิเติบโต 

ของอุตสัาหกริริมในอนาคืต ริวมถึงม่การิกำาหนด้แผนฝึึกซ้ึ่อมเพืั�อรัิบมือภััย์คุืกคืามต่าง ๆ ท่�อาจึเกิด้ขึ�นตลิอด้เวลิา เช่่น ไฟไหม้  

นำ�าท่วม ฯลิฯ โด้ย์กำาหนด้คืณะทำางานท่�ม่ปริะสับการิณ์แลิะคืวามช่ำานาญในแต่ลิะพืั�นท่�เพืั�อคืวามริวด้เร็ิวในการิตอบสันอง 

แลิะสัามาริถรัิบมือกับภััย์คุืกคืามท่�อาจึม่คืวามแตกต่างกันตามสัภัาพัภูัมิศาสัตร์ิ สัังคืม แลิะวัฒนธริริมได้้อย่์างเหมาะสัมตามแผนการิ 

บริิหาริคืวามต่อเนื�องทางธุริกิจึ (Business Continuity Management) เพืั�อให้มั�นใจึว่าจึะเกิด้ผลิกริะทบกับผลิิตภััณฑ์์หลัิก 

ของบริิษััทน้อย์ท่�สุัด้เมื�อเกิด้ภัาวะวิกฤต

นอกจึากน่�ย์ังม่การิกำาหนด้คืณะทำางานแลิะแผนการิรัิบมือภัาวะวิกฤตท่�อาจึเกิด้จึากการิแพัร่ิกริะจึาย์ข่าวสัาริในเคืรืิอข่าย์ 

สัังคืมออนไลิน์ซึึ่�งส่ังผลิกริะทบต่อชื่�อเส่ัย์งแลิะภัาพัลัิกษัณ์ของบริิษััทฯ โด้ย์ม่การิกำาหนด้แผนการิสืั�อสัาริอย่์างเป็นขั�นตอน 

เพืั�อให้ตอบสันองกับภัาวะวิกฤตได้้อย์่างริวด้เร็ิวแลิะม่ปริะสิัทธิผลิ

บริิษััทฯ บูริณาการิการิบริิหาริจัึด้การิคืวามเส่ั�ย์งแลิะภัาวะวิกฤตเข้ากับวัฒนธริริมการิบริิหาริคืวามเส่ั�ย์ง (Risk Culture)  

ขององค์ืกริ ซึึ่�งสัอด้แทริกเข้ากับการิด้ำาเนินงานตามปกติของทุกหน่วย์งานแลิะพันักงานทุกริะดั้บ เพืั�อให้เกิด้การิม่ส่ัวนร่ิวม 

แลิะเพืั�อให้มั�นใจึว่าแผนแลิะกริะบวนการิต่าง ๆ สัามาริถปฏิิบัติได้้จึริิงแลิะม่ปริะสิัทธิผลิ โด้ย์ปริะกอบไปด้้วย์ 3 ขั�นตอนหลัิก  

คืือ การิบริิหาริคืวามเสั่�ย์งก่อนเกิด้เหตุวิกฤต การิจึัด้การิเหตุวิกฤต แลิะการิฟ้�นฟูหลิังเหตุวิกฤต โด้ย์เน้นไปท่�การิปริะเมิน  

วิเคืริาะห์ แลิะจัึด้การิปัจึจัึย์เส่ั�ย์งต่าง ๆ เพืั�อคืวบคุืมแลิะจึำากัด้ผลิกริะทบเชิ่งลิบให้ได้้มากท่�สุัด้ก่อนเกิด้ภัาวะวิกฤต

ปััจัจััยความเส่ี่�ยง และการบริหารความเส่ี่�ยง

ปัจึจัึย์คืวามเส่ั�ย์งท่�อาจึจึะเกิด้ขึ�นแลิะส่ังผลิกริะทบต่อการิด้ำาเนินงานในอนาคืตม่ดั้งน่� คืือ

1. ความเสี่่�ยงดา้นกลยทุธ ์

1.1 ความเสี่่�ยงจัากการแข่งขันท่�สูี่งขึ้น

เศริษัฐกิจึไทย์ในปี 2562 อย์ู่ในภัาวะช่ะลิอตัว การิส่ังออกสิันค้ืาหด้ตัวต่อเนื�องจึากภัาวะเศริษัฐกิจึของปริะเทศคู่ืค้ืา 

ท่�ช่ะลิอตัวลิงแลิะสั่งผลิกริะทบต่อกิจึกริริมทางเศริษัฐกิจึในปริะเทศชั่ด้เจึนขึ�น โด้ย์การิบริิโภัคืภัาคืเอกช่นขย์าย์ตัวช่ะลิอลิง 

ในเกือบทุกหมวด้ การิผลิิตภัาคือุตสัาหกริริมแลิะการิลิงทุนภัาคืเอกช่นหด้ตัว ม่เพ่ัย์งการิใช้่จ่ึาย์ภัาคืริัฐแลิะภัาคืการิท่องเท่�ย์ว 

ท่�ขย์าย์ตัวได้้ ในสั่วนของภัาคือสัังหาริิมทริัพัย์์ ได้้รัิบผลิกริะทบจึากมาตริการิกำากับดู้แลิสิันเชื่�อท่�อย์ู่อาศัย์ของธนาคืาริ 

แห่งปริะเทศไทย์ในไตริมาสัท่�สัอง ทำาให้คืวามสัามาริถในการิซืึ่�อของกลุ่ิมลูิกค้ืาลิด้ลิงจึนเกิด้ภัาวะช่ะลิอตัว

ด้้วย์สัภัาพัการิณ์ท่�กล่ิาวมาแล้ิวนั�น ตลิาด้อสัังหาริิมทรัิพัย์์ย์ังเป็นเวท่การิแข่งขันของผู้ปริะกอบการิริาย์ใหญ่ 

ท่�ต้องปรัิบเปล่ิ�ย์นรูิปแบบธุริกิจึใหม่ ๆ เพืั�อรัิกษัาส่ัวนแบ่งการิตลิาด้ท่ามกลิางภัาวะการิแข่งขันท่�รุินแริง ริวมถึงต้องปรัิบเปล่ิ�ย์น 

กลิย์ุทธ์ทางการิตลิาด้ท่�เข้มข้นขึ�นเพืั�อกริะตุ้นย์อด้ขาย์ อาทิ การิทำาการิตลิาด้ผ่านสืั�อออนไลิน์ การิทำาการิตลิาด้แบบ Direct  
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Marketing การิจัึด้โปริโมชั่�น ริวมไปถึงทำาการิตลิาด้เพืั�อเจึาะกลุ่ิมลูิกค้ืาช่าวต่างช่าติท่�ย์ังม่กำาลัิงซืึ่�อหรืิอกลุ่ิมนักลิงทุนต่างช่าติ 

ท่�เปล่ิ�ย์นเป้าหมาย์การิลิงทุนจึากปริะเทศท่�ม่ปัญหาภัาย์ใน ในสัว่นของผู้ปริะกอบการิอสัังหาริิมทริพััย์ร์ิาย์เล็ิกนั�นได้้รัิบผลิกริะทบ 

จึากปัจึจัึย์ลิบริอบด้้าน ส่ังผลิให้สูัญเส่ัย์ส่ัวนแบ่งการิตลิาด้ให้กับผู้ปริะกอบการิริาย์ใหญ่เพิั�มขึ�น

บริิษััทฯ เป็นผู้ปริะกอบการิริาย์ใหญ่อย์ูใ่นตลิาด้มานานกว่า 30 ปี ม่ชื่�อเส่ัย์งในการิทำาธุริกิจึบนพืั�นฐานของคืวามซืึ่�อสััตย์์  

ย์ติุธริริม แลิะจึริิงใจึต่อผู้บริิโภัคื จึึงได้้ใหค้ืวามสัำาคัืญกับการิบริิหาริจึดั้การิเพืั�อลิด้คืวามเสั่�ย์งดั้งกลิา่ว ในปี 2562 บริิษััทฯ ได้้พััฒนา 

รูิปแบบท่�อย์ู่อาศัย์ด้้วย์นวัตกริริมการิอย์ู่อาศัย์ท่�ตอบสันองคืวามสัะด้วกสับาย์ต่อวิถ่ช่่วิตท่�เหมาะสัมด้้วย์ริาคืาท่�จัึบต้องได้้  

นอกจึากน่� ก่อนการิลิงทุนโคืริงการิ บริิษััทฯ ได้้ด้ำาเนินการิศึกษัาคืวามเป็นไปได้้ในการิลิงทุนของแต่ลิะโคืริงการิ แลิะพัฤติกริริม 

ของผู้บริิโภัคืก่อนเริิ�มโคืริงการิพััฒนา

นอกจึากน่� บริิษััทฯ ม่แบบบ้านท่�ม่จุึด้เด้่นด้้านอนุรัิกษั์พัลัิงงาน ริวมถึงการิออกแบบบ้านสัำาหริับผู้สัูงอาย์ ุ 

ภัาย์ใต้ชื่�อโคืริงการิ “ศุภัวัฒนาลัิย์” แลิะม่การิบริิหาริงานภัาย์ใต้ริะบบมาตริฐาน ISO 9001 ท่�ม่กริะบวนการิตริวจึสัอบคุืณภัาพั 

จึนถึงการิส่ังมอบสิันค้ืาให้ลูิกค้ืา ริวมไปถึงการิดู้แลิการิให้บริิการิแก่ลูิกค้ืา เน้นคืวามพึังพัอใจึของลูิกค้ืาเป็นสัำาคัืญ ทำาให้บริิษััทฯ  

ม่คืวามได้้เปร่ิย์บในการิแข่งขันทั�งในด้้านคืวามน่าเชื่�อถือแลิะคืุณภัาพัของสัินคื้าแลิะบริิการิ ริวมถึงการินำานวัตกริริมใหม่ ๆ  

เข้ามาปริะยุ์กต์ใช้่กับสิันค้ืาของบริิษััทฯ เพืั�อตอบสันองคืวามต้องการิของผู้บริิโภัคืจึึงทำาให้บริิษััทฯ สัามาริถลิด้คืวามเส่ั�ย์ง 

จึากภัาวะการิแข่งขันได้้

1.2 ความเสี่่�ยงจัากการปัล่อยสี่ินเชื�อท่�อยู่อาศัยของธนาคารพาณิชย์

ปัจึจุึบันธนาคืาริพัาณิช่ย์ใ์นปริะเทศเข้มงวด้การิปล่ิอย์สิันเชื่�อแก่ผู้บริิโภัคืท่�ซืึ่�อท่�อย์ูอ่าศัย์มากขึ�น เนื�องจึากภัาริะหน่�สิัน 

คืรัิวเรืิอน โด้ย์เฉพัาะในตลิาด้ริะดั้บกลิางแลิะล่ิาง ซึึ่�งจึะทำาให้ธนาคืาริพัาณิช่ย์ม่์คืวามเส่ั�ย์งท่�ลูิกหน่�จึะไม่ช่ำาริะหน่�เพิั�มสูังขึ�น ส่ังผลิ 

ให้ธนาคืาริพัาณชิ่ย์ม่์คืวามริะมดั้ริะวังในการิปลิอ่ย์สิันเชื่�อมากย์ิ�งขึ�นเนื�องจึากคืวามเสั่�ย์งด้้านเคืริด้ติของผู้กู้ ส่ังผลิกริะทบตอ่การิขาย์ 

โคืริงการิของบริิษััทฯ แม้จึะม่ย์อด้จึองจึากลูิกค้ืาทำาให้ม่ย์อด้ขาย์เป็นจึำานวนมาก แต่ก็ม่คืวามเส่ั�ย์งสูังท่�ลูิกค้ืาจึะไม่สัามาริถ 

โอนกริริมสิัทธิ�ได้้ อันจึะส่ังผลิต่อการิรัิบรู้ิริาย์ได้้ของบริิษััทฯ ทั�งน่�ในปี 2562 การิปล่ิอย์สิันเชื่�อเพืั�อท่�อย์ู่อาศัย์ม่อัตริาการิขย์าย์ตัว 

ของสิันเชื่�อในกริอบจึำากัด้ เนื�องจึากปัจึจัึย์สัำาคัืญ คืือ คุืณภัาพัลูิกหน่� ภัาวะเศริษัฐกิจึ แลิะมาตริการิกำากับดู้แลิสิันเชื่�อท่�อย์ูอ่าศัย์  

ซึึ่�งทำาให้ธนาคืาริพัาณิช่ย์์ม่นโย์บาย์การิปล่ิอย์สิันเชื่�ออย์่างริะมัด้ริะวังแลิะภัาย์ใต้ข้อจึำากัด้ท่�มากขึ�น โด้ย์เน้นกลุ่ิมลูิกค้ืาริาย์ได้้สูัง  

ปลิอด้ภัาริะหน่� แลิะม่วัตถุปริะสังค์ืการิซืึ่�อเพืั�ออย์ู่อาศัย์จึริิง

อย์า่งไริก็ตาม บริิษััทฯ จึะปริะเมินคุืณสัมบัติเบื�องต้นแลิะคืวามสัามาริถในการิผ่อนช่ำาริะเงินกู้ของลูิกค้ืาทำาให้คืวามเส่ั�ย์ง 

จึากการิปล่ิอย์สันิเชื่�อลิด้ลิง นอกจึากน่� บริิษััทฯ ได้้ม่การิตดิ้ตามภัาวะเศริษัฐกิจึแลิะการิกำาหนด้นโย์บาย์ตา่ง ๆ  ของธนาคืาริพัาณิช่ย์ ์

ท่�อาจึม่ผลิกริะทบต่อการิด้ำาเนินธุริกิจึของบริิษััทฯ อย์า่งต่อเนื�อง บริิษััทฯ ปรัิบกลิย์ุทธ์การิด้ำาเนินธุริกิจึให้สัอด้คืล้ิองกับนโย์บาย์ 

กำากับดู้แลิสิันเชื่�อเพืั�อท่�อย์ู่อาศัย์ของธนาคืาริแห่งปริะเทศไทย์ ริวมถึงหารืิอเพืั�อสัร้ิางพัันธมิตริกับธนาคืาริพัาณิช่ย์์เพืั�ออำานวย์ 

คืวามสัะด้วกให้กับลูิกค้ืาในการิติด้ต่อขอสัินเชื่�อแลิะจึัด้หามาตริการิในการิสันับสันุนลูิกค้ืาให้ได้้รัิบสิันเชื่�ออย่์างริวด้เร็ิว  

ซึึ่�งถือเป็นมาตริการิท่�จึะช่่วย์ลิด้คืวามเส่ั�ย์งดั้งกล่ิาวลิงได้้

1.3 ความเสี่่�ยงจัากการขาดแคลนแรงงาน

สัภัาวการิณ์ขาด้แคืลินแริงงานโด้ย์ริวมของภัาคือุตสัาหกริริมก่อสัริ้างย์ังคืงเป็นคืวามเสั่�ย์งท่�สัำาคัืญปริะการิหนึ�ง 

ในปี 2562 ถึงแม้เศริษัฐกิจึจึะเข้าสู่ัภัาวะช่ะลิอตัว ผู้ปริะกอบการิอสัังหาริิมทรัิพัย์์ทั�งริาย์เดิ้มแลิะริาย์ใหม่ต่างช่ะลิอการิเปิด้ตัว 

โคืริงการิใหมทั่�งในสัว่นของแนวริาบแลิะคือนโด้มเิน่ย์ม แตรั่ิฐบาลิย์งัม่โคืริงการิกอ่สัริา้งโคืริงการิพััฒนาสัาธาริณปูโภัคืขนาด้ใหญ่  

(Mega Project) ทั�งโคืริงการิริถไฟฟ้า ริถไฟคืวามเร็ิวสูัง ซึ่ึ�งเริิ�มด้ำาเนินการิกอ่สัริา้งไปแล้ิว ทำาให้คืวามต้องการิแริงงานบางปริะเภัท 

ย์ังคืงม่อย์ู่
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ทั�งน่� บริิษััทฯ ได้้ตริะหนักแลิะด้ำาเนินธุริกิจึภัาย์ใต้พัริะริาช่กำาหนด้การิบริิหาริจัึด้การิการิทำางานของคืนต่างด้้าว  

แลิะพัริะริาช่บัญญัติคืนเข้าเมือง โด้ย์นำาแริงงานต่างด้้าวท่�เข้ามาทำางานไปขึ�นทะเบ่ย์นให้ถูกต้องตามกฎหมาย์ ริวมถึงบริิษััทฯ  

ย์ังสันับสันุนให้ผู้รัิบเหมาว่าจ้ึางแริงงานต่างด้้าวท่�ถูกกฎหมาย์  อันจึะส่ังผลิด่้ต่อการิแก้ปัญหาแริงงานต่างด้้าวเข้าเมือง 

โด้ย์ผิด้กฎหมาย์ของปริะเทศด้้วย์

1.4 ความเสี่่�ยงจัากการพัฒนาความสี่ามารถของบุคลากรเพื�อรองรับการแข่งขันในธุรกิจั

จึากวิสััย์ทศัน์แลิะภัาริกจิึของบริิษััทฯ ในการิท่�จึะเป็นผู้นำาในการิสัริา้งนวัตกริริมแลิะมูลิคืา่เพิั�ม โด้ย์เน้นการิเจึริิญเติบโต 

อย์่างย์ั�งย์ืน บริิษััทฯ ได้้ม่การิพััฒนาโคืริงการิอสัังหาริิมทรัิพัย์์อย์่างต่อเนื�อง พัร้ิอมทั�งได้้ม่การิขย์าย์การิลิงทุนไปย์ังต่างปริะเทศ  

เพืั�อให้การิด้ำาเนินธุริกิจึของบริิษััทฯ เป็นไปอย่์างม่ปริะสิัทธิภัาพั บริิษััทฯ จึึงได้้ให้คืวามสัำาคัืญกับการิพััฒนาคืวามสัามาริถ 

ของพันักงาน โด้ย์การิจัึด้ทำาแผนแลิะจึดั้อบริมให้กับพันักงานในทกุหลัิกสูัตริท่�สัำาคัืญแลิะเก่�ย์วข้องกับการิด้ำาเนินธุริกิจึ ม่กริะบวนการิ 

ในการิคืดั้เลืิอกสัริริหาพันกังานท่�ม่ศักย์ภัาพัสังู เพืั�อให้เกิด้คืวามมั�นใจึว่าบริิษััทฯ จึะม่ผู้บริิหาริแลิะพันกังานท่�ม่คุืณภัาพั แลิะเพ่ัย์งพัอ 

ต่อการิขย์าย์การิด้ำาเนินธุริกิจึของบริิษััทฯ

นอกจึากน่�บริิษััทฯ ย์งับริิหาริผลิการิปฏิิบัติงานโด้ย์ใช้่ดั้ช่น่ช่่�วัด้ผลิการิด้ำาเนินงาน (Key Performance Index หรืิอ KPI)  

ท่�ถ่าย์ทอด้ลิงมาตั�งแต่ริะดั้บผู้บริิหาริจึนถึงพันักงานในริะดั้บปฏิิบัติการิ เพืั�อให้การิทำางานม่คืวามสัอด้คืล้ิองแลิะเป็นไปในทิศทาง 

เด่้ย์วกันกับเป้าหมาย์ของบริิษััทฯ นอกจึากน่�บริิษััทฯ ได้้จัึด้การิอบริมเพืั�อสัร้ิาง Career Path ผ่านโคืริงการิ Real Estate  

Management ให้แก่หัวหน้างานริะดั้บต้นแลิะกลิาง ริวมถึงพันักงานริะดั้บอาวุโสั เพืั�อพััฒนาเป็นผู้บริิหาริริะดั้บสูัง โด้ย์เชิ่ญ 

วิทย์ากริท่�ม่คุืณวุฒิแลิะปริะสับการิณ์เพืั�อให้ม่คืวามรู้ิหลิาย์ ๆ ด้้าน แลิะแลิกเปลิ่�ย์นคืวามคืิด้เห็น หัวหน้างานแลิะพันักงาน 

ท่�เข้าอบริมจึะต้องทำาริาย์งานพัร้ิอมบริริย์าย์ให้แก่ผู้บริิหาริเก่�ย์วกับการิคิืด้คืน้นวัตกริริมด้้านต่าง ๆ  เพืั�อนำามาปรัิบปรุิง แก้ไข ริิเริิ�มใหม่  

แลิะพััฒนาสิันค้ืาแลิะบริิการิของบริิษััทฯ ให้ม่คุืณภัาพัด่้ขึ�น ม่การิคัืด้เลืิอกพันักงานท่�ม่ศักย์ภัาพัแลิะเหมาะสัมเพืั�อพััฒนาทักษัะ  

คืวามรู้ิ ผ่านโคืริงการิ Young Talent เพืั�อเตร่ิย์มพัร้ิอมให้เป็นหัวหน้างานหรืิอผู้บริิหาริริะดั้บกลิางในอนาคืต นอกจึากน่� บริิษััทฯ  

ได้้จัึด้โคืริงการิ Innovation Awards เป็นปริะจึำาทุกปีเพืั�อเป็นเวท่ให้พันักงานได้้แสัด้งคืวามสัามาริถในการิคิืด้ค้ืนนวัตกริริม 

ท่�สัร้ิางคุืณค่ืาให้แก่ผลิิตภััณฑ์์

2. ความเสี่่�ยงดา้นปัฏบิตักิาร

2.1 ความเสี่่�ยงในการสี่ร้างบ้านพร้อมขาย

การิสัร้ิางบ้านพัร้ิอมขาย์เป็นหนึ�งในนโย์บาย์ของบริิษััทฯ นำามาใช้่ในการิด้ำาเนินธุริกิจึเพืั�อสัร้ิางคืวามเชื่�อมั�นให้กับลูิกค้ืา  

ว่าจึะสัามาริถรัิบโอนกริริมสิัทธิ�แลิะเข้าอย์ูอ่าศัย์ได้้ทนัท่ท่�ตดั้สิันใจึซืึ่�อ แลิะสัอด้คืล้ิองกับสัภัาพัตลิาด้สิันเชื่�อริาย์ย์อ่ย์เพืั�อท่�อย์ูอ่าศัย์ 

ท่�ม่การิแข่งขันของสัถาบนัการิเงินท่�เสันอวงเงนิสิันเชื่�อสูังสัำาหรัิบบ้านสัริา้งเสัริจ็ึพัร้ิอมขาย์ แตก่าริด้ำาเนินธุริกิจึดั้งกล่ิาวม่คืวามเสั่�ย์ง  

เนื�องจึากการิสัร้ิางบ้านเสัร็ิจึพัร้ิอมขาย์นั�นต้องใช้่เงินทุนค่ือนข้างสูัง แลิะม่คืวามเส่ั�ย์งหากสัถานการิณ์เปล่ิ�ย์นแปลิงไปหรืิอลูิกค้ืา 

ไม่พัอใจึในบ้านท่�สัร้ิางเสัร็ิจึแล้ิว ลูิกค้ืาอาจึไม่ตัด้สิันใจึซืึ่�อบ้านในโคืริงการิของบริิษััทฯ ได้้

อย์า่งไริกต็าม บริิษััทฯ ได้้จัึด้การิคืวามเส่ั�ย์งจึากการิสัร้ิางบ้านพัริอ้มขาย์โด้ย์การิปรัิบกลิย์ทุธ์แลิะจัึด้โปริโมชั่�นการิขาย์ 

เพืั�อกริะตุ้นย์อด้ขาย์ผ่านกิจึกริริมสั่งเสัริิมการิตลิาด้แลิะการิขาย์อย่์างต่อเนื�อง อ่กทั�งม่การิปริะเมินสัถานการิณ์การิขาย์แลิะ 

คืวามสัามาริถในการิซืึ่�อของลิูกค้ืาอย์่างใกลิ้ชิ่ด้ ศึกษัาถึงพัฤติกริริมของผู้บริิโภัคืเพืั�อให้สัามาริถสัริ้างบ้านให้สัอด้คืลิ้องกับ 

คืวามต้องการิของลูิกค้ืาแต่ลิะโคืริงการิ แลิะการิคืวบคุืมปริิมาณสิันค้ืาคืงเหลืิอเป็นอ่กปัจึจัึย์หนึ�งในการิลิด้คืวามเส่ั�ย์งดั้งกล่ิาว

นอกจึากน่� ด้้วย์ปริะสับการิณ์ของบริิษััทฯ ท่�ม่มากว่า 30 ปี ทำาให้บริิษััทฯ ม่คืวามได้้เปร่ิย์บทั�งในด้้านข้อมูลิ 

ทางการิตลิาด้แลิะคืวามเข้าใจึในคืวามต้องการิของลูิกค้ืากลุ่ิมเป้าหมาย์ จึึงสัามาริถพััฒนาออกแบบบ้าน ทั�งบ้านเด่้�ย์ว บ้านแฝึด้  

แลิะทาวน์โฮมของบริิษััทฯ ได้้ตริงคืวามต้องการิของลูิกค้ืา ส่ังผลิให้โคืริงการิของบริิษััทฯ ได้้รัิบการิย์อมรัิบจึากลูิกค้ืากลุ่ิมเป้าหมาย์ 
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ทั�งในด้้านคุืณภัาพั ทำาเลิท่�ตั�ง แลิะริาคืา แม้ว่าปัจึจุึบันจึะม่ปัจึจัึย์เส่ั�ย์งต่อการิตัด้สิันใจึซืึ่�อท่�อย์ู่อาศัย์ของผู้บริิโภัคื แต่กลุ่ิมลูิกค้ืา 

เป้าหมาย์ของบริิษััทฯ ย์ังคืงม่คืวามต้องการิซืึ่�อท่�อย์ู่อาศัย์ท่�ม่คุืณภัาพัอย์่างต่อเนื�องเพัริาะผู้บริิโภัคืคืาด้หวังว่าจึะได้้รัิบบริิการิ 

หลัิงการิขาย์ท่�ด่้ อ่กทั�งการิให้คืวามสัำาคัืญกับการิคืวบคุืมคุืณภัาพัก่อนส่ังมอบบ้านให้แก่ลูิกค้ืาอย่์างเคืร่ิงคืรัิด้ซึึ่�งจึะช่่วย์ลิด้ 

คืวามเส่ั�ย์งในด้้านดั้งกล่ิาวลิงได้้อ่กทางหนึ�ง

2.2 ความเสี่่�ยงจัากปััญหาความล่าช้าและคุณภาพผลงานในการก่อสี่ร้าง

การิพััฒนาโคืริงการิอสัังหาริิมทรัิพัย์์ บริิษััทฯ ว่าจ้ึางผู้รัิบเหมาจึากภัาย์นอกในการิด้ำาเนินงานก่อสัร้ิางทั�งโคืริงการิ 

แนวริาบแลิะอาคืาริสัูง ทำาให้บริิษััทฯ ม่คืวามเส่ั�ย์งจึากการิท่�ผู้รัิบเหมาก่อสัริ้างเกิด้คืวามล่ิาช้่าในการิสั่งมอบงานตามเวลิา 

ท่�กำาหนด้ หรืิองานก่อสัร้ิางไม่ได้้คุืณภัาพั หากว่าจ้ึางผู้รัิบเหมาท่�ม่คืวามช่ำานาญไม่เพ่ัย์งพัอหรืิอม่ปัญหาด้้านบุคืลิากริแลิะปัญหา 

ด้้านสัภัาพัคืล่ิองทางการิเงิน เพืั�อลิด้คืวามเส่ั�ย์งดั้งกล่ิาว บริิษััทฯ จึึงม่แนวทางบริิหาริจัึด้การิ ดั้งน่�

1) คดัเลอืกผู้รบัเหมาและผู้ผลติวสัี่ดทุ่�ม่ปัระสี่บการณ์และมค่ณุภาพ ในจึำานวนท่�มากเพัย่์งพัอสัำาหรัิบการิก่อสัร้ิาง 

ตามแผนงาน แลิะไม่ให้ม่การิกริะจุึกตัวอย์ูกั่บริาย์ใด้ริาย์หนึ�งมากเกินไป แลิะผู้รัิบเหมาส่ัวนใหญ่ทำางานกับบริิษััทฯ มามากกว่า 5 ปี  

จึึงม่คืวามช่ำานาญในแบบกอ่สัริา้ง แลิะริะบบงานของบริิษััทฯ มากพัอท่�จึะก่อสัริา้งใหง้านม่คืณุภัาพัแลิะทนัเวลิา ริวมถงึการิปริะเมนิ 

ผู้รัิบเหมาเพืั�อริาย์งานข้อมูลิท่�ต้องปรัิบปรุิง ซึึ่�งจึะส่ังผลิให้สิันค้ืาม่คุืณภัาพั

ในกริณ่อาคืาริชุ่ด้จึะเลิือกใช้่ผู้รัิบเหมาขนาด้ใหญ่ท่�ม่ปริะสับการิณ์ แลิะแบ่งการิว่าจึ้างแต่ลิะปริะเภัทงาน 

ตามคืวามเช่่�ย์วช่าญ จึะไม่ว่าจ้ึางผู้รัิบเหมาเพ่ัย์งริาย์เด่้ย์วก่อสัร้ิางงานทุกปริะเภัทในโคืริงการิ ม่การิปรัิบปรุิง แก้ไข วิธ่การิก่อสัร้ิาง  

ริวมถึงจัึด้ทำาข้อมูลิต่าง ๆ ให้เหมาะสัมกับสัภัาพัสัถานการิณ์การิก่อสัร้ิางให้เป็นปัจึจุึบันทุกโคืริงการิท่�ก่อสัร้ิางแล้ิวเสัร็ิจึ

2) ปัระสี่านกับผู้ผลิตให้ก�าหนดร้านค้าให้ผู้รับเหมาสี่ั�งของ เพัื�อคืวบคืุมมาตริฐานวัสัดุ้ ทำาให้เกิด้คืวามสัะด้วก 

แลิะคืล่ิองตวัแกผู้่รัิบเหมา อ่กทั�งม่การิแบง่งวด้งานใหด่้้ขึ�นเพืั�อใหผู้้รัิบเหมาม่สัภัาพัคืลิอ่งมากขึ�น แลิะย์งัช่่วย์จัึด้หาวสััดุ้บางริาย์การิ 

เพืั�อลิด้ภัาริะทางด้้านการิเงินให้กับผู้รัิบเหมาด้้วย์

3) พัฒนางานก่อสี่ร้าง โด้ย์สัริ้างพัันธมิตริกับกลุิ่มผู้ออกแบบ ผู้รัิบเหมาก่อสัริ้าง แลิะผู้ผลิิต เพัื�อริ่วมกันพััฒนา 

งานก่อสัร้ิางแลิะวัสัดุ้ก่อสัร้ิางให้ได้้คุืณภัาพัแลิะในเวลิาท่�ริวด้เร็ิวขึ�น โด้ย์จึะเลืิอกใช้่เทคืโนโลิย์ท่่�เหมาะสัม ท่�ได้้ม่การิศึกษัา ทด้สัอบ  

ตริวจึสัอบ ก่อนพิัจึาริณานำามาใช้่งาน โด้ย์จึะม่การิตริวจึสัอบแลิะคืัด้เลิือกผู้รัิบเหมาหริือผู้ผลิิตท่�ม่คืวามเช่่�ย์วช่าญ ริวมทั�ง 

ม่การิศึกษัาหาแนวทางการิก่อสัร้ิาง แลิะการิเตร่ิย์มคืวามพัร้ิอมสัำาหรัิบการิก่อสัร้ิางบ้านโด้ย์เทคืโนโลิย์กึ่�งสัำาเร็ิจึ (Prefabrication)  

มาใช้่ในการิก่อสัร้ิาง เพืั�อลิด้คืวามเส่ั�ย์งเรืิ�องการิขาด้แคืลินฝีึมือแลิะแริงงานในอุตสัาหกริริมก่อสัร้ิาง

นอกจึากน่� บริิษััทฯ ย์งัม่ผู้เช่่�ย์วช่าญแลิะท่มงานบริิหาริโคืริงการิท่�มากพัอจึะคืวบคุืมงานก่อสัร้ิางให้ได้้มาตริฐาน  

อ่กทั�งย์งัม่แผนการิฝึึกอบริมผู้ปฏิิบัติงาน ผู้คืวบคุืมงาน ผู้รัิบเหมาก่อสัร้ิาง แลิะผู้ผลิิตวัสัดุ้ก่อสัร้ิาง ในการิพััฒนากริะบวนการิก่อสัร้ิาง 

แลิะคืณุภัาพัวสััดุ้ก่อสัริา้ง ใหเ้กดิ้ปริะสัทิธภิัาพัแลิะคืณุภัาพัท่�ด่้ขึ�น แลิะใหม่้คืวามเข้าใจึท่�ถูกตอ้งตริงกนัในการิตริวจึสัอบคืณุภัาพั 

ของงานให้ได้้งานท่�ม่คุืณภัาพัตามมาตริฐานท่�กำาหนด้ เพืั�อลิด้คืวามเส่ั�ย์งจึากคืวามล่ิาช้่าในการิส่ังมอบงาน

4) ทบทวนราคาจั้างเหมาก่อสี่ร้างให้สี่อดคล้องกับสี่ภาวะของตลาด เพัื�อให้ผู ้ริับเหมาสัามาริถทำางานได้้ 

อย่์างไม่ติด้ขัด้ ตลิอด้จึนม่การิจัึด้ปริะชุ่มใหญ่เพืั�อริะด้มสัมองร่ิวมกันริะหว่างบริิษััทฯ กับผู้รัิบเหมาแลิะผู้ผลิิต แลิะรัิบฟังคืวามคิืด้เห็น 

ของผู้รัิบเหมาเพืั�อทริาบปัญหาแลิะแนวทางในการิป้องกันแก้ไขปัญหาเก่�ย์วกับงานก่อสัร้ิาง
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2.3 ความเสี่่�ยงในการจััดซื้อท่�ดินเพื�อพัฒนา

1) ความเสี่่�ยงทางด้านกฎหมายและข้อบังคับในการซื้อท่�ดิน

การิจัึด้ซืึ่�อท่�ดิ้นเพืั�อพััฒนาโคืริงการิของบริิษััทฯ เพืั�อป้องกันคืวามเส่ั�ย์งจึากข้อกำาหนด้ กฎหมาย์ หรืิอข้อบังคัืบใด้ ๆ   

อันเก่�ย์วข้องกับท่�ดิ้นแลิะเป็นอุปสัริริคืต่อการิพััฒนาโคืริงการิ บริิษััทฯ ได้้ทำาการิคืวบคุืมคืวามเส่ั�ย์งในด้้านกฎหมาย์โด้ย์การิตริวจึสัอบ 

ข้อบัญญัติต่าง ๆ ท่�เก่�ย์วข้องกับการิพััฒนาโคืริงการิท่�ม่อย์ู่ในปัจึจุึบันอย์่างริอบคือบ ริวมทั�งท่�จึะปริะกาศใช้่ในอนาคืตอันใกล้ิ  

เช่่น ข้อบัญญัติเก่�ย์วกับผังเมือง ข้อบัญญัติเก่�ย์วกับการิก่อสัร้ิางอาคืาริ ข้อบัญญัติเก่�ย์วกับการิจัึด้สัริริท่�ดิ้น แลิะข้อบัญญัติย์่อย์ 

แต่ลิะท้องถิ�น ซึึ่�งม่ผลิต่อการิพััฒนาโคืริงการิ ริวมถึงการิตริวจึสัอบการิถือกริริมสิัทธิ�ของผู้ขาย์แลิะผู้เก่�ย์วข้อง การิถูกริอนสิัทธิ 

ในทางพัฤตินัย์แลิะนิตินัย์ของท่�ดิ้นท่�จึะซืึ่�อต้องคืริบถ้วนท่�สุัด้

นอกจึากน่� บริิษััทฯ จึะสัำาริวจึสัภัาพัท่�ดิ้นแลิะพืั�นท่�โด้ย์ริอบว่าม่ส่ัวนใด้ท่�จึะได้้รัิบผลิกริะทบจึากกฎหมาย์ 

แลิะข้อบังคัืบใด้ ๆ หรืิอไม่ก่อนท่�จึะทด้ลิองออกแบบ วางผังโคืริงการิเบื�องต้น โด้ย์คืำานึงถึงปัจึจัึย์ต่าง ๆ ลิงบนท่�ดิ้นแปลิงนั�น ๆ  

ว่าได้้ผลิตามคืวามต้องการิของบริิษััทฯ หรืิอไม่ เพืั�อนำามาปริะกอบการิพิัจึาริณาแลิะจัึด้ทำาสััญญาซืึ่�อขาย์ท่�ดิ้นต่อไป หากม่ข้อสังสััย์ 

ในปริะเด็้นคืวามกว้างของเขตทาง หรืิอคืวามเป็นสัาธาริณะ หรืิอปริะเด็้นกฎริะเบ่ย์บข้อห้ามของทางริาช่การิ จึะม่หน่วย์งาน 

ท่�ทำาหน้าท่�ในการิติด้ต่อปริะสัานงาน เพืั�อขอคืำารัิบริองจึากหน่วย์ริาช่การิต่าง ๆ  คืริอบคืลุิมถึงเรืิ�องผังส่ั แนวเวนคืืน การิเชื่�อมทาง  

แลิะปริะเด็้นอื�น ๆ ท่�เก่�ย์วข้องทั�งหมด้เพืั�อลิด้คืวามเส่ั�ย์งท่�อาจึจึะเกิด้ขึ�น

2) ความเสี่่�ยงของการจััดซื้อท่�ดินเชิงธุรกิจั

ปัจึจุึบนั ริาคืาท่�ดิ้นปรัิบตัวสูังขึ�นมากโด้ย์เฉพัาะท่�ด้นิในเขตเมืองชั่�นใน ซึึ่�งบริิษััทฯ ย์งัคืงม่คืวามจึำาเป็นต้องจัึด้ซืึ่�อ 

ท่�ดิ้นริาคืาสูังเพืั�อพััฒนาโคืริงการิตามคืวามต้องการิของตลิาด้ แต่ได้้เพิั�มคืวามริะมัด้ริะวังในการิซืึ่�อท่�ดิ้นริาคืาสูังมากขึ�น  

อย์่างไริก็ตามบริิษััทฯ ย์ังคืงแสัวงหาท่�ดิ้นในทำาเลิอื�น เพืั�อริองรัิบคืวามต้องการิของลูิกค้ืาส่ัวนใหญ่ โด้ย์ขย์าย์พืั�นท่�การิพิัจึาริณา 

ท่�ดิ้นออกไปหาท่�ดิ้นท่�ริะย์ะย์ังไม่สุัด้แต่ม่การิคืมนาคืมแลิะสิั�งแวด้ล้ิอมท่�ด่้

ทั�งน่� บริิษััทฯ จึะทำาการิวิเคืริาะห์แลิะปริะเมินสัภัาพัตลิาด้แลิะสัภัาพัของเศริษัฐกิจึในแต่ลิะท้องท่� แลิะติด้ตาม 

การิเปล่ิ�ย์นแปลิงริาคืาท่�ดิ้นในทำาเลิต่าง ๆ อย์่างต่อเนื�องซึึ่�งทำาให้บริิษััทฯ สัามาริถปริับแนวทางการิเลืิอกท่�ดิ้นท่�ม่ริาคืาแลิะ 

อย์ู่ในทำาเลิท่�เหมาะสัมตามแต่สัถานการิณ์ท่�เป็นอย์ู่ได้้อย่์างถูกต้อง การิพิัจึาริณาถึงปัจึจัึย์ต่าง ๆ ข้างต้น ทำาให้บริิษััทฯ  

สัามาริถลิด้คืวามเส่ั�ย์งเชิ่งธุริกิจึจึากการิซืึ่�อท่�ดิ้นได้้เป็นอย์่างด่้

3) ความเสี่่�ยงจัากการตัดสิี่นใจัซื้อท่�ดินผิดพลาด

การิจัึด้ซืึ่�อท่�ดิ้น บริิษััทฯ อาจึม่คืวามเสั่�ย์งจึากการิซืึ่�อท่�ดิ้นท่�ผิด้พัลิาด้ อาทิ ท่�ดิ้นตาบอด้ ท่�ดิ้นท่�องค์ืปริะกอบ 

ไม่เพ่ัย์งพัอต่อการิขออนุญาตจึัด้สัริริฯ ได้้ ท่�ดิ้นท่�อาจึจึะม่ผลิกริะทบต่อชุ่มช่นริะหว่างก่อสัริ้าง ฯลิฯ ซึึ่�งจึะสั่งผลิกริะทบ 

ต่อการิพััฒนาโคืริงการิ

บริิษััทฯ จึึงปอ้งกนัคืวามเสั่�ย์งดั้งกล่ิาวโด้ย์การิจัึด้ใหม่้ฝ่ึาย์สัำาริวจึกาย์ภัาพัของท่�ดิ้นท่�ม่คืวามรู้ิ แลิะปริะสับการิณสู์ัง  

ในการิออกสัำาริวจึหรืิอตริวจึสัอบท่�ด้นิทุกแปลิงก่อนตัด้สันิใจึซืึ่�อ ร่ิวมกับการิจ้ึางให้ม่บริิษััทปริะเมินริาคืาอิสัริะภัาย์นอกทำาการิสัำาริวจึ 

แลิะปริะเมินริาคืา ริวมถงึการิจัึด้จ้ึางใหม่้การิรัิงวัด้สัอบเขต ตริวจึริะด้บัดิ้น แลิะอื�นๆ อย์า่งริอบคือบริดั้กุมท่�สุัด้ ริวมถงึการิใช้่ GIS  

(Geographic Information System) ซึึ่�งเป็นริะบบซึ่อฟต์แวร์ิข้อมูลิเชิ่งพืั�นท่�ทำาให้สัามาริถจัึด้ซืึ่�อท่�ดิ้นง่าย์ขึ�น
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2.4 ความเสี่่�ยงจัากต้นทุนวัสี่ดุก่อสี่ร้างท่�ปัรับตัวเพิ�มขึ้น

วัสัดุ้ก่อสัร้ิางถือเป็นต้นทุนการิก่อสัร้ิางท่�สัำาคัืญ ในปี 2562 ริาคืาของวัสัดุ้ก่อสัร้ิางหลัิก แลิะนำ�ามัน ม่การิปรัิบ 

ริาคืาสูังขึ�นเล็ิกน้อย์ จึากอุปสังค์ืแลิะอุปทาน แลิะสัภัาวะเศริษัฐกิจึของโลิก ซึึ่�งได้้ส่ังผลิให้ต้นทุนการิผลิิตแลิะต้นทุนการิขนส่ัง 

ของบริิษััทฯ ลิด้ลิง อย์่างไริก็ตามบริิษััทฯ ม่การิบริิหาริต้นทุนการิก่อสัร้ิางตั�งแต่ช่่วงการิออกแบบตลิอด้จึนได้้ทำาสััญญาจ้ึางเหมา 

ทั�งค่ืาแริงแลิะค่ืาวัสัดุ้ก่อสัร้ิางกับผู้รัิบเหมา บริิษััทฯ จึะย์ื�นริาคืาวัสัดุ้ท่�ทำาให้คืวบคุืมต้นทุนได้้ พัร้ิอมกับการิติด้ตามคืวามเคืลืิ�อนไหว 

ของริาคืาแลิะปริะมาณริาคืาไว้ล่ิวงหน้า ซึึ่�งหากจึำาเป็นก็จึะสัั�งซืึ่�อล่ิวงหน้าโด้ย์จึะจัึด้ซืึ่�อคืริาวลิะมาก ๆ  ทำาให้สัามาริถต่อริองริาคืา 

แลิะคืวบคุืมต้นทุนงานก่อสัร้ิางได้้ ริวมทั�งสัามาริถบริิหาริแลิะคืวบคุืมคุืณภัาพัแลิะมาตริฐานตามท่�กำาหนด้ นอกจึากน่� บริิษััทฯ  

ย์ังได้้ม่การิศึกษัาทางเลิือกในการิใช้่วัสัดุ้แต่ลิะปริะเภัทท่�ทด้แทนกันได้้ โด้ย์เลืิอกใช้่ให้เหมาะสัมกับแต่ลิะสัถานการิณ์  

ริวมไปถึงการิพััฒนาปรัิบปรุิง วิธ่การิผลิิต ขนส่ังวัสัดุ้ก่อสัร้ิาง ร่ิวมคิืด้ค้ืนนวัตกริริมใหม่ ๆ  ท่�เก่�ย์วข้องกับการิก่อสัร้ิางร่ิวมกับผู้รัิบเหมา 

แลิะผู้ผลิิต เพืั�อให้เกิด้ปริะสิัทธิภัาพัในด้้านต้นทุนการิจัึด้ส่ัง ลิด้ปัญหาคืวามผันผวนด้้านริาคืา

3. ความเสี่่�ยงดา้นสี่ภาพคลอ่ง

คืวามเส่ั�ย์งด้้านสัภัาพัคืล่ิองเป็นคืวามเส่ั�ย์งสัำาคัืญท่�สัง่ผลิกริะทบต่อบริิษััทฯ หากการิจัึด้หาเงินทุนไม่เพ่ัย์งพัอกับคืวามต้องการิ 

ใช้่ในกิจึการิ หริือต้นทุนในการิจึัด้หาเงินทุนสูังกว่าสัถานการิณ์ปกติริะหว่างสิันทรัิพัย์์แลิะหน่�สิัน หรืิอม่กริะแสัการิไหลิออก 

ของเงินทุนเกินกว่าคืวามคืาด้หมาย์แลิะเงินทุนท่�เตร่ิย์มไว้ในกิจึการิ ปริะกอบกับตลิาด้อสัังหาริิมทริัพัย์์ของปริะเทศไทย์ 

ในปี 2562 ช่ะลิอตัวลิงเพัริาะเผชิ่ญกับปัจึจัึย์ลิบท่�ม่มากกว่าปัจึจึัย์บวก ริวมถึงเศริษัฐกิจึโลิกท่�อาจึจึะส่ังผลิกริะทบ ในขณะท่� 

ธนาคืาริพัาณิช่ย์ย์์งัเข้มงวด้การิปล่ิอย์สิันเชื่�อจึากการิท่�ธนาคืาริแห่งปริะเทศไทย์ออกหลัิกเกณฑ์์การิกำากับดู้แลิสิันเชื่�อเพืั�อท่�อย์ูอ่าศัย์ 

แลิะสันิเชื่�ออื�นท่�เก่�ย์วเนื�องกบัสันิเชื่�อเพืั�อท่�อย์ูอ่าศยั์ เพืั�อย์กริะด้บัการิพัจิึาริณาสันิเชื่�อของสัถาบนัการิเงนิ มาตริการิด้งักลิา่วสัง่ผลิ 

ต่อการิบริิหาริจัึด้การิแลิะการิโอนกริริมสัิทธิ�ของลูิกค้ืา บริิษััทฯ จึึงจึำาเป็นต้องบริิหาริสัภัาพัคืลิ่องให้ม่ปริะสิัทธิภัาพั เพืั�อให้ 

สัามาริถด้ำาเนินธุริกิจึต่อไปได้้

แม้ว่าปัจึจึบัุนบริิษััทฯ ย์งัไม่ม่ปญัหาเรืิ�องสัภัาพัคืล่ิอง เพัริาะม่ริะดั้บภัาริะหน่�ท่�ม่ด้อกเบ่�ย์ตอ่ทุน (Gearing Ratio) ปริะมาณ 40%  

มาอย์า่งตอ่เนื�อง แตบ่ริิษััทฯ ได้้ม่แนวทางด้ำาเนนิการิเพืั�อปอ้งกันคืวามเสั่�ย์งด้้านสัภัาพัคืลิอ่ง โด้ย์การิกำาหนด้แนวทางแลิะการิพััฒนา 

กลิยุ์ทธ์ด้้านสัภัาพัคืล่ิองท่�สัอด้คืล้ิองกับวัตถุปริะสังค์ืของบริิษััทฯ พัร้ิอมทั�งกำาหนด้กริอบเวลิาท่�เหมาะสัมในการิด้ำาเนินการิเพืั�อป้องกัน 

แลิะแก้ไขคืวามเส่ั�ย์ง การิจัึด้ทำา Project Finance เกือบทุกโคืริงการิ ริวมถึงการิจัึด้ทำาปริะมาณการิกริะแสัเงินสัด้ วางแผนการิใช้่จ่ึาย์ 

อย์า่งริะมัด้ริะวังเพืั�อรัิกษัาสัภัาพัคืล่ิองของบริิษััทฯ โด้ย์พิัจึาริณาลิงทุนในโคืริงการิท่�อย์ูอ่าศัย์ เช่่น จัึด้ซืึ่�อท่�ดิ้น แลิะก่อสัร้ิางโคืริงการิ 

เพิั�มเติมให้เหมาะสัมกับสัภัาพัแวด้ล้ิอมการิด้ำาเนินธุริกิจึ การิรัิกษัาอัตริาส่ัวนหน่�สิันต่อทุน โด้ย์รัิกษัาสััด้ส่ัวนหุ้นกู้แลิะสิันเชื่�อโคืริงการิ 

ให้เหมาะสัมกับสัถานการิณ์ ริวมทั�งการิช่ำาริะคืืนหน่�สิัน แลิะกำาหนด้นโย์บาย์บริิหาริเงินสัด้แลิะริาย์การิเท่ย์บเท่าเงินสัด้ให้เหมาะสัม 

ตามสัภัาวะการิด้ำาเนินธุริกิจึ

4. ความเสี่่�ยงจัากการปัรบัเปัล่�ยนกฎระเบย่บ ขอ้บงัคบั หรอืกฎหมายท่�เก่�ยวกบัธรุกจิัอสี่งัหารมิทรพัย ์

การิด้ำาเนินธุริกิจึของบริิษััทฯ จึะเก่�ย์วข้องกบักฎหมาย์หลิาย์ฉบับ ซึึ่�งกฎหมาย์แต่ลิะฉบับจึะม่ขอ้กำาหนด้ท่�ซัึ่บซ้ึ่อน แลิะม่โอกาสั 

ท่�จึะเปล่ิ�ย์นแปลิงอย์ู่ตลิอด้เวลิา บริิษััทฯ จึึงต้องใช้่คืวามลิะเอ่ย์ด้ริอบคือบในการิด้ำาเนินการิให้เป็นไปตามท่�กฎหมาย์กำาหนด้ 

ให้คืริบถ้วน ซึึ่�งหากไม่ปฏิิบัติตามหรืิอปฏิิบัติตามไม่คืริบถ้วนอาจึก่อให้เกิด้คืวามเส่ั�ย์งต่อบริิษััทฯ เช่่น การิถูกจึำากัด้ปริะโย์ช่น์ 

ในการิใช้่พืั�นท่�ในการิก่อสัร้ิางอาคืาริบางปริะเภัท เขตจึำากัด้คืวามสูัง ริะย์ะถอย์ร่ินของอาคืาริ ริวมทั�งปัญหาพิัพัาทแนวเขตท่�ดิ้น 

กับเจ้ึาของท่�ดิ้นข้างเค่ืย์ง ตลิอด้จึนปัญหาการิร้ิองเร่ิย์นริะหว่างการิก่อสัร้ิาง หรืิอการิถูกเวนคืืนท่�ดิ้นเพืั�อการิก่อสัร้ิางสัาธาริณูปโภัคื 

ของภัาคืรัิฐ หรืิอปัญหาอันเกิด้จึากการิแก้ไขกฎหมาย์ ปริะกาศ แลิะข้อกำาหนด้ต่าง ๆ ของทางริาช่การิท่�ม่ผลิบังคัืบใช้่ในริะหว่าง 

ท่�บริิษััทฯ ถือคืริองท่�ดิ้นแล้ิว แต่อย์ู่ริะหว่างการิเตร่ิย์มงานเพืั�อขออนุญาตต่อหน่วย์งานท่�เก่�ย์วข้อง อย่์างไริก็ตาม บริิษััทฯ  

ม่แนวทางลิด้คืวามเส่ั�ย์งดั้งกล่ิาว โด้ย์ก่อนท่�จึะเริิ�มพััฒนาโคืริงการิอสัังหาริิมทรัิพัย์์ จึะต้องม่การิตริวจึสัอบข้อจึำากัด้ทางกฎหมาย์  
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แลิะข้อบังคัืบต่าง ๆ ของหน่วย์งานท่�เก่�ย์วข้อง ม่การิจัึด้ตั�งหน่วย์งานท่�ม่หน้าท่�รัิบผิด้ช่อบในการิติด้ตามแลิะตริวจึสัอบ 

การิด้ำาเนินการิต่าง ๆ ให้ทันต่อการิเปล่ิ�ย์นแปลิงของกฎหมาย์อย์ู่ตลิอด้เวลิา ม่การิจัึด้ทำาฐานข้อมูลิทางด้้านกฎหมาย์ ริะเบ่ย์บ  

ข้อบังคัืบต่าง ๆ  ใหทั้นสัมยั์แลิะคืริอบคืลิมุการิด้ำาเนินงานทุกด้้านของบริิษััทฯ นอกจึากน่�การิก่อสัริา้งโคืริงการิอาคืาริสังูของบริิษััทฯ  

จึะต้องจัึด้ทำาการิวิเคืริาะห์ผลิกริะทบทางสิั�งแวด้ล้ิอม (Environmental Impact Assessment หรืิอ EIA) เพืั�อขออนุมัติ 

ต่อสัำานักวิเคืริาะหผ์ลิกริะทบสิั�งแวด้ลิอ้ม กริะทริวงทริพััย์ากริธริริมช่าตแิลิะสิั�งแวด้ลิอ้ม แลิะริาย์งานผลิการิปฏิิบัติตามมาตริการิ 

ป้องกันแลิะแก้ไขผลิกริะทบสิั�งแวด้ล้ิอม ภัาย์ใต้พัริะริาช่บัญญัติส่ังเสัริิมแลิะรัิกษัาคุืณภัาพัสิั�งแวด้ล้ิอม พั.ศ.2535 โด้ย์บริิษััทฯ  

ได้้ตริะหนักถึงคืวามสัำาคืัญในการิปฏิิบัติตามเงื�อนไขท่�กำาหนด้ไว้ในริาย์งานวิเคืริาะห์ผลิกริะทบทางสิั�งแวด้ลิ้อมทุกปริะการิ  

เพืั�อลิด้คืวามเส่ั�ย์งท่�จึะก่อให้เกิด้ผลิกริะทบต่อสิั�งแวด้ล้ิอม แลิะสัามาริถด้ำาเนินธุริกิจึต่อไปได้้อย์่างย์ั�งย์ืน

5. ความเสี่่�ยงดา้นทจุัรติและคอรัปัชั�น

ภัาย์ใต้การิด้ำาเนินธุริกิจึของบริิษััทฯ ย์่อมม่ภัาวะคืวามเสั่�ย์งจึากการิทุจึริิตคือรัิปชั่�น เนื�องจึากการิพััฒนาโคืริงการิ 

อสัังหาริิมทรัิพัย์์เป็นโคืริงการิท่�ม่ขนาด้ใหญ่ต้องใช้่เงินในการิลิงทุนท่�สูัง ม่กริะบวนการิทำางานท่�เก่�ย์วข้องกันในหลิาย์หน่วย์งาน 

ของบริิษััทฯ แลิะบุคืคืลิภัาย์นอกไม่ว่าจึะเป็นภัาคืรัิฐหรืิอเอกช่น บริิษััทฯ จึำาเป็นต้องม่ริะบบการิคืวบคุืมภัาย์ใน 

แลิะการิตริวจึสัอบภัาย์ในท่�เหมาะสัมเพืั�อเป็นเคืรืิ�องมือในการิป้องกันการิทุจึริิตคือรัิปชั่�นในการิปฏิิบัติงานของทุกหน่วย์งาน  

แลิะการิปฏิิบัติงานของบุคืคืลิภัาย์นอกด้้วย์

ทั�งน่� เพืั�อลิด้คืวามเส่ั�ย์งด้้านการิทุจึริิตคือรัิปชั่�น บริิษััทฯ ได้้กำาหนด้ให้ม่นโย์บาย์ว่าด้้วย์การิต่อต้านทุจึริิตคือรัิปชั่�น  

เพืั�อให้พันักงานในทุกริะดั้บย์ึด้ถือปฏิิบัติ กำาหนด้ให้คืณะกริริมการิตริวจึสัอบเป็นผู้กำากับดู้แลิการิปฏิิบัติตามมาตริการิต่อต้าน 

ทุจึริิตคือรัิปชั่�น โด้ย์เป็นไปตามหลัิกคืวามเพ่ัย์งพัอของริะบบการิคืวบคุืมภัาย์ในของตลิาด้หลัิกทรัิพัย์แ์ห่งปริะเทศไทย์ การิปริะเมิน 

คืวามเส่ั�ย์งด้้านทุจึริิตคือรัิปชั่�นเป็นปริะจึำาทุกปี การิสัร้ิางคืวามเชื่�อมั�นให้แก่พันักงานทุกคืนร่ิวมแริงร่ิวมใจึต่อต้านทุจึริิตคือรัิปชั่�น  

โด้ย์การิจัึด้ทำาสืั�อปริะช่าสััมพัันธ์ กิจึกริริมต่าง ๆ แก่พันักงานอย์่างสัมำ�าเสัมอ เพืั�อส่ังเสัริิมให้พันักงานม่ส่ัวนริวมในการิบริิหาริ 

คืวามเส่ั�ย์งด้้านทุจึริิตคือรัิปชั่�นของบริิษััทฯ ริวมไปถึงการิจัึด้ให้ม่ช่่องทางการิแจ้ึงเบาะแสัโด้ย์พันักงาน ลูิกค้ืา หรืิอผู้ม่ส่ัวนได้้เส่ัย์  

แลิะการิกำาหนด้ให้ม่มาตริการิคุ้ืมคืริองผู้แจ้ึงเบาะแสั

นอกจึากน่� บริิษััทฯ ย์ังได้้เล็ิงเห็นคืวามสัำาคัืญต่อการิทุจึริิตคือรัิปชั่�นซึึ่�งเป็นปัญหาริะดั้บช่าติ โด้ย์การิแสัด้งเจึตนาริมณ์ 

เข้าแนวริว่มปฏิิบัติของภัาคืเอกช่นไทย์ในการิตอ่ตา้นทุจึริิต (Collective Action Coalition) การิริว่มลิงนามเปน็สัมาช่กิเคืริอืขา่ย์ 

หุ้นส่ัวนต้านทุจึริิตแห่งปริะเทศไทย์ (Anti-Corruption Cooperation Subcommittee) แลิะการิเข้าร่ิวมกิจึกริริมวันต่อต้าน 

ทุจึริิตคือรัิปชั่�นเป็นปริะจึำาทุกปี

6. ความเส่ี่�ยงดา้นเทคโนโลยส่ี่ารสี่นเทศ

ท่ามกลิางสัภัาวะการิแข่งขันท่�รุินแริงของธรุิกิจึพััฒนาอสัังหาริิมทริพััย์ ์ทำาให้ผู้ปริะกอบการิตอ้งคืดิ้ค้ืนเพิั�มข่ด้คืวามสัามาริถ 

ในการิแข่งขัน โด้ย์การินำาเทคืโนโลิย์่มาช่่วย์ในการิพััฒนานวัตกริริมต่าง ๆ ให้แก่ธุริกิจึ เพืั�อต่อย์อด้ให้กับธุริกิจึม่การิเติบโต 

แลิะย์อด้ขาย์ท่�เพิั�มขึ�น จึึงทำาให้นวัตกริริมทางด้้านเทคืโนโลิย์่สัาริสันเทศกลิาย์เป็นเคืรืิ�องมือใหม่ทางย์ุทธศาสัตร์ิของการิแข่งขัน 

ทางธุริกิจึในยุ์คืดิ้จิึทัลิ หากบริิษััทฯ ไม่สัามาริถปรัิบตัวให้ทันกับการิเปล่ิ�ย์นแปลิงด้้านคืวามก้าวหน้าของเทคืโนโลิย์่สัาริสันเทศ 

ในย์ุคืดิ้จิึทัลิ ย์่อมก่อให้เกิด้คืวามเส่ั�ย์งต่อการิแข่งขันได้้

บริิษััทฯ ใหค้ืวามสัำาคัืญตอ่ริะบบสัาริสันเทศแลิะการิสืั�อสัาริข้อมลูิ ส่ังเสัริิมแลิะสันบัสันุนใหม่้การิพััฒนาริะบบอย์า่งตอ่เนื�อง  

เพืั�อให้ข้อมูลิม่คืวามถูกต้องแลิะเป็นปัจึจุึบัน โด้ย์ได้้นำาริะบบเทคืโนโลิย์่สัาริสันเทศท่�ทันสัมัย์ แลิะม่ปริะสิัทธิภัาพั ริวมทั�ง 

ม่คืวามปลิอด้ภััย์ของข้อมูลิ ตั�งแต่การิริวบริวมข้อมูลิ ปริะมวลิผลิข้อมูลิ จัึด้เก็บ แลิะติด้ตามผลิข้อมูลิ เพืั�อให้การิปฏิิบัติงาน 

แลิะการินำาข้อมูลิท่�สัำาคัืญไปใช้่ในการิบริิหาริจัึด้การิของกริริมการิผู้บริิหาริ พันักงาน ผู้ถือหุ้น ลูิกค้ืา หรืิอผู้ม่ส่ัวนได้้เส่ัย์ต่าง ๆ  

ม่คืวามคืริบถ้วนถูกต้องอย์่างเพ่ัย์งพัอ แลิะภัาย์ในเวลิาท่�เหมาะสัมเพืั�อใช้่ในการิตัด้สิันใจึทางธุริกิจึ ริวมทั�งม่การิกำาหนด้นโย์บาย์ 
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คืวามปลิอด้ภััย์ทางเทคืโนโลิย์ส่ัาริสันเทศแลิะการิใช้่ข้อมูลิ โด้ย์บริิษััทฯ ได้้ติด้ตั�งริะบบ Firewall ให้ทุกโคืริงการิเพืั�อป้องกันภััย์คุืกคืาม 

จึากการิโจึมต่ภัาย์นอก เช่่น Hacker, Malware ซึึ่�งม่การิแพัร่ิริะบาด้อย่์างมากในปัจึจุึบัน ริวมถึงการินำา G SUITE (Google Apps  

for Work) เข้ามาใช้่ในองค์ืกริซึึ่�งม่คืวามสัามาริถป้องกันการิโจึมต่จึากภัาย์นอก เช่่น Spam Mail, Virus Mail ได้้อย่์างม่ปริะสิัทธิภัาพั  

อ่กทั�งยั์งสัามาริถลิด้ภัาริะงานของบุคืลิากริท่�รัิบผิด้ช่อบในการิดู้แลิริะบบอ่เมล์ิเดิ้ม  โด้ย์ปัจึจุึบันบริิษััทฯ นำาเทคืโนโลิย์ก่าริเข่ย์นแบบ 

สัามมิติมาใช้่ ทำาให้การิก่อสัร้ิางง่าย์ขึ�น แลิะม่คืวามสััมพัันธ์ทั�งในส่ัวนของโคืริงสัร้ิางแลิะงานริะบบ แลิะอย์ู่ริะหว่างพััฒนาริะบบ  

Construction Management ท่�จึะเพิั�มปริะสิัทธิภัาพัในการิบริิหาริจัึด้การิโคืริงการิก่อสัร้ิางให้มากย์ิ�งขึ�น

7. ความเสี่่�ยงดา้นเครอืขา่ยสี่งัคมออนไลน ์ (Social Network)

เคืรืิอข่าย์สัังคืมออนไลิน์เข้ามาม่บทบาทสัำาคัืญในการิด้ำาเนินช่่วิตของคืนในยุ์คืปัจึจุึบันมากขึ�น ซึึ่�งถูกใช้่เป็นเคืรืิ�องมือในการิติด้ต่อ 

สืั�อสัาริริะหว่างกัน อ่กทั�งเป็นพืั�นท่�สัาธาริณะในการิแบ่งปันข้อมูลิต่าง ๆ  ริวมไปถึงในด้้านการิทำาธุริกิจึ จึากลัิกษัณะดั้งกล่ิาวข้างต้น  

ทำาให้ปัจึจุึบันธุริกิจึต่าง ๆ  หันมาใช้่เคืริอืข่าย์สัังคืมออนไลินเ์พืั�อเป็นช่่องทางหนึ�งในการิสัริา้งคืวามสััมพัันธท่์�ด่้ในริะย์ะย์าวกับลูิกค้ืา  

ริวมถึงบริิษััทฯ ได้้ม่การินำาเคืรืิอข่าย์สัังคืมออนไลิน์มาใช้่เป็นช่่องทางในการิติด้ต่อสืั�อสัาริกับลูิกค้ืา ทั�งในรูิปแบบของการิรัิบฟัง 

คืวามคิืด้เห็น แลิะการิปริะช่าสััมพัันธ์ต่าง ๆ เพืั�อสัร้ิางการิรัิบรู้ิในตัวสิันค้ืาแลิะบริิการิของบริิษััทฯ นอกจึากน่�ย์งัสัามาริถใช้่เป็น 

เคืรืิ�องมือในการิสัริ้างแคืมเปญทางการิตลิาด้ท่�สัามาริถเข้าถึงลิูกคื้าเป้าหมาย์ได้้ตามต้องการิ เนื�องจึากอิทธิพัลิของเคืริือข่าย์ 

สัังคืมออนไลิน์ท่�เข้ามาม่บทบาทในการิด้ำาเนินธุริกิจึบริิษััทฯ เพืั�อป้องกันคืวามเส่ั�ย์งท่�อาจึจึะเกิด้ขึ�น บริิษััทฯ จึึงได้้ตริะหนัก 

ถึงการิใช้่เคืรืิอข่าย์สัังคืมออนไลิน์ภัาย์ใต้คืวามรัิบผิด้ช่อบต่อสัังคืมแลิะข้อกำาหนด้ของกฎหมาย์อย์า่งเข้มงวด้ ม่หน่วย์งานซึึ่�งทำาหน้าท่� 

ในพิัจึาริณาข้อมูลิ ริวมถึงการิตริวจึสัอบข้อมูลิให้ถูกต้องชั่ด้เจึนก่อนสืั�อสัาริแก่ลูิกค้ืา เพืั�อลิด้ผลิกริะทบท่�อาจึจึะเกิด้ขึ�นแก่บริิษััทฯ ได้้

ในขณะเด่้ย์วกันการิใช้่เคืรืิอข่าย์สัังคืมออนไลิน์ของพันกังานภัาย์ในบริิษััทฯ อาจึจึะกอ่ให้เกิด้คืวามเสั่�ย์งแก่บริิษััทฯ ปริะกอบด้้วย์ 

การิท่�พัริะริาช่บัญญัติว่าด้้วย์การิกริะทำาคืวามผิด้เก่�ย์วกับคือมพิัวเตอร์ิ พั.ศ.2561 ท่�ม่ขอบเขตเนื�อหาท่�เข้มงวด้มากขึ�น บริิษััทฯ  

จึึงได้้ด้ำาเนินการิเพืั�อลิด้คืวามเส่ั�ย์งดั้งกล่ิาว โด้ย์การิกำาหนด้นโย์บาย์แลิะคืวบคุืมการิใช้่งานริะบบคือมพิัวเตอร์ิแลิะการิเชื่�อมต่อ 

อินเตอร์ิเน็ตให้แก่พันักงานทุกคืนได้้ถือปฏิิบัติอย่์างเคืร่ิงคืรัิด้ แลิะม่การิวิเคืริาะห์ ติด้ตามถึงคืวามเส่ั�ย์งท่�จึะเกิด้ขึ�น 

จึากเคืรืิอข่าย์สัังคืมออนไลิน์อย์่างใกล้ิชิ่ด้แลิะเป็นริะบบ ริวมทั�งการิวิเคืริาะห์ถึงปัญหา แลิะหาแนวทางในการิจัึด้การิปัญหา 

ท่�เกิด้ขึ�น เพืั�อกำาหนด้กลิยุ์ทธ์ แลิะวิธ่การิจัึด้การิคืวามเส่ั�ย์งท่�จึะเกิด้ขึ�นอ่กในอนาคืต ทั�งน่�ได้้ม่การิเผย์แพัร่ิถึงปัญหา  

แลิะแนวทางจึัด้การิในริะบบ Intranet เพืั�อสืั�อสัาริให้พันักงานทุกคืนได้้รัิบทริาบ แลิะใช้่เป็นแนวทางในการิป้องกันคืวามเสั่�ย์ง 

ท่�อาจึจึะเกิด้ขึ�น ริวมถึงการิจัึด้กิจึกริริม Technology Day เพืั�อสืั�อสัาริปริะเด็้นต่าง ๆ  ท่�เก่�ย์วข้องกับการิใช้่เทคืโนโลิย์แ่ลิะเคืรืิอข่าย์ 

สัังคืมออนไลิน์อย์่างถูกต้องภัาย์ใต้กฎหมาย์ท่�เข้มงวด้ขึ�นให้แก่พันักงานทุกคืน

ทั�งน่� บริิษััทฯ ม่การิปรัิบตัวเข้าสู่ัย์ุคืไซึ่เบอร์ิ (Cyber Resilience) โด้ย์ม่ริะบบท่�ม่ข่ด้คืวามสัามาริถในการิด้ำาเนินการิธุริกิจึ 

ได้้อย่์างปลิอด้ภััย์ สัามาริถตริวจึจัึบ (Detect) ภััย์คุืกคืามด้้านไซึ่เบอร์ิ (Cyber Threats) แลิะสัามาริถตอบโต้ (Respond)  

เหตุการิณท่์�บริิษััทฯ ถูกโจึมต่ทางไซึ่เบอร์ิ เพืั�อลิด้โอกาสัท่�จึะทำาให้บริิษััทฯ หย์ดุ้ช่ะงกัในการิด้ำาเนินธุริกิจึ (Business Disruption)  

แลิะลิด้โอกาสัท่�จึะทำาให้บริิษััทฯ เกิด้คืวามสูัญเส่ัย์ให้น้อย์ท่�สุัด้ ริวมถึงการิกำาหนด้ธริริมาภิับาลิเทคืโนโลิย์่สัาริสันเทศ  

(IT Governance) เพืั�อเป็นกริอบในการิบริิหาริคืวามเส่ั�ย์ง ริวมถึงการิปฏิิบัติตามนโย์บาย์เพืั�อสัร้ิางศักย์ภัาพัแลิะการิเติบโต 

อย์่างย์ั�งย์นืให้กับบริิษััทฯ คืวบคู่ืไปกับหลัิกการิกำากับดู้แลิกิจึการิท่�ด่้
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8. ความเสี่่�ยงดา้น Disruptive Technology และพฤตกิรรมผู บ้รโิภค

การิพััฒนาอย่์างก้าวกริะโด้ด้ของเทคืโนโลิย์ก่าริรัิบส่ังข้อมูลิแบบไร้ิสัาย์แลิะอุปกริณ์อัจึฉริิย์ะ (Smart Device) ต่าง ๆ  ส่ังผลิ 

กริะทบต่อภัาคืธุริกิจึในปัจึจุึบันจึากการิเกิด้ใหม่ของธุริกิจึท่�ม่ฐานการิด้ำาเนินงานบนโลิกดิ้จิึทัลิท่�เข้ามาแทนท่�ธุริกิจึรูิปแบบเดิ้ม  

จึนเกิด้ภัาวะ Digital Disruption ท่�สัร้ิางคืวามตื�นตัวให้กับองค์ืกริธุริกิจึในการิรัิบมือกับกริะแสัการิเปล่ิ�ย์นแปลิงท่�ริวด้เร็ิว 

แลิะรุินแริง นอกเหนือจึากการิเกิด้ใหม่ของรูิปแบบธุริกิจึแล้ิว เทคืโนโลิย์่ยั์งส่ังผลิกริะทบต่อผู้บริิโภัคืท่�ปัจึจุึบันม่คืวามยื์ด้หย์ุ่น 

แลิะปรัิบตัวเข้ากับเทคืโนโลิย์่ใหม่ ๆ ได้้อย์่างริวด้เร็ิว ทำาให้พัฤติกริริมของผู้บริิโภัคืม่การิเปล่ิ�ย์นแปลิงอย์ู่ตลิอด้เวลิาแลิะย์าก 

ต่อการิวิเคืริาะห์คืาด้เด้า

ถึงแมธุ้ริกิจึพััฒนาอสัังหาริิมทริพััย์จ์ึะย์งัได้้รัิบผลิกริะทบจึาก Digital Disruption ไมม่ากนกั แตก่าริเปลิ่�ย์นแปลิงพัฤตกิริริม 

ของผู้บริิโภัคืท่�เกดิ้ขึ�นจึากเทคืโนโลิย์ต่า่ง ๆ  ส่ังผลิกริะทบตอ่ทั�งแนวทางการิพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ รูิปแบบการิสืั�อสัาริ แลิะการิทำาตลิาด้  

ซึึ่�งเป็นปัจึจัึย์ท่�กำาหนด้คืวามสัามาริถในการิแข่งขันแลิะเป็นคืวามเส่ั�ย์งท่�สัำาคัืญของภัาคืธุริกิจึในปัจึจุึบัน บริิษััทฯ จึึงติด้ตาม 

การิเปล่ิ�ย์นแปลิงเทคืโนโลิย์่ต่าง ๆ อย์่างใกล้ิช่ิด้ แลิะพััฒนาปรัิบปรุิงผลิิตภััณฑ์์แลิะการิด้ำาเนินงานต่าง ๆ เพืั�อตอบสันอง 

ต่อการิเปล่ิ�ย์นแปลิงพัฤติกริริมของผู้บริิโภัคือย์ู่เสัมอ เช่่น การินำาเทคืโนโลิย์่ต่าง ๆ คืวบคุืมฟังก์ชั่�นภัาย์ในบ้านแลิะอาคืาริชุ่ด้ 

เพืั�อคืวามสัะด้วกแลิะปลิอด้ภััย์แก่ลูิกค้ืา การิสืั�อสัาริกับลูิกค้ืาผ่านเคืรืิอข่าย์สัังคืมออนไลิน์แลิะช่่องทางสัตร่ิมมิ�ง นอกเหนือจึาก 

การิพััฒนาเพืั�อรัิบมือกับการิเปล่ิ�ย์นแปลิงท่�เกิด้ขึ�นแล้ิว บริิษััทฯ ย์ังส่ังเสัริิมให้พันักงานทุกริะดั้บสัร้ิางนวัตกริริมโด้ย์ใช้่เทคืโนโลิย์ ่

สัมัย์ใหม่ต่าง ๆ ผ่านโคืริงการิ Innovation Awards เป็นปริะจึำาทุกปี เพืั�อลิด้คืวามเส่ั�ย์งในการิรัิบมือการิเปล่ิ�ย์นแปลิงท่�เกิด้ขึ�น 

จึากเทคืโนโลิย์่ในอนาคืต

9. ความเสี่่�ยงท่�จัะเกดิใหม่ (Emerging Risk)

บริิษััทฯ ทบทวนคืวามเส่ั�ย์งท่�อาจึจึะเกิด้ขึ�นใหม่ ซึึ่�งอาจึส่ังผลิกริะทบต่อการิด้ำาเนินธุริกิจึของบริิษััทฯ ไม่ว่าทางตริง 

หรืิอทางอ้อม เพืั�อให้สัามาริถเชื่�อมโย์งเก่�ย์วกับการิตัด้สิันใจึเชิ่งกลิยุ์ทธ์ แลิะสัร้ิางมูลิค่ืาเพิั�มของบริิษััทฯ ปริะเด็้นสัำาคัืญท่�ต้องพิัจึาริณา  

เช่่น คืวามเส่ั�ย์งด้้านการิเมืองท่�ม่ผลิต่อนโย์บาย์ภัาคืรัิฐแลิะกฎหมาย์ฉบับใหม่ท่�อาจึส่ังผลิกริะทบต่อการิด้ำาเนินธุริกิจึ

ทั�งน่� เพืั�อเตร่ิย์มพัร้ิอมรัิบมือกับคืวามเส่ั�ย์งท่�อาจึจึะเกิด้ขึ�นใหม่ บริิษััทฯ จึึงได้้วิเคืริาะห์สัภัาพัแวด้ล้ิอมแลิะศักย์ภัาพั 

ของบริิษััทฯ หรืิอ SWOT เพืั�อปริะเมินสัถานการิณ์ท่�เป็นอย์ู่แลิะวางแผนเตร่ิย์มพัร้ิอมรัิบมือจึากเหตุการิณ์ต่าง ๆ ท่�เป็นสัาเหตุ 

ของคืวามเส่ั�ย์งทั�งจึากภัาย์ในแลิะภัาย์นอกบริิษััทฯ ริวมถึงการิวิเคืริาะห์คู่ืแข่งในอุตสัาหกริริมเพืั�อเตร่ิย์มพัร้ิอมรัิบมือกับการิแข่งขัน 

ในภัาคือุตสัาหกริริมได้้ นอกจึากน่� บริิษััทฯ ย์ังได้้ทำาการิริวบริวมข้อมูลิต่าง ๆ ท่�เก่�ย์วข้องกับคืวามเส่ั�ย์งท่�อาจึจึะเกิด้ขึ�นใหม่ 

มาวิเคืริาะหอ์ย์า่งต่อเนื�องเพืั�อทำาคืวามเข้าใจึแลิะหาแนวทางในการิปอ้งกันแลิะจึำากัด้ผลิกริะทบท่�อาจึเกดิ้ขึ�น ปริะกอบกบัการิวิเคืริาะห์ 

ทุกกริะบวนการิทำางานท่�สัำาคัืญของบริิษััทฯ เพืั�อให้มั�นใจึได้้ว่าคืวามเส่ั�ย์งท่�จึะเกิด้ขึ�นใหม่น่�ได้้รัิบการิพิัจึาริณาอย่์างเหมาะสัม  

ริวมถึงการิสัร้ิางคืวามตริะหนักแลิะให้คืวามรู้ิเรืิ�องคืวามเส่ั�ย์งแก่พันักงานเพืั�อให้สัามาริถ พิัจึาริณาปริะเด็้นต่าง ๆ ดั้งน่�

1) การิปริับเปลิ่�ย์นกริะบวนการิเพัื�อย์กริะด้ับการิบริิหาริคืวามเสั่�ย์งภัาย์ในองคื์กริ

2) การิกำาหนด้ตัวช่่�วัด้คืวามเสั่�ย์ง

3) กำาหนด้ท่มบริิหาริคืวามเสั่�ย์งท่�สัามาริถต่คืวามแลิะจึัด้การิคืวามเสั่�ย์ง

4) สัื�อสัาริข้อมูลิด้้านคืวามเสั่�ย์งแก่ผู้ท่�เก่�ย์วข้อง
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10. ความเสี่่�ยงจัากการคุม้ครองผู บ้รโิภค

ผู้บริิโภัคืถือเป็นปัจึจัึย์สัำาคัืญในการิเติบโตอย่์างย์ั�งยื์นของการิปริะกอบธุริกิจึ คืวามเส่ั�ย์งจึากการิคุ้ืมคืริองผู้บริิโภัคื 

จึึงถือเป็นสิั�งสัำาคัืญปริะการิหนึ�งท่�บริิษััทฯ จึะต้องบริิหาริจัึด้การิคืวามเส่ั�ย์งท่�เกิด้ขึ�นให้อย์ู่ในริะดั้บท่�ย์อมรัิบได้้ ทั�งน่�คืวามเส่ั�ย์ง 

ด้้านการิคุ้ืมคืริองผู้บริิโภัคืท่�สัำาคัืญเกิด้ขึ�นจึากการิร้ิองเร่ิย์นของผู้บริิโภัคืต่อคุืณภัาพัของสิันค้ืาแลิะบริิการิของบริิษััทฯ ริวมถึง 

นิติกริริมสััญญาริะหว่างบริิษััทฯ กับผู้บริิโภัคื ดั้งนั�นเพืั�อป้องกันคืวามเส่ั�ย์งท่�จึะเกิด้ขึ�น บริิษััทฯ ได้้เล็ิงเห็นคืวามสัำาคัืญตั�งแต่ริะดั้บ 

นโย์บาย์ โด้ย์พันักงานทุกริะดั้บต้องถือปฏิิบัติตามนโย์บาย์ว่าด้้วย์การิปฏิิบัติต่อลูิกค้ืาอย์า่งเคืร่ิงคืรัิด้ เพืั�อมุ่งเน้นการิสัร้ิางคืวามพึังพัอใจึ  

แลิะการิปฏิิบัติต่อลิูกคื้าด้้วย์คืวามซืึ่�อสััตย์์ ย์ุติธริริม การินำามาตริฐานริะบบบริิหาริงานคืุณภัาพั ISO 9001 : 2015 ท่�มุ่งเน้น 

การิให้บริิการิแลิะมุ่งคืำานึงถงึคืวามตอ้งการิของลิกูคืา้เปน็สัำาคัืญ ย์ดึ้มั�นในการิปฏิิบัติตามกฎหมาย์ท่�เก่�ย์วข้องกบักบัการิคุ้ืมคืริอง 

ผู้บริิโภัคือย์า่งเคืร่ิงคืรัิด้ ทั�งในส่ัวนของการิสัง่มอบสิันค้ืาท่�ม่คุืณภัาพัตามมาตริฐาน การิใช้่ข้อคืวามโฆษัณาท่�ถูกต้องตริงตามคืวามจึริิง  

การิกำาหนด้ข้อสััญญาท่�เป็นธริริม ภัาย์ใต้การิกำากับดู้แลิของสัำานักงานคุ้ืมคืริองผู้บริิโภัคื (สัคืบ.) นอกจึากน่�ย์งัม่หน่วย์งาน Supalai’s  

Smart Center รัิบข้อริ้องเร่ิย์นจึากลิูกค้ืา โด้ย์ม่ริะบบการิบันทึกเรืิ�องริ้องเร่ิย์นแลิะสั่งออนไลิน์ไปย์ังฝึ่าย์งานท่�รัิบผิด้ช่อบ 

ในแตล่ิะขอ้ริอ้งเร่ิย์น พัร้ิอมทั�งริะบบการิตดิ้ตามคืวามคืืบหนา้ในการิแกไ้ขข้อริอ้งเร่ิย์นดั้งกลิา่วเพืั�อใหสิ้ันคืา้แลิะบริิการิของบริิษััทฯ  

เป็นท่�พึังพัอใจึแก่ลูิกค้ืา อ่กทั�งบริิษััทฯ ได้้จัึด้ให้ม่การิสัำาริวจึคืวามพัึงพัอใจึของลิูกค้ืาแลิะผู้ม่ส่ัวนได้้เส่ัย์ต่อสิันค้ืาแลิะบริิการิ 

ทุกโคืริงการิ เพืั�อนำาผลิสัำาริวจึด้งักลิา่วมาสัริปุเพืั�อหาแนวทางในการิพััฒนาปริบัปริงุสิันค้ืาของบริิษััทฯ ใหต้อบโจึทย์ค์ืวามตอ้งการิ 

ของผู้บริิโภัคืต่อไป

11. ความเสี่่�ยงจัากการลงทนุในตา่งปัระเทศ

เพืั�อกริะจึาย์คืวามเส่ั�ย์งแลิะเพิั�มศักย์ภัาพัในการิเติบโต บริิษััทฯ ได้้ขย์าย์การิลิงทุนไปยั์งตลิาด้ต่างปริะเทศ เช่่น ฟิลิิปปินส์ั  

ออสัเตริเล่ิย์ ริวมถึงการิมองโอกาสัท่�จึะลิงทุนในปริะเทศเพืั�อนบ้านกลุ่ิมอาเซ่ึ่ย์น แลิะเพืั�อริองรัิบกลิยุ์ทธ์ดั้งกล่ิาว บริิษััทฯ  

ได้้ปรัิบโคืริงสัริ้างภัาย์ในโด้ย์จึัด้ตั�งหน่วย์งานดู้แลิรัิบผิด้ช่อบเรืิ�องการิลิงทุนในต่างปริะเทศโด้ย์เฉพัาะ เพืั�อทำาหน้าท่�ศึกษัาวิจัึย์ 

แง่มุมต่าง ๆ  เช่่น ตลิาด้แลิะการิแข่งขันภัาย์ในแต่ลิะปริะเทศ สัังคืม วัฒนธริริม ริวมถึงกฎหมาย์ต่าง ๆ  ท่�เก่�ย์วข้อง นำามาปริะย์ุกต์ 

ใช้่กับองค์ืคืวามรู้ิแลิะปริะสับการิณ์ของบริิษััทฯ เพืั�อวิเคืริาะห์คืวามเป็นไปได้้แลิะผลิตอบแทนจึากการิลิงทุน แลิะนำาเสันอ 

เพืั�อให้ผู้บริิหาริของบริิษััทฯ พิัจึาริณาก่อนการิตัด้สิันใจึลิงทุนเพืั�อลิด้คืวามเส่ั�ย์ง

นอกจึากน่� บริิษััทฯ ย์ังใช้่แนวทางการิลิงทุนร่ิวมกับพัันธมิตริท่�ม่ปริะสับการิณ์ในแต่ลิะปริะเทศเพืั�อผสัมผสัานองค์ืคืวามรู้ิ 

แลิะเสัริิมคืวามแข็งแกร่ิงให้แก่กันแลิะกัน แลิะเลืิอกลิงทุนในโคืริงการิท่�ม่คืวามเส่ั�ย์งตำ�า เช่่น การิเลืิอกลิงทุนในโคืริงการิ 

ท่�ม่ใบอนุญาตต่าง ๆ แล้ิว ม่โฉนด้แปลิงย่์อย์พัร้ิอมขาย์ ม่สัถิติการิขาย์แลิะริาคืาท่�พิัสูัจึน์ได้้ในปริะเทศออสัเตริเล่ิย์ เป็นต้น  

โด้ย์บริิษััทฯ ม่นโย์บาย์ลิงทุนในต่างปริะเทศริะย์ะย์าวแลิะต่อเนื�อง โด้ย์ใช้่สักุลิเงินท้องถิ�น (Local Currency) ริวมถึงการิบริิหาริ 

ริาย์ได้้แลิะริาย์จ่ึาย์โด้ย์ใช้่สักุลิเงินเด่้ย์วกัน (Natural Hedge) เพืั�อลิด้คืวามเส่ั�ย์งจึากคืวามผันผวนของอัตริาแลิกเปล่ิ�ย์น

12. ความเสี่่�ยงดา้นสี่งัคมและสี่ิ�งแวดลอ้ม

12.1 ความเสี่่�ยงจัากการเข้าสู่ี่สี่ังคมผู้สีู่งวัย

ปริะเทศไทย์กำาลัิงก้าวเข้าสู่ัสัังคืมผู้สัูงวัย์ บริิษััทฯ จึึงม่แนวคิืด้ในการิออกแบบบ้านเพืั�อทุกคืน (Universal Design)  

โด้ย์มุ่งการิออกแบบแลิะพััฒนาท่�อย์ู่อาศัย์ซึึ่�งเป็นศูนย์์ริวมคืวามรัิกคืวามผูกพััน แลิะคืำานึงถึงคืวามสัะด้วกสับาย์ของคืนทุกเพัศ  

ทุกวัย์ ไม่ว่าจึะเป็นเด็้ก ผู้ใหญ่ แลิะคืนช่ริา โด้ย์ได้้ออกแบบบ้านเด่้�ย์ว “ศุภัฤทธา” ริวมถึงการิออกแบบบ้านสัำาหรัิบผู้สูังอาย์ุ  

ภัาย์ใต้ชื่�อโคืริงการิ “ศุภัวัฒนาลัิย์”
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12.2 ความเสี่่�ยงด้านสี่ิทธิมนุษยชน

เนื�องจึากมนุษัย์์ทุกคืนม่ศักดิ้�ศร่ิคืวามเป็นมนุษัย์์เท่าเท่ย์มกัน บริิษััทฯ จึึงให้คืวามสัำาคัืญแลิะสืั�อสัาริเรืิ�องดั้งกล่ิาวไปย์ังคู่ืค้ืา  

ริวมทั�งการิทำาให้เกิด้ขึ�นอย์่างเป็นรูิปธริริม โด้ย์กำาหนด้เงื�อนไขการิรัิบสัมัคืริคู่ืค้ืาจึะต้องม่การิรัิบริองว่าจึะไม่ลิะเมิด้สิัทธิมนุษัย์ช่น  

แลิะย์ินย์อมให้บริิษััทฯ นำาเกณฑ์์เรืิ�อง สิัทธิมนุษัย์ช่น คืวามปลิอด้ภััย์ อาช่่วอนามัย์แลิะสิั�งแวด้ล้ิอม มาเป็นเกณฑ์์ในการิคัืด้เลืิอก 

แลิะปริะเมนิผลิ นอกจึากน่�ย์งัม่กริะบวนการิสัอบถามคืวามตอ้งการิของคืนงาน/พันกังานของคู่ืคืา้ เพืั�อทำาแผนพััฒนาคืวามเปน็อย์ู ่

ร่ิวมกันกับคู่ืค้ืา โด้ย์ม่การิลิงพืั�นตริวจึติด้ตามการิด้ำาเนินการิตามแผนแลิะริาย์งานผลิต่อผู้บริิหาริ แลิะบริิษััทฯ ย์งับูริณาการิหลัิกการิ 

ช่่�แนะของสัหปริะช่าช่าติว่าด้้วย์ธุริกิจึกับสิัทธิมนุษัย์ช่นภัาย์ใต้กริอบงานขององค์ืการิสัหปริะช่าช่าติ (UNGP) เข้ากับการิด้ำาเนินธุริกิจึ 

ของบริิษััทฯ ในทุกกริะบวนการิทำางาน ริวมถึงการิปลูิกฝัึงแลิะเผย์แพัร่ิให้เกิด้การิตริะหนักในเรืิ�องของการิเคืาริพัสิัทธิมนุษัย์ช่น 

ทั�งกับพันักงานภัาย์ในบริิษััทฯ แลิะพัันธมิตริทางธุริกิจึ

12.3 ความเสี่่�ยงด้านสี่ิ�งแวดล้อม

บริิษััทฯ ม่คืวามมุ่งมั�นท่�จึะพััฒนาโคืริงการิให้ม่คืุณภัาพัท่�ด่้ โด้ย์ก่อนเริิ�มก่อสัร้ิางโคืริงการิ บริิษััทฯ จึะจัึด้ทำาริาย์งาน 

การิวิเคืริาะห์ผลิกริะทบสิั�งแวด้ล้ิอม ท่�อาจึส่ังผลิกริะทบต่อชุ่มช่นข้างเค่ืย์งท่�ด้ำาเนินการิก่อสัร้ิาง เพืั�อวิเคืริาะห์ผลิกริะทบสิั�งแวด้ล้ิอม 

ทั�งทางบวก แลิะทางลิบของการิด้ำาเนนิโคืริงการิพััฒนาท่�อย์ูอ่าศยั์ท่�จึะม่ผลิตอ่สิั�งแวด้ลิอ้มในทกุ ๆ  ด้้าน ทั�งทางทริพััย์ากริธริริมช่าติ  

ทางเศริษัฐกิจึ แลิะสัังคืม เพืั�อหาทางป้องกันผลิกริะทบในทางลิบท่�อาจึเกิด้ขึ�นให้น้อย์ท่�สุัด้ โด้ย์การิวิเคืริาะห์ผลิกริะทบสิั�งแวด้ล้ิอม 

จึะช่่วย์ลิด้คื่าใช้่จ่ึาย์ในการิแก้ไขปัญหาท่�อาจึเกิด้ขึ�นภัาย์หลัิงด้ำาเนินโคืริงการิไปแล้ิว ทั�งน่� การิวิเคืริาะห์ผลิกริะทบสิั�งแวด้ล้ิอม 

จึะคืริอบคืลุิมมุมมอง 4 ด้้าน คืือ

1) สัิ�งแวด้ลิ้อมทางกาย์ภัาพั

2) สัิ�งแวด้ลิ้อมทางช่่วภัาพั

3) คืุณคื่าการิใช่้ปริะโย์ช่น์ของมนุษัย์์

4) คืุณคื่าต่อคืุณภัาพัช่่วิต
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โครงสร้างเงินทุุน

1. หลักทุรัพย์ของบริษทัุ ฯ

ณ 31 ธัันวาคม 2562 บริิษััทฯ มีทุนจดทะเบียน 2,145,691,561 บาท เรีิยกชำำาริะแล้้ว 2,143,079,330บาท  

แบ่งเป็็นหุุ้้นสามัญ 2,143,079,330 หุุ้้น มูล้ค่าที�ตริาไว้หุุ้้นล้ะ 1 บาท

2. หุ้นประเภทุอื่นของบริษัทุทุี่มีสิทุธิหรือเงื่อนไขต่างจากหุ้นสามัญ เช่น หุ้นบุริมสทิุธิ

ก. ใน ปี 2558 ปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 บริษัทุฯ ได้้ออกหุ้นก้้ไม่มีประกันไม่ด้้อยสิทุธิ รายละเอียด้ดั้งนี�

 § คริั้งที� 3/2558 เมื�อวันที� 4 กันยายน 2558  อายุ 5 ป็ี อัตริาดอกเบี้ยคงที�ริ้อยล้ะ 3.10 ต่อปี็ มูล้ค่า 1,500 ล้้านบาท  

(1,500,000 หุ้น่วย มูล้ค่าที�ตริาไว้หุ้น่วยล้ะ 1,000 บาท) คริบกำาหุ้นดไถ่่ถ่อนในวนัที� 4 กันยายน 2563 จ่ายดอกเบ้ียทุก  

6 เดือนตล้อดอายหุุุ้้นกู้

 § ครัิง้ที� 1/2560 เมื�อวนัที� 17 กมุภาพนัธ์ั 2560 อาย ุ3 ปี็ อตัริาดอกเบ้ียคงที�ร้ิอยล้ะ 2.60 ต่อปี็ มลู้ค่า 2,700 ล้้านบาท  

(2,700,000 หุ้น่วย มูล้ค่าที�ตริาไว้หุ้น่วยล้ะ 1,000 บาท) คริบกำาหุ้นดไถ่่ถ่อนในวันที� 17 กุมภาพันธ์ั 2563  

จ่ายดอกเบ้ียทุก 6 เดือนตล้อดอายุหุุ้้นกู้

 § คริัง้ที� 2/2560 เมื�อวนัที� 4 พฤษัภาคม 2560 อาย ุ3 ปี็ อตัริาดอกเบีย้คงที�ร้ิอยล้ะ 2.59 ต่อปี็ มลู้ค่า 1,000 ล้้านบาท  

(1,000,000 หุ้น่วย มูล้ค่าที�ตริาไว้หุ้น่วยล้ะ 1,000 บาท) คริบกำาหุ้นดไถ่่ถ่อนในวันที� 4 พฤษัภาคม 2563  

จ่ายดอกเบ้ียทุก 6 เดือนตล้อดอายุหุุ้้นกู้

 § คริั้งที� 1/2561 เมื�อวันที� 15 มีนาคม 2561 อายุ 3 ปี็ อัตริาดอกเบี้ยคงที�ริ้อยล้ะ 2.09 ต่อป็ี มูล้ค่า 3,000 ล้้านบาท  

(3,000,000 หุ้น่วย มูล้ค่าที�ตริาไว้หุ้น่วยล้ะ 1,000 บาท) คริบกำาหุ้นดไถ่่ถ่อนในวันที� 15 มีนาคม 2564  

จ่ายดอกเบ้ียทุก 6 เดือนตล้อดอายุหุุ้้นกู้

 § คริัง้ที� 1/2562 เมื�อวนัที� 19 สงิหุ้าคม 2562 อาย ุ3 ปี็ อตัริาดอกเบีย้คงที�ร้ิอยล้ะ 2.16 ต่อปี็ มูล้ค่า 1,500 ล้้านบาท  

(1,500,000 หุ้น่วย มูล้ค่าที�ตริาไว้หุ้น่วยล้ะ 1,000 บาท) คริบกำาหุ้นดไถ่่ถ่อนในวันที� 19 สิงหุ้าคม 2565  

จ่ายดอกเบ้ียทุก 6 เดือนตล้อดอายุหุุ้้นกู้

3. การเสนอขายหุ้นหรือหลักทุรัพย์แปลงสภาพให้แก่ กองทุุนรวมเพื่อผ้้ลงทุุนซึ่งเป็นคนต่างด้้าว (Thai  
Trust Fund) และการออกตราสารแสด้งสิทุธิในผลตอบแทุนจากหลักทุรัพย์อ้างอิง (NVDR)

จากข้้อมูล้ผูู้้ถื่อหุุ้้นสามัญข้องบริิษััทฯ ที�ถื่อหุุ้้นผู่้านบริิษััท ไทยเอ็นวีดีอาร์ิ จำากัด ณ วันที� 28 สิงหุ้าคม 2562 มีจำานวน  

145,335,292 หุุ้้น คิดเป็็นร้ิอยล้ะ 6.78 ข้องหุุ้้นสามัญที�ชำำาริะแล้้ว แล้ะเนื�องด้วยหุุ้้นสามัญข้องบริิษััทฯ ที�ถื่อโดย  

บริิษััท ไทยเอ็นวีดีอาร์ิ จำากัด ไม่สามาริถ่ใช้ำสิทธิัออกเสียงในการิป็ริะชุำมผูู้้ถื่อหุุ้้น (ยกเว้นกริณีการิใช้ำสิทธิัออกเสียงเพื�อล้งมติ 

เกี�ยวกับการิเพิกถ่อนหุุ้้นออกจากการิเป็็นหุ้ลั้กทรัิพย์จดทะเบียน) จึงเป็็นผู้ล้ทำาใหุ้้สิทธิัในการิออกเสียงข้องผูู้้ถื่อหุุ้้นริายอื�นเพิ�มข้ึ้นด้วย  

ท้ังน้ีผูู้้ล้งทุนสามาริถ่ตริวจสอบจำานวนหุุ้้นที�เป็็น NVDR ล่้าสุดข้องบริิษััทฯ ได้จากเว็บไซต์ข้องตล้าดหุ้ลั้กทรัิพย์แหุ่้งป็ริะเทศไทย  

คือ www.set.or.th เพื�อป็ริะโยชำน์ในการิพิจาริณาใช้ำสิทธิัออกเสียงต่อไป็
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4. ผ้้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันปิด้สมุด้ทุะเบียนล่าสุด้ วันทุี่ 28 สิงหาคม 2562

รายชื่อผ้้ถือหุ้น
สัด้ส่วนการถือหุ้น

จำานวนหุ้น ร้อยละ

1. กลุ้่มตริะกูล้ตั้งมติธัริริม 1) 629,819,805 29.39

2. บริิษััท ไทยเอ็นวีดีอาร์ิ จำากัด 145,335,292 6.78

3. สำานักงานป็ริะกันสังคม 110,401,900 5.15

4. THE BANK OF NEW YORK MELLON 74,076,935 3.46

5. STATE STREET EUROPE LIMITED 71,352,312 3.33

6. UBS EUROPE SE, LUXEMBOURG BRANCH 51,551,250 2.41

7. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 47,295,454 2.21

8. THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED 33,067,650 1.54

9. SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 32,252,750 1.50

10. นาย สันติ สิงหุ้วังชำา 32,243,700 1.50

รวม ผ้้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก 1,227,397,048 57.27

ผูู้้ถื่อหุุ้้นริายย่อยอื�นๆ 915,682,282 42.73

รวม 2,143,079,330 100.00

หมายเหตุ : 1) กลุ้่มนายป็ริะทีป็ ตั้งมติธัริริม แล้ะผูู้้ที�เกี�ยวข้้องตามมาตริา 258 แหุ้่งพริะริาชำบัญญัตหิุ้ล้ักทริัพย์แล้ะตล้าดหุ้ล้ักทริัพย์ (พ.ศ. 2535) ป็ริะกอบด้วย  
 1). นายป็ริะทปี็ ตั้งมติธัริริม 2). นางอัจฉริา ตั้งมติธัริริม ถื่อหุุ้้นจำานวน 517,084,555 หุุ้้น แล้ะ 112,735,250 หุุ้้น หุ้ริือริ้อยล้ะ 24.13 แล้ะ 5.26 ตามล้ำาดับ

5. นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัุฯ และบริษัทุย่อย

เพื�อการิข้ยายตัวแล้ะการิเติบโตอยา่งยั�งยนืข้องบริิษััทฯ บริิษััทฯ มีนโยบายที�จะเสนอใหุ้ที้�ป็ริะชุำมผูู้้ถื่อหุุ้้นจ่ายเงินปั็นผู้ล้ 

ใหุ้้ผูู้้ถ่ือหุุ้้นในแต่ล้ะปี็ป็ริะมาณร้ิอยล้ะ 35 ข้องกำาไริสุทธิัหุ้ลั้งหัุ้กภาษีั แต่ในกริณีที�บริิษััทฯ ยังมีผู้ล้ข้าดทุนสะสมอยู่ บริิษััทฯ  

จะไม่สามาริถ่จ่ายเงินปั็นผู้ล้ได้ ท้ังน้ีตามที�ริะบุไว้ในข้้อบังคับข้องบริิษััทฯ นอกจากน้ีภายใต้ข้้อกำาหุ้นดสิทธิัแล้ะหุ้น้าที�ข้องผูู้้ออกหุุ้้นกู้ 

ข้องบริิษััทฯน้ัน บริิษััทฯ สามาริถ่จ่ายเงินปั็นผู้ล้ได้ไม่เกินร้ิอยล้ะ 60 ข้องกำาไริสุทธิัในปี็น้ัน ๆ อยา่งไริก็ตามคณะกริริมการิบริิษััท  

อาจจา่ยเงนิป็นัผู้ล้ริะหุ้วา่งกาล้ใหุ้แ้กผูู้่้ถื่อหุุ้น้ได้เป็็นคร้ัิงคริาว เมื�อเหุ้น็วา่บริิษััทฯ มีผู้ล้กำาไริสมควริพอที�จะทำาเช่ำนน้ัน แล้ะริายงาน 

ใหุ้้ที�ป็ริะชุำมผูู้้ถื่อหุุ้้นทริาบในการิป็ริะชุำมคริาวต่อไป็

อย่างไริก็ตาม บริิษััทฯมีเงื�อนไข้ในการิริักษัาเงื�อนไข้การิจ่ายเงินปั็นผู้ล้ตามสัญญาเงินกู้ กล้่าวคือ บริิษััทฯ  

ต้องไม่จ่ายเงินปั็นผู้ล้ ไม่ว่าเฉพาะกาล้หุ้ริือป็ริะจำาปี็ หุ้รืิอแจกจ่ายใหุ้้ผู้ล้ป็ริะโยชำน์หุ้รืิอผู้ล้ตอบแทนใดๆ แก่ผูู้้ถื่อหุุ้้นไม่ว่าริายใด 

ริายหุ้นึ�งหุ้รืิอท้ังหุ้มดแล้ะไม่ว่าจะโดยทางใดหุ้รืิอวิธีัการิใดเว้นแต่จะมีเหุ้ตุการิณ์ต่อไป็น้ีเกิดข้ึ้นคริบทุกข้้อ

(1) บริิษััทฯ ไม่ได้ตกเป็็นผูู้้ผู้ิดตามสัญญาเงินกู้ยืม แล้ะ

(2) บริิษััทฯ แสดงหุ้ล้ักฐานใหุ้้แก่เจ้าหุ้นี้พิจาริณาแล้ะเหุ้็นว่าในป็ีที�จะจ่ายเงินป็ันผู้ล้ แล้ะ/หุ้ริือผู้ล้ป็ริะโยชำน์ แล้ะ/ 

หุ้ริือผู้ล้ตอบแทนใดๆ ดังกล้่าวน้ัน บริิษััทฯ ได้สำาริองเงินไว้ในจำานวนที�เพียงพอที�จะชำำาริะดอกเบ้ียแล้ะต้นเงินท้ังหุ้มด 

ที�ถึ่งกำาหุ้นดชำำาริะในปี็ที�จะจ่ายเงินปั็นผู้ล้ แล้ะ/หุ้รืิอ ผู้ล้ป็ริะโยชำน์ แล้ะ/หุ้รืิอ ผู้ล้ตอบแทนใดๆ ดังกล่้าวใหุ้้คริบถ้่วน

สำาหุ้รัิบบริิษััทย่อยน้ัน ไม่ได้กำาหุ้นดนโยบายการิจ่ายเงินปั็นผู้ล้ที�แน่นอน ท้ังน้ีข้ึ้นอยูกั่บผู้ล้ป็ริะกอบการิข้องแต่ล้ะบริิษััทในแต่ล้ะปี็
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บุุคคลอ้้างอิ้ง

นัักลงทุุนัสััมพัันัธ์์

บุริิษััทุ ศุุภาลัย จำำากัด (มหาชนั)

1011 อาคารศุุภาลััยแกรนด์์ทาวเวอร์ ถนนพระราม 3 แขวงช่่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพ ฯ 10120

โทรศัุพท์ 0-2725-8888 ต่อ 857

โทรสาร 0-2687-0688

เวบไซต์ www.supalai.com

อีเมล์ั ir_spali@supalai.com

นัายทุะเบีุยนัหลักทุรัิพัย์

บุริิษััทุ ศูุนัย์รัิบุฝากหลักทุรัิพัย์ (ปริะเทุศุไทุย) จำำากัด

93 ถนนรัช่ด์าภิเษก แขวงดิ์นแด์ง เขตดิ์นแด์ง กรุงเทพฯ 10400

โทรศัุพท์ 0-2009-9000

โทรสาร 0-2009-9991

โทรศัุพท์ส่วนกลัาง 0-2009-9999

เวบไซต์ www.set.or.th/tsd

อีเมล์ั SETContactCenter@set.or.th

นัายทุะเบีุยนัหุ้นักู้ไม่มีปริะกันัครัิ�งทีุ� 3/2558,1-2/2560 และ1/2561

ธ์นัาคาริไทุยพัาณิิชย์ จำำากัด (มหาชนั)

เลัขที� 1060 ถนนเพช่รบุรี แขวงมักกะสัน เขตราช่เทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัุพท์ 0-2544-4049

โทรสาร 0-2544-7475

เวบไซต์ www.scb.co.th

นัายทุะเบีุยนัหุ้นักู้ไม่มีปริะกันัครัิ�งทีุ� 1/2562

ธ์นัาคาริซีีไอ้เอ็้มบีุ ไทุย จำำากัด (มหาชนั)

เลัขที� 44 ถนนหลัังสวน แขวงลุัมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัุพท์ 0-2638-8000

โทรสาร 0-2657-3333

เวบไซต์ www.cimbthai.com
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ผูู้้สัอ้บุบัุญชี

ศุุภชัย ปัญญาวััฒโนั

ผู้้�สอบบัญชี่รับอนุญาตเลัขทะเบียน 3930

บุริิษััทุ สัำานัักงานั อี้วัาย จำำากัด

ชั่�น 33 อาคารเลัครัช่ด์า ออฟฟิช่ คอมเพล็ักซ์ 193/136-137 ถนนรัช่ด์าภิเษกตัด์ใหม่ คลัองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัุพท์ 0-2264-9090

โทรสาร 0-2264-0789-90

ค่าสอบบัญชี่ 2,550,000 บาท
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 § ป ี  พ .ศ .  2562 บริ ษัทฯ ได ้ รับรางวัล  Outstanding 

Investor Relations Awards หรือ รางวััลบริษััทจดทะเบียน 

ด้านนักลงทุนสััมพัันธ์์ดีเด่น ประจำาปี 2562 จากตลาดหลักทรัพย์ ์

แห่งประเทศไทย์ ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร ในงานมอบรางวัล 

SET Awards 2019 ต่อเนื�องเป็นปีท่� 3 เพื�อประกาศเก่ย์รติคุณ 

ต่อบริษัท จดทะเบ่ย์นท่�ม่ความโดดเด่นด้านการดำาเนินกิจกรรม 

นักลงทุนสัมพันธ์

 § ปี พ.ศ. 2562 บริษัทฯ ได้รับรางวัล Drive Award 2019  

สัาขา Property and Construction จัดโดย์สมาคมนิสิตเก่าเอ็มบ่เอ  

คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญช่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทย์าลัย์  

ซ่ึ่�งรางวัลดังกล่าวมอบให้กับองค์กรท่�ม่ความโดดเด่นทางด้าน 

Property and Construction โดย์ม่ผลประกอบการท่� ด่ 

ในปี 2018 การบริหารจัดการองค์กร องค์กร ร่วมกับการพิจารณา  

CG Score และ Thailand Sustainability Investment  

รวมถ่ึงการทำาประโย์ชน์ต่อชุมชน สังคม การดูแลใส่ใจสิ�งแวดล้อม  

และการประย์ุกต์ใช้เทคโนโลย์เ่พื�อสร้างความย์ั�งย์ืน

รางวััลและเกียรติิประวััติิ
ตลอดระย์ะเวลากว่า 3 ทศวรรษ บริษัท ศุภาลัย์ จำากัด (มหาชน) ได้รับรางวัลเก่ย์รติย์ศต่างๆ สะท้อนให้เห็นถ่ึง 

ความเป็นมืออาช่พในการดำาเนินธุรกิจ ท่�ได้มุ่งมั�นสร้างสรรค์นวัตกรรมท่�อย์ู่อาศัย์ เพื�อย์กระดับมาตรฐานความเป็นอย์ู ่

ของประชาชน สรา้งสรรคคุ์ณภาพช่วติท่�ด่ให้กับสงัคม ตามหลกัการกำากับดแูลองคก์ร ด้วย์ความสจุรติ จริย์ธรรม และธรรมาภบิาล  

สู่ความย์ั�งย์ืนในการดำาเนินธุรกิจต่อไป

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจของบริษัท ศุภาลัย์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่ม ม่ดังน่�

1. รางวััลที�แสัดงถึึงศัักยภาพัการบริหารงานของบริษััทฯ ได้แก่

 § ปี พ.ศ. 2562 บริษัทฯ ได้รับรางวัล Thailand Sustainability  

Investment (THSI) หรือ หุ้นยั�งยืน ประจำาปี 2562  

จากตลาดหลักทรัพย์์แห่งประเทศไทย์ ร่วมกับวารสาร 

การเงินธนาคาร ในงานมอบรางวัล SET Awards 2019 

ต่อ เ นื� อ ง เ ป็น ปี ท่�  5  เ พื� อประกาศเ ก่ย์ร ติ คุณและเชิด ชู 

บริษัทจดทะเบ่ย์นท่�ม่การดำาเนินธุรกิจอย์่างย์ั�งย์ืน
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 § ปี พ.ศ. 2562 บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับในกลุ่ม “ดีเลิศั” ติิดติ่อกันเป็นปีที� 7 

จากผลของการสำารวจการกำากับดูแลกิจการท่�ด่บริษัทจดทะเบ่ย์นในปี 2562 

ดำาเนินการโดย์สมาคมสง่เสรมิสถึาบนักรรมการบรษัิทไทย์ ร่วมกับตลาดหลกัทรพัย์์ 

แห่งประเทศไทย์ และสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์์และตลาดหลักทรัพย์์

 § ปี พ.ศ. 2562 บริษัทฯ ได้รับรางวัล Thailand’s Most Admired Company สาขาการบริการ (Service)  

ในกลุ่มบริษัทอสังหาริมทรัพย์์ จากนิตย์สาร Brand Age ซ่ึ่�งรางวัลดังกล่าว ม่เกณฑ์์การพิจารณาจากความเหมาะสม 

ของสินค้าท่�ให้บริการ ความหลากหลาย์ของสินค้า การม่สถึานท่�ให้บริการ ความสะดวกในการเข้าใช้บริการ  

พนักงานม่หัวใจในการให้บริการ และให้เก่ย์รติลูกค้า โดย์มอบให้แก่องค์กรท่�ม่ความโดดเด่นด้านการให้บริการ ท่�เกิดจาก 

ความเชื�อมั�นในกลุ่มผู้บริโภค สะท้อนถ่ึงความสามารถึในการดำาเนินธุรกิจในด้านการบริการ

 § ปี พ.ศ. 2561 บริษัทฯ ได้รับรางวัล Drive Award  

2018 สัาขา Marketing จัดโดย์สมาคมนิสิตเก่าเอ็มบ่เอ  

คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญช่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทย์าลัย์  

ซ่ึ่�งรางวัลดังกล่าวมอบให้กับองค์กรท่�ม่แนวทางการบริหาร 

การตลาดโดดเด่น ทั�งในด้านการสร้างการรับรู้ตราสินค้า  

การเติบโตของย์อดขาย์ การวางกลยุ์ทธ์ ทางการตลาด  

การสร้างความต่อเนื�องและความแปลกใหม่ของแคมเปญ 

ทางการตลาด การส่งเสริมเทคโนโลย์แ่ละนวัตกรรมทางธุรกิจ 

และการเป็นผู้นำาในอุตสาหกรรม ภาย์ใต้การดำาเนินงาน 

ทางการเงนิท่�ด่ ม่ธรรมาภบิาล และความรบัผิดชอบตอ่สังคม

 § ปี พ.ศ. 2561 บรษิทัฯ ได้รบัรางวลั “THAILAND TOP COMPANY  

AWARDS 2018” ต่อเนื�อง 2 ปีซ้ึ่อน ในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์์ด่เด่น 

ซ่ึ่�งรางวัลดังกล่าวมอบให้แก่บริษัทท่�ม่ผลการดำาเนินงานย์อดเย์่�ย์ม 

ด้วย์การพัฒนาผลิตภัณฑ์์อย่์างต่อเนื�อง วัสดุก่อสร้างม่คุณภาพมาตรฐาน  

การบริการท่�ด่ก่อนและหลังส่งมอบสินค้าจัดโดย์มหาวิทย์าลัย์หอการค้าไทย์  

ร่วมกับ นิตย์สาร Business+ ในเครือ เออาร์ไอพ่
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 § ปี พ.ศ. 2561 บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับในกลุ่ม  

“ดีเลิศั” ติิดติ่อกันเป็นปีที� 6 จากผลของการสำารวจ 

การกำากับดูแลกิจการท่�ด่บริษัทจดทะเบ่ย์นในปี 2561  

ดำาเนินการโดย์สมาคมส่งเสรมิสถึาบนักรรมการบรษัิทไทย์  

ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แ์ห่งประเทศไทย์ และสำานักงาน 

คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์์และตลาดหลักทรัพย์์

 § ปี พ.ศ. 2561 บริษัทฯ ได้รับรางวัล Thailand Sustainability  

Investment (THSI) หรือ หุ้นยั�งยืน ประจำาปี 2561  

จากตลาดหลักทรัพย์์แห่งประเทศไทย์ ในงานมอบรางวัล 

ด้านความย์ั�งย์ืน SET Sustainability Awards 2018  

ต่อเ นื�อง เป็นปี ท่�  4  เ พื� อประกาศเ ก่ย์รติ คุณและเชิดชู 

บริษัทจดทะเบ่ย์นท่�ม่การดำาเนินธุรกิจอย์่างย์ั�งย์นื

 § ปี พ.ศ. 2561 บริษัทฯ ได้รับรางวัล "บริษััทจดทะเบียน 

ด้านนักลงทุนสััมพัันธ์์ดีเด่น" (Outstanding Investor 

Relations Awards) ในกลุ่มบริษัทท่�ม่มูลค่าหลักทรัพย์ ์

ตามราคาตลาดระหว่าง 30,000 - 100,000 ล้านบาท 

จากตลาดหลักทรัพย์แ์ห่งประเทศไทย์ในงาน "SET Awards 2018"  

ซ่ึ่�งบริษัทฯ ได้รับรางวัลน่�ติดต่อกันเป็นครั�งท่� 2

 § ปี พ.ศ. 2560 บรษิทัฯ ได้รบัรางวลั “THAILAND TOP 

COMPANY AWARDS 2017” ในกลุ่มธุรกิจ 

อสังหาริมทรัพย์ ์ซ่ึ่�งรางวัลดังกล่าวมอบให้แก่บริษัท 

ท่�ม่ศักย์ภาพในการดำาเนินธุรกิจ ม่หลักธรรมาภิบาล  

และความรับผิดชอบต่อสังคม จัดโดย์มหาวิทย์าลัย์ 

หอการค้าไทย์ ร่วมกับ นิตย์สาร Business+  

ในเครือเออาร์ไอพ่

 § ปี พ.ศ. 2560 บรษัิทฯ ได้รบัรางวลั "บรษิัทัจดทะเบยีนด้านนกัลงทนุสััมพันัธ์์ดเีด่น" 

(Outstanding Investor Relations Awards) ในกลุ่มบริษัทท่�ม่มูลค่าหลักทรัพย์์ 

ตามราคาตลาดระหว่าง 30,000 -100,000 ล้านบาท จากตลาดหลักทรัพย์์แห่งประเทศไทย์  

ในงาน "SET Awards 2017"
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 § ปี พ.ศ. 2560 บริษัทฯ ได้รับรางวัล Thailand Sustainability  

Investment (THSI) หรือ หุ้นยั�งยืน ประจำาปี 2560 จากตลาดหลักทรัพย์์ 

แห่งประเทศไทย์ในงาน SET Sustainability Awards 2017  

ต่อเนื�องเป็นปีท่� 3 เพื�อประกาศเก่ย์รติคุณและเชิดชูบริษัทจดทะเบ่ย์น 

ท่�ม่การดำาเนินธุรกิจอย์่างย์ั�งย์นื

 § ปี พ.ศ. 2560 บริษัทฯ ได้รับเลือกเป็นหน่�งใน “รางวััล Top 10 

บริษััทยอดเยี�ยมแห่งปี 2017” จากนิตย์สารการเงินธนาคาร  

ซ่ึ่�งเป็นรางวัลท่�ได้วิเคราะห์ปัจจัย์พื�นฐานทางธุรกิจของบริษัทจดทะเบ่ย์น 

ในตลาดหลักทรัพย์์ (Market Capitalization) สูงสุด 300 อันดับแรก 

 § ปี พ.ศ. 2560 บรษัิทฯ ได้รบัการจัดอนัดับในกลุม่ 

“ดีเลศิั” ติิดต่ิอกนัเป็นปีที� 5 จากผลของการสำารวจ 

การกำากับดูแลกิจการท่� ด่บริษัทจดทะเบ่ย์น 

ในปี 2560 ดำาเนินการโดย์สมาคมส่งเสริมสถึาบัน 

กรรมการบริษัทไทย์ ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ ์

แห่งประเทศไทย์ และสำานักงานคณะกรรมการ 

กำากับหลักทรัพย์์และตลาดหลักทรัพย์์

 § ปี พ.ศ. 2559 บริษัทฯ ได้รับการคัดเลือกให้อย์ู ่ใน 

ราย์ชื�อหุ้นย์ั�งย์ืน หรือ Thailand Sustainability 

Investment (THSI) ประจำาปี 2559 จากตลาดหลักทรัพย์์ 

แห่งประเทศไทย์ ซ่ึ่�งบริษัทฯ ได้รับรางวัลน่�ติดต่อกัน 

เป็นครั�งท่� 2

 § ปี พ.ศ. 2559 บรษัิทฯ ได้รบัรางวลั “Investors’ Choice Award” จากสมาคมส่งเสรมิผูล้งทนุไทย์ ร่วมกบัตลาดหลกัทรพัย์์ 

แห่งประเทศไทย์ สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์์และตลาดหลักทรัพย์์ (ก.ล.ต.) และสภาธุรกิจตลาดทุนไทย์  

โดย บริษััท ศุัภาลัย จำากัด (มหาชน) เป็น 1 ใน 47 บริษััท ที�สัามารถึทำาคะแนนการประเมินคุณภาพัการจัดประชุม 

ผู้้้ถืึอหุ้นอย่้ในเกณฑ์์ยอดเยี�ยมดีเลิศั ได้คะแนนเต็ิม 4 ปีติิดต่ิอกัน (พั.ศั. 2556-2559)

และม่ผลประกอบการท่�แสดงกำาไร รวมทั�งบริษัทจดทะเบ่ย์นในตลาดหลักทรัพย์์ MAI จำานวน 96 บริษัท 

ท่�ม่ผลประกอบการแสดงกำาไร โดย์ใช้ข้อมูล ณ สิ�นปี 2559 โดย์ใช้วิธ่การจัดอันดับท่�วัดจากเกณฑ์์การพิจารณา 

ท่�เป็นมาตรฐานสากล ซ่ึ่�งจะสะท้อนให้เห็นถ่ึงความม่ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของบริษัทในภาพรวม โดย์วัดจาก 

ขนาดของบริษัท ความสามารถึในการแสวงหากำาไร ผลตอบแทนต่อการลงทุน
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 § ปี พ.ศ. 2559 บริษัทฯ ได ้รับผลการประเมินการกำากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบ่ย์นไทย์ประจำาป ี 2559  

จากสมาคมส่งเสริมสถึาบันกรรมการบริษัทไทย์ (IOD) ซ่ึ่�งได้รับการสนับสนุนจากสำานักงานคณะกรรมการ 

กำากับหลกัทรพัย์ ์และตลาดหลกัทรัพย์ ์(ก.ล.ต.) และตลาดหลกัทรพัย์แ์หง่ประเทศไทย์ โดย์ บริษััท ศุัภาลยั จำากัด (มหาชน) 

เป็น 1 ใน 80 บริษััทที�ได้รับคะแนนในระดับดีเลิศั (Excellent) จากบริษัทท่�สำารวจทั�งสิ�น 601 บริษัท โดย์ได้รับต่อเนื�อง 

ติดต่อกันเป็นปีท่� 4

 § ปี พ.ศ. 2558 บริษัทฯ ได้รับรางวัล 

“บริ ษัั ท จดทะ เบี ย นด ้ า นผู้ลก า ร 

ดำาเนินงานดเีด่น ปี 2558” (Outstanding 

Company Performance Awards) 

จากตลาดหลักทรัพย์์แห่งประเทศไทย์ 

ในงาน SET Awards 2015

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

Billion  Award”  จาก Forbes Asia  ณ  Sunway 

Resort Hotel and Spa ประเทศมาเลเซ่ึ่ย์  

โดย์ บริษััท ศุัภาลัย จำากัด (มหาชน) เป็น 1 ใน 6 บริษััท 

ในประเทศัไทยที�ได้รับรางวััลดังกล่าวั จากการ 

พิจารณาคัดเลือกบริษัทจดทะเบ่ย์นในภูมิภาคเอเช่ย์ 

โดย์วัดผลจากผลการทำากำาไร, อัตราการเติบโต 

ท่�ต่อเนื�อง และโอกาสทางธุรกิจในอนาคต

 § ปี พ.ศ. 2558 บริษัทฯ ได้รับรางวัล “Thailand Sustainability 

Investment 2015” หรือ รายชื�อ “หุ้นยั�งยืน ประจำาปี 2558” 

จากตลาดหลักทรัพย์์แห่งประเทศไทย์  ในงาน SET Sustainability 

Awards 2015 ซ่ึ่�งเป็นรางวัลท่�มอบให้แก่บริษัทจดทะเบ่ย์น 

ท่�ม่ความโดดเด่นด้านการดำาเนินธุรกิจอย่์างย์ั�งย์นืและสร้างผลกระทบ 

เชิงบวกแก่สังคม
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 § ปี พ.ศ. 2558 บริษัทฯ ได้รับผลการประเมิน 

การกำากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบ่ย์นไทย์ 

ประจำาปี 2558 จากสมาคมส่งเสริมสถึาบัน 

กรรมการบริษัทไทย์ ( IOD) ซ่ึ่� ง ไ ด้ รับ 

การสนับสนุนจากสำานักงานคณะกรรมการ 

กำากับหลักทรัพย์์ และตลาดหลักทรัพย์์ 

(ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์์แห่งประเทศไทย์ 

โดย์ บริษััท ศุัภาลัย จำากัด (มหาชน) เป็น 1 

ใน 55 บรษัิัท ที�ได้รับคะแนนในระดบัดเีลิศั  

(Excellent) จากบริษัทท่�สำารวจทั�งสิ�น 

จำานวน 588 บริษัท

 § ปี พ.ศ. 2557 สมาคมส่งเสริมสถึาบันกรรมการบริษัทไทย์ร่วมกับ 

ตลาดหลักทรัพย์์แห่งประเทศไทย์และสำานักงานคณะกรรมการ 

กำากับหลักทรัพย์์และตลาดหลักทรัพย์์ ได้จัดสำารวจและติดตาม 

พัฒนาการด้านการกำากับดูแลกิจการของบริ ษัทจดทะเบ่ย์น 

ในประเทศไทย์ ม่วัตถุึประสงค์เพื�อจัดทำาราย์งาน CGR เพื�อแสดงถ่ึง 

การกำากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบ่ย์นไทย์ในภาพรวม 

พร้อมข้อเสนอแนะ และเป็นข้อมูลสำาหรับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์์ 

ในการประกอบการตัดสินใจลงทุน โดย์ในปี 2557 บริษััท ศุัภาลัย  

จำากัด (มหาชน) มีผู้ลการประเมินการกำากับด้แลกิจการ 

บริษััทจดทะเบียนไทยประจำา ปี  เ ป็น 1 ใน 29 บริ ษััท 

ที�ได้รบัคะแนนในระดับดีเลิศั (Excellent) จากบริษัทท่�สำารวจทั�งสิ�น 

จำานวน 550 บริษัท

 § ปี พ.ศ. 2556 บริษัทฯ ได ้รับผลการประเมินการกำากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบ่ย์นไทย์ประจำาป ี 2556  

จากสมาคมส่งเสริมสถึาบันกรรมการบริษัทไทย์ (IOD) ซ่ึ่�งได้รับการสนับสนุนจากสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์์ 

และตลาดหลักทรัพย์์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์์แห่งประเทศไทย์ โดย์ บริษััท ศุัภาลัย จำากัด (มหาชน)  

เป็น 1 ใน 87 บริษััท ที�ได้รับคะแนนในระดับดีเลิศั (Excellent) จากบริษัทท่�สำารวจทั�งสิ�น จำานวน 526 บริษัท

 § ปี พ.ศ. 2553 บริษัทฯ ได ้รับโล ่รางวัลและใบประกาศเก่ย์รติคุณ  

“บริษััทจดทะเบียนที�มีผู้ลการดำาเนินงานยอดเยี�ยมประจำาปี 2010”  

(Best Performance Awards) จากตลาดหลักทรัพย์์แห่งประเทศไทย์ 

ในงาน SET Awards 2010  ซ่ึ่�งเป็นบริษัทจดทะเบ่ย์นฯ เพ่ย์งบริษัทเด่ย์ว 

ท่� ได้ รับรางวัลในกลุ่มท่� ม่ มูลค่ าหลักทรัพย์์ตามราคาตลาดสู งกว่า  

10,000 ล้านบาท

 § ปี พ.ศ. 2553 บรษิทัฯ ได้รบัรางวลั “Best Under  A  Billion  Award”  

จากนิตย์สาร Forbes Asia โดย์ บริษััท ศัุภาลัย จำากัด (มหาชน)  

เป็น 1 ใน 200 บริษััทที�ได้รับรางวััลดังกล่าวั จากการพิจารณาคดัเลอืก 

บริษัทจดทะเบ่ย์นในภูมิภาคเอเช่ย์กว่า 13,000 บริษัท และเป็น  

1 ใน 9 บริษัทจดทะเบ่ย์นไทย์ท่�ได้รับรางวัลน่� โดย์วัดผลจากผลการ 

ทำากำาไร, อัตราการเติบโต, ภาระหน่�สิน และโอกาสทางธุรกิจในอนาคต
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 § ปี พ.ศ. 2562 บริษัทฯ ได้รับรางวัล “สัถึานประกอบกิจการดีเด่น 

ด้านแรงงานสััมพัันธ์์และสัวััสัดิการแรงงาน ประจำาปี 2562 

ระดับประเทศั” (Thailand Labour Management Excellence  

Award 2019) ต่อเนื�องเป็นปีท่� 2 สำาหรับสถึานประกอบกิจการ 

ขนาดใหญ่ จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน 

เพื�อย์กย่์องและเชิดชูสถึานประกอบการท่�ม่ระบบการบริหารจัดการ 

ด้านแรงงานท่�เป็นมาตรฐานสากลตามเกณฑ์์ท่�กำาหนด

 § ปี พ.ศ. 2561 บรษิทัฯ ได้รบัรางวลั “สัถึานประกอบกจิการ 

ดีเด่นด้านแรงงานสััมพัันธ์์และสัวััสัดิการแรงงาน 

ประจำาปี 2561 ระดับประเทศั” (Thailand Labour 

Management Excellence Award 2018) สำาหรับ 

สถึานประกอบกิจการขนาดใหญ่ จากกรมสวัสดิการ 

และคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เพื�อย์กย์่อง 

และเชิดชูสถึานประกอบการท่�ม่ระบบการบริหารจัดการ 

ด้านแรงงานท่�เป็นมาตรฐานสากลตามเกณฑ์์ท่�กำาหนด

 § ปี พ.ศ. 2559 บริษัทฯ ได้รับโล่ประกาศเก่ย์รติคุณ 

“สัถึานประกอบการดีเด่น” จากสำานกังานประกันสังคม 

เพื�อเชิดชูเก่ย์รติในโอกาสท่�บริษัท ศุภาลัย์ จำากัด 

(มหาชน) เป็นสถึานประกอบการดเ่ด่นในการดำาเนนิการ

ตามกฎหมาย์ได้ถึูกต้องและครบถึ้วน

 § ปี พ.ศ. 2557 บริษัทฯ ได้รับรางวัล “บริษััทจดทะเบียนด้านการรายงาน 

บรรษััทภิบาลดีเยี�ยม ประจำาปี 2557” (Top Corporate Governance  

Report Awards) จากตลาดหลักทรัพย์์แห่งประเทศไทย์ ในงาน SET 

Awards 2014 ซ่ึ่�งเป็นรางวัลท่�มอบให้แก่บริษัทจดทะเบ่ย์นท่�ม่ความโดดเด่น 

ด้านราย์งานการปฏิิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการท่�ด่

2. รางวััลที�แสัดงถึึงควัามโปร่งใสัและธ์รรมาภิบาล
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 § ปี พ.ศ. 2562 บริษัทรับประกาศเก่ย์รติคุณ Sustainability  

Disclosure Recognition ภาย์ในงาน Sustainability Disclosure 

Award ประจำาปี 2562  จาก สถึาบันไทย์พัฒน์ เพื�อเป็นการส่งเสริม 

และสร้างขวัญกำาลังใจให้แก่องค์กรท่�ดำาเนินการเปิดเผย์ข้อมูล 

ความย์ั�งย์ืนต่อสาธารณะและผู้ม่ส่วนได้เส่ย์ท่�เก่�ย์วข้อง ซ่ึ่�งถืึอเป็นการ 

พัฒนาองค์กรสู่ความย์ั�งย์ืน ในระย์ะย์าว สอดคล้องกับเป้าหมาย์ 

การพัฒนาท่�ย์ั�งยื์น SDG Target 12.6 ท่�ในปัจจุบันม่องค์กรสมาชิก 

จำานวน 104 องค์กร

 § ปี พ.ศ. 2562 บริษัท รับรางวัลประกาศเก่ย์รติคุณ Silver Star 

for Children จากองค์การย์ูนิเซึ่ฟ ประเทศไทย์ สำาหรับองค์กร 

ท่�ให้การช่วย์เหลือและสนับสนุนโครงการต่างๆ เพื�อเด็กท่�ขาดแคลน 

และด้อย์โอกาสขององคก์ารย์นิูเซึ่ฟ ประเทศไทย์ ซ่ึ่�งรางวัลดังกลา่ว 

สอดคล้องกับการดำา เ นินกิจกรรมเพื�อ สังคมของบริษัทฯ 

ท่� ให้ความสำาคัญประเด็นด้านเด็ก มุ่งเน้นการมอบโอกาส 

และความช่วย์เหลือในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การศ่กษา สุขภาพ 

คุณภาพช่วิต ความปลอดภัย์ เป็นต้น

 § ปี พ.ศ. 2562 บริษัทฯ ได้รับรางวัล Certificate of ESG100  

Company” ประจำาปี 2562  จาก ESG Rating ของสถึาบันไทย์พฒัน์ 

โดย์ บริษัท ศุภาลัย์ จำากัด (มหาชน) ได้รับรางวัลดังกล่าวต่อเนื�อง 

เป็นปีท่� 4 ซ่ึ่�งเป็นรางวัลท่�ได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ใน 100 อันดับ

บริษัทจดทะเบ่ย์นท่�ม่ความโดดเด่นในการดำาเนินธุรกิจอย์่างย์ั�งย์ืน 

ด้านสิ�งแวดล้อม สังคม และ  ธรรมาภิบาล ในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ ์

และก่อสร้าง โดย์คัดเลือกจาก 771 บริษัทจดทะเบ่ย์นใน 

ตลาดหลักทรัพย์์แห่งประเทศไทย์

 § ปี พ.ศ. 2561 บริษัทฯ ได้รับรางวัล “Certificate of ESG100 Company” ประจำาปี 2561 จาก ESG Rating 

ของสถึาบันไทย์พัฒน์ โดย์ บริษัท ศุภาลัย์ จำากัด (มหาชน) ได้รับรางวัลดังกล่าวต่อเนื�องเป็นปีท่� 3 ซ่ึ่�งเป็นรางวัล 

ท่�ได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ใน 100 อันดับบริษัทจดทะเบ่ย์นท่�ม่ความโดดเด่นในการดำาเนินธุรกิจอย์า่งย์ั�งยื์น ด้านสิ�งแวดล้อม 

สังคม และธรรมาภิบาล โดย์คัดเลือกจาก 683 บริษัทจดทะเบ่ย์นในตลาดหลักทรัพย์์แห่งประเทศไทย์

3. รางวััลที�แสัดงถึึงควัามรับผิู้ดชอบต่ิอสัังคม ได้แก่
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 § ปี พ.ศ. 2561 บรษิทัฯ ได้รบัรางวลั “รายงานควัามยั�งยืน ประจำาปี 2561” 

(Sustainability Report Award 2018) ประเภท Recognition 

จากตลาดหลักทรัพย์์แห่งประเทศไทย์ โดย์พิจารณาจากการเผย์แพร่ 

ข้อมูลด้าน ESG ของบริษัทอันเป็นประโย์ชน์ต่อ Stakeholders 

ในรูปแบบของราย์งานความย์ั�งยื์น ซ่ึ่�งบริษัท ศุภาลัย์ จำากัด (มหาชน) 

ได้รับรางวัลน่�เป็นครั�งท่� 2

 § ปี พ.ศ. 2561 บริษัทฯ รับมอบรางวััลศั้นย์รับเรื�องร้อง 

และแก้ไขปัญหาให้กับผู้้้บริโภคดีเด่น ประจำาปี 2560  

(Consumerb Protection Thailand Call Center  

Award 2017) จากสำานักงานคณะกรรมการคุ้มครอง 

ผู้บริโภค ซ่ึ่�งบริษัทฯ ได้รับรางวัลน่�ติดต่อกัน 3 ปี

 § ปี พ.ศ. 2561 บรษิทัฯ ได้รบัโล่ประกาศเก่ย์รตคิณุจาก 

สภาหอการค้าไทย์ ในฐานะเป็นบริษััทพีั� เ ลี�ยง 

ในโครงการ Big Brother Season 2 ซ่ึ่�งช่วย์เหลือ 

SME ให้ม่ทักษะท่�จำาเป็นในการประกอบธุรกิจ  

ต ล อ ด จ น ใ ห้ คำา แ น ะ นำา ใ น ก า ร พั ฒ น า สิ น ค้ า 

และบริการให้สามารถึเติบโตอย์่างย์ั�งย์ืน

 § ปี พ.ศ. 2560 บริษัทฯ ได้รับรางวัล “Certificate of 

ESG100 Company” ประจำาปี 2560 จาก ESG  

Rating ของสถึาบันไทย์พัฒน์ โดย์ บริษัท ศุภาลัย์ 

จำากัด (มหาชน) ได้รับรางวัลดังกล่าวต่อเนื�อง 

เป็นปีท่� 2 ซ่ึ่�งเป็นรางวัลท่�ได้รับการคัดเลือกเป็น  

1 ใน 100 อันดับบริษัทจดทะเบ่ย์นท่�ม่ความโดดเด่น 

ในการดำาเนินธุรกิจอย์่างย์ั�งย์ืน ด้านสิ�งแวดล้อม 

สังคม และธรรมาภิบาล โดย์คัดเลือกจาก 656 บริษัท 

จดทะเบ่ย์นในตลาดหลักทรัพย์์แห่งประเทศไทย์

 § ปี พ.ศ. 2559 บริษัทฯ ได้รับรางวัล “Certificate of 

ESG100 Company” ประจำาปี 2559 จาก ESG  

Rating ของสถึาบันไทย์พัฒน์ โดย์ บริษัท ศุภาลัย์ จำากัด 

(มหาชน) ได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ใน 100 อันดับ  

บริษัทจดทะเบ่ย์นท่�ม่ความโดดเด่นในการดำาเนินธุรกิจ 

อย์่างย์ั�งย์ืน ด้านสิ�งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล
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 § ป ี  พ .ศ .  2559 บริษัทฯ ได ้ รับรางวัล  

“การ จัด กิจกรรม รับผิู้ดชอบต่ิอ สัังคม 

และสิั�งแวัดล้อมของสัถึานประกอบการ 

ที�ทำากิจกรรมดีเด่น ประจำาปี 2559” (EIT - CSR 

Awards 2016) จากสภาวิศวกรรมสถึาน 

แห่งประเทศไทย์ ในพระบรมราชูปถัึมภ์ (วสท.) 

 § ปี พ.ศ. 2559 บรษิทัฯ ได้รบัรางวลั “รายงานควัามยั�งยนื ประจำาปี 2559” 

(Sustainability Report Award 2016) ประเภท Recognition 

จากตลาดหลักทรัพย์แ์ห่งประเทศไทย์ โดย์พิจารณาจากการเผย์แพร่ข้อมูล 

ด้าน ESG ของบริษัทฯ อันเป็นประโย์ชน์ต่อกลุ่มผู้ลงทุนในรูปของราย์งาน 

ความย์ั�งย์ืน

 § ปี พ.ศ. 2558 บริษัทฯ ได้รับรางวัล “ผู้้้ประกอบธ์ุรกิจที�มีศั้นย์รับเรื�อง 

และแกไ้ขปัญหาใหแ้กผู้้่้บริโภคดเีดน่ ประจำาปี 2558” (Consumer Protection 

Thailand Call Center Award 2015) จากสำานักงานคณะกรรมการคุ้มครอง 

ผู้บริโภค ซ่ึ่�งบริษัทฯได้รับรางวัลน่�ติดต่อกัน 2 ปี

 § ปี พ.ศ. 2557 บริษัทฯ ได ้ รับรางวัล”  

“ผู้้้ประกอบธุ์รกิจที�มีศ้ันย์รับเรื�องและแก้ไข 

ปัญหาให้แก่ผู้้้บริโภคดีเด่น ประจำาปี 2557” 

(Consumer Protection Thailand Call 

Center Award 2014) จากสำานักงาน 

คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

 § ปี พ.ศ. 2556 บริษัทฯ ได้รับรางวัล “ผู้้ ้ประกอบธุ์รกิจ 

อสัังหาริมทรัพัย์ที�ดี ประจำาปี 2554-2555” ของสำานักงาน 

คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) สำานักนาย์กรัฐมนตร่ 

ในโครงการอสังหาริมทรัพย์์ติดดาว สคบ. โดย์ บริษัท ศุภาลัย์ 

จำากัด (มหาชน) ได้รับรางวัล จำานวน 4 โครงการ ได้แก่ 

ศุภาลัย์ สุวรรณภูมิ, ศุภาลัย์ ปาร์ค ศร่นครินทร์, ศุภาลัย์ ปาร์ค  

แย์ก ติวานนท์ และศุภาลัย์ ริเวอร์ เพลส ซ่ึ่�งศุภาลัย์ 

ได้รับรางวัลน่�ติดต่อกันเป็นครั�งท่� 3
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 § ปี พ.ศ. 2555 บริษัทฯ ได้รับรางวัล “รัษัฎากรพัิพััฒน์” หรือ “ผู้้้เสัียภาษัีคุณภาพั 

ประจำาปี  พั.ศั.2554”  ซ่ึ่�งเป็นรางวัลโดย์กรมสรรพากรในสังกัดกระทรวงการคลัง  ตามนโย์บาย์ 

“ถูึกต้อง ภูมิใจ ให้ชาติ” ซ่ึ่�งมอบให้แก่ ผู้เส่ย์ภาษ่ท่�ควรค่าแก่การย์กย์่อง เชิดชู เนื�องจาก 

องค์กรหรือบุคคลเหล่าน่�เป็นคนด่ของแผ่นดินท่�ได้ร่วมมือร่วมใจกันเส่ย์ภาษ่อย์่างถูึกต้อง 

เต็มท่� เต็มใจ และซืึ่�อสัตย์์ เป็นต้นแบบของการทำาความด่และสร้างความเชื�อมั�นให้เกิดข่�น 

กับประชาชน ผู้ประกอบการ หน่วย์งาน และองค์กรต่างๆ ตระหนักถ่ึงคุณประโย์ชน์ของการ 

เส่ย์ภาษ่ เพื�อนำาไปสร้างความเจริญมั�งคงแก่ประเทศชาติบ้านเมืองต่อไป

 § ปี พ.ศ. 2555 บริษัทฯ ในฐานะเจ้าของอาคารศุภาลัย์ 

แกรนด์ ทาวเวอร์ ได้รับรางวัลประกาศเก่ย์รติคุณ 

“อาคารปลอดภยั อุ่นใจทั�งเมอืง”  จากกรุงเทพมหานคร 

ให้เป็นอาคารท่�ม่การบริหารจัดการด้านความปลอดภัย์ 

รางวัลชมเชย์ ในโครงการเสริมสร้างการม่ส่วนร่วม 

ด้านความปลอดภัย์ในบ้านและอาคาร โดย์สำานักการโย์ธา 

กรุงเทพมหานคร

 § ปี พ.ศ. 2555 บริษัทฯ ได้รับโล่ประกาศเก่ย์รต ิ

คุณโครงการ “รวัมแรงไทย รักษัานำ�าใสัทุกค้คลอง” 

จากนางสาวย์ิ�งลักษณ์ ชินวัตร นาย์กรัฐมนตร่ ซ่ึ่�งเป็น

ประธานพิธ่มอบโล่ดังกล่าว ในโอกาสท่�บริษัท ศุภาลัย์ 

จำากัด (มหาชน) เป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์์ท่�เข้าร่วม 

โครงการเพื�อช่วย์ดูแลรักษาคูคลองอย์่างย์ั�งย์ืน

 § ปี พ.ศ. 2553 บริษัทฯ ได้รับโล่รางวัล 

และใบประกาศเก่ย์รติคุณ “ผู้้้ประกอบการ 

ธุ์รกิจอสัังหาริมทรัพัย์ที�ดี” ประจำาปี 

พั.ศั .2552 -2553  ของสำา นัก งาน 

คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)  

สำา นั ก น า ย์ ก รั ฐ ม น ต ร่ ใ น โ ค ร ง ก า ร 

อสังหาริมทรัพย์ติ์ดดาว สคบ. ซ่ึ่�งศุภาลัย์ 

ได้รับรางวัลน่�ติดต่อกันเป็นครั�งท่� 2 

 § ปี พ.ศ. 2551 บริษัทฯ ได้รับรางวัลและ 

ประกาศเก่ย์รติคุณ “ผู้้้ประกอบการธ์ุรกิจ 

อสัังหาริมทรัพัย์ที�ดี” ประจำาปี 2550 -2551  

ของสำานักงานคณะกรรมการคุ้มครอง 

ผู้บริโภค (สคบ.) สำานักนาย์กรัฐมนตร่  

ในโครงการคัดเ ลือก ผู้ประกอบธุร กิจ 

อสังหาริมทรัพย์์ท่�ด่

 § ปี พ.ศ. 2546 บริษัทฯ ได้รับประกาศเก่ย์รติคุณ “ผู้้้ประกอบธ์ุรกิจที�รักษัา 

สิัทธิ์ผู้้้บริโภคด้านโฆษัณา : โฆษัณาสิันค้าและบริการที�เป็นธ์รรมต่ิอผู้้้บริโภค” 

จากคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำานักนาย์กรัฐมนตร่
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 § ปี พ.ศ. 2562 บริษัทฯ ได้รับรางวัล FIABCI - Thai  

PRIX D'EXCELLENCE AWARDS 2019 ประเภท  

Residential Condominium Category จัดโดย์  

สมาคมการคา้อสงัหารมิทรพัย์ส์ากล หรอื FIABCI – Thai 

มอบให้แก่โครงการ ศุภาลัย์ มอนเต้ @ เว่ย์ง เช่ย์งใหม่

 § ปี พ.ศ. 2562 บริษัทฯ ได้รับรางวัล BCI Asia Top 10  

Developers Awards 2019 จากบริษัท บ่ซ่ึ่ไอ เอเช่ย์ 

คอนสตรัคชั�น อินฟอร์เมชั�น จำากัด และ Future Arc Journal 

โดย์มอบรางวัลดังกล่าวให้กับโครงการคอนโดมิเน่ย์ม  

คือ ศุภาลัย์ ริวา แกรนด์,  ศุภาลัย์ ซิึ่ต่� ร่สอร์ท พระราม 8, 

ศุภาลัย์ เวอเรนด้า ภาษ่เจริญ และ ศุภาลัย์ โอเร่ย์นทัล 

สุขุมวิท 39 ซ่ึ่�งบริษัทฯ ได้รับรางวัลดังกล่าวต่อเนื�องเป็นปีท่� 9 

 § ปี พ.ศ. 2562 บรษิทัฯ ได้รบัรางวลั “ฉลากแบบอาคารอนรุกัษ์ัพัลงังาน 2562” 

ระดับด่มาก ประเภทอาคารชุด จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์ 

พลังงาน กระทรวงพลังงาน (BEC Awards 2019) โดย์ผ่านเกณฑ์์มาตรฐาน 

การออกแบบอาคาร Building Energy Code (BEC) ท่�ออกแบบมาเพื�อการ 

อนุรักษ์พลังงาน จาก 2 โครงการคอนโดมิเน่ย์ม ได้แก่ โครงการศุภาลัย์ เวอเรนด้า 

รัตนาธิเบศร์ และโครงการ ศุภาลัย์ ซิึ่ต่� ร่สอร์ท สถึาน่พระนั�งเกล้า - เจ้าพระย์า 

 § ปี พ.ศ. 2561 บริษัทฯ ได้รับรางวัล “บ้านจัดสัรรอนุรักษั์พัลังงาน 

ดีเด่น ปี 2561” จำานวน 3 รางวัล จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทน 

และอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ได้แก่

- รางวัลบ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงานด่เด่น แบบบ้านศุภจิตรา (ใหม่) 

โครงการศุภาลัย์ พร่ม่า วิลล่า พระราม 2 - บางขุนเท่ย์น

- รางวัลบ ้านจัดสรรอนุรักษ ์พลังงานด่ เด ่น แบบบ้านศุภศิริ 

โครงการศุภาลัย์ เอสเซึ่้นส์ ลาดพร้าว 

- รางวัลบ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงานด่เด ่น แบบบ้านศุภราช 

โครงการศุภาลัย์ พร่ม่า วิลล่า พระราม 2 - บางขุนเท่ย์น

4. รางวััลที�แสัดงถึึงควัามเป็นผู้้้นำาทางด้านการพััฒนาคุณภาพัสิันค้าที�ดีเยี�ยม ได้แก่
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 § ปี พ.ศ. 2561 โครงการคอนโดมเินย่์ม ศุัภาลยั เวัอเรนด้า รชัวิัภา – ประชาชื�น 

ได้รับฉลากแบบอาคารอนรัุกษ์ัพัลังงาน 2561 ระดบัดีมาก ประเภทอาคารชดุ 

(BEC Awards 2018) โดย์ผ่านเกณฑ์์มาตรฐานการออกแบบอาคาร Building 

Energy Code (BEC) ท่�ออกแบบมาเพื�อการอนุรักษ์พลังงาน จากกรมพัฒนา

พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

 § ปี พ.ศ. 2561 โครงการคอนโดมิเน่ย์ม 2 โครงการของบริษัทฯ  

คือ ศุัภาลัย เวัลลิงตัิน และศุัภาลัย มอนเต้ิ @ เวีัยง เชียงใหม่ 

ได้รับใบประกาศน่ย์บัตรผ่านมาตรฐานโครงการ PEAT 2018  

จากการประกวดโครงการอสังหาริมทรัพย์์เพื�อการส่งออก 

Property Export Awards Thailand 2018 (PEAT 2018) 

ของศูนย์์ วิ จัย์ข่ดความสามารถึในการแข่งขัน สำานักวิ จัย์ 

สถึาบันบัณฑิ์ตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ร่วมกับสมาคมพัฒนา 

อสังหาริมทรัพย์์ไทย์ สมาคมสถึาปนิกสย์าม การเคหะเเห่งชาติ 

สำานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคและกรมส่งเสริม 

การค้าระหว่างประเทศ

 § ปี พ.ศ. 2561 บริษัทฯ ได้รับรางวัล BCI Asia Top 10 Developers 

Awards 2018 จากบริษัท บ่ซึ่ไ่อ เอเช่ย์ คอนสตรัคชั�น อินฟอร์เมชั�น 

จำากัด และ Future Arc Journal โดย์มอบรางวัลดังกล่าวให้กับ 

โครงการคอนโดมิเน่ย์ม คือ ศุภาลัย์ เวอเรนด้า พระราม 9 ซ่ึ่�งบริษัทฯ  

ได้รับรางวัลดังกล่าวต่อเนื�องเป็นปีท่� 8

 § ปี พ.ศ. 2561 บริษัทฯ ได้รับโล่ประกาศัเกียรติิคุณโครงการ 

อสัังหาริมทรัพัย์ดีเด่น ปี 2561 สัำาหรับโครงการศุัภาลัย พัาร์ควิัลล์ 

ป่�นเกล้า - กาญจนา ประเภท “บ้านเดี�ยวัราคาปานกลาง” 

และโครงการศัุภาลัย ซิิ ตีิ�  รีสัอร์ท แจ้งวััฒนะ ประเภท 

“อาคารชุดราคาปานกลาง” จากศูนย์์ข้อมูลวิจัย์และประเมินค่า 

อสังหาริมทรัพย์์ ไทย์ บริ ษัท เอเจนซึ่่�  ฟอร์  เร่ย์ลเอสเตท 

แอฟแฟร์ส จำากัด ซ่ึ่�งรางวัลดังกล่าวคัดเลือกจากโครงการ 

“คุ้มค่ากับการซืึ่�อ” โดย์พิจารณาจากราคาท่�เหมาะสม ทำาเลท่�ตั�ง  

วัสดุ รูปแบบและการออกแบบ สภาพแวดล้อมในโครงการ 

และของแถึม
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 § ปี พ.ศ. 2560 บริษัทฯ ได้รับรางวัล “Thailand's Top Brand Trust Index in the Real Estate Industry 2017” 

จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทย์าลัย์ ซ่ึ่�งเป็นรางวัลท่�การันต่ว่า แบรนด์ใดได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภคมากท่�สุด  

ผ่านกระบวนการวิจัย์อย์่างเป็นระบบตามหลักวิชาการ ด้วย์การนำาดัชน่ความเชื�อมั�นผู้บริโภค (Consumer Confidence 

Index) เครื�องมือวัดความไว้วางใจ (Trust Barometer) และส่วนประสมการตลาดบริการ (Service Marketing Mix)  

มาผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย์เครื�องมือสถิึติชั�นสูงเพื�อกลั�นกรองให้เกิดเครื�องมือดัชน่ความไว้วางใจแบรนด์ในอุตสาหกรรม 

อสังหาริมทรัพย์ท่์�ม่ความเชื�อถืึอได้ และถูึกต้องอย์่างเป็นวิชาการ โดย์ บริษัท ศุภาลัย์ จำากัด (มหาชน) เป็นแบรนด์ท่�ได้รับ 

ความไว้วางใจจากผู้บริโภคประเภทรางวัลคอนโดมิเน่ย์มท่�ลูกค้าโหวตว่าคุ้มค่าท่�สุด

 § ปี พ.ศ. 2560 บริษัทฯ ได้รับรางวัล BCI Asia Top 10 Developers  

Awards 2017 จากบริษัท บ่ซ่ึ่ไอ เอเช่ย์ คอนสตรัคชั�น อินฟอร์เมชั�น จำากัด 

และ Future Arc Journal โดย์มอบรางวัลดังกล่าวให้กับโครงการ 

คอนโดมิเน่ย์ม จำานวน 3 โครงการ คือ ศุภาลัย์ ไลท์ รัชดาฯ - นราธิวาส 

- สาทร ศุภาลัย์ ลอฟท์ สถึาน่แคราย์ และศุภาลัย์ ลอฟท์ สถึาน่ตลาดพลู 

ซ่ึ่�งบริษัทฯ ได้รับรางวัลดังกล่าวต่อเนื�องเป็นปีท่� 7

 § ปี พ.ศ. 2560 บริษัทฯ ได้รับโล่ประกาศเก่ย์รติคุณ “โครงการอสัังหาริมทรัพัย์ดีเด่นปี 2560” สำาหรับโครงการศุภาลัย์  

เวลลิงตัน 2 ประเภท “คอนโดมิเน่ย์ม” จากศูนย์์ข้อมูลวิจัย์และประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์์ไทย์ บริษัท เอเจนซ่ึ่� ฟอร์  

เร่ย์ลเอสเตท แอฟแฟร์ส จำากัด

 § ปี พ.ศ. 2559 บรษิทัฯ ได้รบัโล่ประกาศเก่ย์รตคิณุ “โครงการอสัังหารมิทรพััย์ดเีด่น  

ปี 2558” ในโครงการศุภาลัย์ พร่มา วิลล่า พหลโย์ธิน 50 ประเภท “บ้านเด่�ย์ว”  

และโครงการศุภาลัย์ เบลล่า วงแหวน - พระราม 2 ประเภท “ทาวน์เฮ้้าส์” จาก 

ศูนย์ข้์อมูลวิจัย์และประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไ์ทย์ บริษัท เอเจนซ่ึ่� ฟอร์ เร่ย์ลเอสเตท  

แอฟแฟร์ส จำากัด ซ่ึ่�งรางวัลดังกล่าวคัดเลือกจากโครงการ “คุ้มค่ากับการซืึ่�อ”  

โดย์พิจารณาจากราคาท่�เหมาะสม ทำาเลท่�ตั�ง วัสดุ รูปแบบ การออกแบบ และ 

สภาพแวดล้อมในโครงการ
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 § ปี พ.ศ. 2559 บริษัทฯ ได้รับรางวัล Think Of Living People’s 

Choice Awards 2016 ประเภทรางวัล Editor Choice 2016 

จดัข่�นโดย์เวบ็ไซึ่ต์ Think Of Living (สื�อออนไลน์ด้านอสงัหารมิทรพัย์์) 

จากการคัดเลือก 7 โครงการอสังหาริมทรัพย์ท่์�โดดเด่นประจำาปี 2016 

และย์งัเข้ารอบ Final List อ่ก 2 สาขา คือ High-rise Condominium 

Development : Main Class จากโครงการศุภาลัย์ ริวา แกรนด์ 

และสาขา Best High-rise Condominium Development :  

Affordable จากโครงการ  ศุภาลัย์ ปาร์ค รัชวิภา

 § ปี พ.ศ. 2558 บริษัทฯ ได้รับรางวัล “บ้านจัดสัรรอนุรักษั์พัลังงานดีเด่น ปี 2557”  

จำานวน 4 รางวัล  จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน  กระทรวงพลังงาน ได้แก่ 

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

Awards 2016 จากบริษัท บ่ซ่ึ่ไอ เอเช่ย์ คอนสตรัคชั�น อินฟอร์เมชั�น จำากัด 

และ Future Arc Journal บริษัท ศุภาลัย์ จำากัด (มหาชน) ได้รับรางวัลดังกล่าว 

ต่อเนื�องเป็นปีท่� 6 ซ่ึ่�งเป็นรางวัลท่�มอบให้แก่บริษัทผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ์

ของประเทศไทย์ โดย์การคัดเลือกจากผลงานการออกแบบโครงการท่�ม่ 

ความโดดเด่นและม่คุณภาพ อ่กทั�งย์ังเป็นมิตรต่อสิ�งแวดล้อม

- รางวัลบ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงานด่เด่น แบบบ้านศุภลักขณา โครงการศุภาลัย์ วิลล์ 

วงแหวน - พระราม 2

- รางวัลบ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงานด่เด่น ด้านสถึาปัตย์กรรม แบบบ้านศุภนัช 

โครงการศุภาลัย์ วิลล์ วงแหวน - พระราม 2

- รางวัลบ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงานด่เด่น ด้านสถึาปัตย์กรรม แบบบ้านศุภดำารง 

โครงการศุภาลัย์ การ์เด้นวิลล์ ศร่นครินทร์ - บางนา

- รางวัลบ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงานด่เด่น ด้านสถึาปัตย์กรรม แบบบ้านศุภวัฒนา  

โครงการศุภาลัย์ การ์เด้นวิลล์ ศร่นครินทร์ - บางนา

ซ่ึ่�งบริษัท ศุภาลัย์ จำากัด (มหาชน) เป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์์ท่�ได้รับรางวัลมากท่�สุด  โดย์รางวัลน่�มอบให้ 

ผู้ประกอบการบ้านจัดสรรท่�ให้ความสำาคัญในการออกแบบบ้านให้เกิดการอนุรักษ์พลังงาน และเป็นตัวอย์่างท่�ด่ให้แก่สังคม 

 § ปี พ.ศ. 2558 บริษัทฯ ได้รับรางวัล “BCI Asia Top 10 Developers Awards 2015” จากบริษัท บ่ซึ่่ไอ เอเช่ย์ 

คอนสตรัคชั�น อินฟอร์เมชั�น จำากัด และ Future Arc Journal ซึ่่�งบริษัทฯได้รับรางวัลน่�ติดต่อกันเป็นครั�งท่� 5 เป็นรางวัล 

ท่�มอบให้แก่บริษัทผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์์ของประเทศไทย์ โดย์การคัดเลือกจากผลงานการก่อสร้างท่�ม่ความโดดเด่น 

ทั�งย์ังเป็นมิตรต่อสิ�งแวดล้อม
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 § ปี พ.ศ. 2557 บริษัทฯ ได้รับโล่รางวัลและใบประกาศน่ย์บัตร 

“BCI Asia Top 10 Developers Awards 2014” จากบริษัท 

บ่ซึ่่ไอ เอเช่ย์ คอนสตรัคชั�น อินฟอร์เมชั�น จำากัด และ Future 

Arc Journal ซึ่่�งศุภาลัย์ได้รับรางวัลน่�ติดต่อกันเป็นครั�งท่� 4  

โดย์พิจารณาจากผลงานการออกแบบและการพัฒนาโครงการ 

ก่อสร้างของบริษัทฯ จนเป็นท่�ย์อมรับของผู้บริโภค

 § ปี พ.ศ. 2556 บริษัทฯ ได้รับรางวัล “BV สััญลักษัณ์ 

แห่งควัามมั�นใจ ในมาติรฐานระดับสัากล” จากบริษัท  

บูโร เวอริทัส เซึ่อทิฟิเคชั�น (ประเทศไทย์) จำากัด (BVC)  

โดย์รางวัลดังกล่าวพิจารณาจากการนำาเครื�องหมาย์การรับรอง

ระบบ ISO 9001 ของ BVC ไปใช้เป็นส่วนหน่�งของสื�อโฆษณา 

ประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ  ได้อย่์างกว้างขวาง ม่ประสิทธิภาพ 

ถูึกต้องตามหลักเกณฑ์์ สวย์งาม และสร้างสรรค์

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

จากบริษัท บ่ซ่ึ่ไอ เอเช่ย์ คอนสตรัคชั�น อินฟอร์เมชั�น จำากัด และ Future Arc Journal  ซ่ึ่�งบริษัท ศุภาลัย์ จำากัด (มหาชน) 

ได้รับรางวัลน่�ติดต่อกันเป็นครั�งท่� 3 โดย์เป็น 1 ใน 10 บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์์ของประเทศไทย์ท่�ได้รับรางวัลดังกล่าว 

โดย์พิจารณาจากผลงานการออกแบบและการพัฒนาโครงการก่อสร้างของบริษัทฯ จนเป็นท่�ย์อมรับของผู้บริโภค

 § ปี พ.ศ. 2555 บริษัทฯ ได้รับประกาศเก่ย์รติคุณ 

“โครงการอสัังหาริมทรัพัย์ดีเด่น พั.ศั.2555” 

ในโครงการศุภาลัย์ พาร์ควิลล์ ร่มเกล้า - สุวรรณภูมิ 

ประเภท “บ้านเด่�ย์ว” และโครงการศุภาลัย์ ปาร์ค 

แย์กติวานนท์  ประเภท “อาคารชุด” จากศูนย์์ข้อมูล 

วิ จั ย์ แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น ค่ า อ สั ง ห า ริ ม ท รั พ ย์์ ไ ท ย์ 

บริษัท  เอเจนซ่ึ่�  ฟอร์  เร่ย์ลเอสเตท  แอฟแฟรส์  จำากัด 

ซ่ึ่�งรางวัลดังกล่าวหมาย์ถ่ึงโครงการ “คุ้มค่าน่าซืึ่�อ” 

โดย์พิจารณาจากราคาและคุณภาพท่�เหมาะสม 

ทำา เลท่� ตั� ง  วั สดุ  รูปแบบและการออกแบบ 

สภาพแวดล้อมในโครงการ

 § ปี พ.ศ. 2555  บริษัทฯ ได้รับรางวัล “BCI Asia Top 

10 Developers Awards 2012” จากบริษัท บ่ซ่ึ่ไอ  

เอเช่ย์ คอนสตรัคชั�น อินฟอร์เมชั�น จำากัด และ Future 

Arc Journal โดย์เป็น 1 ใน 10 บริษัทพัฒนา 

อสังหาริมทรัพย์์ของประเทศไทย์ท่�ได้รับรางวัลดังกล่าว 

โดย์พิจารณาจากผลงานการออกแบบ และการพัฒนา 

โครงการก่อสร้างของบรษัิทฯ  จนเป็นท่�ย์อมรับของผู้บริโภค 

จำานวน 4 โครงการ ได้แก่ ศุภาลัย์ พร่เม่ย์ร์ อโศก,   

ศุภาลัย์ ปาร์ค แคราย์ - งามวงศ์วาน, ศุภาลัย์ ปาร์ค  

เอกมัย์ - ทองหล่อ  และซิึ่ต่� ร่สอร์ท รัชดาฯ - ห้วย์ขวาง
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 § ปี พ.ศ. 2554 บริษัทฯ ได้รับโล่ประกาศเก่ย์รติคุณ 

“โครงการอสัังหาริมทรัพัย์ดีเด ่น พั.ศั.2554” 

ในโครงการศุภาลัย์ ปาร์ค ราชพฤกษ์ - เพชรเกษม  

จากศูนย์ข้์อมูลวิจัย์และประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไ์ทย์ 

บริษัท เอเจนซ่ึ่� ฟอร์ เร่ย์ลเอสเตท แอฟแฟร์ส จำากัด  

ซ่ึ่�งรางวัลดังกล่าวหมาย์ถ่ึงโครงการ “คุ้มค่ากับการซืึ่�อ” 

โดย์พจิารณาจากราคาท่�เหมาะสม (ราคาตอ่ตารางเมตร) 

ทำาเลท่�ตั�ง วัสด ุรูปแบบและการออกแบบ สภาพแวดลอ้ม 

ในโครงการและของแถึม

 § ปี พ.ศ. 2554 บริษัทฯ ได้รับรางวัล “บริษััทพััฒนา 

อสัังหาริมทรัพัย์ยอดเยี�ยมของไทยประจำาปี 2554” 

(Top 10 Developers Awards 2011) จาก BCI Asia 

โดย์เป็น 1 ใน 10 บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์์ 

ของประเทศไทย์ท่�ได้รับรางวัลดังกล่าว โดย์พิจารณา 

จากผลงานการออกแบบและการพัฒนาโครงการ 

ก่อสร้างของบริษัทฯ จนเป็นท่�ย์อมรับของผู้บริโภค

 § ปี พ.ศ. 2554 บริษัทฯ ได้รับมอบ “ฉลากรับรองอาคารอนุรักษ์ัพัลงังาน ปี 2554”  

จากกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนรัุกษพ์ลงังาน กระทรวงพลงังาน จำานวนทั�งสิ�น 

27 ฉลาก จากจำานวน 13 แบบบ้าน

 § ปี พ.ศ. 2553 บริษัทฯ ได้รับรางวัล “งานออกแบบชุมชนเมืองดีเด่น ประจำาปี 2552”  

(Urban Design Awards 2009) ระดับวิชาช่พและองค์กร ประเภทโครงการวางผังแม่บท 

กลุ่มอาคาร ในรางวลัชมเชย์ ของโครงการ ศุภาลัย์ คาซึ่า ริวา จากสมาคมสถึาปนกิชุมชนเมอืงไทย์

 § ปี พ.ศ. 2554 บริษัทฯ ได้รับรางวัล “Thailand 

Property Awards 2011” ประเภท Best  

Affordable Condo Development (Bangkok) 

ในโครงการศุภาลัย์ ปาร์ค แย์ก ติวานนท์  

และศุภาลัย์ พร่เม่ย์ร์ รัชดาฯ - นราธิวาส - สาทร  

จากนิตย์สาร Property Report
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 § ปี พ.ศ. 2552 บรษิทัฯ ได้รบัมอบ “ฉลากรบัรองอาคารอนรุกัษ์ัพัลงังาน ปี 2552” 

จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จำานวน 5 แบบบ้าน ได้แก่ 

บ้านศุภพัฒน์ (ใหม่) ได้รับฉลากระดับด่มาก, บ้านศุภดรัล (ใหม่) บ้านศุภวรรณา 

บ้านศุภิวัฒน์ และบ้านศุภนุช (พิเศษ) ได้รับรางวัลฉลากระดับด่

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

Choice Award ประเภท Best Designed Property จากนิตย์สาร Living in Thailand

 § ปี พ.ศ. 2551 บริษัทฯ ได้รับรางวัล “บ้านจัดสัรรอนุรักษั์ 

พัลังงานดี เด่น”  ระดับด่ แบบบ้านศุภนุช ( พิ เศษ) 

และแบบบ้านศุภดรัล (ใหม่) ประเภทบ้านเด่�ย์วขนาดเล็ก 

จากโครงการศุภาลัย์ การ์เด้นวิลล์ วงแหวน ปิ�นเกล้า - 

พระราม 5 ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์ 

พลังงาน กระทรวงพลังงาน

 § ปี พ.ศ. 2550 บริษัทฯ ได้รบัรางวลั “บ้านจัดสัรรอนรุกัษ์ั 

พัลังงานดีเด่น” ระดับด่ แบบบ้านศุภพัฒน์ (ใหม่) 

ประเภทบ้านเด่�ย์วขนาดเล็ก จากโครงการศุภาลัย์ 

การ์เด้นวิลล์ วงแหวน ปิ�นเกล้า - พระราม 5  

และแบบบ้านศุภธารินทร์  ประเภทบ้านเด่�ย์วขนาดกลาง  

จากโครงการศุภาลัย์ สุวรรณภูมิ ของกรมพัฒนา 

พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน 

 § ปี พ.ศ. 2548 บริษัทฯ ได้รับรางวัล “บ้านจัดสัรร 

อนุรักษ์ัพัลังงานดีเด่น” ระดับด่เด่น แบบบ้านศภิุวัฒน์  

ประเภทบ้านเด่�ย์วขนาดเล็ก จากโครงการศุภาลัย์ 

ออร์คิด ปาร์ค วัชรพล และแบบบ้านศุภกรัณย์์ 

ประเภทบ้านเด่�ย์วขนาดกลาง  จากโครงการศุภาลัย์ 

ออร์คิด ปาร์ค พระราม 2 ของกรมพัฒนาพลังงาน 

ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
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 § ปี พ.ศ. 2561 ดร.ประทีป ติั�งมติิธ์รรม ประธาน 

กรรมการบริหาร บริษััท ศุัภาลัย จำากัด (มหาชน) 

รับโล่ประกาศเก่ย์รติคุณ “บุคคลตัิวัอย่าง ในภาค 

ธุ์รกิจพััฒนาอสัังหาริมทรัพัย์” ในโครงการ "บุคคลคุณภาพ 

แห่งปี 2018" (QUALITY PERSONS OF THE YEAR 2018) 

จ า ก มู ล นิ ธิ ส ภ า วิ ท ย์ า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ย์ ่

แห่งประเทศไทย์ (มสวท.)

 § ปี พ.ศ. 2561 บริษัทฯ ได้รับรางวัล Thailand Headlines  

Person of The Year Awards 2018 ในกลุ่มสัาขาเศัรษัฐกิจ 

และสัังคม  โดย์ บริษัท ศุภาลัย์ จำากัด (มหาชน) ได้รับรางวัลดังกล่าว 

ต่อเนื�องเป็นปีท่� 2 ซ่ึ่�งเป็นรางวัลท่�มอบให้บริษัทท่�ม่บุคคล 

ท่�ม่บทบาทในการขบัเคลื�อนเศรษฐกจิและสงัคม ม่ผลงานโดดเด่น 

และเป็นท่�รู้จักในวงการธุรกิจ และม่ข่าวบทสัมภาษณ์ท่�ปรากฎ 

ในสื�อต่างๆ และโซึ่เช่ย์ลม่เด่ย์จำานวนมาก รวมทั�งม่ส่วนร่วมสร้าง 

ประโย์ชน์และสานความสัมพันธ์อันด่ระหว่างไทย์ - จ่น

 § ปีพ.ศ. 2561 ดร.ประทีป ติั�งมติิธ์รรม ประธาน 

กรรมการบริหาร บริษััท ศุัภาลัย จำากัด (มหาชน) 

รับรางวัล “บุคคลต้ินแบบสััมมาชีพั ประจำาปี 2561” 

จาก มูล นิ ธิ สั มมา ช่พ  ซ่ึ่� ง เ ป็นรา ง วัล ท่� ย์กย์่ อ ง 

แ ล ะ เ ชิ ด ชู เ ก่ ย์ ร ติ บุ ค ค ล ผู้ ป ร ะ ก อ บ อ า ช่ พ 

และดำาเนินธุรกิจตามหลักสัมมาช่พ โดย์ไม่เอากำาไร 

สูงสุดเป็นตัวตั�ง คำาน่งถ่ึงความเป็นธรรมทางสังคม 

คำาน่งถ่ึงความสุขของตนและคนทำางาน รวมถึ่ง

ประโย์ชน์ของผู้บริโภคและผู้รับบริการเป็นหลัก 

โดย์ไม่กระทบต่อสิ�งแวดล้อม เพื�อเป็นต้นแบบท่�ด่งาม

ต่อสังคมต่อไป

5. รางวััลที�แสัดงถึึงควัามเป็นมืออาชีพัของผู้้้บริหารบริษััทฯ ได้แก่
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 § ปี พ.ศ. 2560 ดร.ประทีป ติั�งมติิธ์รรม ประธานกรรมการบริหาร  

บริษััท ศุัภาลยั จำากัด (มหาชน) รับรางวัล Thailand Headlines Person 

of The Year Awards 2016-2017 ในกลุ่มสัาขาเศัรษัฐกิจและสัังคม  

ซ่ึ่�งรางวัลดังกล่าวมอบให้แก่บุคคลท่�ม่ผลงานโดดเด่นและเป็นท่�รู้จัก 

ในหลากหลาย์สาขาอาช่พ ม่ข่าวบทสัมภาษณ์ท่�ปรากฎในสื�อต่างๆ 

และโซึ่เช่ย์ลม่เด่ย์จำานวนมาก รวมทั�งม่ส่วนร่วมสร้างประโย์ชน์ 

และสานความสัมพันธ์อันด่ระหว่างไทย์ - จ่น จัดโดย์บริษัท เจ่ย์ระไน 

เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำากัด

 § ปี พ.ศ. 2558 ดร.ประท่ป ตั�งมติธรรม ประธานกรรมการบริหาร  

บริษัท ศุภาลัย์ จำากัด (มหาชน) ได้รับรางวัล “ผู้้้บริหารส้ังสุัดดีเด่น ปี 2558” 

(Outstanding CEO Awards) จากตลาดหลักทรัพย์์แห่งประเทศไทย์  

ในงาน  SET Awards 2015

 § ปี พ.ศ. 2557 ดร.ประท่ป ตั� งมติธรรม 

ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ศุภาลัย์ 

จำากัด (มหาชน) รับเก่ย์รติบัตร “คนดีศัรีสัวัน”  

อันเป็นรางวัลย์กย์่องเชิดชูศิษย์์ เ ก่าด่เด่น  

รุ่นละ 1 ท่าน ในงานวันสถึาปนาโรงเร่ย์น 

สวนกุหลาบวิทย์าลัย์ครบรอบ 11 รอบ 132 ปี
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 § ปี พ.ศ. 2556 ดร.ประท่ป ตั�งมตธิรรม  ประธานกรรมการบรหิาร 

บริษัท ศุภาลัย์ จำากัด (มหาชน) รับโล ่รางวัลเก่ย์รติย์ศ 

“บุคคลดีเด่นแห่งปี 2555 สัาขาศัิลปวััฒนธ์รรม” จากสมาคม 

แห่งสถึาบันพระปกเกล้า โดย์ม่คุณสมศักดิ� เก่ย์รติสุรนนท์ 

ประธานรัฐสภา มอบรางวัลในงานราตร่ประดับดาว ประจำาปี 2556

 § ปี พ.ศ. 2553 บริษัท หาดใหญ่นครินทร์ จำากัด 

ได้รับรางวัล "บรรษััทภิบาลดีเด่น" ด้านความโปร่งใส 

และความซืึ่�อสัตย์์สุจริต โดย์คณะกรรมการป้องกัน 

และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

 § ปี พ.ศ. 2551 บริษัท หาดใหญ่นครินทร์ จำากัด ได้รับรางวัล “จรรยาบรรณดีเด่น” จากหอการค้าจังหวัดสงขลา  

ในฐานะเป็นองค์กรท่�บริหารอย์่างม่จรรย์าบรรณตามหลักจรรย์าบรรณหอการค้า

 § ปี พ.ศ. 2552 คุณวารุณ่ ลภิธนานุวัฒน์  

ผู้ ช่วย์กรรมการผู้จัดการสาย์งานการเงิน 

และบัญช่ บริษัท ศุภาลัย์ จำากัด (มหาชน) 

ได้รับรางวัล “CFO ขวััญใจนักวิัเคราะห์ 

ประจำาปี 2552 หมวัดธ์ุรกิจอสัังหาริมทรัพัย์ 

และวััสัดุก่อสัร้าง”จากสมาคมนักวิเคราะห์ 

หลักทรัพย์์

 § ปี พ.ศ. 2552 บริษัท หาดใหญ่นครินทร์ จำากัด 

ได้รับรางวัล “ประกาศัเกียรติิคุณจรรยาบรรณดีเด่น

หอการค้าไทย ประจำาปี 2552” โดย์หอการค้าไทย์

6. รางวััลที�แสัดงถึึงศัักยภาพัในการบริหารงานของกลุ่มบริษััทศุัภาลัย ได้แก่

 § ปี พ.ศ. 2557 คุณอัจฉรา ติั�งมติิธ์รรม รองประธาน 

กรรมการบริหาร บริษััท ศุัภาลัย จำากัด (มหาชน)   

รับพระราชทานเครื�องราชอสิริย์าภรณอั์นเปน็ท่�สรรเสรญิ 

ย์ิ�งดิเรกคุณาภรณ์ ชั�น “จตุิติถึดิเรกคุณาภรณ์” (จ.ภ.)  

อันเนื�องจากเป็นผู้อุทิศตนกระทำาความด่ความชอบ  

อันเป็นประโย์ชน์อย์่างต่อเนื�องเพื�อประเทศชาต ิ

และประชาชน โดย์บริจาคทุนทรัพย์์ส่วนตัวให้กับ 

โรงพย์าย์าบาลธรรมศาสตร์ฯ เพื�อปรับปรุงห้องผู้ป่วย์ 

พิ เศษหอผู้ป่วย์ศัลย์กรรมกระดูกและข้อ ชั�น 6 

อาคารกิตติวัฒนา ระย์ะท่� 2

 § ปี พ.ศ. 2556 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 

สย์ามมกุฎราชกุมาร พัระราชทานปริญญาบัติร 

วิัทยาศัาสัติร์ดุษัฎีบัณฑิ์ติกิติติิมศัักดิ� สัาขานวััติกรรม 

การพััฒนาอสัังหาริมทรัพัย์  แก่  ดร.ประทีป 

ตัิ�งมติิธ์รรม ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ศุภาลัย์ 

จำากัด (มหาชน) ณ ห้องประชุมใหญ่ มหาวิทย์าลัย์ 

ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เมื�อวันท่� 1 สิงหาคม 2556 

ท่�ผ่านมา
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ผลการดำำาเนิินิงานิ

จุุดำเด่ำนิทางการเงินิ 5 ปีี

ข้อมูลสำาคัญทางการเงินิ

(หนิ่วย : ล้านิบาท)

2558 2559 2560 2561 2562

ยอดขายตามสัญญา 23,069 24.132 30,777 33,343 22,324

รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 20,999 22,902 24,401 25,203 23,224

รายได้รวม 21,523 23,492 25,573 25,810 23,957

กำาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 5,692 6,262 7,368 7,291 6,823

กำาไรสำาหรับปี 4,349 4,887 5,814 5,770 5,403

สินทรัพย์รวม 47,287 51,680 55,746 57,704 60,511

หนี้สินรวม 26,837 28,068 27,335 22,982 22,662

ส่วนของผู้ถือหุ้น 20,450 23,612 28,411 34,722 37,849

จำานวนหุ้นที่ชำาระแล้ว (ล้านหุ้น) 1,716.55 1,716.55 1,716.55 2,143.08 2,143.08

กำาไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) 2.53 2.85 3.39 2.92 2.52

มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาท) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 11.91 13.76 16.55 16.20 17.66

เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท) 1.00 1.05 - 1.00 1.00
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อัตราส่วนิทางการเงินิ

2558 2559 2560 2561 2562

อัตราส่วนกำาไรขั้นต้นจากการขายอสังหาริมทรัพย์ (ร้อยละ) 38 38 37 38 39

อัตรากำาไรสุทธิต่อรายได้รวม (ร้อยละ) 20 21 23 22 23

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ร้อยละ) 21 21 20 17 14

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ร้อยละ) 9 9 10 10 9

อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.95 0.87 0.68 0.39 0.34

ข้อมูลสำาคัญสำาหรับผู้ถืือหุ้นิ

วันิปีระชุุมสามัญผู้ถืือหุ้นิปีระจุำาปีี 2563

วันท่ี 21 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องประชุมช้ัน 33 อาคารศุุภาลัยแกรนด์ทาวเวอร์

เลขท่ี 1011 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา  กรุงเทพมหานคร 10120

เงินิปัีนิผลเสนิอจุ่าย : 1.00 บาทต่อหุ้น

เงินิปัีนิผลระหว่างกาล : 0.40 บาทต่อหุ้น

เงินิปัีนิผลงวดำคร่�งปีีหลัง : 0.60 บาทต่อหุ้น

วันิท่�จุ่ายเงินิปัีนิผล :  18 พฤษภาคม 2563
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อัตราส่วนิกำาไรขั�นิต้นิจุากการขายอสังหาริมทรัพย์ อัตรากำาไรสุทธิิต่อรายได้ำรวม

อัตราผลตอบแทนิต่อส่วนิของผู้ถืือหุ้นิ อัตราผลตอบแทนิต่อสินิทรัพย์รวม

เงินิปัีนิผลจุ่ายต่อหุ้นิ

อัตราส่วนิหน่ิ�สินิท่�ม่ภาระดำอกเบ่�ยสุทธิิต่อส่วนิของผู้ถืือหุ้นิ
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อัตราส่วนกำาไรข้ันต้นจากการขายอสังหาริมทรัพย์

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
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การวิิเคราะห์์ฐานะการเงิินและผลการดำำาเนินงิาน

1. ตารางิสรุปผลการดำำาเนินงิาน

ปี 2561  
(ล้านบาท)

ปี 2562  
(ล้านบาท)

เพิ่มขึ้น (ลดำลงิ)  
ร้อยละ (%)

รายได้รวม 25,809.53 23,957.15 (7%)

รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 25,203.08 23,224.38 (8%)

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 2,812.66 2,855.08 2%

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารคิดเป็น%เม่ือเทียบกับรายได้รวม 10.9% 11.9% -

กำาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 7,291.33 6,823.07 (6%)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 1,448.72 1,355.01 (6%)

อัตราภาษีเงินได้เทียบกับกำาไรก่อนภาษี (%) 19.9% 19.9% -

กำาไรสุทธิ 5,770.42 5,402.76 (6%)

อัตรากำาไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) 22.4% 22.6% -

กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 2.92 2.52 (14%)

• รายได้จากการโอนกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์เท่ากับ 23,224.38 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อน 1,978.7  

ล้านบาท คิดเป็นลดลง 8% แบ่งเป็นรายได้จากการโอนกรรมสิทธ์ิบ้านและทาวน์เฮ้้าส์ 54% และท่ีเหลือ 46% เป็นรายได้ 

จากการโอนกรรมสิทธ์ิอาคารชุด สาเหตุหลักท่ีทำาให้รายได้ลดลงมาจากการท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยได้ออกประกาศ 

บังคับใช้หลักเกณฑ์์การกำากับดูแลสินเช่ือเพ่ือท่ีอยุอ่าศัยและสินเช่ืออ่ืนท่ีเก่ียวเน่ืองกับท่ีอยูอ่าศัย โดยการกำาหนดเพดาน 

อัตราส่วนเงินให้สินเช่ือต่อมูลค่าหลักประกัน (LTV ratio) ซ่่ึ่งมีผลบังคับใช้ต้ังแต่ 1 เมษายน 2562

• ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยคิดเป็น 11.9% เมื่อเทียบกับรายได้รวม ซึ่่่งเพิ่มข่้นจาก 

งวดเดียวกันของปีก่อนท่ีอยู่ท่ี 10.9% เน่ืองจากรายได้ลดลงตามท่ีกล่าวข้างต้น

• กำาไรสุทธิเท่ากับ 5,402.76 ล้านบาท ลดลง 367.66 ล้านบาท จากปีก่อน คิดเป็นลดลง 6% ตามเหตุผลที่กล่าวข้างต้น  

ส่งผลให้กำาไรต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐานเท่ากับ 2.52 บาทต่อหุ้นลดลงจากปีก่อนท่ีอยู่ท่ี 2.92 บาทต่อหุ้น
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2. ตารางิสรุปฐานะการเงิิน

ปี 2561  
(ล้านบาท)

ปี 2562  
(ล้านบาท)

เพิ่มขึ้น (ลดำลงิ)  
ร้อยละ (%)

สินทรัพย์

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,055.75 655.93 (38%)

เงินลงทุนชั่วคราว 628.62 665.15 6%

ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย 50,543.07 53,535.37 6%

เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วมและการร่วมค้า 820.22 918.85 12%

เงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม 1,212.26 1,083.02 (11%)

เงินลงทุนระยะยาวอื่น 401.31 365.44 (9%)

สินทรัพย์ที่รับรู้จากต้นทุนในการได้มาซึ่่่งสัญญา 402.42 440.50 9%

สินทรัพย์อื่นๆ 2,640.12 2,847.18 8%

รวิมสินทรัพย์ 57,703.77 60,511.44 5%

สินทรัพย์รวมในปี 2562 เพ่ิมข้่นจากปี 2561 ประมาณ 5% สาเหตุหลักของการเพ่ิมข้่นมาจาก

• เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง 38% เนื่องจากบริษัทฯและบริษัทย่อย มีรายได้จากการโอนกรรมสิทธ์ิ 

ในช่วงปลายปี 2562 น้อยกว่าปลายปี 2561

• เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มข่้น 6% เนื่องจากในปี 2562 บริษัทย่อยแห่งหน่่งได้ลงทุนในเงินลงทุนในตราสารทุนเพิ่มข่้น

• ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายเพิ่มข่้น 6% เนื่องมาจากมีต้นทุนค่าก่อสร้างของโครงการที่เปิดขาย 

เพ่ิมข้่นและมีโครงการแนวราบและอาคารชุดท่ีรอส่งมอบให้ลูกค้าต้ังแต่ปี 2563 เป็นต้นไปเพ่ิมข้่น

• บริษัทย่อยแห่งหน่่งได้ให้เงินกู้ยืมแก่บริษัทร่วมและการร่วมค้าเพิ่มข้่น 12% จากปีก่อนเนื่องจากมีการลงทุนเพ่ิม 

ในประเทศออสเตรเลีย

• เงนิลงทนุในการร่วมค้าและบรษิทัร่วมลดลง 11% เนือ่งจากบรษิทัย่อยแห่งหน่ง่ได้รบัคนืทนุจากเงนิลงทนุในการร่วมค้า 

บางโครงการท่ีบริษัทฯไปลงทุนในประเทศออสเตรเลีย

• เงินลงทนุระยะยาวอืน่ลดลง 9% สาเหตหุลกัมาจากในปี 2562 บรษัิทฯได้รบัคนืเงนิต้นบางส่วนจากเงนิลงทุนในตราสารหนี้ 

ภาคเอกชนในต่างประเทศ

• บริษัทฯ มีสินทรัพย์ที่รับรู้จากต้นทุนในการได้มาซึ่่่งสัญญาเพิ่มข่้น 9% จากการค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการขายเพิ่มข้่น 

จากการขายอสังหาริมทรัพย์ท่ียังไม่ได้โอนกรรมสิทธ์ิ
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ปี 2561  
(ล้านบาท)

ปี 2562  
(ล้านบาท)

เพิ่มขึ้น (ลดำลงิ)  
ร้อยละ (%)

ห์นี้สินและส่วินของิผู้ถือห์ุ้น

เจ้าหนี้ตั๋วแลกเงิน 1,996.49 993.16 (50%)

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 1,582.16 2,318.41 47%

เงินมัดจำาและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า 4,844.40 4,802.80 (1%)

เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร 78.30 3,008.01 3742%

หุ้นกู้ 12,693.04 9,695.83 (24%)

หนี้สินอื่นๆ 1,787.70 1,844.11 3%

รวิมห์นี้สิน 22,982.09 22,662.32 (1%)

รวิมส่วินของิผู้ถือห์ุ้น 34,721.68 37,849.12 9%

ห์นี้สินที่มีภาระดำอกเบี้ยสุทธิต่อส่วินของิผู้ถือห์ุ้น (%) 39% 34%

หน้ีสินรวมในปี 2562 ลดลงจากปี 2561 เล็กน้อยประมาณ 1% สาเหตุหลักของการลดลงมาจากบริษัทฯ และบริษัทย่อย

นำากระแสเงินสดท่ีได้รับจากการโอนกรรมสิทธ์ิจ่ายชำาระหน้ี โดยมีรายละเอียดดังน้ี

• เจ้าหนี้ตั๋วแลกเงินลดลงประมาณ 1,000 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2562 บริษัทฯจ่ายชำาระเจ้าหนี้ตั๋วแลกเงิน

• เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มข่้น 47% เนื่องจากบริษัทฯมีต้นทุนค่าก่อสร้างของโครงการเพิ่มข่้น

• ยอดเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารเพิ่มข้่นประมาณ 2,930 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯมีการกู้ยืมเงินเพิ่มข้่นเพื่อใช ้

ในการดำาเนินงานของกิจการ

• ในระหว่างปี 2562 บริษัทฯได้ชำาระคืนหุ้นกู้ที่ครบกำาหนดจำานวน 4,500 ล้านบาท และได้ออกจำาหน่ายหุ้นกู้จำานวนเงิน

ประมาณ 1,500 ล้านบาท ซึ่่่งมีต้นทุนทางการเงินตำ่ากว่าสินเชื่อโครงการ

• อัตราหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Net Gearing Ratio) อยู่ที่ระดับ 34% ณ วันที่ 31 ธันวาคม  

2562 ลดลงจากระดับ 39% ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 สาเหตุหลักมาจากบริษัทฯและบริษัทย่อยได้นำากระแสเงินสด 

ท่ีได้รับจากการโอนกรรมสิทธ์ิจ่ายชำาระคืนเจ้าหน้ีต๋ัวแลกเงิน, เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร และไถ่ถอนหุ้นกู้
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3. ตารางิสรุปสภาพคล่องิและกระแสเงิินสดำ

(ห์น่วิย:ล้านบาท)

ปี 2561 ปี 2562

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำาเนินงาน 4,983.74 2,706.12

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (13.72) 198.63

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (4,362.65) (3,242.69)

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (65.14) (61.88)

เงิินสดำและรายการเทียบเท่าเงิินสดำเพิ่มขึ้น (ลดำลงิ) สุทธิ 542.23 (399.82)

จากตารางจะเห็นได้ว่าในปี 2562 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงานลดลงเล็กน้อย 

เน่ืองจากรายได้จากการโอนกรรมสิทธิท่ีลดลงบางส่วน ขณะท่ีกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนเพ่ิมข้่นเน่ืองจากในปี 2562  

บริษัทฯ ได้รับคืนเงินต้นบางส่วนรวมท้ังดอกเบ้ียจากเงินลงทุนในตราสารหน้ีภาคเอกชนในต่างประเทศและบริษัทย่อยแห่งหน่่ง 

ได้รับคืนทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า ส่วนกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินปี 2561 จำานวน 4,362.65 ล้านบาท 

และปี 2562 มีจำานวน 3,242.69 ล้านบาท เกดิจากบรษัิทฯจา่ยชำาระเจ้าหน้ีต๋ัวแลกเงนิ การชำาระคนืเงนิกู้ยมืระยะยาวจากธนาคาร 

และไถ่ถอนหุ้นกู้ นอกจากน้ีในปี 2561 บริษัทฯได้รับเงินจากการใช้สิทธิใบสำาคัญแสดงสิทธิรุ่นท่ี 4 จากกิจกรรมจัดหาเงินอีกด้วย

อน่่ง ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯและบริษัทย่อย มียอดสัญญาท่ีลูกค้าซ้ืึ่อบ้านและ/หรืออาคารชุดพักอาศัยแล้ว 

แต่ยงัไม่ถ่งกำาหนดโอนให้ลูกค้า 38,655 ล้านบาท โดยคาดว่าจะสามารถทยอยโอนให้ลูกค้าและสามารถรับรู้เป็นรายได้ในปี 2563  

จำานวน 10,051 ล้านบาท และส่วนท่ีเหลือ 28,604 ล้านบาทในอีก 4 ปีถัดไป ท้ังน้ียอดสัญญาท่ีรอส่งมอบหมายถ่งยอดจำานวนเงิน 

รวมของบ้านและ/หรืออาคารชุดพักอาศัยท่ีรอโอนซ่ึ่่งบริษัทฯและบริษัทย่อยจะทยอยรับรู้รายได้ในอนาคตตามมาตรฐาน 

การบัญชีคือรับรู้รายได้เม่ือโอนกรรมสิทธ์ิ
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ศุุภาลััย ใส่่ใจ...ส่ร้้างส่ร้ร้ค์์สั่งค์มไทย

บริิษััท ศุุภาลััย จำำากััด (มหาชน) มีความมุ�งมั�นในกัาริดำาเนินธุุริกิัจำพััฒนาอสัังหาริิมทรัิพัย์ ควบค่�ไปกัับแนวคิด “ศุุภาลััย  

ใส่่ใจ...ส่ร้้างส่ร้ร้ค์์สั่งค์มไทย” มาอย�างยาวนานถึึง 3 ทศุวริริษั โดยเน้นกัาริสัร้ิางสัริริค์คุณภาพัชีวิตของคนในสัังคมให้ดียิ�งขึ�น  

ด้วยจิำตสัำานึกัความรัิบผิิดชอบต�อสัังคมขององคก์ัริ (Corporate Social Responsibility : CSR) ซึ่ึ�งถึ�ายทอดส่ั�กิัจำกัริริมหลัากัหลัาย 

ร่ิปแบบ ทั�งกิัจำกัริริมด้านกัาริให้ความร้่ิ กัาริศึุกัษัา สิั�งแวดล้ัอม ศิุลัปะวัฒนธุริริม คริอบครัิว สุัขภาพั ชุมชน แลัะศุาสันา ที�เป็นปริะโยชน์ 

ต�อสัังคมอย�างแท้จำริิง

 § กิจกร้ร้มอบร้มส่ัมมนาค์วามรู้้ เป็นอภินันทนาการ้สู่่ปร้ะชาชน ฟร้ี

บริิษััทฯ จัำดอบริมสััมมนาในหลัากัหลัายปริะเภทความร้่ิที�สัร้ิางสัริริคคุ์ณภาพัชวิีต ซึึ่�งเป็นอภินันทนากัาริ ฟริ ีมอบให้แกั�ล่ักัคา้ 

โคริงกัาริศุุภาลััย สัมาชิกัศุุภาลััยแฟนคลัับ ปริะชาชนทั�วไป พันักังานศุุภาลััย ริวมทั�งส่ั�อมวลัชนแขนงต�างๆ

บริิษััทฯ ริ�วมม่อกัับหน�วยงานองค์กัริชั�นนำาจัำดสััมมนาให้ความร้่ิความเข้าใจำในหัวข้อต�างๆ ที�น�าสันใจำ แลัะสัามาริถึนำาไปปฏิิบัติ 

ได้จำริิงในกัาริดำาเนินชีวิตปริะจำำาวัน อาทิ เคล็ัดลัับกัาริลังทุนด้านต�างๆ เช�น “เงินต�อเงิน - Money makes Money”  

โดย ดริ.สุัวริริณ วลััยเสัถีึยริ แลัะ “จัำบตาปริะเด็นเศุริษัฐกิัจำ & คัดหุ้นเด�นน�าลังทุน ครึิ�งปีหลััง” จำากับริิษััท หลัักัทรัิพัย์ทิสัโก้ั  

กัาริด่แลัสัุขภาพัด้วยตนเอง เช�น “สัายตาดีด้วยวิธีุมหัศุจำริริย์” โดย อาจำาริย์อุริาภา วัฒนะโชติ แลัะ “เคลั็ดลัับ SKT  

สัมาธิุบำาบัดเพ่ั�อสุัขภาพัปลัอดภัย ห�างไกัลั STORKE” โดย ริศุ.ดริ.สัมพัริ กัันทริดุษัฎีี เตรีิยมชัยศุรีิ ริวมทั�งกัาริด่แลัสุัขภาพั 

ด้วยแพัทยท์างเล่ัอกั เช�น “มณีเวช ศุาสัตร์ิสัมดุลัชีวิต พิัชิตโริค” โดย นพั.นภดลั นิงสัานนท ์แลัะหลัากัหลัายความร้่ิศุาสัตริแ์ลัะศิุลัป์ 

ว�าด้วยที�อย่�อาศัุย หัวข้อ “บ้านเฮง คนเฮง” โดย อาจำาริย์วิศิุษัฏ์ิ เตชะเกัษัม โดยผ้่ิสันใจำสัามาริถึเข้าไปรัิบชมย้อนหลัังงานสััมมนา 

ที�บริิษััทจัำดขึ�นมาได้ทาง Supalai Channel บน Youtube

“จับตาปร้ะเด็็นเศุร้ษฐกิจ & คั์ด็หุุ้้นเด่็นน่าลังทุน ค์ร่้�งปีหุ้ลััง”

ค์วามรั้บผิิด็ชอบต่อสั่งค์ม

“เงินต่อเงิน - Money makes Money”
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“เค์ล็ัด็ลัับ SKT ส่มาธิิบำาบัด็เพ่ื่�อสุ่ขภาพื่ปลัอด็ภัย หุ่้างไกลั STORKE”

“บ้านเฮง ค์นเฮง”

“ส่ายตาดี็ด้็วยวิธีิมหัุ้ศุจร้ร้ย์”

“มณีีเวช ศุาส่ตร์้ส่มดุ็ลัชีวิต พิื่ชิตโร้ค์”



123รายงานประจำำาปี 2562

 § กิจกร้ร้มด็้านการ้ศุ่กษา

บริิษััทฯ มีโคริงกัาริช�วยพััฒนาสัถึานศึุกัษัาทั�งโริงเรีิยน มหาวทิยาลััย สัถึาบันกัาริศึุกัษัาต�างๆ จำำานวนมากัในด้านต�างๆ ตั�งแต� 

กัาริบริิจำาคที�ดิน เพ่ั�อสัร้ิางเป็นโริงเรีิยนสัวนกุัหลัาบวิทยาลััย รัิงสิัต กัาริจัำดสัร้ิางอาคาริเรีิยน ห้องบริริยาย กัาริบริิจำาคยานพัาหนะ 

แลัะริ�วมม่อกัับคณะสัถึาปัตยกัริริมศุาสัตริ์ มหาวิทยาลััยธุริริมศุาสัตริ์ ในด้านวิชากัาริแลัะกัาริวิจัำย ริวมทั�งกัาริบริิจำาคเงิน 

ให้โริงเรีิยนชนบทที�ขาดแคลันต�างๆ

คณะผ้่ิบริิหาริแลัะพันักังาน บริิษััท ศุุภาลััย จำำากััด (มหาชน) ริ�วมกัับสัมาคมศิุษัย์เกั�ามหาวิทยาลััยอิลัลิันอยส์ั ปริะเทศุไทย  

จัำดกิัจำกัริริมบริิจำาคอุปกัริณ์กัาริเรีิยนแลัะกีัฬา พัร้ิอมสิั�งของต�างๆ เพ่ั�อแบ�งปันนำ�าใจำให้แกั�เด็กันักัเรีิยนโริงเรีิยนชนบทที�ขาดแคลัน 

ตามต�างจัำงหวดั อาทิ โริงเรีิยนบา้นหว้ยป่น จัำงหวดัสุัริินทริ,์ โริงเรีิยนบ้านหนิกัอง จัำงหวดัสัริะแกัว้, โริงเรีิยนบ้านโคกักัลัางหนองไหลั 

พิัทยาสัริริพ์ั จัำงหวัดขอนแกั�น, โริงเรีิยนสัามัคคีธุริริมริาษัฎีร์ิบำารุิง จัำงหวัดนคริสัวริริค์ แลัะโริงเรีิยนบ้านริ�มเกัล้ัา 3 จัำงหวัดตากั

แลัะบริิจำาคเงินแลัะอุปกัริณ์เพ่ั�อพััฒนาปรัิบปรุิงโริงอาหาริแลัะห้องสัมุด บริิจำาคถัึงเก็ับนำ�า เคร่ิ�องปั�มนำ�า แลัะอุปกัริณ์กีัฬา  

ณ โริงเรีิยนบ้านปางเป๋ย จัำงหวัดน�าน พััฒนาปริับปริุงอาคาริอเนกัปริะสังค์ ห้องสัมุด สันามเด็กัเลั�น แลัะบริิจำาคคอมพัิวเตอริ์  

อุปกัริณกี์ัฬา เพ่ั�อกัาริศึุกัษัา ณ โริงเรีิยนวดัท้ายยอ จัำงหวดัสังขลัา สันับสันนุเงนิเพั่�อจัำดสัริา้งหอ้งเรีิยน มอบถึงัเกับ็นำ�า แลัะบ่ริณะปริบัปรุิง 

ห้องสัมุดเพ่ั�อกัาริศึุกัษัา ณ โริงเรีิยนบ้านขุนกัลัาง จัำงหวัดเชียงใหม� อีกัทั�งลังพ่ั�นที�ฟ้�นฟ่ 2 โริงเรีิยนที�ปริะสับอุทกัภัย  

จัำงหวัดนคริศุรีิธุริริมริาช บริิจำาคเงินแลัะวัสัดุอุปกัริณ์ หนังส่ัอพัร้ิอมชั�นวาง ปั�มนำ�า แลัะถัึงเก็ับนำ�า ซึ่�อมแซึ่มอาคาริเรีิยน  

อาคาริอเนกัปริะสังค์ แลัะสันามเด็กัเลั�น ณ โริงเรีิยนวัดท�านคริ แลัะซึ่�อมแซึ่มห้องสัมุด ณ โริงเรีิยนบ้านบางกัริะบ่อ  

ตามนโยบายโคริงกัาริ “แสังปริะทีป”
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โร้งเรี้ยนวัด็ท่านค์ร้ แลัะ โร้งเรี้ยนบ้านบางกร้ะบ่อ จังหุ้วัด็นค์ร้ศุรี้ธิร้ร้มร้าช

โร้งเรี้ยนวัด็ท้ายยอ จังหุ้วัด็ส่งขลัา

โร้งเรี้ยนบ้านขุนกลัาง จังหุ้วัด็เชียงใหุ้ม่
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อีกัทั�งสัร้ิางสัริริค์โคริงกัาริ “น้องอิ�มดี็ พีื่�อิ�มสุ่ข” เป็นโคริงกัาริที�ทำาให้เด็กัๆ มีอาหาริกัลัางวันที�มีคุณภาพัตลัอดไป อีกัทั�งยัง 

สัามาริถึสัร้ิางคุณปริะโยชน์ริะยะยาวตามแนวหลัักัปรัิชญาทฤษัฎีีเศุริษัฐกิัจำที�พัอเพีัยง อันเป็นวิถีึความสุัขที�ยั�งย่น

โดยโริงเรีิยนแริกัที�ได้รัิบคัดเล่ัอกัเข้าริ�วมโคริงกัาริค่อ โริงเรีิยนบ้านนาเม่อง จัำงหวัดอุบลัริาชธุาน ีที�ขาดแคลันอาหาริกัลัางวนั  

แลัะริะบบถัึงเก็ับนำ�า ริวมไปถึึงขาดแหลั�งนำ�าด่�มที�สัะอาด โดยบริิษััทฯ ดำาเนินกัาริปรัิบปรุิงพ่ั�นที�สัร้ิางแหลั�งอาหาริ สัร้ิางแปลังผัิกั  

บ�อซีึ่เมนต์เลีั�ยงปลัา โริงเพัาะเห็ด ในร่ิปแบบเกัษัตริอินทรีิย์ที�สัะอาดปลัอดภัย เพ่ั�อสัริริค์สัร้ิางแหลั�งอาหาริที�สัะอาดปลัอดภัย 

ได้อย�างยั�งยน่ ริวมทั�งให้ความร้่ิคริบวงจำริไปจำนถึึงกัาริจำำาหน�ายเพ่ั�อสัร้ิางเงินทุนหมุนเวียนเป็นทุนอาหาริกัลัางวันได้ตลัอดไป

โร้งเรี้ยนบ้านปางเป๋ย จังหุ้วัด็น่าน

โร้งเรี้ยนบ้านนาเม่อง จังหุ้วัด็อุบลัร้าชธิานี

แลัะในปี 2562 ยังคงเดินหน้าสัร้ิางสัริริค์โคริงกัาริ “น้องอิ�มดี็ พีื่�อิ�มสุ่ข ปี 2” ต�อเน่�องโดยโริงเรีิยนที� 2 ที�ได้รัิบคัดเล่ัอกั 

เข้าริ�วมโคริงกัาริ ค่อ โร้งเรี้ยนหุ้้วยหุ้้างป่าส่า จัำงหวัดเชียงริาย ซึึ่�งอาคาริเรีิยนยังไม�เพีัยงพัอต�อกัาริจัำดกัาริเรีิยนกัาริสัอน  

แลัะยงัขาดแคลันอาหาริกัลัางวัน บริิษััทฯ จึำงได้ดำาเนินกัาริบ่ริณะอาคาริเรีิยน ริวมถึึงริะบบไฟฟ้าภายในอาคาริ โดยมีกัาริสันบัสันุน 

งบปริะมาณกัาริบ่ริณะอาคาริเรีิยน เพั่�อให้นักัเรีิยนได้มีพ่ั�นที�กัาริเรีิยนร้่ิ อีกัทั�งยังเพิั�มความสัุขกัับบริริยากัาศุกัาริเรีิยนที�ดีขึ�น  
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นอกัจำากันี�บริิษััทฯ ยังบริิจำาคที�ดินจำำานวน 15 ไริ� บริิเวณรัิงสิัต คลัอง 4 อำาเภอคลัองหลัวง จัำงหวัดปทุมธุานี ให้แกั� 

กัริมสัามัญศึุกัษัา กัริะทริวงศึุกัษัาธิุกัาริ เพ่ั�อเป็นที�ตั�งโริงเรีิยนสัวนกุัหลัาบวิทยาลััย รัิงสิัต แลัะบริิจำาคเงินจำำานวน 2,000,000 บาท  

ให้กัับคณะสัถึาปัตยกัริริมศุาสัตร์ิแลัะกัาริผัิงเม่อง มหาวิทยาลััยธุริริมศุาสัตร์ิ เพ่ั�อกัาริสันับสันุนกัาริจัำดทำาห้อง Center of  

Innovative Urban, Community and Real Estate Development

ดริ.ปริะทีป ตั�งมติธุริริม ปริะธุานกัริริมกัาริบริิหาริ, คุณอัจำฉริา ตั�งมติธุริริม ริองปริะธุานกัริริมกัาริบริิหาริ ริ�วมบริิจำาค 

ในนามบริิษััท ศุุภาลััย จำำากััด (มหาชน) มอบให้กัับม่ลันิธิุทิสัโก้ั เพ่ั�อเป็นทุนกัาริศึุกัษัาแกั�เด็กันักัเรีิยน แลัะนักัศึุกัษัาทั�วปริะเทศุ 

ที�ขาดแคลันทุนทรัิพัย์ ในงานคอนเสิัร์ิตกัาริกุัศุลั “30 ปี แห�งกัาริให้” แลัะมอบหนังส่ัอ “เม่�อไหริ�จำะ...ริำ�าริวยมีสุัขอย�างยั�งยน่”  

เขียนโดย ดริ.ปริะทปี ตั�งมติธุริริม ใหโ้ริงเรีิยนชนบทต�างๆ ในจัำงหวดัเชียงใหม� ขอนแกั�น สังขลัา สัริะบุรีิ ภ่เก็ัต ชลับุรีิ สุัริาษัฎีริธ์ุานี  

ริะยอง อุดริธุานี แลัะนคริริาชสีัมา เพ่ั�อใช้เป็นแหลั�งข้อม่ลัอันเป็นปริะโยชน์สัำาหรัิบคณาจำาริย์แลัะนักัเรีิยน

 § กิจกร้ร้มอนุร้ักษส์่ิ�งแวด็ลั้อม

บริิษััทฯ ยังให้ความสัำาคัญกัับเร่ิ�อง ความรัิบผิิดชอบในกัาริริ�วมอนุรัิกัษ์ัสิั�งแวดล้ัอม เพ่ั�อตอบรัิบนโยบายกัาริสัร้ิางสัริริค์บ้าน 

ปริะหยัดพัลัังงานที�เป็นมิตริต�อสิั�งแวดลั้อมเพั่�อให้สัมกัับคำาว�า “Supalai Save Our World Save Your Money”  

ซึึ่�งถึ�ายทอดส่ั�กัิจำกัริริมเชิงอนุรัิกัษ์ัสิั�งแวดล้ัอม อาทิ ผ้่ิบริิหาริบริิษััท ศุุภาลััย จำำากััด (มหาชน) แลัะคณะส่ั�อมวลัชนริ�วมกัับ 

คณะผ้่ิบริิหาริโริงเรีิยน ริ�วมกิัจำกัริริมปล่ักัต้นไม้เพ่ั�อค่นพ่ั�นที�สีัเขียว ณ โริงเรีิยนสุัริาษัฎีร์ิพิัทยา 2 จัำงหวัดสุัริาษัฎีร์ิธุานี, นำาคณะส่ั�อมวลัชน 

ริ�วมกัันปล่ักัป่าชายเลัน เพั่�อสัร้ิางความอุดมสัมบ่ริณ์ให้แกั�ริะบบนิเวศุ ณ สัวนป่าชายเลันท่ลักัริะหม�อม อุทยานสิั�งแวดลั้อม 

นานาชาติสิัริินธุริ จัำงหวัดเพัชริบุรีิ, ริ�วมกิัจำกัริริมปลั�อยเต�าทะเลั ณ ศุ่นย์อนุรัิกัษ์ัพัันธ์ุุเต�าทะเลั กัองทัพัเร่ิอ จัำงหวัดชลับุรีิ  

แลัะริ�วมปล่ักัพัริริณไม้ไทยในวริริณคดี ณ โริงเรีิยนบ้านผัิงสัามัคคี อำาเภอแกั�งคอย จัำงหวัดสัริะบุรีิ แลัะที�ผิ�านมาเข้าริ�วมโคริงกัาริ 

“ริวมแริงไทย รัิกัษัานำ�าใสัทุกัค่คลัอง” เพ่ั�อช�วยด่แลัรัิกัษัาค่คลัองอย�างยั�งย่น ซึึ่�งจัำดขึ�นโดยกัริะทริวงกัาริคลััง

แลัะมีกัาริปรัิบปรุิงพ่ั�นที�สัร้ิางแหลั�งอาหาริ สัร้ิางแปลังผัิกั โริงเพัาะเห็ด ปรัิบปรุิงโริงเร่ิอนเลีั�ยงไกั� แลัะเป็ด ในร่ิปแบบเกัษัตริอินทรีิย ์

ที�สัะอาดปลัอดภัย โดยได้รัิบความริ�วมม่อจำากั คุณพัริริณพิัมลั คำาปัน ปริะธุานศุ่นยป์ริาชญ์ชาวบ้านเกัษัตริยั�งย่น ที�มาถึ�ายทอด 

ความร้่ิให้กัับนักัเรีิยน แลัะบุคลัากัริในโริงเรีิยน จำนมีองค์ความร้่ิในด้านเกัษัตริอินทรีิย ์แลัะกัาริเลีั�ยงสััตว์ เพ่ั�อสัริริค์สัร้ิางแหลั�งอาหาริ 

ที�สัะอาดปลัอดภยัได้อย�างยั�งยน่ ริวมทั�งใหค้วามร้่ิคริบวงจำริไปจำนถึึงกัาริจำำาหน�ายเพ่ั�อสัริา้งเงนิทุนหมุนเวียนเปน็ทุนอาหาริกัลัางวนั 

ได้ตลัอดไป

โร้งเรี้ยนหุ้้วยหุ้้างป่าส่า จังหุ้วัด็เชียงร้าย
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 § กิจกร้ร้มด็้านศุิลัปะแลัะวัฒนธิร้ร้ม

ในปี 2562 บริิษััทฯ ริ�วมกัับ ม่ลันิธิุปริะทีป - อัจำฉริา ตั�งมติธุริริม จัำดงานแนะนำาหนังส่ัอ พัร้ิอมเปิดกัาริแสัดงนิทริริศุกัาริ 

ภาพัถึ�ายเพ่ั�อกัาริกุัศุลั “ปริะทีปทัศุน์ 3” จำำานวน 111 ภาพั ณ หอศิุลัปวัฒนธุริริมแห�งกัรุิงเทพัมหานคริ โดยริายได้ทั�งหมด 

ไม�หักัค�าใช้จำ�ายสันับสันุนกัาริดำาเนินโคริงกัาริของหอศิุลัปวัฒนธุริริมแห�งกัรุิงเทพัมหานคริ ริวมเป็นเงินทั�งสิั�น 1,157,000 บาท  

โดยหนังส่ัอแลัะภาพัที�จัำดแสัดงจำะมอบให้กัับผ้่ิมีจิำตศุรัิทธุาที�ริ�วมบริิจำาคเป็นที�ริะลึักั

ในปี 2562 บริิษััทฯ ริ�วมกัับ ม่ลันิธิุปริะทีป - อัจำฉริา ตั�งมติธุริริม จัำดกิัจำกัริริมกัาริปล่ักัป่าชุมชนในโคริงกัาริ “ศุุภพื่นาลััย”  

เป็นกัาริเพิั�มพ่ั�นที�ป่าธุริริมชาติให้ปริะเทศุ สัร้ิางสัมดุลัของริะบบนิเวศุ แลัะคุณภาพัชีวิตที�ดีขึ�นของคนในชุมชน แลัะเพ่ั�อสัร้ิาง 

ความอุดมสัมบ่ริณ์ให้แกั�ผ่ินดิน ณ อำาเภอคริบุรีิ จัำงหวัดนคริริาชสีัมา โดยริ�วมม่อกัับสัำานักังานกัาริปฏิิร่ิปที�ดินจัำงหวัดนคริริาชสีัมา  

แลัะชาวบ้านในชุมชนคริบุรีิ ซึึ่�งเป็นปฏิิบัติกัาริจิำตวิทยาชุมชน สัร้ิางความสััมพัันธ์ุที�ยั�งย่นริะหว�างโคริงกัาริ + ชุมชน ด้วยกิัจำกัริริม 

ที�ชุมชนจำะริับร้่ิ แลัะตริะหนักัถึึงความปริาริถึนาดี ความใสั�ใจำสัริ้างสัริริค์สัังคมไทย โดยจำะเป็นกัิจำกัริริมต�อเน่�องแลัะติดตามผิลั 

อย�างต�อเน่�องทุกั 1-2 ปี เพ่ั�อตริวจำสัอบผิลักัาริปล่ักัป่า หร่ิออาจำมีกัาริทำานุบำารุิง/ซึ่�อมแซึ่มกัาริด่แลั

โค์ร้งการ้ “ศุุภพื่นาลััย”
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เม่�อปี 2560 บริิษััทฯ จัำดงานแนะนำาหนังส่ัอแลัะนิทริริศุกัาริภาพัถึ�ายเพ่ั�อกัาริกุัศุลั “ปริะทีปทัศุน์ 2” ณ หอศิุลัปวัฒนธุริริม 

แห�งกัรุิงเทพัมหานคริ ซึึ่�งหนังส่ัอเลั�มนี�บริริจำงสัร้ิางสัริริค์เพ่ั�อกัาริกุัศุลั เป็นหนังส่ัอที�ถึ�ายทอดด้วยภาพัถึ�ายแลัะบทวริริณกัริริมปรัิชญา  

พัร้ิอมกัาริจัำดแสัดงนิทริริศุกัาริภาพัถึ�าย จำำานวน 78 ภาพั โดยริายได้ทั�งหมดไม�หักัค�าใช้จำ�ายบริิจำาคสัมทบสัร้ิางอาคารินวมินทริบพิัตริ  

๘๔ พัริริษัา ริวมเป็นเงินทั�งสิั�น 7,570,000 บาท โดยหนังส่ัอแลัะภาพัที�แสัดงจำะมอบให้กัับผ้่ิมีจิำตศุรัิทธุาที�ริ�วมบริิจำาคสัมทบทุน 

สัร้ิางอาคารินวมินทริบพิัตริ ๘๔ พัริริษัา โริงพัยาบาลัศิุริิริาช

เน่�องในโอกัาสัคริบริอบ 25 ปีแห�งกัาริดำาเนินธุุริกิัจำพััฒนาอสัังหาริิมทรัิพัย์ บริิษััทฯ จึำงได้จัำดกิัจำกัริริมพิัเศุษัด้านศิุลัปะแลัะ 

วัฒนธุริริมในร่ิปแบบต�างๆ อาทิ

- การ้จัด็ปร้ะกวด็ปร้ะติมากร้ร้ม ริ�วมกัับภาควิชาปริะติมากัริริม คณะจำิตริกัริริมปริะติมากัริริมแลัะภาพัพัิมพั์  

มหาวิทยาลััยศิุลัปากัริ โดยเชิญชวนศิุลัปินแลัะผ้่ิที�สันใจำริ�วมสัร้ิางสัริริค์ผิลังานภายใต้ 3 หัวข้อ ค่อ “ความสุัข หร่ิอ ความรัิกั หร่ิอ  

ความเจำริิญรุิ�งเร่ิอง”

- การ้จดั็ปร้ะกวด็ถ่่ายภาพื่ หัวข้อ “ความสุัขในศุุภาลััย” โดยเชิญชวนคริอบครัิวศุุภาลััย แลัะพันักังานศุุภาลััย ริ�วมแบ�งปัน 

ความสุัขผิ�านผิลังานภาพัถึ�าย

- การ้จัด็ปร้ะกวด็เรี้ยงค์วาม หัวข้อ “ความสัขุในศุุภาลััย” โดยเชิญชวนคริอบคริวัศุุภาลััยถึ�ายทอดความร้่ิสักึัแลัะความคดิเหน็ 

ต�อกัาริอย่�อาศัุยในโคริงกัาริของศุุภาลััย

ริวมทั�งบริิษััทฯ จัำดงานแสัดงศิุลัปกัริริมกัาริกุัศุลั “พื่ลัังแหุ่้งค์วามสุ่ขจากธิร้ร้มชาติแลัะค์วามดี็งาม” ณ Lifestyle Hall  

ชั�น 2 ศุ่นย์กัาริค้าสัยามพัาริากัอน ซึึ่�งเป็นกัาริสัร้ิางสัริริค์ผิลังานจิำตริกัริริมภาพัวาดพ่ั�กัันจีำน แลัะนำาริายได้จำากักัาริจำำาหน�าย 

ผิลังานศุลิัปะภายในงาน ริวมเปน็เงนิทั�งสิั�น 4,000,000 บาท โดยภาพัที�แสัดงจำะมอบใหกั้ับผ้่ิบริิจำาคเงนิใหกั้ับโริงพัยาบาลัธุริริมศุาสัตริ ์

เฉลิัมพัริะเกีัยริติ
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 § ส่่�อค์วามรู้้ทั้งทางโลักแลัะทางธิร้ร้ม

บริิษััทฯ ผิลิัตหนงัส่ัอใหค้วามร้่ิ แจำกัฟรีิ มอบใหค้ริอบคริวั 
ศุุภาลััยแลัะปริะชาชนทั�วไป โดยจำะดำาเนินกัาริคัดสัริริข้อม่ลั 
ที�มีปริะโยชน์ในแง�มุมต�างๆ อาทิ เร่ิ�องสุัขภาพั ฮวงจุ้ำย  
หลัักัธุริริมะในกัาริดำาเนินชีวิต เป็นต้น เพ่ั�อสั�งมอบความสุัข 
ในช�วงเทศุกัาลัปีใหม�ของทุกัปี สัำาหรัิบหนังส่ัอที�เคยจัำดพิัมพ์ั  
ได้แกั� ชีวิตที�เจำริิญ, กัำาไริชีวิต, ไม้มงคลั, อายุย่น สุัขภาพัดี  
ชีวีเป็นสุัข, ชนะโริค ชนะวัย ชัยชนะแห�งชีวิต,พัลัังลัมปริาณ  
สัร้ิางสัริริค์พัลัังชีวิต, ดุจำแสังสั�องทาง, ร้่ิทันฮวงจุ้ำย ร้่ิทาง 
ส่ั�ความสุัข, หัวใจำยิ�มได้, กุัญแจำสัวริริค์ สัร้ิางสัริริค์ชีวิตเป็นสุัข,  
ความร้่ิค่�เร่ิอน, คำาคม, บ้านเริา แสันสุัขใจำ, ปรัิชญาปริะทีป,  
สัวนอิ�มใจำ - บ้านอิ�มสัุข, ชีวิตสัุขสัันต์, ปริะทีปทัศุน์ 1,  
ปริะทีปทัศุน์ 2 แลัะลั�าสุัดค่อ “ปริะทีปทัศุน์ 3 หนังส่ัอริวบริวม 

ภาพัถึ�ายแลัะปรัิชญาที�มีคุณค�าต�อกัาริดำาเนินชีวิต”

เม่�อปี 2553 บริิษััทฯ จัำดงานแสัดงศิุลัปกัริริม “พื่ลัังแหุ่้งการ้ส่ร้้างส่ร้ร้ค์์” ณ Lifestyle Hall ชั�น 2 ศุ่นยก์ัาริค้าสัยามพัาริากัอน  
โดยริายได้จำากักัาริจำำาหน�ายผิลังานศิุลัปะภายในงานดังกัลั�าวมีผ้่ิมีจิำตศุรัิทธุาริ�วมกัันสัั�งจำองภาพัทั�งหมดที�แสัดงในงานนี�ริวม 56 ภาพั  
ริวมเป็นเงินทั�งสิั�น 2,400,000 บาท แลัะนำาเงินที�ริวบริวมจำากักัาริจำำาหน�ายภาพัทั�งหมดจำากังานแสัดงศุิลัปกัริริมดังกัลั�าว 
โดยไม�หักัค�าใช้จำ�ายท่ลัเกัล้ัาฯ ถึวายสัมเด็จำพัริะเทพัรัิตนริาชสุัดาฯ สัยามบริมริาชกุัมารีิ เพ่ั�อโดยเสัด็จำพัริะริาชกุัศุลับำารุิง 

สัภากัาชาดไทย พัร้ิอมทั�งท่ลัเกัล้ัาถึวายภาพัจิำตริกัริริม

อีกัทั�งผิลัิตสั่�อในร่ิปแบบ Pocket Book จำำาหน�าย 
เพ่ั�อกัาริกุัศุลั จำำานวน 6 เลั�ม ค่อ เคล็ัด(ไม�)ลัับ กัาริบริิหาริ +  
กัาริพััฒนาอสัังหาริิมทรัิพัย์, เคล็ัด (ไม�)ลัับ ศุุภาลััย +  
อสัังหาริิมทริัพัย์ , เม่�อไหริ�จำะ.. .ริำ�าริวยมีสุัขอย�างยั� งย่น  
แลัะปริะทีปทัศุน์ 1-3 เขียนโดย ดริ.ปริะทีป ตั�งมติธุริริม  
ปริะธุานกัริริมกัาริบริิหาริของบริิษััทฯ ซึ่ึ�งริายได้จำากักัาริจำำาหน�าย 
หนังส่ัอมอบให้กัาริกุัศุลั โดยไม�หักัค�าใช้จำ�าย
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นอกัจำากันี�บริิษััทฯ ยังได้จัำดทำาบทเพัลังธุริริมะช่�อว�า  

“มองกว้าง คิ์ด็ไกลั ใฝ่่สู่ง” ซึึ่�งเป็นบทเพัลังที�สัร้ิางสัริริค์สัังคม 

แลัะจำริริโลังคุณค�าทางจิำตใจำ เหมาะสัำาหรัิบผ้่ิฟังทุกัเพัศุทุกัวัย  

โดยมีเน่�อหาใจำความเพ่ั�อดำาเนินชีวิตให้มีความสุัขอย�างยั�งย่น  

สัำาหรัิบช่�อบทเพัลังดังกัลั�าวได้ขออนุญาตนำาคำาปริะพัันธ์ุของ 

พัริะพัริหมคุณาภริณ์ มาเป็นช่�อเพัลัง สั�วนคำาร้ิองแลัะทำานอง  

โดย ดริ.ปริะทีป ตั�งมติธุริริม

 § กิจกร้ร้มด็้านส่ังค์ม

โค์ร้งการ้ CSR Agents

บริิษััทฯ สัร้ิางทีม CSR Agents ต�อเน่�องเป็นปีที� 2 โดยกัาริจัำดอบริมให้แกั�พันักังานในหัวข้อ CSR Engagement 

เพ่ั�อริณริงค์ให้พันักังานมีความร้่ิความเข้าใจำในกัาริทำางานอย�างมี CSR in Process แลัะสัามาริถึกัำากัับด่แลักัาริปฏิิบัติงาน

อย�างมี CSR-in-Process ทุกัหน�วยงาน เพ่ั�อสัร้ิางความพึังพัอใจำแกั�ผ้่ิเกีั�ยวข้องทุกัภาคสั�วน นำาไปส่ั�กัาริขับเคล่ั�อนงาน CSR  

ทั�งภายในแลัะภายนอกัได้อย�างเป็นผิลัสัำาเร็ิจำ

บริิษััทฯ ริ�วมกัับชมริมศุุภาลััยสััมพัันธ์ุ จัำดกิัจำกัริริมบริิจำาคอะล่ัมิเนียม มอบให้ม่ลันิธิุขาเทียมในสัมเด็จำพัริะศุรีินคริินทริา 

บริมริาชชนนี เพ่ั�อนำาไปจัำดทำาขาเทียมให้ผ้่ิด้อยโอกัาสั ด้วยกัาริเชิญชวนพันักังานศุุภาลััย บริิษััทผ้่ิเช�าอาคาริศุุภาลััย แกัรินด์ ทาวเวอร์ิ  

แลัะปริะชาชนทั�วไป ริ�วมกัันบริิจำาคอะล่ัมิเนียมจำากัห�วงดึงฝากัริะป๋องหร่ิอวัสัดุที�ทำาด้วยอะล่ัมิเนียม โดยตั�งกัลั�องรัิบบริิจำาค  

ณ ชั�น Lobby ของอาคาริ ซึึ่�งได้รัิบกัาริแบ�งปันนำ�าใจำสัำาหรัิบกิัจำกัริริมดังกัลั�าวต�อเน่�องเป็นปีที� 3 เป็นจำำานวนมากั
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ในปี 2562 บริิษััทฯ สั�งธุารินำ�าใจำช�วยผ้่ิปริะสับภัยนำ�าท�วม จัำงหวัดอุบลัริาชธุานี พัร้ิอมแนะกัาริเล่ัอกัทำาเลัที�อย่�อาศัุย 

ให้ห�างไกัลัจำากัภยันำ�าท�วม โดยพันักังานจำติอาสัา ไดล้ังพ่ั�นที�มอบถึงุยงัชีพัช�วยเหล่ัอผ้่ิปริะสับภยันำ�าท�วม จำำานวน 400 ถุึง ใน 4 พ่ั�นที�  

โดยมี ศุ่นยรั์ิบบริิจำาควัดบ้านดงบังเหน่อ, ศุ่นยรั์ิบบริิจำาค แขวงทางหลัวงอุบลัริาชธุานีที� 1 อำาเภอเม่องอุบลัริาชธุานี, จุำดช�วยเหล่ัอ  

บ้านฮ�องอ้อ อำาเภอสัว�างวีริะวงศ์ุ แลัะบา้นหนองกันิเพัลั อ.วาริินชำาริาบ เพั่�อเป็นกัาริบริริเทาความเด่อดร้ิอนจำากัเหตกุัาริณ์นำ�าท�วม

บริิษััทฯ ช�วยบริริเทาความเด่อดร้ิอนแกั�ปริะชาชนที�ปริะสับอุทกัภยั นำาทมีคณะผ้่ิบริิหาริแลัะพันกัังานศุุภาลััย ริ�วมม่อริ�วมใจำ 

มอบถึุงยังชีพั อาหาริแห้ง นำ�าด่�ม แลัะของใช้จำำาเป็น เพั่�อช�วยบริริเทาความเด่อดร้ิอนแกั�ล่ักัค้าโคริงกัาริศุุภาลััย แลัะปริะชาชน 

ที�ปริะสับอุทกัภัยในพ่ั�นที�ต�างๆ โดยได้รัิบความริ�วมม่อจำากักัองทัพับกั อีกัทั�งมอบบริิจำาคเงินเพั่�อช�วยเหล่ัอผ้่ิปริะสับภัยนำ�าท�วม  

โดยมีผ้่ิว�าริาชกัาริ จัำงหวัดนนทบุรีิ เป็นผ้่ิรัิบมอบ แลัะยงัมอบเงินบริิจำาคจำำานวน 2,000,000 บาท ให้สัมาคมบริิษััทจำดทะเบียนไทย  

เพ่ั�อเข้ากัองทุน “ตลัาดทุนริ�วมใจำ ช�วยภยันำ�าท�วม” ในกัาริช�วยเหล่ัอผ้่ิปริะสับอุทกัภัย อีกัทั�งบริิษััทฯ ริ�วมกัับบริิษััท ดาว คอฟฟี�บีนส์ั  

จำำากััด, บริิษััท เอฟ แอนด์ บี บายดาว จำำากััด แลัะบริิษััทแชมป์ บ่ม เบลัล์ั จำำากััด มอบห้องสุัขาลัอยนำ�า อาหาริแห้ง ของใช้จำำาเป็น  

ให้แกั�ปริะชาชนในพ่ั�นที�ปริะสับอุทกัภัย ณ หม่� 2-3-4  ต.ท�าช้าง อ.นคริหลัวง จำ.พัริะนคริศุรีิอยุธุยา

นอกัจำากันี�บริิษััทฯ เป็นผ้่ิออกัแบบ “บ้านชนบทส่ำาหุ้รั้บเกษตร้กร้” โดยริ�วมม่อกัับคณะทำางานโคริงสัริา้งพ่ั�นฐาน คมนาคม 

แลัะพัลัังงาน สัภาที�ปริึกัษัาเศุริษัฐกัิจำแลัะสัังคมแห�งชาติในกัาริศุึกัษัาเร่ิ�อง “กัาริพััฒนาโคริงสัริ้างพ่ั�นฐานด้านที�อย่�อาศุัย”  

บริิษััทฯ จึำงออกัแบบบ้านชนบทสัำาหรัิบเกัษัตริกัริ เพ่ั�อมอบให้เกัษัตริกัริที�สันใจำโดยไม�มีค�าใช้จำ�ายใดๆ ทั�งสิั�น

 § กิจกร้ร้มด็้านส่่งเส่ร้ิมส่ถ่าบันค์ร้อบค์ร้ัว

บริิษััทฯ ให้ความสัำาคัญในกัาริสั�งเสัริิมความสััมพัันธ์ุอันดีภายในคริอบครัิวอย�างต�อเน่�อง เพ่ั�อเป็นริากัฐานสันับสันุนสัังคมไทย 

ให้แข็งแกัริ�ง อาทิ กิัจำกัริริม “เจริ้ญส่ติ-ส่มาธิิ” เน้นฝึกักัาริใช้สัติ-สัมาธิุ เพ่ั�อพััฒนาตนเอง แลัะนำาไปปริะยุกัต์ใช้ในชีวิตปริะจำำาวัน  

ริวมทั�งเพ่ั�อเพิั�มสัายสััมพัันธ์ุในคริอบครัิว
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บริิษััทฯ เชิญทีมแพัทย์แลัะพัยาบาลัจำากัโริงพัยาบาลั 

ชั�นนำา มาให้บริิกัาริตริวจำสุัขภาพัฟรีิ พัร้ิอมทั�งให้ความร้่ิ 

เ กีั� ยวกัับสุัขภาพัในหัวข้อที�น� าสันใจำ โดยจำัด กิัจำกัริริม 

สััมมนาสุัขภาพั แลัะกิัจำกัริริมสััมมนาแพัทย์ทางเล่ัอกั  

ซึึ่�งเปิดโอกัาสัให้คริอบครัิวศุุภาลััยแลัะปริะชาชนทั�วไป 

เข้ า ริ� วม กิัจำกัริริม  อีกั ทั� ง มี กัาริ จัำด กิัจำกัริริมกัาริ กุัศุลั  

“บ ริ้จาค์ โลั หิุ้ต”  ใ ห้ กัับ ศุ่นย์ บ ริิกัาริ โลั หิตแห� งชา ติ  

สัภากัาชาดไทย โดยรัิบบริิจำาค ณ บริิเวณชั�น L อาคาริศุุภาลััย  

แกัรินด์ ทาวเวอร์ิ ด้วยกัาริเชิญชวนพันักังานศุุภาลััย  

แลัะบริิษััทผ้่ิเช�าอาคาริ ศุุภาลััย แกัรินด์ ทาวเวอร์ิ

คุณอัจำฉริา ตั�งมติธุริริม ริองปริะธุานกัริริมกัาริบริิหาริ  

บริิษััท ศุุภาลััย จำำากััด (มหาชน) มอบเงินบริิจำาคในนามสั�วนตัว  

จำำานวน 1,500,000 บาท เพ่ั�อสันับสันุนกัาริขยายบริิกัาริ 

หอผ้่ิป่วยพิัเศุษั อาคาริกิัตติวัฒนา โริงพัยาบาลัธุริริมศุาสัตร์ิ 

เฉลิัมพัริะเกีัยริติโดยจัำดซ่ึ่�ออุปกัริณ์ทางกัาริแพัทย์เพ่ั�อช�วยด่แลั 

รัิกัษัาพัยาบาลัผ้่ิป่วยแลัะเพิั�มโอกัาสัทางกัาริริักัษัาพัยาบาลั 

ที�มีคุณภาพัแกั�ปริะชาชนทั�วปริะเทศุ

อีกัทั�งบริิษััทฯ ริ�วมสันับสันุนหนังส่ัอ “วันวาน ณี ปัจจุบัน” โดยริายได้หลัังหักัค�าใช้จำ�าย มอบให้สัมาคมผ้่ิด่แลัผ้่ิป่วย 

สัมองเส่ั�อมแห�งปริะเทศุไทย

 § กิจกร้ร้มด็้านสุ่ขภาพื่

ในปี 2562 บริิษััทฯ นำาโดยคณะผ้่ิบริิหาริ แลัะพันักังาน จัำดงานวิ�งมินิมาริาธุอน Supalai Family Run 2019  

ขานรัิบตามนโยบายของบริิษััทฯ ที�ต้องกัาริสันับสันุนให้พันักังานหันมาออกักัำาลัังกัาย ใสั�ใจำสุัขภาพั ริวมทั�งยงัเป็นกัาริสัร้ิางความสัขุ 

แลัะความสััมพัันธ์ุที�ดีริะหว�างพันักังาน โดยแบ�งปริะเภทกัาริวิ�งตามริะยะทางค่อ 10 กัม. / 5 กัม. / 3 กัม. ภายในงานมีพันักังาน  

แลัะคริอบครัิวพันักังาน เข้าริ�วมงานจำำานวนกัว�า 400 คน ท�ามกัลัางบริริยากัาศุอันแสันอบอุ�น ณ สัวนหลัวง ริ.9
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 § กิจกร้ร้มด็้านการ้พื่ัฒนาชุมชน

ในปี 2562 บริิษััทฯ สั�งมอบเคริ่�องปรัิบอากัาศุแกั�โริงเรีิยนชุมชนวัดสัมริโกัฏิิ (อย่�พ่ันริาษัฎีริ์บำารุิง) เพ่ั�อติดตั�งในห้องสัมุด  

สัร้ิางบริริยากัาศุที�ดีในกัาริค้นคว้าหาข้อม่ลั พัร้ิอมสั�งเสัริิมพััฒนากัาริศึุกัษัาให้มีความก้ัาวหน้า

แลัะในปี  2561 บริิษััทฯ ได้บริิจำาคเ งินจำำานวน  

1 , 5 00 , 0 00  บ าท  ใ ห้ โริ ง เ รีิ ยน ชุ มชน วั ดสัมริ โ กั ฏิิ  

(อย่�พ่ันริาษัฎีร์ิบำารุิง) ในกัาริบ่ริณะแลัะปรัิบปรุิง ภ่มิทัศุน์ 

โบริาณสัถึาน วัดสัมริโกัฏิิ โดยได้รัิบริ�วมม่อจำากักัริมศุิลัปากัริ 

ในกัาริด่แลัรัิกัษัาเพ่ั�อให้คงคุณค�าแลัะเป็นแหลั�งเรีิยนร้่ิ 

ของชุมชน ซึึ่�งเป็นโบริาณสัถึานที�อย่� ในชุมชนใกัล้ัเคียง 

โคริงกัาริศุุภาลััย เวอเรินด้า รัิตนาธิุเบศุร์ิ

อีกัทั�งบริิษััทฯ เน้นกัาริด่แลัสัภาพัแวดล้ัอมโคริงกัาริให้ดีอย่�ตลัอดเวลัา โดยหากัโคริงกัาริใดมีปัญหาเกีั�ยวกัับสัภาพัแวดล้ัอม 

โคริงกัาริ ล่ักัค้าสัามาริถึแจ้ำงมายังบริิษััทฯ เพั่�อทำากัาริปริับปริุงแลัะพััฒนาได้ ซึึ่�งที�ผิ�านมามีหลัายโคริงกัาริที�บริิษััทฯ  

เข้าไปด่แลัความเรีิยบร้ิอยให้ ได้แกั�

- ดำาเนินกัาริขุดลัอกัคลัองสัาธุาริณะ ในพ่ั�นที�ใกัล้ัเคียงโคริงกัาริศุุภาลััย พัาร์ิควิลัล์ั ริ�มเกัล้ัา-สุัวริริณภ่มิ โดยเข้าไปมีสั�วนริ�วม 

ในกัาริเพิั�มปริะสิัทธิุภาพักัาริบริิหาริจัำดกัารินำ�าในพ่ั�นที�กัรุิงเทพัมหานคริ ตามมติคณะรัิฐมนตรีิ ที�ขอความริ�วมม่อจำากัภาคเอกัชน 

ในกัาริขุดลัอกัคลัองในพ่ั�นที�โคริงกัาริจัำดสัริริเพ่ั�อบริริเทาปัญหาอุทกัภัยที�อาจำจำะเกิัดขึ�นในอนาคต

- ปรัิบปรุิงถึนน วางท�อริะบายนำ�าแลัะบ�อพัักั บริิเวณซึ่อยพัหลัโยธิุน 48 ด้านหน้าโคริงกัาริศุุภาลััย พัาร์ิควิลัล์ั แลัะ 

ทำาท�อลัอดถึนนแลัะปรัิบปรุิงถึนนซึ่อยลัาซึ่าลั บริิเวณโคริงกัาริศุุภาลััย วิลัล์ั ศุรีินคริินทร์ิ

- มอบริถึบริริทุกัขยะม่ลัฝอย ม่ลัค�า 2.1 ล้ัานบาท ให้แกั�เทศุบาลัเม่องลัำาสัามแก้ัว จัำงหวัดปทุมธุานี เพ่ั�อรัิกัษัาความสัะอาด 

แลัะจัำดริะเบียบให้ชุมชนบริิเวณใกัล้ัเคียง แลัะได้มอบริถึบริริทุกัเก็ับขยะ ให้กัับองค์กัริบริิหาริสั�วนตำาบลั อำาเภอคลัองหลัวง  

จัำงหวัดปทุมธุานี เพ่ั�อรัิกัษัาความสัะอาด แลัะจัำดริะเบียบให้หม่�บ้านโคริงกัาริศุุภาลััย บุรีิ แลัะบริิเวณใกัล้ัเคียง

- ปรัิบปรุิงถึนนเลีัยบคลัอง 4 เพ่ั�อความสัะดวกัสับายของผ้่ิใช้ริถึใช้ถึนนในบริิเวณดังกัลั�าว

- มอบอปุกัริณเ์พ่ั�อใช้ในกัาริปฏิิบัติงานของเจ้ำาหนา้ที�ตำาริวจำ ใหกั้ับสัถึานตีำาริวจำนคริบาลับางโพังพัาง เพั่�อใช้ตริวจำความเรีิยบร้ิอย 

ของผ้่ิใช้ริถึใช้ถึนน
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โค์ร้งการ้ส่วนอิ�มใจ - บ้านอิ�มสุ่ข

บริิษััท ศุุภาลััย จำำากััด (มหาชน) ได้สัร้ิางสัริริค์แนวคิดใหม� นำาริ�องพ่ั�นที�สีัเขียวกิันได้ส่ั�สัังคมไทย นำาเสันอสัวนสัวยกิันได้  

แหลั�งอาหาริที�ดีของทุกัคริอบครัิว สัร้ิางสัริริค์สัวนตัวอย�าง พัร้ิอมถึ�ายทอดทุกัขั�นตอนผิ�านหนังส่ัอ “ส่วนอิ�มใจ-บ้านอิ�มสุ่ข”  

เพ่ั�อจุำดปริะกัายให้สัังคมเกิัดแริงบันดาลัใจำปล่ักัผัิกัสัวนครัิวในบ้านแลัะคอนโดมิเนียม ตามหลัักัปรัิชญาแนวคิดเศุริษัฐกิัจำพัอเพีัยง

บริิษััทฯ ดำาเนินธุุริกิัจำพััฒนาอสัังหาริิมทรัิพัย์ ควบค่�กัาริพััฒนาที�ยั�งยน่ เพ่ั�อปริะโยชน์ต�อล่ักัค้าแลัะสัังคม ทั�งกัาริออกัแบบ 

ผิลิัตภัณฑ์์คำานึงกัาริปริะหยัดพัลัังงานแลัะเป็นมิตริกัับสิั�งแวดล้ัอม ทำาเลัที�ตั�งเดินทางสัะดวกัแลัะมีความปลัอดภัย เป็นต้นแบบ 

ของชุมชนที�ดีแลัะสัังคมที�น�าอย่� โดยบริิษััทฯ เช่�อมั�นว�าสัังคมที�มีเสัถีึยริภาพัแลัะยั�งยน่จุำดเริิ�มต้นมาจำากัคริอบครัิว จึำงได้สัร้ิางสัริริค์ 

แนวคิดสัวนสัวยกิันได้ “สัวนอิ�มใจำ - บ้านอิ�มสัุข” ส่ั�สัังคมไทย เพั่�อเสัริิมสัริ้างความสััมพัันธุ์ของคริอบคริัว ตามนโยบาย  

“ศุุภาลััย ใสั�ใจำ...สัร้ิางสัริริค์สัังคมไทย” แลัะเป็นกัาริดำาเนินตามแนวทางพัริะริาชดำาริิหลัักัปรัิชญาแนวคิดเศุริษัฐกิัจำพัอเพีัยง

“สัวนอิ�มใจำ - บ้านอิ�มสุัข” เป็นแนวคิดที�ศุุภาลััยต้องกัาริสัร้ิางแริงบันดาลัใจำสัร้ิางสัริริค์สัวนสัวยกิันได้ แลัะมากัปริะโยชน์  

ในทุกัขนาดพ่ั�นที�แลัะทุกัร่ิปแบบที�อย่�อาศัุย เพ่ั�อคุณภาพัชีวิตที�ดีสัำาหรัิบทุกัคริอบครัิว โดยได้รัิบความริ�วมม่อถึ�ายทอดความร้่ิ 

จำากั ริศุ.ศุศิุยา ศิุริิพัานิช แลัะ ผิศุ.ดริ.เสัริิมศิุริิ จัำนทร์ิเปริม ก่ัร่ิด้านกัาริออกัแบบสัวนแลัะด้านพ่ัชสัวน คณะเกัษัตริ มหาวิทยาลััย 

เกัษัตริศุาสัตร์ิ วิทยาเขตกัำาแพังแสัน นคริปฐม ตั�งแต�กัริะบวนกัาริออกัแบบสัวนครัิว ขั�นตอนกัาริปล่ักัพ่ัช แลัะกัาริด่แลัรัิกัษัา  

โดยได้มอบพ่ั�นที�สัวนบา้นเดี�ยวแลัะริะเบยีงหอ้งชดุคอนโดมิเนียม เพ่ั�อสัริา้งสัวนคริวัต้นแบบตามแนวคดิใหเ้กิัดขึ�นจำริิง พัร้ิอมสัร้ิาง 

แริงบันดาลัใจำให้ทุกัคริอบครัิวในกัาริสัร้ิางแหลั�งอาหาริที� ปริะโยชน์-ปริะหยดั-สัะอาด-สุัขใจำ เริิ�มจำากัปริะหยดัค�าใช้จำ�ายในครัิวเร่ิอน  

ได้บริิโภคอาหาริพ่ัชผัิกัสัวนครัิวที�สัด สัะอาด แลัะปลัอดภัย สุัขใจำกัับกิัจำกัริริมริ�วมกัันภายในคริอบครัิว แลัะปริะโยชน์ที�ได้รัิบจำากั 

พ่ัชสัวนครัิวที�ปล่ักัเองจำากัแนวคิดดังกัลั�าว ศุุภาลััยยังถึ�ายทอดออกัมาเป็นหนังส่ัอค่�ม่อ “สัวนอิ�มใจำ - บ้านอิ�มสุัข” อีกัด้วย
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โค์ร้งการ้ Happiness Camp : ส่วนส่ร้้างสุ่ข เพิื่�มพูื่นคุ์ณีภาพื่ชีวิต ชวนค์นงานก่อส่ร้้างเนร้มิตส่วนค์รั้วเกษตร้ 
อินทรี้ย์

บริิษััทฯ เล็ังเห็นความสัำาคัญ แลัะใสั�ใจำในทุกัวงจำริกัาริผิลิัต ซึึ่�งเป็นที�มาของหนึ�งในโคริงกัารินำาริ�อง “Happiness Camp” 

: สัวนสัริา้งสัขุ ที�ต�อยอดแนวคดิมาจำากัองคค์วามร้่ิของหนงัส่ัอ “สัวนอิ�มใจำ-บา้นอิ�มสัขุ” กัับกัาริเนริมติพ่ั�นที�ใหเ้ป็นสัวนสัวยกิันได้  

โดยกิัจำกัริริมนี�สั�งต�อความปริาริถึนาดีไปส่ั�เพ่ั�อนริ�วมงานในวงจำริกัาริผิลิัตในกัาริสัร้ิางสัริริค์สุัขภาวะ ยกัริะดับคุณภาพัชีวิต 

ของคนงานกั�อสัร้ิางให้มีความสุัขมากัขึ�น แลัะยังสัร้ิางเสัริิมให้เกิัดทักัษัะในกัาริทำางานริ�วมกัันเป็นทีม

กัาริปล่ักัสัวนคริวัเกัษัตริอนิทรีิย ์จึำงเปน็แหลั�งอาหาริที�สัด สัะอาด ปลัอดภยั เสัริิมสุัขภาพัอนามยั ปริะหยดัค�าใช้จำ�ายในครัิวเร่ิอน  

อีกัทั�งยังเป็นสัถึานที�หย�อนใจำ สัร้ิางสุัขภาวะทางอาริมณ์ สัร้ิางทัศุนียภาพัที�สัวยงามให้พ่ั�นที�ชุมชน กั�อให้เกิัดกัาริใช้เวลัาว�าง 

หลัังเลิักังานที�มีคุณค�ากัับวิถีึชีวิต

ดังนั�น โคริงกัาริ “Happiness Camp” ดำาเนินกัาริเนริมิตพ่ั�นที�ภายในแคมป์คนงานกั�อสัร้ิางให้กัลัายเป็นสัวนคริัว 

เกัษัตริอินทรีิย์กิันได้อย�างสัะอาดแลัะปลัอดภัย มีกัาริจำัดสัอนเทคนิคกัาริปล่ักัผิักัสัวนคริัวไร้ิสัาริเคมีโดยได้รัิบความริ�วมม่อ 

จำากั อ.คมสััน หุตะแพัทย์ ผ้่ิเชี�ยวชาญทางด้านกัาริปล่ักัผัิกัสัวนครัิว ที�มาถึ�ายทอดความร้่ิให้แกั�คนงานกั�อสัร้ิาง แลัะทางบริิษััทฯ  

ยังมอบวัสัดุปล่ักั พัร้ิอมพัันธ์ุุผัิกัสัวนครัิวหลัากัหลัายปริะเภทให้คนงานกั�อสัร้ิางได้ริ�วมแริงริ�วมใจำกัันสัร้ิางสัวนครัิวขนาดใหญ�  

จำำานวน 5 สัวน สัำาหรัิบแคมป์คนงาน ตลัอดจำนมีกัาริติดตามผิลัอย�างใกัล้ัชิด พัร้ิอมทั�งจัำดให้มีกัาริปริะกัวดสัวนผัิกัของแต�ลัะ 

แคมป์คนงาน ในงานวันสัร้ิางสุัขของคนสัร้ิางบ้าน “Happiness Day” ณ โคริงกัาริศุุภาลััย ไพัริด์ บางนา-ลัาดกัริะบัง  

โดยได้รัิบความริ�วมม่อจำากัพัันธุมิตริทางธุุริกิัจำที�จัำดกิัจำกัริริมมอบความสุัขให้กัับคนงานกั�อสัร้ิาง
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 § กิจกร้ร้มด็้านทำานุบำารุ้งศุาส่นา

บริิษััทฯ มีโคริงกัาริพััฒนาภ่มิทัศุน์ในศุาสันสัถึาน ทั�งวัด  

มัสัยิดหลัายแห�ง พัร้ิอมช�วยวางผัิงออกัแบบอาคาริต�างๆ ในวัด 

โดยให้คำาแนะนำา แลัะริ�วมม่อกัับกัริมศิุลัปากัริ ตลัาดหลัักัทรัิพัย ์

แห�งปริะเทศุไทย แลัะสัภาตลัาดทุนไทย โดยบริิษััทฯ เป็นเจ้ำาภาพั 

ด่แลักัาริบ่ริณะวัดแห�งหนึ�งในจัำงหวัดนนทบุริี แลัะที�ผิ�านมา 

ยังได้ดำาเนินกัาริปรัิบภ่มิทัศุน์ศุาสันสัถึานต�างๆ ได้แกั�  

วัดพัันทา้ยนริสังิห ์จัำงหวดัสัมทุริสัาคริ, วัดชลัปริะทานริงัสัฤษัดิ�  

จัำงหวัดนนทบุรีิ แลัะมัสัยิดเริาว์ฏิอตุลัมุตตากีัน ที�อ�าวปอ  

จัำ งห วัด ภ่ เ ก็ัต  นอกัจำากันี�  ดริ .ปริะ ทีป ตั� งม ติธุริริม  

ปริะธุานกัริริมกัาริบริิหาริ ได้สัร้ิางสัริริค์พัริะพุัทธุร่ิป  

“พัริะศุุภนิมิตริมิ�งมงคลั” เพั่�อถึวายเป็นพัุทธุบ่ชา แลัะนำาไป 

ปริะดิษัฐ์สัถึาน ณ โคริงกัาริของศุุภาลััย เพ่ั�อเป็นสิัริิมงคลั 

ในกัาริดำาเนินชีวิตที�คริอบคลุัม ทั�งด้านกัาริงาน แลัะชีวิต 

คริอบครัิวของผ้่ิที�เล่ั�อมใสัศุรัิทธุาต�อไป

ในปี 2562 บริิษััทฯ สัานต�อโคริงกัาริ “Happiness  

Camp” ต�อเน่�องปีที� 2 โดยจัำดกิัจำกัริริมอบริมความร้่ิ 

ด้านสิัทธิุปริะโยชน์กัองทุนปริะกัันสัังคมแกั�ผ้่ิรัิบเหมา  

เพ่ั�อสัริ้างความตริะหนักัให้คนงานกั�อสัริ้างใสั�ใจำแลัะ 

ได้รัิบกัาริด่แลัด้านสุัขภาพัอย�างทั�วถึึงแลัะต�อเน่�อง

พื่ร้ะศุุภนิมิตร้มิ�งมงค์ลั
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การพััฒนาบุุคลากร

การส่่งเส่ริมและพััฒนาบุุคลากรอย่่างยั่�งยื่น

บริิษััท ศุุภาลััย จำำากััด (มหาชน) ให้ความสำำาคัญกัับบุคลัากัริทุกัคนขององค์กัริ เพริาะถืือเป็็นทรัิพยากัริท่�ม่คุณค่าแลัะ 

เป็็นส่ำวนสำำาคัญในกัาริผลัักัดันนโยบายให้บริริลุัเป้็าหมายท่�บริิษััทฯ กัำาหนดไว้ แลัะเป็็นฟัันเฟืัองของบริิษััท ฯ ท่�ช่วยสำนับสำนุนให้บริิษััทฯ  

เติิบโติได้อย่างยั�งยืน

เพื�อให้มั�นใจำว่าบริิษััทฯ จำะม่บุคลัากัริท่�ม่ความพร้ิอมต่ิอกัาริดำาเนินธุุริกิัจำแลัะกัาริเป็ล่ั�ยนแป็ลังในยุคไทยแลันด์ 4.0  

ท่�ม่กัาริเป็ลั่�ยนแป็ลังอย่างริวดเร็ิวอย่่ติลัอดเวลัา บริิษััทฯ จึำงให้ความสำำาคัญในกัาริลังทุนด้านทรัิพยากัริมนุษัย์อย่างต่ิอเนื�อง  

โดยมุ่งหวังให้พนักังานได้รัิบกัาริพัฒนาทั�งด้านร่ิางกัาย แลัะจิำติใจำ ซึึ่�งจำะต้ิองพัฒนาอย่างไม่หยุดยั�ง โดยเป้็าหมายดังกัล่ัาว 

ได้ดำาเนินกัาริป็รัิบเป็ล่ั�ยนเข้าไป็ในกัริะบวนกัาริบริิหาริทรัิพยากัริมนุษัย์ นับตัิ�งแต่ิกัาริสำริริหาแลัะคัดเลืัอกับุคลัากัริ  

กัาริบริิหาริค่าจ้ำางแลัะสำวัสำดิกัาริ กัาริส่ำงเสำริิมความสัำมพันธ์ุอันด่ในองค์กัริ ริวมถึืงกัาริฝึึกัอบริมแลัะพัฒนาพนักังานให้ม่ความร้่ิ 

ความสำามาริถืท่�เหมาะสำมกัับกัาริป็ฏิิบัติิงานแลัะริองรัิบกัาริขยายธุุริกิัจำของบริิษััทฯ

การส่รรหาและคัดเลือกบุุคลากร

บริิษััทฯ กัำาหนดนโยบายในกัาริสำริริหาแลัะคัดเลืัอกับุคลัากัริท่�ม่ศัุกัยภาพ โดยกัำาหนดสำมริริถืนะหลัักั (Competency)  

ของทุกัติำาแหน่งงานไว้ แลัะในกัริะบวนกัาริสำริริหาแลัะคัดเลืัอกัผ้่สำมัคริ จำะม่กัาริทดสำอบวัดริะดับความฉลัาดทางปั็ญญา (IQ Test)  

ความฉลัาดทางอาริมณ์ (EQ Test) บุคลิักัภาพ (Personality Test) ภาษัาอังกัฤษั (English Test) แลัะกัาริสัำมภาษัณ์แบบมุ่งเน้น 

สำมริริถืนะหลัักั (Competency Based Interview) เพื�อให้ได้ผ้่สำมัคริท่�ม่ความร้่ิ (Knowledge) ความสำามาริถื (Ability)  

ทักัษัะ (Skill) แลัะคณุลัักัษัณะ (Attribute) ท่�สำอดคลัอ้งกัับติำาแหนง่งานเข้ามาทำางาน  โดยผ้่สำมัคริท่�ผ่านกัาริคดัเลัอืกัมาป็ฏิิบัติิงาน 

กัับบริิษััทฯ นั�น ฝ่ึายทรัิพยากัริมนุษัยแ์ลัะหัวหน้างานจำะดำาเนินกัาริจัำดโป็ริแกัริมกัาริด่แลัพนักังานใหม่ (On-boarding Program)  

ริวมทั�งกัาริฝึึกัอบริมภาคป็ฏิิบัติิ (On the Job Training) เพื�อให้พนักังานม่ความพร้ิอมท่�จำะป็ฏิิบัติิงานได้อย่างถ่ืกัต้ิองแลัะเหมาะสำม 

เพื�อริองริับกัาริขยายธุุริกิัจำท่�ม่อย่างต่ิอเนื�อง กัาริสำริริหาบุคลัากัริในติำาแหน่งริะดับหัวหน้างาน หริือติำาแหน่ง 

ท่�ม่ความสำำาคัญต่ิอองค์กัริ (Key Strategic Position) บริิษััทฯ ม่นโยบายท่�จำะสำริริหาบุคลัากัริท่�ม่ความสำามาริถื 

ภายในบริิษััทฯ ก่ัอนกัาริสำริริหาบุคลัากัริจำากัภายนอกั (Internal Job Opportunity) โดยส่ำงเสำริิมให้บุคลัากัริได้ใช้ความร้่ิ  

ความสำามาริถืเพื�อพัฒนาตินเอง เปิ็ดโอกัาสำในกัาริโอนย้ายไป็ทำางานข้ามสำายงาน ริวมทั�งกัาริเลืั�อนติำาแหน่งบุคลัากัริให้รัิบผิดชอบ 

ในติำาแหน่งงานท่�ส่ำงขึ�น

การบุริหารค่าจ้้างและส่วััส่ดิการ

กัาริด่แลัแลัะรัิกัษัาบุคลัากัริเป็็นภาริกิัจำหลัักัท่�สำำาคัญอย่างหนึ�งขององค์กัริ หลัังจำากัท่�คัดเลืัอกับุคลัากัริท่�ม่ความร้่ิ 

ความสำามาริถืท่�เหมาะสำมกัับติำาแหน่งงานเข้ามาร่ิวมงานแล้ัว บริิษััทฯ จำำาเป็็นต้ิองด่แลัให้พนักังานได้รัิบผลัป็ริะโยชน์ 

ติอบแทนท่�เหมาะสำม แลัะสำามาริถืแข่งขันกัับติลัาดได้ ซึึ่�งทุกัปี็บริิษััทฯ จำะทำากัาริสำำาริวจำข้อม่ลัค่าจ้ำางแลัะสำวัสำดิกัาริกัับบริิษััทฯ  

ชั�นนำาในธุุริกิัจำอสัำงหาริิมทรัิพย์ แลัะบริิษััทชั�นนำาในธุุริกิัจำอื�นๆ เพื�อเป็็นข้อม่ลัในกัาริพิจำาริณาป็รัิบป็รุิงค่าจ้ำางแลัะสำวัสำดิกัาริ 

ให้เหมาะสำมกัับความสำามาริถืในกัาริจ่ำายของธุุริกิัจำ เพื�อรัิกัษัาพนักังานท่�ม่ศัุกัยภาพให้เติิบโติเค่ยงค่่ไป็กัับองค์กัริ

นอกัเหนือจำากัน่� บริิษััทฯ ยังม่นโยบายในกัาริพิจำาริณาผลักัาริป็ฏิิบัติิงานของพนักังานติามผลัสำำาเร็ิจำของงาน (Pay for  

Performance) โดยกัาริให้ริางวัลัจำะม่ความแติกัต่ิางริะหว่างผลักัาริป็ฏิิบัติิงานของพนักังานแต่ิลัะกัลุ่ัมอย่างชัดเจำน  

ทั�งน่� ริะบบกัาริบริิหาริผลักัาริป็ฏิิบัติิงาน (Performance Management System) ท่�ด่จำะต้ิองม่ความโป็ร่ิงใสำแลัะยุติิธุริริม  
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ซึึ่�งจำะทำาให้พนักังานม่ขวัญแลัะกัำาลัังใจำในกัาริทำางานท่�ด่ สำามาริถืสำริ้างความผ่กัพันกัับองค์กัริ (Employee Engagement)  

ได้อย่างยั�งยืน อ่กัทั�งบริิษััทฯ ได้จัำดทำาริะบบกัาริยกัย่องชมเชยพนักังาน (Recognition System) ทั�งในร่ิป็แบบท่�เป็็นตัิวเงิน 

แลัะไม่เป็็นตัิวเงิน เช่น กัาริใหโ้ลัป่็ริะกัาศุเก่ัยริติิคุณแกัพ่นกัังานด่เด่นป็ริะจำำาปี็ของบริิษััทฯ กัาริใหร้ิางวลััอายงุาน ริางวลััพนกัังาน 

ท่�ม่ความเป็็นเลิัศุในกัาริบริิกัาริแก่ัล่ักัค้า แลัะริางวัลัผลังานนวัติกัริริมด่เด่น

การส่่งเส่ริมควัามสั่มพัันธ์์อันดีในองค์กร

สำภาพแวดลั้อมกัาริทำางานแลัะกัาริเสำริิมสำริ้างความสำัมพันธุ์อันด่ในองค์กัริเป็็นปั็จำจัำยสำำาคัญท่�ช่วยบริิหาริความหลัากัหลัาย 

ของบุคลัากัริภายในองค์กัริสำามาริถือย่่ร่ิวมกัันภายใต้ิวัฒนธุริริมองค์กัริเด่ยวกัันแลัะร่ิวมกัันผลัักัดันให้สำามาริถืบริริลุัเป้็าหมาย 

ขององค์กัริได้

บริิษััทฯ จึำงให้ความสำำาคัญในกัาริสำร้ิางความสัำมพันธ์ุริะหว่างบริิษััทฯ กัับพนักังาน  พนักังานกัับพนักังาน พนักังานกัับหัวหน้างาน  

แลัะพนกัังานกัับผ้่บริิหาริ โดยดำาเนนิกัาริผา่นกัจิำกัริริมติา่งๆ ของบริิษััทฯ เพื�อทำาใหพ้นกัังานม่ชอ่งทางหริอืม่โอกัาสำในกัาริสืำ�อสำาริ 

ริะหว่างกัันมากัขึ�น ริวมทั�งเป็็นกัาริเสำริิมสำร้ิางความรัิกัความสำามัคค่ภายในองค์กัริ เช่น กิัจำกัริริมผ้่บริิหาริพบพนักังาน  

(Town Hall Meeting) กิัจำกัริริมงานเล่ั�ยงป็ริะจำำาปี็บริิษััทฯ กิัจำกัริริมก่ัฬาภายใน กิัจำกัริริมสัำมมนานอกัสำถืานท่�ริะหว่างหน่วยงาน  

กิัจำกัริริมให้ความร้่ิเก่ั�ยวกัับสุำขภาพแลัะกัาริวางแผนกัาริเงิน ริวมทั�งกิัจำกัริริมทางคุณธุริริมแลัะจำริิยธุริริมของพนักังานผ่านชมริม 

ศุุภาลััยสัำมพันธ์ุ เช่น กิัจำกัริริมกัาริบริิจำาคโลัหิติ กัาริบริิจำาคสิำ�งของเหลืัอใช้เพื�อสำาธุาริณกุัศุลั กัาริเข้าร่ิวมเจำริิญสำติิสำมาธิุ เป็็นต้ิน  

ซึึ่�งกิัจำกัริริมเหล่ัาน่�สำามาริถืช่วยส่ำงเสำริิมแลัะพัฒนาริะดับจิำติใจำของพนักังานให้ด่ยิ�งขึ�น

นอกัจำากัน่�บริิษััทฯ ได้ม่กัาริสำร้ิางชอ่งทางติา่งๆ เพื�อเป็ดิโอกัาสำให้พนักังานไดแ้สำดงความคดิเหน็แลัะขอ้เสำนอแนะ (Feedback)  

ให้บริิษััทฯ ได้รัิบทริาบแลัะนำามาพัฒนาป็รัิบป็รุิงในเรืิ�องท่�เก่ั�ยวข้อง เช่น กัาริสำำาริวจำความผ่กัพันต่ิอองค์กัริของพนักังาน  

(Engagement Survey) , กัล่ัองรัิบความคิดเห็น ทั�งในร่ิป็แบบ Online แลัะ Offline เป็็นต้ิน

การส่่งเส่ริมการพััฒนาควัามร้้ และพััฒนาควัามก้าวัหน้าในอาชีีพั

บริิษััทฯ ติริะหนักัว่าความสำำาเร็ิจำของธุุริกัิจำอย่างแท้จำริิง จำะต้ิองม่บุคคลัากัริท่�ม่คุณภาพ ดังนั�นบุคลัากัริทุกัคนต้ิองได้รัิบ 

กัาริฝึึกัอบริมแลัะพัฒนาอย่างเป็็นริะบบแลัะต่ิอเนื�องเพื�อพัฒนาศัุกัยภาพแลัะความสำามาริถืของบุคลัากัริให้ส่ำงขึ�นแลัะสำามาริถื 

ป็ฏิิบัติิงานได้อยา่งม่ป็ริะสิำทธิุภาพติามเป้็าหมายท่�กัำาหนดไว้  แผนกัฝึึกัอบริมแลัะพัฒนาจำะป็ริะมวลัผลัจำากักัาริป็ริะเมินสำมริริถืนะ 

ของพนักังานเป็็นริายบุคคลั (Competency Gap Assessment) แลัะจัำดทำาเป็็นแผนพัฒนาพนักังานเป็็นริายบุคคลั (IDP - Individual  

Development Plan) เพื�อทำากัาริคัดเลืัอกัพนักังานท่�เป็็นดาวเด่น (Talent) แลัะทำากัาริพัฒนาพนักังานกัลุ่ัมน่� เพื�อให้ริองรัิบ 

กัับแผนกัาริสืำบทอดติำาแหน่ง (Succession Plan) โดยเฉพาะติำาแหน่งท่�สำำาคัญกัับธุุริกิัจำขององค์กัริ (Key Strategic Position)

ทั�งน่�กัาริกัำาหนดแผนฝึึกัอบริมป็ริะจำำาปี็ให้สำอดคล้ัองกัับติำาแหน่งงานแลัะความจำำาเป็็นในกัาริฝึึกัอบริมแต่ิลัะปี็จำะแบ่งหมวดหม่่ 

กัาริฝึึกัอบริมแลัะพัฒนาเป็็น 4 หมวดดังน่�

1. หมวัดวัิชีาพัื้นฐานส่�าหรับุพันักงานใหม่ (Onboarding Program) สำำาหริับพนักังานใหม่ บริิษััทฯ ไดจ้ำัดป็ฐมนิเทศุ 

ในวันแริกัท่�เริิ�มงาน (Orientation) เพื�อให้พนักังานใหม่ได้รัิบทริาบ นโยบาย ข้อบังคับ กัฎ ริะเบ่ยบ โคริงสำร้ิางธุุริกิัจำ 

วัฒนธุริริมองคก์ัริ สำวัสำดิกัาริแลัะผลัป็ริะโยชนต่์ิางๆ ของบริิษััท หลัังจำากันั�นจำะม่กัาริจัำดสัำมมนาริะหวา่งเพื�อนพนกัังานใหม่  

(Supalai Way) เพื�อให้พนักังานได้ร้่ิจัำกัเพื�อนพนักังาน รุ่ินพ่�แลัะผ้่บริิหาริ อันเป็็นกัาริเสำริิมสำร้ิางความสัำมพันธ์ุอันด่ 

ริะหว่างพนักังาน ความผ่กัพันกัับองค์กัริ ริวมถึืงกัาริเร่ิยนร้่ิกัาริทำางานร่ิวมกัันเป็็นท่ม

2. หมวัดวัิชีาตามกฎหมาย่ และนโย่บุาย่บุริษัท ได้แก่ั หลัักัสำ่ติริกัาริบริิหาริความเสำ่�ยง ริะบบคุณภาพ ISO 9001: 2015  

มาติริฐานความป็ลัอดภัยในกัาริก่ัอสำร้ิาง กัาริสำอบรัิบริองมาติริฐานวิชาช่พช่างไฟัฟ้ัา เป็็นต้ิน โดยเน้นให้ความร้่ิแลัะทักัษัะ 

ท่�จำำาเป็็นเพื�อให้พนักังานสำามาริถืป็ฏิิบัติิงานได้อย่างถ่ืกัต้ิองติามหลัักักัฎหมายแลัะหลัักัวิชาช่พ
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3. หมวัดหลักส้่ตรพััฒนาทักษะวัิชีาชีีพั (Functional Development) ได้แกั่ หลัักัสำ่ติริเพื�อพัฒนาความร่ิ้แลัะทักัษัะ 

ของพนกัังานกัลุ่ัมงานขายแลัะกัาริติลัาด กัลุ่ัมงานกัอ่สำริา้งแลัะกัาริบริิหาริโคริงกัาริ กัลุ่ัมงานบริิหาริกัอ่น - หลัังกัาริขาย  

กัลุ่ัมงานสำนับสำนุน (Back Office) ผ่านร่ิป็แบบกัาริจำัดฝึึกัอบริมทั�งภายใน (In-House Training) แลัะหลัักัส่ำติริ 

ฝึึกัอบริมภายนอกั (Public Training) แก่ัพนักังานอย่างต่ิอเนื�อง

4. หมวัดหลักส่้ตรพััฒนาภาวัะผ้ ้น�า (Leadership Development) จำะเน้นกัาริพัฒนาทัศุนคติิ ความริ่ ้  

ความสำามาริถืของพนักังานในองค์กัริ ให้สำามาริถืดึงศัุกัยภาพกัาริทำางานของตินเองมาใช้ได้อย่างเหมาะสำม 

แลัะสำมดุลัในกัาริทำางานให้สำำาเร็ิจำ โดยเน้นทักัษัะในด้านกัาริเป็็นผ้่นำา กัาริสืำ�อสำาริ กัาริแก้ัปั็ญหา กัาริวางแผนกัาริทำางาน  

แลัะกัาริพัฒนาท่มงาน เพื�อพัฒนาให้พนักังานได้เติิบโติในสำายอาช่พแลัะสำอดคล้ัองกัับสำมริริถืนะท่�องค์กัริกัำาหนด

ปี็ท่�ผ่านมา บริิษััท ฯ ได้สำนับสำนุนกัาริพัฒนาความสำามาริถืของพนักังานอย่างติ่อเนื�องโดยม่กัาริฝึึกัอบริมในทุกัริะดับชั�น 

ทั�งหลัักัส่ำติริฝึึกัอบริมภายในแลัะภายนอกั ซึึ่�งพนักังานม่กัาริฝึึกัอบริมเฉล่ั�ย 25.14 ชั�วโมง/คน/ปี็

นอกัจำากักัาริฝึึกัอบริมแลัะพัฒนาพนักังานแล้ัว บริิษััทฯ ยังให้ความสำำาคัญกัับกัาริศุึกัษัาของพนักังานอย่างต่ิอเนื�อง  

(Continuing Education) โดยให้กัาริสำนับสำนุนในร่ิป็แบบของกัาริให้ทุนกัาริศุึกัษัา (Scholarship) ในริะดับป็ริิญญาติร่ิ  

แลัะป็ริิญญาโท ทั�งสำถืาบันในป็ริะเทศุแลัะต่ิางป็ริะเทศุ  ปั็จำจุำบันให้ทุนกัาริศึุกัษัาไป็แล้ัวทั�งหมด 99 ทุน พนักังานท่�สำำาเร็ิจำกัาริศึุกัษัาแล้ัว  

81 คน พนักังานท่�อย่่ริะหว่างกัาริศึุกัษัาในป็ริะเทศุ 17 คน แลัะอย่่ริะหว่างศึุกัษัาต่ิางป็ริะเทศุ 1 คน

นอกัจำากัน่�บริิษััทฯ ยังส่ำงเสำริิมให้พนักังานใช้เวลัาว่างในกัาริศุึกัษัาค้นคว้าหาความร้่ิอย่างอิสำริะจำากัห้องสำมุดของบริิษััทฯ  

(Self-Learning) แลัะจำากั Intranet ของฝ่ึายทรัิพยากัริมนุษัย์เพื�อเป็็นแหล่ังอ้างอิงในกัาริศึุกัษัาค้นคว้าหาความร้่ิได้ด้วยตินเอง

สำำาหรัิบกัาริพัฒนาพนักังานในร่ิป็แบบอื�นๆ เช่น กัาริจัำดพนักังานพ่�เล่ั�ยง (Mentor) สำำาหรัิบพนักังานใหม่ติลัอดช่วงริะยะเวลัา 

ทดลัองงานทั�งริะดับป็ฏิิบัติิกัาริแลัะริะดับหัวหน้างาน โดยม่วัติถุืป็ริะสำงค์เพื�อให้คำาแนะนำาแลัะป็รึิกัษัาในกัาริทำางาน (Coaching)  

ติลัอดจำนเพื�อให้พนักังานติริะหนักัถึืงความสำำาคัญในกัาริเร่ิยนร้่ิแลัะกัาริทำางานแบบเป็็นท่มร่ิวมกััน
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การดููแลชุุมชุน

ปีี 2562 บริิษััท ศุุภาลััย จำำากััด (มหาชน) มีโคริงกัาริบ้านจำดัสริริที�ยงัอย่�ในความด่แลักัว�า 100 โคริงกัาริ ซ่ึ่�งกัาริพััฒนาอสงัหาริิมทรัิพัย์  

ศุุภาลััยยงัคงเจำตนาริมณ์์ริ�วมสริา้งสริริคสั์งคมไทย ด้วยกัาริให้ความสำาคัญต�อกัาริด่แลัสมาชกิัที�อย่�อาศุยัในโคริงกัาริ ใหมี้ความอบอุ�น  

หม่�บ้านน�าอย่� ปีลัอดภัย บริิกัาริด้วยใจำ โดยจัำดให้มีหน�วยงานต�างๆ ขึ้่�น เพ่ั�อบริิกัาริแกั�สมาชิกั เช�น กัาริริับเร่ิ�องริ้องเรีิยน  

กัาริจัำดกิัจำกัริริม กัาริปีริะชาสัมพัันธ์์ขึ้�าวสาริ กัาริซึ่�อมบำารุิง ตลัอดจำนช�วยสนับสนุนให้สมาชิกัจัำดตั�งนิติบุคคลัหม่�บ้านจัำดสริริ 

เพ่ั�อกัาริด่แลัโคริงกัาริต�อจำากัศุุภาลััย ดังจำะเห็นได้จำากักิัจำกัริริมต�างๆ ที�มีกัาริจัำดให้สมาชิกัโคริงกัาริศุุภาลััย เช�น

การสร้างสรรค์์สังค์มให้้มีคุ์ณภาพ

ศุุภาลััย ยงัมุ�งเน้นเสริิมสริา้งสมัพัันธ์ภาพัภายในคริอบคริวัใหแ้ข็ึ้งแกัริ�ง ซ่ึ่�งพ่ั�นฐานคริอบคริวัที�มีความอบอุ�นเปีน็สิ�งสำาคัญยิ�ง  

ที�จำะนำาไปีส่�สังคมที�ดีต�อไปีได้ จ่ำงได้ช�วยนำาพัาคริอบครัิวศุุภาลััยให้เข้ึ้าริ�วมกิัจำกัริริมภาวนากัับศุุภาลััยเป็ีนปีริะจำำาทุกัปีี ปีีลัะ 2 ครัิ�ง  

(จัำดมาแลั้ว 31 ครัิ�ง) โดยไม�เสียค�าใช้จำ�าย เพั่�อเรีิยนร้่ิให้เกิัดปัีญญา เกัิดความริักั มีจิำตสำาน่กัต�อส�วนริวม สามาริถเช่�อมโยง 

ไปีปีริะยุกัต์ใช้ในชีวิตได้ซ่ึ่�งจำะส�งผลัให้เกิัดความรัิกั ความอบอุ�น ความเข้ึ้าใจำในกัาริอย่�ริ�วมกัันตามมา

การจััดูกิจักรรมเชุ่�อมค์วามสัมพันธ์์

กัาริจัำดกิัจำกัริริมที�ช�วยเช่�อมความสัมพัันธ์์หร่ิอสร้ิางความคุ้นเคยริะหว�างสมาชิกั โดยศุุภาลััยจัำดกิัจำกัริริมใหส้มาชิกัที�อย่�อาศัุย 

ในโคริงกัาริ ได้ริ�วมกัันทำาบุญตักับาตริเพ่ั�อความเป็ีนสิริิมงคลัเน่�องในโอกัาสข่ึ้�นปีีใหม� เพ่ั�อส�งเสริิมให้สมาชิกัได้มีโอกัาส 

ทำาความร้่ิจัำกักััน เพ่ั�อสัมพัันธ์ภาพัที�ดีริะหว�างกััน 

กิจักรรมปัันกัน

ศุุภาลััยจัำดกิัจำกัริริมโคริงกัาริ “ปัีนกััน” เพ่ั�อส�งเสริิมให้ศุุภาลััยเป็ีนแหลั�งริวมนำ�าใจำ สังคมแห�งกัาริแบ�งปัีน  

โดยผ้่อย่�อาศัุยในโคริงกัาริต�างๆ ได้มีส�วนริ�วมริวมพัลัังส�งต�อความสุขึ้ ความอบอุ�น ให้แกั�ผ้่ที�ขึ้าดโอกัาส ด้วยกัารินำาสิ�งขึ้องที�ไม�ได้ใช้ 

หร่ิอเหล่ัอใช้ ส�งต�อให้ผ้่อ่�นที�ขึ้าดโอกัาส โดยไม�หวังผลัตอบแทนด้วยความเต็มใจำ ด้วยความมุ�งหวังที�จำะเป็ีนส�วนหน่�งที�จำะช�วยกััน 

พััฒนาสังคมต�อไปี

การเสริมสร้างค์วามปัลอดูภัย

ศุุภาลััยให้ความสำาคัญต�อกัาริด่แลัความปีลัอดภัย ได้จัำดให้มีเจ้ำาหน้าที�รัิกัษัาความปีลัอดภัยด่แลัโคริงกัาริตลัอด 24 ชม.  

แลัะได้ริ�วมกัับหน�วยงานริาชกัาริที�เกีั�ยวข้ึ้องในท้องที�ต�างๆ จัำดฉีีดวัคซีึ่นป้ีองกัันพิัษัสุนัขึ้บ้าให้กัับสัตว์เลีั�ยงในโคริงกัาริ แลัะฉีีดพั�น 

ทำาลัายแหลั�งเพัาะพัันธ์ุ์ยุง

การจััดูตัั้�งนิติั้บุุค์ค์ลห้มู�บุ้านจััดูสรร

“นิติบุคคลัหม่�บ้านจัำดสริริ” เริิ�มมีบทบาทมากัขึ้่�นในสังคมไทย เพัริาะกัาริอย่�ริ�วมกัันในสังคมหม่�บ้านจัำดสริริควริ 

ต้องมีนิติบุคคลัฯ รัิบกัาริด่แลัต�อจำากัผ้่ปีริะกัอบกัาริที�ได้ด่แลัตามริะยะเวลัาที�กัฎหมายกัำาหนดแล้ัว ศุุภาลััยจ่ำงส�งเสริิม สนับสนุน  

ช�วยเหล่ัอให้โคริงกัาริต�างๆ ขึ้องศุุภาลััยให้สามาริถจัำดตั�งเป็ีนนิติบุคคลัฯ เพ่ั�อกัาริด่แลั บริิหาริจัำดกัาริตามที�สมาชิกัส�วนใหญ� 

พ่ังปีริะสงค์แลัะเพิั�มม่ลัค�าบ้านต�อไปีในอนาคต
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การดููแลบุ้าน

ภายหลัังจำากัที�ได้โอนกัริริมสิทธิ์�ไปีแล้ัว ศุุภาลััยยังได้จัำดให้มีกัาริรัิบปีริะกัันบ้าน โดยมีแผนกัซึ่�อมบำารุิง สังกััดฝ่่ายกั�อสร้ิาง 

เป็ีนผ้่ให้บริิกัาริซึ่�อมบำารุิงบ้านที�อย่�อาศัุยในโคริงกัาริศุุภาลััยตามริะยะเวลัารัิบปีริะกัันที�กัำาหนด

ชุ�องทางการส่�อสาร

ศุุภาลััยจัำดให้มีกัาริส่�อสาริในร่ิปีแบบต�างๆ เช�น สานสายใย, เอกัสาริปีริะชาสัมพัันธ์์, กัาริติดปีริะกัาศุปีริะชาสัมพัันธ์์  

เพ่ั�อแจ้ำงขึ้�าวสาริที�เป็ีนปีริะโยชน์แกั�ผ้่อย่�อาศัุยในโคริงกัาริ แลัะมุ�งหวังให้เกิัดความริ�วมม่อ ริ�วมใจำ ในกัาริปีฏิิบัติเพ่ั�อปีริะโยชน ์

ต�อกัาริอย่�ริ�วมกัันอย�างสงบ อบอุ�น แลัะเป็ีนสุขึ้

แลัะเพ่ั�อให้บริิกัาริขึ้�าวสาริข้ึ้อม่ลั แลัะเพ่ั�อนำาข้ึ้อม่ลัที�ได้ริับไปีปีริับปีริุงผลิัตภัณ์ฑ์์ แลัะกัาริบริิกัาริ จ่ำงมีกัาริเปิีดช�องทาง 

กัาริส่�อสาริ เพ่ั�อกัาริบริิกัาริเกีั�ยวกัับ กัาริแจ้ำงซึ่�อม, สอบถามเส้นทางหร่ิอข้ึ้อม่ลัโคริงกัาริ, งานบริิกัาริชุมชน, กัาริร้ิองเรีิยน,  

แนะนำาติชม ฯลัฯ ได้ที�

กัาริดำาเนินกัาริต�างๆ ตามข้ึ้างต้นนั�น เป็ีนส�วนหน่�งขึ้องกัริะบวนกัาริที�ศุุภาลััยมุ�งหวังให้ล่ักัค้าผ้่มีอุปีกัาริคุณ์มีคุณ์ภาพัชีวิต  

เพ่ั�อความสุขึ้ในกัาริอย่�อาศัุยในโคริงกัาริศุุภาลััยต�อไปี

Supalai’s Contract Center โทร. 1720
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การต่่อต้่านทุุจริต่

สารจากประธานกรรมการบริหารเก่�ยวกับมาต่รการต่่อต้่านการทุุจริต่

บริิษััทฯ ตริะหนัักดีีว่่า “การิทุจริิต” เป็็นัภััยสัังคมที�ก่อให้เกิดีผลกริะทบในัแง่คว่ามยั�งยืนัของบริิษััทฯ ตลอดีจนัเศริษัฐกิจ  

สัังคม การิเมือง และคว่ามเชืื่�อมั�นัริะหว่่างป็ริะเทศ ด้ีว่ยเหตุนีั� บริิษััทฯ จึงได้ีลงนัามป็ริะกาศเจตนัาริมณ์์เป็็นัแนัว่ร่ิว่มป็ฏิิบัติ 

ของภัาคเอกชื่นัไทยในัการิตอ่ต้านัทุจริิตคอริรั์ิป็ชัื่นั และมกีาริกำาหนัดีนัโยบายต่างๆ ซึ่ึ�งเกี�ยว่กับการิต่อต้านัการิทจุริิตอย่างชัื่ดีเจนั 

ที�เน้ันัการิป็ลกูจิตสัำานึักให้พนัักงานัและผู้บริิหาริทุกริะดัีบ ตริะหนัักถึึงพิษัภััยของการิทุจริิต ริว่มทั�งสัร้ิางค่านิัยมที�ถูึกต้อง เพื�อพัฒนัา 

องค์กริให้มีคว่ามโป็ร่ิงใสั อีกทั�งเป็็นัการิสัร้ิางคว่ามเชื่ื�อมั�นัในัการิดีำาเนิันัธุุริกิจร่ิว่มกันัริะหว่่างองค์กริ นัักลงทุนั สัถึาบันัการิเงินั  

และพันัธุมิตริทางธุุริกิจ ซึึ่�งจะเพิ�มศักยภัาพการิแข่งขันัให้แก่องค์กริทั�งในัริะยะสัั�นัและริะยะยาว่

ด้ีว่ยเหตุนีั�คณ์ะกริริมการิบริิษััทจึงมอบหมายให้คณ์ะกริริมการิตริว่จสัอบเป็็นัผู้กำากับดีูแลการิป็ฏิิบัติตามมาตริการิต่อต้านั 

การิทุจริิต มีการิกำาหนัดีผู้ริับผิดีชื่อบในัการิจัดีทำาหลักเกณ์ฑ์์ วิ่ธีุการิ การิติดีตาม การิริายงานั อย่างเป็็นัลายลักษัณ์์อักษัริ  

มีการิเปิ็ดีเผยข้อมูลอย่างตริงไป็ตริงมาพร้ิอมรัิบการิตริว่จสัอบในัทุกกริะบว่นัการิ มีคว่ามเพียงพอและมีป็ริะสิัทธิุผล 

ในัการิลดีคว่ามเสีั�ยงที�อาจเกิดีขึ�นัจากการิทุจริิต

นัโยบายที�เกี�ยว่ข้องกับการิต่อต้านัการิทุจริิตนีั�กำาหนัดีให้กริริมการิ ผู้บริิหาริ และพนัักงานัของบริิษััทฯ บริิษััทย่อย  

หรืิอบริิษััทอื�นัที�บริิษััทฯ มีอำานัาจในัการิคว่บคุมยึดีถืึอป็ฏิิบัติโดียเคร่ิงครัิดี ซึึ่�งป็ริะกอบด้ีว่ยนัโยบาย ดัีงต่อไป็นีั�

นโยบายว่าด้้วย 
การรับ การให้ 

ของขวัญ ทุรัพย์สิน  
หรือผลประโยชน์อื�นใด้

นโยบายว่าด้้วย 
การให้เงินสนับสนุนนโยบายว่าด้้วย 

การบริจาค 
เพื�อการกุศล

6

1

3

2
นโยบายว่าด้้วย 

การต่่อต้่านทุุจริต่

นโยบาย 
การต่่อต้่านการทุุจริต่

นโยบายว่าด้้วย 
การแจ้งเบาะแส  
หรือ ข้อร้องเร่ยน

นโยบายว่าด้้วย 
การสนับสนุน 
ด้้านการเมือง

5
4
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ทั�งนีั� การิกำาหนัดีนัโยบาย หลักป็ฏิิบัติ ริว่มถึึงการิสัร้ิางริะบบการิคว่บคุมภัายในัเพื�อป้็องกันัการิทุจริิตจะส่ังผลให้คว่ามโป็ร่ิงใสั 

และการิกำากับดีูแลกิจการิที�ดีี เกิดีขึ�นัอย่างเป็็นัรูิป็ธุริริม ตริว่จสัอบไดี้ ซึ่ึ�งบริิษััทฯ หว่ังเป็็นัอย่างยิ�งว่่า แนัว่ทางดีังกล่าว่ 

จะเกิดีป็ริะโยชื่น์ัแก่ผู้มีส่ัว่นัได้ีเสีัยในัริะยะยาว่ ดัีงนีั�

1. ผู้ถือหุ้น ได้ีริับคว่ามมั�นัใจว่่าเงินัลงทนุัทุกบาททุกสัตางค์ไดี้ริับผลตอบแทนัอย่างคุ้มค่า

2. พนักงาน มีสัภัาพแว่ดีล้อมในัการิทำางานัที�ดีี สัามาริถึเติบโตอย่างยั�งยืนัไป็พริ้อมกับองค์กริ 

  และได้ีรัิบคว่ามเป็็นัธุริริมในัการิป็ฏิิบัติงานั โดียมีช่ื่องทางในัการิแจ้งเบาะแสัการิทุจริิต 

  ไป็ยังคณ์ะกริริมการิอิสัริะ

3. คู่ค้า ไดี้ริับการิคดัีเลือก ป็ฏิิบัติตามสััญญาข้อตกลง และป็ริะเมนิัผลอย่างเป็็นัธุริริม

4. ลูกค้า ไดี้ริับสัินัค้าที�มีคุณ์ภัาพ และบริิการิที�ดีี

5. ผู้รับเหมา ไดี้ริับการิอำานัว่ยคว่ามสัะดีว่กในัหลายๆ ดี้านั โดียไม่มีการิเริียกริับค่าตอบแทนั  

  เช่ื่นั การิช่ื่ว่ยจัดีหาสิันัเชืื่�อ การิได้ีรัิบเงินัค่าจ้างโอนัเข้าบัญชีื่ตามกำาหนัดี การิตริว่จรัิบงานั  

  และการิจัดีเส้ันัทางลำาเลียงวั่สัดุีอุป็กริณ์์เข้า - ออกในัพื�นัที�ก่อสัร้ิาง

6. สังคมและประเทุศชาต่ ิ รัิฐได้ีรัิบชื่ำาริะเงนิัภัาษีัถูึกต้อง เตม็เมด็ีเตม็หน่ัว่ย ในัการินัำาเงนิัริายได้ีภัาษีัไป็บริิหาริป็ริะเทศ  

  ในัขณ์ะเดีียว่กันัสัังคมได้ีรัิบป็ริะโยชื่น์ัโดียอ้อม จากการิสัร้ิางวั่ฒนัธุริริมแห่งคว่ามซืึ่�อสััตย์ 

  แก่พนัักงานัในัองค์กริ ซึึ่�งจะแผ่ขยายไป็ยังสัังคมในัว่งกว้่าง

(ด้ร.ประทุ่ป ตั่�งมติ่ธรรม)
ประธานคณะกรรมการบริหาร
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คำามั�นและนโยบาย

เมื�อวั่นัที� 1 พฤศจิกายนั 2561 บริิษััทฯ ได้ีป็ริะกาศเจตนัาริมณ์์เข้าแนัว่ร่ิว่มป็ฏิิบัติ (Collective Action Coalition)  

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

ซึึ่�งจัดีโดียสัมาคมส่ังเสัริิมสัถึาบันักริริมการิบริิษััทไทย (IOD) หอการิค้าไทย หอการิค้านัานัาชื่าติ สัมาคมบริิษััทจดีทะเบียนัไทย  

สัมาคมธุนัาคาริไทย สัภัาธุุริกิจตลาดีทุนัไทย และสัภัาอุตสัาหกริริมแห่งป็ริะเทศไทย

บริิษััท ศุภัาลัย จำากัดี (มหาชื่นั) มีนัโยบายในัการิดีำาเนิันัการิต่อต้านัการิทุจริิต โดียได้ีจัดีทำาแนัว่ทางการิป็ฏิิบัติ 

เป็็นัลายลักษัณ์์อักษัริไว้่ในัจริิยธุริริมและจริริยาบริริณ์ทางธุุริกิจ ของกริริมการิ ผู้บริิหาริ หัว่หน้ัางานั และพนัักงานั ฉบับการ์ิตูนั  

(Code of Conduct) และคณ์ะกริริมการิบริิษััทไดีก้ำาหนัดีนัโยบายที�เกี�ยว่ข้องกับมาตริการิตอ่ต้านัการิทจุริิต ไว้่จำานัว่นั 6 นัโยบาย  

ซึึ่�งได้ีผ่านัการิอนุัมัติจากคณ์ะกริริมการิบริิษััทแล้ว่ และบริิษััทฯ ได้ีป็ฏิิบัติตามนัโยบายข้างต้นั พร้ิอมทั�งสืั�อสัารินัโยบาย 

ในัการิดีำาเนิันัการิต่อต้านัการิทุจริิตไป็ยังกริริมการิ ผู้บริิหาริ หัว่หน้ัางานั และพนัักงานัทุกคนั โดียกำาหนัดีให้การิดีำาเนิันัการิ 

ทุกกริะบว่นัการิอยูใ่นัขอบข่ายของกฎหมาย ริว่มถึึงบริิษััทฯ ได้ีจัดีให้มีช่ื่องทางในัการิแจ้งเบาะแสัหรืิอร้ิองเรีิยนัการิกริะทำาทุจริิต  

และมีมาตริการิคุ้มคริองผู้แจ้งเบาะแสัหากพบเห็นัการิกริะทำาทุจริิต ทั�งนีั� สัามาริถึศึกษัาริายละเอียดีเพิ�มเติมของนัโยบาย 

และการิดีำาเนิันัการิที�เกี�ยว่ข้องกับการิป้็องกันัการิมีส่ัว่นัเกี�ยว่ข้องกับการิทุจริิตไดี้เปิ็ดีเผยไว้่ในัเว็่บไซึ่ต์ของบริิษััทฯ  

(www.supalai.com) ภัายใต้หัว่ข้อมาตริการิต่อต้านัการิทุจริิตคอริ์รัิป็ชัื่นั โดียนัโยบายที�เกี�ยว่ข้องกับมาตริการิต่อต้านั 

การิทุจริิต ทั�ง 6 นัโยบาย มีดัีงนีั�

นโยบายว่าด้้วยการต่่อต้่านทุุจริต่ นโยบายว่าด้้วยการสนับสนุนด้้านการเมือง

บริิษััทฯ ได้ีป็ฏิิบัติตามนัโยบายว่่าด้ีว่ยการิต่อต้านัทุจริิต  
ซึึ่�งบริิษััทฯ ดีำาเนิันักิจการิโดียใช้ื่กลยุทธ์ุในัการิแข่งขันั 
ทางธุุริกิจอย่างเป็็นัธุริริม โป็ริ่งใสั และยึดีมั�นัในัคุณ์ภัาพ 
ที�ดีีของสิันัค้าเป็็นัสัำาคัญ บริิษััทฯ ไม่ยอมรัิบการิทุจริิตใดีๆ  
ทั�งสิั�นั ไม่ว่่าจะโดียการินัำาเสันัอ การิให้คำามั�นัสััญญา  
การิขอ การิเรีิยกร้ิอง การิให้หรืิอรัิบสิันับนั การิชัื่กจูง 
สู่ัการิกริะทำาที�ผิดีกฎหมาย หริือการิทำาลายคว่ามไว้่ว่างใจ  
และกำาหนัดีให้เจ้าหน้ัาที�ในัทุกริะดัีบ ทั�งกริริมการิบริิษััท  
ผู้บริิหาริ หัว่หน้ัางานั และพนัักงานั ที�ป็ฏิิบัติงานัอยูใ่นับริิษััทฯ  
บริิษััทย่อย หรืิอบริิษััทอื�นัที�บริิษััทฯ มีอำานัาจในัการิคว่บคุม  
ริว่มถึึงบุคคลที�เกี�ยว่ข้องกับการิดีำาเนิันัธุุริกิจ ซึึ่�งคริอบคลุม 
ให้มีการิป็ฏิิบัติตามในัทุกหน่ัว่ยงานัที�เกี�ยว่ข้อง ทุกท้องถิึ�นั 
ที�บริิษััทฯ มีการิทำากิจการิอยู ่ให้ดีำาเนิันัการิป็ฏิิบัติตามนัโยบาย 
ว่่าด้ีว่ยการิต่อต้านัทุจริิตดัีงกล่าว่

พร้ิอมกันันีั� บริิษััทฯ โดียได้ีกำาหนัดีขั�นัตอนัเพื�อต่อต้านั 
การิทุจริิตอยา่งละเอยีดี เพื�อให้การิป็ฏิิบัติเป็็นัไป็ตามนัโยบาย  
ทั�งนีั� บริิษััทฯ จะสัอบทานัขั�นัตอนัการิป็ฏิิบัติอยา่งสัมำ�าเสัมอ  
เพื�อให้สัอดีคล้องกับการิเป็ลี�ยนัแป็ลงของกฎหมาย ธุุริกิจ  
และรัิกษัาชืื่�อเสีัยงของบริิษััทฯ

บริิษััทฯ ได้ีป็ฏิิบัติตามนัโยบายสันัับสันันุังานัการิเมอืง 
การิป็กคริองในัริะบอบป็ริะชื่าธุิป็ไตย โดียสันัับสันัุนั 
ให้กริริมการิ ผู้บริิหาริ พนัักงานัทุกคนั ริว่มทั�งพนัักงานั 
ในับริิษััทที�บริิษััทฯ มีอำานัาจในัการิคว่บคุม สัามาริถึใช้ื่สิัทธิุ 
ทางการิเมืองของตนัตามคริริลองของกฎหมายในัฐานัะ 
พลเมืองดีี สัามาริถึแสัดีงออก เข้าร่ิว่ม สันัับสันุันั ใช้ื่สิัทธิุ 
ทางการิเมืองนัอกเว่ลาทำางานัโดียใช้ื่ทริัพยากริของตนัเอง 
เท่านัั�นั และบริิษััทฯ โดียไม่มีนัโยบายให้ผู้บังคับบัญชื่า  
และพนัักงานัในัทุกริะดัีบขั�นั สัั� งการิ หริือโน้ัมน้ัาว่  
ด้ีว่ยวิ่ธีุการิใดีๆ ที�ทำาให้พนัักงานัและผู้ใต้บังคับบัญชื่า เข้าร่ิว่ม 
ในักิจกริริมทางการิเมืองทุกป็ริะเภัท ซึึ่�งอาจทำาให้เกิดี 
คว่ามขัดีแยง้ภัายในัองค์กริ
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นโยบายว่าด้้วยการรับ การให้ของขวัญ  
ทุรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื�นใด้

นโยบายว่าด้้วยการให้เงินสนับสนุน

นโยบายว่าด้้วยการแจ้งเบาะแส 
หรือข้อร้องเร่ยน

นโยบายว่าด้้วยการบริจาคเพื�อการกุศล

บริิษััทฯ ได้ีป็ฏิิบั ติตามนัโยบายว่่าดี้ว่ยการิให้ 
เ งินัสันัับสันุันั โดีย มุ่ง มั�นัดีำา เ นิันั ธุุริกิจคว่บ คู่ ไป็กับ 
การิตอบแทนัสัังคมอย่างต่อเนืั�อง เพื�อให้การิดีำาเนิันัธุุริกิจ 
เป็็นัไป็ด้ีว่ยคว่ามโป็ร่ิงใสั บริิษััทฯ ได้ีกำาหนัดีขั�นัตอนั 
และคว่บคุมการิให้ เ งินัสันัับสันุันัโดียมีการิสัอบทานั  
การิอนุัมัติริายการิจากผู้มีอำานัาจของบริิษััทฯ ริว่มถึึง  
การิริายงานัผล และการิติดีตามผลการิให้เงินัสันัับสันัุนั  
เพื�อให้แน่ัใจว่่า เงินัสันัับสันุันัที�บริิษััทฯ จ่ายไป็มีการินัำาไป็ใช้ื่ 
ตามวั่ตถุึป็ริะสังค์ในัการิขอเงินัสันัับสันุันั

บริิษััทฯ ได้ีป็ฏิิบัติตามนัโยบายว่่าด้ีว่ยการิบริิจาค 
เพื�อการิกุศล โดียมุ่งมั�นัดีำาเนิันัธุุริกจิคว่บคู่ไป็กับการิตอบแทนั 
สัังคมอย่างต่อเนืั�อง เพื�อให้การิดีำาเนิันัธุุริกิจเป็็นัไป็ด้ีว่ย 
คว่ามโป็ร่ิงใสั บริิษััทฯ ไดีก้ำาหนัดีขั�นัตอนัและคว่บคมุริายการิ 
บริิจาคเพื�อการิกุศล โดียมีการิสัอบทานั การิอนุัมัติริายการิ 
จากผู้มีอำานัาจของบริิษััทฯ ริว่มถึึง การิริายงานัผล และ 
การิติดีตามผลการิบริิจาคเพื�อการิกุศล เพื�อให้แนั่ใจว่่า  
เงินับริิจาคที�บริิษััทฯ จ่ายไป็ มีการินัำาไป็ใช้ื่ตามวั่ตถุึป็ริะสังค์ในั 
การิขอเงินับริิจาค

บริิษััทฯ ป็ริะกอบธุุริกิจด้ีว่ยคว่ามซืึ่�อสััตย์สุัจริิต  
และถูึกต้องตามกฎหมาย เพื�อเป็็นัการิดีำาริงริักษัาไว้่ 
ซึึ่�งชื่ื�อเสัียง บริิษััทฯ จึงกำาหนัดีนัโยบายงดีริับของขว่ัญ  
เกี�ยว่กบัการิรัิบ การิให้ของขวั่ญ ทรัิพยสิ์ันั หรืิอผลป็ริะโยชื่นั์ 
อื�นัใดีที�สัามาริถึกริะทำาได้ีตามป็ริะเพณี์และศีลธุริริม 
จริริยา เ พื�อแสัดีงออกถึึงคว่ามกตัญญููกตเว่ทีหรืิอ 
เป็็นัการิรัิกษัาสััมพันัธุภัาพทางธุุริกิจโดียป็กติ อย่างไริก็ตาม  
หากการิรัิบ การิให้ของขว่ัญ ทรัิพย์สิันั หรืิอผลป็ริะโยชื่น์ั 
อื�นัใดีที�ไม่เหมาะสัม ซึึ่�งอาจมีผลต่อการิตัดีสิันัใจในัการิป็ฏิิบัติ 
หน้ัาที� และอาจทำาให้บริิษััทฯ เสีัยผลป็ริะโยชื่น์ั บริิษััทฯ  
จะไม่สันัับสันุันัการิกริะทำาดัีงกล่าว่

บริิษััทฯ จัดีป็ฏิิบัติตามนัโยบายว่่าดีว้่ยการิแจ้งเบาะแสั 
หรืิอข้อร้ิองเรีิยนั โดียเปิ็ดีให้มีช่ื่องทางในัการิแจ้งเบาะแสั  
หรืิอข้อร้ิองเรีิยนั จากการิกริะทำาผิดีกฎหมาย จริริยาบริริณ์  
พฤติกริริมที�อาจส่ัอถึึงการิทุจริิตหรืิอป็ริะพฤติมิชื่อบ 
ของบุคคลในัองค์กริ ทั�งจากพนัักงานั และผู้มีส่ัว่นัไดี้เสีัย 
ทุกก ลุ่ม ริว่มทั� ง มีกลไกในัการิ คุ้มคริอง ผู้ ใ ห้ ข้อ มูล  
และให้คว่ามสัำาคัญกับการิเก็บข้อมูลข้อร้ิองเรีิยนัเป็็นัคว่ามลับ  
เพื�อสัร้ิางคว่ามมั�นัใจให้กับผู้ร้ิองเรีิยนั ซึึ่�งได้ีกำาหนัดี 
เป็็นัขั�นัตอนัการิดีำาเนัินัการิ การิสัอบสัว่นัข้อเท็จจริิง  
การิสัรุิป็ผล ริว่มถึึงมาตริการิคุ้มคริองผู้แจ้งเบาะแสั หรืิอ 
ผู้ร้ิองเรีิยนัไว้่อย่างชัื่ดีเจนัโดียสัามาริถึแจ้งเบาะแสัหรืิอ 
ข้อริ้องเรีิยนั ผ่านัอีเมล anti-corruption@supalai.com  
หรืิอกล่องรัิบคว่ามคิดีเห็นัซึึ่� ง ติดีตั� งไว้่ ที� บันัไดีหนีัไฟ 
ของแต่ละชัื่�นัและสัำานัักงานัโคริงการิ ซึึ่�งมีการิริายงานั 
ตริงถึึงกริริมการิอิสัริะ

การประเมินความเส่�ยงด้้านทุุจริต่ของธุรกิจ

บริิษััทฯ จัดีให้มีการิป็ริะเมินัคว่ามเสีั�ยงด้ีานัทุจริิตในัทุกหน่ัว่ยงานัของบริิษััทฯ และบริิษััทย่อย ซึึ่�งแต่ละหน่ัว่ยงานั 

ริะบุคว่ามเสีั�ยงที�อาจเกดิีการิทจุริิตขึ�นั ริะดัีบคะแนันัของโอกาสัเกดิีและผลกริะทบ ริว่มถึึงแนัว่ทางในัการิลดีคว่ามเสีั�ยงและมาตริการิ 

ในัการิป้็องกันัหรืิอต่อต้านัการิทุจริิตที�อาจเกิดีขึ�นั โดียผู้ป็ริะเมินัคว่ามเสีั�ยงพิจาริณ์าคว่ามเสีั�ยงจากลักษัณ์ะกิจกริริมทางธุุริกิจ  

กริะบว่นัการิดีำาเนิันังานั สัภัาพอุตสัาหกริริม เงื�อนัไขทางธุุริกิจ ตลอดีจนันัโยบายที�เกี�ยว่ข้องกับมาตริการิต่อต้านัการิทุจริิต และ 

คู่มือป็ริะกอบนัโยบายที�เกี�ยว่ข้องกับมาตริการิต่อต้านัการิทุจริิต ที�ริะบุวิ่ธีุป็ฏิิบัติตามนัโยบายแต่ละเรืิ�องอย่างเฉพาะเจาะจง  

ไม่ว่่าจะเป็็นัการิรัิบหรืิอการิให้ของขวั่ญ การิจ่ายเงินัสันัับสันุันั หรืิอการิดีำาเนิันัการิทางการิเมือง ซึ่ึ�งกริริมการิ ผู้บริิหาริ หัว่หน้ัางานั  

และพนัักงานัทุกคนัของบริิษััทฯ และบริิษััทย่อย ต้องถืึอป็ฏิิบัติอย่างเคร่ิงครัิดีตามที�บริิษััทฯ ได้ีมีการิสืั�อสัาริและฝึึกอบริมแก่พนัักงานั
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การระบุความเส่�ยง

การจัด้การความเส่�ยง

การติ่ด้ต่าม 
และรายงานความเส่�ยง

การติ่ด้ต่ามผล

การประเมินความเส่�ยง

กิจกรรมควบคุม

การสื�อสาร

การรายงาน

3

5

7

2

4

6

8

หัว่หน้ัาหน่ัว่ยงานัริะบุคว่ามเสีั�ยงด้ีานัการิทุจริิตที�อาจ 
เกิดีขึ�นั โดียนัำาผลที�ได้ีมาดีำาเนิันัการิ
1. เมื�อมีการิว่างแผนัตริว่จสัอบภัายในั
2. เมื�อมีการิจัดีทำา Audit Checklist ในักริะบว่นัการิ 
 ตริว่จริะบบงานั

กำาหนัดีกลยุทธ์ุหรืิอกิจกริริม เพื�อจัดีการิคว่ามเสีั�ยง 
ให้สัอดีคล้องกับริะดัีบคว่ามเสีั�ยงที�ยอมรัิบได้ีของบริิษััทฯ

ติดีตามและป็ริับป็ริุงกิจกริริมการิจัดีการิคว่ามเสีั�ยงต่างๆ  
ให้มีการิดีำาเนิันัการิอย่างต่อเนืั�อง โดียมีการิริว่บริว่ม 
และนัำาเสันัอข้อมูลคว่ามเสีั�ยงด้ีานัทุจริิต นัำาเสันัอต่อ 
คณ์ะกริริมการิบริิหาริคว่ามเสีั�ยง คณ์ะกริริมการิตริว่จสัอบ  
และคณ์ะกริริมการิบริิษััทพิจาริณ์าเห็นัชื่อบ

คว่ามเห็นัของคณ์ะกริริมการิตริว่จสัอบและคณ์ะกริริมการิ 
บริิษััท ริว่มถึึงติดีตามผลการิป็ฏิิบัติตามคู่มือหลักป็ฏิิบัติ 
เป็็นัป็ริะจำาทุกปี็อย่างน้ัอยปี็ละ 1 ครัิ�ง

ผู้ป็ริะเมินัทำาการิบ่งชีื่�คว่ามเสีั�ยง ว่่ามีผลกริะทบต่อการิบริริลุ 
วั่ตถุึป็ริะสังค์อย่างไริ โดียพิจาริณ์าริะดีับของโอกาสั และ 
ริะดัีบผลกริะทบที�อาจจะเกิดีขึ�นัจากคว่ามเสีั�ยง

นัำานัโยบายหรืิอวิ่ธีุป็ฏิิบัติไป็ใช้ื่ดีำาเนิันัการิคว่บคุม เช่ื่นั  
การิอนุัมัติ การิสัอบทานั การิกริะทบยอดี การิแบ่งแยกหน้ัาที�  
เพื�อให้มั�นัใจว่่า การิจัดีการิคว่ามเสีั�ยง ได้ีมีการิดีำาเนิันัการิ 
อย่างเหมาะสัมและทันัเว่ลา

สืั�อสัาริจัดีการิคว่ามเสีั�ยงตามคว่ามเห็นัของคณ์ะกริริมการิ 
ตริว่จสัอบและคณ์ะกริริมการิบริิษััทและแจ้งให้ฝ่ึาย 
ที�เกี�ยว่ข้องทริาบ
โดียมีการิสืั�อสัาริป็ริะเดี็นั/ข้อตริว่จพบริะหว่่างกันัของ 
ส่ัว่นังานัต่างๆ ดัีงนีั�
• แผนักตริว่จสัอบภัายในัและกำากับดีูแลกิจการิ
• แผนักบริิหาริคว่ามเสัี�ยง
• แผนักริะบบคณุ์ภัาพ

เมื�อมีป็ริะเดีน็ั / ข้อตริว่จพบ มีการิริายงานัไป็ยงั คณ์ะกริริมการิ 
ตริว่จสัอบ คณ์ะกริริมการิกำากับดีแูลกจิการิ คณ์ะกริริมการิ 
บริิหาริคว่ามเสีั�ยง

8 ขั�นต่อนการประเมินความเส่�ยง

1
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การนำาไปปฏิิบัติ่

ป็ริะธุานักริริมการิบริิหาริเป็็นัผู้นัำาองคก์ริที�เป็็นัแบบอยา่งในัการินัำานัโยบายการิตอ่ต้านัการิทจุริิตมาดีำาเนันิัการิอยา่งจริิงจงั  

ไม่ว่่าจะเป็็นั

 § การิแสัดีงถึงึคว่ามมุง่มั�นัในัการิดีำาเนันิัการิต่อต้านัการิทุจริติ โดียผ่านัสัาริจากป็ริะธุานักริริมการิบริหิาริเกี�ยว่กบัมาตริการิ 

ต่อต้านัการิทุจริิต เพื�อแจ้งไป็ยังผู้มีส่ัว่นัได้ีเสีัยทุกกลุ่ม

 § การิป็ริะกาศเจตนัาริมณ์์เข้าแนัว่ร่ิว่มป็ฏิิบตัขิองภัาคเอกชื่นัไทยในัการิต่อต้านัการิทจุริิต (Thailand’s Private Sector  

Collective Action Coalition Against Corruption: CAC)

 § การิได้ีริบัแต่งตั�งเป็็นัอนักุริริมการิคว่ามร่ิว่มมอืป้็องกนััการิทจุริติ (Anti-Corruption Cooperation Subcommittee)  

เพื�อพิจาริณ์าแนัว่ทางการิดีำาเนิันังานัคว่ามร่ิว่มมือป้็องกันัการิทุจริิต และการิเพิ�มคว่ามโป็ร่ิงใสัในัการิจัดีซืึ่�อจัดีจ้าง 

ของกริะทริว่งการิคลัง

 § ป็ริะธุานักริริมการิบริิหาริ ริ่ว่มลงนัามเป็็นัสัมาชิื่กเคริือข่ายหุ้นัสั่ว่นัต้านัทุจริิตเพื�อป็ริะเทศไทย (PACT Network)

 § ผู้บริิหาริให้คว่ามริ่ว่มมือในัการิตอบแบบสัำาริว่จคว่ามคิดีเห็นับริิษััทภัาคเอกชื่นั เกี�ยว่กับป็ัญหาการิทุจริิตคอริ์ริัป็ชื่ันั  

ของ IOD

 § ป็ริะธุานักริริมการิบริิหาริให้การิสันัับสันัุนักิจกริริมการิทดีสัอบคว่ามรูิ้เกี�ยว่กับมาตริการิต่อต้านัทุจริิตผ่านัริะบบ 

ออนัไลน์ัของบริิษััทฯ และมอบริางวั่ลแก่พนัักงานัที�มีผลคะแนันัสูังสุัดี

 § ผู้บริิหาริและหัว่หน้ัางานั กล่าว่ถึึงคว่ามเสัี�ยงจากการิทุจริิตคอริ์ริัป็ชัื่นัทุกคริั�งที�มีการิป็ริะชืุ่ม
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การิป็ฏิิบัติให้เห็นัเป็็นัแบบอย่างโดียผู้นัำาองค์กริในัลักษัณ์ะนีั� เป็็นัการิสัร้ิางคว่ามเชืื่�อมั�นัให้แก่พนัักงานัทุกคนั ร่ิว่มแริงร่ิว่มใจ 

ในัการิต่อต้านัการิทุจริิต โดียพนัักงานัทุกคนัมีการิถืึอป็ฏิิบัติตามนัโยบายต่อต้านัทุจริิตอย่างเคร่ิงครัิดี อีกทั�ง บริิษััทฯ ได้ีจัดีทำา 

วิ่ธีุการิป็ฏิิบัติตามนัโยบายต่อต้านัทุจริิต เพื�อคว่บคุมป้็องกันัและติดีตามคว่ามเสีั�ยงจากการิทุจริิต ซึึ่�งบริิษััทฯ ไดี้มีการิเปิ็ดีเผย 

วิ่ธีุการิป็ฏิิบัติดัีงกล่าว่ไว้่ทางอินัทริาเน็ัตของบริิษััทฯ และได้ีมีการิสืั�อสัาริคว่ามรู้ิเกี�ยว่กับนัโยบายและวิ่ธีุป็ฏิิบัติในัการิต่อต้านั 

การิทุจริิต เป็็นัป็ริะจำาทกุไตริมาสัผา่นัโคริงการิ “เรืิ�องเล่าของหนูัดีี” ที�ได้ีมีการิสืั�อสัาริคว่ามรู้ิไป็ยงัพนัักงานัทกุคนั ทั�งของบริิษััทฯ  

และบริิษััทยอ่ย ผ่านัช่ื่องทางอีเมล Group Line บอร์ิดีป็ริะชื่าสััมพันัธุจุ์ดีตา่ง ๆ  ภัายในัสัำานัักงานัใหญ่ ตลอดีจนัสัำานัักงานัโคริงการิ 

ทุกโคริงการิของบริิษััทฯ ริว่มถึึงบริิษััทยอ่ย สัำาหรัิบพนัักงานัเข้าใหมจ่ะไดีรั้ิบทริาบนัโยบายและว่ธีิุป็ฏิิบัติในัการิตอ่ต้านัการิทจุริิต 

ทันัทีที�เริิ�มงานั และการิฝึึกอบริมแก่พนัักงานัในัการิป็ฐมนิัเทศพนัักงานัใหม่ทุกครัิ�ง ริว่มถึึงการิป็ริะชื่าสััมพันัธ์ุไป็ยังบุคคลภัายนัอก 

และคู่ค้าทุกริายของบริิษััทฯ

นัอกจากนีั� ยังกำาหนัดีวิ่ธีุป็ฏิิบัติในัการิบันัทึกและริว่บริว่มข้อมูลเชิื่งสัถิึติของจำานัว่นัการิแจ้งเบาะแสั ป็ริะเภัทของเบาะแสั  

จำานัว่นัเบาะแสัที�ได้ีรัิบการิสัอบสัว่นัและดีำาเนิันัการิ สัรุิป็ผลการิสัอบสัว่นัแต่ละข้อร้ิองเรีิยนั ริว่มถึึงริายงานัสัถิึติการิแจ้งเบาะแสั 

หรืิอขอ้ริอ้งเรีิยนัป็ริะจำาปี็ ต่อคณ์ะกริริมการิตริว่จสัอบ และคณ์ะกริริมการิบริิษััท อยา่งเป็็นัลายลักษัณ์์อักษัริ ทั�งนีั� เพื�อป็ริะโยชื่น์ั 

ในัการิติดีตามคว่ามคืบหน้ัา และการิป็รัิบป็รุิงกริะบว่นัการิดีำาเนิันังานัของบริิษััทฯ ที�อาจก่อให้เกิดีการิกริะทำาอันัทุจริิต 

ในัทุกรูิป็แบบ

จากขั�นัตอนัการิป็ริะเมินัคว่ามเสีั�ยงด้ีานัทุจริิตคอร์ิรัิป็ชัื่นัของบริิษััทฯ ซึึ่�งมีการินัำาผลการิป็ริะเมินั มาใช้ื่ในัการิกำาหนัดีนัโยบาย 

และวิ่ธีุป็ฏิิบัติ เพื�อเป็็นัการิป้็องกันัมิให้เกิดีการิทุจริิตขึ�นั ไม่ว่่าจะอยู่ในัรูิป็ของสิันับนั ผลตอบแทนั ของขว่ัญ หรืิอป็ริะโยชื่น์ั 

ทับซ้ึ่อนั ฯลฯ โดียวิ่ธีุป็ฏิิบัติที�กำาหนัดีขึ�นัมีการิกำาหนัดีผู้รัิบผิดีชื่อบในัการิคว่บคุมป้็องกันัและติดีตามการิดีำาเนิันัการิ 

ที�อาจเกิดีคว่ามเสีั�ยงจากการิทุจริิตภัายใต้การิกำากับดูีแลของฝึ่ายบริิหาริ ฝ่ึายบริิหาริมีการิถึ่ายทอดีเจตนัาริมณ์์ไป็ยังหุ้นัส่ัว่นั 

ทางธุุริกิจ และคู่ค้าทางธุุริกิจ ยกตัว่อย่างเช่ื่นั การิถ่ึายทอดีเจตนัาริมณ์์ในัการิส่ังเสัริิมให้ทั�งพนัักงานัของบริิษััทฯ และสืั�อสัาริ 

ให้ผู้ริบัเหมาทริาบถึึงคว่ามมุ่งมั�นัในัการิป้็องกันัการิทุจริิต ซึ่ึ�งผู้รัิบเหมาสัามาริถึแสัดีงคว่ามเห็นั / แจ้งสิั�งที�ไม่ได้ีรัิบคว่ามเป็็นัธุริริม  

ได้ีโดียตริงต่อผู้บริิหาริริะดัีบสูัง หรืิอผ่านัทางอีเมล anti-corruption@supalai.com

ในัปี็ 2562 มีการินัำานัโยบาย แนัว่ทางในัการิป็ฏิิบัติ มาตริการิและบทลงโทษั การิติดีตามและทบทว่นัคว่ามเหมาะสัม 

ของนัโยบายไว้่ในัจริิยธุริริมและจริริยาบริริณ์ธุุริกิจ (Code of Conduct) ซึึ่�งมีการิสืั�อสัาริไป็ยังกริริมการิ ผู้บริิหาริ  

และพนัักงานัทุกคนั ผ่านัช่ื่องทางอินัทริาเน็ัต และอีเมลของบริิษััทฯ เพื�อได้ีรัิบทริาบและถืึอป็ฏิิบัติอย่างเคร่ิงครัิดี ริว่มถึึงจัดีให้ 

มีการิลงนัามรัิบทริาบนัโยบายของบริิษััทฯ อย่างเป็็นัลายลักษัณ์์อักษัริเป็็นัป็ริะจำาทุกปี็

แนวทุางการติ่ด้ต่ามและประเมินผลการปฏิิบัติ่ต่ามมาต่รการต่่อต้่านการทุุจริต่

คณ์ะกริริมการิบริิษััทและคณ์ะกริริมการิตริว่จสัอบ มีหน้ัาที�รัิบผิดีชื่อบดูีแลให้มีริะบบการิคว่บคุมภัายในั และให้คว่ามเห็นั 

ถึึงคว่ามเพียงพอของริะบบการิคว่บคุมภัายในั โดียมกีาริป็ริะเมินัหวั่ขอ้ตาม “แบบป็ริะเมินัคว่ามเพียงพอของริะบบการิคว่บคุมภัายในั”  

ของสัำานัักงานัคณ์ะกริริมการิกำากับหลักทริัพย์และตลาดีหลักทริัพย์ และตลาดีหลักทริัพย์แห่งป็ริะเทศไทยที�มีการิป็ริะกาศใช้ื่  

ซึึ่�งได้ีป็ริะเมินัตามกริอบการิคว่บคุมภัายในัของ COSO - ERM 2017 (The Committee of Sponsoring Organization of  

the Treadway Commission - Enterprise Risk Management-Integrating with Strategy and Performance) ในั 5 หมว่ดี  

ได้ีแก่ 1) การิกำากับดูีแลกิจการิและวั่ฒนัธุริริมองค์กริ 2) กลยุทธ์ุและวั่ตถุึป็ริะสังค์องค์กริ 3) เป้็าหมายผลการิดีำาเนิันังานั  

4) การิทบทว่นัและป็รัิบป็รุิงและ 5) สัาริสันัเทศ การิสืั�อสัาริ และการิริายงานั ซึึ่�งผลการิสัอบทานัริะบบการิคว่บคุมภัายในั 

ไม่พบจุดีอ่อนัหริือข้อบกพริ่องในัริะบบการิคว่บคุมภัายในัที�เป็็นัสัาริะสัำาคัญ โดียในัแต่ละกริะบว่นัการิมีการิอนัุมัติ  

การิสัอบทานัอย่างเพียงพอ
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ทั�งนีั� ขั�นัตอนัการิดีำาเนิันังานัให้เกิดีเป็็นัรูิป็ธุริริม และมีการิป็ฏิิบัติให้เกิดีการิพัฒนัาอย่างต่อเนืั�อง ดัีงนีั�

ขั�นต่อน 
การด้ำาเนินงาน 

ให้เกิด้เป็นรูปธรรม

1.  
กำาหนด้นโยบาย

5.  
การรายงานผล

2. 
การติ่ด้ต่าม 

และประเมินผล 
การปฏิิบัติ่

3. 
การปรับปรุง 
กระบวนการ 

ปฏิิบัติ่

4. 
การติ่ด้ต่ามผล 
การปรับปรุง 
กระบวนการ 

ปฏิิบัติ่

1. กำาหนด้นโยบาย บริษัิัทฯ กำาหนัดีนัโยบายการิต่อต้านัทจุริติอย่างเป็็นัลายลกัษัณ์์อกัษัริโดียกำาหนัดีให้กริริมการิ ผูบ้ริหิาริ  

หัว่หน้ัางานั และพนัักงานัทุกคนั ริว่มทั�งพนัักงานัทั�งในับริิษััทฯ และบริิษััทย่อย ป็ฏิิบัติโดียเคร่ิงครัิดี

2. การติ่ด้ต่ามและประเมินผลการปฏิิบัติ่ บริิษััทฯ มอบหมายให้หนั่ว่ยงานัตริว่จสัอบภัายในั ทำาหนั้าที�ในัการิติดีตาม 

และป็ริะเมินัผล การิป็ฏิิบัติตามมาตริการิต่อต้านัการิทุจริิต ริว่มทั�งป็ริับป็ริุงกริะบว่นัการิป็ฏิิบัติงานัให้สัอดีคล้อง 

กับนัโยบายที�เกี�ยว่ข้อง โดียมีการิกำาหนัดีแนัว่ทางการิติดีตามและป็ริะเมินัผลการิป็ฏิิบัติตามมาตริการิต่อต้านัการิทุจริิต  

โดียทำาการิสัอบทานักริะบว่นัการิทำางานัในัแต่ละขั�นัตอนัที�อาจพบจุดีบกพร่ิองของริะบบการิคว่บคุมภัายในัซึึ่�งอาจ 

ก่อให้เกิดีการิทุจริิต เพื�อหาแนัว่ทางการิป้็องกันัและกำาหนัดีเป็็นัหลักป็ฏิิบัติ

3. การปรับปรุงกระบวนการปฏิิบัต่ิ นัอกจากการินัำาผลการิสัอบทานักริะบว่นัการิทำางานัมาป็ริับป็ริุงว่ิธุีการิป็ฏิิบัติ  

ยังมีการินัำาคว่ามเห็นัของคณ์ะกริริมการิตริว่จสัอบและคณ์ะกริริมการิบริิษััทที�ไดี้ให้คว่ามเห็นัจากการิสัอบทานั 

คว่ามคริบถ้ึว่นัเพียงพอของกริะบว่นัการิป็ฏิิบัติ จากการิพิจาริณ์าผลการิสัอบสัว่นั ข้อร้ิองเรีิยนั จากผลการิป็ริะเมินั 

คว่ามเสีั�ยงด้ีานัการิทจุริิต ตลอดีจนัคว่ามเหน็ัของพนัักงานัทกุคนัที�ไดีแ้สัดีงคว่ามคดิีเหน็ัผ่านัชื่อ่งทางอเีมลที�กำาหนัดีไว้่ 

โดียนัำาไป็ป็รัิบป็รุิงกริะบว่นัการิ แนัว่ป็ฏิิบัติ และนัโยบายที�เกี�ยว่ข้อง เพื�อเป็็นัการิลดีคว่ามเสีั�ยงจากการิเกิดีการิทุจริิต

4. การต่ิด้ต่ามผลการปรับปรุงกระบวนการปฏิิบั ติ่  ติดีตามผลการิป็ริับป็ริุ งและสัริุป็ผลการิป็ริับป็ริุ ง  

เพื�อให้เกิดีคว่ามมั�นัใจว่่า ข้อเสันัอแนัะที�ได้ีนัำาเสันัอเพื�อป็รัิบป็รุิงกริะบว่นัการิ แนัว่ป็ฏิิบัติ และนัโยบาย ได้ีมีการินัำาไป็ 

ป็ฏิิบัติจริิงอย่างทันัเว่ลา
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5. การรายงานผล หน่ัว่ยงานัตริว่จสัอบภัายในั ริายงานัผลการิตดิีตามและผลการิป็ริะเมนิัการิป็ฏิิบัตติามมาตริการิต่อต้านั 

การิทุจริิต ริว่มทั�งข้อป็รัิบป็รุิงการิป็ฏิิบัติและผลการิป็รัิบป็รุิง นัำาเสันัอคณ์ะกริริมการิตริว่จสัอบเป็็นัป็ริะจำาทุกปี็  

เพื�อให้คณ์ะกริริมการิตริว่จสัอบทำาการิสัอบทานัคว่ามคริบถ้ึว่นั เหมาะสัม และเพียงพอของกริะบว่นัการิ แนัว่ป็ฏิิบัติ  

ริว่มถึึงนัโยบายที�เกี�ยว่ข้องกับมาตริการิต่อต้านัการิทุจริิต และคณ์ะกริริมการิตริว่จสัอบ ทำาหน้ัาที�ริายงานัผลการิสัอบทานั 

แก่คณ์ะกริริมการิบริิษััท ทั�งนีั� หากได้ีรัิบข้อเสันัอแนัะจากคณ์ะกริริมการิตริว่จสัอบและคณ์ะกริริมการิบริิษััท บริิษััทฯ  

จะนัำาไป็ป็รัิบป็รุิงกริะบว่นัการิ แนัว่ป็ฏิิบัติ และนัโยบายที�เกี�ยว่ข้อง เพื�อให้การิคว่บคุมภัายในัมีป็ริะสิัทธิุภัาพยิ�งขึ�นั

การด้ำาเนินการในการต่่อต้่านการทุุจริต่

บริิษััทฯ ได้ีมีการิดีำาเนิันัการิเพื�อป้็องกันัการิมีส่ัว่นัเกี�ยว่ข้องกับการิทุจริิต ดัีงนีั�

1. บริษิัทัฯ ได้ีกำาหนัดีขึ�นัเป็็นันัโยบายเกี�ยว่กบัการิต่อต้านัการิทุจริติ ที�กริริมการิ ผูบ้ริหิาริ หวั่หน้ัางานั และพนักังานัทกุคนั  

ริว่มทั�งพนัักงานัทั�งในับริิษััทฯ บริิษััทย่อย หรืิอบริิษััทอื�นัที�บริิษััทฯ มีอำานัาจในัการิคว่บคุม ต้องป็ฏิิบัติตามโดียทั�ว่กันั  

อีกทั�งยังกำาหนัดีไว้่ในัจริริยาบริริณ์ของกริริมการิ ผู้บริิหาริ และพนัักงานัของบริิษััทฯ พึงป็ฏิิบัติอย่างเคร่ิงครัิดี

2. คณ์ะกริริมการิตริว่จสัอบ ทำาหนั้าที�ในัการิกำากับดูีแล โดียมีการิสัอบทานัการิป็ฏิิบัติตามมาตริการิต่อต้านัการิทุจริิต 

ภัายใต้การิคว่บคุมป้็องกันัและติดีตามคว่ามเสีั�ยงจากการิทุจริิตของฝ่ึายบริิหาริ ซึึ่�งได้ีกำาหนัดีนัโยบายและแนัว่ป็ฏิิบัติ 

ไว้่อยา่งชัื่ดีเจนั และริายงานัผลการิป็ฏิิบัติต่อคณ์ะกริริมการิบริิษััท

3. บริิษััทฯ จัดีให้มีริะบบการิคว่บคุมภัายในัที�มีป็ริะสิัทธุิภัาพ คริอบคลุมดี้านัการิเงินั การิบัญชีื่ และมีการิป็ริะเมินั 

คว่ามเพียงพอของริะบบการิคว่บคุมภัายในัต่อคณ์ะกริริมการิตริว่จสัอบเป็็นัป็ริะจำาทุกปี็ ริว่มถึึง การิกำาหนัดีขั�นัตอนั 

การิเก็บรัิกษัาเอกสัาริและบันัทึกต่างๆ ตามมาตริฐานัการิบัญชีื่ที�กำาหนัดี

4. ฝึ่ายบริิหาริให้การิสันัับสันัุนัในัการิให้คว่ามรูิ้ในัการิป็ฏิิบัติตามมาตริการิต่อต้านัการิทุจริิตแก่พนัักงานั ริว่มถึึง 

ได้ีมีการิแสัดีงเจตนัาริมณ์์และคว่ามมุ่งมั�นัในัการิดีำาเนิันัการิป้็องกันัการิทุจริิตไป็ยังพนัักงานัทุกคนั ทั�งของบริิษััท  

บริิษััทย่อย บริิษััทอื�นัที�บริิษััทฯ มีอำานัาจในัการิคว่บคุม และผู้มีส่ัว่นัได้ีเสีัยทุกกลุ่ม

5. บริษิัทัฯ ได้ีจัดีให้มช่ีื่องทางในัการิแจ้งเบาะแสัหรืิอร้ิองเรีิยนั หากมกีาริพบเหน็ัการิกริะทำาทจุริิตใดีๆ และจดัีให้มมีาตริการิ 

คุ้มคริองผู้แจ้งเบาะแสั ผู้ร้ิองเรีิยนั หรืิอผู้ที�ให้คว่ามร่ิว่มมือในัการิให้ข้อมูลดัีงกล่าว่ ริว่มถึึงสัามาริถึเสันัอแนัะ  

แสัดีงคว่ามคิดีเห็นัและสัอบถึามข้อสังสััยเกี�ยว่กับการิป็ฏิิบัติตามมาตริการิต่อต้านัการิทุจริิต ทางอีเมล  

anti-corruption@supalai.com และพนัักงานัสัามาริถึร้ิองเรีิยนั/นัำาเสันัอคว่ามเห็นัริายงานัถึึงผู้บริิหาริโดียตริง  

หรืิอหย่อนักล่องรัิบคว่ามคิดีเห็นั ติดีตั�งไว้่ที�บันัไดีหนีัไฟของแต่ละชัื่�นั

6. บริิษััทฯ มีการิป็ริะเมินัคว่ามเสัี�ยงดี้านัการิทุจริิตในัทุกหนั่ว่ยงานัของบริิษััทฯ และบริิษััทย่อย

7. บริิษัทัฯ แต่งตั�งคณ์ะทำางานัการิพฒันัาริะบบการิต่อต้านัการิทจุริติ โดียกำาหนัดีให้พนักังานัมส่ีัว่นัร่ิว่มกนััผลกัดีนัั ส่ังเสัริมิ   

และพัฒนัาการิป็ฏิิบัติตามมาตริการิต่อต้านัการิทุจริิตให้เกิดีขึ�นักับองค์กริ

8. บริิษััทฯ จัดีให้มีกิจกริริมเพื�อริณ์ริงค์การิต่อต้านัทุจริิต ไดี้แก่ เผยแพริ่นัโยบายที�เกี�ยว่กับการิต่อต้านัทุจริิต 

ไป็ยังผู้มีส่ัว่นัได้ีเสีัยทุกกลุ่ม ผ่านัทางเว็่บไซึ่ต์ของบริิษััทฯ (www.supalai.com) และเผยแพร่ิไป็ยังพนัักงานัทุกคนั  

ผ่านัทางอีเมล และอินัทริาเนั็ตของบริิษััทฯ ริว่มถึึง การิป็ฐมนัิเทศพนัักงานัใหม่ เพื�อให้คว่ามรู้ิเกี�ยว่กับนัโยบาย 

และแนัว่ป็ฏิิบัติในัการิต่อต้านัทุจริิต ทำาข่าว่ป็ริะชื่าสััมพันัธ์ุให้คว่ามรู้ิเกี�ยว่กับมาตริการิต่อต้านัการิทุจริิต แผ่นัพับ 

ป็ริะชื่าสััมพันัธ์ุในัทุกโคริงการิ จัดีกิจกริริมตอบปั็ญหาชิื่งริางวั่ล และการิทดีสัอบคว่ามรู้ิเกี�ยว่กับการิต่อต้านัทุจริิต
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ช่องทุางการแจ้งเบาะแสการกระทุำาทุุจริต่

คณ์ะกริริมการิบริิษััท ได้ีกำาหนัดีให้มีชื่่องทางการิแจ้งเบาะแสัหรืิอข้อร้ิองเรีิยนัจากการิกริะทำาผิดีกฎหมาย  

หรืิอกริะทำาผิดีด้ีานัการิทุจริิต หรืิอกริะทำาผิดีจริริยาบริริณ์ หรืิอพฤติกริริมที�อาจส่ัอถึึงการิทุจริิต หรืิอการิป็ริะพฤติมิชื่อบ 

ของบุคคลในัองค์กริ หรืิอการิถูึกละเมิดีสิัทธิุ ทั�งจากพนัักงานั และผู้มีส่ัว่นัได้ีเสีัยทุกกลุ่ม ซึึ่�งผู้มีส่ัว่นัได้ีเสีัยสัามาริถึแจ้งเบาะแสั  

หรืิอข้อร้ิองเรีิยนั ผ่านัช่ื่องทาง ดัีงนีั�

อ่เมล anti-corruption@supalai.com 
ซ่ึ่�งม่การรายงานต่รงถ่งกรรมการอิสระ

กล่องรับความคิด้เห็น 
ติ่ด้ตั่�งไว้ทุ่�บันได้หน่ไฟของแต่่ละชั�น

ร้องเร่ยนผ่านทุางหมายเลข 1720 พนักงานร้องเร่ยน/นำาเสนอความเห็น 
รายงานถ่งผู้บริหารโด้ยต่รง
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การสอบสวน
ดีำาเนิันัการิแต่งตั�งคณ์ะกริริมการิสัอบสัว่นั เพื�อดีำาเนิันัการิสัอบสัว่นัและสัรุิป็ผลการิสัอบสัว่นั  
เพื�อนัำาเสันัอต่อคณ์ะกริริมการิตริว่จสัอบ

ขั�นต่อนการด้ำาเนินการจัด้การข้อร้องเร่ยนการกระทุำาทุุจริต่

บริิษััทฯ กำาหนัดีขั�นัตอนัการิดีำาเนิันัการิจัดีการิข้อร้ิองเรีิยนัการิกริะทำาทุจริิต ไว้่ดัีงนีั�

การรับเรื�อง
เมื�อมีผู้แจ้งเบาะแสัหรืิอร้ิองเรีิยนัการิกริะทำาทุจริิต ผู้ป็ริะสัานังานัลงทะเบียนัรัิบเรืิ�อง ทั�งนีั�

1) ผู้ร้ิองเรีิยนัต้องเป็็นัผู้ได้ีรัิบผลกริะทบจากการิดีำาเนิันังานัของบริิษััทฯ พร้ิอมแสัดีงตนั 
 ด้ีว่ยหลักฐานัที�ออกจากหน่ัว่ยงานัริาชื่การิป็ริะกอบการิแจ้งเรืิ�องร้ิองเรีิยนั

2) ผู้ร้ิองเรีิยนัแจ้งริายละเอียดีเรืิ�องร้ิองเรีิยนัเป็็นัลายลักษัณ์์อักษัริ โดียบริริยายเรีิยงลำาดัีบ 
 เหตุการิณ์์ที�เกิดีขึ�นัอย่างละเอียดี พร้ิอมริะบุวั่นั เว่ลา ชืื่�อ-นัามสักุลพร้ิอมหน่ัว่ยงานั 
 ที�สัังกัดีของบุคคลที�กล่าว่อ้างอิง

การรายงานผล
หน่ัว่ยงานัตริว่จสัอบภัายในัสัรุิป็ริายละเอียดีข้อร้ิองเรีิยนั การิสัอบสัว่นั และผลการิพิจาริณ์า  
นัำาเสันัอคณ์ะกริริมการิตริว่จสัอบ และคณ์ะกริริมการิตริว่จสัอบ สัริุป็ผลการิพิจาริณ์า  
ริว่มถึึงแสัดีงคว่ามเห็นั ริายงานัต่อคณ์ะกริริมการิบริิษััท

การแจ้งผลแก่ผู้แจ้งเบาะแสหรือร้องเร่ยน
มีการิแจ้งผลการิพิจาริณ์าแก่ผู้แจ้งเบาะแสั หรืิอร้ิองเรีิยนัรัิบทริาบภัายหลังจากการิริายงานั 
ผลการิสัอบสัว่นัต่อคณ์ะกริริมการิบริิษััทแล้ว่

การติ่ด้ต่ามและรายงานผล
กริณี์คณ์ะกริริมการิตริว่จสัอบ หรืิอคณ์ะกริริมการิบริิษััท มีข้อเสันัอแนัะหรืิอคว่ามเห็นั 
ในัการิดีำาเนิันัการิป็รัิบป็รุิงวิ่ธีุป็ฏิิบัติงานัเพื�อป้็องกันัการิเกิดีการิทุจริิต หน่ัว่ยงานั 
ตริว่จสัอบภัายในัมีหน้ัาที� ติดีตามและริายงานัผลการิดีำาเนิันัการิป็ริับป็ริุงแก้ไข  
ต่อคณ์ะกริริมการิตริว่จสัอบและคณ์ะกริริมการิบริิษััทรัิบทริาบ

1

2

3

4

5

มาต่รการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเร่ยน

บริิษััทฯ ได้ีกำาหนัดีนัโยบายในัการิคุ้มคริองผู้แจ้งเบาะแสั หรืิอผู้ร้ิองเรีิยนั เกี�ยว่กับการิกริะทำาทุจริิต ดัีงนีั�

1. บริิษััทฯ จะเก็บข้อมูลและตัว่ตนัของผู้แจ้งเบาะแสั หริือผู้ริ้องเริียนั และผู้ถึูกริ้องเริียนั เป็็นัคว่ามลับ

2. บริษิัทัฯ จะเปิ็ดีเผยข้อมลูเท่าที�จำาเป็็นั โดียคำานังึถึึงคว่ามป็ลอดีภัยั และคว่ามเสัยีหายของผูร้ิายงานัแหล่งที�มาของข้อมลู  

หรืิอบุคคลที�เกี�ยว่ข้อง

3. ผู้ที�ไดี้ริับคว่ามเสัียหาย จะไดี้ริับการิบริริเทาคว่ามเสัียหายดี้ว่ยกริะบว่นัการิที�เหมาะสัม และเป็็นัธุริริม



153รายงานประจำำาปี 2562

4. กริณ์ีที�ผู ้แจ้งเบาะแสัหริือริ้องเริียนั หริือผู ้ที�ให้คว่ามริ่ว่มมือในัการิตริว่จสัอบข้อเท็จจริิง เห็นัว่่าตนัอาจไดี้ริับ 

คว่ามไมป่็ลอดีภััย หริอือาจเกดิีคว่ามเดีอืดีร้ิอนัเสัยีหาย ผู้แจ้งเบาะแสัหริอืริอ้งเรีิยนั หริอืผู้ให้คว่ามริว่่มมอืในัการิตริว่จสัอบ 

ข้อเท็จจริิง สัามาริถึร้ิองขอให้บริิษััทฯ กำาหนัดีมาตริการิคุ้มคริองที�เหมาะสัมก็ได้ี หรืิอบริิษััทฯ อาจกำาหนัดีมาตริการิ 

คุ้มคริองโดียผู้ร้ิองเรีิยนั หรืิอผู้ที�ให้คว่ามร่ิว่มมือในัการิตริว่จสัอบข้อเท็จจริิง โดียไม่ต้องร้ิองขอก็ได้ี หากเห็นัว่่าเป็็นัเรืิ�อง 

ที�มีแนัว่โน้ัมที�จะเกิดีคว่ามเดืีอดีร้ิอนัเสีัยหาย หรืิอไม่ป็ลอดีภััย

5. บริษิัทัฯ จะไม่กริะทำาการิใดีอนััไม่เป็็นัธุริริมต่อผูแ้จ้งเบาะแสั หรืิอผูร้้ิองเริยีนั ไม่ว่่าจะโดียการิเป็ลี�ยนัแป็ลงตำาแหน่ังงานั  

ลักษัณ์ะงานั สัถึานัที�ทำางานั สัั�งพักงานั ข่มขู่ ริบกว่นัการิป็ฏิิบัติงานั เลิกจ้าง หรืิอกริะทำาการิอื�นัใดีที�มีลักษัณ์ะเป็็นัการิป็ฏิิบัติ 

อย่างไม่เป็็นัธุริริมต่อผู้แจ้งเบาะแสั หรืิอผู้ร้ิองเรีิยนั หรืิอผู้ให้คว่ามร่ิว่มมือในัการิตริว่จสัอบข้อเท็จจริิง

6. บริิษััทฯ ไม่มีการิลดีตำาแหน่ัง ลงโทษั หริือให้ผลทางลบต่อพนัักงานัที�ป็ฏิิเสัธุการิคอริ์ริัป็ชื่ันั ไป็ใช้ื่ในัทางป็ฏิิบัติ

การให้ความรู้เก่�ยวกับมาต่รการต่่อต้่านการทุุจริต่แก่กรรมการ ผู้บริหาร หัวหน้างาน และพนักงานทุุกคน

บริิษััทฯ จัดีให้มีการิอบริมแก่พนัักงานัเข้าใหม่ทุกคนั เพื�อให้คว่ามรู้ิเกี�ยว่กับมาตริการิต่อต้านัการิทุจริิตในัการิป็ฐมนัิเทศ 

พนัักงานั และมีการิออกข่าว่ป็ริะชื่าสััมพันัธ์ุให้คว่ามรู้ิดี้านัการิต่อต้านัการิทุจริิตผ่านับอร์ิดีป็ริะชื่าสััมพันัธ์ุ Group Line  

และอีเมลพนัักงานัของบริิษััทฯ และบริิษััทย่อยทุกคนั เป็็นัป็ริะจำาทุกไตริมาสั ริว่มทั�ง จัดีให้มีกิจกริริมเพื�อสัร้ิางวั่ฒนัธุริริม 

ที�สันัับสันุันัการิต่อต้านัการิทุจริิตขององค์กริ ได้ีแก่ การิทดีสัอบคว่ามรู้ิเกี�ยว่กับมาตริการิต่อต้านัการิทุจริิตป็ริะจำาปี็ จัดีบอร์ิดี  

ให้คว่ามรู้ิคว่บคู่กับกิจกริริมการิตอบคำาถึามชิื่งริางวั่ลในังานัเลี�ยงสัังสัริริคปี์็ใหม่ป็ริะจำาปี็ของบริิษััทฯ ซึ่ึ�งได้ีรัิบการิตอบรัิบเป็็นัอยา่งดีี 

จากพนัักงานั ริว่มถึึง ป็ริะธุานักริริมการิบริิหาริ เน้ันัยำ�าให้พนัักงานัทุกคนัทริาบป็ริะโยชื่นัข์องการิตอ่ต้านัทุจริิต ในังานัเลี�ยงสัังสัริริค ์

ปี็ใหม่ป็ริะจำาปี็ของบริิษััทฯ

และในัการิใหค้ว่ามรู้ิเกี�ยว่กับมาตริการิตอ่ตา้นัการิทจุริิตแกก่ริริมการิ และผู้บริิหาริริะดีบัสูัง ได้ีมีการินัำาเสันัอขอ้มลูดีา้นันัโยบาย 

ต่อต้านัทุจริิต แนัว่ทางการิป็ฏิิบัติ ผลการิป็ฏิิบัติตามนัโยบาย คู่มือป็ริะกอบการิใช้ื่นัโยบายที�เกี�ยว่ข้องกับมาตริการิตอ่ต้านัการิทจุริิต  

และป็ริะโยชื่น์ัที�ได้ีรัิบ ผ่านัคณ์ะกริริมการิจัดีการิ คณ์ะกริริมการิบริิหาริ และคณ์ะกริริมการิบริิษััท

“ประธานฯ พูด้ถ่งประโยชน์ของการต่่อต้่านทุุจริต่  
ในงานเล่�ยงสังสรรค์ปีใหม่ เมื�อวันทุ่� 8 กุมภิาพันธ์ 2562”
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“ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื�องเล่าของหนูด่้”

“การทุด้สอบความรู้ประจำาปี 2562” “การประชาสัมพันธ์ผ่านอินทุราเน็ต่บริษััทุฯ”

การสื�อสารมาต่รการต่่อต้่านการทุุจริต่แก่ผู้ม่ส่วนได้้เส่ย

บริิษััทฯ เผยแพร่ิมาตริการิต่อต้านัการิทุจริิตคอร์ิรัิป็ชัื่นัให้กับพนัักงานัทุกคนัรัิบทริาบ ผ่านัทางบอร์ิดีป็ริะชื่าสััมพันัธ์ุ อีเมล  

และอินัทริาเนั็ตของบริิษััทฯ ริว่มถึึงมีการิเผยแพริ่เพื�อให้ผู้มีส่ัว่นัไดี้เสีัยทุกกลุ่ม อาทิ ผู้ถืึอหุ้นั คู่ค้า คู่แข่ง ลูกค้า ผู้รัิบจ้าง  

และร้ิานัค้าต่างๆ ได้ีรัิบทริาบมาตริการิดัีงกล่าว่ ผ่านัเว็่บไซึ่ต์ของบริิษััทฯ (www.supalai.com) ซึึ่�งถืึอเป็็นัการิป็ฏิิบัติตามนัโยบาย 

ว่่าด้ีว่ยการิป็ฏิิบัติต่อลูกค้าและคู่ค้า ถึึงการิป็ฏิิบัติของบริิษััทฯ ต่อลูกค้าและคู่ค้า โดียไม่เรีิยก หรืิอรัิบผลป็ริะโยชื่น์ัที�ไม่สุัจริิต  

การิไม่เรีิยกริับของขว่ัญในัทุกเทศกาล ริว่มถึึง มีการิบริิหาริคว่ามเสีั�ยงดี้านัทุจริิต โดียผู้บริิหาริแต่ละฝึ่ายออกจดีหมาย 

ไป็ยงัผู้รัิบเหมา Supplier เพื�อให้มีช่ื่องทางการิแจ้งเบาะแสัมายังอีเมล anti-corruption@supalai.com ทั�งนีั� เพื�อเป็็นัการิสืั�อสัาริ 

ให้ผู้มีส่ัว่นัได้ีเสีัยได้ีรัิบทริาบนัโยบาย แนัว่ป็ฏิิบัติในัการิป้็องกันัการิทุจริิตของบริิษััทฯ ทริาบช่ื่องทางการิแจ้งเบาะแสัและให้เกิดี 

การิมีส่ัว่นัร่ิว่มจากผู้มีส่ัว่นัได้ีเสีัย เพื�อให้คว่ามมุ่งมั�นัในัการิป้็องกันัการิทุจริิตของบริิษััทฯ และบริริลุตามวั่ตถุึป็ริะสังค์ที�กำาหนัดีไว้่

มิเพียงเฉพาะพนัักงานัของบริิษััทฯ เท่านัั�นัที�ได้ีรัิบทริาบแนัว่ทางการิป็ฏิิบัติในัการิต่อต้านัการิทุจริิตฯ บริิษััทฯ ยังจัดีให้ 

มีการิสืั�อสัาริถึึงผู้สัมคัริที�มีคว่ามสันัใจริว่่มงานักบับริิษััทฯ ทั�งจากแบบฟอริม์การิสัมคัริงานั และจากการิสััมภัาษัณ์์ผู้สัมคัริเกี�ยว่กับ 

ทัศนัคติในัเรืิ�องการิต่อต้านัการิทุจริิต
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“การเผยแพร่ทุาง Intranet ของบริษััทุฯ”
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การติ่ด้ต่ามผล

คณ์ะกริริมการิบริิษััท มีหน้ัาที�ในัการิทบทว่นัคว่ามเหมาะสัมของนัโยบายการิต่อต้านัการิทุจริิตเป็็นัป็ริะจำาทุกปี็  

โดียคำานึังถึึงป็ริะสิัทธิุผลของนัโยบาย การิดีำาเนิันัการิตามหลักธุริริมาภิับาลของธุุริกิจ ริว่มถึึงข้อแนัะนัำาของคณ์ะกริริมการิบริิษััท 

ในัการิพัฒนัาป็รัิบป็รุิงนัโยบายที�ผ่านัมา ซึึ่�งในัแต่ละปี็หน่ัว่ยงานัตริว่จสัอบภัายในัทำาหน้ัาที�ในัการิริายงานัผลการิป็ฏิิบัติตามมาตริการิ 

ต่อต้านัทุจริิตต่อคณ์ะกริริมการิตริว่จสัอบ และคณ์ะกริริมการิตริว่จสัอบ ให้คว่ามเห็นั ริว่มถึึงข้อเสันัอแนัะในัการิป็รัิบป็รุิงกริะบว่นัการิ  

ต่อคณ์ะกริริมการิบริิษััท เพื�อพิจาริณ์าตามลำาดัีบ 

บริิษััทฯ มีการิติดีตามและป็ริะเมนิัผลการิป็ฏิิบัติตามมาตริการิตอ่ต้านัการิทุจริิต โดียกำาหนัดีเป็็นัขั�นัตอนั วิ่ธีุการิดีำาเนิันัการิ  

กริะบว่นัการิ บทบาท อำานัาจ หน้ัาที�ของผู้รัิบผิดีชื่อบ แนัว่ทางการิติดีตามและป็ริะเมินัผล วิ่ธีุการิริายงานัผลการิติดีตาม 

และผลการิป็ริะเมินั ขั�นัตอนัการิแก้ไข อย่างชัื่ดีเจนั ทั�งนีั� คณ์ะกริริมการิบริิษััท กำาหนัดีให้คณ์ะกริริมการิตริว่จสัอบ เป็็นัผู้ติดีตาม 

การิดีำาเนิันังานัให้เป็็นัไป็ตามนัโยบายการิต่อต้านัการิทุจริิต ซึึ่�งกำาหนัดีไว้่ในัข้อกำาหนัดีของคณ์ะกริริมการิตริว่จสัอบ อยา่งไริก็ดีี  

บริิษััทฯ มีการิริว่บริว่มข้อเสันัอแนัะจากพนัักงานั ข้อร้ิองเรีิยนัเกี�ยว่กับการิกริะทำาทุจริิต ผ่านัอีเมลและกล่องรัิบฟังคว่ามคิดีเห็นั  

มาใช้ื่ในัการิป็รัิบป็รุิงนัโยบายและวิ่ธีุป็ฏิิบัติในัการิป้็องกันัคว่ามเสีั�ยงจากการิทุจริิต 

ในัปี็ 2562 บริิษััทฯ และบริิษััทย่อย ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมาย หริือการิฝ่ึาฝืึนักฎหมายในัเรืิ�องเกี�ยว่กับการิทุจริิต  

ทั�งที�อยู่ริะหว่่างถูึกตริว่จสัอบ ดีำาเนิันัคดีี หรืิอพิพากษัาตัดีสิันั
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การกำากับดููแลกิจการ

คณะกรรมการบริษััท ศุุภาลััย จำำากัด (มหาชน) ตระหนักถึึงความสำำาคัญของธรรมาภิบาลัแลัะความรับผิิดชอบต่อสัำงคม   

เน่�องจำากมีความเช่�อมั�นว่า ธรรมาภิบาลัที�ดี จำะเป็็นสำ่วนสำำาคัญที�จำะช่วยให้การดำาเนินธุรกิจำของบริษััทฯ ป็ระสำบความสำำาเร็จำ  

แลัะสำร้างความเช่�อมั�นถึึงการมีระบบการบริหารจัำดการที�มปี็ระสิำทธิภาพ โป็รง่ใสำ ตรวจำสำอบได้ ซึึ่�งช่วยสำรา้งความเช่�อมั�นต่อผ้้ิถ่ึอหุ้น  

ผ้้ิลังทุน ผ้้ิมีส่ำวนได้เสีำย แลัะผ้้ิที�เกี�ยวข้องทุกฝ่่าย ซึึ่�งจำะนำาไป็ส่้ำการเติบโตอย่างมีคุณภาพแลัะยั�งยน่ แลัะสำามารถึสำร้างม้ลัค่าเพิ�ม 

แก่กิจำการ โดยคณะกรรมการบริษััท เข้าใจำบทบาท หน้าที� แลัะความรับผิิดชอบที�ต้องมีต่อผ้้ิถ่ึอหุ้น รวมถึึงผิ้้เกี�ยวข้องต่างๆ  

แลัะมเีจำตนามุ่งมั�นที�จำะดำาเนนิธรุกจิำภายใตห้ลัักธรรมาภบิาลัที�ดี ตามแนวป็ฏิิบัติที�ดีหร่อระเบยีบของตลัาดหลัักทรพัยแ์หง่ป็ระเทศุไทย  

แลัะสำำานักงานคณะกรรมการกำากับหลัักทรัพย์แลัะตลัาดหลัักทรัพย์ รวมถึึงกฎระเบียบที�เกี�ยวข้อง

นโยบายการกำากับดููแลกิจการ จรรยาบรรณธุุรกิจ

คณะกรรมการบริษััท ได้จัำดให้มี “ค่้ม่อนโยบายการกำากับด้แลักิจำการ” โดยได้รับอนุมัติจำากที�ป็ระชุมคณะกรรมการบริษััท 

อยา่งเป็็นลัายลัักษัณ์อักษัรแล้ัว โดยมีรายลัะเอียดเกี�ยวกับแนวทางการกำากับด้แลักิจำการที�ดี บทบาทหน้าที�ของคณะกรรมการบริษััท  

แนวป็ฏิิบัติเกี�ยวกับการบรหิารงาน แลัะการควบคมุภายใน นอกจำากนี�ยงัจัำดให้มีการทบทวนจำรรยาบรรณของกรรมการ ผ้้ิบริหาร  

แลัะพนักงาน (Code of Conduct) “จำรรยาบรรณ” เป็็นป็ระจำำาทุกป็ ีโดยในป็ ี2562 ไดเ้พิ�มเร่�องหลัักสำทิธมินษุัยชน การรกัษัาขอ้ม้ลั 

ที�เป็็นความลัับ ใน ค่้ม่อจำรรยาบรรณ (ฉบับย่อ) สำำาหรับพนักงานโดยยกตัวอย่างสำถึานการณ์ที�ควรแลัะไม่ควรป็ฏิิบัติให้สำอดคล้ัอง 

กับหลัักการกำากับด้แลักิจำการที�ดีของตลัาดหลัักทรัพย์แห่งป็ระเทศุไทย แลัะแนวป็ฏิิบัติที�ดีของโครงการพัฒนาบริษััทจำดทะเบียน 

ด้านการกำากับด้แลักิจำการ โดยมีการส่ำ�อสำารผ่ิานระบบ Intranet ภายในบริษััทฯ เพ่�อให้กรรมการ ผ้้ิบริหาร แลัะพนักงานของบริษััทฯ  

เกิดความเข้าใจำ แลัะสำามารถึนำาไป็ใช้เป็็นแนวทางการป็ฏิิบัติต่อผ้้ิมีส่ำวนได้ส่ำวนเสำียทุกกลุ่ัมได้อย่างครบถ้ึวน เป็็นมาตรฐาน 

สำอดคล้ัองตามนโยบายการกำากับด้แลักิจำการที�ดี ทั�ง 5 หมวด อันป็ระกอบด้วย 1) สิำทธิของผ้้ิถ่ึอหุ้น 2) การป็ฏิิบัติต่อผ้้ิถ่ึอหุ้น 

อย่างเท่าเทียมกัน 3) การคำานึงถึึงบทบาทของผ้้ิมีส่ำวนได้เสีำย 4) การเปิ็ดเผิยข้อม้ลัแลัะความโป็ร่งใสำ 5) ความรับผิิดชอบ 

ของคณะกรรมการบริษััท
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นอกจำากนี�ได้มีการเผิยแพร่ “ค่้ม่อนโยบายการกำากับด้แลักิจำการ” แลัะ “จำรรยาบรรณ” ไว้บนเว็บไซึ่ต์บริษััทฯ  

เพ่�อให้บุคคลัภายนอกได้รับทราบด้วย บริษััทฯ มีแนวทางการส่ำงเสำริม กำากับด้แลั แลัะติดตามให้กรรมการ ผ้้ิบริหาร พนักงาน  

ป็ฏิิบัติตามจำรรยาบรรณ

การส่่งเส่ริมให้้เกิดูการปฏิิบัติิติามจรรยาบรรณ

 § มกีารให้ความร้้เกี�ยวกบัการป็ฏิิบตัติามจำรรยาบรรณ  

ในการป็ฐมนิเทศุพนักงานเข้าใหม่

 § ทบทวนค้่ม่อจำรรยาบรรณ (ฉบับย่อ) พร้อมเผิยแพร ่

ให้กรรมการ ผ้้ิบริหาร แลัะพนักงานรับทราบทั�วถึึง  

ผ่ิานระบบ Intranet เว็บไซึ่ต์บริษััทฯ

 § จำัดกิจำกรรม CG Day เพ่�อสำอดแทรกให้ความร้้ แลัะ 

ป็ล้ักจิำตสำำานึกให้ป็ฏิิบัติตนตามจำรรยาบรรณ
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วิดีโอป่้็ธรรม ฉบับที� 1 วิดีโอป่้็ธรรม ฉบับที� 2

 § จำัดทำาวีดีโอ เผิยแพร่ข้อม้ลัข่าวสำาร ด้านจำรรยาบรรณ แลัะการกำากับด้แลักิจำการที�ดี โดยใช้ตัวลัะครป็้่ธรรม  

เป็็นกลัยุทธ์การส่ำ�อสำารแนวใหม่ เพ่�อให้พนักงานรับร้้แลัะเข้าใจำได้โดยง่าย รวดเร็ว

การป้องกันเห้ตุิการณ์และพฤติิกรรมท่ี่�อาจเป็นการกระที่ำาท่ี่�ผิิดูจรรยาบรรณ

 § คณะกรรมการบริษััท มีการแต่งตั�งคณะกรรมการกำากับด้แลักิจำการ พร้อมกำาหนดขอบเขตหน้าที�ความรับผิิดชอบ 

อย่างชัดเจำน

 § จำัดให้มีการป็ระชุมคณะกรรมการกำากับด้แลักจิำการ อย่างน้อยป็ีลัะ 1 ครั�ง เพ่�อรายงานผิลัการดำาเนินงานการป็ฏิิบัต ิ

ตามจำรรยาบรรณ

 § กรรมการ ผิ้้บริหาร แลัะพนักงาน ของบริษััท  ศุุภาลััย จำำากัด (มหาชน) แลัะบรษิััทย่อย ต้องศุึกษัาทำาความเข้าใจำค้่ม่อ 

จำรรยาบรรณ (ฉบับย่อ) แลัะลังนามเป็็นพันธสัำญญาผ่ิาน Google Form

ช่่องที่างการรับฟัังความคิดูเห็้นทัี่�งเชิ่งบวกและเชิ่งลบ

 § มอบรางวลััให้พนกังานที�มผีิลัคะแนนเตม็ 100 คะแนน  

ในกิจำกรรมวัน CG Day เพ่�อสำร้างเสำริมแรงทางบวก  

(Positive Reinforcement) ให้กับพนักงาน 

เป็็นการสำร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีความแข็งแกร่ง  

มีทิศุทางเดียวกัน เพ่�อให้สำอดคล้ัองไป็ถึึงอนาคต 

ที�บริษััทฯ จำะเดินไป็ข้างหน้าซึึ่�งก็ถ่ึอเป็็นรากฐานสำำาคัญ 

อย่างยิ�ง ที�จำะทำาให้บริษััทฯ ป็ระสำบความความสำำาเร็จำ
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 § จำัดให้มีการสำ่�อสำาร "กลั้าคิด กลั้าเสำนอ กลั้าเป็ลัี�ยนแป็ลัง" แก่บุคลัากรภายในบริษััทฯ สำำาหรับการเสำนอความเห็นแจำ้ง 

ถึึงผ้้ิบริหารโดยตรง

 § จำัดให้มีช่องทาง 1720 เพ่�อรับแจำ้งป็ัญหาต่างๆ จำากผิ้้มีสำ่วนได้เสำียทุกฝ่่าย

 § ข้อคดิเห็นที�ได้รับ มกีารนำามาวเิคราะห์ เพ่�อนำาเสำนอต่อคณะกรรมการกำากบัดแ้ลักจิำการ แลัะคณะกรรมการบรษิัทัสำั�งการ

 § จำัดให้มีพบป็ะหาร่อป็ระชุมร่วมกับผิ้้มีสำ่วนได้เสำีย เช่น ผิ้้รับเหมา ค้่ค้า ลั้กค้า หน่วยงานราชการ ธนาคาร

การติิดูติามผิลและประเมินผิล

 § จำดัให้มกีารทดสำอบวดัความร้้ ความเข้าใจำของพนกังาน เกี�ยวกบัการป็ฏิิบตัตินตามจำรรยาบรรณ ผ่ิานโป็รแกรม E-Learning  

ปี็ลัะ 1 ครั�ง แลัะรายงานผิลัการทดสำอบต่อคณะกรรมการกำากับด้แลักิจำการ แลัะคณะกรรมการบริษััทรับทราบต่อไป็ 

 § เรยีกรายงานผิลัการทดสำอบ สำำาหรบัหวัข้อที�มพีนกังานตอบผิดิมากที�สำดุ นำามาสำ่�อสำารผ่ิานข่าว E- news แลัะ CG Day 

จำรรยาบรรณของกรรมการ ผ้้ิบริหาร แลัะพนักงานถ่ึอเป็็นวินัยอยา่งหนึ�ง ซึึ่�งพนักงานทุกคนต้องดำารงตน แลัะถ่ึอป็ฏิิบัติ 

ตามอย่างเคร่งครัด พนักงานที�ฝ่่าฝื่นหร่อไม่ป็ฏิิบัติตามจำะถ้ึกพิจำารณาโทษัทางวินัย

กรรมการ ผ้้ิบริหาร แลัะพนักงานทุกคน รวมถึึงพนักงานในบริษััทย่อย มีหน้าที�ต้องป็ฏิิบัติตาม แลัะส่ำงเสำริมให้ผ้้ิอ่�นป็ฏิิบัติ 

ตามจำรรยาบรรณ การกระทำาต่อไป็นี�เป็็นการทำาผิิดจำรรยาบรรณ

ไม่ปฏิิบัติิติามจรรยาบรรณ

แนะนำา ส่่งเส่รมิห้รือส่นับส่นุนให้้ผู้ิอื�นไม่ปฏิิบัติิติามจรรยาบรรณ

ละเลย เพิกเฉย เมื�อพบเห็้นการฝ่่าฝื่นห้รือการไม่ปฏิิบัติิ 
ติามจรรยาบรรณ ในกรณ่ท่ี่�ตินที่ราบห้รือควรที่ราบ เนื�องจาก 
เก่�ยวข้้องกับงานภายใต้ิความรับผิิดูช่อบข้องติน

ไม่ให้้ความร่วมมือ ห้รือขั้ดูข้วางการสื่บส่วน ส่อบส่วนห้าข้้อเท็ี่จจริง 
ท่ี่�อ้างว่าไดู้ม่การฝ่่าฝื่น ห้รือการไม่ปฏิิบัติิติามจรรยาบรรณ

การกระที่ำาอันไม่เป็นธุรรมต่ิอผู้ิอื�น เนื�องจากไม่ม่การรายงาน  
กรณ่ไม่ปฏิิบัติิติามจรรยาบรรณ

1
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ทั�งนี� การกระทำาที�เข้าข่ายผิิดจำรรยาบรรณ ดังกล่ัาวข้างต้น ให้ป็ฏิิบัติตามกระบวนการพิจำารณาแลัะลังโทษั ตามระเบียบ 

ของฝ่่ายทรัพยากรมนุษัย์ นอกจำากนี� หากพนักงานที�ทำาผิิดจำรรยาบรรณ อาจำได้รับโทษัตามกฎหมาย หากการกระทำานั�น 

เป็็นความผิิดตามกฎหมาย

ดังนั�น ผ้้ิบริหารในฐานะผิ้บั้งคับบญัชา จำะตอ้งสำอดสำอ่ง แลัะแนะนำาใหผ้้้ิใต้บังคบับัญชาดำารงตน ป็ระพฤตตินอยา่งเครง่ครัด  

แลัะอาจำจัำดให้ผ้้ินั�นได้รับการพัฒนาที�เหมาะสำมต่อไป็ โดยกรรมการ ผ้้ิบริหาร แลัะพนักงาน ต้องดำารงตน แลัะป็ฏิิบัติตามอย่างเคร่งครัด

จำากการที�บริษััทฯ ให้ความสำำาคัญแลัะมุ่งเน้นการพัฒนาการกำากับด้แลักิจำการที�ดี คณะกรรมการบริษััทจึำงส่ำงเสำริม 

ให้มีการป็ฏิิบัติตามหลัักการกำากับด้แลักิจำการที�ดีอย่างต่อเน่�องแลัะทบทวนการนำา CG Code 8 หัวข้อ ได้แก่

ตระหนักถึึงบทบาทแลัะ 
ความรับผิิดชอบของ 

คณะกรรมการในฐานะ 
ผ้้ินำาองค์กรที�สำร้าง 
คุณค่าให้แก่กิจำการ 

อย่างยั�งย่น

กำาหนดวัตถุึป็ระสำงค์ 
แลัะเป้็าหมายหลััก 
ของกิจำการที�เป็็นไป็ 

เพ่�อความยั�งย่น

เสำริมสำร้างคณะกรรมการ 
ที�มีป็ระสิำทธิผิลั

สำรรหาแลัะพัฒนา 
ผ้้ิบริหารระดับส้ำง 

แลัะการบริหารบุคลัากร 

ด้แลัให้มีระบบการบริหาร 
ความเสีำ�ยงแลัะการควบคุม 

ภายในที�เหมาะสำม

รักษัาความน่าเช่�อถ่ึอ 
ทางการเงิน 

แลัะการเปิ็ดเผิยข้อม้ลั

สำนับสำนุน 
การมีส่ำวนร่วม 
แลัะการส่ำ�อสำาร 

กับผ้้ิถ่ึอหุ้น 

ส่ำงเสำริมนวัตกรรม 
แลัะการป็ระกอบธุรกิจำ 
อย่างมีความรับผิิดชอบ 

1
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ทั�งนี� ในปี็ 2562 บริษััทฯ ได้นำา CG Code มาป็รับใช้ โดยผินวก (integrate) เป็็นส่ำวนหนึ�งของวัตถุึป็ระสำงค์ แลัะ 

กลัยทุธ์ทางธุรกิจำ โดยกำาหนดไว้ในข้อกำาหนดของคณะกรรมการบริษััทแลัะคณะกรรมการชุดย่อย นโยบาย ค่้ม่อจำรรยาบรรณ (ฉบับย่อ)  

การจัำดกิจำกรรม Innovation Awards 2562 รวมทั�งด้แลัใหมี้กลัไกการกำากับด้แลัการดำาเนนิงาน การตดัสำนิใจำขององคก์รใหมี้ระบบ 

การบรหิารจำดัการโป็รง่ใสำ ตรวจำสำอบได ้เคารพสำทิธขิองผิ้ถ่้ึอหุ้นแลัะผิ้มี้ส่ำวนไดเ้สำยีอยา่งเทา่เทียมกัน สำร้างความเช่�อมั�นตอ่ผิ้ถ่้ึอหุ้น  

ผ้้ิมีส่ำวนได้เสำียต่อบริษััทฯ แลัะเพ่�อผิลัป็ระกอบการที�ดีในระยะยาวจำากการมุ่งมั�นตั�งใจำพัฒนาการกำากับด้แลักิจำการที�ดี ส่ำงผิลัให ้

ปี็ 2562 บริษััทฯ ได้รับรางวัลัแลัะผิลัคะแนนป็ระเมินด้านการกำากับด้แลักิจำการที�ดีจำากหน่วยงานภายกำากับภายนอก ดังนี�

 § รางวลัั “Thailand Sustainability Investment” หรอ่ “หุน้ยั�งย่น” ป็ระจำำาปี็ 2562 จำากตลัาดหลักัทรพัย์แห่งป็ระเทศุไทย  

ซึึ่�งเป็็นรางวัลัที�มอบให้แก่บริษััทจำดทะเบียนที�มีความโดดเด่นด้านการดำาเนินธุรกิจำอย่างยั�งย่นแลัะสำร้างผิลักระทบ 

เชิงบวกแก่สัำงคม โดยติดต่อกันเป็็นปี็ที� 5

 § บริษััทฯ ได้รับการจำัดอันดับในกลัุ่ม “ดีเลัิศุ” จำากผิลัของการสำำารวจำการกำากับด้แลักิจำการที�ดีบริษััทจำดทะเบียน 

ในป็ี 2562 ดำาเนินการโดยสำมาคมสำ่งเสำริมสำถึาบันกรรมการบริษััทไทย ร่วมกับตลัาดหลัักทรัพย์แห่งป็ระเทศุไทย  

แลัะสำำานักงานคณะกรรมการกำากับหลัักทรัพย์แลัะตลัาดหลัักทรัพย์ โดยติดต่อกันเป็็นปี็ที� 7 ต่อเน่�องมาตั�งแต่ 

ปี็ 2556 – 2562

 § บริษััทฯ ได้รับคะแนนจำากการป็ระเมิน คุณภาพการจัำดป็ระชุมผิ้้ถึ่อหุ้นเต็ม 100 คะแนน โดยติดต่อกันเป็็นป็ีที� 7  

ต่อเน่�องมาตั�งแต่ปี็ 2556-2562

บริษััทฯ จัำดให้มีหน่วยงานกำากับด้แลัการป็ฏิิบัติงาน (Compliance Unit) (รายลัะเอียดโป็รดด้หัวข้อ : งานกำากับด้แลั 

การป็ฏิิบัติงานของบริษััทฯ) เพ่�อทำาหน้าที�กำากับด้แลั แลัะติดตามให้บริษััทฯ กรรมการ ผ้้ิบริหาร แลัะพนักงาน มีการป็ฏิิบัติถ้ึกต้อง 

ตามข้อบังคับของหน่วยงานกำากับภายนอก ซึ่ึ�งในปี็ 2562 กรรมการ ผ้้ิบริหาร แลัะพนักงาน รวมทั�งพนักงานในบริษััทย่อย  

บริษััทร่วม ได้ป็ฏิิบัติตามค่้ม่อนโยบายการกำากับด้แลักิจำการที�ดี จำรรยาบรรณ รวมถึึงนโยบายที�เกี�ยวข้องโดยทั�วกัน  

มีรายลัะเอียดดังต่อไป็นี�

ห้มวดูท่ี่� 1: สิ่ที่ธิุข้องผู้ิถืือหุ้้น (Shareholders’ Rights)

บริษััทฯ ตระหนักแลัะให้ความสำำาคัญถึึงสิำทธิของผิ้้ถ่ึอหุ้น โดยไม่กระทำาการใดๆ อันเป็็นการลัะเมิดหร่อลิัดรอนสำิทธิ 

ของผ้้ิถ่ึอหุ้น บรษัิัทฯ ให้สิำทธิขั�นพ่�นฐานตอ่ผ้้ิถ่ึอหุ้นอยา่งเทา่เทียมกัน อันได้แก่ การแสำดงสำทิธิความเป็็นเจ้ำาของในหุ้นที�ตนเองถ่ึออย้่  

การซ่ึ่�อขายหร่อโอนหุ้น การรับซ่ึ่�อหุ้นค่น การไดรั้บเงนิปั็นผิลั การมส่ีำวนแบ่งในกำาไรของกิจำการ การพจิำารณาคา่ตอบแทนทกุร้ป็แบบ  

การได้รับข่าวสำารข้อม้ลัของกิจำการอย่างเพียงพอ ทันเวลัา การเข้าร่วมป็ระชุมผ้้ิถ่ึอหุ้น หร่อมอบฉันทะให้ผ้้ิอ่�นเข้าป็ระชุม  

เพ่�อใช้สิำทธิออกเสีำยงในการแต่งตั�งหร่อถึอดถึอนกรรมการ แต่งตั�งผ้้ิสำอบบัญชี แลัะเร่�องที�มีผิลักระทบต่อบริษััทฯ เป็็นต้น

บริษััทฯ ไม่มีนโยบายการสำร้างกลัไกในการป้็องกันการครอบงำากิจำการที�จำะทำาให้ฝ่่ายจัำดการหร่อผ้้ิมีอำานาจำควบคุม 

การบริหารงานอย่างไม่โป็ร่งใสำ ขาดป็ระสิำทธิภาพ ซึึ่�งโครงสำร้างการถ่ึอหุ้นของบริษััทฯ ไม่มีลัักษัณะการถ่ึอหุ้นไขว้  

แลัะเป็็นแบบป็ิรามิด ในระหว่างกลุ่ัมของบริษััทฯ ทั�งนี� บริษััทฯ มีสัำดสำ่วนการถ่ึอหุ้นของผิ้้ถ่ึอหุ้นส่ำวนน้อย (Free Float)  

เกินกว่าร้อยลัะ 40 ของหุ้นที�ออกแล้ัวทั�งหมด (ด้รายลัะเอียดเพิ�มเติมได้ที�เว็บไซึ่ต์ของตลัาดหลัักทรัพย์แห่งป็ระเทศุไทย)  

นอกจำากนี�บริษััทฯ ได้มีการป็ฏิิบัติตามนโยบายว่าด้วยการป็ฏิิบัติต่อผ้้ิถ่ึอหุ้น โดยกำาหนดให้คณะกรรมการบริษััท พึงเคารพสิำทธิ 

แลัะป็ฏิิบัติต่อผ้้ิถ่ึอหุ้นทุกกลุ่ัม ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยเฉพาะอย่างยิ�งกลุ่ัมผ้้ิถ่ึอหุ้นส่ำวนน้อย ผ้้ิถ่ึอหุ้นที�เป็็นชาวต่างชาติ  

แลัะผ้้ิถ่ึอหุ้นป็ระเภทสำถึาบัน ซึึ่�งมิได้จำำากัดเฉพาะสิำทธิตามกฎหมายเท่านั�น บริษััทฯ ได้ป็ฏิิบัติหน้าที�แลัะดำาเนินธุรกิจำ 

ด้วยความซ่ึ่�อสัำตย์สุำจำริต โป็ร่งใสำ มีความรับผิิดชอบต่อผิ้้ถ่ึอหุ้น จัำดการด้แลัไม่ให้ทรัพย์สิำนใดๆ ของบริษััทฯ เสำ่�อมค่า ส้ำญหาย  
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หร่อส้ำญเสีำยไป็โดยเป็ล่ัาป็ระโยชน์ แลัะไม่แสำวงหาผิลัป็ระโยชน์ให้ตนเองแลัะผ้้ิเกี�ยวข้อง ตลัอดจำนมีนโยบายในการอำานวย 

ความสำะดวกแลัะสำ่งเสำริมให้ผ้้ิถ่ึอหุ้นทุกคน รวมทั�งผิ้้ถ่ึอหุ้นที�เป็็นนักลังทุนสำถึาบันได้เข้าร่วมป็ระชุมผิ้้ถ่ึอหุ้นของบริษััทฯ  

โดยมีการกำากับด้แลัป็ฏิิบัติตามนโยบายเพ่�อดำาเนินการป็ระชุมผ้้ิถ่ึอหุ้นให้เป็็นไป็ตามกฎหมายแลัะแนวทางการป็ระชุมผ้้ิถ่ึอหุ้น  

โดยในปี็ 2562 สิำทธิต่างๆ ที�ผ้้ิถ่ึอหุ้นได้รับ มีดังนี�

1.1 ส่ิที่ธุิในการไดู้รับใบหุ้้นและส่ิที่ธุิในการซื�อ ข้าย ห้รือ โอนหุ้้น

บริษััทฯ แต่งตั�งบริษััท ศุ้นย์รับฝ่ากหลัักทรัพย์ (ป็ระเทศุไทย) จำำากัด ทำาหน้าที�เป็็นนายทะเบียนหลัักทรัพย์  

เพ่�ออำานวยความสำะดวกให้กับผ้้ิถ่ึอหุ้น สำำาหรับดำาเนินการเกี�ยวกับงานทะเบียนหลัักทรัพย์ของบริษััทฯ

1.2 ส่ิที่ธุิในการเส่นอวาระการประชุ่มล่วงห้น้า การเส่นอชื่�อบุคคล เพื�อแติ่งตัิ�งเป็นกรรมการ และ 
การตัิ�งคำาถืามเก่�ยวกับบริษััที่ฯ

บริษััทฯ กำาหนดหลัักเกณฑ์์การเสำนอวาระการป็ระชุม การเสำนอช่�อบุคคลัเพ่�อแต่งตั�งเป็็นกรรมการ แลัะการตั�งคำาถึาม 

เกี�ยวกับบริษััทฯ เพ่�อเปิ็ดโอกาสำให้ผ้้ิถ่ึอหุ้นส่ำวนน้อยมีส่ำวนร่วมในการกำากับด้แลับริษััทฯ (หลัักเกณฑ์์มีการเปิ็ดเผิยไว้บนเว็บไซึ่ต์ 

บริษััทฯ (www.supalai.com) ในส่ำวนของนักลังทุนสัำมพันธ์ ภายใต้หัวข้อ “การป็ระชุมผ้้ิถ่ึอหุ้น”) แลัะการคัดสำรรกรรมการ 

ที�มีคุณสำมบัติเหมาะสำม สำามารถึป็ฏิิบัติหน้าที�ได้อย่างมีป็ระสิำทธิภาพ เพ่�อป็ระโยชน์ส้ำงสุำดของผ้้ิถ่ึอหุ้นแลัะผ้้ิมีส่ำวนได้เสีำยทุกฝ่่าย  

สำำาหรบัการป็ระชมุป็ ี2562 บรษัิัทฯ ได้นำาหลัักเกณฑ์์ดังกลัา่วเผิยแพรบ่นเว็บไซึ่ต์ของบรษัิัทฯ (www.supalai.com) แลัะแจ้ำงข่าว 

ป็ระกาศุในเว็บไซึ่ต์ของตลัาดหลัักทรัพย์แห่งป็ระเทศุไทย ตั�งแต่วันที� 1 ตุลัาคม 2561 ถึึง 7 มกราคม 2562 เพ่�อให้ผ้้ิถ่ึอหุ้น 

เสำนอช่�อบุคคลัเพ่�อแต่งตั�งเป็็นกรรมการ เสำนอวาระการป็ระชุม แลัะการตั�งคำาถึามเกี�ยวกับบริษััทฯ ซึ่ึ�งในช่วงเวลัาดังกล่ัาว  

ไม่มีผ้้ิถ่ึอหุ้นเสำนอเร่�องใดๆ หร่อช่�อบุคคลัใดๆ มาแต่ป็ระการใด

1.3 ส่ิที่ธุิในการเข้้าร่วมประชุ่มผิู้ถืือหุ้้น

 § กำาห้นดูการจัดูประชุ่มผิู้ถืือหุ้้น

มีการเปิ็ดเผิยการจัำดป็ระชุมผ้้ิถ่ึอหุ้นป็ระจำำาปี็ 2562 ให้ผ้้ิถ่ึอหุ้นรับทราบล่ัวงหน้า เพ่�อให้ผ้้ิถ่ึอหุ้นสำามารถึวางแผิน 

ตารางเวลัาในการเข้าร่วมป็ระชุมได้ โดยแจ้ำงตั�งแต่วันที� 1 ตุลัาคม 2562 ในแต่ลัะปี็บริษััทฯ จัำดให้มีการป็ระชุมสำามัญผ้้ิถ่ึอหุ้น  

1 ครั�ง ภายในเวลัาไม่เกิน 4 เด่อน นับแต่วันสิำ�นรอบปี็บัญชีของบริษััทฯ โดยตระหนักถึึงสิำทธิของผ้้ิถ่ึอหุ้นรวมทั�งส่ำงเสำริมให้ผ้้ิถ่ึอหุ้น 

สำามารถึใช้สิำทธิในการป็ระชุมผิ้้ถ่ึอหุ้นได้อย่างเต็มที� จึำงเปิ็ดโอกาสำให้ผ้้ิถ่ึอหุ้นเสำนอระเบียบวาระการป็ระชุมสำามัญผิ้้ถ่ึอหุ้น  

รายช่�อบุคคลัที�เสำนอแต่งตั�งเป็็นกรรมการบริษััท แลัะส่ำงคำาถึามล่ัวงหน้ามายังบริษััทฯ ทั�งภาษัาไทยแลัะภาษัาอังกฤษั  

ผ่ิานช่องทางเว็บไซึ่ต์ของบริษััทฯ (www.supalai.com) อย่างน้อย 3 เด่อนก่อนวันสิำ�นรอบบัญชี โดยในปี็ที�ผ่ิานมาบริษััทฯ  

แจ้ำงผ่ิานตลัาดหลัักทรัพย์ฯ แลัะเว็บไซึ่ต์ของบริษััทฯ ให้ผ้้ิถ่ึอหุ้นทราบแล้ัว ตั�งแต่วันที� 1 ตุลัาคม 2562 ถึึง 6 มกราคม 2563  

เพ่�อป็ระโยชน์ส้ำงสุำดของผ้้ิถ่ึอหุ้นที�จำะได้รับทราบถึึงสิำทธิของตน รวมถึึงได้นำาหลัักเกณฑ์์ ขั�นตอน แลัะข้อม้ลัป็ระกอบการป็ระชุม  

ทั�งภาษัาไทยแลัะภาษัาอังกฤษั แจ้ำงผ่ิานเว็บไซึ่ต์ของบริษััทฯ ล่ัวงหน้า เพ่�อผ้้ิถ่ึอหุ้นจำะได้มีเวลัาศึุกษัาข้อม้ลัป็ระกอบการป็ระชุม  

แลัะในวันป็ระชมุสำามัญผ้้ิถ่ึอหุ้น คณะกรรมการบรษัิัท ที�ป็รึกษัาคณะกรรมการบรษัิัท ผ้้ิบริหารที�ด้แลังานทางดา้นการเงนิ - บัญชี  

แลัะผ้้ิสำอบบัญชีรับอนุญาตเข้าร่วมป็ระชุมโดยพร้อมเพรียงเพ่�อตอบข้อซัึ่กถึาม

ในปี็ที�ผ่ิานมา บริษััทฯ ได้จัำดการป็ระชุมสำามัญผ้้ิถ่ึอหุ้นในวันที� 23 เมษัายน 2562 ณ ห้องป็ระชุม Auditorium  

ชั�น 33 อาคารศุุภาลััย แกรนด์ ทาวเวอร์ เลัขที� 1011 ถึนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร



164 บริิษััท ศุุภาลััย จำำากััด (มหาชน)

 § ห้นังส่ือนัดูประชุ่มผิู้ถืือหุ้้น

บริษััทฯ ได้จัำดส่ำงหนังส่ำอนัดป็ระชุมพร้อมเอกสำารป็ระกอบวาระการป็ระชุมอย่างเพียงพอให้ผ้้ิถ่ึอหุ้นศึุกษัาล่ัวงหน้า 

ก่อนการป็ระชุมไม่น้อยกว่า 21 วันทั�งฉบับภาษัาไทยแลัะแลัะภาษัาอังกฤษั เพ่�อให้ผ้้ิถ่ึอหุ้นทราบถึึงเร่�องที�จำะมีการพิจำารณา 

ในที�ป็ระชุมผ้้ิถ่ึอหุ้นแลัะใช้ป็ระกอบการตัดสิำนใจำว่าจำะเข้าร่วมป็ระชุมหร่อไม่ รวมทั�งได้ระบุวัตถุึป็ระสำงค์แลัะเหตุผิลัป็ระกอบ  

พร้อมแสำดงความเห็นของคณะกรรมการชุดย่อยของแต่ลัะวาระไว้อยา่งชัดเจำน แลัะคณะกรรมการบริษััทเพ่�อสำนับสำนุนการพิจำารณา 

ในแต่ลัะวาระอย่างชัดเจำน

บริษััทฯ จำะระบวุาระเร่�องที�จำะเสำนอตอ่ที�ป็ระชมุผ้้ิถ่ึอหุ้นสำามญัอยา่งชดัเจำน จำะไมมี่วาระอ่�นๆ ที�ยงัไมมี่หัวข้อวาระ  

นำาเสำนอใหที้�ป็ระชมุพจิำารณา รวมทั�งในวนัป็ระชมุ บริษััทฯ หลักีเลีั�ยงการเพิ�มวาระเร่�องอ่�นๆ ที�ไมไ่ดก้ำาหนดไว้ล่ัวงหนา้ในการป็ระชมุ 

ผ้้ิถ่ึอหุ้นเช่นกัน เพราะจำะเป็็นการไม่เป็็นธรรมต่อผ้้ิถ่ึอหุ้นที�ไม่ได้เข้าร่วมป็ระชุม สำำาหรับวาระแต่งตั�งกรรมการ บริษััทฯ จำะระบุช่�อ  

พร้อมแนบป็ระวติัยอ่ของกรรมการแตล่ัะคนที�จำะเสำนอแตง่ตั�งใหผ้้้ิถ่ึอหุ้นทราบ เช่นเดยีวกบัวาระแตง่ตั�งผ้้ิสำอบบญัชี เพ่�อใหผ้้้ิถ่ึอหุ้น 

สำามารถึพิจำารณาความเหมาะสำมของ ผ้้ิสำอบบัญชีบริษััทฯ ได้ ระบุช่�อผ้้ิสำอบบัญชี บริษััทที�สัำงกัด ป็ระสำบการณ์ความสำามารถึ  

ความเป็็นอิสำระ แลัะระยะเวลัาที�เคยเป็็นผิ้้สำอบบัญชีของบริษััทฯ รวมถึึงค่าตอบแทนของผิ้้สำอบบัญชีไว้อย่างชัดเจำน  

รวมทั�งในการเสำนอขออนุมัติจ่ำายเงินปั็นผิลั (ถ้ึามี) บริษััทฯ จำะแจ้ำงนโยบายการจ่ำายเงินปั็นผิลัของบริษััท อัตราเงินปั็นผิลัที�เสำนอจ่ำาย  

พร้อมเหตุผิลัแลัะข้อม้ลัป็ระกอบการพิจำารณาให้แก่ผ้้ิถ่ึอหุ้น (รายลัะเอียดโป็รดด้หัวข้อ “นโยบายการจ่ำายเงินปั็นผิลัของบริษััทฯ  

แลัะบริษััทย่อย”) ในการป็ระชุมผ้้ิถ่ึอหุ้น บริษััทฯ จำะแจ้ำงรายช่�อกรรมการอิสำระในหนังส่ำอนัดป็ระชุมจำำานวน 3 คน เพ่�อให้ผ้้ิถ่ึอหุ้น 

ที�ติดภารกิจำไม่สำามารถึเข้าร่วมป็ระชุมได้ สำามารถึพิจำารณาเล่ัอกบุคคลัที�จำะเป็็นผ้้ิรับมอบฉันทะว่าจำะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสำระ 

หร่อมอบฉันทะให้กับบุคคลัอ่�นที�ผ้้ิถ่ึอหุ้นเห็นสำมควรก็ได้ ทั�งนี� ในการลังคะแนนเสีำยงในแต่ลัะวาระการป็ระชุม ผ้้ิถ่ึอหุ้นจำะออกเสีำยง 

ลังคะแนนลั่วงหน้าระบุมาในหนังส่ำอมอบฉันทะ หร่อจำะให้ผ้้ิรับมอบฉันทะเป็็นผิ้้ออกเสีำยงลังคะแนนในที�ป็ระชุมได้ทั�งสิำ�น  

สำำาหรบัผิ้ถ่้ึอหุ้นที�เป็็นนักลังทนุสำถึาบนัหร่อผ้้ิถ่ึอหุ้นที�เป็็นผิ้ล้ังทนุตา่งป็ระเทศุแลัะแตง่ตั�งใหคั้สำโตเดยีน (Custodian) ในป็ระเทศุไทย 

เป็็นผ้้ิรับฝ่ากแลัะด้แลัหุ้น บริษััทฯ ได้ป็ระสำานงานเร่�องเอกสำารแลัะหลัักฐานที�จำะต้องแสำดงก่อนเข้าร่วมป็ระชุมเป็็นการล่ัวงหน้า  

เพ่�อให้การลังทะเบียนในวันป็ระชุมเป็็นไป็อย่างสำะดวกแลัะรวดเร็วยิ�งขึ�น

 § การส่่งห้นังส่ือเช่ิญประชุ่ม

บริษััท ศุ้นย์รับฝ่ากหลัักทรัพย ์(ป็ระเทศุไทย) จำำากัด ซึึ่�งเป็็นนายทะเบียนหุ้นของบริษััทฯ เป็็นผ้้ิดำาเนินการจัำดส่ำง 

หนังส่ำอเชิญป็ระชุมพร้อมเอกสำารป็ระกอบการพิจำารณาในวาระต่างๆ ที� มีรายลัะเอียดเพียงพอต่อการตัดสำินใจำ  

พร้อมรายงานป็ระจำำาปี็ แลัะหนังส่ำอมอบฉันทะตามแบบที�กระทรวงพาณิชย์กำาหนด ส่ำงให้ผ้้ิถ่ึอหุ้นล่ัวงหน้าก่อนวันป็ระชุม  

ป็ระมาณ 21 วัน ทั�งนี� เพ่�ออำานวยความสำะดวกใหกั้บผ้้ิถ่ึอหุ้น แลัะเป็ดิโอกาสำให้ผ้้ิถ่ึอหุ้น แลัะผิ้ล้ังทุนสำถึาบัน มีเวลัาในการเตรยีมตัว 

ศึุกษัารายลัะเอียดของแต่ลัะวาระ แลัะเตรียมการมอบฉันทะ ในกรณีที�ไม่สำะดวกเข้าร่วมป็ระชุมด้วยตนเอง พร้อมทั�ง จัำดเตรียม 

อากรแสำตมป็์สำำาหรับปิ็ดหนังส่ำอมอบฉันทะไว้บริการ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ำาย ทั�งนี� เพ่�อต้องการลัดภาระการจำัดหาอากรแสำตมป็์ 

ของผ้้ิถ่ึอหุ้น

นอกจำากนี� บริษััทฯ ได้เผิยแพร่หนังส่ำอเชิญป็ระชุม เอกสำารป็ระกอบการพิจำารณา หนังส่ำอมอบฉันทะทั�งฉบับภาษัาไทย 

แลัะภาษัาอังกฤษัผ่ิานทางเว็บไซึ่ต์ของบริษััทฯ (www.supalai.com) ไม่น้อยกว่า 30 วัน เพ่�อเป็็นช่องทางหนึ�งให้ผ้้ิถ่ึอหุ้นทราบ 

ซึึ่�งเป็็นข้อม้ลัเดียวกับข้อม้ลัที�บริษััทฯ ได้ส่ำงให้ผ้้ิถ่ึอหุ้นในร้ป็แบบเอกสำาร แลัะได้ลังโฆษัณาคำาบอกกลั่าวเชิญป็ระชุมผ้้ิถ่ึอหุ้น 

ในหนังส่ำอพิมพ์ต่อเน่�องกัน 3 วันก่อนวันป็ระชุม 14 วัน ตามที�กฎหมายกำาหนด
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บริษััทฯ แจ้ำงให้ผ้้ิถ่ึอหุ้นทราบในหนังส่ำอเชิญป็ระชุมด้วยทุกครั�ง เพ่�อให้ผ้้ิถ่ึอหุ้นทราบถึึงสิำทธิ หลัักเกณฑ์์แลัะ 

ขั�นตอนในการออกเสีำยงลังคะแนนของตนเองตามกฎหมาย โดยไม่มีการเพิ�มเร่�องป็ระชุมใดไว้ในวาระอ่�น โดยไม่แจ้ำงให้ทราบล่ัวงหน้า  

เว้นแต่กรณีจำำาเป็็นเร่งด่วนที�ป็รากฏิภายหลัังส่ำงหนังส่ำอเชิญป็ระชุมแล้ัว หร่อหากมีกรณีเร่งด่วนที�เป็็นเร่�องเกี�ยวข้องหร่อกระทบ 

กับผิลัป็ระโยชนข์องผิ้ถ่้ึอหุ้นแลัะจำำาเป็็นตอ้งเสำนอวาระเป็็นกรณพิีเศุษั บรษัิัทฯ จำะเรียกป็ระชุมวสิำามญัผิ้ถ่้ึอหุ้นทันที ซึึ่�งเลัขานกุาร 

บริษััทจำะรับผิิดชอบดำาเนินการบันทึกการป็ระชุมให้ถ้ึกต้องครบถ้ึวนทุกวาระการป็ระชุม เพ่�อให้ผ้้ิถ่ึอหุ้นใช้ตรวจำสำอบ

สำำาหรับผ้้ิถ่ึอหุ้นที�จำะเสำนอช่�อบุคคลั เพ่�อเข้ารับการพิจำารณาเล่ัอกตั�งเป็็นกรรมการต้องมีคุณสำมบัติเป็็นผ้้ิถ่ึอหุ้น 

ของบริษััทฯ ดังนี�

1. เป็็นผิ้้ถึ่อหุ้นของบริษััทฯ โดยอาจำเป็็นผิ้้ถึ่อหุ้นรายเดียว หร่อหลัายรายรวมกันได้

2. สำัดสำ่วนการถึ่อหุ้นขั�นตำ�าไม่น้อยกว่าร้อยลัะ 5 ของจำำานวนสำิทธิออกเสำียงทั�งหมดของบริษััทฯ

3. ต้องถึ่อหุ้นตามสำัดสำ่วนที�กำาหนดในข้อ 2 ในวันที�เสำนอช่�อกรรมการ

4. ต้องถึ่อหุ้นตามสำัดสำ่วนที�กำาหนดในข้อ 2 ในวันที�กำาหนดรายช่�อผิ้้ถึ่อหุ้นเพ่�อกำาหนดสำิทธิในการป็ระชุมสำามัญ 

ผ้้ิถ่ึอหุ้นในปี็นั�น

อนึ�ง หากบริษััทฯ ตรวจำสำอบรายช่�อผ้้ิถ่ึอหุ้นในวันที�กำาหนดรายช่�อผ้้ิถ่ึอหุ้นเพ่�อกำาหนดสิำทธิในการป็ระชุมสำามัญ 

ผ้้ิถ่ึอหุ้นในปี็นั�น (ตามคุณสำมบัติของผ้้ิถ่ึอหุ้นตามข้อ 4 แล้ัวไม่พบช่�อผ้้ิถ่ึอหุ้นตามข้อ 1 ถ่ึอหุ้นครบถ้ึวนตามที�กำาหนดในข้อ 2  

แต่ช่�อบุคคลัที�เสำนอของผิ้้ถ่ึอหุ้นตามข้อ 1 ได้ถ้ึกบรรจำุในระเบียบวาระการป็ระชุมแล้ัวนั�นบริษััทฯ ขอสำงวนสำิทธิ�ไม่นำาเสำนอ 

ช่�อบุคคลัที�เสำนอโดยผ้้ิถ่ึอหุ้นท่านนั�นให้ที�ป็ระชุมพิจำารณา

โดยคณะกรรมการสำรรหาแลัะกำาหนดค่าตอบแทนจำะเป็็นผิ้้คัดสำรรรายช่�อบุคคลัที�ผ้้ิถ่ึอหุ้นเสำนอว่ามีคุณสำมบัติ 

เหมาะสำมหร่อไม่ ตามหลัักเกณฑ์์การให้สิำทธิผ้้ิถ่ึอหุ้นเสำนอช่�อบุคคลัเพ่�อเข้ารับการพิจำารณาเล่ัอกตั�งเป็็นกรรมการ ซึึ่�งได้ป็ระกาศุ 

ผ่ิานเว็บไซึ่ต์ของบริษััทฯ ตั�งแต่วันที� 1 ตุลัาคม 2562

 § การดูำาเนินการประชุ่มผิู้ถืือหุ้้น

ในวันป็ระชุมสำามัญผ้้ิถ่ึอหุ้นบริษััทฯ ได้จัำดเจ้ำาหน้าที�ลังทะเบียนแลัะจัำดเตรียมอากรแสำตมป์็สำำาหรับปิ็ดหนังส่ำอ 

มอบฉันทะไว้บริการให้แก่ผ้้ิรับมอบฉันทะที�มาลังทะเบียนเข้าร่วมป็ระชุม เพ่�ออำานวยความสำะดวกให้แก่ผ้้ิถ่ึอหุ้น 

แลัะผ้้ิรับมอบฉันทะที�เข้าร่วมป็ระชุมเป็็นการลั่วงหน้ากว่า 2 ชั�วโมงก่อนการป็ระชุมแลัะต่อเน่�องจำนการป็ระชุมแลั้วเสำร็จำ  

อีกทั�งยังมีการนำาเทคโนโลัยีอิเลัคทรอนิกส์ำแลัะบาร์โค้ดมากับใช้กับการจัำดป็ระชุมผ้้ิถ่ึอหุ้น (AGM) การลังทะเบียนผ้้ิถ่ึอหุ้น  

(E-Registration) แลัะโป็รแกรมการนับคะแนน แลัะแสำดงผิลั (E-Voting) ซึึ่�งเริ�มตั�งแต่ขั�นตอนการเตรียมข้อม้ลั 

ผ้้ิเข้าร่วมป็ระชุม การลังทะเบียนเข้าร่วมป็ระชุม การจัำดพิมพ์บัตรลังคะแนน การป็ระมวลัผิลัการลังคะแนนตามรายวาระ  

แลัะการรายงานสำรุป็ผิลัการป็ระชุม เพ่�ออำานวยความสำะดวกรวดเร็วในการป็ระชุมผ้้ิถ่ึอหุ้น แลัะจัำดให้มีการเลีั�ยงรับรอง 

สำำาหรับผ้้ิถ่ึอหุ้นที�มาร่วมป็ระชุม

บริษััทฯ ส่ำงเสำรมิใหผ้้้ิถ่ึอหุ้นใช้บัตรยน่ยนัการลังคะแนนเสำยีงสำำาหรบัทกุระเบยีบวาระ โดยจัำดทำาบัตรลังคะแนนแยก 

แต่ลัะระเบียบวาระ เพ่�อให้ผ้้ิถ่ึอหุ้นสำามารถึลังคะแนนได้ตามที�เห็นสำมควร ซึึ่�งจำะมีการเก็บบัตรลังคะแนนดังกล่ัาวจำากที�ป็ระชุม

โดยก่อนเริ�มการป็ระชุมป็ระธานที�ป็ระชุมได้มอบหมายให้เลัขานุการบริษััทชี�แจำงวิธีการออกเสีำยงลังคะแนน  

แลัะการนับคะแนนเสีำยงอย่างชัดเจำนของผ้้ิถ่ึอหุ้นที�จำะต้องลังมติในแต่ลัะวาระตามข้อบังคับของบริษััทฯ รวมถึึงการกำาหนด 

ให้มีการใช้บัตรลังคะแนนเสีำยงสำำาหรับทุกวาระ เพ่�อให้ผ้้ิถ่ึอหุ้นสำามารถึลังคะแนนได้ตามที�เห็นสำมควร แลัะการใช้สิำทธิออกเสีำยง 

ลังคะแนนในแต่ลัะวาระอย่างชัดเจำน
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คำาชี�แจำงวิธีการออกเสีำยงลังคะแนนเสีำยง แลัะการนับคะแนนเสีำยง มีดังนี�

 § บริษััทฯ ใช้ระบบ Barcode ซึ่ึ�งเป็็นระบบช่วยในการนับคะแนนเสำียง เพ่�ออำานวยความสำะดวกแก่ผิ้้ถึ่อหุ้น 

ที�เข้าร่วมป็ระชุม

 § การออกเสำียงลังคะแนนในวาระต่างๆ ผิ้้ถึ่อหุ้นมีคะแนนเสำียงเท่ากับจำำานวนหุ้นที�ถึ่อแลัะที�ได้รับมอบฉันทะ  

โดยให้นับหนึ�งหุ้นเท่ากับหนึ�งเสีำยง

 § ผิ้ถ้ึอ่หุน้ 1 ราย มสีำทิธอิอกเสำยีงลังคะแนนในแต่ลัะวาระว่าเหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย หรอ่งดออกเสีำยงเพยีงอย่างใด 

อย่างหนึ�งเท่านั�น จำะแบ่งแยกจำำานวนหุ้นเพ่�อแยกการลังคะแนนเสีำยงไม่ได้

 § กรณีที�ผิ้รั้บมอบฉนัทะมาป็ระชมุแทน หากผิ้ม้อบฉนัทะได้ออกเสำยีงมาล่ัวงหน้าแล้ัว แลัะเจ้ำาหน้าที�ได้นบัคะแนน 

ตามความป็ระสำงค์ของผิ้้ถ่ึอหุ้นไว้ล่ัวงหน้าแลั้ว ดังนั�นผิ้้รับมอบฉันทะจำึงไม่ต้องออกเสำียงลังคะแนน 

ในที�ป็ระชุมอีก ถ้ึาผ้้ิมอบฉันทะไมไ่ด้ระบุความป็ระสำงคใ์นการออกเสำยีงในระเบยีบวาระใดหร่อระบุไว้ไม่ชัดเจำน  

ก็ให้ผ้้ิรับมอบฉันทะออกเสีำยงได้ตามที�เห็นสำมควร ถ้ึาวาระใดไม่เห็นด้วย หร่องดออกเสีำยง ขอให้ยกม่อขึ�น 

เจ้ำาหน้าที�จำะไป็รับบัตรลังคะแนนเช่นเดียวกับผ้้ิถ่ึอหุ้นที�มาป็ระชุมด้วยตนเอง

 § การนับผิลัการลังคะแนนเสำียง จำะนับคะแนนเสำียงของผิ้้ถ่ึอหุ้นในที�ป็ระชุมแลัะของผิ้้ถ่ึอหุ้น ที�มอบฉันทะ 

ซึึ่�งบริษััทฯ บันทึกไว้ล่ัวงหน้าเม่�อผ้้ิรับมอบฉันทะลังทะเบียนเข้าร่วมป็ระชุม โดยแบ่งออกเป็็น 3 ป็ระเภท ได้แก่ 

1) วาระที�ต้องผิ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสำียงข้างมากของผิ้้ถ่ึอหุ้นซึ่ึ�งมาป็ระชุมแลัะออกเสำียงลังคะแนน  

บริษััทฯ จำะคำานวณฐานคะแนนเสำียงโดยนับเฉพาะเสำียงของผิ้้ถ่ึอหุ้นซึึ่�งมีสิำทธิออกเสำียงแลัะออกเสำียง 

เห็นด้วยแลัะไม่เห็นด้วยเท่านั�น ไม่นับคะแนนเสีำยงของผ้้ิถ่ึอหุ้นที�งดออกเสีำยง

กรณีมีคะแนนเสีำยงเท่ากัน ให้ป็ระธานในที�ป็ระชุมออกเสีำยงเพิ�มขึ�นอีกเสีำยงหนึ�งเป็็นเสีำยงชี�ขาด

2) วาระที�ต้องผิ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสำียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำำานวนเสำียงทั�งหมดของผ้ิ้ถึ่อหุ้น 

ซึึ่�งมาป็ระชุมแลัะมีสิำทธิออกเสีำยง บริษััทฯ จำะคำานวณฐานคะแนนเสีำยงโดยนับเสีำยงของผ้ิ้ถ่ึอหุ้นทั�งหมด 

ที�มาป็ระชุมแลัะมีสิำทธิออกเสีำยงลังคะแนน ที�ออกเสีำยง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย แลัะงดออกเสีำยง

3) วาระที�ต้องผิ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสำียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำำานวนเสำียงทั�งหมดของผ้ิ้ถึ่อหุ้น 

ซึึ่�งมาป็ระชุมแลัะมีสิำทธิออกเสำียงลังคะแนน บริษััทฯ จำะคำานวณฐานคะแนนเสำียงโดยนับเสีำยง 

ของผ้้ิถ่ึอหุ้นทั�งหมดที�มาป็ระชุมแลัะมีสิำทธิออกเสีำยงลังคะแนนที�ออกเสีำยงลังคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย  

แลัะงดออกเสีำยง

 § ในกรณทีี�ผิ้ถ้ึอ่หุน้ เหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย หรอ่งดออกเสำยีง ขอให้ลังคะแนนในบตัรยน่ยนัการลังคะแนนพร้อมทั�ง 

ลังลัายม่อช่�อในบัตร เจ้ำาหน้าที�บริษััทฯ จำะบันทึกคะแนนเสำียงที�บัตรย่นยันการลังคะแนนพร้อมทั�งเก็บบัตร 

ดังกล่ัาวเฉพาะกรณีไม่เห็นด้วย แลัะงดออกเสีำยงเท่านั�น ส่ำวนบัตรย่นยันการลังคะแนนเสีำยงเห็นด้วย 

จำะเก็บพร้อมกันทั�งหมดภายหลัังเสำร็จำสิำ�นการป็ระชุม

 § การนับคะแนนบริษััทฯ จำะใช้วิธีหักคะแนนเสำียงไม่เห็นด้วยแลัะงดออกเสำียงออกจำากจำำานวนเสำียงทั�งหมด 

ที�เข้าร่วมป็ระชุมในวาระนั�นๆ แลัะส่ำวนที�เหล่ัอจำะถ่ึอว่าเป็็นคะแนนเสีำยงที�เห็นด้วย โดยในการพิจำารณาคะแนน 

เสีำยงดังกล่ัาวจำะคำานึงถึึงการลังคะแนนเสีำยงที�ผ้้ิถ่ึอหุ้นที�มอบฉันทะแสำดงเจำตนาไว้ตามหนังส่ำอมอบฉันทะด้วย

 § เน่�องจำากการนับคะแนนในแต่ลัะวาระจำะนับจำากการออกเสำียงลังคะแนนของผิ้้ถึ่อหุ้นที�เข้าร่วมป็ระชุม 

แลัะมสิีำทธิออกเสำยีงลังคะแนนในวาระนั�นๆ จึำงอาจำมผ้้ีิถ่ึอหุ้นแลัะจำำานวนคะแนนเสำยีงในแตล่ัะวาระไมเ่ท่ากนั  

เน่�องจำากอาจำมีผ้้ิถ่ึอหุ้นบางรายออกจำากห้องป็ระชุมหร่อเข้ามาเพิ�มเติม
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 § สำำาหรับรายลัะเอียดผิลัการนับคะแนนของแต่ลัะวาระนั�น ป็ระธานฯ ขอให้ที�ป็ระชุมดำาเนินการพิจำารณา 

ให้ครบทุกวาระเพ่�อให้การป็ระชุมเป็็นไป็อย่างต่อเน่�อง แลัะเม่�อเจ้ำาหน้าที�ได้ตรวจำนับคะแนนเสำร็จำเรียบร้อย 

แล้ัวก็จำะแจ้ำงให้ที�ป็ระชุมทราบรายลัะเอียดผิลัการนับคะแนนภายหลัังจำากจำบวาระการป็ระชุม

 § ในระหว่างการป็ระชุมผิ้้ถึ่อหุ้น ป็ระธานที�ป็ระชุมได้เป็ิดโอกาสำให้ผิ้้ถึ่อหุ้นแสำดงความคิดเห็น ข้อเสำนอแนะ  

หร่อซัึ่กถึามในวาระต่างๆ อย่างอิสำระเพ่�อให้ผ้้ิถ่ึอหุ้นได้รับทราบข้อม้ลัแลัะรายลัะเอียดในเร่�องดังกล่ัาว 

อย่างเพียงพอ หากผ้้ิถ่ึอหุ้นมีข้อซัึ่กถึาม หร่อ แสำดงความคิดเห็นในวาระนั�นๆ สำามารถึยกม่อเพ่�อสำอบถึามได้ 

ก่อนการลังคะแนนช่วงท้ายของแต่ลัะวาระ ทั�งนี� บริษััทฯ ได้จัำดเตรียมบุคลัากรที�เกี�ยวข้องเป็็นผ้้ิให้คำาตอบ 

ภายใต้ความรับผิิดชอบของคณะกรรมการบริษััท

สำำาหรับวาระการเล่ัอกตั�งกรรมการจำะลังมติเป็็นรายบุคคลั เพ่�อเปิ็ดโอกาสำให้ผิ้้ถ่ึอหุ้นมีสำิทธิเล่ัอกกรรมการ 

ที�ต้องการได้อย่างแท้จำริง โดยบริษััทฯ เสำนอช่�อกรรมการให้ผ้้ิถ่ึอหุ้นลังคะแนนเป็็นรายบุคคลั แลัะเพ่�อให้การลังคะแนนเสีำยง 

ในวาระเล่ัอกตั�งกรรมการมีความโป็ร่งใสำในการนับคะแนน จึำงกำาหนดให้ผ้้ิถ่ึอหุ้นทุกท่าน ทั�งที�เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย แลัะงดออกเสีำยง  

ลังคะแนนเสีำยงในบัตรลังคะแนนเสีำยง แลัะเจ้ำาหน้าที�จำะเก็บบัตรลังคะแนนเสีำยง เม่�อลังคะแนนเสีำยงให้กรรมการครบทุกคนแล้ัว  

โดยกรรมการที�ได้รับการแต่งตั�งแต่ลัะราย จำะต้องได้รับคะแนนเสีำยงเห็นชอบเกินกว่ากึ�งหนึ�งของจำำานวนเสีำยงทั�งหมดของผ้้ิถ่ึอหุ้น 

ที�มาป็ระชุมแลัะมีสิำทธิออกเสีำยง

บริษััทฯ ให้สิำทธิผ้้ิถ่ึอหุ้นที�มาร่วมป็ระชุมผ้้ิถ่ึอหุ้นภายหลัังเริ�มการป็ระชุมแล้ัว มีสิำทธิออกเสีำยงหร่อลังคะแนน 

ในระเบียบวาระที�อย้ร่ะหว่างการพิจำารณาแลัะยังไม่ได้ลังมติ แลัะเปิ็ดโอกาสำให้ผ้้ิเข้าร่วมป็ระชุมซัึ่กถึามปั็ญหาแลัะข้อสำงสัำยต่างๆ  

หร่อเสำนอความคิดเห็นได้อย่างเต็มที� แลัะให้เวลัาการอภิป็รายอย่างเพียงพอเหมาะสำม โดยจำะบันทึกป็ระเด็นคำาถึามคำาตอบ 

ไว้ในรายงานการป็ระชมุ เพ่�อใหผ้้้ิถ่ึอหุ้นที�ไมไ่ดเ้ข้าป็ระชมุไดรั้บทราบ ซึ่ึ�งป็ระธานที�ป็ระชมุจำะดำาเนนิการป็ระชมุตามวาระการป็ระชมุ  

รวมทั�งไม่เพิ�มวาระการป็ระชุมโดยไม่แจ้ำงให้ผ้้ิถ่ึอหุ้นทราบล่ัวงหน้า

ในปี็ 2562 บริษััทฯ จัำดให้มีการป็ระชุมสำามัญผ้้ิถ่ึอหุ้นป็ระจำำาปี็ 2562 เม่�อวันที� 23 เมษัายน 2562 ณ ห้องป็ระชุม  

Auditorium ชั�น 33 อาคารศุุภาลััย แกรนด ์ทาวนเ์วอร ์เลัขที� 1011 ถึนนพระราม 3 แขวงชอ่งนนทร ีเขตยานนาวา กรงุเทพมหานคร  

ในวันป็ระชุม ป็ระธานกรรมการได้ทำาหน้าที�ป็ระธานในที�ป็ระชุม เพ่�อพบป็ะ แลัะตอบคำาถึามเกี�ยวกับการบริหารจัำดการบริษััทฯ  

ต่อผ้้ิถ่ึอหุ้นในที�ป็ระชุม โดยมีป็ระธานคณะอนุกรรมการทุกคณะ คณะกรรมการบริษััท ที�ป็รึกษัาคณะกรรมการบริษััท  

แลัะเลัขานุการบริษััท เข้าร่วมป็ระชุมทั�งสิำ�น 12 ท่าน โดยเข้าป็ระชุมพร้อมเพรียงกัน ดังนี�

1. ดร.ป็ระทีป็ ตั�งมติธรรม ป็ระธานคณะกรรมการบริษััท แลัะป็ระธานกรรมการบริหาร

2. นางอัจำฉรา ตั�งมติธรรม กรรมการ แลัะรองป็ระธานคณะกรรมการบริษััท

3. นายไตรเตชะ ตั�งมติธรรม กรรมการ แลัะกรรมการผิ้้จัำดการ

4. นายอนันต ์ เกตุพิทยา กรรมการอิสำระ แลัะป็ระธานคณะกรรมการตรวจำสำอบ

5. รศุ.ดร.วริชั อภเิมธธีำารง กรรมการอสิำระ แลัะป็ระธานคณะกรรมการสำรรหาแลัะกำาหนดค่าตอบแทน

6. รศุ.ดร.สำมชาย ภคภาสำน์วิวัฒน์ กรรมการอิสำระ แลัะป็ระธานคณะกรรมการกำากับด้แลักิจำการ

7. ผิศุ.อัศุวิน พิชญโยธิน กรรมการอิสำระ

8. นายอธิป็ พีชานนท์ กรรมการ แลัะป็ระธานคณะกรรมการบริหารความเสำี�ยง

9. นายป็ระศุาสำน์ ตั�งมติธรรม กรรมการ

10. นายกริช จำันทร์เจำริญสำุข กรรมการ

11. ดร.สำหัสำ บัณฑ์ิตกุลั ที�ป็รึกษัาคณะกรรมการบริษััท

12. นางวารุณ ี ลัภิธนานุวัฒน์ รองกรรมการผิ้้จำัดการ (ผิ้้บริหารสำ้งสุำดด้านบัญชี-การเงิน) แลัะ 

   เลัขานุการบริษััท
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นอกจำากนี� บริษััทฯ ได้เชิญผิ้้สำอบบัญชี 2 ท่านจำากบริษััท สำำานักงาน อี วาย จำำากัด นายศุุภชัย ปั็ญญาวัฒโน  

แลัะนางสำาวยุวดี ตันตนะรัตน์ เข้าร่วมป็ระชุม ตั�งแต่เริ�มการป็ระชุม เพ่�อรับฟัังความคิดเห็น เตรียมตอบข้อซัึ่กถึามของผ้้ิถ่ึอหุ้น 

ในวันป็ระชุม

ในการป็ระชุม ป็ระธานที�ป็ระชุมได้ชี�แจำงวิธีการออกเสีำยงลังคะแนน แลัะการนับคะแนนเสีำยง รวมถึึงการกำาหนด 

ให้มกีารใช้บัตรลังคะแนนเสีำยงสำำาหรับทุกวาระก่อนเริ�มป็ระชุม พร้อมทั�งขอความเห็นที�ป็ระชุมในกรณีที�มีผิ้เ้ข้าร่วมป็ระชุมภายหลััง 

มีสิำทธิเข้าร่วมเป็็นองค์ป็ระชุมแลัะมีสิำทธิลังคะแนนได้ นับแต่วาระที�ได้เข้าป็ระชุมเป็็นต้นไป็ ซึึ่�งที�ป็ระชุมมีมติเห็นชอบ  

ในการดำาเนินการป็ระชมุป็ระธานที�ป็ระชมุได้นำาเสำนอเร่�องตอ่ผิ้ถ่้ึอหุ้นเพ่�อพจิำารณา ตามลัำาดับวาระการป็ระชมุ พรอ้มทั�งเป็ดิโอกาสำ 

ให้ซัึ่กถึามในแต่ลัะวาระ ส่ำวนเร่�องอ่�นที�นอกเหน่อจำากวาระได้เปิ็ดโอกาสำให้ซัึ่กถึามในช่วงท้าย ซึึ่�งผ้้ิถ่ึอหุ้นมีสิำทธิเท่าเทียมกันแลัะ 

มีเวลัาอย่างเพียงพอเหมาะสำม

 § การประชุ่มผิู้ถืือหุ้้น

ในการป็ระชุมผ้้ิถ่ึอหุ้น บริษััทฯ จำะอำานวยความสำะดวกให้ผ้้ิถ่ึอหุ้นในทุกๆ ด้าน โดยมีขั�นตอนที�ไม่ยุ่งยาก 

หร่อจำำากัดโอกาสำการศึุกษัาสำารสำนเทศุของบริษััทฯ รวมทั�งไม่ดำาเนินการใดอันมีลัักษัณะเป็็นการกีดกันหร่อสำร้างอุป็สำรรค 

ในการติดต่อส่ำ�อสำารระหว่างผ้้ิถ่ึอหุ้น แลัะจำะคำานึงถึึงความสำะดวกของผ้้ิถ่ึอหุ้นที�จำะเข้าร่วมป็ระชุม โดยจำะไม่จัำดป็ระชุมในวันหยุด 

นักขัตฤกษ์ั วันหยดุทำาการของธนาคารพาณิชย ์บริษััทฯ กำาหนดช่วงเวลัาจัำดป็ระชุมที�เหมาะสำม ค่อ ระหว่าง 8.30 ถึึง 17.00 นาฬิิกา  

แลัะสำถึานที�จำะจัำดป็ระชุมที�สำำานักงานใหญ่ของบริษััทฯ ซึึ่�งอย้่ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยจำะอำานวยความสำะดวกในด้านต่างๆ  

ได้แก่ จัำดเจ้ำาหน้าที�คอยต้อนรับให้ความสำะดวกอย่างเพียงพอ จัำดเจ้ำาหน้าที�ตรวจำสำอบเอกสำาร จัำดเตรียมอากรแสำตมป์็ 

สำำาหรับปิ็ดหนังส่ำอมอบฉันทะ จัำดให้มีการเลีั�ยงรับรองสำำาหรับผ้้ิถ่ึอหุ้นที�เข้ามาร่วมป็ระชุม ซึึ่�งสำถึานที�ใช้จัำดป็ระชุมสำามารถึ 

อำานวยความสำะดวกให้กับผิ้้ส้ำงอายุแลัะผิ้้พิการที�ใช้รถึเข็น รวมถึึงมีการเตรียมระบบรักษัาความป็ลัอดภัยแลัะแผินรับม่อ 

กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินให้กับผ้้ิเข้าร่วมป็ระชุม

ในปี็ 2562 บริษััทฯ จัำดป็ระชุมสำามัญผ้้ิถ่ึอหุ้น ในวันที� 23 เมษัายน 2562 โดยมีกรรมการเข้าร่วมป็ระชุม 10 ท่าน  

(กรรมการทั�งหมดมี 10 ท่าน) แลัะมีผ้้ิถ่ึอหุ้นเข้าร่วมป็ระชุม 2,709 ราย รวมนับจำำานวนหุ้น ได้ทั�งสิำ�น 1,536,238,891 หุ้น  

คิดเป็็นร้อยลัะ 71.6837 ของจำำานวนหุ้นที�จำำาหน่ายได้แลั้วทั�งหมดของบริษััทฯ (หุ้นสำามัญที�เรียกชำาระแลั้วของบริษััทฯ  

มีจำำานวนทั�งสิำ�น 2,143,079,330 หุ้น) ป็ระกอบไป็ด้วย ผ้้ิถ่ึอหุ้นเข้าร่วมป็ระชุมด้วยตนเองรวม 126 ราย นับจำำานวนหุ้นได้ทั�งสิำ�น  

644,304,952 หุ้น คิดเป็็นร้อยลัะ 41.9404 ของจำำานวนหุ้นที�จำำาหน่ายได้แล้ัวทั�งหมดของบริษััทฯ แลัะโดยการมอบฉันทะ 

รวม 2,583 ราย นับจำำานวนหุ้นได้ทั�งสิำ�น 891,933,939 หุ้น คิดเป็็นร้อยลัะ 58.0596 ของจำำานวนหุ้นที�จำำาหน่ายได้แล้ัวทั�งหมด 

ของบริษััทฯ ครบเป็็นองคป์็ระชมุตามขอ้บังคบัของบรษัิัท แลัะตามพระราชบญัญัติบรษัิัทมหาชน ค่อ มีผ้้ิถ่ึอหุ้นมาป็ระชมุดว้ยตนเอง  

หร่อมอบฉันทะให้ผ้้ิอ่�นมาร่วมป็ระชุมไม่น้อยกว่า 25 คน แลัะมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำำานวนหุ้นที�จำำาหน่าย 

ได้ทั�งหมด แลัะเพ่�อให้การป็ระชมุเป็็นไป็อยา่งโป็ร่งใสำ แลัะสำอดคลัอ้งกับแนวทางที�ดีในการจัำดป็ระชุมผ้้ิถ่ึอหุ้นของบริษััทจำดทะเบียน  

ได้จัำดให้มีอาสำาสำมัคร ซึึ่�งมี จำำานวน 1 ท่าน ค่อ ผิศุ.ดร.สุำกุลัรัตน์  คุ้มไพศุาลัร่วมตรวจำสำอบการนับคะแนนเสีำยงในการป็ระชุมผ้้ิถ่ึอหุ้น 

ที�จุำดนับคะแนน แลัะจำัดเก็บบัตรย่นยันการลังคะแนนที�พยานการนับคะแนนข้างต้นได้ลังช่�อไว้ เพ่�อการตรวจำสำอบในภายหลััง  

โดยในแต่ลัะวาระของการป็ระชุม บริษััทฯ จัำดให้มีการลังคะแนนเสีำยง แลัะบันทึกมติของที�ป็ระชุมไว้อย่างชัดเจำนว่า เห็นชอบ  

ไม่เห็นชอบ หร่องดออกเสีำยงเป็็นจำำานวนเท่าใด
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 § การเปิดูเผิยผิลมติิที่่�ประชุ่ม

บริษััทฯ เปิ็ดเผิยมติที�ป็ระชุมสำามัญผ้้ิถ่ึอหุ้นสำามัญ พร้อมผิลัการลังคะแนนเสีำยง  โดยแจ้ำงเป็็นจำดหมายต่อกรรมการ 

แลัะผ้้ิจัำดการ ตลัาดหลัักทรัพยแ์ห่งป็ระเทศุไทย แลัะเปิ็ดเผิยไว้บนเว็บไซึ่ต์ของบริษััทฯ (www.supalai.com) หลัังเสำร็จำสิำ�นการป็ระชุม  

ค่อในวันที� 23 เมษัายน 2562 จัำดส่ำงรายงานการป็ระชุมผ้้ิถ่ึอหุ้น ซึึ่�งมีการจำดบันทึกการป็ระชุม การออกเสีำยงในแต่ลัะวาระพร้อม 

คำาถึามหร่อข้อคิดเห็นที�สำำาคัญไว้อย่างครบถ้ึวน ให้ตลัาดหลัักทรัพย์ฯ คณะกรรมการตลัาดหลัักทรัพย์ แลัะหน่วยงานที�เกี�ยวข้อง  

ภายใน 14 วัน นับแต่วันป็ระชุมผ้้ิถ่ึอหุ้น ค่อในวันที� 30 เมษัายน 2562 สำำาหรับการป็ระชุมสำามัญผ้้ิถ่ึอหุ้น โดยเผิยแพร่ข้อม้ลั 

ผ่ิานทางเว็บไซึ่ต์ของบริษััทฯ รวมทั�งบริษััทฯ ได้บันทึกภาพสำดการป็ระชุมเผิยแพร่บนเว็บไซึ่ต์ของบริษััทฯ (www.supalai.com)  

เพ่�อให้บริการเผิยแพร่แก่ผ้้ิถ่ึอหุ้นที�สำนใจำ

 § รายงานการประชุ่มผิู้ถืือหุ้้น

เพ่�อให้ผ้้ิถ่ึอหุ้นทราบแลัะตรวจำสำอบรายลัะเอียดการป็ระชุมผ้้ิถ่ึอหุ้นภายในเวลัาอันสำมควร แลัะให้การรับข้อม้ลั 

ระหว่างผ้้ิถ่ึอหุ้นไทย กับผ้้ิถ่ึอหุ้นต่างชาติ เป็็นไป็อยา่งเท่าเทียมกัน บริษััทฯ มีนโยบายเผิยแพร่รายงานการป็ระชุมผ้้ิถ่ึอหุ้นอยา่งถ้ึกต้อง 

แลัะครบถ้ึวนทั�งฉบับภาษัาไทย แลัะภาษัาอังกฤษั ซึึ่�งแต่ลัะวาระการป็ระชุม ป็ระกอบด้วยข้อม้ลัที�สำำาคัญ ได้แก่ การชี�แจำงวิธีการ 

ออกเสีำยงลังคะแนน เน่�อหาสำาระสำำาคัญของวาระการป็ระชุม มติที�ป็ระชุม พร้อมผิลัคะแนนเสีำยง ทั�งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย  

แลัะงดออกเสำียง คำาถึาม คำาชี�แจำง การแสำดงความคิดเห็นในที�ป็ระชุม รวมทั�งรายช่�อกรรมการที�เข้าป็ระชุมพร้อมตำาแหน่ง 

ซึึ่�งในปี็ 2562 เข้าร่วมครบทุกคน บนเว็บไซึ่ต์ของบริษััทฯ ภายใน 14 วัน นับจำากวันป็ระชุม เพ่�อเป็็นช่องทางให้ผ้้ิถ่ึอหุ้น 

สำามารถึตรวจำสำอบข้อม้ลัความถ้ึกต้องได้ พร้อมทั�งนำาส่ำงกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลัาที�กฎหมายกำาหนด ในปี็ 2562 บริษััทฯ  

เผิยแพร่รายงานการป็ระชุมสำามัญผ้้ิถ่ึอหุ้น เม่�อวันที� 30 เมษัายน 2562

1.4 ส่ิที่ธุิในการไดู้รับเงินปันผิล การม่ส่่วนแบ่งในกำาไรข้องกิจการ 

บริษััทฯ มีการจัำดสำรรกำาไรให้กับผ้้ิถ่ึอหุ้นในร้ป็ของเงินปั็นผิลั โดยจำะแจ้ำงนโยบายการจ่ำายเงินปั็นผิลัของบริษััทฯ  

อัตราเงินปั็นผิลัระหว่างกาลัที�เสำนอจ่ำาย พร้อมเหตุผิลัแลัะข้อม้ลัป็ระกอบการพิจำารณาให้แก่ผ้้ิถ่ึอหุ้น ทั�งนี� บริษััทฯ ได้กำาหนด 

รายช่�อผ้้ิถ่ึอหุ้นที�มีสิำทธิได้รับเงินปั็นผิลั (Record Date) ในวันที� 28 สิำงหาคม 2562 โดยกำาหนดวันจ่ำายเงินปั็นผิลั 

ในวันที� 11 กันยายน 2562 (รายลัะเอียดโป็รดด้หัวข้อ : นโยบายการจ่ำายเงินปั็นผิลัของบริษััทฯ แลัะบริษััทย่อย)

1.5 ส่ิที่ธุิในการพิจารณาค่าติอบแที่นข้องกรรมการ

บริษััทฯ มีการกำาหนดค่าตอบแทนกรรมการ บริษััทฯ ได้ป็ฏิิบัติตามนโยบายว่าด้วยหลัักเกณฑ์์แลัะการนำาเสำนอ 

แลัะพิจำารณาค่าตอบแทนกรรมการต่อผ้้ิถ่ึอหุ้น โดยบริษััทฯ ได้แต่งตั�งคณะกรรมการสำรรหาแลัะกำาหนดค่าตอบแทน  

เพ่�อทำาหน้าที�พิจำารณาร้ป็แบบแลัะหลัักเกณฑ์์การจำ่ายค่าตอบแทนกรรมการแต่ลัะตำาแหน่ง ซึ่ึ�งบริษััทฯ ได้กำาหนดค่าตอบแทน 

กรรมการ โดยพิจำารณาจำากขนาดของธุรกิจำ สำภาพแวดล้ัอมทางธุรกิจำ ตลัอดจำนภาวะทางเศุรษัฐกิจำโดยรวม ผิลัการดำาเนินการที�สำะท้อน 

แลัะเช่�อมโยงกับผิลัป็ระกอบการ รวมทั�ง พิจำารณาเป็รียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนของบริษััทฯ ในกลุ่ัมอุตสำาหกรรมเดียวกัน  

ซึึ่�งอย้่ในระดับที�แข่งขันได้ แลัะมีความสำมเหตุสำมผิลั รวมถึึงบริษััทฯ ได้นำาเสำนอค่าตอบแทนกรรมการทุกร้ป็แบบ  

ได้แก ่ค่าตอบแทนรายเด่อน ค่าบำาเหน็จำ ค่าเบี�ยป็ระชมุ บรษัิัทฯ ไดน้ำาเสำนอใหผ้้้ิถ่ึอหุ้นพิจำารณาอนมัุติในการป็ระชมุสำามญัผิ้ถ่้ึอหุ้น 

เป็็นป็ระจำำาทุกปี็ แลัะบริษััทฯ ไม่มีการจ่ำายเงินหร่อทรัพย์สิำนอ่�นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จำะจ่ำายเป็็นค่าตอบแทนตามสิำทธิ 

แลัะผิลัป็ระโยชนต์อบแทนโดยป็กติวิสัำย ในฐานะที�เป็็นกรรมการของบรษัิัทฯ (รายลัะเอยีดโป็รดด้หวัข้อ “คา่ตอบแทนของกรรมการ 

แลัะผ้้ิบริหาร”) ให้ผ้้ิถ่ึอหุ้นพิจำารณาอนุมัติเป็็นป็ระจำำาทุกปี็ ซึึ่�งการจ่ำายค่าตอบแทนกรรมการเป็็นไป็ตามพระราชบัญญัติ 

บริษััทมหาชน มาตรา 90 กำาหนดว่า “การจ่ำายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็็นไป็ตามมติของที�ป็ระชุมผ้้ิถ่ึอหุ้น ซึึ่�งป็ระกอบด้วย 

คะแนนเสีำยงไม่น้อยกว่าสำองในสำามของจำำานวนเสีำยงทั�งหมดของผ้้ิถ่ึอหุ้นซึึ่�งมาป็ระชุม
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ทั�งนี� บริษััทฯ ได้เผิยแพร่นโยบายดังกล่ัาวไว้บนเว็บไซึ่ต์ของบริษััทฯ (www.supalai.com) เพ่�อให้ผ้้ิถ่ึอหุ้น  

แลัะป็ระชาชนทั�วไป็ที�สำนใจำได้รับทราบ

1.6 ส่ิที่ธุิในการไดู้รับข้่าวส่าร ข้้อมูลข้องกิจการอย่างเพ่ยงพอ ทัี่นเวลา

บริษััทฯ มีการเป็ิดเผิยข้อม้ลัข่าวผิ่านระบบข่าวของตลัาดหลัักทรัพย์แห่งป็ระเทศุไทยแลั้ว ยังได้นำาข้อม้ลัที�สำำาคัญ  

รวมทั�งข่าวสำารต่างๆ ที�เป็็นปั็จำจุำบัน แสำดงไว้บนเว็บไซึ่ต์ของบริษััทฯ (www.supalai.com) เป็็นการด้แลัสิำทธิของผ้้ิถ่ึอหุ้น 

มากกว่าสิำทธิตามกฎหมาย

1.7 ส่ิที่ธุิในการให้้ความเห้็นช่อบในการแต่ิงติั�งผิู้ส่อบบัญช่่ และกำาห้นดูค่าบริการผิู้ส่อบบัญช่่

บริษััทฯ มีการกำาหนดวาระการแต่งตั�งผ้้ิสำอบบัญชี แลัะกำาหนดค่าสำอบบัญชี เสำนอให้ผ้้ิถ่ึอหุ้นพิจำารณาอนุมัต ิ

ในการป็ระชุมสำามัญผ้้ิถ่ึอหุ้นเป็็นป็ระจำำาทุกปี็ โดยมีรายลัะเอียดเกี�ยวกับช่�อผ้้ิสำอบบัญชีที�เสำนอเข้ารับการแต่งตั�ง รวมทั�งรายลัะเอียด 

เกี�ยวกับบริษััทที�สัำงกัด ป็ระสำบการณ์ความสำามารถึ ป็ระเด็นเกี�ยวกับความเป็็นอิสำระแลัะค่าบริการของผ้้ิสำอบบัญชี เพ่�อแสำดงข้อม้ลั 

ที�เพียงพอให้ ผ้้ิถ่ึอหุ้นสำามารถึใช้ป็ระกอบการพิจำารณาได้

ห้มวดูท่ี่� 2: การปฏิิบัติิต่ิอผู้ิถืือหุ้้นอย่างเท่ี่าเท่ี่ยมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)

บริษััทฯ ได้ป็ฏิิบัติตามนโยบายว่าด้วยการป็ฏิิบัติต่อผ้้ิถ่ึอหุ้น เพ่�อเน้นความเท่าเทียมกันของผิ้้ถ่ึอหุ้นทั�งรายใหญ่ 

แลัะรายเล็ัก โดยป็ฏิิบัติต่อผ้้ิถ่ึอหุ้นอยา่งเท่าเทียมกัน ให้ความสำำาคัญเร่�องการรักษัาสิำทธิพ่�นฐานของผ้้ิถ่ึอหุ้นแลัะส่ำงเสำริมให้ผ้้ิถ่ึอหุ้น 

ใช้สิำทธิตามพ่�นฐานกฎหมายที�กำาหนด มีการให้ข้อม้ลัอย่างครบถ้ึวนเท่าเทียมกัน เพ่�อให้ผ้้ิถ่ึอหุ้นวางใจำแลัะมีความมั�นใจำในการลังทุน  

แลัะให้สิำทธิป็ระโยชน์แลัะแบ่งป็ันผิลักำาไรอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่คำานึงถึึงเพศุ อายุ เช่�อชาติ สัำญชาติ ศุาสำนา ความเช่�อ  

ฐานะทางสัำงคม ความทพุพลัภาพ หร่อความคดิเห็นทางการเม่อง แลัะแม้ผ้้ิถ่ึอหุ้นจำะไมส่ำามารถึเข้าร่วมป็ระชุมด้วยเหตไุม่สำะดวก 

ป็ระการใด ผ้้ิถ่ึอหุ้นยอ่มมสิีำทธมิอบฉนัทะใหบุ้คคลัอ่�นเข้ารว่มป็ระชมุแทนได ้ทั�งนี� บริษััทฯ ไดเ้ผิยแพรน่โยบายดังกลัา่วไว้บนเว็บไซึ่ต์ 

ของบริษััทฯ (www.supalai.com) เพ่�อให้ผ้้ิถ่ึอหุ้น แลัะป็ระชาชนทั�วไป็ที�สำนใจำได้รับทราบ

นอกจำากนี� บริษััทฯ มีความมุ่งมั�นที�จำะพัฒนาทุกกระบวนการไป็ส่้ำระดับมาตรฐานสำากลั จึำงยึดมั�นในการดำาเนินธุรกิจำ  

ที�ตั�งอย้่บนพ่�นฐานของความซ่ึ่�อสัำตย ์โป็ร่งใสำ แลัะเป็็นธรรม เพ่�อให้บริษััทฯ ดำาเนินไป็อย่างมีป็ระสิำทธิผิลั บรรลุัตามวัตถุึป็ระสำงค์ 

ที�กำาหนดไว้ บริษััทฯ จึำงกำาหนดจำรรยาบรรณของกรรมการ ผ้้ิบริหาร แลัะพนักงานขึ�น เพ่�อเป็็นแนวทางในการป็ระพฤติป็ฏิิบัติ 

ให้ถ้ึกต้อง พร้อมทั�งมีนโยบายให้ถ่ึอป็ฏิิบัติอย่างเคร่งครัดในการป็ฏิิบัติงาน เพ่�อก่อให้เกิดป็ระโยชน์ส้ำงสุำดต่อผ้้ิถ่ึอหุ้น  

แลัะผ้้ิมีส่ำวนได้เสีำยต่างๆ ได้แก่ การจัำดการความขัดแย้งทางผิลัป็ระโยชน์ การรักษัาข้อม้ลัที�เป็็นความลัับ ความรับผิิดชอบ 

ต่อทรัพย์สิำนแลัะช่�อเสีำยงของบริษััทฯ แลัะความรับผิิดชอบต่อผ้้ิมีส่ำวนได้เสีำย

2.1 การจัดูการความข้ัดูแย้งที่างผิลประโยช่น์

บริษััทฯ ป็ฏิิบัติตามนโยบายว่าด้วยความขัดแย้งทางผิลัป็ระโยชน์ โดยกรรมการ ผ้้ิบริหาร แลัะพนักงานทุกคน  

รวมทั�งพนักงานในบริษััทย่อย บริษััทร่วม ถ่ึอป็ฏิิบัติตามอย่างเคร่งครัดโดยทั�วกัน โดยพนักงานทุกคนต้องรายงานสำถึานการณ์ 

ความขัดแย้งทางผิลัป็ระโยชน์ เม่�อเริ�มเข้าป็ฏิิบัติงาน, ทบทวนปี็ลัะ 1 ครั�ง แลัะทุกครั�งเม่�อเกิดการเป็ลีั�ยนแป็ลังสำถึานการณ์ 

ที�ทำาให้เช่�อว่าจำะทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผิลัป็ระโยชน์ แลัะในกรณีที�พนักงานสำงสัำยว่าจำะมีความขัดแย้งทางผิลัป็ระโยชน์ 

หร่อมีบางอย่างที�อาจำทำาให้ผ้้ิอ่�นคิดว่าเป็็นความขัดแย้งทางผิลัป็ระโยชน์ต้องรายงานให้ผิ้้บังคับบัญชาทราบแลัะย่�นรายงาน 

มายังหน่วยงานกำากับด้แลักิจำการโดยทันที ทั�งนี� เพ่�อป้็องกันความขัดแย้งระหว่างผิลัป็ระโยชน์ส่ำวนตัวของพนักงาน  

หร่อผ้้ิใกลั้ชิดกับผิลัป็ระโยชน์โดยรวมของบริษััทฯ โดยกำาหนดให้กรรมการ ผ้้ิบริหาร แลัะพนักงานทุกคน ต้องหลัีกเลีั�ยง 

การมีผิลัป็ระโยชน์ส่ำวนตัวใดๆ ที�จำะมีผิลัเสีำยต่อการป็ฏิิบัติหน้าที� เพ่�อผิลัป็ระโยชน์ของบริษััทฯ หร่อทำาให้ยากต่อการป็ฏิิบัติงาน 
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อย่างถ้ึกต้อง เช่น การลังทนุ หร่อมีส่ำวนเกี�ยวข้องในโอกาสำทางธรุกิจำใดๆ ที�บรษัิัทฯ มีความสำนใจำ แลัะการร้ถึ้ึงข้อม้ลันั�น ส่ำบเน่�องจำาก 

การทำางานที�อย้่ในความรับผิิดชอบของพนักงาน หร่อการแสำวงหาผิลัป็ระโยชน์ในองค์กรที�ทำาธุรกิจำ หร่อเป็็นค่้แข่งกับบริษััทฯ  

หร่อการทำาธุรกิจำในนามของบริษััทฯ กับผ้้ิที�เป็็นสำมาชิกครอบครัวของตน หร่อกับองค์กรธุรกิจำที�ตนหร่อสำมาชิกครอบครัว 

ของตนมีส่ำวนเกี�ยวข้องอย้่อย่างสำำาคัญ หร่อทำางานเป็็นพนักงาน เป็็นกรรมการ เป็็นหุ้นส่ำวน หร่อเป็็นที�ป็รึกษัาขององค์กร 

ที�ทำาธุรกิจำ หร่อแสำวงหาการทำาธุรกิจำกับบริษััทฯ หร่อทำาธุรกิจำแข่งขันกับบริษััทฯ หร่อทำาธุรกิจำที�ให้บริการกับค่้แข่งขันสำำาคัญ 

ของบริษััทฯ หร่อมีส่ำวนเกี�ยวข้องกับงานที�ทำาเอง หร่อโดยผ้้ิอ่�นว่าจ้ำาง จำนทำาให้มีผิลัเสีำยไม่ว่ากรณีใดๆ กับการทำางานให้บริษััทฯ  

รวมถึึงมีนโยบายให้กรรมการแลัะผ้้ิบริหารที�มีส่ำวนได้เสีำยในวาระใด หร่อเข้าข่ายมีผิลัป็ระโยชน์ที�อาจำขัดแย้งกับผิลัป็ระโยชน์ 

ของบริษััทฯ ฝ่่ายเลัขานุการบริษััท จำะไม่จัำดส่ำงวาระการป็ระชุมนั�น แลัะกรรมการที�มีส่ำวนได้เสีำยจำะต้องออกจำากห้องป็ระชุม 

เป็็นการชั�วคราว แลัะงดออกเสีำยงในวาระการลังมตินั�นซึึ่�งเป็็นธรรมเนียมป็ฏิิบัติที�คณะกรรมการบริษััทได้กระทำามาโดยตลัอด 

มิให้เข้าร่วมป็ระชุมคณะกรรมการบริษััทในวาระนั�นๆ

ทั�งนี� กรรมการ ผ้้ิบริหาร แลัะพนักงานทุกคนต้องเปิ็ดเผิย เม่�อเกิดสำถึานการณ์ ที�ทำาให้เช่�อว่าจำะทำาให้เกิดความขัดแยง้ 

ทางผิลัป็ระโยชน์ ถ้ึาพนักงานสำงสัำยว่าจำะมีความขัดแย้งทางผิลัป็ระโยชน์ หร่อมีบางอย่างที�อาจำทำาให้ผ้้ิอ่�นคิดว่าเป็็นความขัดแยง้ 

ทางผิลัป็ระโยชน์ต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษััททราบทันที รวมทั�งต้องเปิ็ดเผิยโอกาสำทางธุรกิจำจำากการใช้ทรัพย์สิำน  

หร่อข้อม้ลัของบริษััทฯ ก่อนที�จำะใช้โอกาสำนั�นเพ่�อการใด อันเป็็นป็ระโยชน์ต่อตัวเอง โดยต้องไม่ใช้ทรัพย์สิำน หร่อข้อม้ลั  

หร่อตำาแหน่งหน้าที�ในบริษััทฯ เพ่�อแสำวงหาผิลัป็ระโยชน์ส่ำวนตัว โดยจัำดทำาแบบสำอบถึาม เกี�ยวกับ การเปิ็ดเผิยความขัดแย้ง 

ทางผิลัป็ระโยชน์ผ่ิานระบบ Google Form ซึึ่�งมีแนวป็ฏิิบัติดังนี�

พนักงานทุกคนต้องรายงานสำถึานการณ์ความขัดแย้งทางผิลัป็ระโยชน์ เม่�อเริ�มเข้าป็ฏิิบัติงาน, ทบทวนปี็ลัะ 1 ครั�ง  

แลัะทุกครั�งเม่�อเกิดการเป็ลีั�ยนแป็ลังสำถึานการณ์ที�ทำาให้เช่�อว่าจำะทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผิลัป็ระโยชน์

แลัะในกรณีที�พนักงานสำงสัำยว่าจำะมีความขัดแย้งทางผิลัป็ระโยชน์หร่อมีบางอย่างที�อาจำทำาให้ผ้้ิอ่�นคิดว่า 

เป็็นความขัดแยง้ทางผิลัป็ระโยชน์ต้องรายงานให้ผ้้ิบังคับบัญชาทราบทันที ซึึ่�งผ้้ิบังคับบัญชาแลัะพนักงานสำามารถึร่วมกันพิจำารณา 

ว่ามีความขัดแย้งทางผิลัป็ระโยชน์หร่อไม่
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โดยบริษััทฯ ไม่มีรายการที�เป็็นการให้ความช่วยเหล่ัอทางการเงิน แก่บริษััทที�ไม่ใช่บริษััทย่อย หร่อไม่เคยเกิดกรณี 

ที�กรรมการ หร่อผ้้ิบริหารของบรษัิัทฯ มีการซ่ึ่�อขายหลัักทรพัยโ์ดยใช้ข้อม้ลัภายใน หร่อ ไมเ่คยฝ่่าฝื่น หร่อ ไมป่็ฏิิบัติตามหลัักเกณฑ์์ 

การทำารายการระหว่างกัน แลัะหลัักเกณฑ์์การซ่ึ่�อขายสิำนทรัพย์ ทั�งนี� บริษััทฯ ได้เปิ็ดเผิยในจำรรยาบรรณ (Code of Conduct)  

ค่้ม่อกรรมการ ค่้ม่อนโยบายการกำากับด้แลักิจำการ แลัะเผิยแพร่นโยบายดังกล่ัาวไว้บนเว็บไซึ่ต์ของบริษััทฯ (www.supalai.com)  

เพ่�อให้ผ้้ิถ่ึอหุ้น แลัะป็ระชาชนทั�วไป็ที�สำนใจำได้รับทราบ

ทั�งนี� ในปี็ 2562 ได้ดำาเนินการให้กรรมการ ผ้้ิบริหาร พนักงานทุกคน จัำดทำารายงานความขัดแย้งทางผิลัป็ระโยชน์  

ซึึ่�งสำรุป็ผิลัไม่พบรายการความขัดแย้งทางผิลัป็ระโยชน์ที�มีสำาระสำำาคัญ

2.2 การใช่้ข้้อมูลภายใน

บริษััทฯ ได้ป็ฏิิบัติตามนโยบายว่าด้วยการใช้ข้อม้ลัภายใน โดยกรรมการ ผ้้ิบริหาร แลัะพนักงานทุกคน รวมทั�งพนักงาน 

ในบริษััทย่อย บริษััทร่วม ถ่ึอป็ฏิิบัติตามอย่างเคร่งครัดโดยทั�วกัน โดยกำาหนดให้กรรมการ ผ้้ิบริหาร แลัะพนักงานทุกคน  

ต้องไม่นำาข้อม้ลัภายในของบริษััทฯ หร่อค่้ค้าทางธุรกิจำ ไป็ซ่ึ่�อ หร่อขาย หร่อเสำนอซ่ึ่�อ หร่อเสำนอขาย หร่อชักชวนให้บุคคลัอ่�น 

ซ่ึ่�อ หร่อขาย หร่อเสำนอซ่ึ่�อ หร่อเสำนอขายหลัักทรัพย์ของบริษััทฯ หร่อค่้ค้าทางธุรกิจำ เพ่�อป็ระโยชน์ของตนเอง หร่อบุคคลัอ่�น  

หร่อทำาธุรกิจำที�แข่งขันกับบริษััทฯ หร่อธุรกิจำที�เกี�ยวเน่�อง แม้ว่าบริษััทฯ อาจำไม่เสีำยป็ระโยชน์ใดก็ตาม แลัะต้องป็ฏิิบัติตามกฎหมาย 

ที�เกี�ยวข้องอย่างเคร่งครัด ซึึ่�งกรรมการ แลัะผ้้ิบริหาร มีหน้าที�

 § รายงานการถึ่อหลัักทรัพย์ของบริษััทฯ ครั�งแรก แลัะรายงานการเป็ลัี�ยนแป็ลังการถึ่อหลัักทรัพย์ ซึึ่�งนับรวมถึึง 

ค่้สำมรสำแลัะบุตรที�ยงัไม่บรรลันิุติภาวะ ตลัอดจำนบคุคลัที�เกี�ยวข้อง ตามมาตรา 59 แหง่พระราชบญัญัติหลัักทรพัย์ 

แลัะตลัาดหลัักทรัพย์ พ.ศุ.2535 ภายใน 3 วันทำาการ นับจำากวันที�ซ่ึ่�อ ขาย โอน หร่อรับโอน ต่อสำำานักงาน 

คณะกรรมการกำากับหลัักทรัพย์แลัะตลัาดหลัักทรัพย ์รวมทั�งห้ามซ่ึ่�อขายหลัักทรัพยข์องบริษััทฯ ในช่วง 1 เด่อน 

ก่อนที�จำะเผิยแพร่งบการเงินต่อสำาธารณชน

 § รายงานการเป็ลีั�ยนแป็ลังการถึ่อหลัักทรัพย์ต่อสำำานักงานคณะกรรมการกำากับหลัักทรัพย์แลัะตลัาดหลัักทรัพย์  

แลัะจัำดส่ำงสำำาเนารายงานดังกล่ัาวให้แก่บริษััทฯ ในวันเดียวกับวันที�รายงานต่อสำำานักงานคณะกรรมการ 

กำากับหลัักทรัพย์แลัะตลัาดหลัักทรัพย์
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 § เม่�อได้รบัทราบข้อม้ลัภายในที�เป็็นสำาระสำำาคญัที�มผีิลัต่อการเป็ลีั�ยนแป็ลังราคาหลัักทรพัย์ จำะต้องระงบัการซึ่่�อขาย 

หลัักทรัพย์ของบริษััทฯ ในช่วง 1 เด่อนก่อนที�งบการเงินหร่อข้อม้ลัภายในนั�นจำะเปิ็ดเผิยต่อสำาธารณชน  

แลัะห้ามเปิ็ดเผิยข้อม้ลัที�เป็็นสำาระสำำาคัญนั�นต่อบุคคลัอ่�น

 § รายงานต่อคณะกรรมการบริษััท รับทราบเกี�ยวกับการซึ่่�อขายหุ้นของบริษััทฯ อย่างน้อย 1 วันลั่วงหน้า 

ก่อนทำาการซ่ึ่�อขาย

อนึ�ง ในช่วง 1 สัำป็ดาห์ก่อนวันปิ็ดงบการเงิน เลัขานุการบริษััท จำะทำาหนังส่ำอแจ้ำงกรรมการ ผ้้ิบริหาร แลัะหน่วยงาน 

ที�รับทราบข้อม้ลัภายใน ไม่ให้เปิ็ดเผิยข้อม้ลัภายในแก่บุคคลัภายนอกหร่อบุคคลัที�ไม่มีหน้าที�เกี�ยวข้อง แลัะห้ามซ่ึ่�อขายหลัักทรัพย์ 

ของบริษััทฯ ในช่วง 1 เด่อนก่อนที�งบการเงินจำะเผิยแพร่ต่อสำาธารณชน

ทั�งนี� ในปี็ 2562 ที�ผ่ิานมา คณะกรรมการบริษััทแลัะผ้้ิบริหาร ได้มีการป็ฏิิบัติอย่างเคร่งครัด จึำงไม่มีกรณีฝ่่าฝื่น หร่อ  

ไม่ป็ฏิิบัติตามหลัักเกณฑ์์การซ่ึ่�อขายหลัักทรัพยโ์ดยใช้ข้อม้ลัภายใน แลัะการซ่ึ่�อขายสิำนทรัพย์ตามกฎเกณฑ์์ของตลัาดหลัักทรัพยฯ์  

แลัะสำำานักงานคณะกรรมการกำากับหลัักทรพัยแ์ลัะตลัาดหลัักทรพัยแ์หง่ป็ระเทศุไทย นอกจำากนี� คณะกรรมการบรษัิัท แลัะผิ้บ้ริหาร  

มีการรายงานการถ่ึอหลัักทรัพย์ของบริษััทฯ เม่�อรับตำาแหน่งครั�งแรก แลัะรายงานการเป็ลีั�ยนแป็ลังการถ่ึอหลัักทรัพย์  

ซึึ่�งนับรวมถึึงค่้สำมรสำแลัะบุตรที�ยังไม่บรรลัุนิติภาวะ ตลัอดจำนบุคคลัที�เกี�ยวข้อง  รวมทั�งรายงานการถ่ึอครองหลัักทรัพย ์

ต่อคณะกรรมการบริษััทรับทราบทุกไตรมาสำ

บริษััทฯ ถ่ึอว่าข้อม้ลัภายใน ข้อม้ลัทางธุรกิจำทั�งหมด เป็็นข้อม้ลัสำำาคัญในการดำาเนินการ บริหารกิจำการ อันเป็็นข้อม้ลัลัับ 

ของบริษััทฯ ที�ยังไม่เปิ็ดเผิยส่้ำสำาธารณะ หากเปิ็ดเผิยแล้ัว ย่อมส่ำงผิลักระทบต่อบริษััทฯ บริษััทย่อย บริษััทร่วม แลัะบุคลัากร 

ของบริษััทฯ โดยเฉพาะอย่างยิ�งมีผิลักระทบต่อม้ลัค่าหุ้นที�มีการซ่ึ่�อขายในตลัาดหลัักทรัพย์ฯ ดังนั�น บุคลัากรของบริษััทฯ  

จึำงต้องรักษัาข้อม้ลัภายในไว้เป็็นความลัับ เว้นแต่จำะได้รับอนุญาตให้เปิ็ดเผิย หร่อเม่�อกฎหมายบังคับให้เปิ็ดเผิย ทั�งนี� บริษััทฯ  

ได้เปิ็ดเผิยในจำรรยาบรรณ (Code of Conduct) ค่้ม่อกรรมการ ค่้ม่อนโยบายการกำากับด้แลักิจำการ แลัะเผิยแพร่นโยบายดังกล่ัาว 

ไว้บนเว็บไซึ่ต์ของบริษััทฯ (www.supalai.com) เพ่�อให้ผ้้ิถ่ึอหุ้น แลัะป็ระชาชนทั�วไป็ที�สำนใจำได้รับทราบ (รายลัะเอียดโป็รดด้หัวข้อ  

: การด้แลัด้านการใช้ข้อม้ลัภายใน)
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2.3 รายการเก่�ยวโยง

บริษััทฯ ได้ป็ฏิิบัติตามนโยบายว่าด้วยรายการเกี�ยวโยง โดยกรรมการ ผ้้ิบริหาร แลัะพนักงานทุกคน รวมทั�งพนักงาน 

ในบริษััทย่อย บริษััทร่วม ถ่ึอป็ฏิิบัติตามอย่างเคร่งครัดโดยทั�วกัน ซึึ่�งบริษััทฯ ป็ฏิิบัติตามกฎระเบียบของตลัาดหลัักทรัพย ์

แห่งป็ระเทศุไทยทุกป็ระการ เม่�อมีการทำารายการเกี�ยวโยงกันที�ไม่เป็็นไป็ตามเง่�อนไขการค้าป็กติ ต้องขอความเห็นชอบ 

จำากคณะกรรมการตรวจำสำอบ แลัะนำาเสำนอต่อคณะกรรมการบริษััท เพ่�อพิจำารณาอนุมัติทำารายการ โดยกำาหนดขั�นตอนเกี�ยวกับ 

การทำารายการระหว่างกัน หร่อรายการเกี�ยวโยงกัน ดังนี�

1. การพิจำารณาการทำารายการเกี�ยวโยง บรษิััทฯ จำะใช้เกณฑ์์เช่นเดียวกับลั้กค้าทั�วไป็ แลัะเป็็นไป็ตามกระบวนการ 

ให้สิำนเช่�อป็กติของบริษััทฯ เพ่�อสำนับสำนุนการดำาเนินกิจำการ ซึึ่�งต้องเป็็นธรรมแลัะสำมเหตุสำมผิลัแลัะก่อให้เกิด 

ป็ระโยชน์ส้ำงสุำดแก่บริษััทฯ เช่น ในกรณีที�กลุ่ัมบริษััท มีรายการขอสิำนเช่�อให้คิดอัตราดอกเบี�ยเช่นเดียวกับ 

ที�คิดกับบุคคลัภายนอก

2. การป็ระเมนิมล้ัค่ารายการเกี�ยวกบัสำนิทรพัย์หรอ่บรกิารตามมล้ัค่ารวมของสำิ�งตอบแทนที�ชำาระให้หรอ่ได้รบัชำาระ  

หร่อม้ลัค่าตามบัญชี หร่อม้ลัค่าตามราคาตลัาดของสิำนทรัพย์หร่อบริการนั�น แล้ัวแต่จำำานวนใดจำะส้ำงกว่า

3. หากมีรายการระหว่างกันของบริษััทฯ หร่อบริษััทย่อยเกิดขึ�นกับบุคคลัที�อาจำมีความขัดแย้งทางผิลัป็ระโยชน์  

มีส่ำวนได้ส่ำวนเสีำย หร่ออาจำมีความขัดแย้งทางผิลัป็ระโยชน์ในอนาคต บริษััทฯ จำะให้คณะกรรมการตรวจำสำอบ 

เป็็นผ้้ิให้ความเห็นเกี�ยวกับความจำำาเป็็นแลัะความเหมาะสำมของรายการนั�น ในกรณีที�คณะกรรมการตรวจำสำอบ 

ไม่มีความชำานาญในการพิจำารณารายการระหว่างกันที�อาจำเกิดขึ�น บริษััทฯ จำะให้ผ้้ิเชี�ยวชาญอิสำระ  

หร่อผ้้ิสำอบบัญชีของบริษััทฯ เป็็นผ้้ิให้ความเห็นเกี�ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่ัาว เพ่�อนำาไป็ใช้ป็ระกอบ 

การตัดสิำนใจำของคณะกรรมการบริษััท หร่อผ้้ิถ่ึอหุ้นตามแต่กรณี

4. หากบรษัิัทฯ มรีายการระหว่างกนัหร่อรายการที�เกี�ยวโยงกนัอ่�นๆ ที�เข้าข่ายตามข้อกำาหนดของตลัาดหลัักทรัพย์ 

แห่งป็ระเทศุไทย ต้องป็ฏิิบัติตามข้อกำาหนดดังกล่ัาวอยา่งเคร่งครัด

5. บริษััทฯ ต้องเป็ิดเผิยข้อม้ลัการทำารายการที�อาจำมีความขัดแย้งทางผิลัป็ระโยชน์ หร่อรายการที�เกี�ยวโยงกัน  

หร่อรายการระหวา่งกนั ตามหลัักเกณฑ์์ที�สำำานักงานคณะกรรมการกำากับหลัักทรพัยแ์ลัะตลัาดหลัักทรพัยก์ำาหนด  

โดยเปิ็ดเผิยไว้ในแบบแสำดงรายการข้อม้ลัป็ระจำำาปี็ แลัะรายงานป็ระจำำาปี็ หร่อแบบรายงานอ่�นใด ตามแต่กรณี  

แลัะมีการเปิ็ดเผิยข้อม้ลัรายการที�เกี�ยวโยงกันต่อตลัาดหลัักทรัพยแ์ห่งป็ระเทศุไทย ตลัอดจำนรายการระหว่างกัน 

ไว้ในหมายเหตุป็ระกอบงบการเงินที�ได้รับการตรวจำสำอบจำากผ้้ิสำอบบัญชีของบริษััทฯ

กรรมการ ผ้้ิบริหาร แลัะพนกังานทกุคน ต้องหลักีเลีั�ยงการมผีิลัป็ระโยชน์ส่ำวนตวัใดๆ ที�จำะมีผิลัเสำยีต่อการป็ฏิิบัติหน้าที� 

เพ่�อผิลัป็ระโยชน์ของบริษััทฯ หร่อทำาให้ยากต่อการป็ฏิิบัติงานอย่างถ้ึกต้องแลัะมีป็ระสิำทธิภาพ ความขัดแย้งทางผิลัป็ระโยชน์ 

อาจำเกิดขึ�นได้ในหลัายสำถึานการณ์ ทั�งนี�ในการป็ฏิิบัติหน้าที�จำะต้องยึดถ่ึอป็ระโยชน์ของบริษััทฯ ภายใต้ความถ้ึกต้องตามกฎหมาย 

แลัะจำริยธรรม ซึ่ึ�งบริษััทฯ ได้ทำาการเป็ิดเผิยข้อม้ลัเกี�ยวกับรายการที�เกี�ยวโยงกันในรายงานป็ระจำำาปี็ (แบบ 56-2)  

แลัะแบบแสำดงรายงานข้อม้ลัป็ระจำำาปี็ (แบบ 56-1) อย่างครบถ้ึวน นอกจำากนี�บริษััทฯ ห้ามผ้้ิบริหารแลัะพนักงานป็ระกอบธุรกิจำ 

หร่อมีสำว่นร่วมในธุรกิจำที�เป็็นการแข่งขันกับธุรกิจำของกลุ่ัมบริษััทฯ ไม่วา่กรรมการ ผ้้ิบริหาร แลัะพนักงานดังกล่ัาวจำะได้รบัผิลัป็ระโยชน์ 

ทางตรงหร่อทางอ้อม โดยได้ระบุไว้ในค่้ม่อจำรรยาบรรณของบริษััทฯ อย่างชัดเจำน แต่หากจำะมีการทำารายการที�เกี�ยวข้องกันหร่อ 

รายการที�มีความขัดแย้งทางผิลัป็ระโยชน์ คณะกรรมการบริษััท ได้กำาหนดนโยบายในการพิจำารณาแลัะอนุมัติรายการจำะต้อง 

ได้รับความเห็นชอบจำากคณะกรรมการบริษััทก่อนดำาเนินการ พร้อมทั�งมีการเปิ็ดเผิยข้อม้ลัเกี�ยวกับช่�อความสัำมพันธ์ของบุคคลั 

ที�เกี�ยวโยงกนั ม้ลัค่ารายการ เหตผุิลัแลัะความจำำาเป็็นไว้ในแบบแสำดงรายการขอ้ม้ลัป็ระจำำาปี็แลัะรายงานป็ระจำำาปี็ ตามหลัักเกณฑ์์ 

ของตลัาดหลัักทรพัย์แห่งป็ระเทศุไทย แลัะสำำานักงานคณะกรรมการกำากับหลัักทรัพย์แลัะตลัาดหลัักทรพัย ์แลัะต้องมีคณะกรรมการ 
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ตรวจำสำอบเข้าร่วมป็ระชุมเพ่�อพิจำารณาด้แลัให้รายการระหว่างกันเป็็นไป็อย่างยุติธรรม สำมเหตุสำมผิลั แลัะมีนโยบายการกำาหนด 

ราคาที�เหมาะสำม โดยคำานงึถึึงป็ระโยชน์ส้ำงสุำดของบริษััทฯ เป็็นหลััก ทั�งนี� บริษััทฯ ได้เปิ็ดเผิยไว้ในค่้ม่อนโยบายการกำากบัด้แลักจิำการ  

แลัะบนเว็บไซึ่ต์ของบริษััทฯ (www.supalai.com) เพ่�อให้ผ้้ิถ่ึอหุ้น แลัะป็ระชาชนทั�วไป็ที�สำนใจำได้รับทราบ

โดยในปี็ 2562 ที�ผ่ิานมาบริษััทฯ ไม่ได้ทำารายการที�เกี�ยวโยงกันโดยฝ่่าฝ่ืน แลัะ/หร่อไม่ป็ฏิิบัติตามกฎเกณฑ์์ 

ของตลัาดหลัักทรัพย์แห่งป็ระเทศุไทยแลัะสำำานักงานคณะกรรมการกำากับหลัักทรัพย์แลัะตลัาดหลัักทรัพย์ รวมทั�งบริษััทฯ  

ไม่มีโครงสำร้างแบบกลุ่ัมธุรกิจำที�มีการทำารายการเกี�ยวโยงกันในลัักษัณะที�อาจำมีความขัดแย้งทางผิลัป็ระโยชน์ 

2.4 การเส่นอวาระการประชุ่ม การเส่นอช่ื�อบุคคลเพื�อแติ่งติั�งเป็นกรรมการ และการตัิ�งคำาถืาม 
เก่�ยวกับบริษััที่ฯ

บริษััทฯ กำาหนดหลัักเกณฑ์์การเสำนอวาระการป็ระชุม การเสำนอช่�อบุคคลัเพ่�อแต่งตั�งเป็็นกรรมการ แลัะการตั�งคำาถึาม 

เกี�ยวกับบริษััทฯ เพ่�อเปิ็ดโอกาสำให้ผ้้ิถ่ึอหุ้นส่ำวนน้อย (หลัักเกณฑ์์มีการเปิ็ดเผิยไว้บนเว็บไซึ่ต์บริษััทฯ(www.supalai.com)  

ในส่ำวนของนักลังทุนสัำมพันธ์  ภายใต้หัวข้อ “การป็ระชุมผ้้ิถ่ึอหุ้น”) มีส่ำวนร่วมในการกำากับด้แลับริษััทฯ แลัะการคัดสำรรกรรมการ 

ที�มีคุณสำมบัติเหมาะสำม สำามารถึป็ฏิิบัติหน้าที�ได้อย่างมีป็ระสิำทธิภาพ เพ่�อป็ระโยชน์ส้ำงสุำดของผ้้ิถ่ึอหุ้นแลัะผ้้ิมีส่ำวนได้เสีำยทุกฝ่่าย

สำำาหรับการป็ระชุมปี็ 2562 บริษััทฯ ได้นำาหลัักเกณฑ์์ดังกล่ัาวเผิยแพร่บนเว็บไซึ่ต์ของบริษััทฯ (www.supalai.com)  

แลัะแจ้ำงข่าวป็ระกาศุในเว็บไซึ่ต์ของตลัาดหลัักทรัพย์แห่งป็ระเทศุไทย ตั�งแต่ วันที� 1 ตุลัาคม 2561 ถึึง 7 มกราคม 2562  

เพ่�อให้ผ้้ิถ่ึอหุ้นเสำนอช่�อบุคคลัเพ่�อแต่งตั�งเป็็นกรรมการ เสำนอวาระการป็ระชุม แลัะการตั�งคำาถึามเกี�ยวกับบริษััทฯ อย่างไรก็ตาม  

ไม่มีผ้้ิถ่ึอหุ้นเสำนอวาระการป็ระชุม ไม่มีการเสำนอช่�อบุคคลัสำมัครเป็็นกรรมการ แลัะไม่มีคำาถึามเกี�ยวกับบริษััทฯ ในระยะเวลัาดังกล่ัาว

2.5 การใช่้ส่ิที่ธุิออกเส่่ยง

บริษััทฯ ให้สิำทธิแก่ผ้้ิถ่ึอหุ้นอย่างเท่าเทียมกันในการออกเสีำยงลังคะแนนในแบบหนึ�งหุ้นต่อหนึ�งเสีำยงป็ระเภทหุ้นสำามัญ  

ซึึ่�งเป็็นหุ้นป็ระเภทเดียวที�บริษััทฯ ออกให้ผ้้ิถ่ึอหุ้น โดยกำาหนดให้นับหุ้นหนึ�งหุ้นเป็็นหนึ�งเสีำยง แลัะให้ถ่ึอเอาเสีำยงข้างมากเป็็นมติ 

ของที�ป็ระชุมผ้้ิถ่ึอหุ้น

2.6 การมอบฉันที่ะ

บริษััทฯ ป็ระชาสัำมพันธ์ให้ผ้้ิถ่ึอหุ้นรับทราบ ในกรณีที�ผ้้ิถ่ึอหุ้นไม่สำะดวกเข้าร่วมป็ระชุมได้ด้วยตนเอง โดยผ้้ิถ่ึอหุ้นสำามารถึ 

มอบฉันทะให้ผ้้ิอ่�น หร่อกรรมการอิสำระรายใดรายหนึ�งตามที�บริษััทฯ ได้เสำนอช่�อไว้ โดยบริษััทฯ จำะให้สิำทธิแลัะป็ฏิิบัติ 

ต่อผ้้ิรับมอบฉันทะเสำม่อนเป็็นผ้้ิถ่ึอหุ้นท่านหนึ�ง ทั�งนี� บริษััทฯ ได้อำานวยความสำะดวกให้กับผ้้ิถ่ึอหุ้นที�ไม่สำามารถึเข้าร่วมป็ระชุม 

ด้วยตนเองได้ โดยจัำดส่ำงแบบหนังส่ำอมอบฉันทะ ตามที�กรมพัฒนาธุรกิจำการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้กำาหนดไว้ ซึึ่�งเป็็นแบบที�กำาหนด 

รายการต่างๆ ที�ลัะเอียดแลัะชัดเจำนแนบไป็พร้อมกับหนังส่ำอเชิญป็ระชุมผ้้ิถ่ึอหุ้น ทั�งฉบับภาษัาไทยแลัะภาษัาอังกฤษั  

ล่ัวงหน้าก่อนวันป็ระชุม ไม่น้อยกว่า 21 วัน แลัะเพ่�อความถ้ึกต้องแลัะไม่เกิดปั็ญหาในการเข้าร่วมป็ระชุมของผ้้ิรับมอบฉันทะ  

บริษััทฯ ได้แสำดงรายลัะเอียดเกี�ยวกับการป็ระชุม กำาหนดการป็ระชุม วาระการป็ระชุม รวมถึึงขั�นตอน เอกสำาร แลัะหลัักฐาน  

ที�ต้องใช้ในการมอบฉันทะ แสำดงไว้ในหนังส่ำอเชิญป็ระชุม แลัะเว็บไซึ่ต์ของบริษััทฯ (www.supalai.com) ในส่ำวนของนักลังทุนสัำมพันธ์   

ภายใต้หัวข้อ “การป็ระชุมผ้้ิถ่ึอหุ้น” ก่อนวันป็ระชุมมากกว่า 30 วัน  โดยผ้้ิถ่ึอหุ้นสำามารถึสำอบถึามข้อม้ลัเพิ�มเติมได้ ทั�งทางโทรศัุพท์   

แลัะทางอีเมลั มายังหน่วยงานนักลังทุนสัำมพันธ์ (รายลัะเอียดโป็รดด้หัวข้อ “นักลังทุนสัำมพันธ์”)
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2.7 การอำานวยความส่ะดูวกแก่ผิู้ถืือหุ้้นในการประชุ่มผิู้ถืือหุ้้น

การอำานวยความสำะดวกให้กับผ้้ิถ่ึอหุ้นที�เป็็นชาวต่างชาติ บริษััทฯ ได้จัำดทำาเอกสำารต่างๆ เป็็น 2 ภาษัา ค่อ ภาษัาไทย 

แลัะภาษัาอังกฤษั สำำาหรับผ้้ิถ่ึอหุ้นชาวไทยแลัะชาวต่างชาติ อาทิ หนังส่ำอเชิญป็ระชุมผ้้ิถ่ึอหุ้น หนังส่ำอมอบฉันทะ  

รายงานการป็ระชุมผ้้ิถ่ึอหุ้น รายงานป็ระจำำาปี็ เป็็นต้น แลัะจัำดทำาเว็บไซึ่ต์ของบริษััทฯ (www.supalai.com) เป็็น 2 ภาษัา  

เพ่�อให้บริการเผิยแพร่แก่ผ้้ิถ่ึอหุ้นที�สำนใจำ

บริษััทฯ จัำดส่ำงหนังส่ำอเชิญป็ระชุม พร้อมเอกสำารป็ระกอบการพิจำารณาในวาระต่างๆ แก่ผ้้ิถ่ึอหุ้นล่ัวงหน้า 

ก่อนวันป็ระชุม ไม่น้อยกว่า 21 วัน แลัะนำารายลัะเอียดเกี�ยวกับการป็ระชุม กำาหนดการป็ระชุม วาระการป็ระชุม เผิยแพร่บนเว็บไซึ่ต์ 

ของบริษััทฯ (www.supalai.com) ล่ัวงหน้ามากกว่า 30 วันก่อนวันป็ระชุม

ทั�งนี� บริษััทฯ มิได้กำาหนดเง่�อนไขหร่อกฎเกณฑ์์ที�ต้องให้มีการรับรองเอกสำารโดยหน่วยงานราชการ หร่อกฎเกณฑ์์อ่�น 

ที�ก่อให้เกิดความยุ่งยากแก่ผ้้ิถ่ึอหุ้นในการมอบฉันทะ ตลัอดจำนบริษััทฯ ได้อำานวยความสำะดวกจัำดบริการปิ็ดอากรแสำตมป์็ 

ในหนังส่ำอมอบฉันทะให้แก่ผ้้ิรับมอบฉันทะที�เข้าร่วมป็ระชุม แลัะจัำดเจ้ำาหน้าที�ให้บริการถ่ึายเอกสำารที�ต้องใช้แนบ  

แลัะตรวจำสำอบความถ้ึกต้องของเอกสำาร โดยไม่คิดค่าบริการ ณ จุำดลังทะเบียน เพ่�อลัดภาระการจัำดหาอากรแสำตมป์็ แลัะการถ่ึายสำำาเนา 

เอกสำารของผ้้ิถ่ึอหุ้น มีการเปิ็ดรับลังทะเบียนก่อนเวลัาป็ระชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั�วโมง แลัะมีการนำาเทคโนโลัยีมาใช้กับการป็ระชุม 

ผ้้ิถ่ึอหุ้น ด้วยการใช้ระบบ Barcode ในการลังคะแนนเสีำยง เพ่�อความรวดเร็ว รวมทั�งการจัำดให้มีการเลีั�ยงรับรองสำำาหรับผ้้ิถ่ึอหุ้น 

ที�มาร่วมป็ระชุม

ห้มวดูท่ี่� 3: บที่บาที่ข้องผู้ิม่ส่่วนไดู้เส่่ย (Roles of Stakeholders)

บริษััทฯ ได้ให้ความสำำาคัญต่อสิำทธิของผิ้้ มี ส่ำวนได้ เสำียทุกกลุ่ัม ได้แก่  พนักงาน ล้ักค้า ผ้้ิ ถ่ึอหุ้น/นักลังทุน  

ชุมชนแลัะสัำงคม สิำ�งแวดล้ัอม ค่้ค้า/ร้านค้า ผ้้ิรับเหมา หน่วยงานราชการ ตลัาดหลัักทรัพย์ ธนาคาร แลัะค่้แข่ง โดยบริษััทฯ  

ได้กำาหนดจำรรยาบรรณของกรรมการ ผ้้ิบริหาร แลัะพนักงาน (Code of Conduct) เพ่�อเป็็นกรอบความป็ระพฤติด้านจำริยธรรม 

ในการดำาเนินธุรกิจำ โดยคำานึงถึึงหลัักความเป็็นธรรม หลัักสิำทธิมนุษัยชน หลัักการเคารพกฎหมาย การเคารพทรัพยส์ำนิทางปั็ญญา  

รวมทั�งการต่อต้านการทุจำรติคอร์รัป็ชันเป็็นสำำาคัญ แลัะในปี็ 2562 บริษััทฯ ได้กำาหนดนโยบายวา่ด้วยการคุ้มครองข้อม้ลัสำว่นบุคคลั  

แลัะทบทวนนโยบายต่างๆ โดยคำานึงถึึงสิำทธิของผ้้ิมีส่ำวนได้เสีำยดังกล่ัาวตามกฎหมายหร่อตามข้อตกลังที�มีกับบริษััทฯ  

ซึึ่�งกำาหนดให้กรรมการ ผ้้ิบริหาร แลัะพนักงานทุกคน รวมทั�งพนักงานในบริษััทย่อย บริษััทร่วม ถ่ึอป็ฏิิบัติตามอย่างเคร่งครัด 

โดยทั�วกัน แลัะเผิยแพร่นโยบายต่างๆ ไว้บนเว็บไซึ่ต์ของบริษััทฯ (www.supalai.com) เพ่�อให้ผ้้ิถ่ึอหุ้น แลัะป็ระชาชนทั�วไป็ 

ที�สำนใจำไดรั้บทราบ นอกจำากนี� ยงัจำดัใหมี้ช่องทางใหผ้้้ิมีส่ำวนไดเ้สำยีมีโอกาสำแสำดงความคดิเหน็เกี�ยวกับการดำาเนนิงานของบรษัิัทฯ  

หร่อร้องเรียนในกรณทีี�ไม่ได้รับความเป็็นธรรมจำากการกระทำาของบรษัิัทฯ โดยผ่ิานทางเว็บไซึ่ต์ของบรษัิัทฯ (www.supalai.com) เช่นกนั

การระบุกลุ่ัมผ้้ิมี ส่ำวนได้เ สีำยของบริษััทฯ ได้คำานึงถึึงกลุ่ัมผ้้ิมี ส่ำวนได้เ สีำยที� ไ ด้ รับผิลักระทบอย่างมีนัยสำำาคัญ 

ต่อการดำาเนินงานของบริษััทฯ ตามความเป็็นจำริง ได้แก่ กิจำกรรมขององค์กร ผิลิัตภัณฑ์์ บริการแลัะความเกี�ยวโยงในห่วงโซ่ึ่คุณค่า 

ที�ก่อให้เกิดผิลักระทบทางเศุรษัฐกิจำ สัำงคม แลัะสิำ�งแวดลั้อม กับผิ้้มีส่ำวนได้เสำียที�มิใช่มีความเกี�ยวข้องเฉพาะกับบริษััทฯ เท่านั�น  

แต่รวมถึึง บริษััทย่อย หุ้นส่ำวน ซึึ่�งมีความเกี�ยวโยงกัน โดยป็ราศุจำากอิทธิพลัหร่อความโน้มเอียงในการนำาเสำนอข้อม้ลัเฉพาะกลุ่ัม 

ผ้้ิมีส่ำวนได้เสีำยที�เป็็นมิตรหร่อเห็นด้วยกับบริษััทฯ เท่านั�น

ห้ลักสิ่ที่ธิุมนุษัยช่น

บริษััทฯ ได้ป็ฏิิบัติตามนโยบายว่าด้วยหลัักสิำทธิมนุษัยชน โดยกรรมการ ผ้้ิบริหาร แลัะพนักงานทุกคน รวมทั�งพนักงาน 

ในบริษััทย่อย บริษััทร่วมต้องเคารพกฎหมาย ขนบธรรมเนียมป็ระเพณีแลัะวัฒนธรรมที�แตกต่างแต่ลัะป็ระเทศุที�บริษััทฯ  

เข้าไป็ลังทุน โดยป็ฏิิบัติตามอย่างเคร่งครัดโดยทั�วกัน บริษััทฯ ยึดถ่ึอหลัักสำิทธิมนุษัยชนเป็็นหลัักป็ฏิิบัติร่วมกัน โดยคำานึงถึึง 
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ศัุกดิ�ศุรีความเป็็นมนุษัย์ เสำรีภาพ แลัะความเสำมอภาคของบุคคลั ไม่กระทำาการใดๆ แลัะไม่ส่ำงเสำริมให้มีการลัะเมิดสิำทธิมนุษัยชน  

รวมถึึงบริษััทฯ ได้ให้ความร้้ความเข้าใจำในหลัักสิำทธิมนุษัยชนแก่พนักงาน เพ่�อนำาไป็ป็ฏิิบัติเป็็นส่ำวนหนึ�งในการดำาเนินงาน  

แลัะไม่สำนับสำนุนกิจำการที�ลัะเมิดหลัักสิำทธิมนุษัยชน แลัะพนกังานทุกคนจำะไม่กระทำาการใดๆ ที�มีลัักษัณะเป็็นการคกุคามทางเพศุ  

ไม่ว่าต่อพนักงานของบริษััทฯ หร่อบุคคลัภายนอกที�เข้ามาติดต่อธุรกิจำ ทั�งนี� รวมถึึงการลั่วงลัะเมิดทางเพศุ การเกี�ยวพาราสำี  

การลัวนลัาม การอนาจำาร แลัะการมีไว้ซึึ่�งภาพลัามก อนาจำาร ทั�งวาจำา แลัะการสัำมผัิสำ  

นอกจำากนี� บริษััทฯ ยังได้ให้ความสำำาคัญในเร่�องสิำทธิมนุษัยชนครอบคลุัมไป็ยังผ้้ิรับจ้ำาง ผ้้ิผิลิัต ผ้้ิจัำดหาสิำนค้า แลัะวัตถุึดิบ  

แลัะบริการของบริษััทฯ ตามนโยบายในการดำาเนินธุรกิจำของผ้้ิผิลิัต / จัำดหาสิำนค้า วัตถุึดิบ แลัะบริการ เพ่�อส่ำงเสำริม 

ให้เกิดการดำาเนินกิจำการอยา่งเป็็นธรรม ภายใต้หลัักสิำทธิมนุษัยชน

ทั�งนี�สำามารถึด้รายลัะเอียด การเคารพสิำทธิมนุษัยชนเพิ�มเติมได้ในรายงานการพัฒนาอย่างยั�งย่นปี็ 2562 (Sustainability  

Development Report 2019)

ห้ลักการเคารพกฎห้มาย

บริษััทฯ ตระหนักถึึงความสำำาคัญของกฎหมาย แลัะการนำากฎหมายไป็ป็ฏิิบัติงานควบค่้กับคุณธรรม จำริยธรรม  

แลัะความซ่ึ่�อสัำตย์สุำจำริต ทั�ง ต่อผ้้ิมี ส่ำวนได้ส่ำวนเสีำยภายในแลัะภายนอกองค์กร จำะเล็ังเห็นได้จำากการที�บริษััทฯ  

ได้กำาหนดนโยบายคุณภาพ ที�เน้นพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ�นอย่างต่อเน่�อง ในระบบของการวางผัิง ออกแบบ ก่อสำร้าง ขาย  

แลัะบริหารชุมชน ให้ตรงตามข้อกำาหนดของกฎหมาย มาตรฐานทางวิชาชีพ แลัะข้อตกลังที�เป็็นเอกสำารกับล้ักค้า  

แลัะคำานึงถึึงผ้้ิมีส่ำวนได้เสีำย นโยบายคุณภาพดังกล่ัาวถ่ึอเป็็นการสำร้างวัฒนธรรมในองค์กร สำร้างทัศุนคติให้แก่พนักงาน ผ้้ิบริหาร  

ให้เคารพในกฎหมาย บริษััทฯ มีนโยบายในการกำากับด้แลัการป็ฏิิบัติตามกฎหมายที�เกี�ยวข้องกับการดำาเนินธุรกิจำของบริษััทฯ  

ซึึ่� งใ ห้ ฝ่่ายนิติกรรมมีหน้าที�รวบรวมแลัะควบคุมทะเบียนบัญชีรายช่�อกฎหมายของทั� งบริษััทฯ ให้เ ป็็นปั็จำจุำบัน  

โดยติดตามความค่บหน้า การพิจำารณา แลัะการยกร่างกฎหมายต่างๆ ที�เกี�ยวข้องกับการดำาเนินธุรกิจำของบริษััทฯ  

รวมถึึงการป็รับป็รุง แก้ไข เป็ลีั�ยนแป็ลัง ย่นยันความเป็็นปั็จำจุำบันของบัญชีรายช่�อกฎหมาย พร้อมทั�งย่นยันการป็ฏิิบัติ 

ตามกฎหมายกับทุกหน่วยงาน ปี็ลัะ 1 ครั�ง (ภายในเด่อนมิถุึนายนของทุกปี็) โดยทั�วไป็ ฝ่่ายนิติกรรมจำะมีการรายงานผิลั 

ต่อป็ระธานกรรมการบริหาร แลัะ/หร่อ คณะกรรมการบริษััทแลั้วแต่กรณี จำากนั�นแจ้ำงไป็ยังคณะกรรมการจำัดการ  

คณะกรรมการตรวจำสำอบ แลัะผ้้ิบังคับบัญชาทุกหน่วยงาน พร้อมกันนี�ป็ระธานกรรมการบริหารยังกำาหนดให้หน่วยงาน 

ตรวจำสำอบภายใน มีหน้าที�ติดตามผิลัด้วย

นอกจำากนี�บริษััทฯ ยังมีการอบรมให้ความร้้กับพนักงานที�มีส่ำวนเกี�ยวข้องทุกครั�ง เม่�อมีการป็ระกาศุใช้กฎหมายใหม่  

หร่อมีการป็รับป็รุง เป็ลีั�ยนแป็ลัง หร่อยกเลัิกกฎหมาย หร่อข้อบังคับต่างๆ รวมถึึงการให้ความร้้ กับพนักงานใหม่  

เช่น การอบรมสัำมมนาต่างๆ ของฝ่่ายนิติกรรม การเสำนอความเห็นการป็รับป็รุงกฏิระเบียบต่างๆ ที�เหมาะสำมกับเศุรษัฐกิจำ สัำงคม  

สิำ�งแวดล้ัอมในแต่แลัะช่วงเวลัาผ่ิานองค์กรรัฐฯ แลัะองค์กรอิสำระ เช่น สำภาที�ป็รึกษัาเศุรษัฐกิจำแลัะสัำงคมแห่งชาติ เป็็นต้น

ตลัอดระยะเวลัา ในการดำาเนินธุรกิจำของบริษััทฯ จึำงเป็็นที�ป็ระจำักษ์ัได้ว่า บริษััทฯ มิได้มุ่งเน้นแต่ผิลัป็ระโยชน์ส้ำงสุำด 

ขององคก์รเพยีงอยา่งเดียวเท่านั�น หากแตบ่ริษััทฯ ยงัมกีารบรหิารจำดัการที�ยดึหลัักนติิธรรม ซ่ึ่�อสำตัย ์สุำจำริต โป็รง่ใสำ แลัะตรวจำสำอบได้  

รวมถึึงให้ความสำำาคัญแลัะแสำดงความรับผิิดชอบต่อผ้้ิเกี�ยวข้องทั�งทางตรงแลัะทางอ้อม ไม่ว่าจำะเป็็นล้ักค้า ค่้ค้า ค่้แข่งขัน สัำงคม  

สิำ�งแวดล้ัอมแลัะวัฒนธรรมท้องถิึ�น โดยยึดหลัักการป็ระนีป็ระนอม แลัะหลัักรัฐศุาสำตร์ควบค่้ไป็กับกฎหมาย 

การเคารพที่รัพย์สิ่นที่างปัญญา

บริษััทฯ ยึดถ่ึอการเคารพทรัพย์สิำนทางปั็ญญา โดยกรรมการ ผ้้ิบริหาร แลัะพนักงานทุกคน รวมทั�งพนักงานในบริษััทย่อย  

บริษััทร่วม ป็ฏิิบัติตามนโยบายว่าด้วยทรัพย์สิำนทางปั็ญญาอย่างเคร่งครัดโดยทั�วกัน ผิลิัตภัณฑ์์ หร่อกระบวนการขั�นตอนป็ฏิิบัติ  
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การค้นพบแลัะพัฒนา การป็รับป็รุง หร่อการป็ระดิษัฐค์ดิค้นที�เกี�ยวกบัผิลิัตภัณฑ์์กระบวนการ ขั�นตอนป็ฏิิบตั ิหร่อสิำ�งของที�ทำาขึ�น  

ใช้ ขาย หร่อพัฒนาโดยพนักงานซึึ่�งเกี�ยวข้องกับงานของบริษััทฯ หร่อแตกแขนงออกไป็จำากงานของบริษััทฯ ให้ถ่ึอว่าผิลิัตภัณฑ์์  

หร่อกระบวนการขั�นตอนป็ฏิิบัตินั�น ตกเป็็นทรัพย์สิำนของบริษััทฯ แลัะพนักงานทุกคน มีหน้าที�รักษัาความลัับทางการค้า อันได้แก่  

ข้อม้ลัทางธุรกิจำ แลัะข้อม้ลัทางเทคนิคทั�งหมดของบริษััทฯ ซึึ่�งพนักงานต้องป็กป็้องรักษัาข้อม้ลัที�เป็็นความลัับของบริษััทฯ  

หร่อค่้ค้าทางธุรกิจำของบริษััทฯ โดยภาระหน้าที�ในการป้็องกันรักษัาข้อม้ลันี�จำะต่อเน่�องไป็แม้ว่าพนักงานผ้้ินั�นได้ออกจำากบริษััทฯ  

ไป็แล้ัวก็ตาม

การเปิ็ดเผิยข้อม้ลัโดยไมไ่ด้รับอนุญาตจำนทำาให้บริษััทฯ เกิดความเสำยีหาย พนักงานต้องรับผิิดทางกฎหมาย พนกังานทุกคน 

ต้องใช้โป็รแกรมคอมพิวเตอร์ที�มีลิัขสำิทธิ�ตามที�บริษััทฯ จัำดหาให้โดยห้ามติดตั�งแลัะใช้งานโป็รแกรมคอมพิวเตอร์ที�มีลิัขสิำทธิ� 

ไม่ถ้ึกต้องในบริษััทฯ ไม่เรียกร้อง รับเอา หร่อใช้ข้อม้ลัทางธุรกิจำ ซึ่ึ�งได้มาโดยวิธีการที�มิชอบด้วยกฎหมายหร่อผิิดศุีลัธรรม  

รวมถึึงการไม่ลัะเมิดลิัขสิำทธิ� สิำทธิบัตร แลัะเคร่�องหมายการค้าของผ้้ิอ่�น

ความรับผิิดูช่อบต่ิอผู้ิม่ส่่วนไดู้เส่่ย

การวิเคราะห์้ผู้ิม่ส่่วนไดู้เส่่ยและวางกลยุที่ธ์ุการดูำาเนินงาน

บริษััทฯ ให้ความสำำาคัญในการด้แลัแลัะคำานึงถึึงผ้้ิมีส่ำวนได้ส่ำวนเสีำยทุกกลุ่ัม ทั�งภายในแลัะภายนอกบริษััทฯ รวมถึึง 

ความรับผิิดชอบตอ่สัำงคมแลัะสิำ�งแวดลัอ้ม โดยแบง่กลุ่ัมผ้้ิมีส่ำวนไดเ้สีำย ออกเป็็น 11 กลุ่ัม ไดแ้ก่ พนักงาน ล้ักค้า ผ้้ิถ่ึอหุ้น/นักลังทนุ  

ชุมชนแลัะสำังคม สิำ�งแวดลั้อม ค่้ค้า/ร้านค้า ผ้้ิรับเหมา หน่วยงานราชการ ตลัาดหลัักทรัพย์ ธนาคาร แลัะค่้แข่ง ซึึ่�งบริษััทฯ  

ใช้เกณฑ์์ความเกี�ยวข้องกับองค์กรในการพิจำารณา

เกณฑ์์ท่ี่�ใช้่ในการระบุกลุ่มผู้ิม่ส่่วนไดู้เส่่ย

บริษััทฯ ได้จำำาแนกผ้้ิมีส่ำวนได้เสีำย ออกเป็็น 2 กลุ่ัมใหญ่ ดังนี�

 § ผ้ิ้มีสำ่วนได้เสำียหลััก (Primary Stakeholders) เป็็นกลัุ่มผิ้้มีสำ่วนเกี�ยวข้องกับธุรกิจำโดยตรง เป็็นผิ้้ที�ได้รับป็ระโยชน์ 

หร่อผิลักระทบทางตรงจำากการป็ระกอบธุรกิจำ ได้แก่ พนักงาน ล้ักค้า ค่้ค้า/ร้านค้า ผ้้ิถ่ึอหุ้น/นักลังทุน ชุมชนแลัะสัำงคม  

สิำ�งแวดล้ัอม ผ้้ิรับเหมา ธนาคาร ค่้แข่ง

 § ผิ้้มีสำ่วนได้เสำียรอง (Secondary Stakeholders) เป็็นกลัุ่มผิ้้มีสำ่วนเกี�ยวข้องกับธุรกจิำโดยอ้อม เป็็นผิ้้ที�ได้รับป็ระโยชน ์

หร่อผิลักระทบทางอ้อมจำากการป็ระกอบธุรกิจำ ได้แก่ ตลัาดหลัักทรัพย์ฯ แลัะหน่วยงานราชการ

จำากความหลัากหลัายของกลุ่ัมผ้้ิมีส่ำวนได้เสีำย บริษััทฯ จึำงจัำดให้มีเคร่�องม่อ แลัะช่องทางต่างๆ ในการค้นหาความต้องการ  

แลัะความคาดหวังของผ้้ิมีส่ำวนได้เสีำยแต่ลัะกลุ่ัม อีกทั�ง เพ่�อแลักเป็ลีั�ยนความคิดเห็นที�ผ้้ิมีส่ำวนได้เสีำยต้องการให้บริษััทฯ  

นำาไป็พัฒนา อาทิ

 § การสำำารวจำความคิดเห็นของลั้กค้าภายหลัังการโอนกรรมสำิทธิ�

 § การแสำดงความเห็นผิ่านกลั่องความคิดเห็น ทั�งจำากลั้กค้า ค้่ค้า แลัะพนักงาน

 § การแสำดงความเหน็ในการป็ระชมุผิ้ถ้ึอ่หุน้ โดยผิ้ถ้ึอ่หุน้สำามารถึสำอบถึามข้อม้ลั ตลัอดจำนให้ข้อเสำนอแนะ ในเร่�องผิลัติภณัฑ์์  

การบริการ แลัะการดำาเนินงานในแง่มุมด้านต่างๆ ของบริษััทฯ

 § การเยี�ยมเย่อนพนักงานทั�งในสำำานักงานใหญ่แลัะโครงการ โดยผิ้้บริหารระดับสำ้งแลัะฝ่่ายทรัพยากรมนุษัย์ เพ่�อด้แลั 

ความเป็็นอย้่ในการใช้ชีวิตป็ระจำำาวัน แลัะการป็ฏิิบัติงาน
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จำากเคร่�องม่อแลัะช่องทางต่างๆ เหล่ัานี� ได้นำามาใช้เป็็นแนวทางในการป็รับป็รุงการดำาเนินงาน แลัะตอบสำนองต่อความคาดหวัง 

ของผ้้ิมีส่ำวนได้เสีำยทุกกลุ่ัมอย่างเหมาะสำมแลัะต่อเน่�อง ซึึ่�งจำะส่ำงผิลัให้ธุรกิจำเติบโตได้อย่างยั�งย่นบนพ่�นฐานของการมีส่ำวนร่วม 

แลัะหลัักธรรมาภิบาลั ทั�งนี� สำามารถึด้รายลัะเอียด การตอบสำนองความต้องการ ความคาดหวังของผ้้ิมีส่ำวนได้เสีำย แลัะช่องทาง 

การส่ำ�อสำารไป็ยังผ้้ิมีส่ำวนได้เสีำย ได้ในรายงานการพัฒนาอย่างยั�งย่น ปี็ 2562 (Sustainability Development Report 2019)

การวิเคราะห์้แนวโน้มและการเปล่�ยนแปลงดู้านเศรษัฐกิจ สั่งคมและสิ่�งแวดูล้อม

บริษััทฯ มีการนำาข้อม้ลัการวิเคราะห์แนวโน้มแลัะการเป็ลีั�ยนแป็ลังด้านเศุรษัฐกิจำ สัำงคมแลัะสิำ�งแวดล้ัอม นำามาใช้ 

ในการพิจำารณาเร่�องสำำาคัญต่อการดำาเนินการของบริษััทฯ ซึ่ึ�งอาจำก่อให้เกิดผิลักระทบต่อผิ้้มีส่ำวนได้เสำีย อีกทั�ง การนำาข้อม้ลั 

การวิเคราะห์ความเสีำ�ยงที�ส่ำงผิลักระทบอย่างมีนัยสำำาคัญทางเศุรษัฐกิจำ สัำงคมแลัะสิำ�งแวดลั้อม ทั�งที�เกิดจำากป็ัจำจัำยภายใน 

แลัะปั็จำจัำยภายนอก ระดับความรุนแรงของผิลักระทบ มาใช้ในการพิจำารณาเร่�องสำำาคัญต่อการดำาเนินการของบริษััทฯ  

ซึึ่�งได้เปิ็ดเผิยไว้ในรายงานป็ระจำำาปี็ 2562 ภายใต้หัวข้อสำภาวะเศุรษัฐกิจำโดยทั�วไป็ ความรับผิิดชอบต่อสัำงคม การพัฒนาบุคลัากร  

แลัะการด้แลัชุมชน

การดำาเนินงานด้านเศุรษัฐกิจำ สัำงคมแลัะสิำ�งแวดล้ัอม เป็็นผิลัมาจำากการวิเคราะห์ผ้้ิมีส่ำวนได้เสีำย โดยใช้หลัักเกณฑ์์ 

ซึึ่�งเป็็นบรรทัดฐานในอุตสำาหกรรม ซึึ่�งล้ัวนแต่มีนัยสำำาคัญต่อองค์กรในมิติเศุรษัฐกิจำ สัำงคมแลัะสิำ�งแวดล้ัอม โดยสำอดคล้ัองกับ 

ความคาดหวังของผ้้ิมีส่ำวนได้เสีำย

ระดับของการดำาเนินงานด้านเศุรษัฐกิจำ สัำงคมแลัะสิำ�งแวดล้ัอมของบริษััทฯ เริ�มตั�งแต่การป็ฏิิบัติให้เป็็นไป็ตามกฎหมาย 

แลัะกฎเกณฑ์์ที�เกี�ยวข้อง การด้แลัผิลักระทบจำากการดำาเนนิงานไมใ่หเ้กดิป็ญัหากบัชมุชน พ่�นที�ข้างเคยีง หร่อสัำงคมในสำว่นที�ไดรั้บ 

ผิลักระทบจำากการดำาเนินธุรกิจำ การเปิ็ดโอกาสำให้ชุมชนแลัะสัำงคมได้มีส่ำวนร่วมในการดำาเนินงาน การสำร้างให้เกิดคุณค่าร่วมระหว่าง 

กิจำการแลัะสัำงคม ตลัอดจำนการวางแนวทางแลัะการดำาเนินงานเพ่�อมุ่งส่้ำความยั�งย่น จึำงเป็็นไป็ตามแผินพัฒนาความยั�งย่น 

ในระดับการพัฒนาธุรกิจำไป็ส่้ำ Creating Shared Value

แนวที่างการบริห้ารจัดูการ

องค์ป็ระกอบของแนวทางการบริหารจัำดการ มีดังนี�

1. วสิำยัทศัุน์ โดยบรษัิัทฯ กำาหนดวสัิำยทศัุน์ ค่อ ผิ้น้ำาด้านพฒันาอสัำงหารมิทรพัย์อย่างยั�งย่น โดยมส่ีำวนร่วมในการพฒันาสัำงคม  

แลัะสิำ�งแวดล้ัอม ซึึ่�งเกิดจำากการตระหนักถึึงความใส่ำใจำของการพัฒนาอย่างยั�งย่นขององค์กร

2. วัตถึุป็ระสำงค ์ เชิงกลัยุทธ ์  โดยบริษััทฯ กำาหนดเป็ ็นป็รัชญาการบริหารว ่า เพ่�อพัฒนาสำังคมคุณภาพ 

ของ “ชาวศุุภาลััย” บริษััทฯ จึำงตั�งมั�นในการสำร้างสำรรค์ที�อย้่อาศัุยที�มีคุณภาพ พัฒนาผิลิัตภัณฑ์์ตลัอดเวลัา  

พัฒนาสัำงคมให้มีความป็ลัอดภัยอบอุ่น พัฒนาการบริการที�ดี ด้วยความเป็็นม่ออาชีพ เพ่�อสำร้างความพึงพอใจำส้ำงสุำด 

ของล้ักค้า โดยยึดมั�นในป็รัชญาการบริหารงาน

3. ตัวชี�วัดผิลัการดำาเนินงานหลััก โดยจำัดให้มีเกณฑ์์ที�บ่งบอกถึึงสำิ�งซึึ่�งสำ่งผิลักระทบต่อผิลัการดำาเนินงาน ซึ่ึ�งบริษััทฯ  

มีการกำาหนดตัวชี�วัดที�สำมเหตุสำมผิลั สำามารถึให้ข้อม้ลัที�ชัดเจำน ไม่ซัึ่บซ้ึ่อน วัดผิลัได้จำริงแลัะเหมาะสำมกับองค์กร

4. การพจิำารณากจิำกรรมที�เกี�ยวข้องกบัผิ้ม้ส่ีำวนได้เสีำย โดยบรษัิัทฯ มกีารทบทวนกจิำกรรมที�ดำาเนนิการว่ามคีวามสำอดคล้ัอง 

กับวัตถุึป็ระสำงค์ แลัะตัวชี�วัดผิลัการดำาเนินงานตามลัักษัณะของธุรกิจำ ขนาดของธุรกิจำแลัะความพร้อมขององค์กร

5. การตรวจำสำอบความสัำมพันธ์ระหว่างกิจำกรรมแลัะวัตถุึป็ระสำงค์เชิงกลัยุทธ์ โดยการกำาหนดกิจำกรรมที�ดำาเนินการ 

ให้สำามารถึตอบสำนองต่อวัตถุึป็ระสำงค์เชิงกลัยุทธ์ เพ่�อให้ได้มาซึึ่�งป็ระสิำทธิภาพในการดำาเนินกิจำกรรมด้านสัำงคม 

แลัะสิำ�งแวดล้ัอม
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6. การลังม่อป็ฏิิบัติ โดยเป็็นกิจำกรรมที�เป็็นงานในกระบวนการธุรกิจำ (CSR-in-process) แลัะกิจำกรรมที�อย้่นอก 

กระบวนการธุรกิจำ (CSR-after-process) ซึึ่�งบริษััทฯ มีการจัำดสำรรงบป็ระมาณในการดำาเนินการ การขับเคล่ั�อน 

กิจำกรรมต่างๆ รวมถึึงการมีส่ำวนร่วมของพนักงานแลัะผ้้ิมีส่ำวนได้เสีำย

โดยบริษััทฯ มีการกำาหนดขอบเขตแลัะร้ป็แบบของการดำาเนินการในแต่ลัะป็ระเด็นของแต่ลัะกลุ่ัมผ้้ิมีส่ำวนได้เสีำย  

ซึึ่�งบริษััทฯ ได้มีการป็ฏิิบัติดังต่อไป็นี�

ก)   พนักงาน

พนักงานถ่ึอเป็็นทรัพยากรที�มีคุณค่าส้ำงสุำด ทางคณะกรรมการบริษััท จึำงได้กำาหนดนโยบายการป็ฏิิบัติต่อพนักงาน 

ไว้อย่างชัดเจำนแลัะเป็็นร้ป็ธรรม เกี�ยวกับการด้แลัเร่�องค่าตอบแทนแลัะสำวัสำดิการของพนักงาน ซึึ่�งบริษััทฯ ได้ป็ฏิิบัติตามนโยบาย 

ว่าด้วยการป็ฏิิบัติต่อพนักงาน นโยบายว่าด้วยค่าตอบแทนแลัะสำวัสำดิการ แลัะนโยบายว่าด้วยการพัฒนาพนักงาน ซึึ่�งบริษััทฯ  

ตระหนักเสำมอว่าพนักงานทุกคน ทุกระดับ เป็็นทรัพยากรที�มีคุณค่าของบริษััทฯ ซึึ่�งเป็็นปั็จำจัำยแห่งความสำำาเร็จำของการบรรลุัเป้็าหมาย 

ของบริษััทฯ จึำงให้การด้แลัแลัะป็ฏิิบัติที�เป็็นธรรมทั�งในด้านโอกาสำ ผิลัตอบแทน การแต่งตั�ง การโยกย้าย การฝ่ึกอบรม  

ตลัอดจำนส่ำงเสำริมให้พนักงานได้แสำดงศัุกยภาพของตน เพ่�อเป็็นส่ำวนร่วมในการพัฒนาองค์กรอย่างยั�งย่น บริษััทฯ ให้ความสำำาคัญ 

กับพนักงานทุกคนไม่ว่าจำะทำางานอย้่ในส่ำวนใด ฝ่่ายใด โดยป็ราศุจำากการเล่ัอกป็ฏิิบัติ แลัะมุ่งเน้นการสำร้างสำภาพแวดล้ัอม 

ในการทำางานที�ดี ป็ลัอดภัย การจ่ำายค่าตอบแทนที�เหมาะสำมตามผิลัสำำาเร็จำของงาน (Pay of Performance) ซึ่ึ�งบริษััทฯ  

พิจำารณาค่าตอบแทนใหทั้ดเทียมกลุ่ัมธุรกิจำป็ระเภทเดยีวกัน แลัะผิลัการดำาเนินงานของบรษัิัทฯ โดยระยะสัำ�นขึ�นอย้กั่บความสำามารถึ 

ในการทำากำาไรในแต่ลัะปี็ ทั�งนี� ขึ�นอย้ก่บัการพจิำารณากลัั�นกรองของคณะกรรมการสำรรหาแลัะกำาหนดคา่ตอบแทน แลัะการพจิำารณา 

เห็นชอบของคณะกรรมการบริษััท  รวมทั�ง จัำดให้มีสำวัสำดิการที�ดีหลัากหลัายร้ป็แบบให้กับพนักงาน จัำดหานวัตกรรมแลัะ 

เทคโนโลัยใีหม่มาสำนบัสำนนุการทำางานเพ่�อตอบแทนพนกังานทกุคน ที�ดำาเนินงานเพ่�อป็ระโยชนส้์ำงสุำดของบรษัิัทฯ ด้านการพฒันา 

บุคลัากร บริษััทฯ ตระหนักเสำมอว่า พนักงานเป็็นสิำนทรัพย์ที�มีค่าขององค์กร จึำงมุ่งที�จำะพัฒนาความร้้ ความสำามารถึ 

ให้กับพนักงานทุกคน เพ่�อให้สำามารถึเติบโตอย่างยั�งย่นไป็พร้อมกับองค์กรได้ ทั�งนี� บริษััทฯ เผิยแพร่นโยบายต่างๆ ให้พนักงาน 

ทุกคนรับทราบบนเว็บไซึ่ต์ของบริษััทฯ (www.supalai.com) รวมถึึงการป็ฐมนิเทศุพนักงานใหม่ทุกครั�ง

บริษััทฯ เห็นความสำำาคัญของพนักงาน มีความเอาใจำใส่ำแลัะป็ฏิิบัติต่อพนักงานทุกคน ทุกระดับอย่างเป็็นธรรม  

ทั�งในด้านผิลัตอบแทนแลัะสำวัสำดิการตามที�กฎหมายแรงงานกำาหนด แลัะยึดหลัักเมตตาธรรมในการที�จำะด้แลัพนักงานแลัะ 

ครอบครัวในยามฉุกเฉินแลัะจำำาเป็็น อีกทั�งยังให้โอกาสำพนักงานที�จำะเจำริญก้าวหน้าในหน้าที�การงานไป็พร้อมกับการเจำริญเติบโต 

ของบริษััทฯ โดยให้ความสำำาคัญต่อการเสำริมสำร้างศุักยภาพบุคลัากร เน่�องจำาก เลั็งเห็นว่า“บุคลัากร” เป็็นทรัพยากรที�สำำาคัญ 

ซึึ่�งเป็็นทรัพย์สิำนที�มีค่า (Human Capital) แลัะเป็็นแรงผิลัักดันให้การดำาเนินธุรกิจำบรรลุัเป้็าหมายที�จำะส่ำงผิลัต่อการเจำริญเติบโต 

อย่างยั�งยน่ของบรษัิัทฯ โดยบรษัิัทฯ จัำดใหมี้การสำำารวจำความคดิเหน็ของพนกังานที�มีต่อบรษัิัทฯ (Opinion Survey) เป็็นป็ระจำำาทุกป็ี  

ด้วยสำโลัแกน “ทุกความเห็นอันมีค่าของท่าน ค่อ ทุกการเติบโตแลัะก้าวไป็พร้อมกับบริษััท” ทั�งนี� สำามารถึด้รายลัะเอียดข้อม้ลั 

พนักงานเพิ�มเติมได้ในรายงานการพัฒนาอย่างยั�งยน่ ปี็ 2562 (Sustainability Development Report 2019)

รวมทั�งให้การส่ำงเสำริมพัฒนาความร้้ พัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ แลัะสำนับสำนุนบุคลัากรให้มีศัุกยภาพแลัะ 

ความสำามารถึของบคุลัากรใหส้้ำงขึ�นสำามารถึป็ฏิิบัติงานไดอ้ยา่งมปี็ระสำทิธภิาพตามเป็า้หมายที�กำาหนดไว้ เพ่�อเพิ�มขดีความสำามารถึ 

ทางการแข่งขัน โดยมีแผินการพัฒนาพนักงาน (Employee Development Plan : EDP) ที�ดำาเนินไป็ในทิศุทางที�สำอดคล้ัอง 

แลัะเช่�อมโยงกับกลัยุทธ์ทางธุรกิจำ ซึึ่�งบริษััทฯ ถ่ึอเป็็นนโยบายสำำาคัญแลัะได้ดำาเนินการมาอย่างต่อเน่�อง โดยมุ่งเน้น 

ที�จำะสำนับสำนุนให้บุคลัากรได้มีโอกาสำเรียนร้้สิำ�งใหม่ๆ รวมทั�งฝึ่กฝ่นทักษัะที�จำำาเป็็นเพ่�อเพิ�มขีดความสำามารถึในการป็ฏิิบัติงาน  

แลัะสำนับสำนุนบุคลัากรทุกระดับ ให้ได้รับความร้้ เพ่�อเสำริมสำร้างป็ระสิำทธิภาพในการป็ฏิิบัติงาน แลัะได้นำาระบบ Competency  

มาใช้ในการพัฒนาบุคลัากรให้มีความร้้ ความสำามารถึในการป็ฏิิบัติงาน รวมถึึงเพิ�มพ้นความร้้ ทักษัะ บุคลิักภาพ แลัะทัศุนคติ 

ที�พึงป็รารถึนาของพนกังานใหมี้ความเหมาะสำมกบัตำาแหนง่หนา้ที� ซึึ่�งบรษัิัทฯ ทำาการสำ่�อสำารใหพ้นกังานทกุระดบัทุกคนในองคก์ร 
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ได้มีวิธีการคิดแลัะทัศุนคติที�ถ้ึกต้องเหมาะสำม แลัะมีความเข้าใจำในหลัักการแลัะป็รัชญาต่อความสำามารถึหลัักขององค์กร (Core  

Competency) โดยได้จัำดทำาโครงการพัฒนาป็ระสำิทธิภาพแลัะเพิ�มพลัังการทำางานยุคใหม่ตามความสำามารถึหลัักองค์กร 

ด้วยการจัำดกิจำกรรมเรียนร้้แลัะพัฒนาทีมงาน (Team Learning & Development) เพ่�อก่อให้เกิดการเป็ลีั�ยนแป็ลังพฤติกรรม 

เพ่�อเสำริมสำร้างวัฒนธรรมใหม่ๆ ในการทำางาน

ทั�งนี� สำามารถึด้รายลัะเอียดข้อม้ลัการฝึ่กอบรมพนักงานเพิ�มเติมได้ในรายงานการพัฒนาอย่างยั�งย่นปี็ 2562  

(Sustainability Development Report 2019)

ข้)   ลูกค้า

บริษััทฯ ได้ป็ฏิิบัติตามนโยบายว่าด้วยการป็ฏิิบัติต่อล้ักค้า โดยกรรมการ ผ้้ิบริหาร แลัะพนักงานทุกคน รวมทั�งพนักงาน 

ในบริษััทย่อย บริษััทร่วม ถ่ึอป็ฏิิบัติตามอย่างเคร่งครัดโดยทั�วกัน เพ่�อมุ่งเน้นในการสำร้างความพึงพอใจำ ความมั�นใจำให้กับล้ักค้า  

แลัะยึดมั�นในการป็ฏิิบัติต่อล้ักค้าด้วยความยุติธรรม ซ่ึ่�อสัำตย์ แลัะมีคุณธรรม โดยบริษััทฯ พึงป็ฏิิบัติต่อล้ักค้าอย่างเสำมอภาค 

แลัะเป็็นธรรม ตั�งอย้่บนพ่�นฐานของการได้รับผิลัตอบแทนที�เป็็นธรรมของทั�งสำองฝ่่าย แลัะส่ำงมอบสำินค้าที�มีคุณภาพในราคา 

ที�เป็็นธรรม อีกทั�งมุ่งมั�นในการจำัดหา พัฒนา ผิลิัตสิำนค้าที�มีคุณภาพ แลัะบริการที�ดี เพ่�อตอบสำนองความต้องการของล้ักค้า  

มีการศึุกษัา ป็ระเมิน แลัะป็รับป็รุงผิลักระทบของสิำนค้าที�อาจำจำะเกิดขึ�นกับล้ักค้าอย่างสำมำ�าเสำมอ ตลัอดจำนควบคุมด้แลัสิำนค้า 

ให้มีคุณภาพ ตรงตามมาตรฐาน ข้อกำาหนด กฎหมายคุ้มครองผิ้้บริโภค หร่อกฎหมายอ่�นที�เกี�ยวข้อง เช่น นโยบายว่าด้วย 

การคุ้มครองข้อม้ลัส่ำวนบุคคลั พร้อมจัำดให้มีช่องทาง Customer Portal โดยล้ักค้าสำามารถึตรวจำสำอบข้อม้ลับ้านแลัะห้องชุด  

ติดตามสำถึานะงานซึ่่อม การจำ่ายชำาระเงิน เป็็นสำ่วนงานการบริการหลัังการขาย ทั�งนี� เพ่�ออำานวยความสำะดวกให้กับล้ักค้า 

อย่างมีป็ระสำิทธิภาพ แลัะมีระบบบริหารจัำดการการรับเร่�องร้องเรียนจำากล้ักค้าผิ่านช่องทาง 1720 ทั�งนี� บริษััทฯ ได้เผิยแพร ่

นโยบายดังกล่ัาวแก่ล้ักค้า ผ่ิานทางเว็บไซึ่ต์ของบริษััทฯ (www.supalai.com)

จำากการที�บริษััทฯ มุ่งเน้นในการสำร้างความพึงพอใจำ แลัะความมั�นใจำให้กับล้ักค้า จึำงมีการนำาระบบการบริหารงาน 

คุณภาพ ISO 9001 : 2015 ซึึ่�งเป็็นมาตรฐานสำากลัที�มุ่งเน้นในการให้บริหารให้ได้คุณภาพ แลัะคำานึงถึึงความต้องการของล้ักค้า 

เป็็นสำำาคัญ บริษััทฯ ให้ความเอาใจำใสำ่ในทุกๆ ขั�นตอนที�ต้องมีกระบวนการตรวจำสำอบคุณภาพจำนถึึงการสำ่งมอบสำินค้าให้ล้ักค้า  

รวมไป็ถึึงการด้แลัการให้บริการแก่ล้ักค้า แลัะยังเป็็นการบริหารงานที�เน้นการป้็องกันปั็ญหา เน้นความพึงพอใจำของล้ักค้า 

เป็็นเกณฑ์์ ซึึ่�งนับว่าเป็็นเร่�องที�ดี แลัะเกิดป็ระโยชน์โดยตรงต่อผ้้ิบริโภคที�ซ่ึ่�อที�อย้่อาศัุย แลัะยังเป็็นการเสำนอทางเล่ัอกเพิ�มขึ�น 

ให้กับผ้้ิบริโภคในการเล่ัอกซ่ึ่�อบ้านที�ผ่ิานกระบวนการบริหารงานตามมาตรฐาน ISO โดยบริษััทฯ กำาหนดนโยบายคุณภาพ  

ดังนี� “บริษััท ศุุภาลััย จำำากัด (มหาชน) เน้นพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ�นอย่างต่อเน่�อง ในระบบของการวางผัิง ออกแบบ ก่อสำร้าง ขาย  

แลัะบริหารชุมชน ให้ตรงตามข้อกำาหนดของกฎหมาย มาตรฐานทางวิชาชีพ แลัะข้อตกลังที�เป็็นเอกสำารกับล้ักค้า  

แลัะคำานึงถึึงผ้้ิมีส่ำวนได้เสีำย

ทั�งนี� สำามารถึด้รายลัะเอียดการป็ฏิิบัติเพิ�มเติมได้ในรายงานการพัฒนาอย่างยั�งย่นปี็ 2562 (Sustainability  

Development Report 2019)

ค)   คู่ค้า

บริษััทฯ ได้ป็ฏิิบัติตามนโยบายว่าด้วยการป็ฏิิบัติต่อค่้ค้า ได้แก่ ผ้้ิรับเหมา ร้านค้า แลัะธนาคาร อย่างเป็็นธรรม 

แลัะเสำมอภาค ซึ่ึ�งกรรมการ ผ้้ิบริหาร แลัะพนกังานทกุคน รวมทั�งพนกังานในบรษัิัทย่อย บรษัิัทร่วม ถ่ึอป็ฏิิบัติตามอยา่งเครง่ครดั 

โดยทั�วกัน โดยคำานึงถึึงป็ระโยชน์ส้ำงสุำดของบริษััทฯ แลัะตั�งอย้่บนพ่�นฐานของการได้รับผิลัตอบแทนที�เป็็นธรรมต่อทั�งสำองฝ่่าย  

หลีักเลีั�ยงสำถึานการณ์ที�ทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผิลัป็ระโยชน์ รวมทั�งป็ฏิิบัติตามพันธสัำญญา ให้ข้อม้ลัที�เป็็นจำริง รายงานที�ถ้ึกต้อง  

การเจำรจำาแก้ปั็ญหาแลัะหาทางออกตั�งอย้บ่นพ่�นฐานของความสัำมพันธ์ทางธุรกิจำ รวมถึึงให้การสำนับสำนุนผ้้ิรับเหมางานก่อสำร้างบ้าน 

จัำดสำรรอย่างต่อเน่�อง เพ่�อเป็็นกำาลัังใจำในการสำร้างสำรรค์ผิลังานที�มีคุณภาพ
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บริษััทฯ ยงัได้ป็ฏิิบัติตามนโยบายว่าด้วยการป็ฏิิบัติต่อเจ้ำาหนี� ซึึ่�งกรรมการ ผ้้ิบริหาร แลัะพนักงานทุกคน รวมทั�งพนักงาน 

ในบริษััทยอ่ย บริษััทร่วม ถ่ึอป็ฏิิบัติตามอย่างเคร่งครัดโดยทั�วกัน โดยยดึมั�นในการดำาเนินธุรกิจำอยา่งเป็็นธรรม เพ่�อสำร้างความเช่�อถ่ึอ 

ให้กับเจ้ำาหนี� มุ่งมั�นในการรักษัาสัำมพันธภาพที�ยั�งยน่กับเจ้ำาหนี�แลัะให้ความเช่�อถ่ึอซึึ่�งกันแลัะกัน มีป็ฏิิบัติตามสัำญญาแลัะเง่�อนไขต่างๆ  

ที�ตกลังกันไว้อย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจำะเป็็นเร่�องวัตถึุป็ระสำงค์ของการใช้เงิน การชำาระค่น การด้แลัคุณภาพหลัักทรัพย์คำ�าป็ระกัน  

แลัะเร่�องอ่�นใดที�ได้ทำาข้อตกลังไว้กับเจ้ำาหนี� เพ่�อบรรลุัผิลัป็ระโยชน์ร่วมกัน ส่ำวนกรณีที�ไม่สำามารถึป็ฏิิบัติตามเง่�อนไขข้อใดข้อหนึ�งได้  

ต้องรีบแจ้ำงให้เจ้ำาหนี�ทราบโดยเร็ว เพ่�อร่วมกันพิจำารณาหาแนวทางแกไ้ขปั็ญหา โดยใช้หลัักความสำมเหตสุำมผิลั แลัะไมด่ำาเนินการ 

ที�ทุจำริตในการค้ากับเจ้ำาหนี� โดยบริษััทฯ ได้มีการป็ฏิิบัติต่อค่้ค้า / เจ้ำาหนี� ดังต่อไป็นี�

 § บริษััทฯ ป็ฏิิบัติตามสำัญญา แลัะเง่�อนไขต่างๆ ที�ตกลังกันไว้อย่างเคร่งครัด ซึึ่�งในกรณีที�บริษััทฯ ไม่สำามารถึป็ฏิิบัต ิ

ตามเง่�อนไขข้อใดข้อหนึ�งได้ บริษััทฯ รีบแจ้ำงให้เจ้ำาหนี�รับทราบโดยเร็ว เพ่�อร่วมกันพิจำารณาหาแนวทางแก้ไขปั็ญหา  

โดยใช้หลัักความสำมเหตุสำมผิลั

 § บริษััทฯ ป็ฏิิบัติตามเง่�อนไขต่างๆ ที�มีต่อเจำ้าหนี�อย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจำะเป็็นเร่�องวัตถึุป็ระสำงค์ของการใช้เงิน  

การชำาระค่น การด้แลัคุณภาพหลัักทรัพย์คำ�าป็ระกัน เง่�อนไขทางการคำ�าป็ระกัน การบริหารเงินทุน  

การชำาระหนี�ค่าสิำนค้า แลัะเร่�องอ่�นใดที�ได้ทำาข้อตกลังไว้กับเจ้ำาหนี� เพ่�อบรรลุัป็ระโยชน์ร่วมกัน

 § บริษััทฯ ให้ความสำำาคัญในการจำ่ายชำาระเงินค่าสำินค้า โดยการชำาระเงินตรงเวลัาตามที�ตกลังกันไว้ อย่างไรก็ตาม  

ในบางกรณีที�ร้านค้ามีความจำำาเป็็นตอ้งการรบัเงนิค่าสิำนค้าเร็วกวา่ที�กำาหนดไว้แลัะยนิยอมใหส่้ำวนลัด หากบรษัิัทฯ  

มีสำภาพคล่ัองอย่างเพียงพอแลัะสำามารถึช่วยเหล่ัอได้ บริษััทฯ ก็ยนิดีให้การช่วยเหล่ัอทันที

 § กำาหนดนโยบายให้พนักงานที�ทำางานติดต่อกับค่้ค้า ต้องมีความเที�ยงตรง โดยเฉพาะอย่างยิ�งพนักงานต้องไม่รับ 

หร่อเรียกร้องเอาผิลัป็ระโยชน์จำากค่้ค้า หร่อผ้้ิที�กำาลัังจำะเป็็นค่้ค้า ซึึ่�งอาจำมีผิลักับการป็ระเมินหร่อพิจำารณา 

การซ่ึ่�อสำินค้าแลัะราคาของค่้ค้าอย่างตรงไป็ตรงมา ซึ่ึ�งได้ระบุไว้ในจำรรยาบรรณของกรรมการ ผ้้ิบริหาร  

แลัะพนักงาน ที�ทุกคนต้องถ่ึอป็ฏิิบัติ โดยก่อนการสัำ�งซ่ึ่�อสิำนค้า เช่น วัสำดุก่อสำร้างที�ใช้ในการสำร้างบ้าน ร้านค้า  

ซึึ่�งเป็็นค่้ค้าของบริษััทฯ ต้องทำาการเสำนอราคาสิำนค้ามาก่อน เพ่�อที�บริษััทฯ จำะเป็รียบเทียบข้อเสำนอแลัะเง่�อนไข 

ที�ดีที�สุำด

 § บริษััทฯ มีนโยบายที�จำะป็ฏิิบัติต่อผิ้้รับเหมาเสำม่อนเป็็นเพ่�อนร่วมธุรกิจำ (Business Partner) โดยการยึดมั�น 

ต่อสำัญญาหร่อข้อตกลังที�มีร่วมกันภายใต้กฎหมายที�กำาหนด เพ่�อให้ผิลัป็ระโยชน์ในการดำาเนินธุรกิจำสำอดคล้ัอง 

ร่วมกันระหว่างบริษััทฯ แลัะค่้ค้า บริษััทฯ ดำาเนินนโยบายคัดเล่ัอกผ้้ิรับเหมา (ค่้ค้า) อย่างยุติธรรม แลัะโป็ร่งใสำ  

ป็ฏิิบัติตามเง่�อนไขทางการค้าอย่างเคร่งครัด แลัะพิจำารณาถึึงปั็ญหาต่างๆที�เกิดขึ�นกับผ้้ิรับเหมา เพ่�อร่วมกัน 

แก้ปั็ญหาที�เกิดขึ�นอย่างสำมำ�าเสำมอ อาทิ จัำดให้มีช่องทาง Supplier Portal เป็็นช่องทางในการส่ำ�อสำารระหว่าง 

ผ้้ิรับเหมากับบริษััทฯ เพ่�อตรวจำสำอบแลัะสำ่งมอบคุณภาพบ้านที�มีคุณภาพให้บริษััทฯ แลัะล้ักค้า บริษััทฯ  

ว่าจำ้างผิ้้รับเหมาโดยเหมารวมค่าแรงแลัะวัสำดุก่อสำร้าง อย่างไรก็ตาม หากเกิดการขาดแคลันวัสำดุ แลัะบริษััทฯ  

มีศัุกยภาพในการต่อรองช่วยผ้้ิรับเหมาในการจัำดหาวัสำดุ เพ่�อป็ระโยชน์ส้ำงสุำดในการดำาเนินธุรกิจำร่วมกันระหว่าง 

บริษััทฯ แลัะค่้ค้า นอกจำากนี� บริษััทฯ เปิ็ดโอกาสำโดยให้ความสำำาคัญกับผ้้ิรับเหมาก่อสำร้างที�รับงานก่อสำร้างกับบริษััทฯ  

มานาน โดยให้ไป็ช่วยรับงานก่อสำร้างโครงการในต่างจัำงหวัด เพ่�อให้ผ้้ิรับเหมาก่อสำร้างมีงานทำาอย่างต่อเน่�อง

 § ป็ระสำานกับธนาคารในการสำนับสำนุนวงเงินสิำนเช่�อให้แก่ผิ้้รับเหมา เพ่�อเสำริมสำภาพคลั่องแลัะขีดความสำามารถึ 

ในการขยายงาน

 § การสำนับสำนุนผิ้รั้บเหมางานก่อสำร้างให้มโีอกาสำที�จำะขยบัขยายหรอ่ป็รบัเป็ลัี�ยนที�อย่้อาศุยั บรษัิัทฯ ได้มอบสำทิธิพเิศุษั 

เป็็นส่ำวนลัด สำำาหรบัผิ้รั้บเหมางานกอ่สำรา้งบา้นจำดัสำรรของบรษัิัทฯ ที�ซ่ึ่�อที�อย้อ่าศุยัของบรษัิัท ฯ แลัะบรษัิัทในเคร่อ
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 § เป็ิดโอกาสำให้ผิ้้รับเหมารายใหม่ได้เข้ามาเป็็นเพ่�อนร่วมธุรกิจำ เพ่�อร่วมสำร้างสำรรค์ผิลังานที�มีคุณภาพด้วยกัน

 § ร่วมม่อกับบริษััทผิ้้ผิลิัต พัฒนาแลัะทดสำอบวัสำดุร่วมกัน เพ่�อให้แน่ใจำว่าวัสำดุที�นำามาใช้ในการก่อสำร้างทุกชนิด 

มีคุณสำมบัติตรงตามที�ระบุไว้

 § คำานึงถึึงความเป็็นธรรมกับเจำ้าหนี�สำถึาบันทางการเงิน

ทั�งนี� บริษััทฯ ได้มีการแจ้ำงนโยบายดังกล่ัาวให้แก่ค่้ค้าของบริษััทฯ รับทราบ พร้อมทั�งเผิยแพร่ไว้บนเว็บไซึ่ต์ 

ของบริษััทฯ (www.supalai.com)

ง)   ผู้ิถืือหุ้้น / นักลงทุี่น

บริษััทฯ มุ่งเน้นให้ธุรกิจำเติบโตอย่างมีคุณภาพแลัะยั�งย่น จึำงดำาเนินธุรกิจำด้วยความซ่ึ่�อสัำตย์ สุำจำริต โป็ร่งใสำ  

มุ่งให้เกิดการบรกิารที�ดี สำร้างความพงึพอใจำต่อล้ักค้า ที�จำะส่ำงผิลัตอ่การเพิ�มม้ลัค่าแลัะผิลัตอบแทนส้ำงสุำดให้แก่ผ้้ิถ่ึอหุ้นในระยะยาว  

เน้นความเท่าเทียมกันของผ้้ิถ่ึอหุ้นทั�งรายใหญ่แลัะรายเล็ัก

ทั�งนี� บริษััทฯ ไดป้็ฏิิบัติตามนโยบายว่าด้วยการป็ฏิิบัติต่อผ้้ิถ่ึอหุ้น เพ่�อให้เกิดความเท่าเทียมกันของผ้้ิถ่ึอหุ้นทั�งรายใหญ่ 

แลัะรายเล็ัก โดยบริษััทฯ พึงเคารพสิำทธิแลัะป็ฏิิบัติต่อผ้้ิถ่ึอหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน มีการดำาเนินธุรกิจำด้วยความซ่ึ่�อสัำตย์  

สุำจำริต โป็ร่งใสำ แลัะบริหารกิจำการของบริษััทฯ ให้มีความเจำริญก้าวหน้า มั�นคง เพ่�อให้ผ้้ิถ่ึอหุ้นได้รับผิลัตอบแทนที�ยั�งย่น 

จำากการทำางานที�มีป็ระสิำทธิภาพแลัะผิลัป็ระกอบการที�ดีของบริษััทฯ รวมถึึงมีการเปิ็ดเผิยข้อม้ลัต่อผ้้ิถ่ึอหุ้นอยา่งถ้ึกต้อง ครบถ้ึวน  

มีมาตรฐานโดยอย้่ภายใต้กรอบของกฎหมาย หลัักจำริยธรรม แลัะแนวทางการกำากับด้แลักิจำการที�ดี

จ)   ชุ่มช่นสั่งคมและสิ่�งแวดูล้อม

บริษััทฯ ได้ป็ฏิิบัติตามนโยบายว่าด้วยการป็ฏิิบัติต่อชุมชน สัำงคม แลัะสิำ�งแวดล้ัอม โดยกรรมการ ผ้้ิบริหาร  

แลัะพนักงานทุกคน รวมทั�งพนักงานในบริษััทย่อย บริษััทร่วม ถ่ึอป็ฏิิบัติตามอย่างเคร่งครัดโดยทั�วกัน บริษััทฯ ได้ยึดมั�น 

แลัะให้ความสำำาคัญในการดำาเนินธุรกิจำด้วยความรับผิิดชอบต่อชุมชน สัำงคม แลัะสิำ�งแวดล้ัอม เพ่�อให้เกิดการพัฒนาที�ยั�งย่น 

ในด้านเศุรษัฐกิจำ สัำงคม แลัะสิำ�งแวดลั้อม ด้วยการคำานึงถึึงผิ้้มีส่ำวนได้เสีำยที�เกี�ยวข้อง ทั�งในพ่�นที�ตั�งโครงการแลัะสำังคมโดยรวม  

เพ่�อเป็็นการค่นป็ระโยชน์ให้แก่ชุมชน สัำงคม แลัะสิำ�งแวดล้ัอมให้คงอย้่อย่างยั�งย่น ทั�งนี� สำามารถึด้รายลัะเอียดการป็ฏิิบัติเพิ�มเติม 

ได้ในรายงานการพัฒนาอย่างยั�งย่นปี็ 2562 (Sustainability Development Report 2019)

ฉ)   สิ่�งแวดูล้อม

ด้านทรัพยากร บริษััทฯ ได้ป็ฏิิบัติตามนโยบายว่าด้วยการใช้ทรัพยากรอย่างมีป็ระสิำทธิภาพ โดยกรรมการ ผ้้ิบริหาร  

แลัะพนักงานทุกคน รวมทั�งพนักงานในบริษััทย่อย บริษััทร่วม ถ่ึอป็ฏิิบัติตามอยา่งเคร่งครัดโดยทั�วกัน เหตุจำากทรัพยากรธรรมชาติ 

ในปั็จำจุำบันนับวันยิ�งลัดน้อยลัง บริษััทฯ จึำงมุ่งเน้นการป็ล้ักฝั่งจิำตสำำานึกแก่พนักงานในการใช้ทรัพยากรให้เกิดป็ระสิำทธิภาพส้ำงสุำด  

ในอันที�จำะส่ำงผิลัต่อเน่�องในการสำร้างนิสัำย แลัะนำาไป็ป็รับใช้ที�บ้าน รวมทั�งยงัคาดหวังผิลัพลัอยได้ซึึ่�งจำะทำาให้เกิดการใช้ทรัพยากร 

อย่างมีป็ระสิำทธิภาพในระดับป็ระเทศุ ด้วยความดีนี� จำะส่ำงผ่ิานไป็ส่้ำเยาวชนรุ่นหลัังให้เป็็นแบบอย่างส่ำบไป็ นำาไป็ส่้ำการคิดก่อนใช้  

แลัะการสำร้างนิสัำยแห่งความป็ระหยัด รวมถึึงการให้ความร้้แก่พนักงาน แลัะป็ระชาชนทั�วไป็ ด้านสิำ�งแวดล้ัอม สุำขภาพ 

แลัะความป็ลัอดภยั เพ่�อนำามาป็รับใช้ในสำถึานที�ทำางาน แลัะเผิยแพรไ่ป็ยังบุคคลัภายนอก เช่น การอบรมเร่�อง “การป็ระหยดัพลัังงาน 

ของบริษััทฯ” การอบรมเร่�อง “การจัำดทำาผิลิัตภัณฑ์์ในครัวเร่อน” ซึึ่�งสำามารถึย่อยสำลัายโดยธรรมชาติ แลัะไม่ทำาลัายสิำ�งแวดล้ัอม  

เป็็นต้น ทั�งนี�สำามารถึด้รายลัะเอียดผิลัการป็ฏิิบัติการใช้ทรัพยากรเพิ�มเติมได้ที�ในรายงานการพัฒนาความยั�งย่น ปี็ 2562  

(Sustainability Development Report 2019)
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บริษััทฯ แลัะบริษััทย่อย มิได้ถ้ึกตรวจำสำอบหร่ออย้่ระหว่างถ้ึกตรวจำสำอบโดยหน่วยงานที�มีอำานาจำหน้าที�  

ในเร่�องการดำาเนินงานของบริษััทฯ หร่อบริษััทยอ่ย ว่ามีการฝ่่าฝื่นกฎหมายด้านสัำงคมแลัะสิำ�งแวดล้ัอม รวมถึึง มิเคยมีส่ำวนร่วมหร่อ 

ถ้ึกกล่ัาวหาว่า มีการดำาเนินธุรกิจำที�ส่ำงผิลักระทบด้านลับต่อสัำงคมแลัะสิำ�งแวดล้ัอม ทั�งกรณีที�ป็รากฎเป็็นข่าวต่อสำาธารณชน  

หร่อเป็็นกรณีที�อาจำกระทบต่อการป็ระกอบธุรกิจำ ช่�อเสีำยง หร่อความน่าเช่�อถ่ึอของบริษััทฯ หร่อบริษััทย่อยอย่างมีนัยสำำาคัญ

ดู้านความปลอดูภัย อาช่่วอนามัย และส่ภาพแวดูล้อมในการที่ำางาน

บริษััทฯ ได้ป็ฏิิบัติตามนโยบายว่าด้วยความป็ลัอดภัย อาชีวอนามัย แลัะสำภาพแวดล้ัอมในการทำางาน โดยกรรมการ  

ผ้้ิบริหาร แลัะพนักงานทุกคน รวมทั�งพนักงานในบริษััทยอ่ย บริษััทร่วม ถ่ึอป็ฏิิบัติตามอยา่งเคร่งครัดโดยทั�วกัน จำากการเล็ังเห็น 

ถึึงความสำำาคัญด้านความป็ลัอดภัย อาชีวอนามัย แลัะสำภาพแวดล้ัอมในการทำางาน ที�จำะส่ำงผิลัต่อพนักงานทุกคน รวมทั�งชุมชน  

แลัะสัำงคม โดยบริษััทฯ มุ่งมั�นที�จำะป็รับป็รุงการดำาเนินการด้านความป็ลัอดภัยแลัะอาชีวอนามัยอย่างต่อเน่�อง มีการสำนับสำนุน 

แลัะส่ำงเสำริมกิจำกรรมด้านความป็ลัอดภัยในการทำางาน รวมถึึงมีการติดตามแลัะป็ระเมินผิลัการดำาเนินตามนโยบาย  

เพ่�อให้เกิดการป็ฏิิบัติอย่างจำริงจัำง แลัะเกิดป็ระสิำทธิภาพส้ำงสุำด

บริษััทฯ จัำดให้มีคณะกรรมการความป็ลัอดภัย อาชีวอนามัย แลัะสำภาพแวดล้ัอมในการทำางานของบริษััทฯ เป็็นไป็ 

ตามป็ระกาศุกระทรวงแรงงานแลัะสำวัสำดิการสัำงคม เร่�องคณะกรรมการความป็ลัอดภัยอาชีวอนามัย แลัะสำภาพแวดล้ัอม 

ในการทำางาน ทั�งนี�สำามารถึด้รายลัะเอียดกิจำกรรมด้านความป็ลัอดภัย อาชีวอนามัย แลัะสำภาพแวดลั้อมในการทำางานเพิ�มเติม 

ได้ที�ในรายงานการพัฒนาความยั�งย่น ปี็ 2562 (Sustainability Development Report 2019)

รวมทั�ง บริษััทฯ ได้รายงานสำถิึติการป็ระสำบอันตรายไว้ในรายงานผิลัการดำาเนินงานของเจ้ำาหน้าที�ความป็ลัอดภัย 

ในการทำางานระดับวิชาชีพ ตามป็ระกาศุกระทรวงแรงงานแลัะสำวสัำดิการสัำงคม เร่�องความป็ลัอดภยัการทำางานของล้ักจ้ำางเป็็นป็ระจำำา 

ทุกไตรมาสำ ทั�งนี�สำามารถึด้รายลัะเอียดเพิ�มเติมได้ในรายงานการพัฒนาความยั�งย่น ปี็ 2562 (Sustainability Development  

Report 2019)

ช่)   ห้น่วยงานราช่การ

บริษััทฯ มีการป็ฏิิบัติตามกฎหมาย ดำาเนินการตามมาตรฐานสำากลั แลัะรายงานผิลัการป็ฏิิบัติอย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจำะเป็็น 

การจ่ำายภาษีั แลัะค่าใช้จ่ำายอ่�นๆ ตามระเบียบแลัะกฎเกณฑ์์ที�ทางภาครัฐกำาหนด แลัะให้ความร่วมม่อ สำนับสำนุนนโยบายภาครัฐ 

เพ่�อผิลัป็ระโยชน์ของป็ระเทศุชาติ ตลัอดจำนมุ่งมั�นดำาเนินโครงการที�เป็็นป็ระโยชน์ต่อสำาธารณะ ไม่ว่าจำะเป็็นนโยบาย 

ที�ได้รับมอบหมายจำากภาครัฐหร่อเป็็นโครงการที�บริษััทฯ ริเริ�มขึ�นเอง

บริษััทฯ ไม่มีการป็ฏิิบัติใดที�เป็็นการฝ่่าฝื่นกฎหมายแรงงาน การจ้ำางงาน การใช้แรงงานเด็ก ผ้้ิบริโภค  

การแข่งขันทางการค้า แลัะสิำ�งแวดล้ัอม รวมถึึง มิได้ถ้ึกดำาเนินการโดยหน่วยงานกำากับด้แลัเน่�องจำากไม่ได้ป็ระกาศุข้อม้ลั 

จำากเหตุการณ์ที�สำำาคัญภายในระยะเวลัาที�ทางการกำาหนด

ทั�งนี� บริษััทฯ ยังกำาหนดให้มีช่องทางให้ผ้้ิมีส่ำวนได้เสีำยสำามารถึติดต่อส่ำ�อสำาร เสำนอแนะ ให้ข้อม้ลัที�เป็็นป็ระโยชน์ 

ในการดำาเนินธุรกิจำ หร่อข้อร้องเรียนในกรณีที�เป็็นการกระทำาที�ไม่ถ้ึกต้องต่อคณะกรรมการตรวจำสำอบ ได้โดยตรง ซึึ่�งกำาหนดช่องทาง 

การรับแจ้ำงข้อม้ลัหร่อข้อร้องเรียน การคุ้มครองสิำทธิของผ้้ิให้ข้อม้ลั การรักษัาข้อม้ลัของผิ้ร้้องเรียนไว้เป็็นความลัับ โดยจำำากัดให้เฉพาะ 

ผ้้ิที�รับผิิดชอบที�มีหน้าที�ตรวจำสำอบป็ระเด็นข้อร้องเรียนเท่านั�นที�จำะเข้าถึึงข้อม้ลัได้ แลัะกรรมการอิสำระเป็็นผ้้ิพิจำารณาสัำ�งการ 

แลัะรายงานต่อคณะกรรมการบริษััท ซึึ่�งมีช่องทางต่างๆ ดังนี� Supalai Smart Center เบอร์โทร 1720 แลัะ 02-725-8899  

“You call, We care” หร่อเว็บไซึ่ต์ของบริษััทฯ (www.supalai.com) หร่อกล่ัองรับความคิดเห็นป็ระจำำาโครงการ
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ซ)   คู่แข่้ง

บริษััทฯ ป็ฏิิบัติตามนโยบายว่าด้วยการป็ฏิิบัติต่อค่้แข่ง โดยกรรมการ ผ้้ิบริหาร แลัะพนักงานทุกคน รวมทั�งพนักงาน 

ในบริษััทย่อย บริษััทร่วม ถ่ึอป็ฏิิบัติตามอย่างเคร่งครัดโดยทั�วกัน โดย

 § ดำาเนนิธรุกจิำภายใต้กรอบของการแข่งขนัเสำร ีแลัะเป็็นธรรม ไม่แสำวงหาข้อม้ลัที�เป็็นความลัับของค่้แข่งทางการค้า 

ด้วยวิธีฉ้อฉลั ไม่สุำจำริต หร่อไม่เหมาะสำม หร่อขัดต่อจำริยธรรม แลัะข้อกฎหมายใดๆ

 § ป็ฏิิบัติต่อค่้แข่งในการแข่งขันทางการค้าอย่างเป็็นธรรม ไม่ทำาลัายค้่แข่งด้วยกลัวิธีต่างๆ เช่น ไม่ทำาลัายช่�อเสำียง 

ของค่้แข่งทางการค้าด้วยการกล่ัาวหาในทางร้าย ไม่ลัะเมิดความลัับหร่อแสำวงหาข้อม้ลัที�เป็็นความลัับทางการค้า 

ของค่้แข่งด้วยวิธีไม่สุำจำริต หร่อขัดต่อจำริยธรรม ไม่ผ้ิกขาดโดยกำาหนดให้ค่้ค้าขายสิำนค้าให้เฉพาะบริษััทฯ เท่านั�น  

โดยตลัอดเวลัาบริษััทฯ ไม่เคยมีข้อพิพาทใดๆ ในเร่�องที�เกี�ยวกับค่้แข่งทางการค้า 

ทั�งนี� บริษััทฯ ได้เผิยแพร่นโยบายดังกล่ัาว ผ่ิานทางเว็บไซึ่ต์ของบริษััทฯ (www.supalai.com)

ฌ)   ติลาดูห้ลักที่รัพย์แห่้งประเที่ศไที่ย

บริษััทฯ ดำาเนินธุรกิจำด้วยความโป็ร่งใสำมีธรรมาภิบาลัในการป็ระกอบธุรกิจำ โดยป็ฏิิบัติตามข้อกำาหนด 

ของตลัาดหลัักทรัพย์อย่างเคร่งครัด ทั�งนี�สำามารถึด้รายลัะเอียดเพิ�มเติมได้ในรายงานการพัฒนาความยั�งย่น ปี็ 2562  

(Sustainability Development Report 2019)

ห้มวดูท่ี่� 4: การเปิดูเผิยข้้อมูลและความโปร่งใส่ (Information Disclosure and Transparency)

บริษััทฯ มีนโยบายการเป็ิดเผิยข้อม้ลัต่อนักลังทุนแลัะผิ้้มีส่ำวนได้เสำียทุกฝ่่ายอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษััทฯ  

มีการเป็ดิเผิยข้อม้ลัถ้ึกต้อง ครบถึว้น ทันเวลัา แลัะโป็รง่ใสำ ทั�งขอ้ม้ลัทางการเงนิ ผิลัการดำาเนนิงาน ทิศุทางการดำาเนนิธรุกจิำในอนาคต  

แลัะข้อม้ลัอ่�นๆ ทั�งนี� เพ่�อให้ผ้้ิถ่ึอหุ้น ผ้้ิมีส่ำวนได้เสีำยทุกคน สำามารถึเข้าถึึงข้อม้ลัของบริษััทฯ ได้สำะดวก รวดเร็ว แลัะทันการ

4.1 โครงส่ร้างการถืือหุ้้น

บริษััทฯ มีการเปิ็ดเผิยโครงสำร้างผ้้ิถ่ึอหุ้นอย่างชัดเจำน แลัะเป็็นข้อม้ลัล่ัาสุำด ทำาให้ผ้้ิใช้ข้อม้ลั สำามารถึทราบถึึงผ้้ิถ่ึอหุ้น 

ที�แท้จำริงของบริษััทฯได้ ทั�งนี� ได้แสำดงรายลัะเอียดโครงสำร้างของผ้้ิถ่ึอหุ้นรายใหญ่ แลัะสัำดส่ำวนของผ้้ิถ่ึอหุ้นส่ำวนน้อย  

นอกจำากนี�บริษััทฯ ไม่มีนโยบายการถ่ึอหุ้นที�กำาหนดให้บริษััทฯ กับสำองบริษััท หร่อมากกว่านั�น ถ่ึอหุ้นซึึ่�งกันแลัะกัน เพ่�อป็ระโยชน์ 

การเกาะกลุ่ัมทางธุรกิจำ หร่อเพ่�อสำร้างโครงสำร้างของกลุ่ัมบริษััทฯ (รายลัะเอียดโป็รดด้หัวข้อ “ภาพรวมในการป็ระกอบธุรกิจำ 

ของบริษััทฯ บริษััทย่อย” แลัะ “แผินภาพแสำดงโครงสำร้างการถ่ึอหุ้นกลุ่ัมบริษััทฯ”)
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4.2 การเปิดูเผิยจำานวนครั�งที่่�กรรมการแติ่ละคนเข้้าร่วมการประชุ่มกรรมการ

ในปี็ 2562 บริษััทฯ จัำดให้มีการป็ระชุมคณะกรรมการบริษััท คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ โดยเปิ็ดเผิยจำำานวนครั�ง 

การจัำดป็ระชุม แลัะจำำานวนครั�งที�กรรมการแต่ลัะคนเข้าร่วมการป็ระชุมกรรมการ มีดังนี�

รายนาม 
คณะกรรมการบริษััที่

การประชุ่มคณะกรรมการในปี 2562

คณะกรรมการ 
บริษััที่  

(รวม 12 ครั�ง)

คณะกรรมการ 
ติรวจส่อบ  

(รวม 12 ครั�ง)

คณะกรรมการ 
ส่รรห้า 

และกำาห้นดู 
ค่าติอบแที่น  
(รวม 1 ครั�ง)

คณะกรรมการ 
กำากับดููแล 

กิจการ  
(รวม 1 ครั�ง)

คณะกรรมการ 
บริห้ารความเส่่�ยง  
(รวม 2 ครั�ง) (A)

1. ดร.ป็ระทีป็ ตั�งมติธรรม 12/12 - - - -

2. นางอัจำฉรา ตั�งมติธรรม 11/12 - 1/1 - -

3. นายไตรเตชะ ตั�งมติธรรม 12/12 - - 1/1 2/2

4. นายอนันต ์ เกตุพิทยา 12/12 12/12 - - 2/2

5. รศุ.ดร.วิรัช อภิเมธีธำารง 12/12 - 1/1 - -

6. รศุ.ดร.สำมชาย ภคภาสำน์วิวัฒน์ 12/12 11/12 1/1 1/1 -

7. ผิศุ.อัศุวิน พิชญโยธิน 12/12 11/12 - - -

8. นายอธปิ็ พีชานนท์ 12/12 - - 1/1 2/2

9. นายป็ระศุาสำน ์ ตั�งมติธรรม 12/12 - - 1/1 -

10. นายกริช จำันทร์เจำริญสำุข 12/12 - - - 2/2

จำำานวนครั�งของการป็ระชุมทั�งหมด 12 12 1 1 2

ร้อยลัะของการป็ระชุม 99.17 94.44 100 100 100

หมายเหตุ A) คณะกรรมการบริหารความเสำี�ยงที�ได้รับการแต่งตั�งในปี็ 2562 ได้แก่ 1) นางศุิริพร วังศุพ่าห์ 2) นายราชัย ป็ิยวาจำานุสำรณ์ 3) นายสำุรศุักดิ� วิบ้ลัย์วิภา  
 4) นายชัยจำักร วทัญญ้

4.3 การรายงานการถืือห้ลักที่รัพย์ข้องกรรมการ และผิู้บริห้าร ทัี่�งที่างติรงและที่างอ้อม

บริษััทฯ มีการกำากับด้แลัด้านการใช้ข้อม้ลัภายใน โดยกำาหนดให้กรรมการ แลัะผิ้้บริหาร มีหน้าที�รายงาน 

การถ่ึอครองหลัักทรัพย์ แลัะรายงานการเป็ลีั�ยนแป็ลังการถ่ึอหลัักทรัพย์ ซึึ่�งนับรวมถึึงค่้สำมรสำแลัะบุตรที�ยังไม่บรรลุันิติภาวะ  

ตลัอดจำนบุคคลัที�เกี�ยวข้อง ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลัักทรัพย์แลัะตลัาดหลัักทรัพย์ พ.ศุ.2535 ภายใน 3 วันทำาการ  

นับจำากวันที�ซ่ึ่�อ ขาย โอน หร่อรับโอน ต่อสำำานักงานคณะกรรมการกำากับหลัักทรัพย์แลัะตลัาดหลัักทรัพย์ แลัะนำาส่ำงรายงาน 

การซ่ึ่�อ - ขายหุ้น / ถ่ึอครองหลัักทรัพย์ของบริษััทฯ ให้ฝ่่ายเลัขานุการบริษััทเก็บไว้เป็็นหลัักฐาน

ในปี็ 2562 บริษััทฯ จัำดให้มีการรายงานการถ่ึอหลัักทรัพย์ของกรรมการ แลัะผิ้้บริหาร ทั�งทางตรงแลัะทางอ้อม  

การเป็ลีั�ยนแป็ลังการถ่ึอครองหลัักทรัพยข์องกรรมการแลัะผ้้ิบริหารระดับส้ำง 4 ลัำาดับแรกต่อที�ป็ระชุมคณะกรรมการบริษััทรับทราบ  

จำำานวน 4 ครั�ง ค่อ เด่อนมกราคม เมษัายน กรกฎาคม แลัะตุลัาคม
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การรายงานการถืือห้ลักที่รัพย์ข้องกรรมการและผู้ิบริห้าร ณ วันท่ี่� 31 ธัุนวาคม 2562

ช่ื�อ - ส่กุล

จำานวนหุ้้น (หุ้้น)

ณ 31/12/61 ไดู้มา  
(ระห้ว่างปี)

จำาห้น่ายไป 
(ระห้ว่างปี) ณ 31/12/62

หุ้้นส่ามัญ หุ้้นส่ามัญ หุ้้นส่ามัญ หุ้้นส่ามัญ

1. ดร.ป็ระทีป็ ตั�งมติธรรม 517,084,555 5,148,200 - 522,232,755

ค้่สำมรสำ แลัะ บุตรที�ยังไม่บรรลัุนิติภาวะ 112,735,250 - - 112,735,250

2. นางอัจำฉรา ตั�งมติธรรม 112,735,250 - - 112,735,250

ค้่สำมรสำ แลัะ บุตรที�ยังไม่บรรลัุนิติภาวะ 517,084,555 5,148,200 - 522,232,755

3. นายไตรเตชะ ตั�งมติธรรม 1,840,000 120,000 - 1,960,000

ค้่สำมรสำ แลัะ บุตรที�ยังไม่บรรลัุนิติภาวะ - - - -

4. นายอนันต์ เกตุพิทยา - - - -

ค้่สำมรสำ แลัะ บุตรที�ยังไม่บรรลัุนิติภาวะ - - - -

5. รศุ.ดร.วิรัช อภิเมธีธำารง 2,789,332 - - 2,789,332

ค้่สำมรสำ แลัะ บุตรที�ยังไม่บรรลัุนิติภาวะ - - - -

6. รศุ.ดร.สำมชาย ภคภาสำน์วิวัฒน์ - - - -

ค้่สำมรสำ แลัะ บุตรที�ยังไม่บรรลัุนิติภาวะ - - - -

7. ผิศุ.อัศุวิน พิชญโยธิน - - - -

ค้่สำมรสำ แลัะ บุตรที�ยังไม่บรรลัุนิติภาวะ - - - -

8. นายอธปิ็ พีชานนท์ 6,667,675 - - 6,667,675

ค้่สำมรสำ แลัะ บุตรที�ยังไม่บรรลัุนิติภาวะ - - - -

9. นายป็ระศุาสำน์ ตั�งมติธรรม - - - -

ค้่สำมรสำ แลัะ บุตรที�ยังไม่บรรลัุนิติภาวะ - - - -

10. นายกริช จำันทร์เจำริญสำุข - - - -

ค้่สำมรสำ แลัะ บุตรที�ยังไม่บรรลัุนิติภาวะ - - - -

11. นางวารุณี ลัภิธนานุวัฒน์ - - - -

ค้่สำมรสำ แลัะ บุตรที�ยังไม่บรรลัุนิติภาวะ - - - -

12. นายปุ็ณณพันธ์ เหน่งเพ็ชร 949,666 - - 949,666

ค้่สำมรสำ แลัะ บุตรที�ยังไม่บรรลัุนิติภาวะ - - - -

13. นายกิตติพงษั์ ศุิรลิัักษัณ์ตระก้ลั - - - -

ค้่สำมรสำ แลัะ บุตรที�ยังไม่บรรลัุนิติภาวะ - 646,716 - 646,716

14. นางศุิริพร วังศุพ่าห์ - - - -

ค้่สำมรสำ แลัะ บุตรที�ยังไม่บรรลัุนิติภาวะ - - - -
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4.4 รายงานการม่ส่่วนไดู้เส่่ยข้องกรรมการ

บริษััทฯ ได้ป็ฏิิบัติตามนโยบายว่าด้วยการรายงานการมส่ีำวนไดเ้สีำย  โดยกำาหนดใหก้รรมการแลัะผิ้บ้ริหารต้องรายงาน 

ให้บริษััทฯ ทราบถึึงการมีส่ำวนได้เสีำยของตน หร่อของบุคคลัที�มีความเกี�ยวข้อง ซึึ่�งเป็็นส่ำวนได้เสีำยที�เกี�ยวข้องกับการบริหารจัำดการ 

กิจำการของบริษััทฯ หร่อบริษััทย่อย ตามมาตรา 89/14 แห่งพระราชบัญญัติหลัักทรัพย์แลัะตลัาดหลัักทรัพย์ พ.ศุ. 2535 ซึึ่�งแก้ไข 

เพิ�มเติมโดยพระราชบัญญัติหลัักทรัพย์แลัะตลัาดหลัักทรัพย์ (ฉบับที� 4) พ.ศุ. 2551 เพ่�อให้บริษััทฯ มีข้อม้ลัป็ระกอบการ 

ดำาเนินการตามข้อกำาหนดเกี�ยวกับการทำารายการที�เกี�ยวโยงกัน ซึึ่�งเป็็นรายการที�อาจำก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผิลัป็ระโยชน์ 

แลัะอาจำนำาไป็ส่้ำการถ่ึายเทผิลัป็ระโยชน์ของบริษััทฯ แลัะบริษััทย่อยได้ รวมถึึงการที�กรรมการแลัะผ้้ิบริหารต้องป็ฏิิบัติหน้าที� 

ด้วยความระมัดระวังแลัะซ่ึ่�อสัำตย์สุำจำริต ซึึ่�งต้องตัดสิำนใจำโดยไม่มีส่ำวนได้เสีำยไม่ว่าทางตรงหร่อทางอ้อมในเร่�องที�ตัดสิำนใจำข้อม้ลั 

ในรายงานดังกล่ัาวจึำงเป็็นป็ระโยชน์ต่อการติดตามด้แลัให้การทำาหน้าที�ของกรรมการแลัะผ้้ิบริหารเป็็นไป็ตามหลัักการดังกล่ัาว

ดู้านการรายงาน

1. กำาหนดให้กรรมการแลัะผิ้ ้บริหารรายงานให้บริษััทฯ ทราบถึึงการมีสำ่วนได้เสีำยของตน หร่อของบุคคลั 

ที�มีความเกี�ยวข้อง กรณีเป็็นส่ำวนได้เสำียที�เกี�ยวข้องกับการบริหารจำัดการกิจำการของบริษััทฯ หร่อบริษััทย่อย  

โดยกรอกแบบแจ้ำงรายงานการมีส่ำวนได้เสีำยของกรรมการแลัะผ้้ิบริหาร

2. กรรมการแลัะผิ้บ้รหิารส่ำงแบบแจ้ำงรายงานการมส่ีำวนได้เสำยีของตนหรอ่ของบคุคลัที�เกี�ยวข้องให้เลัขานกุารบรษิัทั 

รับทราบทันที ซึึ่�งเป็็นไป็ตามหลัักเกณฑ์์ เง่�อนไข แลัะวิธีการที�คณะกรรมการกำากับตลัาดทุนกำาหนด

3. เลัขานุการบรษัิัท ดำาเนินการดังนี�

 § จำัดสำ่งสำำาเนารายงานการมสีำ่วนได้เสำียตามมาตรา 89/14 ใหป้็ระธานกรรมการบริษััท แลัะป็ระธานกรรมการ 

ตรวจำสำอบทราบทุกไตรมาสำ

 § เป็ ิดเผิยข ้อม้ลัการมีสำ ่วนได ้ เ สีำยของกรรมการแลัะผิ้ ้บริหารในรายงานป็ระจำำาป็ ี (แบบ 56-2)  

แลัะแบบแสำดงรายการข้อม้ลัป็ระจำำาปี็ (แบบ 56-1)

อนึ�ง ในระหว่างปี็ ไม่มีกรรมการ ผ้้ิบริหาร แลัะบุคคลัที�เกี�ยวข้อง มีส่ำวนได้เสีำยที�อาจำก่อให้เกิดความขัดแย้ง 

ทางผิลัป็ระโยชน์

4.5 ช่่องที่างการส่ื�อส่ารที่่�ห้ลากห้ลาย

สำำาหรับการเปิ็ดเผิยข้อม้ลัข่าวสำารของบริษััทฯ ที�สำำาคัญ บริษััทฯ ได้ดำาเนินการผ่ิานช่องทางต่างๆ แลัะผ่ิานส่ำ�อมวลัชน 

อย่างสำมำ�าเสำมอ เพ่�อให้ผ้้ิถ่ึอหุ้นแลัะผ้้ิมีส่ำวนได้เสีำยได้รับทราบข้อม้ลัข่าวสำารอย่างทั�วถึึง โดยมีการเผิยแพร่ผ่ิานช่องทางต่างๆ ดังนี�

1. ตลัาดหลัักทรัพย์แห่งป็ระเทศุไทย

1) รายงานป็ระจำำาปี็

2) งบการเงินของบริษััทฯ

3) รายงานผิลัการดำาเนินงานรายไตรมาสำ

4) เอกสำารแจ้ำงมติคณะกรรมการบริษััท แลัะอ่�นๆ

2. สำำานักงานคณะกรรมการกำากับหลัักทรัพย์แลัะตลัาดหลัักทรัพย์

3. กระทรวงพาณิชย์
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4. หนังสำ่อพิมพ์

5. นิตยสำารแลัะวารสำาร

6. โทรทัศุน์

7. ข่าวป็ระชาสำัมพันธ์บริษััทฯ

8. เว็บไซึ่ต์บรษิััทฯ (www.supalai.com) ซึึ่�งมีทั�งภาษัาไทยแลัะภาษัาอังกฤษั

9. การจำัดสำ่งหนังสำ่อแจ้ำงผิ้้ถึ่อหุ้นทางไป็รษัณีย์

10. ฝ่่ายนักลังทุนสัำมพันธ์ (Investor Relation) ติดต่อ โทรศุัพท์ 0-2725-8888 ต่อ 857 หร่อ e-mail :  

ir_spali@supalai.com มีป็ระเภทกิจำกรรม ดังนี�

กิจกรรม จำานวน : ครั�ง

Analyst Meeting 4

Credit Rating Review 1

Company Visit 47

ร่วมกิจำกรรมตลัาดหลัักทรัพย์พบนักลังทุนรายย่อย (Opportunity Day) 2

นำานักลังทุนสำถึาบันพบผิ้้บริหารแลัะเยี�ยมชมกิจำการ 15

ในปี็ 2562 บริษััทฯ เปิ็ดเผิยข้อม้ลัทางการเงิน คำาอธิบายการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินแลัะผิลัการดำาเนินงาน (Management  

Discussion and Analysis) รวมถึึงการรายงานข้อม้ลัแลัะการตัดสิำนใจำที�สำำาคัญต่อสำำานักงานคณะกรรมการกำากับหลัักทรัพย์ 

แลัะตลัาดหลัักทรัพย์ ตลัาดหลัักทรัพย์แห่งป็ระเทศุไทย แลัะผิ้้ถ่ึอหุ้นเป็็นป็ระจำำาอย่างสำมำ�าเสำมอทุกไตรมาสำแลัะป็ระจำำาปี็   

ผ่ิานระบบข่าวของตลัาดหลัักทรัพย์ฯ พร้อมทั�งเผิยแพร่ข้อม้ลัผ่ิานเว็บไซึ่ต์ของบริษััทฯ ทั�งภาษัาไทยแลัะภาษัาอังกฤษั

งบการเงนิของบรษัิัทฯ ไม่มีรายการที�ผ้้ิสำอบบญัชีแสำดงความคดิเห็นอยา่งมเีง่�อนไข   แลัะบรษัิัทฯ ไม่มีป็ระวติัการสำง่รายงาน 

ทางการเงินรายไตรมาสำแลัะป็ระจำำาปี็ล่ัาช้า แลัะไม่มีป็ระวัติการถ้ึกสัำ�งให้แก้ไขงบการเงิน ตามที�หน่วยงานภายนอกกำากับด้แลั

นอกจำากนี�ได้จัำดใหมี้การเผิยแพรห่นงัส่ำอเชิญป็ระชมุสำามัญผิ้ถ่้ึอหุ้น เอกสำารป็ระกอบการป็ระชมุ รายงานการป็ระชมุสำามญั 

ผ้้ิถ่ึอหุ้น ฉบับล่ัาสุำด แลัะรายงานป็ระจำำาปี็แสำดงไว้บนเว็บไซึ่ต์บริษััทฯ แลัะสำามารถึดาวน์โหลัดได้โดยง่าย โดยบริษััทฯ  

จัำดให้มีการเผิยแพร่รายงานป็ระจำำาปี็ ภายใน 120 วัน นับตั�งแต่สิำ�นสุำดรอบปี็บัญชี

4.6 ห้น่วยงานนักลงทีุ่นส่ัมพันธุ์

คณะกรรมการบริษััท ได้ตระหนักถึึงภาระหน้าที� ที�จำะต้องป็ฏิิบัติต่อผ้้ิถ่ึอหุ้นโดยเท่าเทียมกัน โดยด้แลั 

ให้มีการเป็ิดเผิยสำารสำนเทศุ ทั�งที�เป็็นสำารสำนเทศุทางการเงินแลัะไม่ใช่ทางการเงินอย่างถ้ึกต้อง ครบถึ้วน เพียงพอ  

เช่�อถ่ึอได้ แลัะทันเวลัา เพ่�อให้ผ้้ิถ่ึอหุ้น ได้รับทราบสำารสำนเทศุอย่างเท่าเทียมกันตามที�กำาหนดโดยกฎหมาย องค์กร 

แลัะหน่วยงานภาครัฐที�เกี�ยวข้อง โดยมีฝ่่ายนักลังทุนสัำมพันธ์ (Investor Relation) สัำงกัดฝ่่ายพัฒนาธุรกิจำแลัะนักลังทุนสัำมพันธ์  

ทำาหน้าที�เป็็นตัวแทนของบริษััทฯ ในการติดต่อสำ่�อสำาร แลัะให้การด้แลัต่อผิ้้ลังทุนทั�วไป็ นักวิเคราะห์หลัักทรัพย์ แลัะผ้้ิถ่ึอหุ้น  

โดยการเผิยแพร่ข้อม้ลัในเวลัาที�เหมาะสำมผ่ิานช่องทางต่างๆ ทั�งส่ำ�อมวลัชน เว็บไซึ่ต์ โทรศัุพท์ ตลัาดหลัักทรัพย์แห่งป็ระเทศุไทย  

สำำานักงานคณะกรรมการกำากับหลัักทรัพย์แลัะตลัาดหลัักทรัพย์
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สำำาหรับการเปิ็ดเผิยข้อม้ลั ทั�งกรณีป็กติแลัะกรณีเร่งด่วน ก่อนที�จำะเผิยแพร่ข้อม้ลัผ่ิานช่องทางต่างๆ จำะต้อง 

ผ่ิานการพิจำารณาในความถ้ึกต้อง ครบถึ้วน ความเพียงพอของข้อม้ลั จำากคณะกรรมการบริษััทก่อนนำาส่ำงตลัาดหลัักทรัพย์ 

แห่งป็ระเทศุไทยแลัะเม่�อบริษััทฯ นำาส่ำงข้อม้ลัผ่ิานตลัาดหลัักทรัพย์ฯ แล้ัวจึำงเผิยแพร่ข้อม้ลั งบการเงินผ่ิาน IR Website  

ที� www.supalai.com แลัะ www.shareinvestor.com

บริษััทฯ ดำาเนินการเชิงรุกด้วยการออกไป็พบป็ะนักวิเคราะห์แลัะนักลังทุนต่างๆ โดยมีกรรมการผ้้ิจัำดการแลัะผ้้ิบริหาร 

ซึึ่�งรับผิิดชอบด้แลัด้านบัญชีแลัะการเงิน ร่วมป็ระชุมชี�แจำงแลัะเปิ็ดโอกาสำให้นักลังทุน นักวิเคราะห์ ตลัอดจำนผ้้ิสำนใจำได้ซัึ่กถึาม 

ข้อม้ลัต่างๆ นอกจำากนักลังทุนในป็ระเทศุแลั้ว บริษััทฯ ยังมีการเดินทางเพ่�อนำาเสำนอข้อม้ลัแลัะความค่บหน้าของบริษััทฯ  

แก่นักลังทุนต่างป็ระเทศุ (Road Show) แลัะเปิ็ดเผิยข้อม้ลัแก่สำาธารณชน อาทิ รายงานป็ระจำำาปี็ แบบ 56-1 ข้อม้ลัที�นำาเสำนอ 

ในวันพบป็ะนักลังทุน เป็็นต้น ทั�งนี� เพ่�อให้มั�นใจำว่า ได้ป็ฏิิบัติตามระเบียบข้อบังคับของกฎหมายที�เกี�ยวข้องอย่างครบถ้ึวน  

นอกจำากนี� บริษััทฯ มีการให้ข้อม้ลัข่าวสำาร แลัะเผิยแพร่ผิลัการดำาเนินงานของบริษััทฯ อย่างทั�วถึึงส่้ำนักลังทุน ผ้้ิถ่ึอหุ้นแลัะผ้้ิที�เกี�ยวข้อง 

ทุกไตรมาสำ มีการแถึลังข่าวต่อส่ำ�อมวลัชน แลัะเปิ็ดเผิยข้อม้ลัแก่ตลัาดหลัักทรัพย์แห่งป็ระเทศุไทย

บริษััทฯ จัำดให้มีหน่วยงานนักลังทุนสัำมพันธ์ (Investor Relations) ทำาหน้าที�ในการติดต่อส่ำ�อสำาร ด้แลัต่อผ้้ิลังทุนทั�วไป็  

นักวิเคราะห์หลัักทรัพย ์ผ้้ิถ่ึอหุ้น แลัะเป็็นศุ้นยก์ลัางในการเปิ็ดเผิยข้อม้ลัสำำาคัญต่อนักลังทุน ด้แลักระบวนการรายงานทางการเงิน  

เพ่�อแสำดงถึึงผิลัการดำาเนินงาน แนวโน้มทางด้านรายได้ แลัะการพัฒนาโครงการในอนาคตของบริษััทฯ ต่อผ้้ิถ่ึอหุ้นทั�งในป็ระเทศุ 

แลัะต่างป็ระเทศุได้รับทราบอย่างเท่าเทียมกัน สำมำ�าเสำมอแลัะครบถ้ึวนตามความเป็็นจำริง โดยเผิยแพร่ข้อม้ลัในเวลัาที�เหมาะสำม 

ผ่ิานช่องทางต่างๆ ทั�งส่ำ�อมวลัชน เว็บไซึ่ต์ โทรศัุพท์ ตลัาดหลัักทรัพยแ์ห่งป็ระเทศุไทย สำำานักงานคณะกรรมการกำากับหลัักทรัพย์ 

แลัะตลัาดหลัักทรัพย์

นอกจำากนี� ได้จัำดให้มีการจัำดทำาป็ฏิิทินกิจำกรรมนักลังทุนสัำมพันธ์ล่ัวงหน้า เพ่�อให้บริการข้อม้ลัข่าวสำาร ป็ระชาสัำมพันธ์ 

กิจำกรรมต่างๆ ของบริษััทฯ ที�เป็็นป็ระโยชน์ให้ผ้้ิลังทุน ผ้้ิถ่ึอหุ้น นักวิเคราะห์แลัะป็ระชาชนทั�วไป็ รวมถึึงจำัดให้มีการแถึลัง 

ผิลัป็ระกอบการแลัะผิลัการดำาเนินงานให้แก่นักวิเคราะห์ นักลังทุนสำถึาบันการเงิน สำถึาบันการเงิน แลัะส่ำ�อมวลัชนในทุกไตรมาสำ  

แถึลังข่าวต่อส่ำ�อมวลัชน แลัะเปิ็ดเผิยข้อม้ลัแก่ตลัาดหลัักทรัพย์ ทั�งนี� เพ่�อให้มั�นใจำว่าได้ป็ฏิิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับของกฎหมาย 

ที�เกี�ยวข้องอย่างครบถ้ึวน แลัะเพ่�อให้ผ้้ิลังทุนสำามารถึติดต่อได้โดยสำะดวก กรณีที�นักลังทุนแลัะผ้้ิเกี�ยวข้องมีข้อสำงสัำยแลัะ 

ต้องการสำอบถึามเพิ�มเติม สำามารถึติดต่อมายังฝ่่ายนักลังทุนสัำมพันธ์บริษััท ศุุภาลััย จำำากัด (มหาชน) โทรศัุพท์ 0-2725-8888  

ต่อ 857 อีเมลั : ir_spali@supalai.com หร่อผ่ิานทางเว็บไซึ่ต์ของบริษััทฯ www.supalai.com

ทั�งนี� บริษััทฯ ได้เผิยแพร่จำรรยาบรรณนักลังทุนสัำมพันธ์ไว้บนเว็บไซึ่ต์บริษััทฯ www.supalai.com ทั�งภาษัาไทย 

แลัะภาษัาอังกฤษั โดยในป็ี 2562 บริษััทฯ มีการเสำนอผิลังานให้แก่นักวิเคราะห์ นักลังทุนสำถึาบันการเงิน สำถึาบันการเงิน  

แลัะส่ำ�อมวลัชน เป็็นไป็ตามแผินงาน (รายลัะเอียดโป็รดด้หัวข้อ : นักลังทุนสัำมพันธ์)

4.7 เว็บไซติ์บรษิััที่ฯ

บริษััทฯ จัำดทำาเว็บไซึ่ต์บริษััทฯ เป็็นภาษัาไทย แลัะอังกฤษั ทั�งนี� เพ่�อใช้เป็็นเคร่�องม่อ ในการส่ำ�อสำาร เผิยแพร่ ข้อม้ลัต่างๆ  

ของบริษััทฯ ให้กับผ้้ิถ่ึอหุ้น หร่อนักลังทุน ได้รับทราบข้อม้ลัที�เกี�ยวข้องกับบริษััทฯ ทันต่อเหตุการณ์ อาทิ ลัักษัณะการดำาเนินธุรกิจำ  

งบการเงิน เอกสำารข่าว โครงสำร้างการถ่ึอหุ้น โครงสำร้างองค์กร โครงสำร้างบริษััทในเคร่อ ข้อม้ลัเกี�ยวกับคณะกรรมการบริษััท 

ผ้้ิบริหาร บทบาทหน้าที�ของคณะกรรมการบริษััท คณะกรรมการชุดย่อย รายงานผิลัการป็ฏิิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย  

ข้อม้ลัด้านนักลังทุนสัำมพันธ์ ข้อบังคับบริษััท หนังส่ำอรับรอง  หนังส่ำอนัดเชิญป็ระชุม รายงานการป็ระชุมสำามัญผ้้ิถ่ึอหุ้น  

รายงานป็ระจำำาปี็ จำรรยาบรรณ ค่้ม่อนโยบายการกำากับด้แลักิจำการ นโยบายต่างๆ ซึึ่�งทั�งหมดสำามารถึดาวน์โหลัดได้โดยสำะดวก
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4.8 ความรับผิิดูช่อบข้องคณะกรรมการติ่อรายงานที่างการเงิน

คณะกรรมการบริษััท ได้จัำดให้มีการจัำดทำารายงานความรับผิิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินไว้ 

ในรายงานป็ระจำำาปี็ 2562 โดยคณะกรรมการบริษััท เป็็นผ้้ิรับผิิดชอบต่องบการเงินของบริษััทฯ แลัะบริษััทย่อย รวมถึึงข้อม้ลั 

สำารสำนเทศุทางการเงินที�ป็รากฏิในรายงานป็ระจำำาปี็ งบการเงินจัำดทำาขึ�นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�กำาหนด 

ในพระราชบัญญัติวิชาชีพ โดยเล่ัอกใช้นโยบายการบญัชีที�เหมาะสำม แลัะถ่ึอป็ฏิิบัติอยา่งสำมำ�าเสำมอแลัะใช้ดุลัยพินิจำอยา่งระมดัระวงั 

แลัะป็ระมาณการที�ดีที�สุำดในการจัำดทำา รวมทั�ง จัำดให้มีการเปิ็ดเผิยข้อม้ลัที�สำำาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุป็ระกอบงบการเงิน  

เพ่�อให้เป็็นป็ระโยชน์ต่อผ้้ิถ่ึอหุ้นแลัะนักลังทุนทั�วไป็ ซึึ่�งเป็็นไป็ตามข้อเท็จำจำริง มีความสำมเหตุสำมผิลั แลัะโป็ร่งใสำ

นอกจำากนี� คณะกรรมการบริษััท ยังจัำดให้มีระบบควบคุมภายในที�เหมาะสำมแลัะมีป็ระสิำทธิผิลั แลัะได้แต่งตั�ง 

คณะกรรมการตรวจำสำอบ ซึึ่�งเป็็นกรรมการอิสำระทั�งหมด ทำาหน้าที�กำากับด้แลั สำอบทานนโยบายการบัญชี คุณภาพของรายงาน 

ทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน แลัะกระบวนการตรวจำสำอบภายในให้มีป็ระสำิทธิภาพ โดยความเห็นของคณะกรรมการ 

ตรวจำสำอบ แสำดงไว้ในรายงานคณะกรรมการตรวจำสำอบแล้ัว

4.9 ส่่วนแบ่งที่างการติลาดู

บริษััทฯ มีสัำดส่ำวนยอดขาย ต่อ ยอดขายรวมสำำาหรับกลุ่ัมบริษััทจำดทะเบียนในตลัาดหลัักทรัพย์แห่งป็ระเทศุไทย  

ป็ระจำำาปี็ 2562 สำรุป็ได้ดังนี�

 § สำำาหรับกลัุ่มโครงการแนวราบ บริษััทฯ มีสำ่วนแบ่งทางการตลัาดป็ระมาณ 9%

 § สำำาหรับกลัุ่มโครงการแนวสำ้ง บริษััทฯ มีสำ่วนแบ่งทางการตลัาดป็ระมาณ 9%

ทั�งนี� บริษััทฯ มีส่ำวนแบ่งทางการตลัาดทั�งหมด ป็ระมาณ 6% ของยอดขายรวมในกลุ่ัมบริษััทจำดทะเบียน 

ในตลัาดหลัักทรัพยแ์ห่งป็ระเทศุไทย แสำดงภาพได้ดังนี�

สั่ดูส่่วนยอดูข้ายข้องบริษััที่ฯ ต่ิอยอดูข้ายรวม 

ข้องกลุ่มธุุรกิจอสั่งห้าริมที่รัพย์ทัี่�งห้มดูในบริษััที่จดูที่ะเบ่ยน 

ในติลาดูห้ลกัที่รพัย์ฯ

- เฉพาะโครงการแนวราบ

สั่ดูส่่วนยอดูข้ายข้องบริษััที่ฯ ต่ิอยอดูข้ายรวม 

ข้องกลุ่มธุุรกิจอสั่งห้าริมที่รัพย์ทัี่�งห้มดูในบริษััที่จดูที่ะเบ่ยน 

ในติลาดูห้ลกัที่รพัย์ฯ

- เฉพาะโครงการอาคารส้ำง

บมจำ.ศุุภาลััย

บริษััทมหาชน + บริษััทในเคร่อ

บมจำ.ศุุภาลััย

บริษััทมหาชน + บริษััทในเคร่อ

9%

9%

91%

91%
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สั่ดูส่่วนยอดูข้ายข้องบริษััที่ฯ ต่ิอยอดูข้ายรวม 

ข้องกลุ่มธุุรกิจอสั่งห้าริมที่รัพย์ทัี่�งห้มดูในบริษััที่จดูที่ะเบ่ยน 

ในติลาดูห้ลักที่รัพย์ฯ

รวมโครงการแนวราบและอาคารสู่ง

บมจำ.ศุุภาลััย

บริษััทมหาชน + บริษััทในเคร่อ

6%

94%

ที�มา : ศุ้นย์ข้อม้ลัวิจัำยแลัะป็ระเมินค่าอสัำงหาริมทรัพย์ไทย (AGENCY FOR REAL ESTATE AFFAIRS : AREA)

ห้มวดูท่ี่� 5: ความรับผิิดูช่อบข้องคณะกรรมการบริษััที่ (Board Responsibilities)

5.1 โครงส่ร้างข้องคณะกรรมการบรษิััที่

 § องค์ประกอบข้องคณะกรรมการบริษััที่

คณะกรรมการบริษััท ป็ระกอบด้วยผิ้้ทรงคุณวุฒิที�มีความร้้ความสำามารถึ แลัะป็ระสำบการณ์ที�เป็็นป็ระโยชน์  

ต่อบริษััทฯ ป็ระกอบด้วยกรรมการทั�งสิำ�น 10 คน แลัะที�ป็รึกษัาคณะกรรมการบริษััท 1 คน โดยการเล่ัอกตั�งกรรมการเป็็นไป็ตามมติ 

ที�ป็ระชุมผ้้ิถ่ึอหุ้นตามหลัักเกณฑ์์แลัะวิธีการที�ตามกฎหมายกำาหนด ปั็จำจุำบันป็ระกอบด้วย

กรรมการที�เป็็นผ้้ิบริหาร 4 คน = 40%

กรรมการที�ไม่เป็็นผ้้ิบริหาร 2 คน = 20%

กรรมการอิสำระ  4 คน = 40%

ห้ญิง :

ช่าย :

1

9

20%

40%40%

โดยมีกรรมการผิ้้มีอำานาจำลังนามผ้ิกพันบริษััทฯ ค่อ ดร.ป็ระทีป็ ตั�งมติธรรม หร่อ นางอัจำฉรา ตั�งมติธรรม  

หร่อ นายไตรเตชะ ตั�งมติธรรม หร่อ นายกริช จัำนทร์เจำริญสุำข สำองคนในสีำ�คนนี� ลังลัายม่อช่�อร่วมกันแลัะป็ระทับตราสำำาคัญ 

ของบริษััทฯ

นอกจำากนี�บริษััทฯ กำาหนดเป็็นนโยบายว่า คณะกรรมการบริษััท จำะต้องมีความหลัากหลัายในโครงสำร้าง  

ป็ระกอบด้วย บุคคลัที�มีความร้้ ความสำามารถึ ป็ระสำบการณ์ ความร้้ความเชี�ยวชาญหลัากหลัาย ที�สำอดคล้ัองกับกลัยุทธ์ 

ในการดำาเนินธุรกิจำของบริษััทฯ รวมถึึงมีคุณธรรม แลัะจำรรยาบรรณ มีทัศุนคติที�ดีต่อองค์กร มีภาวะผิ้้นำา วิสัำยทัศุน์กว้างไกลั  

แลัะสำามารถึอุทิศุเวลัาให้ได้อย่างเพียงพอ โดยไม่จำำากัด เพศุ เช่�อชาติ ศุาสำนา ทักษัะทางวิชาชีพ ความเชี�ยวชาญเฉพาะด้านอ่�น  
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ซึึ่�งมีการกำาหนดหลัักเกณฑ์์ แลัะกระบวนการแต่งตั�งคณะกรรมการเข้าใหม่ไว้ด้วย (โป็รดด้รายลัะเอียดในหัวข้อ “การสำรรหา 

กรรมการบริษััท”) นอกจำากนี�คณะกรรมการบริษััท จำำานวน 10 คน ที�ป็รึกษัาคณะกรรมการบริษััท 1 คน แลัะผ้้ิบริหารระดับส้ำง 

ของบริษััทฯ ไม่เคยเป็็นพนักงานหร่อหุ้นส่ำวนของบริษััทสำอบบัญชีภายนอกที�ใช้บริการอย้ใ่นช่วง 2 ปี็ที�ผ่ิานมา แลัะในคณะกรรมการ 

ของบริษััทฯ ชุดปั็จำจุำบัน มีกรรมการอิสำระ 4 คน แลัะกรรมการที�ไม่เป็็นผ้้ิบริหาร จำำานวน 2 คน รวมทั�งหมด 6 คน มีป็ระสำบการณ์ 

การทำางานที�เกี�ยวข้องกับธุรกิจำของบริษััทฯ

 § เลข้านุการบริษััที่

คณะกรรมการบริษััท ได้แต่งตั�งนางวารุณี ลัภิธนานุวัฒน์ ซึึ่�งเป็็นพนักงานป็ระจำำา ตำาแหน่งรองกรรมการผ้้ิจัำดการ  

(E-mail : varunee.lap@supalai.com) ได้รับแต่งตั�งเป็็นเลัขานุการบริษััทตามมติที�ป็ระชุมคณะกรรมการบริษััท ครั�งที� 7/2551  

เม่�อวันที� 29 พฤษัภาคม 2551 โดยเริ�มป็ฏิิบัติหน้าที�ในวันเดียวกันกับที�ได้รับการแต่งตั�ง ซึ่ึ�งเป็็นผ้้ิที�มีคุณวุฒิ คุณสำมบัต ิ 

แลัะป็ระสำบการณ์ที�เหมาะสำมกับการดำารงตำาแหน่งเป็็นเลัขานุการบริษััท โดยมีคุณสำมบัติแลัะหน้าที�แลัะความรับผิิดชอบหลััก ดังนี�

 » คุณส่มบัติิเลข้านุการบริษััที่

1. จำบการศุึกษัาด้านกฎหมาย หร่อบัญชี หร่อการเงิน แลัะได้ผิ่านการอบรมหลัักสำ้ตรที�เกี�ยวข้องกับการป็ฏิิบัต ิ

หน้าที�เลัขานุการบริษััท โดยเป็็นผ้้ิมีความรอบร้้ ป็ระสำบการณ์แลัะเข้าใจำในร้ป็แบบธุรกิจำของบริษััทฯ รวมถึึง 

บทบาทหนา้ที�ที�เกี�ยวข้องกบังานเลัขานกุารบรษัิัท ไดแ้ก่ หน้าที�ของกรรมการ หนา้ที�ของบรษัิัทฯ แลัะมคีวามร้้  

ด้านกฎหมายแลัะกฎระเบียบที�เกี�ยวข้อง ตลัอดจำนศึุกษัาหาความร้้ แลัะติดตาม ข้อม้ลั ข่าวสำาร เพ่�อพัฒนา 

การป็ฏิิบัติงานอย่างสำมำ�าเสำมอ

2. ป็ฏิิบติัหน้าที�ตามกฎหมาย กฎระเบียบ วตัถึปุ็ระสำงค์ ข้อบังคบัของบรษิัทัฯ มตคิณะกรรมการบรษิัทัตลัอดจำนมติ 

ที�ป็ระชุมผ้้ิถ่ึอหุ้น ด้วยความรับผิิดชอบ ระมัดระวัง ซ่ึ่�อสัำตย์สุำจำริต มุ่งมั�น ทุ่มเท แลัะสำนับสำนุนการดำาเนินงาน 

ของบริษััทฯ ให้บรรลุัวัตถุึป็ระสำงค์ โดยอย้่ภายใต้หลัักการกำากับด้แลักิจำการที�ดีแลัะจำรรยาบรรณทางธุรกิจำ

3. ยึดมั�นในจำริยธรรม คุณธรรม อันดีงาม แลัะคำานึงถึึงผิ้ ้มีสำ่วนได้เสำียทุกฝ่่าย ซึ่ึ�งจำะไม่กระทำาการใดๆ  

อันจำะก่อให้เกิดผิลัเสีำยต่อช่�อเสีำยง แลัะภาพลัักษัณ์ของบริษััทฯ

4. เก็บรักษัาความลัับของบริษััทฯ ได้เป็็นอย่างดี แลัะไม่มุ่งหวังผิลัป็ระโยชน์สำ่วนตัวจำากโอกาสำทางธุรกิจำ 

ของบริษััทฯ

5. มีมนุษัยสัำมพันธ์ที�ดี มีความสำามารถึในการติดต่อป็ระสำานงานกับฝ่่ายงานแลัะหน่วยงานต่างๆ ทั�งภายใน 

แลัะภายนอกบริษััทฯ

 » ห้น้าที่่�และความรับผิิดูช่อบข้องเลข้านุการบรษิััที่

1. ให้คำาแนะนำาเบ่�องต้นแก่กรรมการบริษััท ในข้อกฎหมาย กฎเกณฑ์์ ระเบียบแลัะข้อบังคับต่างๆ ของบรษิััทฯ  

ที�คณะกรรมการบริษััทต้องทราบ แลัะติดตามให้มีการป็ฏิิบัติตามอย่างถ้ึกต้องแลัะสำมำ�าเสำมอ รวมถึึงรายงาน 

การเป็ลีั�ยนแป็ลังในข้อกำาหนดกฎหมายที�มีนัยสำำาคัญแก่กรรมการ

2. จัำดการป็ระชุมผิ้้ถึ่อหุ้น แลัะการป็ระชุมคณะกรรมการบริษััทให้เป็็นไป็ตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษััท  

แลัะข้อพึงป็ฏิิบัติต่างๆ

3. บันทึกรายงานการป็ระชุมผิ้้ถึ่อหุ้น การป็ระชุมคณะกรรมการบริษััท แลัะเป็ิดเผิยมติที�ป็ระชุมอย่างถึ้กต้อง  

ครบถ้ึวน รวมทั�งป็ระสำานงานแลัะติดตามให้มีการป็ฏิิบัติตามมติที�ป็ระชุมผ้้ิถ่ึอหุ้น แลัะที�ป็ระชุม 

คณะกรรมการบริษััท
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4. จำัดทำาแลัะเก็บรักษัาทะเบียนกรรมการ รายงานป็ระจำำาป็ี หนังสำ่อนัดป็ระชุมผิ้้ถึ่อหุ้น หนังสำ่อนัดป็ระชุม 

คณะกรรมการบริษััท รายงานการป็ระชุมผ้้ิถ่ึอหุ้น แลัะรายงานการป็ระชุมคณะกรรมการบริษััท

5. เกบ็รกัษัารายงานการมส่ีำวนได้เสีำยที�รายงานโดยกรรมการ หร่อ ผิ้บ้รหิาร แลัะนำาเสำนอรายงานตามที�กฎหมาย 

กำาหนด

6. ดแ้ลัให้มกีารเปิ็ดเผิยข้อมล้ัแลัะรายงานสำารสำนเทศุ ในส่ำวนที�รบัผิดิชอบต่อหน่วยงานที�กำากบัดแ้ลั ตามระเบยีบ 

แลัะข้อกำาหนดของหน่วยงานราชการ

7. ด้แลัการจำัดป็ระชุมคณะกรรมการบริษััท เอกสำารสำำาคัญต่างๆ แลัะกิจำกรรมของคณะกรรมการบริษััท

8. ติดต่อแลัะสำ่�อสำารกับผิ้้ถึ่อหุ้นทั�วไป็ให้ได้รับทราบสำิทธิต่างๆ ของผิ้้ถึ่อหุ้น แลัะข่าวสำารของบริษััทฯ

9. ด้แลัเร่�องอ่�นๆ ที�เกี�ยวข้องกับคณะกรรมการบริษััท ฝ่่ายบริหาร แลัะผิ้้ถึอ่หุ้น

10. ดำาเนินการอ่�นๆ ตามที�คณะกรรมการกำากับตลัาดทุนป็ระกาศุกำาหนด รวมทั�งต้องป็ฏิิบัติตามกฎหมาย  

วัตถุึป็ระสำงค์ ข้อบังคับของบริษััท มติที�ป็ระชุมผ้้ิถ่ึอหุ้น ตลัอดจำนป็ระสำานงานให้มีการป็ฏิิบัติตามมติ 

คณะกรรมการบริษััท

 § กรรมการอิส่ระ

คณะกรรมการบริษััท ได้กำาหนดนิยาม กรรมการอิสำระ หมายถึึง กรรมการที�สำามารถึแสำดงความเห็น สำนับสำนุน 

ต่อนโยบายที�เป็็นป็ระโยชน์ต่อผ้้ิถ่ึอหุ้น หร่อรายงานข้อเสำนอแนะได้อย่างเสำรีตามภารกิจำที�ได้มอบหมาย โดยต้องไม่คำานึง 

ถึึงผิลัป็ระโยชน์ใดๆ ที�เกี�ยวกับทรัพย์สิำนหร่อตำาแหน่งหน้าที� แลัะมีความเป็็นอิสำระจำากการควบคุมของฝ่่ายบริหารแลัะผ้้ิถ่ึอหุ้น 

รายใหญ่ของบริษััทฯ ไม่มีส่ำวนเกี�ยวข้อง หร่อ ไม่มีส่ำวนได้เสีำย แลัะไม่ตกอย้่ภายใต้อิทธิพลัของบุคคลัหร่อกลุ่ัมบุคคลัใด รวมถึึง 

ไม่มีสำถึานการณ์ใดๆ ที�จำะมาบีบบังคับให้ ไม่สำามารถึแสำดงความเห็นได้ตามที�พึงจำะเป็็น

 » องค์ประกอบกรรมการอิส่ระ

1. กรรมการอิสำระได้รับการแต่งตั�งโดยคณะกรรมการบริษััท ป็ระกอบด้วย กรรมการอิสำระของบริษััทฯ ทั�งหมด 

แลัะให้คณะกรรมการสำรรหาแลัะกำาหนดค่าตอบแทนเสำนอคณะกรรมการบริษััทแต่งตั�งกรรมการอิสำระ 

คนหนึ�งเป็็นป็ระธานกรรมการอิสำระ (Lead Independent Director)

2. มีคุณสำมบัติการเป็็นกรรมการอิสำระสำอดคลั้องตามหลัักเกณฑ์์คณะกรรมการกำากับตลัาดทุน แลัะข้อกำาหนด 

กรรมการอิสำระของบริษััทฯ โดยกรรมการอสิำระแต่ลัะท่าน มีการทบทวนแลัะรับรองคุณสำมบัติความเป็็นอิสำระ 

อยา่งน้อยปี็ลัะ 1 ครั�ง

3. กรรมการอสิำระ แลัะเป็็นผิ้ท้รงคณุวฒุ ิที�มคีวามร้ ้ความสำามารถึแลัะป็ระสำบการณ์ที�เป็็นป็ระโยชน์ต่อบรษิัทัฯ

 » การกำาห้นดูคุณส่มบัติิข้องกรรมการอิส่ระ

เพ่�อสำร้างความเช่�อมั�นแก่นักลังทุน แลัะรักษัาสำมดุลัของการบริหารจัำดการที�ดี บริษััทฯ ได้กำาหนดนิยาม 

ความเป็็นอิสำระของ “กรรมการอิสำระ” ที�เข้มงวดกว่าหลัักเกณฑ์์ที�กำาหนดโดยคณะกรรมการกำากับตลัาดทุน ดังนี�

1. ได้รับแต่งตั�งจำากคณะกรรมการบริษััท หร่อที�ป็ระชุมผิ้้ถึอ่หุ้นของบริษััทฯ ให้เป็็นกรรมการอิสำระ

2. ถึ่อหุ้นไม่เกินร้อยลัะ 0.5 ของจำำานวนหุ้นที�มีสำิทธิออกเสำียงทั�งหมดของบริษััทฯ บริษััทย่อย บริษััทร่วม หร่อ 

นิติบุคคลัที�อาจำมีความขัดแยง้ ทั�งนี� ให้นับรวมการถ่ึอหุ้นของผ้้ิที�เกี�ยวข้องของกรรมการอิสำระรายนั�นๆ ด้วย
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3. ไม่เป็็นหร่อเคยเป็็นกรรมการที�มีสำ่วนร่วมบริหารงาน ลั้กจำ้าง พนักงาน ที�ป็รึกษัา ที�ได้เงินเด่อนป็ระจำำา  

หร่อผ้้ิมีอำานาจำควบคมุของบรษัิัทฯ บรษัิัทยอ่ย บรษัิัทร่วม หร่อนิติบุคคลัที�อาจำมคีวามขดัแยง้ เว้นแต่จำะไดพ้้น 

จำากการมีลัักษัณะดังกล่ัาวมาแล้ัวไม่น้อยกว่า 2 ปี็ ก่อนวันที�ได้รับการแต่งตั�งเป็็นกรรมการอิสำระ

4. ไม่เป็็นบุคคลัที�มีความสำัมพันธ์ทางสำายโลัหิต หร่อโดยการจำดทะเบียนตามกฎหมาย ในลัักษัณะที�เป็็น  

บิดามารดา ค่้สำมรสำ พี�น้อง แลัะบุตร รวมทั�งค่้สำมรสำของบุตร ของผ้้ิบริหาร หร่อผ้้ิถ่ึอหุ้นรายใหญ่  

ผ้้ิมีอำานาจำควบคุม หร่อบุคคลัที�จำะได้รับการเสำนอให้เป็็นผ้้ิบริหาร หร่อผ้้ิมีอำานาจำควบคุมของบริษััทฯ  

หร่อบริษััทย่อย

5. ไม่มีหร่อเคยมีความสำัมพันธ์ทางธุรกิจำกับบริษััทฯ บริษััทย่อย บริษััทร่วมหร่อนิติบุคคลัที�อาจำมีความขัดแย้ง  

ในลัักษัณะที�อาจำเป็็นการขัดขวางการใช้วิจำารณญาณอย่างอิสำระของตน รวมทั�งไม่เป็็นหร่อเคยเป็็นผ้้ิถ่ึอหุ้น 

รายใหญ่ กรรมการซึึ่�งไม่ใช่กรรรมการอิสำระ หร่อผ้้ิบริหาร ของผิ้้ที�มีความสำัมพันธ์ทางธุรกิจำกับบริษััทฯ  

บริษััทย่อย บริษััทร่วม หร่อนิติบุคคลัที�อาจำมีความขัดแย้ง เว้นแต่จำะได้พ้นจำากการมีลัักษัณะดังกล่ัาวมาแล้ัว 

ไม่น้อยกว่า 2 ปี็ก่อนวันที�ย่�นคำาขออนุญาตต่อสำำานักงานคณะกรรรมการกำากับหลัักทรัพย์แลัะตลัาดหลัักทรัพย์

6. ไม่เป็็นหร่อเคยเป็็นผิ้้สำอบบัญชีของบริษััทฯ บริษััทย่อย บริษััทร่วม หร่อนิติบุคคลัที�อาจำมีความขัดแย้ง  

แลัะไม่เป็็นผ้้ิถ่ึอหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึึ่�งไม่ใช่กรรมการอิสำระ ผ้้ิบริหาร หร่อหุ้นส่ำวนผ้้ิจัำดการของสำำานักงาน 

สำอบบัญชี ซึึ่�งมีผ้้ิสำอบบัญชีของบริษััทฯ บริษััทย่อย บริษััทร่วม หร่อนิติบุคคลัที�อาจำมีความขัดแย้ง เว้นแต่ 

จำะได้พ้นจำากการมีลัักษัณะดังกล่ัาวมาแล้ัวไม่น้อยกว่า 2 ปี็ ก่อนวันที�ได้รับการแต่งตั�งเป็็นกรรมการอิสำระ

7. ไม่เป็็นหร่อเคยเป็็นผิ้้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึึ่�งรวมถึึงการให้บริการเป็็นที�ป็รึกษัากฎหมายหร่อที�ป็รึกษัา 

ทางการเงิน ซึึ่�งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้ัานบาทต่อปี็ จำากบริษััทฯ บริษััทย่อย บริษััทร่วม หร่อนิติบุคคลั 

ที�อาจำมีความขัดแย้ง ทั�งนี� ในกรณีที�ผ้้ิให้บริการทางวิชาชีพเป็็นนิติบุคคลั ให้รวมถึึงการเป็็นผ้ิ้ถ่ึอหุ้นรายใหญ่  

กรรมการซึ่ึ�งไม่ใช่กรรมการอิสำระ ผ้้ิบริหาร หร่อหุ้นส่ำวนผิ้้จัำดการ ของผิ้้ให้บริการทางวิชาชีพนั�นด้วย  

เว้นแต่จำะได้พ้นจำากการมีลัักษัณะดังกล่ัาวมาแล้ัวไม่น้อยกว่า 2 ปี็ ก่อนวันที�ได้รับการแต่งตั�งเป็็นกรรมการอิสำระ

8. ไม่เป็็นกรรมการที�ได้รบัการแต่งตั�งขึ�น เพ่�อเป็็นตวัแทนของกรรมการของบรษัิัทฯ ผิ้ถ่้ึอหุน้รายใหญ่ หร่อผิ้ถ้ึอ่หุ้น 

ซึึ่�งเป็็นผ้้ิที�เกี�ยวข้องกับผ้้ิถ่ึอหุ้นรายใหญ่ของบริษััทฯ

9. ไม่มลีัักษัณะอ่�นใดที�ทำาให้ไม่สำามารถึให้ความเห็นอย่างเป็็นอิสำระเกี�ยวกับการดำาเนินงานของบริษััทฯ

10. กรรมการอิสำระที�มีคุณสำมบัติตาม ข้อ 1 - 9 อาจำได้รับมอบหมายจำากคณะกรรมการบริษััทให้ตัดสำินใจำ 

ในการดำาเนินกิจำการของบริษััทฯ บริษััทยอ่ย บริษััทร่วม หร่อนิติบุคคลัที�อาจำมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสิำนใจำ 

ในร้ป็แบบองค์คณะได้

 » ข้อบเข้ติห้น้าที่่�และความรับผิิดูช่อบ

 § ประธุานกรรมการอิส่ระ ม่ดูังน่�

1. เป็็นป็ระธานการป็ระชมุกรรมการอสิำระ (กรรมการที�ไม่ได้เป็็นผิ้บ้รหิาร) ซึ่ึ�งจำดัให้มกีารป็ระชมุอย่างน้อยปี็ลัะ 1 ครั�ง

2. เป็็นผิ้้นำาแลัะป็ระสำานความคิดเห็นแลัะข้อสำังเกตต่างๆ ของกรรมการอิสำระ เพ่�อเสำนอคณะกรรมการบริษััท

3. เป็็นผิ้้ป็ระสำานการติดต่อระหว่างผิ้้ถึ่อหุ้นกับกรรมการอิสำระ(ถึ้ามี)

4. รับผิิดชอบในการป็ฏิิบัติงานเฉพาะเร่�องที�ต้องดำาเนินการโดยกรรมการอิสำระ
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 § กรรมการอิส่ระ ม่ดูังน่�

1. พิจำารณาให้ข้อเสำนอแนะแลัะความคิดเห็นในป็ระเด็น เร่�อง กลัยุทธ์ แลัะความยั�งย่นที�พึงป็ฏิิบัต ิ

แลัะเป็็นป็ระโยชน์ต่อผ้้ิมีส่ำวนได้เสีำยอ่�นๆ ที�เกี�ยวข้อง

2. กรรมการอิสำระ อาจำขอคำาป็รึกษัาจำากผิ้้เชี�ยวชาญ เพ่�อช่วยให้สำามารถึป็ฏิิบัติหน้าที�ตามกฎบัตรฯ ได้อย่างมี 

ป็ระสิำทธิภาพ ด้วยค่าใช้จ่ำายของบริษััทฯ

3. สำอบทานให้บริษััทฯ ป็ฏิิบัติตามข้อกำาหนด/กฎเกณฑ์์ของหน่วยงานกำากับด้แลับริษััทจำดทะเบียนที�เกี�ยวข้อง 

กับกรรมการอิสำระ

4. ทบทวนแลัะป็รับป็รุงกฎบัตรกรรมการอิสำระ เพ่�อให้มีความเหมาะสำมแลัะเป็็นปั็จำจำุบันเสำมอ

5. กรรมการอิสำระมีสิำทธิเข้าร่วมการอบรม หร่อเข้าร่วมกิจำกรรม เพ่�อเป็็นการเพิ�มพ้นความร้้ในงานที�เกี�ยวข้อง  

โดยใช้ทรัพยากรของบริษััทฯ

6. กรรมการอิสำระป็ระเมินตนเองเพ่�อรับรองคุณสำมบัติความเป็็นอิสำระตามหลัักเกณฑ์์ที�คณะกรรมการกำากับ 

ตลัาดทุนกำาหนดเป็็นป็ระจำำาทุกปี็

 § การกำาห้นดูวาระการดูำารงติำาแห้น่งข้องกรรมการชุ่ดูย่อย

สำำาหรับวาระการดำารงตำาแหน่งของกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจำสำอบ คณะกรรมการกำากับ 

ด้แลักิจำการ คณะกรรมการบริหารความเสีำ�ยง แลัะคณะกรรมการสำรรหาแลัะกำาหนดค่าตอบแทน ดำารงตำาแหน่งคราวลัะ 3 ปี็  

เม่�อพ้นจำากตำาแหน่งตามวาระอาจำได้รับการแต่งตั�งอีกได้

5.2 คณะกรรมการบรษิััที่

 § การแบ่งแยกบที่บาที่ห้น้าที่่�ข้องคณะกรรมการบรษัิัที่ออกจากที่่มบริห้าร

บริษััทฯ มีแบ่งแยกบทบาทหน้าที�ความรับผิิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษััท แลัะฝ่่ายจัำดการออกจำากกัน 

อย่างชัดเจำน มีรายลัะเอียดดังนี�

ประธุานคณะกรรมการบริษััที่ : ประธุานคณะกรรมการบรหิ้าร :

1. รับผิิดชอบในฐานะผิ้้นำาของคณะกรรมการบริษััทในการกำากับ  
ติดตาม ด้แลัการบริหารงานของคณะกรรมการบ ริหาร  
แลัะคณะกรรมการชุดย่อยอ่�นๆ เพ่�อให้มั�นใจำว่า การป็ฏิิบัติ 
หน้าที�ของคณะกรรมการบริษััทแลัะคณะกรรมการชุดย่อย 
อ่�นๆ เป็็นไป็อย่างมีป็ระสิำทธิภาพ แลัะบรรลุัวัตถุึป็ระสำงค์ 
แลัะเป็้าหมายตามแผินงานที�กำาหนดไว้

2. เป็็นป็ระธานการป็ระชุมคณะกรรมการบริษััท แลัะผิ้ ้ถึ่อหุ ้น 
ของบริษััทฯ แลัะด้แลัให้กรรมการทุกคนมีส่ำวนร่วมในการส่ำง
เสำริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที�มีจำริยธรรมแลัะยึดถ่ึอป็ฏิิบัติ 
ตามการกำากับด้แลักิจำการที�ดีแลัะจำรรยาบรรณธุรกิจำของบริษััทฯ

3. เป็็นผิ้ ้ลังคะแนนเสีำยงชี�ขาดในกรณีที�ที�ป็ระชุมคณะกรรมการ 
บริษััท มีการลังคะแนนเสีำยง แลัะคะแนนเสีำยง 2 ฝ่่ายเท่ากัน

1. จำัดการงานแลัะดำาเนินงานของบริษััทฯ ตามทิศุทางกลัยุทธ์  
นโยบาย ที�อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษััท ภายใต้ขอบเขต 
แลัะอำานาจำที�คณะกรรมการบริษััทกำาหนด

2. กำาหนดเป็้าหมายธุรกิจำทั�งในระยะสัำ�นแลัะระยะยาว ในแผินธุรกิจำ 
ป็ระจำำาปี็ รวมทั�งงบป็ระมาณค่าใช้จ่ำายแลัะแผินยุทธศุาสำตร์ 
ระยะยาว ให้คณะกรรมการบริษััทอนุมัติแลัะมีหน้าที�รายงาน 
ความก้าวหน้าตามแผินแลัะงบป็ระมาณที�ได้รับอนุมัติดังกล่ัาว 
ต่อคณะกรรมการในทุกๆ 3 เด่อน

3. บรหิารการป็ฏิิบตังิานผ่ิานคณะกรรมการจัำดการแลัะคณะกรรมการ 
บริหาร ให้บรรลัุ เป็้าหมายตามที�กำาหนดไว้ในแผินธุรกิจำ  
โดยมุ่งสำร้างม้ลัค่าในระยะยาวให้กับผ้้ิถ่ึอหุ้น ความสำามารถึ 
การแข่งขัน แลัะให้ผิลัตอบแทนที�เหมาะสำมแก่ผ้ิ้ถ่ึอหุ้น

4. จำัดสำรรทรัพยากร แลัะสำรรหาบุคคลัากรที�มีศัุกยภาพให้เกิด 
ป็ระโยชน์ส้ำงสุำด
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ประธุานคณะกรรมการบริษััที่ : ประธุานคณะกรรมการบริห้าร :

4. จัำดสำรรเวลัาอย่างเพียงพอต่ออภิป็รายป็ัญหาสำำาคัญๆ กำาหนด 
วาระการป็ระชมุคณะกรรมการบรษัิัทร่วมกบักรรมการอสิำระ แลัะ 
มีมาตรการที�ด้แลัให้เร่�องสำำาคัญได้ถ้ึกบรรจุำเป็็นวาระการป็ระชุม  
รวมทั�ง ส่ำงเสำริมแลัะสำนับสำนุนให้ฝ่่ายจัำดการมีการใช้ดุลัยพินิจำ 
ที�รอบคอบอภิป็รายในป็ระเด็นต่างๆ ระหว่างการป็ระชุม สำอบถึาม  
แลัะแสำดงความคิดเห็น

5. สำ่งเสำริมให้เกิดความสัำมพันธ์ที�สำร้างสำรรค์ ทั�งระหว่างกรรมการ  
แลัะคณะกรรมการบริษััทกับฝ่่ายบริหาร

5. บรรจำุ แต่งตั�ง ถึอดถึอน โยกย้าย เลั่�อน ลัด ตัดเงินเด่อน 
หร่อค่าจ้ำาง ลังโทษัทางวินัย พนักงานแลัะล้ักจ้ำางตลัอดจำน 
ใ ห้พ นักงานแลัะ ล้ัก จ้ำ า งออกจำากตำาแหน่ งตามระ เบี ยบ 
ที�คณะกรรมการกำาหนด

6. สำ่งเสำริมแลัะสำร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เข้มแข็ง แลัะสำนับสำนุน 
วิสัำยทัศุน์ แลัะการเติบโตของธุรกิจำ

7. ติดตามการดำา เนินงานของบริษััทฯอย ่างใกลั ้ชิด วัดผิลั 
การดำาเนินการแลัะรายงานถึึงกิจำการที�ฝ่่ายจัำดการได้กระทำา 
ไป็แลั้ว ต่อคณะกรรมการบริษััทเป็็นระยะแลัะทันสำถึานการณ์

8. พิจำารณากลัั�นกรองแลัะนำาเสำนอขออนุมัติจำากคณะกรรมการ 
บริษััทในเร่�องเกี�ยวกับนโยบายแลัะทิศุทางธุรกิจำของบริษััทฯ 
เร่�องที�หากทำาไป็แล้ัว จำะเกิดการเป็ลีั�ยนแป็ลังอย่างสำำาคัญ 
แก่กิจำการของบริษััทฯ แลัะเร่�องที�ต้องป็ฏิิบัติตามกฎหมาย  
แลัะข้อบังคับของตลัาดหลัักทรัพย์แห่งป็ระเทศุไทย

9. จำัดทำารายลัะเอียดอำานาจำดำาเนินการภายในบริษััทฯ เพ่�อกระจำาย 
อำานาจำ ให้ พ นัก ง านสำามารถึป็ ฏิิ บั ติ ง าน  แลัะตั ด สิำน ใจำ 
อย่างมีป็ระสิำทธิภาพ มีความคล่ัองตัวโดยไม่เสีำยการควบคุม 
เพ่�อนำาเสำนอคณะกรรมการบริษััทอนุมัติ

10. ทำารายงานสำถึานะการเงนิ แลัะงบการเงนิ ให้คณะกรรมการบรษิัทั  
พิจำารณาอนุมัติทุกๆ ไตรมาสำ

ทั�งนี� การมอบอำานาจำดังกล่ัาวข้างต้นให้แก่ป็ระธานกรรมการบริหารนั�น จำะต้องไม่มีลัักษัณะเป็็นการมอบอำานาจำ 

ที�ทำาให้ผ้้ิรับมอบอำานาจำสำามารถึอนุมัติรายการที�ตนหร่อบุคคลัที�อาจำมีความขัดแย้ง มีส่ำวนได้เสีำย หร่ออาจำมีความขัดแย้ง 

ทางผิลัป็ระโยชน์ในลัักษัณะอ่�นใดกับบริษััทฯ หร่อบริษััทยอ่ย เว้นแต่เป็็นการดำาเนินงานตามธุรกิจำป็กติของบริษััทฯ แลัะได้รับมติ 

ที�ป็ระชุมคณะกรรมการบริษััทที�มีกรรมการอิสำระเข้าร่วมป็ระชุม แลัะได้กำาหนดกรอบการพิจำารณาชัดเจำนแลั้วเท่านั�น ทั�งนี�  

ให้เป็็นไป็ตามเกณฑ์์ของสำำานักงานคณะกรรมการกำากับหลัักทรัพย์แลัะตลัาดหลัักทรัพย์ แลัะกฎเกณฑ์์ของตลัาดหลัักทรัพย ์

แห่งป็ระเทศุไทย หร่อหน่วยงานราชการอ่�นๆ ที�กำาหนด

คณะกรรมการบริษััท ทำาหน้าที�โดยคำานึงถึึงหลัักการความซึ่่�อตรง (Integrity) ความโป็ร่งใสำตรวจำสำอบได้  

(Transparency) ความเป็็นธรรมกับผ้้ิที�เกี�ยวข้อง (Fairness) แลัะระมัดระวังรักษัาผิลัป็ระโยชน์ของบริษััทฯ มีรายลัะเอียดดังนี�

 § ห้น้าที่่�และความรับผิิดูช่อบข้องคณะกรรมการบรษิััที่ แบ่งเป็น 2 ดู้าน ดัูงน่�

1. การกำาห้นดูที่ิศที่าง นโยบาย และกลยุที่ธุ์ที่างธุุรกิจ

 § ด้แลัให้มีระบบหร่อกลัไกอย่างเพียงพอ เพ่�อให้มั�นใจำว่าการดำาเนินการของบริษััทฯ เป็็นไป็ตามกฎหมาย  

วัตถึุป็ระสำงค์ เป้็าหมาย ข้อบังคับของบริษััทฯ แลัะนโยบายการดำาเนินงาน ตลัอดจำนมติที�ป็ระชุมผิ้้ถ่ึอหุ้น 

แลัะรักษัาผิลัป็ระโยชน์ของบริษััทฯ บนพ่�นฐานของหลัักการกำากับด้แลักิจำการที�ดี

 § กำาหนดวิสัำยทัศุน์ พันธกิจำ ค่านิยมองค์กร ทิศุทางกลัยุทธ์ วัตถุึป็ระสำงค์ เป็้าหมายหลััก แลัะนโยบาย 

การดำาเนินงานของบริษััทฯ ทั�งนี� จำะพิจำารณาทบทวนวิสัำยทัศุน์ พันธกิจำ ค่านิยมองค์กร ทิศุทางกลัยุทธ์  

วัตถุึป็ระสำงค์ เป้็าหมายหลััก แลัะนโยบายการดำาเนินงานของบริษััทฯ เป็็นป็ระจำำา แลัะอนุมัติทุกปี็ เพ่�อให้ 

สำอดคล้ัองกับแผินการดำาเนินธุรกิจำของบริษััทฯ

 § การควบคุมด้แลัการดำาเนินงานของบริษััทฯ ให้ถ้ึกต้องตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานที�เกี�ยวข้อง  

มีความรับผิิดชอบแลัะรักษัาผิลัป็ระโยชน์ต่อผ้้ิถ่ึอหุ้น เพ่�อสำร้างคุณค่าแก่กิจำการอย่างยั�งยน่ พร้อมทั�งเปิ็ดเผิย 

ข้อม้ลัอย่างเพียงพอ ถ้ึกต้อง ครบถ้ึวน มีมาตรฐาน แลัะโป็ร่งใสำ ต่อผ้้ิถ่ึอหุ้นแลัะผ้้ิที�เกี�ยวข้องทุกฝ่่าย
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 § ด้แลัจำดัให้มนีโยบายแลัะแนวป็ฏิบิตัด้ิานการต่อต้านการทุจำรติคอร์รปั็ชัน กลัไกการรบัเร่�องร้องเรยีน ที�ชดัเจำน  

แลัะส่ำ�อสำารในทุกระดับองค์กรแลัะต่อบุคคลัภายนอก เพ่�อให้เกิดการนำาไป็ป็ฏิิบัติจำริง

 § ให้ความเห็นชอบกลัยุทธ์ นโยบายการดำาเนินงานที�สำำาคัญ  รวมถึึงวัตถึุป็ระสำงค์  เป็้าหมายทางการเงิน  

แลัะแผินงานบริษััทฯ รวมทั�งติดตาม ป็ระเมินผิลั แลัะด้แลัการรายงานผิลัการดำาเนินงานให้มีการป็ฏิิบัติ 

ตามแผินงาน วัตถุึป็ระสำงค์ แลัะเป้็าหมายที�กำาหนด

 § พิจำารณาอนุมัติงบป็ระมาณในการลังทุน แลัะในการดำาเนินกิจำการของบริษััทฯ ป็ระจำำาป็ี รวมทั�งด้แลั 

การใช้ทรัพยากรของบริษััทฯ

 § พิจำารณาแต่งตั�งแลัะกำาหนดขอบเขตหน้าที�ของคณะกรรมการบริหารแลัะกรรมการจำัดการ ไว้อย่างชัดเจำน

 § พิจำารณาแต่งตั�งคณะกรรมการชุดย่อย เพ่�อช่วยป็ฏิิบัติงานตามความรับผิิดชอบของคณะกรรมการบริษััท 

พร้อมทั�งกำาหนดขอบเขตหน้าที�ของคณะกรรมการชุดย่อยไว้อย่างชัดเจำน  แลัะจำัดให้มีการรายงานผิลัการ 

ป็ฏิิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย

 § สำนบัสำนนุให้นำาเทคโนโลัยสีำารสำนเทศุมาใช้เป็็นส่ำวนหนึ�งของกลัยทุธ์ แลัะการดำาเนนิงาน โดยดแ้ลัให้มกีารใช้ 

เทคโนโลัยีสำารสำนเทศุในการเพิ�มโอกาสำทางธุรกิจำ การพัฒนาผิลัการดำาเนินงาน แลัะความยั�งยน่ของกิจำการ 

 § ให้ความสำำาคญัแลัะสำนับสำนนุการสำร้างนวตักรรมที�ก่อให้เกดิมล้ัค่าเพิ�มแก่ธรุกจิำควบค้ไ่ป็กบัการสำร้างป็ระโยชน์ 

ต่อล้ักค้า หร่อผ้้ิที�เกี�ยวข้อง สัำงคม แลัะสิำ�งแวดล้ัอม

 § จัำดให้มกีลัไกในการดแ้ลัให้ผิ้ถ้ึอ่หุน้มส่ีำวนร่วมในการตดัสำนิใจำในเร่�องสำำาคญัของบรษิัทัฯ แลัะจำดัให้มกีารป็ระชมุ 

ผ้้ิถ่ึอหุ้นเป็็นการป็ระชุมใหญ่สำามัญป็ระจำำาปี็ ภายในไม่เกิน 4 เด่อน นับแต่วันปิ็ดบัญชีสิำ�นปี็ของบริษััทฯ  

แลัะจัำดป็ระชุมผ้้ิถ่ึอหุ้นเป็็นการป็ระชุมวิสำามัญเม่�อมีความจำำาเป็็นให้เป็็นไป็ด้วยความเรียบร้อย โป็ร่งใสำ  

มีป็ระสิำทธิภาพ แลัะเอ่�อให้ผ้้ิถ่ึอหุ้นสำามารถึใช้สิำทธิของตน

 § กำาหนดกลัไกในการกำากบัดแ้ลันโยบาย แลัะการดำาเนนิงานของบริษััทย่อยแลัะกจิำการอ่�นที�บรษิัทัฯ ไป็ลังทนุ 

อย่างนัยสำำาคัญ

 § จัำดป็ระชุมคณะกรรมการบริษััททุกไตรมาสำ โดยมีการกำาหนดการป็ระชุมแลัะวาระการป็ระชุมไว้ลั่วงหน้า  

แลัะในการป็ระชุมต้องมีกรรมการไมน้่อยกว่ากึ�งหนึ�งของทั�งหมด การวนิิจำฉัยชี�ขาดของที�ป็ระชุมให้ถ่ึอเอาเสีำยง 

ข้างมากเป็็นมติ ถ้ึาคะแนนเสีำยงเท่ากันให้ป็ระธานของที�ป็ระชุมออกเสีำยงเพิ�มขึ�นอีกเสีำยงหนึ�งเป็็นเสีำยงชี�ขาด

 § สำนับสำนุนให้คณะกรรมการจัำดการ ผิ้้บริหาร หร่อผิ้้เกี�ยวข้อง เข้าร่วมป็ระชุมเพ่�อให้รายลัะเอียดเพิ�มเติม 

ในฐานะที�เกี�ยวข้องกับปั็ญหาโดยตรง

 § ให้คำาป็รึกษัา ร่วมอภิป็รายป็ัญหาอย่างกว้างขวางโดยทั�วกัน แลัะวินิจำฉัยด้วยดุลัยพินิจำที�รอบคอบ  

เร่�องที�เสำนอตามวาระการป็ระชุมคณะกรรมการบริษััท แลัะมีอิสำระที�จำะเสำนอเร่�องที�เป็็นป็ระโยชน์ต่อบริษััทฯ  

เข้าส่้ำวาระการป็ระชุม

 § จัำดทำารายงานความรับผิิดชอบของคณะกรรมการบริษััทต่อรายงานทางการเงิน โดยแสำดงควบค้่กับรายงาน 

ของผ้้ิสำอบบัญชีไว้ในรายงานป็ระจำำาปี็ แลัะครอบคลุัมในเร่�องที�สำำาคัญๆ ตามนโยบายเร่�องข้อพึงป็ฏิิบัติที�ดี 

สำำาหรับกรรมการบริษััทจำดทะเบียนของตลัาดหลัักทรัพย์แห่งป็ระเทศุไทย รวมถึึงจัำดทำารายงานความยั�งย่น

 § รายงานการมสีำ่วนได้เสำีย โดยบันทึกไว้ในรายงานการป็ระชุมคณะกรรมการบริษััท

 § พิจำารณากำาหนดแลัะแก้ไขเป็ลัี�ยนแป็ลังช่�อกรรมการผิ้้มีอำานาจำลังนามผิ้กพันบริษััทฯ ได้
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 § มอบอำานาจำดำาเนินการให้ป็ระธานกรรมการบริหารในการดำาเนินกิจำการของบริษััทฯ ตลัอดจำนมีอำานาจำ 

แต่งตั�ง แลัะถึอดถึอนพนักงานของบริษััทฯ รวมทั�งกำาหนดค่าตอบแทนในการทำางาน ตามนโยบาย 

ของคณะกรรมการบริษััท รวมทั�งมอบอำานาจำดำาเนินการแก่พนักงานที�สำอดคล้ัองกับสำถึานการณ์ของธุรกิจำ

 § สำ่งเสำริมให้มีการนำาเทคโนโลัยีสำารสำนเทศุมาใช้ในการเผิยแพร่ข้อม้ลั แลัะสำามารถึเข้าถึึงสำารสำนเทศุที�จำำาเป็็น 

เพิ�มเติมได้ ในกรณีจำำาเป็็นคณะกรรมการบริษััทสำามารถึจัำดให้มีความเห็นจำากที�ป็รึกษัาอิสำระหร่อผ้้ิป็ระกอบ 

วิชาชีพภายนอกด้วยค่าใช้จ่ำายของบริษััทฯ

 § มีสำ่วนร่วมในการสำร้างแลัะขับเคลั่�อนวัฒนธรรมองค์กรที�ยึดมั�นในจำริยธรรม โดยคณะกรรมการบริษััท  

ควรป็ระพฤติตนเป็็นแบบอย่างในฐานะผ้้ินำาในการกำากับด้แลักิจำการ

2. การติิดูติามการดูำาเนินงานข้องฝ่่ายจัดูการเพื�อติรวจส่อบถ่ืวงดุูล และส่อดูคล้องกับทิี่ศที่างข้องบริษััที่ฯ

โดยการมอบหมายดังกล่ัาวมิได้เป็็นการป็ลัดเป็ล่ั�องหน้าที�ความรับผิิดชอบของคณะกรรมการบริษััท  

แลัะคณะกรรมการบริษััท ยังควรติดตามด้แลัฝ่่ายจัำดการให้ป็ฏิิบัติหน้าที�ตามที�ได้รับมอบหมาย ดังนี�

2.1  การกำากับดููแลกิจการ

 § ติดตามด้แลัให้คณะกรรมการจำัดการ ป็ระกอบธุรกิจำอย่างมีความรับผิิดชอบต่อสัำงคมแลัะสำิ�งแวดลั้อม  

สำะท้อนอย้ใ่นแผินดำาเนินการ (Operational Plan) แลัะนำาแผินกลัยุทธ์ไป็ถ่ึายทอดเป็็นแผินดำาเนินการ 

ให้สำอดคล้ัองกับแผินกลัยุทธ์ เป้็าหมายหลััก แลัะวัตถุึป็ระสำงค์ของบริษััทฯ รวมถึึงกำาหนดกรอบการจัำดสำรร 

งบป็ระมาณ แลัะจัำดการทรัพยากร สำำาหรับการพัฒนาให้เป็็นไป็อย่างมีป็ระสิำทธิภาพแลัะป็ระสิำทธิผิลั  

คำานึงถึึงผิลักระทบแลัะการพัฒนาทรัพยากรตลัอดสำาย Value Chain

 § ให้คณะกรรมการจำัดการ รายงานผิลัการดำาเนินงานอย่างน้อย ไตรมาสำลัะ 1 ครั�ง เพ่�อให้สำามารถึกำากับ  

ควบคุม แลัะด้แลัการป็ฏิิบัติงานของคณะกรรมการจัำดการได้อย่างต่อเน่�องแลัะทันการณ์

 § ให้กรรมการที�ไม่เป็็นผิ้้บริหาร จำัดป็ระชุมระหว่างกันเองตามความจำำาเป็็น เพ่�ออภิป็รายป็ัญหาต่างๆ  

เกี�ยวกับการจำดัการที�อย้ใ่นความสำนใจำ โดยไม่มีฝ่่ายจัำดการเข้ารว่มดว้ย พรอ้มรายงานตอ่ป็ระธานกรรมการ 

บริหารรับทราบ

 § ให้มีการติดตามด้แลัความเพียงพอของสำภาพคลั่องทางการเงินแลัะความสำามารถึในการชำาระหนี� 

ของกิจำการ พร้อมมีแผินในการแก้ไขปั็ญหา เพ่�อใช้กอบก้้ฐานะการดำาเนินงานในภาวะที�เกิดการ 

ป็ระสำบปั็ญหาทางการเงินหร่อมีแนวโน้มว่าจำะป็ระสำบปั็ญหา

 § สำอดสำ่องด้แลั จำัดการ แลัะติดตามแก้ไขป็ัญหาความขัดแย้งทางผิลัป็ระโยชน์ที�อาจำเกิดขึ�น  

รายการที�เกี�ยวโยงกัน ให้มีการทำารายการเป็็นไป็ตามขั�นตอนการดำาเนินการแลัะการเป็ดิเผิยข้อม้ลัตามที� 

กฎหมายกำาหนด รวมถึึงการป็อ้งกนัการใช้ป็ระโยชนอั์นมิควรในทรพัยสิ์ำน ข้อม้ลั แลัะโอกาสำของบรษัิัทฯ  

แลัะการทำาธุรกรรมกับผ้้ิที�มีความสัำมพันธ์เกี�ยวโยงกับบริษััทในลัักษัณะที�ไม่สำมควร

 § กำากบัให้มหีน่วยงานแลัะผิ้ร้บัผิดิชอบงานด้านนักลังทนุสำมัพนัธ์ ดำาเนนิการกำาหนดทศิุทาง สำนบัสำนนุงาน 

ด้านนักลังทุนสัำมพันธ์ แลัะด้แลัให้มีช่องทางในการส่ำ�อสำารกับผ้้ิถ่ึอหุ้นแต่ลัะกลุ่ัมแลัะผ้้ิมีส่ำวนได้ส่ำวนเสีำย 

ของบริษััทฯ เช่น นักลังทุน นักวิเคราะห์ แลัะส่ำ�อมวลัชน อย่างเหมาะสำม แลัะเป็็นไป็อย่างเท่าเทียมกัน

 § จัำดให้มรีะบบบญัช ีการรายงานทางการเงนิแลัะการสำอบบัญช ีรวมทั�งดแ้ลัให้มรีะบบการควบคมุภายใน 

แลัะการตรวจำสำอบภายในที�มีป็ระสิำทธิภาพแลัะป็ระสิำทธิผิลั
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 § จำัดให้มีการทำางบแสำดงฐานะทางการเงินแลัะงบกำาไรขาดทุน ณ วันสำิ�นสำุดของรอบปี็บัญชีของบรษิััทฯ  

เสำนอต่อที�ป็ระชุมผ้้ิถ่ึอหุ้น ในการป็ระชุมสำามัญป็ระจำำาปี็ เพ่�อพิจำารณาอนุมัติงบดุลัแลัะบัญชีกำาไรขาดทุน  

แลัะคณะกรรมการบริษััท ต้องจัำดให้ผ้้ิสำอบบัญชีตรวจำสำอบให้เสำร็จำสิำ�นก่อนนำาเสำนอต่อที�ป็ระชุมผ้้ิถ่ึอหุ้น

 § จำัดให้มีการรายงานข้อม้ลัทางการเงินข้อม้ลัแลัะข้อม้ลัทั�วไป็ที�สำำาคัญต่อผิ้้ถึ่อหุ้นอย่างครบถึ้วนถึ้กต้อง  

แลัะเพียงพอ แลัะย่นยันการตรวจำสำอบรับรองข้อม้ลัที�รายงาน

 § จำัดให้มีการเป็ิดเผิยข้อม้ลัทางการเงินแลัะไม่ใช่ทางการเงินที�ถึ้กต้อง ชัดเจำน โป็ร่งใสำ น่าเช่�อถึ่อ 

แลัะมีมาตรฐานส้ำง

2.2  การควบคุมภายในและการบริห้ารความเส่่�ยง

 § กำาหนดแนวทางการบริหารจำัดการความเสำี�ยงอย่างครอบคลัุม แลัะด้แลัให้ผิ้ ้บริหารมีระบบ 

การควบคุมภายใน หร่อกระบวนการที�มีป็ระสิำทธิภาพในการบริหารจัำดการความเสีำ�ยง

 § จำดัให้มกีารควบคมุแลัะตรวจำสำอบภายใน ตลัอดจำนจำดัทำาระบบการควบคมุทางการเงนิ การดำาเนนิงาน  

แลัะการกำากับด้แลัการป็ฏิิบัติงาน รวมทั�งควบคุมแลัะบริหารความเสีำ�ยง

2.3  การกำาห้นดูค่าติอบแที่นกรรมการ

 § คณะกรรมการบริษััทมีหน้าที�นำาเสำนอค่าตอบแทนกรรมการให้ที�ป็ระชุมสำามัญผิ้ ้ถึ่อหุ ้นอนุมัติ  

โดยพิจำารณาให้มีโครงสำร้าง แลัะอัตราค่าตอบแทน ให้มีความเหมาะสำมกับหน้าที�ความรับผิิดชอบ  

แลัะจ้ำงใจำให้คณะกรรมการบริษััท นำาพาองค์กรให้ดำาเนินงานเป็็นไป็ตามเป้็าหมายทั�งในระยะสัำ�น  

แลัะระยะยาว

2.4  การกำาห้นดูค่าติอบแที่น และผิู้บริห้ารระดูับสู่ง

 § แต่งตั�งแลัะกำาหนดค่าตอบแทนป็ระธานกรรมการบริหาร

 § ด้แลัให้มีระบบหร่อกลัไกการจำ่ายค่าตอบแทนผิ้้บริหารระดับสำ้งที�เหมาะสำมเพ่�อก่อให้เกิดแรงจำ้งใจำ 

ทั�งในระยะสัำ�นแลัะระยะยาว ในการป็ฏิิบัติงานให้สำอดคล้ัองกับวัตถุึป็ระสำงค์ เป้็าหมายหลัักของบริษััทฯ

 § คณะกรรมการบรษัิัทมหีน้าที�ป็ระเมนิผิลังานของผิ้บ้รหิารระดบัสำง้ แลัะกำาหนดค่าตอบแทนให้สำอดคล้ัอง 

กับผิลัการดำาเนินงาน

2.5  การเส่นอข้ายห้ลักที่รัพย์แก่พนักงานและกรรมการ

3. การประเมินผิลงานตินเอง

คณะกรรมการบรษัิัท จัำดให้มีการป็ระเมนิผิลัการป็ฏิิบัติหนา้ที�ป็ระจำำาปี็ของคณะกรรมการบรษัิัท คณะกรรมการ 

ชุดยอ่ย แลัะกรรมการรายบุคคลั อยา่งน้อยปี็ลัะ 1 ครั�ง โดยผ่ิานคณะกรรมการสำรรหาแลัะกำาหนดค่าตอบแทน แลัะนำาผิลัป็ระเมิน 

ไป็ใช้สำำาหรับการพัฒนาการป็ฏิิบัติหน้าที�ของกรรมการ
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4. การแต่ิงตัิ�งบุคคลท่ี่�ม่คุณวุฒิเห้มาะส่มมาที่ำาห้น้าท่ี่�เลข้านุการบริษััที่

 § การแติ่งติั�งและการถือดูถือนกรรมการบริษััที่

คณะกรรมการบริษััทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสำรรหาแลัะกำาหนดค่าตอบแทน ทำาหน้าที�เสำนอขออนุมัติแต่งตั�ง 

ต่อที�ป็ระชุมผ้้ิถ่ึอหุ้นตามหลัักเกณฑ์์แลัะวิธีการที�กำาหนดอย้่ในข้อบังคับบริษััท โดยมีสำาระสำำาคัญดังนี�

1. กรรมการของบริษััทเลั่อกตั�งโดยที�ป็ระชุมผิ้้ถ่ึอหุ้น โดยมีจำำานวนไม่น้อยกว่าห้าคน แลัะมีกรรมการที�เป็็นอิสำระ 

ไม่น้อยกว่า 3 คน ซึึ่�งกรรมการไม่น้อยกว่ากึ�งหนึ�งของจำำานวนกรรมการทั�งหมด ต้องมีถิึ�นที�อย้่ในราชอาณาจัำกร  

แลัะกรรมการบริษััทอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็็นผ้้ิมีความร้้ด้านบัญชีแลัะการเงิน โดยกรรมการต้องมีคุณสำมบัติ 

ตามที�กฎหมายแลัะข้อบังคับกำาหนด

2. ให้ที�ป็ระชุมผิ้้ถึ่อหุ้นเลั่อกตั�งกรรมการ ซึึ่�งคณะกรรมการสำรรหาเป็็นผิ้้คัดเลั่อกแลัะเสำนอช่�อบุคคลัที�มีคุณสำมบัติ 

เหมาะสำม ตามหลัักเกณฑ์์ดังต่อไป็นี�

(1) ผิ้้ถึ่อหุ้นคนหนึ�งมีคะแนนเสำียงเท่ากับหนึ�งหุ้นต่อหนึ�งเสำียง

(2) ผิ้ ้ถึ่อหุ ้นแต่ลัะคนจำะต้องใช้คะแนนเสีำยงที�มีอย้่ทั�งหมดตาม (1) เลั่อกตั�งบุคคลัคนเดียว หร่อหลัายคน 

เป็็นกรรมการก็ได้ แต่จำะแบ่งคะแนนเสีำยงให้แก่ผ้้ิใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(3) บุคคลัซึึ่�งได้รบัคะแนนเสีำยงสำง้สุำดตามลัำาดบัลังมา เป็็นผิ้ไ้ด้รบัการเลัอ่กตั�งเป็็นกรรมการเท่ากบัจำำานวนกรรมการ 

ที�จำะพึงมี หร่อจำะพึงเล่ัอกตั�งในครั�งนั�น ในกรณีที�บุคคลัซึึ่�งได้รับการเล่ัอกตั�งในลัำาดับถัึดลังมา มีคะแนนเสีำยงเท่ากัน 

เกินจำำานวนกรรมการที�จำะพึงมีหร่อจำะพึงเล่ัอกตั�งในครั�งนั�น ให้ผ้้ิเป็็นป็ระธานเป็็นผ้้ิออกเสีำยงชี�ขาด

3. ในการป็ระชมุสำามญัป็ระจำำาปี็ทกุครั�ง ให้กรรมการออกจำากตำาแหน่ง 1 ใน 3 เป็็นอตัรา ถ้ึาจำำานวนกรรมการที�จำะแบ่งออก 

ให้ตรงเป็็นสำามส่ำวนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำำานวนใกล้ัที�สุำดกับส่ำวน 1 ใน 3 กรรมการที�จำะต้องออกจำากตำาแหน่งในปี็แรก  

แลัะในปี็ที�สำองภายหลัังจำดทะเบียนบริษััทให้จัำบสำลัากกันว่าผ้้ิใดจำะออก ส่ำวนปี็หลัังๆ ต่อไป็ให้กรรมการที�อย้ใ่นตำาแหน่ง 

นานที�สุำดนั�นเป็็นผ้้ิออกจำากตำาแหน่ง

4. กรรมการคนใดจำะลัาออกจำากตำาแหน่ง ให้ย่�นใบลัาออกต่อบรษิัทัฯ การลัาออกมผีิลันบัแต่วนัที�ใบลัาออกไป็ถึงึบริษัทัฯ

5. ในการลังมติให้กรรมการคนใดออกจำากตำาแหน่งก่อนถึึงคราวออกตามวาระ ให้ถึอ่คะแนนเสำียงไม่น้อยกว่าสำามในสำี� 

ของจำำานวนผ้้ิถ่ึอหุ้นที�มาป็ระชุมแลัะมีสิำทธิออกเสีำยง แลัะมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ�งหนึ�งของจำำานวนหุ้นที�ถ่ึอ  

โดยผ้้ิถ่ึอหุ้นที�มาป็ระชุมแลัะมีสิำทธิออกเสีำยงลังคะแนน

 § การมอบอำานาจ โดูยคณะกรรมการบริษััที่

บริษััทฯ โดยกรรมการผิ้มี้อำานาจำลังลัายม่อช่�อในนามบรษัิัทฯ สำองในสีำ�คน ลังลัายม่อช่�อรว่มกันมอบอำานาจำใหก้รรมการ 

ท่านอ่�น หร่อบุคคลัอ่�น ดำาเนินการแทน ในกิจำการของบริษััทฯ ภายในช่วงระยะเวลัาหนึ�งๆ

ทั�งนี� การมอบหมายอำานาจำหน้าที� แลัะความรับผิิดชอบของคณะกรรมการบริษััทนั�น จำะไม่มีลัักษัณะเป็็นการมอบอำานาจำ  

หร่อมอบอำานาจำช่วงที�ทำาให้คณะกรรมการบริษััท หร่อผ้้ิรับมอบอำานาจำจำากคณะกรรมการบริษััท สำามารถึอนุมัติรายการที�ตน 

หร่อบุคคลัที�อาจำมีความขัดแยง้ (ตามนิยามไว้ในป็ระกาศุคณะกรรมการก.ลั.ต.) สำำาหรับทั�งบริษััทฯ แลัะบริษััทยอ่ย อำานาจำการอนมัุติ 

ของคณะกรรมการบริษััท มีดังนี�

◊ พิจำารณาอนุมัติการทำารายการได้มาหร่อจำำาหน่ายไป็ซึ่ึ�งสำินทรัพย์ เว้นแต่รายการดังกลั่าวจำะต้องได้รับอนุมัติ 

จำากที�ป็ระชุมผ้้ิถ่ึอหุ้น ทั�งนี� ในการพิจำารณาอนุมัติดังกล่ัาวจำะเป็็นไป็ตามป็ระกาศุ ข้อบังคับ แลัะ/หร่อ  

ระเบียบที�เกี�ยวข้องกับสำำานักงาน ก.ลั.ต.
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◊ พจิำารณาอนุมติัการทำารายการที�เกี�ยวโยงกนั เว้นแต่รายการดงักล่ัาวจำะต้องได้รบัอนมุตัจิำากที�ป็ระชุมผิ้ถ่้ึอหุ้น ทั�งนี�  

ในการพิจำารณาอนุมัติดังกล่ัาวจำะเป็็นไป็ตามป็ระกาศุ ข้อบังคับ แลัะ/หร่อ ระเบียบที�เกี�ยวข้องกับสำำานักงาน ก.ลั.ต.

◊ พจิำารณาอนุมติัการจ่ำายเงินปั็นผิลัระหว่างกาลัให้แก่ผิ้ถ้ึอ่หุน้ เม่�อเหน็ได้ว่าบรษัิัทฯ มกีำาไรพอสำมควรที�จำะทำาเช่นนั�น  

แลัะรายงานการจ่ำายเงินปั็นผิลัดังกล่ัาว ให้ที�ป็ระชุมผ้้ิถ่ึอหุ้นทราบในการป็ระชุมผ้้ิถ่ึอหุ้นคราวต่อไป็

◊ มีอำานาจำพิจำารณาอนุมัติการก้้หร่อการขอสำินเช่�อใดๆ จำากสำถึาบันการเงิน หร่อการตั�งวงเงินทุนหมุนเวียนใหม่  

(O/D) รวมตลัอดถึึงการใช้จ่ำายเงินเพ่�อการลังทุน เพ่�อการจำัดซ่ึ่�อที�ดิน ภายในวงเงินแต่ลัะรายการที�เกินกว่า  

200 ล้ัานบาท ต่อครั�ง

 § การส่รรห้ากรรมการบริษััที่

บริษััทฯ ได้แต่งตั�งคณะกรรมการสำรรหาแลัะกำาหนดค่าตอบแทน ทำาหน้าที�พิจำารณาคัดเล่ัอก แลัะกลัั�นกรองบุคคลั 

ที�ได้รับการเสำนอช่�อ เพ่�อการคัดเล่ัอกแลัะเสำนอแต่งตั�งให้ดำารงตำาแหน่งกรรมการ โดยคำานึงถึึงสัำดส่ำวน จำำานวน แลัะองค์ป็ระกอบ 

ของคณะกรรมการบริษััทที�เหมาะสำม คณะกรรมการสำรรหาแลัะกำาหนดค่าตอบแทนจำะพิจำารณาคัดเล่ัอกบุคคลัที�มีคุณสำมบัติ  

แลัะไม่มีลัักษัณะต้องห้ามตามข้อกำาหนดของบริษััทฯ แลัะเสำนอแนะต่อคณะกรรมการบริษััท เพ่�อเสำนอช่�อต่อที�ป็ระชุมสำามัญ 

ผ้้ิถ่ึอหุ้นเล่ัอกตั�งเป็็นรายบุคคลั

คณะกรรมการสำรรหาแลัะกำาหนดค่าตอบแทน มีการกำาหนดหลัักเกณฑ์์ แลัะขั�นตอนการสำรรหากรรมการ  

ไว้อย่างเป็็นระบบ มีดังนี�

1. บริษััทฯ เป็ิดโอกาสำให้ผิ้้ถึ่อหุ้นรายย่อยสำามารถึเสำนอช่�อบุคคลัที�มีคุณสำมบัติเหมาะสำม กรรมการ หร่อพิจำารณา 

บุคคลัจำากทำาเนียบกรรมการอาชีพ (Director Pool) หร่อพิจำารณากรรมการเดิมเพ่�อเสำนอให้ดำารงตำาแหน่งต่อ  

หร่อให้กรรมการแต่ลัะคนเสำนอช่�อบุคคลัที�เหมาะสำมได้

2. คัดเลั่อกแลัะกลัั�นกรองบุคคลัที�มีคุณสำมบัติเหมาะสำมเป็็นกรรมการ โดยพิจำารณาความเหมาะสำมของความร้้  

ป็ระสำบการณ์ ความสำามารถึเฉพาะด้านที�สำอดคล้ัองกับกลัยุทธ์ในการดำาเนินธุรกิจำของบริษััทฯ ซึึ่�งเป็็นไป็ตาม 

คุณสำมบัติด้านทักษัะที�จำำาเป็็นต่อการสำรรหากรรมการ (Board Skill Matrix)

3. ตรวจำสำอบรายช่�อบุคคลัที�ถึ้กเสำนอช่�อ ว่ามีคุณสำมบัติเป็็นไป็ตามตามกฎหมายแลัะข้อกำาหนดของหน่วยงาน 

กำากับด้แลั

4. การอุทิศุเวลัาของกรรมการ การมีสำ่วนได้เสีำยหร่อความขัดแย้งทางผิลัป็ระโยชน์ที�อาจำมีกับบริษััทฯ กรณ ี

เป็็นกรรมการเดมิที�จำะกลัับเข้าดำารงตำาแหนง่อกีวาระ โดยพิจำารณาจำากผิลัการป็ฏิิบัติงานในชว่งการดำารงตำาแหนง่  

การให้ข้อเสำนอแนะความคิดเห็นที�เป็็นป็ระโยชน์ การเข้าร่วมกิจำการต่างๆ ของกรรมการ รวมถึึงจำำานวนบริษััท 

ที�กรรมการแต่ลัะคนจำะไป็ดำารงตำาแหน่ง เพ่�อให้มั�นใจำว่าป็ระสิำทธิภาพการทำางานจำะไม่ลัดลัง

5. กรณีแต่งตั�งกรรมการอิสำระ มีการพิจำารณาคุณสำมบัติของบุคคลัที�ดำารงตำาแหน่งเป็็นกรรมการอิสำระ  

ให้มีความเป็็นอิสำระเป็็นไป็ตามหลัักเกณฑ์์ที�บริษััทฯ กำาหนด ซึึ่�งมีความเข้มงวดกว่าหลัักเกณฑ์์ที�กำาหนด 

โดยคณะกรรมการกำากับตลัาดทุน

6. จำัดทำารายช่�อที�คณะกรรมการสำรรหาแลัะกำาหนดค่าตอบแทนได้พิจำารณาคัดกรองแลั้ว พร้อมคุณสำมบัต ิ

แลัะเหตุผิลัในการคัดเล่ัอกเรียงตามลัำาดับเสำนอคณะกรรมการบริษััท เพ่�อเสำนอช่�อต่อที�ป็ระชุมสำามัญผ้้ิถ่ึอหุ้น 

เล่ัอกตั�งเป็็นรายบุคคลั
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 § อำานาจข้องคณะกรรมการบริษััที่

1. คณะกรรมการบรษิัทัมหีน้าที�ป็ฏิบิตัใิห้เป็็นไป็ตามกฎหมาย วตัถึปุ็ระสำงค์ ข้อบงัคบัของบรษิัทัฯ แลัะมตทิี�ป็ระชมุ 

ผ้้ิถ่ึอหุ้น โดยป็ฏิิบัติหน้าที�ด้วยความรับผิิดชอบ ความซ่ึ่�อสัำตย์สุำจำริต (duty of loyalty) แลัะความระมัดระวัง  

(duty of care) รักษัาผิลัป็ระโยชนข์องผิ้ถ่้ึอหุ้นทั�งในป็จัำจุำบันแลัะในระยะยาว ทั�งนี� รวมถึึงการป็ฏิิบัติใหเ้ป็็นไป็ตาม 

หลัักเกณฑ์์แลัะข้อบังคับของตลัาดหลัักทรัพย์แห่งป็ระเทศุไทย สำำานักงานคณะกรรมการกำากับหลัักทรัพย ์

แลัะตลัาดหลัักทรัพย์แลัะคณะกรรมการกำากับตลัาดทุน

2. คณะกรรมการบริษัทั มอีำานาจำแต่งตั�งกรรมการคนหนึ�งเป็็นป็ระธานกรรมการ แลัะจำะแต่งตั�งรองป็ระธานกรรมการ 

ก็ได้ตามที�คณะกรรมการเห็นสำมควร

3. คณะกรรมการบริษััท มีอำานาจำแต่งตั�งกรรมการคนหนึ�งเป็็นป็ระธานกรรมการบริหารแลัะมีอำานาจำแต่งตั�ง 

บุคคลัใดๆ เป็็นเลัขานุการบริษััทตามที�คณะกรรมการบริษััทเห็นสำมควร

4. คณะกรรมการบรษิัทั ด้แลัให้กรรมการได้รบัการอบรมแลัะพฒันาความร้้ที�จำำาเป็็นอย่างต่อเน่�อง เพ่�อเป็็นการเพิ�มพน้ 

ความร้้ในงานที�เกี�ยวข้องโดยใช้ทรัพยากรของบริษััทฯ

 § การประชุ่มและองค์ประชุ่ม

บริษััทฯ จัำดให้มีการป็ระชุมคณะกรรมการบริษััทอย่างน้อยเด่อนลัะ 1 ครั�ง แลัะมีการป็ระชุมพิเศุษัเพิ�มเติม 

ตามความจำำาเป็็น โดยกำาหนดให้กรรมการมีหน้าที�ต้องเข้าร่วมป็ระชุมทุกครั�ง เว้นแต่มีเหตุจำำาเป็็น โดยในการป็ระชุม 

จำะมีการกำาหนดวัน เวลัา แลัะวาระการป็ระชุมไว้ลั่วงหน้าตลัอดปี็อย่างชัดเจำนกำาหนดเป็็นทุกวันอังคารที� 2 ของเด่อน  

แลัะมีการส่ำงหนังส่ำอเชิญป็ระชุมที�แสำดงระเบียบวาระการป็ระชุม แลัะเอกสำารป็ระกอบให้กรรมการแต่ลัะท่านล่ัวงหน้าเป็็นเวลัา 

ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันป็ระชุมเพ่�อให้กรรมการมีเวลัาเพียงพอในการศึุกษัาก่อนการป็ระชุม เว้นแต่จำะมีกรณีจำำาเป็็นเร่งด่วน 

ที�มีผิลักระทบต่อป็ระโยชน์ของบริษััทฯ แลัะบริษััทฯ ได้บันทึกรายงานการป็ระชุมทุกครั�งให้แลั้วเสำร็จำภายในไม่เกิน 14 วัน 

นับแต่วันป็ระชุม โดยมีรายลัะเอียดป็ระกอบด้วยข้อคิดเห็น / ข้อสัำงเกตเป็็นลัายลัักษัณ์อักษัร โดยกรรมการทุกท่านสำามารถึ 

ขอตรวจำสำอบรายงานการป็ระชุมจำากเลัขานุการบริษััทได้โดยตลัอด แลัะจัำดเก็บรายงานการป็ระชุมที�ผ่ิานการรับรองจำาก 

คณะกรรมการบริษััทแล้ัวพร้อมเอกสำารที�เกี�ยวข้องไว้ครบถ้ึวน

1. บริษััทฯ มีนโยบายว่าในวาระใด หากกรรมการเข้าข่ายมีผิลัป็ระโยชน์ที�อาจำขัดแย้งกับผิลัป็ระโยชน์ของบริษััทฯ  

ฝ่่ายเลัขานุการบริษััทจำะไม่จัำดส่ำงวาระการป็ระชุมนั�น  แลัะกรรมการที�มีส่ำวนได้เสีำยจำะต้องออกจำากห้องป็ระชุม 

เป็็นการชั�วคราว แลัะงดออกเสีำยงในวาระการลังมตินั�นซึึ่�งเป็็นธรรมเนียมป็ฏิิบัติที�คณะกรรมการบริษััท 

ได้กระทำามาโดยตลัอด

2. ในการป็ระชุมคณะกรรมการบริษััทต้องมีกรรมการมาป็ระชุมไม่น้อยกว่ากึ�งหนึ�งของจำำานวนกรรมการทั�งหมด 

จึำงจำะเป็็นองค์ป็ระชุม ในกรณีที�ป็ระธานกรรมการไม่อย้่ในที�ป็ระชุมหร่อไม่สำามารถึป็ฏิิบัติหน้าที�ได้ ถ้ึามี 

รองป็ระธานกรรมการให้รองป็ระธานกรรมการเป็็นป็ระธาน ถ้ึาไม่มีรองป็ระธานกรรมการหร่อมีแต่ไม่สำามารถึ 

ป็ฏิิบัติหน้าที�ได้ ให้กรรมการซึึ่�งมาป็ระชุมเล่ัอกกรรมการคนหนึ�งเป็็นป็ระธานในที�ป็ระชุม

3. การวินิจำฉัยชี�ขาดของที�ป็ระชุมให้ถึ่อเสำียงข้างมาก

4. กรรมการหนึ�งคนมีเสำียง 1 เสำียงในการลังคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่ึ�งมสีำ่วนได้เสำียในเร่�องใดไม่มีสำิทธิออกเสำียง 

ลังคะแนนในเร่�องนั�น ถ้ึาคะแนนเสีำยงเท่ากันให้ป็ระธานในที�ป็ระชุมออกเสีำยงเพิ�มขึ�นอีก 1 เสีำยงเป็็นเสีำยงชี�ขาด



พจิำารณาอนุมัติ Strategic Planning 5 ป็ี
พจิำารณาอนุมัตซิึ่่�อที�ดิน แลัะอนุมัติการลังทุนในโครงการต่างป็ระเทศุ
พจิำารณาอนุมัติงบการเงินงวด 3 เด่อน สำิ�นสำุดวันที� 30 กันยายน 2562
พจิำารณาอนุมัติการเริ�มนับวันดำารงตำาแหน่งแลัะแต่งตั�งกรรมการชุดย่อย 
เข้าดำารงตำาแหน่งที�ต้องออกตามวาระ
พจิำารณาทบทวนวสิำัยทัศุน์ ภารกจิำ ค่านิยมองค์กร  
ป็รัชญาการบริหาร แลัะวัฒนธรรมองค์กรสำำาหรับป็ี 2563
รับทราบรายการค้าระหว่างกัน แลัะรายงานการถึ่อครองหลัักทรัพย ์
ของกรรมการแลัะผิ้้บริหาร
รับทราบผิลัการทบทวนการป็ระเมินความเพียงพอ 
ของระบบการควบคุมภายใน ป็ระจำำาป็ี 2562

พจิำารณาอนุมัตซิึ่่�อที�ดิน แลัะอนุมัติการลังทุน 
ในโครงการต่างป็ระเทศุ
พจิำารณาอนุมัติงบการเงินสำำาหรับงวด 3 เด่อน  
สิำ�นสำุดวันที� 30 มถิึุนายน 2562
พจิำารณาอนุมัตจิำ่ายเงินป็ันผิลัระหว่างกาลั
พจิำารณาการป็ระชุมร่วมกันระหว่าง 
คณะกรรมการบรษิััทแลัะคณะกรรมการจำัดการ 
ในการกำาหนด Strategic Planning ในอีก 5 ป็ี
พจิำารณาอนุมัติแต่งตั�งป็ระธานกรรมการอิสำระ 
แก้ไขกฎบัตรกรรมการอสิำระ
พจิำารณาอนุมัติแต่งตั�งคณะกรรมการบริหารความเสำี�ยง 
แลัะคณะกรรมการบริหารความเสำี�ยงชุดย่อยเพิ�มเติม
พจิำารณาอนุมัติกำาหนดวันป็ระชุมคณะกรรมการบริษััท 
แลัะป็ระชุมผิ้้ถึ่อหุ้นป็ระจำำาป็ี 2563
พจิำารณาอนุมัติการแจำ้งผิ้้ถึ่อหุ้นให้เสำนอวาระ เสำนอคำาถึาม เสำนอกรรมการ  
ล่ัวงหน้า ก่อนวันป็ระชุมผิ้้ถึ่อหุ้น ป็ระจำำาป็ี 2563
รับทราบรายการค้าระหว่างกัน แลัะรายงานการถึ่อครองหลัักทรัพย ์
ของกรรมการแลัะผิ้้บริหาร

พิจำารณาเสำนอที�ป็ระชุมสำามัญผิ้้ถึ่อหุ้นป็ระจำำาปี็ 2561 อนุมัติจัำดสำรรกำาไรป็ระจำำาปี็ 2561  
เพ่�อจำ่ายเงินป็ันผิลัให้แก่ผิ้้ถึ่อหุ้น
 พิจำารณาอนุมัติงบการเงินสำำาหรับป็ี สำิ�นสำุดวันที� 31 ธันวาคม 2561
  พิจำารณาอนุมัติกำาหนดวันป็ระชุมสำามัญผิ้้ถึ่อหุ้นป็ระจำำาปี็ 2562
   พิจำารณาเสำนอกำาหนดค่าบำาเหน็จำแลัะเบี�ยป็ระชุมป็ระจำำาปี็ 2562 ของคณะกรรมการบริษััท  
   คณะกรรมการตรวจำสำอบ แลัะคณะอนุกรรมการอ่�นๆ ที�คณะกรรมการบริษััทแต่งตั�ง 
   ป็ระจำำาป็ี 2562
   พิจำารณาเสำนอแต่งตั�งผ้้ิสำอบบัญชีป็ระจำำาปี็ 2562 แลัะกำาหนดค่าสำอบบัญชี ป็ระจำำาปี็ 2562
    พิจำารณาเสำนอเลั่อกตั�งกรรมการแทนกรรมการที�ออกตามวาระ
     พิจำารณาอนุมัติสัำดส่ำวนกรรมการบริษััท กรรมการอิสำระ ที�เหมาะสำมต่อการป็ฏิิบัติหน้าที� 
     ได้อย่างมีป็ระสำิทธิภาพ
      พิจำารณาอนุมัติเกณฑ์์การป็ระเมินผิลัคณะกรรมการบริหาร
       พิจำารณาอนุมัติต่อสำัญญาป็ระกันภัยความรับผิิดของกรรมการ 
        แลัะเจ้ำาหน้าที�บริหาร
         พิจำารณาอนุมัติกฎบัตรกรรมการอิสำระ แลัะแบบป็ระเมิน (ตนเอง)  
         เพ่�อรับรองคุณสำมบัติความเป็็นอิสำระของกรรมการอิสำระ
          พิจำารณาอนุมัตินโยบายว่าด้วยการคุ้มครองข้อม้ลัสำ่วนบุคคลั  
          แลัะพิจำารณาบันทึกข้อตกลังว่าด้วยการรักษัาข้อม้ลัเป็็นความลัับ 
          แลัะคุ้มครองข้อม้ลัสำ่วนบุคคลั
           พิจำารณาอนุมัติซึ่่�อที�ดิน แลัะอนุมัติการลังทุนในต่างป็ระเทศุ
            พิจำารณาทบทวนนโยบายว่าด้วยความหลัากหลัาย 
            ในโครงสำร้างของคณะกรรมการบริษััท
             พิจำารณาทบทวนนโยบายว่าด้วยการบริหารความเสำี�ยง
              พิจำารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริษััท 
              คณะกรรมการบริหารความเสำี�ยง
               พิจำารณาทบทวนนโยบายว่าด้วยหลัักเกณฑ์์การนำาเสำนอ 
               แลัะพิจำารณาค่าตอบแทนกรรมการต่อผิ้้ถึ่อหุ้น,  
               ค่าตอบแทนของป็ระธานกรรมการบริหารแลัะผิ้้บริหาร
                รับทราบรายการค้าระหว่างกัน แลัะรายงานการถ่ึอครอง 
                หลัักทรัพย์ของกรรมการแลัะผ้้ิบริหาร

           พิจำารณาอนุมัตซิึ่่�อที�ดิน แลัะอนุมัติการลังทุน 
           ในโครงการต่างป็ระเทศุ
            พิจำารณาอนุมัติแต่งตั�งคณะกรรมการบริหารความเสำี�ยง 
            แลัะคณะกรรมการบริหารความเสำี�ยงชุดย่อยเพิ�มเติม
             พิจำารณาอนุมัติงบการเงินสำำาหรับงวดไตรมาสำที� 1  
             สำิ�นสำุดวันที� 31 มีนาคม 2562
              รับทราบรายการค้าระหว่างกัน  
              แลัะรายงานการถึ่อครองหลัักทรัพย์ของกรรมการ 
              แลัะผิ้้บริหาร
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 การปฏิิบัติิห้น้าท่ี่�ข้องคณะกรรมการบริษััที่ในปี 2562

204 บริิษััท ศุุภาลััย จำำากััด (มหาชน)

5. ในการเรียกป็ระชุมคณะกรรมการบริษััทให้ป็ระธานกรรมการหร่อผิ้้ซึ่ึ�งได้รับมอบหมายสำ่งหนังสำ่อนัดป็ระชุม 

ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนป็ระวันป็ระชุม เว้นแต่ในกรณีจำำาเป็็นรีบด่วนเพ่�อรักษัาสำิทธิหร่อป็ระโยชน์ของบริษััทฯ  

จำะแจ้ำงการนัดป็ระชุมโดยวิธีอ่�นแลัะกำาหนดวันป็ระชุมให้เร็วกว่านั�นก็ได้

6. เพ่�อการกำากบัด้แลักจิำการที�ดี บรษัิัทฯ มนีโยบายโดยกำาหนดองค์ป็ระชมุขั�นตำ�าในขณะลังมตว่ิาจำะต้องมกีรรมการ 

อย้่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำำานวนกรรมการทั�งหมด

 § การปฏิิบัติิห้น้าที่่�ข้องคณะกรรมการบริษััที่

ในปี็ 2562 บริษััทฯ จัำดให้มีการป็ระชุมคณะกรรมการบริษััท จำำานวน 12 ครั�ง โดยสำรุป็ผิลัการป็ฏิิบัติงาน 

ของคณะกรรมการบริษััท ได้ดังนี�



205รายงานประจำำาปี 2562

5.3 คณะกรรมการชุ่ดูย่อย

คณะกรรมการบริษััท ได้แต่งตั�งกรรมการที�มีความร้้ ความชำานาญที�เหมาะสำมเป็็นคณะกรรมการชุดย่อย เพ่�อช่วย 

ป็ฏิิบัติงานในการศึุกษัาแลัะกลัั�นกรองเร่�องสำำาคัญ ที�ต้องการด้แลัอยา่งใกล้ัชิดในแต่ลัะด้าน แลัะเสำนอความเห็นต่อคณะกรรมการ 

บริษััท คณะกรรมการชุดยอ่ยของบริษััทฯ ป็ระกอบด้วย คณะกรรมการตรวจำสำอบ (คณะกรรมการตรวจำสำอบทุกท่าน มีป็ระสำบการณ์  

ความร้้ ความสำามารถึด้านบัญชีการเงินที�เพียงพอในการสำอบทานงบการเงิน) คณะกรรมการกำากับด้แลักิจำการ คณะกรรมการ 

สำรรหาแลัะกำาหนดค่าตอบแทน แลัะคณะกรรมการบริหารความเสีำ�ยง

5.3.1 คณะกรรมการติรวจส่อบ

คณะกรรมการบริษััท ได้อนุมัติจัำดตั�งคณะกรรมการตรวจำสำอบ เม่�อวันที� 18 พฤศุจิำกายน 2542 โดยแต่งตั�ง 

จำากกรรมการบริษััทที�มีคุณสำมบัติตามกฎหมายหลัักทรัพย์แลัะตลัาดหลัักทรัพย์กำาหนด ป็ระกอบด้วยกรรมการอิสำระ 3 ท่าน  

กรรมการทุกคนแลัะเป็็นผ้้ิมีความร้้ความเข้าใจำ หร่อมีป็ระสำบการณ์ด้านการบัญชี หร่อการเงิน ดังรายช่�อต่อไป็นี�

ลำาดูับ ช่ื�อ – นามส่กุล
ติำาแห้น่ง 

ในคณะกรรมการ 
ติรวจส่อบ

ติำาแห้น่ง 
ในคณะกรรมการ 

บริษััที่

การเข้้าร่วม 
ประชุ่ม

1. นายอนันต์             เกตุพิทยา ป็ระธาน 
คณะกรรมการตรวจำสำอบ

กรรมการอิสำระ 12/12

2. ผิศุ.อัศุวิน              พิชญโยธิน กรรมการตรวจำสำอบ กรรมการอิสำระ 11/12

3. รศุ.ดร.สำมชาย         ภคภาสำน์วิวัฒน์ กรรมการตรวจำสำอบ กรรมการอิสำระ 11/12

คณะกรรมการบริษััท กำาหนดกฎบัตรคณะกรรมการตรวจำสำอบ ไว้ดังนี�

◊ องค์ประกอบข้องคณะกรรมการ

1. กรรมการตรวจำสำอบต้องเป็็นกรรมการอิสำระ

2. มีกรรมการตรวจำสำอบอย่างน้อย 3 คน โดยมีกรรมการตรวจำสำอบอย่างน้อย 1 ท่าน เป็็นกรรมการผิ้้มีความร้ ้

ด้านการเงินแลัะบัญชี

◊ คุณส่มบัติิกรรมการติรวจส่อบ

1. ได้รับแต่งตั�งจำากคณะกรรมการบริษััทหร่อที�ป็ระชุมผิ้ ้ถ่ึอหุ ้นของบริษััทฯ ให้เป็็นกรรมการตรวจำสำอบ  

แลัะเป็็นกรรมการอิสำระ

2. ถึ่อหุ้นไม่เกินร้อยลัะ 0.5 ของจำำานวนหุ้นที�มีสำิทธิออกเสำียงทั�งหมดของบริษััทฯ บริษััทย่อย บริษััทร่วม หร่อ  

นิติบุคคลัที�อาจำมีความขัดแย้ง ทั�งนี� ให้นับรวมการถ่ึอหุ้นของผ้้ิที�เกี�ยวข้องของกรรมการอิสำระรายนั�นๆ ด้วย

3. ไม่เป็็นหร่อเคยเป็็นกรรมการที�มีสำ่วนร่วมบริหารงาน ลั้กจำ้าง พนักงาน ที�ป็รึกษัา ที�ได้เงินเด่อนป็ระจำำา  

หร่อผ้้ิมีอำานาจำควบคุมของบริษััทฯ บริษััทย่อย บริษััทร่วม หร่อนิติบุคคลัที�อาจำมีความขัดแย้ง เว้นแต่ 

จำะได้พ้นจำากการมีลัักษัณะดังกล่ัาวมาแล้ัวไม่น้อยกว่า 2 ปี็ ก่อนวันที�ได้รับการแต่งตั�งเป็็นกรรมการอิสำระ

4. ไม่เป็็นบุคคลัที�มีความสำัมพันธ์ทางสำายโลัหิต หร่อโดยการจำดทะเบียนตามกฎหมาย ในลัักษัณะที�เป็็น  

บิดามารดา ค่้สำมรสำ พี�น้อง แลัะบุตร รวมทั�งค่้สำมรสำของบุตร ของผ้้ิบริหาร หร่อผ้้ิถ่ึอหุ้นรายใหญ่  

ผ้้ิมีอำานาจำควบคุม หร่อบุคคลัที�จำะได้รับการเสำนอให้เป็็นผ้้ิบริหาร หร่อผ้้ิมีอำานาจำควบคุมของบริษััทฯ  

หร่อบริษััทย่อย
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5. ไม่มีหร่อเคยมีความสำัมพันธ์ทางธุรกิจำกับบริษััทฯ บริษััทย่อย บริษััทร่วมหร่อนิติบุคคลัที�อาจำมีความขัดแย้ง  

ในลัักษัณะที�อาจำเป็็นการขัดขวางการใช้วิจำารณญาณอย่างอิสำระของตน รวมทั�งไม่เป็็นหร่อเคยเป็็นผ้้ิถ่ึอหุ้น 

รายใหญ่ กรรมการซึึ่�งไม่ใช่กรรรมการอิสำระ หร่อผ้้ิบริหารของผ้้ิที�มีความสัำมพันธ์ทางธุรกิจำกับบริษััทฯ  

บริษััทยอ่ย บริษััทร่วม หร่อนิติบุคคลัที�อาจำมีความขัดแย้ง เว้นแต่จำะได้พ้นจำากการมีลัักษัณะดังกล่ัาวมาแล้ัว 

ไม่น้อยกว่า 2 ปี็ก่อนวันที�ย่�นคำาขออนุญาตต่อสำำานักงานคณะกรรรมการกำากับหลัักทรัพย์แลัะตลัาดหลัักทรัพย์

6. ไม่เป็็นหร่อเคยเป็็นผิ้้สำอบบัญชีของบริษััทฯ บริษััทย่อย บริษััทร่วม หร่อนิติบุคคลัที�อาจำมีความขัดแย้ง  

แลัะไม่เป็็นผ้้ิถ่ึอหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึึ่�งไม่ใช่กรรมการอิสำระ ผ้้ิบริหาร หร่อหุ้นส่ำวนผ้้ิจัำดการของสำำานักงาน 

สำอบบัญชี ซึึ่�งมีผ้้ิสำอบบัญชีของบริษััทฯ บริษััทย่อย บริษััทร่วม หร่อนิติบุคคลัที�อาจำมีความขัดแย้ง เว้นแต่ 

จำะได้พ้นจำากการมีลัักษัณะดังกล่ัาวมาแล้ัวไม่น้อยกว่า 2 ปี็ ก่อนวันที�ได้รับการแต่งตั�งเป็็นกรรมการอิสำระ

7. ไม่เป็็นหร่อเคยเป็็นผิ้้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่ึ�งรวมถึึงการให้บริการเป็็นที�ป็รึกษัากฎหมายหร่อที�ป็รึกษัา 

ทางการเงิน ซึึ่�งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้ัานบาทต่อปี็ จำากบริษััทฯ บริษััทย่อย บริษััทร่วม หร่อนิติบุคคลั 

ที�อาจำมีความขัดแย้ง ทั�งนี� ในกรณีที�ผ้้ิให้บริการทางวิชาชีพเป็็นนิติบุคคลั ให้รวมถึึงการเป็็นผ้ิ้ถ่ึอหุ้นรายใหญ่  

กรรมการซึึ่�งไม่ใช่กรรมการอิสำระ ผ้้ิบริหาร หร่อหุ้นส่ำวนผ้้ิจัำดการ ของผ้้ิให้บริการทางวิชาชีพนั�นด้วย เว้นแต่ 

จำะได้พ้นจำากการมีลัักษัณะดังกล่ัาวมาแล้ัวไม่น้อยกว่า 2 ปี็ ก่อนวันที�ได้รับการแต่งตั�งเป็็นกรรมการอิสำระ

8. ไม่เป็็นกรรมการที�ได้รบัการแต่งตั�งขึ�นเพ่�อเป็็นตวัแทนของกรรมการของบรษิัทัฯ ผ้้ิถึอ่หุน้รายใหญ่ หรอ่ผ้้ิถึอ่หุ้น 

ซึึ่�งเป็็นผ้้ิที�เกี�ยวข้องกับผ้้ิถ่ึอหุ้นรายใหญ่ของบริษััทฯ

9. ไม่มีลัักษัณะอ่�นใดที�ทำาให้ไม่สำามารถึให้ความเห็นอย่างเป็็นอิสำระเกี�ยวกับการดำาเนินงานของบริษััทฯ

10. กรรมการอิสำระที�มีคุณสำมบัติตาม 1 - 9 อาจำได้รับมอบหมายจำากคณะกรรมการบริษััทให้ตัดสิำนใจำ 

ในการดำาเนินกิจำการของบริษััทฯ บริษััทยอ่ย บริษััทร่วม หร่อนิติบุคคลัที�อาจำมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสิำนใจำ 

ในร้ป็แบบองค์คณะได้

◊ ห้น้าที่่�และความรับผิิดูช่อบข้องคณะกรรมการติรวจส่อบ

1. สำอบทานให้บรษิัทัฯ มกีารรายงานทางการเงนิ อย่างถ้ึกต้อง แลัะเปิ็ดเผิยอย่างเพยีงพอ รวมถึงึสำอบทานรายงาน 

ผิลัการดำาเนินงานที�มิใช่ทางการเงิน พร้อมให้ข้อคิดเห็น พิจำารณาแนวทางการจัำดการ เพ่�อให้มั�นใจำว่า  

มีการป็ฏิิบัติงานตามแนวทางอย่างเหมาะสำมแลัะโป็ร่งใสำ

2. สำอบทานให้บริษััทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) แลัะการตรวจำสำอบภายใน (Internal  

Audit) ที�เหมาะสำมแลัะมีป็ระสำิทธิผิลั แลัะพิจำารณาความเป็็นอิสำระของหน่วยงานตรวจำสำอบภายใน  

ตลัอดจำนให้ความเห็นชอบในการเสำนอ พิจำารณาแต่งตั�ง โยกย้าย เลิักจ้ำางหัวหน้าหน่วยงานตรวจำสำอบภายใน  

หร่อหน่วยงานอ่�นใดที�รับผิิดชอบเกี�ยวกับการตรวจำสำอบภายใน

3. สำอบทานให ้บริ ษััทฯ ป็ฏิิบัติตามกฎหมายว ่าด ้วยหลัักทรัพย ์แลัะตลัาดหลัักทรัพย ์ ข ้อกำาหนด 

ของตลัาดหลัักทรัพย์ฯ หร่อกฎหมายที�เกี�ยวข้องกับธุรกิจำของบริษััทฯ

4. สำอบทานป็ระสำิทธิภาพแลัะความเหมาะสำมของการบริหารความเสำี�ยง พร้อมทั�งให้ข้อเสำนอแนะแลัะติดตาม 

ความค่บหน้าของการบริหารจัำดการความเสีำ�ยงที�มีนัยสำำาคัญอยา่งเป็็นระบบ

5. สำอบทานให้บริษััทฯ มีมาตรการการควบคุมภายใน รวมถึึงการกำากับด้แลั การป็ฏิิบัติตามมาตรการต่อต้าน 

การทุจำริตคอร์รัป็ชัน ตลัอดจำนป็ระเมินความเสีำ�ยง ให้คำาแนะนำา แลัะรายงานผิลัการตรวจำสำอบตามมาตรการ 

ต่อต้านการทุจำริตคอร์รัป็ชันต่อคณะกรรมการบริษััทรับทราบอย่างสำมำ�าเสำมอ
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6. พิจำารณาคัดเลั่อก แลัะเสำนอแต่งตั�งบุคคลัซึึ่�งมีความเป็็นอิสำระเพ่�อทำาหน้าที�เป็็นผิ้้สำอบบัญชีของบริษััทฯ  

รวมถึึงการเสำนอเล่ัอกผ้้ิสำอบบัญชีภายนอกเดิมกลัับเข้ามาใหม่ การเสำนอเลิักจ้ำางผ้้ิสำอบบัญชีภายนอกเดิม  

แลัะเสำนอค่าตอบแทนของบุคคลัดังกล่ัาว รวมทั�งเข้าร่วมป็ระชุมกับผ้้ิสำอบบัญชีโดยไม่มีฝ่่ายจัำดการเข้าร่วม 

ป็ระชุมด้วยอย่างน้อยปี็ลัะ 1 ครั�ง

7. พิจำารณารายการที�เกี�ยวโยงกัน หร่อรายการที�อาจำมีความขัดแย้งทางผิลัป็ระโยชน์ ให้เป็็นไป็ตามกฎหมาย 

แลัะข้อกำาหนดของตลัาดหลัักทรัพย์ฯ ทั�งนี�เพ่�อให้มั�นใจำว่า รายการดังกล่ัาวสำมเหตุสำมผิลัแลัะเป็็นป็ระโยชน์ 

ส้ำงสุำดต่อบริษััทฯ

8. จัำดทำารายงานของคณะกรรมการตรวจำสำอบ โดยเปิ็ดเผิยไว้ในรายงานป็ระจำำาปี็ของบรษัิัทฯ ซึ่ึ�งรายงานดงักล่ัาว 

ต้องลังนามโดยป็ระธานคณะกรรมการตรวจำสำอบ แลัะต้องป็ระกอบด้วยข้อม้ลัอย่างน้อยดังต่อไป็นี�

8.1 ความเห็นเกี�ยวกับความถึ้กต้อง ครบถึ้วน เป็็นที�เช่�อถึ่อได้ ของรายงานทางการเงินของบริษััทฯ  

แลัะรายงานผิลัการดำาเนินงานที�มิใช่รายงานทางการเงิน

8.2 ความเห็นเกี�ยวกับการบริหารความเสำี�ยง

8.3 ความเห็นเกี�ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษััทฯ

8.4 ความเห็นเกี�ยวกับการป็ฏิิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลัักทรัพย์แลัะตลัาดหลัักทรัพย์ ข้อกำาหนด 

ของตลัาดหลัักทรัพย์ฯ หร่อกฎหมายที�เกี�ยวข้องกับธุรกิจำของบริษััทฯ

8.5 ความเห็นเกี�ยวกับรายการที�เกี�ยวโยงกันหร่อที�อาจำมีความขัดแย้งทางผิลัป็ระโยชน์

8.6 ความเห็นเกี�ยวกับการป็ฏิิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจำริตคอร์รัป็ชัน

8.7 ความเห็นเกี�ยวกับการตรวจำสำอบภายใน

8.8 ความเห็นเกี�ยวความเหมาะสำมของผิ้้สำอบบัญชี

8.9 จำำานวนการป็ระชมุคณะกรรมการตรวจำสำอบ แลัะการเข้าร่วมป็ระชมุของกรรมการตรวจำสำอบแต่ลัะท่าน

8.10 ความเห็นหร่อข้อสำังเกตโดยรวมที�คณะกรรมการตรวจำสำอบได้รับจำากการป็ฏิิบัติหน้าที�ตามกฎบัตร  

(charter)

8.11 รายการอ่�นที�เห็นว่าผิ้้ถึ่อหุ้นแลัะผิ้้ลังทุนทั�วไป็ควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที�แลัะความรับผิิดชอบ 

ที�ได้รับมอบหมายจำากคณะกรรมการบริษััท

9. คณะกรรมการตรวจำสำอบ มีสิำทธิเข้ารับการอบรม หร่อเข้าร่วมกิจำกรรม เพ่�อเป็็นการเพิ�มพ้นความร้้ในงาน 

ที�เกี�ยวข้อง โดยใช้ทรัพยากรของบริษััทฯ

10. ทบทวนแลัะป็รับป็รุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจำสำอบ แลัะเสำนอต่อคณะกรรมการบริษััทเพ่�ออนุมัติ
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◊ ปฏิิบติัิการอื�นใดูติามที่่�คณะกรรมการบรษัิัที่ มอบห้มายดู้วยความเห็้นช่อบจากคณะกรรมการติรวจส่อบ

ในการป็ฏิิบัติหน้าที�  คณะกรรมการตรวจำสำอบมีความรับผิิดชอบต่อคณะกรรมการบริ ษััทโดยตรง  

แลัะคณะกรรมการบริษััทยังคงมีความรับผิิดชอบในการดำาเนินงานของบริษััทฯ ต่อบุคคลัภายนอก

ในการป็ฏิิบัติหน้าที�ของคณะกรรมการตรวจำสำอบ หากพบหร่อมีข้อสำงสัำยว่า มีรายการหร่อการกระทำาที�เกี�ยวกับ  

1) รายการที�เกิดความขัดแยง้ทางผิลัป็ระโยชน์  2) การทุจำริตหร่อมีสิำ�งผิิดป็กติหร่อมีความบกพร่องที�สำำาคัญในระบบควบคุมภายใน  

3) การฝ่่าฝ่นืกฎหมายว่าดว้ยหลัักทรพัยแ์ลัะตลัาดหลัักทรพัย ์ข้อกำาหนดของตลัาดหลัักทรพัยฯ์ หร่อกฎหมายที�เกี�ยวข้องกบัธุรกจิำ 

ของบริษััทฯ ซึึ่�งอาจำมีผิลักระทบอย่างมีนัยสำำาคัญต่อฐานะการเงินแลัะผิลัการดำาเนินงานของบริษััทฯ ให้คณะกรรมการตรวจำสำอบ 

รายงานต่อคณะกรรมการบริษััท เพ่�อดำาเนินการป็รับป็รุงแก้ไขภายในเวลัาที�คณะกรรมการตรวจำสำอบเห็นควร

หากคณะกรรมการบริษััท หร่อผ้้ิบริหารไม่ดำาเนินการให้มีการป็รับป็รุงแก้ไขภายในเวลัา กรรมการตรวจำสำอบรายใด 

รายหนึ�งอาจำรายงานว่ามีรายการหร่อการกระทำานั�นต่อสำำานักงานคณะกรรมการกำากับหลัักทรัพย์แลัะตลัาดหลัักทรัพย ์

หร่อตลัาดหลัักทรัพยฯ์

◊ การรายงาน

ทุกครั�งภายหลัังจำากที�มีการป็ระชุมคณะกรรมการตรวจำสำอบ ให้เลัขานุการที�ป็ระชุมสำรุป็ความเห็นของที�ป็ระชุม 

คณะกรรมการตรวจำสำอบนำาเสำนอต่อคณะกรรมการบริษััท เพ่�อทราบแลัะ / หร่อ เพ่�อพิจำารณา

◊ เบด็ูเติลด็ู

1. คณะกรรมการตรวจำสำอบมีอำานาจำเชิญผิ้้บริหาร หร่อผิ้้เกี�ยวข้อง หร่อผิ้้สำอบบัญชีเข้าร่วมป็ระชุมเพ่�อชี�แจำง 

ข้อม้ลัเพิ�มเติมได้

2. คณะกรรมการตรวจำสำอบอาจำแสำวงหาความเห็นที�เป็็นอิสำระจำากที�ป็รึกษัาทางวิชาชีพอ่�นใด เม่�อเห็นว่า 

จำำาเป็็นได้ด้วยค่าใช้จ่ำายของบริษััทฯ

3. คณะกรรมการตรวจำสำอบเป็็นผิ้พ้จิำารณาแลัะให้ความเหน็ในการเสำนอ แต่งตั�ง โยกย้าย พจิำารณาความดคีวามชอบ  

หร่อเลิักจ้ำาง ผ้้ิบริหารหน่วยงานตรวจำสำอบภายใน

ทั�งนี� ผ้้ิสำนใจำสำามารถึด้ข้อม้ลัฉบับเต็มของกฎบัตรฉบับดังกล่ัาวได้ที�เว็บไซึ่ต์ของบริษััทฯ ที� www.supalai.com  

หมวดเกี�ยวกับเรา / คณะกรรมการบริษััท / คณะกรรมการเฉพาะเร่�อง / คณะกรรมการตรวจำสำอบ / ข้อกำาหนดคณะกรรมการตรวจำสำอบ

◊ การปฏิิบัติิห้น้าที่่�ข้องคณะกรรมการติรวจส่อบ

ในปี็ 2562 มีการป็ระชุมคณะกรรมการตรวจำสำอบ จำำานวน 12 ครั�ง โดยมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษััท  

แลัะมีการป็ระชุมร่วมกับผ้้ิตรวจำสำอบบัญชีภายนอกทุกไตรมาสำ แลัะป็ระชุมร่วมกับผ้้ิบริหารที�ด้แลัด้านการเงินแลัะบัญชี  

โดยสำรุป็ผิลัการป็ฏิิบัติงานของคณะกรรมการตรวจำสำอบ จำำานวน 12 ครั�ง ได้ดังนี�



พิจำารณาสำอบทานรายงานผิลัการดำาเนินงาน 
แลัะฐานะการเงินของบรษิััทฯ สำำาหรับงวดไตรมาสำ 3 / 2562
พิจำารณาทบทวนรายการค้าระหว่างกัน
พิจำารณาร่วมกับผิ้้สำอบบัญชี ถึึงป็ัญหาข้อจำำากัดที�เกิดขึ�น 
จำากการตรวจำสำอบงบการเงิน
พิจำารณาแต่งตั�ง / ต่อวาระ คณะกรรมการตรวจำสำอบ
พิจำารณาอนุมัติรายงานคณะกรรมการตรวจำสำอบ
พิจำารณาทบทวนการป็ระเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
พิจำารณาอนุมัติแผินงานของฝ่่ายตรวจำสำอบภายใน
พิจำารณาอนุมัติกำาหนดการป็ระชุมป็ี 2562
พิจำารณาสำอบทราบรายงานผิลัการตรวจำสำอบ  
แลัะรับทราบความค่บหน้าในการป็ฏิิบัติตามมติ

พิจำารณาสำอบทานรายงานผิลัการดำาเนินงาน 
แลัะฐานะการเงินของบรษิััทฯ  
สำำาหรับงวดไตรมาสำ 2 / 2562
พิจำารณาสำอบทานรายงานผิลัการดำาเนินงาน 
ที�มิใช่รายงานทางการเงิน
พิจำารณาทบทวนรายการค้าระหว่างกัน
พิจำารณาร่วมกับผิ้้สำอบบัญชี ถึึงป็ัญหาข้อจำำากัดที�เกิดขึ�น 
จำากการตรวจำสำอบงบการเงิน
พิจำารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจำสำอบ

             พจิำารณาสำอบทานรายงานผิลัการดำาเนนิงานแลัะฐานะการเงนิ 
             ของบริษััทฯ สำำาหรับงวดไตรมาสำ 1 / 2562
              พิจำารณาทบทวนรายการค้าระหว่างกัน
               พิจำารณาร่วมกับผิ้้สำอบบัญชี ถึึงป็ัญหาข้อจำำากัดที�เกิดขึ�น 
               จำากการตรวจำสำอบงบการเงิน
                รบัทราบผิลัการสำอบทานความขดัแยง้ทางผิลัป็ระโยชน ์
                ของบริษััทฯ ป็ระจำำาป็ี 2562
                 รบัทราบผิลัการรอ้งเรยีนผ่ิานช่องทาง Social Media

พิจำารณาสำอบทานรายงานผิลัการดำาเนินงานแลัะฐานะการเงินของบรษิััทฯ  
สำำาหรับป็ีสำิ�นสำุดวันที� 31 ธันวาคม 2561
 พิจำารณาสำอบทานรายงานผิลัการดำาเนินงานที�มิใช่รายงานทางการเงิน
  พิจำารณาทบทวนรายการค้าระหว่างกัน 
   พจิำารณารว่มกบัผิ้ส้ำอบบญัช ีถึงึป็ญัหาขอ้จำำากดัที�เกดิขึ�นจำากการตรวจำสำอบงบการเงนิ
    พิจำารณาเสำนอแต่งตั�งผิ้้สำอบบัญชีแลัะค่าสำอบบัญชี ป็ระจำำาป็ี 2562
     พิจำารณาทบทวนกฎบัตรของฝ่่ายตรวจำสำอบภายใน
      พิจำารณาสำอบทราบรายงานผิลัการตรวจำสำอบ แลัะรับทราบความค่บหน้า 
      ในการป็ฏิิบัติตามมติ
       รับทราบรายงานคดีความ

การปฏิิบัติิห้น้าท่ี่�ข้องคณะกรรมการติรวจส่อบในปี 2562
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5.3.2 คณะกรรมการส่รรห้าและกำาห้นดูค่าติอบแที่น

คณะกรรมการบริษััท ได้อนุมัติจัำดตั�งคณะกรรมการสำรรหาแลัะกำาหนดค่าตอบแทน ป็ระกอบด้วย 

กรรมการ 3 ท่าน ดังรายช่�อต่อไป็นี�

ลำาดูับ ช่ื�อ – นามส่กุล ติำาแห้น่งในคณะกรรมการ 
ส่รรห้าและกำาห้นดูค่าติอบแที่น

ติำาแห้น่ง 
ในคณะกรรมการบริษััที่

การเข้้าร่วม 
ประชุ่ม

1. รศุ.ดร.วิรัช              อภิเมธีธำารง ป็ระธานคณะกรรมการสำรรหา 
แลัะกำาหนดค่าตอบแทน

กรรมการอิสำระ 1/1

2. นางอัจำฉรา              ตั�งมติธรรม กรรมการสำรรหา 
แลัะกำาหนดค่าตอบแทน

กรรมการบริหาร 1/1

3. รศุ.ดร.สำมชาย          ภคภาสำน์วิวัฒน์ กรรมการสำรรหา 
แลัะกำาหนดค่าตอบแทน

กรรมการอิสำระ 1/1

คณะกรรมการบริษััท กำาหนดกฎบัตรคณะกรรมการสำรรหาแลัะกำาหนดค่าตอบแทน ไว้ดังนี�

◊ องค์ประกอบข้องคณะกรรมการส่รรห้าและกำาห้นดูค่าติอบแที่น

1. กรรมการสำรรหาแลัะกำาหนดค่าตอบแทนเป็็นกรรมการอิสำระมากกว่ากึ�งหนึ�ง

2. มีกรรมการสำรรหาแลัะกำาหนดค่าตอบแทนอย่างน้อย 3 คน โดยป็ระธานคณะกรรมการสำรรหาแลัะกำาหนด 

ค่าตอบแทนเป็็นกรรมการอิสำระ แลัะเป็็นบุคคลัที�มีความอาวุโสำหร่อเป็็นผ้้ิที�มีความร้้แลัะป็ระสำบการณ์ส้ำง
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3. ในป็ีที�กรรมการสำรรหาแลัะกำาหนดค่าตอบแทนท่านใดเป็็นกรรมการที�ได้รับการเสำนอช่�อให้กลัับมาดำารง 

ตำาแหน่งอีกวาระ กรรมการสำรรหาแลัะกำาหนดค่าตอบแทนจำะไม่เข้าร่วมป็ระชุมในวาระนั�น

◊ คุณส่มบัติิกรรมการส่รรห้าและกำาห้นดูค่าติอบแที่น

1. ได้รบัแต่งตั�งจำากคณะกรรมการบรษัิัท หรอ่ที�ป็ระชมุผิ้ถ้ึอ่หุน้ของบรษัิัทฯ ให้เป็็นกรรมการสำรรหาแลัะกำาหนด 

ค่าตอบแทน

2. ไม่มลัีักษัณะอ่�นใดที�ทำาให้ไม่สำามารถึให้ความเหน็อย่างเป็็นอสิำระเกี�ยวกบัการพจิำารณาร้ป็แบบแลัะหลัักเกณฑ์์ 

การจ่ำายค่าตอบแทนของกรรมการแลัะผ้้ิบริหารระดับส้ำง

3. เป็็นผิ้้ที�มีความร้้ ความสำามารถึ มีป็ระสำบการณ์ มีความเข้าใจำ เกี�ยวกับคุณสำมบัติ หน้าที�แลัะความรับผิิดชอบ 

ของคณะกรรมการสำรรหาแลัะกำาหนดค่าตอบแทน รวมถึึงมีความร้้ด้านบรรษััทภิบาลั

4. มีความเป็็นอิสำระตามหลัักการกำากับด้แลักิจำการที�ดี แลัะมีความเป็็นกลัางในการสำรรหาแลัะคัดเลั่อกบุคคลั 

ผ้้ิที�สำมควรได้รับการเสำนอช่�อให้มาดำารงตำาแหน่ง

5. สำามารถึอุทิศุเวลัาอย่างเพียงพอในการป็ฏิิบัติหน้าที�

◊ ข้อบเข้ติห้น้าที่่�และความรับผิิดูช่อบ

ดู้านการส่รรห้า

1. ทบทวนกำาหนดหลัักเกณฑ์์แลัะวิธีการสำรรหาบุคคลัอย่างโป็ร่งใสำแลัะชัดเจำน  เสำนอคณะกรรมการบริษััท 

พิจำารณาอนุมัติก่อนสำรรหากรรมการที�ครบวาระ

2. กำาหนดแลัะทบทวน หลัักเกณฑ์์ แลัะวิธีการสำรรหาบุคคลัให้เป็็นไป็ตามตารางคุณสำมบัติด้านทักษัะที�จำำาเป็็น 

ต่อการสำรรหากรรมการ (Board Skill Matrix) ที�ได้รับการอนุมัติจำากคณะกรรมการบริษััท เพ่�อให้การดำารง 

ตำาแหน่งกรรมการเหมาะสำมกับลัักษัณะธุรกิจำที�บริษััทฯ ดำาเนินกิจำการอย้่

3. กำาหนดให้มีการตรวจำสำอบป็ระวัติ คัดเลั่อกแลัะกลัั�นกรองบุคคลัที�มีคุณสำมบัติเหมาะสำมเป็็นกรรมการบริษััท  

โดยมีคุณสำมบัติในด้านทักษัะ ป็ระสำบการณ์ ความสำามารถึเฉพาะด้านที�เกี�ยวข้องกับธุรกิจำที�บริษััทฯ  

ดำาเนินกิจำการอย้่ แลัะเสำนอแนะต่อคณะกรรมการบริษััทให้นำาช่�อพร้อมป็ระวัติเสำนอต่อที�ป็ระชุมผ้้ิถ่ึอหุ้น 

เพ่�อใช้เป็็นข้อม้ลัป็ระกอบการตัดสิำนใจำในการเล่ัอกตั�งให้ดำารงตำาแหน่ง

4. พจิำารณาคณุสำมบตัขิองบคุคลัที�ดำารงตำาแหน่งเป็็นกรรมการอสิำระ ให้มคีวามเป็็นอสิำระเป็็นไป็ตามหลัักเกณฑ์์ 

ที�บริษััทฯ กำาหนด

5. พิจำารณาคัดเลั่อกแลัะกลัั�นกรองบุคคลัที�มีคุณสำมบัติเหมาะสำม เป็็นป็ระธานกรรมการบริหารแลัะเสำนอแนะ 

ต่อคณะกรรมการบริษััทพิจำารณาอนุมัติ

6. พิจำารณาแลัะให้ความเห็นต่อข้อเสำนอของป็ระธานกรรมการบริหารเพ่�อนำาเสำนอคณะกรรมการบริษััท  

เกี�ยวกับนโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลั เพ่�อให้สำอดคล้ัองกับกลัยุทธ์ในการทำาธุรกิจำของบริษััทฯ

7. สำร้างความมั�นใจำว่าแผินการสำบ่ทอดตำาแหน่งผิ้บ้รหิารระดบัสำง้ในตำาแหน่งที�สำำาคญั แลัะรายช่�อผิ้ท้ี�อย้ใ่นเกณฑ์์ 

ที�จำะได้รับการพิจำารณาได้รับการทบทวนอย้่เสำมอเป็็นระยะๆ
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ดู้านค่าติอบแที่น

8. พิจำารณากลัั�นกรองอตัราค่าตอบแทนกรรมการ แลัะกำาหนดหลักัเกณฑ์์ให้มคีวามเหมาะสำมกบัความรบัผิดิชอบ 

แลัะจ้ำงใจำใหค้ณะกรรมการบรษัิัทนำาพาองคก์รใหด้ำาเนนิตามเป็า้หมายทั�งระยะสัำ�นแลัะระยะยาวเพ่�อเสำนอแนะ 

ให้คณะกรรมการบริษััทพิจำารณานำาเสำนอเพ่�อขออนุมัติจำากที�ป็ระชุมผ้้ิถ่ึอหุ้น 

9. พิจำารณาหลัักเกณฑ์์แลัะโครงสำร้างค่าตอบแทนของป็ระธานกรรมการบริหารแลัะผิ้้บริหารระดับผิ้้ช่วย 

กรรมการผ้้ิจัำดการขึ�นไป็ ให้จ้ำงใจำตามแผินกลัยุทธ์แลัะสำอดคล้ัองกับผิลัป็ระโยชน์ต่อผ้้ิถ่ึอหุ้น อาทิ  

ร้ป็แบบค่าตอบแทน ระดบัการจำา่ยค่าตอบแทนเทียบกับอุตสำาหกรรม เพ่�อเสำนอแนะใหค้ณะกรรมการบรษัิัท 

อนุมัติ ทั�งในร้ป็ตัวเงินแลัะไม่ใช่ตัวเงินให้มีความเหมาะสำมสำอดคล้ัองกับกลัยุทธ์ เป้็าหมายระยะยาว  

ผิลัดำาเนินงานของบริษััทฯ โดยเช่�อมโยงกับม้ลัค่าที�บริษััทฯ สำร้างให้กับผิ้้ถ่ึอหุ้น แลัะอย้่ในลัักษัณะ 

เทียบได้กับระดับอุตสำาหกรรม ป็ระสำบการณ์แลัะภาระหน้าที�ที�กรรมการได้รับมอบหมาย

10. ทบทวนกลัยุทธ์ในการให้ผิลัป็ระโยชน์ตอบแทน แลัะเสำนอคณะกรรมการบริษััทเพ่�อจำัดให้มีสิำ�งจ้ำงใจำ 

ดำารงไว้ซึึ่�งพนักงานที�มีศัุกยภาพ รวมถึึงให้คำาเสำนอแนะถึึงการพิจำารณาเงินเด่อนหร่อผิลัป็ระโยชน์ต่างๆ  

แก่ผ้้ิบริหารระดับส้ำงของบริษััทฯ

11. กำาหนดระยะเวลัาแลัะเง่�อนไขต่างๆ ในการว่าจำ้างป็ระธานกรรมการบริหาร รวมถึึงผิลัป็ระโยชน์ตอบแทน 

การสำรรหา แลัะเสำนอแนะแก่คณะกรรมการบริษััทเพ่�อพิจำารณาผ้้ิส่ำบทอดตำาแหน่งป็ระธานกรรมการบริหาร

ดู้านอื�นๆ

12. พิจำารณาโครงสำร้างแลัะองค์ป็ระกอบของคณะกรรมการบริษััท โดยทบทวนจำำานวนคณะกรรมการบริษััท  

แลัะป็ระสำบการณ์ ให้มีความเหมาะสำมกับขนาด ป็ระเภท แลัะความซัึ่บซ้ึ่อนของธุรกิจำ รวมถึึงผิลัป็ระโยชน์ 

ตอบแทนของคณะกรรมการบริษััท แลัะให้ข้อเสำนอแนะในการคัดเล่ัอกผ้้ิที�มีคุณสำมบัติเหมาะสำมที�จำะได้รับ 

การเสำนอให้เป็็นกรรมการบริษััท เพ่�อเสำนอขออนุมัติจำากที�ป็ระชุมผ้้ิถ่ึอหุ้น

13. ทบทวนนโยบายว่าด้วยความหลัากหลัายในโครงสำร้างของกรรมการบริษััทฯ เพ่�อให้สำอดคลั้องกับ กลัยุทธ ์

ในการดำาเนินธุรกิจำของบริษััทฯ 

14. ทบทวนแลัะป็รบัป็รงุกฎบตัรคณะกรรมการสำรรหาแลัะกำาหนดค่าตอบแทน แลัะเสำนอต่อคณะกรรมการบรษิัทั 

เพ่�ออนุมัติ

15. คณะกรรมการสำรรหาแลัะกำาหนดค่าตอบแทนมีอำานาจำเชิญ ผิ้้บริหาร หร่อผิ้้เกี�ยวข้อง เข้าร่วมป็ระชุม 

เพ่�อชี�แจำงข้อม้ลัเพิ�มเติมได้

16. คณะกรรมการสำรรหาแลัะกำาหนดค่าตอบแทนอาจำขอคำาป็รึกษัาจำากผิ้้เชี�ยวชาญ เพ่�อช่วยให้สำามารถึป็ฏิิบัต ิ

หน้าที�ตามกฎบัตรอย่างมีป็ระสิำทธิภาพด้วยค่าใช้จ่ำายของบริษััทฯ

17. พิจำารณาแผินการพัฒนาความร้้ของกรรมการในป็ัจำจุำบันแลัะกรรมการเข้าใหม่ให้มีความเหมาะสำม  

สำอดคล้ัองกับบทบาทหน้าที�ของกรรมการที�ดำารงตำาแหน่งอย้่ รวมถึึงบทบาทหน้าที�ของคณะกรรมการบริษััท  

แลัะพัฒนาการต่างๆ ที�สำำาคัญต่อลัักษัณะธุรกิจำที�บริษััทฯ ดำาเนินกิจำการอย้่

18. พิจำารณาแผินการพัฒนาความร้้ของผิ้้บริหารระดับสำ้งให้มีทักษัะแลัะคุณลัักษัณะที�จำำาเป็็นต่อการขับเคล่ั�อน 

องค์กรไป็ส่้ำเป้็าหมาย

19. คณะกรรมการสำรรหาแลัะกำาหนดค่าตอบแทนมสีำทิธเิข้ารบัการอบรม หรอ่เข้าร่วมกจิำกรรมเพ่�อเป็็นการเพิ�มพน้ 

ความร้้ในงานที�เกี�ยวข้องโดยใช้ทรัพยากรของบริษััทฯ
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20. พิจำารณารายช่�อกรรมการที�ผิ้ ้ถึ่อหุ้นสำ่งมาลั่วงหน้าเสำนอต่อคณะกรรมการบริษััทพิจำารณาแลัะผิ้้ถึ่อหุ้น 

ตามลัำาดับ

21. ป็ฏิิบัติงานอ่�นใดที�เกี�ยวกับการสำรรหาแลัะการกำาหนดค่าตอบแทนตามที�คณะกรรมการบริษััทมอบหมาย

◊ การรายงาน

ทุกครั�งภายหลัังจำากที�มีการป็ระชุมคณะกรรมการสำรรหาแลัะกำาหนดค่าตอบแทน ให้ป็ระธานฯ ที�ป็ระชุม 

สำรุป็ความเห็นของที�ป็ระชุมคณะกรรมการสำรรหาแลัะกำาหนดค่าตอบแทนนำาเสำนอต่อคณะกรรมการบริษััทเพ่�อทราบแลัะ /  

หร่อเพ่�อพจิำารณา แลัะจำดัทำารายงานผิลัการดำาเนนิงานของคณะกรรมการสำรรหาแลัะกำาหนดคา่ตอบแทน เพ่�อเป็ดิเผิยไว้ในรายงาน 

ป็ระจำำาปี็ของบริษััทฯ แลัะลังนามโดยป็ระธานคณะกรรมการสำรรหาแลัะกำาหนดค่าตอบแทน

◊ การเปิดูเผิยข้้อมูล

ดำาเนินการเปิ็ดเผิยข้อม้ลัในรายงานป็ระจำำาปี็เกี�ยวกับนโยบายการสำรรหาแลัะกำาหนดค่าตอบแทน ความรับผิิดชอบ 

ของคณะกรรมการ ร้ป็แบบค่าตอบแทนแลัะจำำานวนค่าตอบแทนของคณะกรรมการแลัะป็ระธานกรรมการบริหาร กรรมการผ้้ิจัำดการ 

แลัะผ้้ิบริหารระดับส้ำง รวมทั�งจัำดให้มีการเปิ็ดเผิยความเป็็นอิสำระ หร่อไม่มีความขัดแย้งทางผิลัป็ระโยชน์ของที�ป็รึกษัา 

ของคณะกรรมการสำรรหาแลัะกำาหนดค่าตอบแทน

◊ การประเมินผิลคณะกรรมการส่รรห้าและกำาห้นดูค่าติอบแที่น

คณะกรรมการสำรรหาแลัะกำาหนดค่าตอบแทน จัำดให้มีการป็ระเมินผิลัการป็ฏิิบัติงานของคณะกรรมการบริษััท 

แลัะคณะกรรมการชุดย่อย ในร้ป็แบบทั�งคณะแลัะรายบุคคลั (ป็ระเมินตนเอง) อย่างน้อยปี็ลัะ 1 ครั�ง แลัะรายงาน 

ให้คณะกรรมการบริษััทรับทราบ ทั�งนี� เพ่�อนำาผิลัการป็ระเมินมาป็รับป็รุงการดำาเนินงานให้มีป็ระสิำทธิภาพแลัะบรรลุัวัตถุึป็ระสำงค์ 

ที�กำาหนดไว้

ทั�งนี� ผ้้ิสำนใจำสำามารถึด้ข้อม้ลัฉบับเต็มของกฎบัตรฉบับดังกล่ัาวได้ที�เว็บไซึ่ต์ของบริษััทฯ ที�www.supalai.com  

หมวดเกี�ยวกับเรา / คณะกรรมการบริษััท / คณะกรรมการเฉพาะเร่�อง / คณะกรรมการสำรรหาแลัะกำาหนดค่าตอบแทน /  

ข้อกำาหนดคณะกรรมการสำรรหาแลัะกำาหนดค่าตอบแทน

◊ การปฏิิบัติิห้น้าที่่�ข้องคณะกรรมการส่รรห้าและกำาห้นดูค่าติอบแที่น

ในปี็ 2562 มีการป็ระชุมคณะกรรมการสำรรหาแลัะกำาหนดค่าตอบแทน จำำานวน 1 ครั�ง โดยสำรุป็ผิลัการป็ฏิิบัติงาน 

ของคณะกรรมการสำรรหาแลัะกำาหนดค่าตอบแทน ได้ดังนี�



การปฏิิบัติิห้น้าท่ี่�ข้องคณะกรรมการส่รรห้าและกำาห้นดูค่าติอบแที่น ในปี 2562

พิจำารณาทบทวนนโยบายว่าด้วยหลัักเกณฑ์์การนำาเสำนอ แลัะพจิำารณาค่าตอบแทน 
กรรมการต่อผิ้้ถึ่อหุ้น, ค่าตอบแทนของป็ระธานกรรมการบริหาร แลัะผิ้้บริหาร

  รับทราบผิลัการเสำนอช่�อบุคคลัเป็็นกรรมการ คำาถึามลั่วงหน้า  
  แลัะเพิ�มวาระการป็ระชุมสำำาหรับการป็ระชุม สำามัญผิ้้ถึ่อหุ้น ป็ระจำำาป็ี 2562

   พิจำารณาทบทวนนโยบายว่าด้วยหลัักเกณฑ์์การนำาเสำนอ 
   แลัะพิจำารณาค่าตอบแทนกรรมการต่อผิ้้ถึ่อหุ้น, ค่าตอบแทนของป็ระธาน 
   กรรมการบริหาร แลัะผิ้้บริหาร

พิจำารณากำาหนดอัตราการจำ่ายผิลัตอบแทนพิเศุษัป็ระจำำาป็ี 2561 
แลัะอัตราการขึ�นเงินเด่อนป็ระจำำาป็ี 2562

พิจำารณาการเสำนอช่�อกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการ 
ที�ออกตามวาระ

พิจำารณาทบทวนบำาเหน็จำ ค่าตอบแทน แลัะเบี�ยป็ระชุม 
ป็ระจำำาปี็ 2562 ของคณะกรรมการบริษััท 
แลัะคณะกรรมการชุดย่อย

2562
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5.3.3 คณะกรรมการกำากับดููแลกิจการ

คณะกรรมการบริษััท ได้อนุมัติจัำดตั�งคณะกรรมการกำากับด้แลักิจำการ ป็ระกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน  

ดังรายช่�อต่อไป็นี�

ลำาดูับ ช่ื�อ – นามส่กุล ติำาแห้น่ง 
ในคณะกรรมการกำากับดููแลกิจการ

ติำาแห้น่ง 
ในคณะกรรมการบริษััที่

การเข้้าร่วม 
ประชุ่ม

1. รศุ.ดร.สำมชาย ภคภาสำน์วิวัฒน์ ป็ระธานคณะกรรมการ 
กำากับด้แลักิจำการ

กรรมการอิสำระ 1/1

2. นายป็ระศุาสำน์ ตั�งมติธรรม คณะกรรมการกำากับด้แลักิจำการ กรรมการ 1/1

3. นายไตรเตชะ ตั�งมติธรรม คณะกรรมการกำากับด้แลักิจำการ กรรมการ 1/1

4. นายอธิป็  พีชานนท์ คณะกรรมการกำากับด้แลักิจำการ กรรมการ 1/1

คณะกรรมการบริษััท กำาหนดกฎบัตรคณะกรรมการกำากับด้แลักิจำการ ไว้ดังนี�

◊ องค์ประกอบข้องคณะกรรมการกำากับดููแลกิจการ

มีคณะกรรมการกำากบัด้แลักจิำการอยา่งน้อย 3 คน ต้องมีอยา่งน้อย 1 คน ต้องมีความร้้ความเข้าใจำในหลัักการ 

กำากับด้แลักิจำการที�ดี โดยป็ระธานคณะกรรมการกำากับด้แลักิจำการเป็็นกรรมการอิสำระ

◊ คุณส่มบัติิกรรมการกำากับดููแลกิจการ

1. คณะกรรมการสำรรหาแลัะกำาหนดค่าตอบแทน จำะพิจำารณาคัดเลั่อกจำากกรรมการของบริษััทฯ แลัะ/ 

หร่อผ้้ิทรงคุณวุฒิ เพ่�อเสำนอให้คณะกรรมการบรษัิัทพิจำารณา หลัังจำากนั�นจำะได้รับแต่งตั�งจำากคณะกรรมการ 

บริษััทให้เป็็นกรรมการกำากับด้แลักิจำการ

2. ไม่มลีัักษัณะอ่�นใดที�ทำาให้ไม่สำามารถึให้ความเห็นอย่างเป็็นอิสำระเกี�ยวกับการกำากับด้แลักิจำการ
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◊ ข้อบเข้ติห้น้าที่่�และความรับผิิดูช่อบ

1. กำาหนดหลักัการแลัะข้อพงึป็ฏิบัิตทิี�สำำาคญัของกระบวนการกำากบัด้แลักจิำการที�มปี็ระสำทิธผิิลัที�เหมาะสำม 

สำำาหรับบริษััทฯ

2. กำากบัดแ้ลัการป็ฏิบิตังิานของกรรมการแลัะฝ่่ายจัำดการ เพ่�อให้เป็็นไป็ตามหลัักการกำากบัดแ้ลักจิำการที�ด ี

ของสำถึาบันกำากับฯ ได้แก่ ตลัาดหลัักทรัพย์แห่งป็ระเทศุไทย แลัะสำำานักงานคณะกรรมการกำากับหลัักทรัพย์ 

แลัะตลัาดหลัักทรัพย์

3. มอบนโยบายการกำากับด้แลักิจำการที�ดีของบริษััทฯ ให้คณะทำางานกำากับด้แลักิจำการที�ดี

4. พัฒนาแลัะป็ระกาศุกำาหนดหลัักการกำากับด้แลักิจำการที�เป็็นเลัิศุ

5. กำาหนดนโยบายพร้อมทั�งสำนับสำนนุให้มกีารป็ระเมนิระดบัมาตรฐานการกำากับดแ้ลักจิำการภายในองค์กร 

ด้วยตนเองทุกปี็

6. พัฒนาแลัะจัำดทำาแผินการกำากับด้แลัการป็ฏิิบัติตามหลัักการกำากับด้แลักิจำการที�ป็ระกาศุกำาหนด

7. พจิำารณาทบทวนการนำาแนวทางหลักัการกำากบัดแ้ลักจิำการที�ด ี(CG Code) มาป็รบัใช้ให้มคีวามเหมาะสำม 

กับบริบทของบริษััทฯ อย่างน้อยปี็ลัะ 1 ครั�ง รวมถึึงข้อเสำนอแนะของสำถึาบันกำากับฯ หร่อหน่วยงาน 

ที�เกี�ยวข้องต่อคณะกรรมการบริษััท

8. พิจำารณาทบทวนค่้ม่อกรรมการ ให้มีความต่อเน่�องแลัะเหมาะสำมกับธุรกจิำของบริษััทฯ รวมถึึงพิจำารณา 

เสำนอข้อบังคับคณะกรรมการบริษััท แลัะคณะกรรมการที�บริษััทฯ แต่งตั�งทุกชุด

9. เสำนอแนะข้อกำาหนดเกี�ยวกับจำริยธรรมแลัะจำรรยาบรรณธุรกิจำ ของกรรมการ ผิ้้บริหารแลัะพนักงาน

10. พิจำารณาทบทวนค่้มอ่นโยบายการกำากบัดแ้ลักจิำการให้มคีวามต่อเน่�องแลัะเหมาะสำมกบัธรุกจิำของบรษัิัทฯ

11. พิจำารณาทบทวนค่านิยมด้านการกำากับด้แลักิจำการที�ดี รวมถึึงป็ระกาศุข้อความเกี�ยวกับการกำากับ 

ด้แลักิจำการที�ดีของบริษััทฯ ที�ออกส่้ำสำาธารณะ

12. สำนบัสำนุนให้มกีารเผิยแพร่วฒันธรรมในการกำากับดแ้ลักิจำการที�ด ีให้เป็็นที�เข้าใจำของผิ้บ้รหิารแลัะพนกังาน 

ทุกระดับ แลัะให้มีผิลัในทางป็ฏิิบัติ

13. ทบทวนแลัะรายงานต่อคณะกรรมการบริษััท เกี�ยวกับการกำากับด้แลักิจำการที�ดีของบริษััทฯ  

แลัะให้ความเห็นในแนวป็ฏิิบัติแลัะเสำนอแนะเพ่�อแก้ไขป็รับป็รุงตามความเหมาะสำม

14. ด้แลัให้หลัักการกำากับด้แลักจิำการที�ดีมีผิลัในทางป็ฏิิบัติ

15. ให้คำาป็รึกษัาแก่คณะทำางานเพ่�อเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการจำัดอันดับการกำากับด้แลักิจำการที�ดี  

โดยหน่วยงานกลัางภายนอกองค์กรไม่น้อยกว่า 1 ครั�ง ทุกๆ 3 ปี็

16. กำาหนดให้มรีะบบงานรับข้อร้องเรยีนจำากผิ้ม้ส่ีำวนได้ส่ำวนเสีำย ในกรณทีี�เกี�ยวกบับรรษััทภบิาลัแลัะจำรยิธรรม 

แลัะจำรรยาบรรณธุรกิจำ ของกรรมการ ผ้้ิบริหารแลัะพนักงาน

17. คณะกรรมการกำากบัด้แลักจิำการมอีำานาจำเชิญผิ้ที้�เกี�ยวข้องหร่อผิ้ที้�เหน็สำมควรเข้าร่วมป็ระชุม หร่อให้ชี�แจำง 

ในเร่�องที�เกี�ยวข้องได้

18. คณะกรรมการกำากบัดแ้ลักจิำการมหีน้าที�แลัะความรบัผิดิชอบในการรายงานกจิำกรรมของคณะกรรมการ 

กำากับด้แลักิจำการ หร่อหน้าที�อ่�นใดที�คณะกรรมการบริษััทมอบหมายต่อคณะกรรมการบริษััท 

อยา่งน้อยปี็ลัะ 1 ครั�ง



การปฏิิบัติิห้น้าท่ี่�ข้องคณะกรรมการกำากับดููแลกิจการในปี 2562

พิจำารณาทบทวนนโยบายการกำากับด้แลักิจำการที�ดี

  พิจำารณาทบทวนนโยบายความขัดแย้งทางผิลัป็ระโยชน์

   พิจำารณามาตรการแลัะแนวทางการคุ้มครองข้อม้ลัส่ำวนบุคคลั

พิจำารณาอนุมัติ (ร่าง) รายงานคณะกรรมการกำากับด้แลักิจำการ 
ป็ระจำำาปี็ 2562

พิจำารณาอนุมัติวันป็ระชุมคณะกรรมการกำากับด้แลักิจำการ 
แลัะแผินงานการกำากับด้แลักิจำการ ป็ระจำำาปี็ 2563

พิจำารณาทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการ 
กำากับด้แลักิจำการ

2562
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19. คณะกรรมการกำากับด้แลักิจำการอาจำขอคำาป็รึกษัาจำากผิ้้เชี�ยวชาญเพ่�อช่วยให้สำามารถึป็ฏิิบัติหน้าที� 

ตามกฎบัตรอย่างมีป็ระสิำทธิภาพ ด้วยค่าใช้จ่ำายของบริษััทฯ

20. คณะกรรมการกำากับด้แลักิจำการ มีสำิทธิเข้ารับการอบรม หร่อเข้าร่วมกิจำกรรม เพ่�อเป็็นการเพิ�มพ้น 

ความร้้ในงานที�เกี�ยวข้องโดยใช้ทรัพยากรของบริษััทฯ

21. ทบทวนแลัะป็รับป็รุงกฎบัตรคณะกรรมการกำากับด้แลักิจำการ แลัะเสำนอต่อคณะกรรมการบริษััท 

เพ่�ออนุมัติ

22. ด้แลัแลัะให้คำาแนะนำาในการดำาเนินงานด้านความรับผิิดชอบต่อสำังคม

◊ การรายงาน

ภายหลัังจำากที�มีการป็ระชุมคณะกรรมการกำากับด้แลักิจำการทุกครั�งให้เลัขานุการที�ป็ระชุมสำรุป็ความเห็น 

ของที�ป็ระชุมคณะกรรมการกำากับด้แลักิจำการนำาเสำนอต่อคณะกรรมการบริษััท เพ่�อทราบแลัะ / หร่อ เพ่�อพิจำารณาภายใน 

วันที�มีการป็ระชุมคณะกรรมการบริษััทครั�งถัึดไป็

◊ การประเมินผิลคณะกรรมการกำากับดููแลกิจการ

คณะกรรมการกำากับด้แลักิจำการต้องป็ระเมินผิลัการป็ฏิิบัติงานอย่างน้อยปี็ลัะ 1 ครั�ง แลัะรายงาน 

ให้คณะกรรมการบริษััทรับทราบ ทั�งนี� เพ่�อนำาผิลัการป็ระเมินมาป็รับป็รุงการดำาเนินงานให้มีป็ระสิำทธิภาพแลัะบรรลุัวัตถุึป็ระสำงค์ 

ที�กำาหนดไว้

ทั�งนี� ผ้้ิสำนใจำสำามารถึด้ขอ้ม้ลัฉบบัเตม็ของกฎบตัรฉบับดงักลัา่วได้ที�เว็บไซึ่ต์ของบรษัิัทฯ ที� www.supalai.com  

หมวดเกี�ยวกับเรา / คณะกรรมการบริษััท / คณะกรรมการเฉพาะเร่�อง / คณะกรรมการกำากับด้แลักิจำการ / ข้อกำาหนดคณะกรรมการ 

กำากับด้แลักิจำการ

◊ การปฏิิบัติิห้น้าที่่�ข้องคณะกรรมการกำากับดููแลกิจการ

ในปี็ 2562 มีการป็ระชุมคณะกรรมการกำากับด้แลักิจำการ จำำานวน 1 ครั�ง โดยสำรุป็ผิลัการป็ฏิิบัติงาน 

ของคณะกรรมการกำากับด้แลักิจำการ ได้ดังนี�
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5.3.4 คณะกรรมการบริห้ารความเส่่�ยง

คณะกรรมการบริษััท ได้อนุมัติจัำดตั�งคณะกรรมการบริหารความเสีำ�ยง ป็ระกอบด้วยกรรมการ 14 ท่าน  

ดังรายช่�อต่อไป็นี�

ลำาดูับ ช่ื�อ – นามส่กุล ติำาแห้น่งใน 
คณะกรรมการบริห้ารความเส่่�ยง ติำาแห้น่งในบรษิััที่ฯ การเข้้าร่วม 

ประชุ่ม

1. นายอธิป็  พีชานนท์ ป็ระธานคณะกรรมการ 
บริหารความเสีำ�ยง

กรรมการบริษััท 2/2

2. นายอนันต์  เกตุพิทยา กรรมการบริหารความเสีำ�ยง กรรมการอิสำระ 2/2

3. นายไตรเตชะ ตั�งมติธรรม กรรมการบริหารความเสีำ�ยง กรรมการบริษััท 2/2

4. นางวารุณี  ลัภิธนานุวัฒน์ กรรมการบริหารความเสีำ�ยง กรรมการจัำดการ 2/2

5. นายปุ็ณณพันธ์ เหน่งเพ็ชร กรรมการบริหารความเสีำ�ยง กรรมการจัำดการ 2/2

6. นายกิตติพงษ์ั ศิุริลัักษัณ์ตระก้ลั กรรมการบริหารความเสีำ�ยง กรรมการจัำดการ 1/2

7. นายบุญชัย ชัยอนันต์บวร กรรมการบริหารความเสีำ�ยง กรรมการจัำดการ 2/2

8. นางสำาวธัญวรัตน์ ปั็ญญารัตน์ กรรมการบริหารความเสีำ�ยง กรรมการจัำดการ 2/2

9. นางศิุริพร  วงศุพ่าห์ กรรมการบริหารความเสีำ�ยง กรรมการจัำดการ 2/2

10. นางสุำชาวดี สำรรพอาสำา กรรมการบริหารความเสีำ�ยง กรรมการจัำดการ 2/2

11. นายกริช  จัำนทร์เจำริญสุำข กรรมการบริหารความเสีำ�ยง กรรมการจัำดการ 2/2

12. นายราชัย  ปิ็ยวาจำานุสำรณ์ กรรมการบริหารความเสีำ�ยง กรรมการจัำดการ 2/2

13. นายสุำรศัุกดิ� วิบ้ลัย์วิภา กรรมการบริหารความเสีำ�ยง กรรมการจัำดการ 2/2

14. นายชัยจัำกร วทัญญ้ กรรมการบริหารความเสีำ�ยง กรรมการจัำดการ 2/2

5.3.5 คณะกรรมการบริห้ารความเส่่�ยงชุ่ดูย่อย

คณะกรรมการบริษััท ได้อนุมัติจัำดตั�งคณะกรรมการบริหารความเสีำ�ยงชุดยอ่ย ป็ระกอบด้วยกรรมการ 12 ท่าน  

ดังรายช่�อต่อไป็นี�

ลำาดูับ ช่ื�อ – นามส่กุล ติำาแห้น่งใน 
คณะกรรมการบริห้ารความเส่่�ยง ติำาแห้น่งในบริษััที่ฯ การเข้้าร่วม 

ประชุ่ม

1. นายไตรเตชะ ตั�งมติธรรม ป็ระธานคณะกรรมการ 
บริหารความเสีำ�ยงชุดย่อย

กรรมการบริษััท 2/2

2. นางวารุณี  ลัภิธนานุวัฒน์ กรรมการบริหารความเสีำ�ยงชุดยอ่ย กรรมการจัำดการ 2/2

3. นายปุ็ณณพันธ์ เหน่งเพ็ชร กรรมการบริหารความเสีำ�ยงชุดยอ่ย กรรมการจัำดการ 2/2

4. นายกิตติพงษ์ั ศิุริลัักษัณ์ตระก้ลั กรรมการบริหารความเสีำ�ยงชุดยอ่ย กรรมการจัำดการ 2/2

5. นายบุญชัย ชัยอนันต์บวร กรรมการบริหารความเสีำ�ยงชุดยอ่ย กรรมการจัำดการ 2/2

6. นางสำาวธัญวรัตน์ ปั็ญญารัตน์ กรรมการบริหารความเสีำ�ยงชุดยอ่ย กรรมการจัำดการ 2/2

7. นางศิุริพร  วงศุพ่าห์ กรรมการบริหารความเสีำ�ยงชุดยอ่ย กรรมการจัำดการ 1/2
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ลำาดูับ ช่ื�อ – นามส่กุล ติำาแห้น่งใน 
คณะกรรมการบริห้ารความเส่่�ยง ติำาแห้น่งในบรษิััที่ฯ การเข้้าร่วม 

ประชุ่ม

8. นางสุำชาวดี สำรรพอาสำา กรรมการบริหารความเสีำ�ยงชุดยอ่ย กรรมการจัำดการ 2/2

9. นายกริช  จัำนทร์เจำริญสุำข กรรมการบริหารความเสีำ�ยงชุดยอ่ย กรรมการจัำดการ 2/2

10. นายราชัย  ปิ็ยวาจำานุสำรณ์ กรรมการบริหารความเสีำ�ยงชุดยอ่ย กรรมการจัำดการ 2/2

11. นายสุำรศัุกดิ� วิบ้ลัย์วิภา กรรมการบริหารความเสีำ�ยงชุดยอ่ย กรรมการจัำดการ 2/2

12. นายชัยจัำกร วทัญญ้ กรรมการบริหารความเสีำ�ยงชุดยอ่ย กรรมการจัำดการ - *

* ได้รับการแต่งตั�งเม่�อวันที� 13 สำิงหาคม 2562

คณะกรรมการบริษััท กำาหนดกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสีำ�ยง ไว้ดังนี�

◊ องค์ประกอบข้องคณะกรรมการบรหิ้ารความเส่่�ยง

คณะกรรมการบริหารความเสีำ�ยงจำะถ้ึกแต่งตั�งโดยคณะกรรมการบริษััท ป็ระกอบด้วยคณะกรรมการจัำดการ 

แลัะกรรมการอิสำระอย่างน้อยหนึ�งท่าน

◊ คุณส่มบัติิกรรมการบริห้ารความเส่่�ยง

1. ได้รับแต่งตั�งจำากคณะกรรมการบริษััท ให้เป็็นกรรมการบริหารความเสำี�ยง

2. ไม่มลีัักษัณะอ่�นใดที�ทำาให้ไม่สำามารถึให้ความเห็นอย่างเป็็นอิสำระเกี�ยวกับการพิจำารณาความเสำี�ยง

3. กรรมการบริหารความเสีำ�ยงที�มีคุณสำมบัติตาม ข้อ 1-2 อาจำได้รับมอบหมายจำากคณะกรรมการบริษััท 

ให้ตัดสิำนใจำในการดำาเนินกิจำการของบริษััทฯ บริษััทย่อย บริษััทร่วม หร่อนิติบุคคลัที�อาจำมีความขัดแยง้  

โดยมีการตัดสิำนใจำในร้ป็แบบองค์คณะได้

◊ ข้อบเข้ติห้น้าที่่�และความรับผิิดูช่อบ

1. กำาหนดนโยบายแลัะเสำนอแนะแนวทางการบรหิารความเสีำ�ยงต่างๆ ที�เกี�ยวกับการดำาเนนิธรุกิจำของบรษัิัทฯ  

อย่างเหมาะสำมแลัะมีป็ระสิำทธิภาพ

2. กำาหนด ทบทวน แลัะให้ความเห็นชอบ แผินบริหารความเสำี�ยง ซึึ่�งครอบคลัุมความเสำี�ยงป็ระเภทต่างๆ  

ที�สำำาคัญ ได้แก่ ความเสีำ�ยงด้านกลัยุทธ์ (Strategic Risk) ความเสีำ�ยงด้านป็ฏิิบัติการ (Operational  

Risk) ความเสีำ�ยงด้านการเงิน (Financial Risk) ความเสีำ�ยงด้านสำภาพคลั่อง (Liquidity Risk)  

ความเสีำ�ยงด้านกฎระเบียบ (Compliance Risk) ความเสีำ�ยงด้านทุจำริตคอร์รัป็ชัน (Corruption Risk)  

ความเสีำ�ยงด้านการตลัาด (Market Risk) ความเสีำ�ยงด้านเทคโนโลัยีสำารสำนเทศุ (Information  

Technology Risk) ความเสีำ�ยงด้านเคร่อข่ายสัำงคมออนไลัน์ (Social Network Risk) แลัะความเสีำ�ยง 

ด้านการคุ้มครองผิ้้บริโภค (Customer Protection Risk) ความเสีำ�ยงด้านสำังคมแลัะสิำ�งแวดล้ัอม  

(Social and Environmental Risk) ความเสีำ�ยงด้านสิำทธิมนุษัยชน (Human Rights Risk)  

แลัะความเสีำ�ยงที�เกิดขึ�นใหม่ (Emerging Risk)

3. กำาหนดระดับความเสีำ�ยงที�ยอมรบัได้ (Risk appetite) แลัะระดบัเบี�ยงเบนที�ยอมรบัได้ (Risk Tolerance)

4. จัำดลัำาดับความเสำี�ยงโดยการป็ระเมินโอกาสำที�จำะเกิด (Likelihood) แลัะผิลักระทบ (Impact)  

ของความเสีำ�ยงที�สำำาคัญ
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5. ติดตามแลัะป็ระเมินผิลัการบริหารความเสำี�ยงอย่างต่อเน่�อง แลัะกำากับด้แลัให้มีแผินดำาเนินธุรกิจำ 

อยา่งต่อเน่�อง (Business Continuity Plan)

6. พิจำารณาป็ระเด็นที�เป็็นสำาระสำำาคัญด้านความยั�งย่นของบริษััทฯ

7. กำาหนดให้มีระบบการควบคุมภายในที�ครอบคลัุมความเสำี�ยงป็ระเภทต่างๆ ที�สำำาคัญ

8. พจิำารณาแลัะทบทวนแนวทางแลัะเคร่�องม่อในการบรหิารความเสีำ�ยงให้มปี็ระสิำทธภิาพ แลัะเหมาะสำมกบั 

ลัักษัณะแลัะขนาดความเสีำ�ยงแต่ลัะด้านของธุรกรรมที�บริษััทดำาเนินการ พร้อมทั�งให้ข้อสำังเกต /  

ข้อเสำนอแนะในป็ระเด็นสำำาคัญที�เกี�ยวกับการบริหารความเสีำ�ยงของบริษััทฯ

9. พิจำารณาแลัะทบทวนการกำาหนดเพดานความเสำี�ยง (Risk Limits) แลัะมาตรการในการดำาเนินการ  

กรณีที�ไม่เป็็นไป็ตามเพดานความเสีำ�ยงที�กำาหนด (Corrective Measures)

10. คณะกรรมการบริหารความเสีำ�ยง มีอำานาจำเชิญผิ้ ้บริหาร หร่อผิ้ ้ เ กี�ยวข ้องเข ้าร ่วมป็ระชุม  

เพ่�อชี�แจำงข้อม้ลัเพิ�มเติมได้

11. คณะกรรมการบริหารความเสำี�ยงอาจำขอคำาป็รึกษัาจำากผิ้้เชี�ยวชาญ เพ่�อช่วยให้สำามารถึป็ฏิิบัติหน้าที� 

ตามกฎบัตรอยา่งมีป็ระสิำทธิภาพด้วยค่าใช้จ่ำายของบริษััทฯ

12. จำัดให้มีการสำ่�อสำาร กิจำกรรม หร่อกระบวนการในการดำาเนินงาน เพ่�อสำร้างความร้้ความเข้าใจำเกี�ยวกับ 

การบริหารความเสีำ�ยง โดยจัำดให้มีการอบรมแนวทางการบริหารความเสีำ�ยงให้กับผ้้ิบริหารแลัะพนักงาน

13. พิจำารณาให้ความเห็นชอบค้่ม่อการบริหารความเสีำ�ยง แลัะให้เผิยแพร่ค้่ม่อการบริหารความเสีำ�ยง 

แก่พนักงานเพ่�อนำาไป็ป็ฏิิบัติ

14. พิจำารณาให้ความเห็นชอบ Risk Map โดยพิจำารณาถึึงความสัำมพันธ์ของความเสีำ�ยง แลัะผิลักระทบ 

ที�มีต่อหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษััทฯ

15. กำากับด้แลัแลัะสำ่งเสำริมให้เกิดวัฒนธรรมการบริหารความเสำี�ยงทั�วทั�งองค์กร เพ่�อการเติบโตอย่างยั�งย่น

16. จำดัให้มกีารทดสำอบความร้ค้วามเข้าใจำของบคุคลัภายในบรษิัทัฯ ถึึงนโยบาย โครงสำร้าง แลัะความรบัผิดิชอบ 

ในการบริหารความเสีำ�ยง

17. คณะกรรมการบริหารความเสำี�ยง มีสำิทธิเข้ารับการอบรม หร่อเข้าร่วมกิจำกรรม เพ่�อเป็็นการเพิ�มพ้น 

ความร้้ในงานที�เกี�ยวข้อง โดยใช้ทรัพยากรของบริษััทฯ

18. กำากบัดแ้ลัแลัะติดตามผิลัการพฒันานวตักรรมแลัะการจำดัการทรพัยากรในการบรหิารความเสำี�ยงองค์กร  

เพ่�อช่วยให้ธุรกิจำมีแผินรองรับการเป็ลีั�ยนแป็ลังที�ครอบคลุัมด้านเศุรษัฐกิจำ สัำงคม แลัะสิำ�งแวดล้ัอม

19. ป็ฏิิบัติหน้าที�อ่�นใดตามที�คณะกรรมการบริษััทมอบหมาย

◊ การรายงาน

ภายหลัังจำากที�มีการป็ระชุมคณะกรรมการบริหารความเสีำ�ยงทุกครั�ง ป็ระธานฯ ที�ป็ระชุมสำรุป็ความเห็น 

ของที�ป็ระชุมคณะกรรมการบริหารความเสีำ�ยงแลัะนำาเสำนอต่อคณะกรรมการบริษััทเพ่�อทราบ แลัะ / หร่อเพ่�อพิจำารณา

ทั�งนี� ผ้้ิสำนใจำสำามารถึด้ขอ้ม้ลัฉบบัเตม็ของกฎบตัรฉบบัดงักลัา่วไดที้�เว็บไซึ่ต์ของบรษัิัทฯ ที� www.supalai.com  

หมวดเกี�ยวกับเรา / คณะกรรมการบริษััท / คณะกรรมการเฉพาะเร่�อง / คณะกรรมการบริหารความเสีำ�ยง / ข้อกำาหนดคณะกรรมการ 

บริหารความเสีำ�ยง



พิจำารณาทบทวนกฎบัตรกรรมการบริหารความเสำี�ยง
 พิจำารณาทบทวนนโยบายว่าด้วยการบริหารความเสำี�ยง
  พิจำารณาอนุมัติกำาหนดหัวข้อ "รายงานความเสำี�ยง"  
  ให้เป็็นหัวข้อมาตรฐานในการป็ระชุมทุกครั�ง
   พิจำารณาอนุมัติรายงานคณะกรรมการบริหารความเสำี�ยง
    พิจำารณาอนุมัติแผินงานการบริหารความเสำี�ยง ป็ระจำำาป็ี 2563
     พิจำารณาทบทวนค้่ม่อการบริหารความเสำี�ยง
      พิจำารณาอนุมัติความเสีำ�ยงที�ยอมรับได้สำำาหรับจำำานวนหนังส่ำอ 
      ให้ความยินยอมในการเป็ิดเผิยข้อม้ลั
       พิจำารณาอนุมัติแนวทางการจำัดการความเสำี�ยง 
       ด้าน Crisis Management

พจิำารณาอนุมัตผิิลัการป็ระเมินความเสำี�ยง (Bow Tie Analysis)
พจิำารณาทบทวนแผินที�ความเสำี�ยง (Risk Map) ขององค์กร
พจิำารณาทบทวนระดับความเสำี�ยงที�ยอมรับได้ (Risk Appetite)
พจิำารณาทบทวนมาตรฐานการป็ระเมินโอกาสำเกิด (Likelihood)  
แลัะผิลักระทบ (Impact)
พจิำารณาทบทวนการระบปุ็ระเด็นสำาระสำำาคัญของธุรกิจำ
พจิำารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสำี�ยง

ครั�งท่ี่� 1 
/ 2562

ครั�งท่ี่� 2 
/ 2562

การปฏิิบัติิห้น้าท่ี่�ข้องคณะกรรมการบริห้ารความเส่่�ยง ในปี 2562
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ในปี็ 2562 มีการป็ระชุมคณะกรรมการบริหารความเสีำ�ยง จำำานวน 2 ครั�ง โดยสำรุป็ผิลัการป็ฏิิบัติงาน 

ของคณะกรรมการบริหารความเสีำ�ยง ได้ดังนี�

5.4 คณะกรรมการบรหิ้าร

ห้น้าท่ี่�และความรับผิิดูช่อบข้องคณะกรรมการบริห้าร

1) กำาหนดแนวทาง เป็้าหมาย กลัยุทธ์ แผินการดำาเนินงาน งบป็ระมาณป็ระจำำาป็ี แลัะอำานาจำการบริหารงานต่างๆ  

ของบริษััท เพ่�อเสำนอให้คณะกรรมการบริษััทอนุมัติ

2) กำากับด้แลัการจำัดการ การดำาเนินงานของบริษััทฯ ให้เป็็นไป็อย่างมีป็ระสำิทธิภาพแลัะป็ระสำิทธิผิลัสำ้งสำุด  

พร้อมตรวจำสำอบ ติดตามแลัะป็ระเมินผิลัการดำาเนินงานของบริษััทฯ ที�กำาหนดไว้ ให้เป็็นไป็ตามแผินธุรกิจำ 

ที�ได้รับอนุมัติไว้

3) ทบทวนผิลัการดำาเนินงานเป็็นระยะ เพ่�อหาแนวทางแก้ไขอย่างรวดเร็ว ให้บรรลัุเป้็าหมายธุรกิจำ

4) ป็ระเมินแลัะกลัั�นกรองโครงการลังทุนขนาดใหญ่ แลัะงบป็ระมาณป็ระจำำาปี็ ก่อนสำ่งให้คณะกรรมการพิจำารณา

5) กำาหนดโครงสำร้างองค์กรแลัะบริหารจำัดการที�มีป็ระสำิทธิภาพ โดยครอบคลัุมทั�งเร่�องการคัดเลั่อก การฝ่ึกอบรม  

การว่าจ้ำาง แลัะการเลิักจ้ำางพนักงานของบริษััทฯ คณะผ้้ิบริหาร แลัะผ้้ิบริหารระดับส้ำง

6) ให้คำาป็รึกษัาแก่คณะกรรมการบริษััทเกี�ยวกับการตัดสำินใจำในเร่�องที�มีความสำำาคัญ แลัะป็ฏิิบัติหน้าที�อ่�นใด 

ตามที�ได้รับมอบหมายจำากคณะกรรมการบริษััท

7) เป็็นผิ้้แทนของบริษััทฯ แลัะดำาเนินการในนามของบริษััทฯ กับบุคคลัภายนอก

8) มีอำานาจำพิจำารณาอนุมัติการใชจ้ำ่ายเงินเพ่�อการลังทุน เพ่�อการจำัดซึ่่�อที�ดินภายในวงเงินแต่ลัะรายการไม่เกินกว่า  

200 ล้ัานบาท ต่อครั�ง

9) คณะกรรมการบรหิารมสิีำทธเิข้ารบัการอบรม หร่อเข้าร่วมกจิำกรรม เพ่�อเป็็นการเพิ�มพ้นความร้้ในงานที�เกี�ยวข้อง  

โดยใช้ทรัพยากรของบริษััทฯ
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10) จำัดทำาแผินการสำ่บทอดตำาแหน่ง (Succession Plan) แลัะแผินการพัฒนาสำำาหรับตำาแหน่งผิ้ ้บริหาร 

ระดับส้ำง พร้อมทั�งรายงานการป็ฏิิบัติตามแผิน เสำนอต่อคณะกรรมการสำรรหาแลัะกำาหนดค่าตอบแทน แลัะ 

คณะกรรมการบริษััทพิจำารณาตามลัำาดับ

11) จำัดให้มีการบริหารความเสำี�ยงแลัะกำากับด้แลัให้มีการป็ฏิิบัติตามหลัักการควบคุมภายใน

12) จำัดให้มีค้่ม่ออำานาจำดำาเนินการให้เหมาะสำมกับความรับผิิดชอบของคณะกรรมการจำัดการ

13) จำัดสำรรทรัพยากร การพัฒนาแลัะงบป็ระมาณ เช่น นโยบายแลัะแผินการบริหารจัำดการบุคคลั แลัะนโยบาย 

ด้านเทคโนโลัยีสำารสำนเทศุ

14) กำากับด้แลัให้มีการเป็ิดเผิยข้อม้ลัทางการเงินแลัะไม่ใช่ทางการเงินให้มีความครบถ้ึวน ถึ้กต้อง น่าเช่�อถึ่อ

นอกจำากนี� กรรมการบริหาร 2 ท่าน มีอำานาจำพิจำารณาอนุมัติเพ่�อการจัำดซ่ึ่�อที�ดิน ภายในวงเงินแต่ลัะรายการ 

ไม่เกนิกวา่ 100 ล้ัานบาทตอ่ครั�ง ส่ำวนที�เกนิ 100 ล้ัานบาท แตไ่มเ่กนิ 200 ล้ัานบาท คณะกรรมการบรหิารมอีำานาจำพจิำารณาอนมัุติ  

แลัะกรรมการบริหารแต่ลัะท่านมีอำานาจำพิจำารณาอนุมัติการจัำดซ่ึ่�อสิำนค้าวัสำดุก่อสำร้างภายในวงเงินแต่ลัะรายการตามอำานาจำ 

ดำาเนินการ

ทั�งนี� การมอบอำานาจำดังกล่ัาวข้างต้นให้แก่กรรมการบริหารนั�น จำะต้องไม่มีลัักษัณะเป็็นการมอบอำานาจำที�ทำาให้ 

ผ้้ิรับมอบอำานาจำสำามารถึอนุมัติรายการที�ตนหร่อบุคคลัที�อาจำมีความขัดแยง้ มีส่ำวนได้เสีำย หร่ออาจำมีความขัดแยง้ทางผิลัป็ระโยชน์ 

ในลัักษัณะอ่�นใดกับบริษััทฯ หร่อบริษััทย่อย เว้นแต่เป็็นการดำาเนินงานตามธุรกิจำป็กติของบริษััทฯ แลัะได้รับมติที�ป็ระชุม 

คณะกรรมการบริษััทที�มีกรรมการอิสำระเข้าร่วมป็ระชุม แลัะได้กำาหนดกรอบการพิจำารณาชัดเจำนแลั้วเท่านั�น ทั�งนี�ให้เป็็นไป็ 

ตามเกณฑ์์ของสำำานักงานคณะกรรมการกำากับหลัักทรพัยแ์ลัะตลัาดหลัักทรพัย ์แลัะกฎเกณฑ์์ของตลัาดหลัักทรพัยแ์หง่ป็ระเทศุไทย  

หร่อหน่วยงานราชการอ่�นๆ ที�กำาหนด

5.5 คณะกรรมการจดัูการ

คณะกรรมการจัำดการ ป็ระกอบด้วย ป็ระธานกรรมการบริหาร รองป็ระธานกรรมการบริหาร กรรมการผ้้ิจัำดการ  

รองกรรมการผิ้้จัำดการ ผ้้ิช่วยกรรมการผิ้้จัำดการ (อาวุโสำ) ผ้้ิอำานวยการ(อาวุโสำ) โดยคณะกรรมการจำัดการ มีการป็ระชุม 

อย่างน้อยไตรมาสำ 1 ครั�ง

ห้น้าท่ี่�และความรับผิิดูช่อบข้องคณะกรรมการจัดูการ

◊ ดำาเนินการตามนโยบาย ทิศุทาง กลัยุทธ์ เป็้าหมาย แลัะโครงสำร้างการบริหารงานของบริษััทฯ ให้มี 

ป็ระสิำทธิภาพแลัะป็ระสิำทธิผิลั

◊ ดำาเนินงานตามแผินธุรกิจำ งบป็ระมาณ ที�ได้รับอนุมัติจำากคณะกรรมการบริหารอย่างซึ่่�อสัำตย์ สำุจำริต  

แลัะระมัดระวัง เพ่�อรักษัาผิลัป็ระโยชน์ของบริษััทฯ แลัะผ้้ิถ่ึอหุ้นอย่างดีที�สุำด

◊ ดำาเนินงานตามระบบการบริหารความเสำี�ยงแลัะกำากับด้แลัให้มีการป็ฏิิบัติตามหลัักการควบคุมภายใน

◊ ทบทวนค้่ม่ออำานาจำดำาเนินการให้เหมาะสำมกับความรับผิิดชอบของคณะกรรมการจัำดการ

◊ ดำาเนินการตามกรอบการจำัดสำรรทรัพยากร การพัฒนาแลัะงบป็ระมาณ เช่น นโยบายแลัะแผินการ 

บริหารจัำดการบุคคลั แลัะนโยบายด้านเทคโนโลัยีสำารสำนเทศุ

◊ กำากับการบริหารงานทั�วไป็ตามที�กำาหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับของบรษิััทฯ

◊ ติดตามผิลัการดำาเนินงานของบริษััทฯ ให้เป็็นไป็ตามนโยบายแผินงาน แลัะงบป็ระมาณที�ได้รับ
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◊ มีอำานาจำอ่�นๆ ซึ่ึ�งจำำาเป็็นในการดำาเนินงานของบริษััทฯ ตามที�ป็ระชุมคณะกรรมการบริษััทแลัะ/ 

หร่อคณะกรรมการบริหารของบริษััทฯ มอบหมาย

◊ ตดิต่อสำ่�อสำารกบัผิ้ม้ส่ีำวนได้เสำยีภายนอกองค์การตามความจำำาเป็็นในแต่ลัะครั�ง ตามอำานาจำที�ได้รบัมอบหมาย 

ทั�งนี� การมอบอำานาจำดังกลั่าวข้างต้นให้แก่คณะกรรมการจำัดการนั�น จำะต้องไม่มีลัักษัณะเป็็นการมอบอำานาจำ 

ที�ทำาให้ผ้้ิรับมอบอำานาจำสำามารถึอนุมัติรายการที�ตนหร่อบุคคลัที�อาจำมีความขัดแย้ง มีส่ำวนได้เสีำย หร่ออาจำมีความขัดแย้ง 

ทางผิลัป็ระโยชน์ในลัักษัณะอ่�นใดกับบริษััทฯ หร่อบริษััทยอ่ย เว้นแต่เป็็นการดำาเนินงานตามธุรกิจำป็กติของบริษััทฯ แลัะได้รับมติ 

ที�ป็ระชุมคณะกรรมการบริษััทที�มีกรรมการอิสำระเข้าร่วมป็ระชุม แลัะได้กำาหนดการพิจำารณาชัดเจำนแล้ัวเท่านั�น ทั�งนี� ให้เป็็นไป็ตาม 

เกณฑ์์ของสำำานักงานคณะกรรมการกำากับหลัักทรัพย์แลัะตลัาดหลัักทรัพย์ แลัะกฎเกณฑ์์ของตลัาดหลัักทรัพย์แห่งป็ระเทศุไทย  

หร่อหน่วยงานราชการอ่�นๆ ที�กำาหนด

5.6 การประเมินผิลเก่�ยวกับประสิ่ที่ธุิภาพการประชุ่มคณะกรรมการบริษััที่

บริษััทฯ จัำดให้มีการป็ระเมินผิลัเกี�ยวกับป็ระสิำทธิภาพการป็ระชุมคณะกรรมการบริษััททุกครั�งแลัะเป็็นป็ระจำำาทุกปี็  

โดยในปี็ 2562 มีการจัำดป็ระชุมคณะกรรมการบริษััทจำำานวน 12 ครั�ง โดยมีหลัักเกณฑ์์ การป็ระเมินผิลัป็ระสิำทธิภาพการป็ระชุม 

คณะกรรมการบริษััท จำำานวน 10 หัวข้อ ดังนี�

1. แจำ้งวาระการป็ระชุมลั่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการป็ระชุม

2. ได้รับเอกสำารข้อม้ลัครบถึ้วนพร้อมหนังสำ่อเชิญป็ระชุม

3. เริ�มป็ระชุมตรงเวลัา แลัะการควบคุมเวลัาการป็ระชุม 

4. ความเหมาะสำมแลัะรายลัะเอียดชัดเจำนของแต่ลัะวาระการป็ระชุม

5. การมีสำ่วนร่วมของกรรมการบริษััท

6. ฝ่่ายจัำดการให้ข้อม้ลัต่อคณะกรรมการบริษััทเพียงพอต่อการตัดสำินใจำ

7. คำานึงถึึงผิลัป็ระโยชน์ของผิ้้มีสำ่วนได้เสำีย

8. สำรุป็มติที�ป็ระชุมคณะกรรมการบริษััทชัดเจำน

9. การควบคุมแลัะการจำัดการข้อขัดแย้งในการป็ระชุมคณะกรรมการบริษััทของป็ระธานที�ป็ระชุม

10. อัตราผิ้้เข้าร่วมป็ระชุม

ห้ลักเกณฑ์์ประเมินผิลเก่�ยวกับประสิ่ที่ธิุภาพการประชุ่มคณะกรรมการบริษััที่

คะแนนที่่�ไดู้รับ (%) เกณฑ์์ที่่�ไดู้

90 – 100 ดีเยี�ยม

80 - 89 ดีมาก

70 - 79 ค่อนข้างดี

60 - 69 พอสำมควร

ตำ�ากว่า 60 ควรป็รับป็รุง

คะแนนเต็มร้อยลัะ 100 ผิลัการป็ระเมินเฉลีั�ยเกี�ยวกับป็ระสิำทธิภาพการป็ระชุมคณะกรรมการบริษััทในปี็ 2562  

ที�ผ่ิานมาได้คะแนนร้อยลัะ 96.68 อย้่ในเกณฑ์์ดีเยี�ยม



222 บริิษััท ศุุภาลััย จำำากััด (มหาชน)

5.7 การไม่กระที่ำาผิิดู ดู้านกฎห้มาย ดู้านการทุี่จริติ ดู้านกำากับดููแลกิจการ ดู้านแรงงาน

บริษััทฯ ได้มอบหมายให้หน่วยงานตรวจำสำอบภายในทำาหน้าที�กำากับด้แลัการป็ฏิิบัติงาน (Compliance Unit)  

โดยในระหว่างปี็ 2562

 § บริษััทฯ แลัะคณะกรรมการบริษััทรวมถึึง คณะผิ้้บริหารของบริษััทฯ ไม่มีการกระทำาที�ขัดต่อกฎระเบียบ 

ที�เป็็นความผิิดร้ายแรง (Serious Offenses) ไม่มีป็ระวัติการกระทำาผิิดกฎระเบียบของสำำานักงาน 

คณะกรรมการกำากับหลัักทรัพย์แลัะตลัาดหลัักทรัพย์ แลัะตลัาดหลัักทรัพย์แห่งป็ระเทศุไทย

 § ไม่มีผิ้้ใดถึ้กพิพากษัาว่ากระทำาผิิดทางอาญาหร่ออย้่ระหว่างการถึ้กฟั้องร้องคดีอาญา การถึ้กพิพากษัา 

ให้เป็็นบุคคลัล้ัมลัะลัายหร่อถ้ึกพิทักษ์ัทรัพย์

 § ไม่มีป็ระวัติการทำารายการที�อาจำเกิดความขัดแย้งทางผิลัป็ระโยชน์กับบริษััทฯ ในรอบปี็ที�ผิ่านมา

 § ไม่มีป็ระวัติการกระทำาความผิิดอาญาในความผิิดที�เกี�ยวกับทรัพย์ซึึ่�งได้กระทำาโดยทุจำริต หร่อด้านจำริยธรรม

 § ไม่มีผิ้้บริหารลัาออก เน่�องจำากป็ระเด็นเร่�องการกำากับด้แลักิจำการ 

 § ไม่มีข้อพิพาทเกี�ยวกับช่�อเสำียงในทางลับของบรษิััทฯ อันเน่�องมาจำากความลั้มเหลัวในการทำาหน้าที�สำอดสำ่อง 

ด้แลัของคณะกรรมการบริษััทรวมถึึงไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที�มีนัยสำำาคัญในระยะเวลัา 5 ปี็ที�ผ่ิานมา

5.8 ภาวะผิู้นำาและวิสั่ยที่ัศน์

คณะกรรมการบริษััท กำาหนดวิสัำยทัศุน์ที�จำะเป็็น “ผ้้ินำาด้านพัฒนาอสัำงหาริมทรัพย์อย่างยั�งย่น โดยมีส่ำวนร่วม 

ในการพัฒนาสัำงคมแลัะสิำ�งแวดล้ัอม” แลัะกำาหนดภารกิจำว่าจำะต้อง “สำร้างสำรรค์แลัะพัฒนานวัตกรรมสิำนค้าแลัะบริการ  

เพ่�อผิลัป็ระกอบการที�ดีโดยคำานึงถึึงป็ระโยชน์ของผ้้ิมีส่ำวนได้เสีำย” จึำงมีการพัฒนาที�อย้่อาศัุยทุกป็ระเภท (บ้านเดี�ยว บ้านแฝ่ด  

ทาวน์เฮ้้าส์ำ แลัะอาคารชุด) เพ่�อกระจำายความเสีำ�ยงแลัะสำร้างศัุกยภาพในการเจำริญเติบโต ทั�งยงัเป็็นบริษััทฯ ที�มีการพัฒนาบ้านอนุรกัษ์ั 

พลัังงาน โดยใหค้วามใสำใ่จำในรายลัะเอยีดทั�งดา้นป็ระโยชนใ์ช้สำอย การวางพ่�นที�กิจำกรรมตา่งๆ ทั�งวสัำดุอุป็กรณแ์ลัะสำไตลัแ์บบบา้น  

นอกจำากนี� ยังตระหนักถึึงพลัังงานแลัะทรัพยากรธรรมชาติเป็็นสิำ�งที�กำาลัังจำะหมดไป็ จึำงได้ใช้หลัักทั�งศุาสำตร์แลัะศิุลัป์็มาพัฒนา 

แบบแลัะสำร้างบ้านที�ใช้พลัังงานอย่างคุ้มค่า ให้ป็ระโยชน์ส้ำงสุำดกับผ้้ิอย้อ่าศัุย เพ่�อสำร้างความพึงพอใจำกับล้ักค้า โดยคณะกรรมการบริษััท 

มีการทบทวนแลัะอนุมัติวิสัำยทัศุน์แลัะภารกิจำทุกปี็ เพ่�อให้ผ้้ิบริหารแลัะพนักงานมีจุำดมุ่งหมายไป็ในทิศุทางเดียวกัน

5.9 ความข้ัดูแย้งที่างผิลประโยช่น์

บริษััทฯ ป็ฏิิบัติตามนโยบายว่าด้วยความขัดแย้งทางผิลัป็ระโยชน์ โดยกรรมการ ผ้้ิบริหาร พนักงานทุกคน  

จำะไม่ใช้ข้อม้ลัจำากตำาแหน่งหนา้ที�ไป็สำรา้งป็ระโยชนส่์ำวนตน แลัะในการตดัสำนิใจำทางธรุกจิำจำะตอ้งคำานึงถึึงป็ระโยชนส้์ำงสุำดของล้ักค้า 

แลัะผ้้ิถ่ึอหุ้นของบริษััทฯ โดยจำะต้องไม่นำาเหตุผิลัส่ำวนตนหร่อบุคคลัในครอบครัวมีอิทธิพลัต่อการตัดสิำนใจำที�ทำาให้เบี�ยงเบนไป็จำาก 

หลัักการขา้งตน้ โดยที�กรรมการ ผ้้ิบริหารหร่อพนกังานที�มีส่ำวนไดเ้สำยีในรายการนั�น จำะตอ้งไมมี่ส่ำวนในการพจิำารณาอนมัุติโดยบริษััทฯ  

ได้ทำาการเป็ิดเผิยข้อม้ลัเกี�ยวกับรายการที�เกี�ยวโยงกันในรายงานป็ระจำำาปี็ (แบบ 56-2) แลัะแบบแสำดงรายงานข้อม้ลัป็ระจำำาปี็  

(แบบ 56-1) อยา่งครบถ้ึวน นอกจำากนี�บริษััทฯ ห้ามผ้้ิบริหารแลัะพนักงานป็ระกอบธุรกิจำหร่อมีส่ำวนร่วมในธุรกิจำที�เป็็นการแข่งขัน 

กับธุรกิจำของกลุ่ัมบริษััทไม่ว่ากรรมการ ผ้้ิบริหารแลัะพนกังานดงักล่ัาวจำะไดรั้บผิลัป็ระโยชนท์างตรงหร่อทางอ้อม โดยไดร้ะบุไว้ใน 

จำรรยาบรรณของกรรมการ ผ้้ิบริหาร แลัะพนักงาน (Code of Conduct) แลัะนโยบายการกำากับด้แลักิจำการของบริษััทฯ  

อย่างชัดเจำน แต่หากจำะมีการทำารายการที�เกี�ยวข้องกันหร่อรายการที�มีความขัดแย้งของผิลัป็ระโยชน์ คณะกรรมการบริษััท 

ได้กำาหนดนโยบายในการพิจำารณาแลัะอนุมัติรายการจำะต้องได้รับความเห็นชอบจำากคณะกรรมการบริษััทก่อนดำาเนินการ  

พร้อมทั�งมีการเปิ็ดเผิยข้อม้ลัเกี�ยวกับ รายลัะเอียดของรายการ ม้ลัค่ารายการ เหตุผิลัแลัะความจำำาเป็็นไว้ในแบบแสำดงรายการ 

ข้อม้ลัป็ระจำำาปี็แลัะรายงานป็ระจำำาปี็ ตามหลัักเกณฑ์์ของตลัาดหลัักทรัพย์แห่งป็ระเทศุไทย แลัะสำำานักงาน กลัต. แลัะต้องมี 
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คณะกรรมการตรวจำสำอบเข้าร่วมป็ระชุมเพ่�อพิจำารณาด้แลัให้รายการระหว่างกันเป็็นไป็อย่างยุติธรรม สำมเหตุสำมผิลั แลัะมีนโยบาย 

การกำาหนดราคาที�เหมาะสำม โดยคำานึงถึึงป็ระโยชน์ส้ำงสุำดของบริษััทฯ เป็็นหลััก ทั�งนี� บริษััทฯ ได้เผิยแพร่นโยบายดังกล่ัาว 

ไว้บนเว็บไซึ่ต์ของบริษััท www.supalai.com ทั�งภาษัาไทยแลัะภาษัาอังกฤษั

 § การติรวจส่อบความข้ัดูแย้งที่างผิลประโยช่น์

คณะกรรมการบริษััท กำาหนดให้กรรมการ ผ้้ิบริหาร แลัะพนักงานทุกคน รายงานสำถึานการณ์ความขัดแย้ง 

ทางผิลัป็ระโยชน์ เม่�อเริ�มเข้าป็ฏิิบัติงาน, ทบทวนปี็ลัะ 1 ครั�ง แลัะทุกครั�งเม่�อเกิดการเป็ลีั�ยนแป็ลังสำถึานการณ์ที�ทำาให้เช่�อว่า 

จำะทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผิลัป็ระโยชน์ แลัะในกรณีที�พนักงานสำงสำัยว่าจำะมีความขัดแย้งทางผิลัป็ระโยชน์หร่อมีบางอย่าง 

ที�อาจำทำาใหผ้้้ิอ่�นคดิวา่เป็็นความขดัแยง้ทางผิลัป็ระโยชนต้์องรายงานใหผ้้้ิบังคบับญัชาทราบทนัท ีโดยถ่ึอเป็็นกระบวนการควบคมุภายใน 

ของบริษััทฯ ที�กำาหนดให้คณะกรรมการตรวจำสำอบแลัะหน่วยงานตรวจำสำอบภายใน เป็็นผิ้้สำอดสำ่องกำากับด้แลัแลัะจัำดการแก้ไข 

ความขัดแย้งทางผิลัป็ระโยชน์

นอกจำากนี� ในปี็ 2562 ได้ดำาเนินการให้กรรมการ ผ้้ิบริหาร พนักงานทุกคนทำารายงานความขัดแย้งทางผิลัป็ระโยชน์  

ผิลัสำรุป็ไม่พบรายการขัดแย้งที�มีสำาระสำำาคัญ

5.10 ปรัช่ญาการบรหิ้าร

เพ่�อสัำงคมคุณภาพของ “ชาวศุุภาลััย” บริษััทฯ จึำงตั�งมั�นในการสำร้างสำรรค์ที�อย้่อาศัุยที�มีคุณภาพ พัฒนาผิลิัตภัณฑ์์ 

ตลัอดเวลัา พัฒนาสัำงคมให้มีความป็ลัอดภัย อบอุ่น พัฒนาการบริการที�ดีด้วยความเป็็นม่ออาชีพ เพ่�อสำร้างความพึงพอใจำส้ำงสุำด 

ของล้ักค้า โดยยึดมั�นในป็รัชญาการบริหารงาน

S (SUPERIORITY) : เน้นความเป็็นเลิัศุในด้านสิำนค้า บริการแลัะการจัำดการที�ดี

P (PROFITABILITY) : คำานึงถึึงผิลัป็ระโยชน์สำำาหรับทุกฝ่่ายที�เกี�ยวข้อง ได้แก่ ล้ักค้า ผ้้ิถ่ึอหุ้น  

  พนักงาน ผ้้ิรับเหมา ค่้ค้าแลัะสัำงคม

 § ลั้กค้า : ได้กำาไรเป็็นเงิน หร่อกำาไรชีวิต

 § ผิ้้ถึ่อหุ้น : ได้เงินปั็นผิลั แลัะม้ลัค่าเพิ�มจำากการถึอ่หุ้น

 § พนักงาน : มีรายได้ - สำวัสำดิการที�ดี มีความสำุขกับงาน

 § ผิ้้รับเหมา / ค่้ค้า : ร่วมธุรกิจำด้วยความพอใจำ แลัะเป็็นธรรม

 § สำังคม : ได้ป็ระโยชน์จำากการพัฒนาโครงการของบริษััท

L (LONGEVITY) : ป็ระกอบธุรกิจำอย่างยั�งย่น แลัะมั�นคง

5.11 การถื่วงดูุลข้องกรรมการที่่�ไม่เป็นผิู้บริห้าร

บริษััทฯ จัำดให้มีคณะกรรมการบริษััทในจำำานวนที�เหมาะสำม ค่อ มีจำำานวน 10 ท่าน คณะกรรมการบริษััทป็ระกอบด้วย

 § กรรมการอิสำระ จำำานวน 4 ท่าน = 40%

 § กรรมการที�ไม่เป็็นผิ้้บริหาร จำำานวน 2 ท่าน = 20%

 § กรรมการที�เป็็นผิ้้บริหาร จำำานวน 4 ท่าน = 40%

ในคณะกรรมการบริษััท มีกรรมการที�มีความร้้ ความสำามารถึด้านการเงินแลัะบัญชี 6 ท่าน ในการป็ระชุม 

คณะกรรมการบริษััท กรรมการทุกคนได้ทำาหน้าที�กำากับด้แลั โดยคำานึงถึึงป็ระโยชน์ส้ำงสุำดของผ้้ิถ่ึอหุ้น
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5.12 ผิลการประเมินที่ักษัะความรู้ความส่ามารถื (Board Diversity)

คณะกรรมการบริษััท มอบหมายให้คณะกรรมการสำรรหาแลัะกำาหนดค่าตอบแทน กำาหนดนโยบายว่าด้วย 

ความหลัากหลัายในโครงสำร้างของคณะกรรมการบริษััท (Board Diversity) ขึ�น โดยมีความเช่�อมั�นว่า การกำาหนด ความหลัากหลัาย 

ในโครงสำร้างของคณะกรรมการบริษััท เป็็นป็ัจำจัำยสำำาคัญที�ช่วยเสำริมสำร้างความสำมดุลัด้านความคิด ด้านคุณภาพการทำางาน  

รวมถึึงป็ระสำทิธภิาพด้านการตดัสำนิใจำของคณะกรรมการซึ่ึ�งเป็็นป็ระโยชนต่์อการดำาเนนิธรุกจิำของบรษัิัทฯ โดยมีการกำาหนดทกัษัะ 

ที�จำำาเป็็นต่อการป็ฏิิบัติหน้าที�ของคณะกรรมการบริษััทไว้จำำานวน 12 ด้าน มี ดังนี�

1. ด้านการกำากับด้แลักิจำการที�ดี 2. ด้านการบริหารความเสีำ�ยง

3. ด้านธุรกิจำอสัำงหาริมทรัพย์ 4. ด้านกฎหมายที�เกี�ยวข้องกับธุรกิจำ

5. ด้านกลัยุทธ์การตลัาดแลัะการแข่งขัน 6. ด้านการจัำดการในภาวะวิกฤต

7. ด้านบัญชีการเงินแลัะการธนาคาร 8. ด้านเศุรษัฐศุาสำตร์

9. IT Governance 10. ด้านการตลัาดระหว่างป็ระเทศุ

11. ด้านงานออกแบบแลัะสำถึาปั็ตยกรรม 12. ด้านวิศุวกรรม

ห้ลักเกณฑ์์การประเมินผิลตินเอง เก่�ยวกับ ทัี่กษัะท่ี่�จำาเป็นต่ิอการปฏิิบัติิห้น้าท่ี่�คณะกรรมการบริษััที่ ดัูงน่�

ระดูับความเช่่�ยวช่าญ (%) คะแนน

86 ขึ�นไป็ 4

76 - 85 3

66 - 75 2

50 - 65 1

ตำ�ากว่า 50 0

โดยเลัขานุการบริษััท ได้นำาส่ำงแบบป็ระเมินผิลัตนเองด้านความหลัากหลัายในโครงสำร้างของคณะกรรมการบริษััท  

(Board Diversity) ให้คณะกรรมการบริษััททุกคนป็ระเมินผิลัตนเองเป็็นป็ระจำำาทุกปี็ ซึึ่�งภายหลัังที�กรรมการแต่ลัะคนป็ระเมินผิลั 

ตนเองเสำร็จำเรียบร้อยแล้ัว จำะนำาส่ำงแบบป็ระเมินตนเองกลัับมายังฝ่่ายเลัขานุการบริษััท เพ่�อรวบรวมผิลัคะแนนการป็ระเมินตนเอง 

ด้านความหลัากหลัายในโครงสำร้างของคณะกรรมการบริษััท (Board Diversity) โดยในปี็ 2562 คณะกรรมการสำรรหาแลัะกำาหนด 

ค่าตอบแทน ได้พิจำารณากลัั�นกรองแล้ัวว่าคณะกรรมการบริษััท มีความร้้ ความสำามารถึ เหมาะสำมกับการป็ฏิิบัติหน้าที� 

ได้อย่างมีป็ระสิำทธิภาพ

5.13 การประชุ่มกรรมการที่่�ไม่เป็นผิู้บริห้าร และเป็นกรรมการอิส่ระ

บริษััทฯ สำนับสำนุนเพ่�อให้เกิดการพัฒนาระบบการบริหารแลัะการดำาเนินงานของบริษััทฯ ดียิ�งขึ�น โดยให้กรรมการ 

ที�ไม่เป็็นผ้้ิบริหาร แลัะเป็็นกรรมการอิสำระป็ระชุมระหว่างกันเองตามความเหมาะสำม โดยไม่มีกรรมการที�เป็็นผ้้ิบริหาร หร่อ 

ฝ่่ายจัำดการเข้าร่วมในการป็ระชมุ เพ่�ออภปิ็รายปั็ญหาตา่งๆ เกี�ยวกบัการจำดัการธรุกิจำของบรษัิัทฯ หร่อเร่�องอ่�นๆ ที�อย้ใ่นความสำนใจำ  

ซึึ่�งก่อให้เกิดป็ระโยชน์ต่อบริษััทฯ แลัะผ้้ิมีส่ำวนได้เสีำยทุกฝ่่าย เน่�องจำากสำามารถึแสำดงความคิดเห็นอย่างเป็็นอิสำระ  

แลัะสำร้างสำรรค์มุมมองต่างๆ โดยในปี็ 2562 มีการป็ระชุมฯ จำำานวน 1 ครั�ง เม่�อวันที� 9 กรกฎาคม 2562
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5.14 การรวมห้รือแยกติำาแห้น่ง

บริษััทฯ ได้รวมตำาแหน่งป็ระธานกรรมการแลัะป็ระธานกรรมการบริหาร เพ่�อให้เกิดป็ระสิำทธิภาพของการบริหาร 

แลัะป็ระหยัดค่าใช้จ่ำาย อย่างไรก็ตามในการป็ระชุมทุกครั�งมติต่างๆ ที�ได้รับอนุมัติจำะต้องเป็็นมติเสีำยงข้างมาก ป็ระธานกรรมการ 

จำะออกเสีำยงก็ต่อเม่�อคะแนนเสีำยงเท่ากัน ส่ำวนการตัดสิำนใจำในเร่�องที�สำำาคัญจำะต้องได้รับมติเห็นชอบเป็็นเอกฉันท์ 

จำากคณะกรรมการบริษััททุกท่านที�ได้เข้าร่วมป็ระชุม หากมีกรรมการท่านใดท่านหนึ�งไม่เห็นชอบถ่ึอว่าวาระนั�นไม่ผ่ิานความเห็นชอบ 

จำากคณะกรรมการบริษััท แลัะกรณีที�ป็ระธานกรรมการมีส่ำวนได้เสีำยในวาระนั�นๆ ป็ระธานกรรมการจำะงดออกเสีำยง

5.15 การจำากัดูจำานวนบริษััที่การดูำารงติำาแห้น่งกรรมการที่่�บริษััที่อื�นข้องประธุานกรรมการบริห้าร 
และกรรมการผู้ิจัดูการ

บริษััทฯ ป็ฏิิบัติตามนโยบายว่าด้วยการจำำากัดจำำานวนบริษััทการดำารงตำาแหน่งกรรมการที�บริษััทอ่�นของป็ระธาน 

กรรมการบริหารแลัะกรรมการผ้้ิจัำดการแลัะได้เผิยแพร่นโยบายดังกล่ัาวไว้บนเว็บไซึ่ต์ของบริษััทฯ www.supalai.com  

หากป็ระธานกรรมการบริหารแลัะกรรมการผ้้ิจัำดการดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษััทอ่�นๆ จำำานวนที�มากเกินไป็ อาจำมีผิลัต่อ 

ป็ระสำทิธิภาพในการป็ฏิิบัติงาน ดังนั�น คณะกรรมการบรษัิัทจึำงไดก้ำาหนดนโยบายว่าด้วยการไป็ดำารงตำาแหนง่กรรมการที�บริษััทอ่�น 

ของป็ระธานกรรมการบริหาร แลัะกรรมการผิ้้จัำดการ เพ่�อให้บริษััทฯ ได้รับป็ระโยชน์ส้ำงสุำดในการที�ป็ระธานกรรมการบริหาร  

แลัะกรรมการผ้้ิจัำดการ สำามารถึอุทิศุเวลัาสำำาหรับการป็ฏิิบัติหน้าที�ได้อย่างมีป็ระสิำทธิภาพ มีดังนี�

1. ป็ระธานกรรมการบริหาร แลัะกรรมการผิ้้จำัดการ สำามารถึดำารงตำาแหน่งในบริษััท ศุุภาลััย จำำากัด (มหาชน)  

บริษััทย่อย แลัะบริษััทร่วมได้

2. การดำารงตำาแหน่งกรรมการที�บริษััทอ่�น ซึ่ึ�งมีลัักษัณะเป็็นการแข่งขันหร่อคลั้ายคลัึงกันกับธุรกิจำหร่อ 

ของกลุ่ัมบริษััทฯ ให้นำาเสำนอต่อคณะกรรมการตรวจำสำอบ เพ่�อพิจำารณาให้ความเห็นก่อนเสำนอขออนุมัติ 

ต่อคณะกรรมการบริษััท แลัะที�ป็ระชุมผ้้ิถ่ึอหุ้นพิจำารณาอนุมัติเห็นชอบตามลัำาดับก่อนเข้ารับการดำารง 

ตำาแหน่งนั�น

3. การดำารงตำาแหน่งกรรมการในองค์กรอ่�นใดนอกจำากข้อ 1 แลัะ 2 ซึึ่�งเม่�อนับรวมกันแลั้วเกิน 5 แห่ง  

ต้องขอความเห็นชอบจำากที�ป็ระชุมคณะกรรมการบริษััทก่อนเข้ารับการดำารงตำาแหน่งนั�น

ในปี็ 2562 ที�ผ่ิานมา ป็ระธานกรรมการบริหาร แลัะกรรมการผ้้ิจัำดการ มีการป็ฏิิบัติตามนโยบายว่าด้วยการจำำากัด 

จำำานวนบริษััทการดำารงตำาแหน่งกรรมการที�บริษััทอ่�นของป็ระธานกรรมการบริหารแลัะกรรมการผ้้ิจัำดการ อย่างเคร่งครัด  

(รายลัะเอียดโป็รดด้หัวข้อ คณะกรรมการบริษััท)

5.16 ค่าติอบแที่นข้องกรรมการ

1. บริษััทฯ มีการกำาหนดนโยบายว่าด้วยหลัักเกณฑ์์การนำาเสำนอแลัะพิจำารณาค่าตอบแทนของกรรมการ  

เพ่�อสำร้างแรงจ้ำงใจำในการป็ฏิิบัติหน้าที�ที�ได้รับมอบหมายให้บรรลุัเป้็าหมายแลัะมีป็ระสิำทธิภาพ โดยกำาหนด 

ให้คณะกรรมการสำรรหาแลัะกำาหนดค่าตอบแทน ทำาหน้าที�พิจำารณาอัตราค่าตอบแทนกรรมการ โดยกลัั�นกรอง 

อย่างลัะเอียดถึึงความเหมาะสำมป็ระการต่างๆ แลัะเป็รียบเทียบอ้างอิงจำากธุรกิจำป็ระเภทเดียวกัน รวมถึึง 

การพิจำารณาจำากการขยายตัวทางธุรกิจำ เพ่�อเสำนอคณะกรรมการบริษััท แลัะนำาเสำนอให้ที�ป็ระชุมผ้้ิถ่ึอหุ้นต่อไป็

2. กรรมการบรษิัทัได้รบัค่าตอบแทนรายเดอ่น แลัะค่าบำาเหนจ็ำ โดยค่าตอบแทนดงักล่ัาวกำาหนดให้อย้ใ่นระดบั 

ที�เทียบเคียงกับกลุ่ัมอุตสำาหกรรมเดียวกัน

3. กรรมการที�ได้รับมอบหมายให้ทำาหน้าที�แลัะความรับผิิดชอบเพิ�มขึ�นเป็็นพิเศุษั (เช่น เป็็นอนุกรรมการ)  

จำะได้รับค่าตอบแทนเพิ�ม โดยเช่�อมโยงกับระดับความรับผิิดชอบที�ได้รับมอบหมายนั�น ยกเว้นกรรมการ 

ที�เป็็นผ้้ิบริหาร



226 บริิษััท ศุุภาลััย จำำากััด (มหาชน)

4. บริษััทฯ ไม่จ่ำายเงินหร่อทรัพย์สิำนอ่�นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จำะจ่ำายเป็็นค่าตอบแทนตามสิำทธแิลัะผิลัป็ระโยชน์ 

ตอบแทนโดยป็กติวิสัำย ในฐานะที�เป็็นกรรมการของบริษััทฯ

5. การจ่ำายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็็นไป็ตามมตขิองที�ป็ระชมุผิ้ถ้ึอ่หุน้ ซึ่ึ�งป็ระกอบด้วยคะแนนเสีำยงไม่น้อยกว่า 

สำองในสำามของจำำานวนเสีำยงทั�งหมดของผ้้ิถ่ึอหุ้นซึึ่�งมาป็ระชุม

ห้ลักเกณฑ์์ค่าติอบแที่นข้องกรรมการ

บริษััทฯ ได้กำาหนดหลัักเกณฑ์์ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษััทไว้แลัะคณะกรรมการชุดย่อยอย่างชัดเจำน 

แลัะโป็ร่งใสำ โดยพิจำารณาเทียบเคียงจำากกลุ่ัมอุตสำาหกรรมขนาดเดียวกันป็ระกอบ รวมถึึงพิจำารณาจำากการขยายตัวทางธุรกิจำ  

เพ่�อสำร้างแรงจ้ำงใจำในการป็ฏิิบัติหน้าที�ที�ได้รับมอบหมายให้บรรลุัเป้็าหมายแลัะมีป็ระสิำทธิภาพ

ค่าติอบแที่นข้องประธุานกรรมการบริห้าร

บริษััทฯ มีการกำาหนดนโยบายค่าตอบแทนของป็ระธานกรรมการบริหาร โดยกำาหนดให้คณะกรรมการบริษััท  

เป็็นผ้้ิพิจำารณาผิลัการดำาเนินงานของบริษััทฯ ตามตัวชี�วัด (KPI) ที�ได้รับการอนุมัติจำากที�ป็ระชุมคณะกรรมการบริษััท จำากนั�น  

คณะกรรมการสำรรหาแลัะกำาหนดค่าตอบแทน จำะเป็็นผ้้ิพิจำารณาผิลัการป็ฏิิบัติงาน แลัะพิจำารณาค่าตอบแทนของป็ระธาน 

กรรมการบริหาร ให้สำอดคล้ัองกับผิลัการดำาเนินงานตามตัวชี�วัด

โดยมีหลัักเกณฑ์์ การป็ระเมินผิลัการป็ฏิิบัติงานของป็ระธานกรรมการบริหาร จำากการบริหารงานตามพันธกิจำ  

วิสัำยทัศุน์ กลัยุทธ์ของบริษััทฯ เป้็าหมายธุรกิจำ แลัะแผินธุรกิจำป็ระจำำาปี็ โดยมีการวัดผิลัจำำานวน 2 ด้าน ดังนี�

1. ด้านผิลังานทางธุรกิจำ

2. ด้านการบริหารจัำดการภายใน

ค่าติอบแที่นผู้ิบริห้าร

บริษััทฯ มีการกำาหนดนโยบายแลัะหลัักเกณฑ์์การจ่ำายค่าตอบแทนของผ้้ิบริหาร โดยกำาหนดให้คณะกรรมการสำรรหา 

แลัะกำาหนดค่าตอบแทน ป็ระเมินผิลังานของผ้้ิบริหารระดับส้ำง โดยทำาหน้าที�พิจำารณากลัั�นกรองอัตราค่าตอบแทนของผ้้ิบริหาร 

ระดับผิ้้ช่วยกรรมการผิ้้จัำดการขึ�นไป็ โดยกำาหนดค่าตอบแทนให้สำอดคลั้องกับผิลัการดำาเนินงานของบริษััทฯ แลัะผิลัป็ฏิิบัติงาน 

ของผ้้ิบริหารแต่ลัะท่าน

5.17 ปฐมนิเที่ศกรรมการให้ม่

บริษััทฯ ตระหนักถึึงความสำำาคัญต่อการป็ฏิิบัติหน้าที�ของกรรมการใหม่จึำงได้กำาหนดแนวป็ฏิิบัติเกี�ยวกับ 

การเตรียมความพร้อมในการป็ฏิิบัติหน้าที�กรรมการบริษััทเพ่�อให้กรรมการเข้ารับตำาแหน่งสำามารถึรับทราบความคาดหวังที�บริษััทฯ  

มีต่อบทบาท หนา้ที� ความรบัผิิดชอบของกรรมการ นโยบาย ธุรกจิำของบรษัิัทฯ แลัะแนวป็ฏิิบัติในการกำากับด้แลักจิำการของบรษัิัทฯ  

ตลัอดจำนสำรา้งความร้ ้ความเข้าใจำในธรุกจิำ แลัะการดำาเนนิงานของบรษัิัทฯ รวมถึึงการเข้าเยี�ยมชมหนว่ยงานหนว่ยธุรกจิำของบรษัิัทฯ  

เพ่�อเตรียมความพร้อมในการป็ฏิิบัติหน้าที�กรรมการบริษััทฯ ป็ฏิิบัติหน้าที�ได้ทันที สำรุป็ได้ดังนี�

1) ป็ระสำานงานในการให้ข้อม้ลัเกี�ยวกับบริษััทฯ ในด้านกฎหมายแลัะอ่�นๆ แก่คณะกรรมการบริษััท

2) ดำาเนินการสำ่งมอบ “ค้่ม่อสำำาหรับกรรมการ” ให้กับกรรมการท่านใหม่ เป็็นเอกสำารเกี�ยวกับข้อม้ลับริษััทฯ  

แลัะกฎหมายสำำาคัญที�เกี�ยวข้องอันจำะเป็็นป็ระโยชน์สำำาหรับการเป็็นคณะกรรมการบริษััทให้กับกรรมการ  

โดยมีเลัขานุการบริษััทเป็็นผ้้ิป็ระสำานงานการส่ำงมอบค่้ม่อฯ ทั�งนี� ค่้ม่อสำำาหรับกรรมการ ป็ระกอบด้วย
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1. ข้อบังคับบริษััท

2. วัตถึุป็ระสำงค์ของบริษััท

3. หนังสำ่อรับรองของบริษััท

4. พระราชบัญญัติบรษัิัทมหาชนจำำากัด

5. พระราชบัญญัติหลัักทรัพย์แลัะตลัาดหลัักทรัพย์

6. ค่้ม่อกรรมการบริษััทจำดทะเบียน

7. กฎบัตรคณะกรรมการบริษััท แลัะกฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อย

8. จำรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจำของคณะกรรมการบริษััท

9. ค่้ม่อนโยบายการกำากับด้แลักิจำการที�ดี แลัะนโยบายบริษััทฯ ด้านอ่�นๆ

3) จำัดให้มีการพบป็ะกับป็ระธานกรรมการบริษััท คณะกรรมการบริษััท คณะกรรมการชุดย่อยแลัะผิ้้บริหาร 

ของบรษัิัท เพ่�อรบัทราบขอ้ม้ลัเกี�ยวกับการดำาเนนิธรุกิจำของบรษัิัทฯ ในการที�จำะนำามาเป็็นหลัักในการป็ฏิิบัติหนา้ที� 

ของกรรมการใหม่ โดยมีการนำาเสำนอภาพรวมแลัะรายลัะเอียดหัวข้อต่างๆ ดังนี�

 § วิสำัยทัศุน์ พันธกิจำ ป็ระวัติบริษััทฯ

 § กลัยุทธ์ แลัะเป็้าหมายบรษัิัทฯ

 § โครงสำร้างการบริหารงาน

 § ข้อม้ลัการดำาเนินงานแลัะกิจำกรรมของบริษััทฯ

 § บทบาท อำานาจำหน้าที� แลัะความรับผิิดชอบของกรรมการ

 § นโยบายการกำากับด้แลักิจำการที�ดี

 § ป็ระวัติโดยสำังเขป็ของกรรมการท่านอ่�นแลัะผิ้้บริหาร

 § คุณสำมบัติแลัะค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการบริษััท ได้มอบหมายให้ เลัขานุการบริษััทส่ำงมอบ “ค่้ม่อกรรมการ” ให้กับกรรมการแลัะที�ป็รึกษัา 

คณะกรรมการบริษััทที�ได้รับแต่งตั�งใหม่ พร้อมทั�งจัำดให้มีการป็ฐมนิเทศุกรรมการเข้าใหม่ ในหัวข้อต่างๆ ที�เกี�ยวข้องกับบริษััทฯ  

ได้แก่ ธุรกิจำของบริษััทฯ แผินการดำาเนินงาน เป็้าหมายวิสัำยทัศุน์ พันธกิจำของบริษััทฯ โครงสำร้างองค์กรแลัะการถ่ึอหุ้น  

การบริหารจำัดการ บทบาทหน้าที�ความรับผิิดชอบของคณะกรรมการบริษััทป็รัชญา จำรรยาบรรณของกรรมการ ผ้้ิบริหาร  

แลัะพนกังาน การกำากับด้แลักจิำการที�ดี ความรบัผิิดชอบตอ่สำงัคม นโยบายการกำากับด้แลักจิำการที�ดี พร้อมนำากรรมการเข้าเยี�ยมชม 

โครงการต่างๆ ของบริษััทฯ โดยในปี็ 2562 ยังไม่มีกรรมการที�ได้รับแต่งตั�งใหม่

5.18 แผินการสื่บที่อดูติำาแห้น่ง

บริษััทฯ ป็ฏิิบัติตามนโยบายว่าด้วยแผินการส่ำบทอดตำาแหนง่ ซึ่ึ�งถ่ึอเป็็นสำว่นหนึ�งของยทุธศุาสำตรก์ารจำดัวางกำาลัังคน  

แลัะเป็็นภารกิจำย่อยของยุทธศุาสำตร์การวางแผินทรัพยากรมนุษัย์ ซึึ่�งมีการกำาหนดแลัะด้แลัค่าตอบแทนแลัะผิลัป็ระโยชน์ 

ให้กับบุคลัากรอย่างเหมาะสำมแลัะเป็็นธรรม เพ่�อรักษัาบุคลัากรให้พร้อมเติบโตไป็กับบริษััทฯ ในระยะยาว นอกจำากนี� โดยบริษััทฯ  

มีแผินการคัดเล่ัอกบุคลัากรที�จำะเข้ามารับผิิดชอบในตำาแหน่งงานบริหารที�สำำาคัญทุกระดับให้เป็็นไป็อย่างเหมาะสำมแลัะโป็ร่งใสำ  

เพ่�อให้มั�นใจำว่าบริษััทฯ ได้ผ้้ิบริหารที�มีความเป็็นม่ออาชีพ แลัะเพ่�อจำัดเตรียมบุคคลัากรที�มีคุณสำมบัติเหมาะสำม มีความร้้  
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แลัะความสำามารถึเพียงพอ ให้มีความพร้อมทดแทนผิ้้บริหาร แลัะผิ้้บริหารระดับส้ำง ในกรณีที�ลัาออก เกษัียณอายุ ครบวาระ  

หร่อไม่สำามารถึป็ฏิิบัติหน้าที�ได้ไม่ว่าในกรณีใด ทั�งนี� เพ่�อให้การป็ฏิิบัติงานในตำาแหน่งนั�นต่อเน่�องเป็็นไป็อย่างราบร่�น  

มีป็ระสิำทธิภาพ แลัะลัดความเสีำ�ยงจำากการไม่มีผ้้ิส่ำบทอดตำาแหน่งแทน จึำงกำาหนดให้ คณะกรรมการสำรรหาแลัะกำาหนดค่าตอบแทน  

เป็็นผ้้ิจัำดทำาแผินส่ำบทอดตำาแหน่ง ป็ระธานกรรมการบริหาร กรรมการผิ้้จัำดการ แลัะผิ้้บริหารของบริษััทฯ เพ่�อเสำนอให ้

คณะกรรมการบริษััทเป็็นผ้้ิพิจำารณา สำำาหรับการสำรรหาคัดเล่ัอกบุคคลัเข้าดำารงตำาแหน่งผ้้ิบริหารของบริษััทฯ คณะกรรมการ 

สำรรหาแลัะกำาหนดค่าตอบแทน ได้จัำดให้มีการติดตามความค่บหน้าแผินส่ำบทอดตำาแหน่งที�ครอบคลุัมตำาแหน่ง ดังนี�

1. ระดูับประธุานกรรมการบริห้าร / กรรมการผิู้จัดูการ

เม่�อตำาแหน่งผ้้ิบริหารระดับป็ระธานกรรมการบริหาร / กรรมการผ้้ิจัำดการว่างลังหร่อผ้้ิอย้ใ่นตำาแหน่งไม่สำามารถึ 

ป็ฏิิบัติหน้าที�ในตำาแหน่งได้ บริษััทฯ จำะมีระบบการให้ผ้้ิบริหารในระดับใกล้ัเคียง หร่อระดับรองเป็็นผ้้ิรักษัาการในตำาแหน่งจำนกว่า 

จำะมีการสำรรหาแลัะคดัเล่ัอกบคุคลัที�มีคุณสำมบติัตามหลัักเกณฑ์์ที�บรษัิัทฯ กำาหนด แลัะตอ้งเป็็นผิ้ที้�มีวิสัำยทัศุน์ ความร้ค้วามสำามารถึ  

แลัะป็ระสำบการณ์ ความเหมาะสำมกับวัฒนธรรมองค์กร โดยการพิจำารณาของคณะกรรมการสำรรหาแลัะกำาหนดค่าตอบแทน 

เป็็นผ้้ิสำรรหา เพ่�อนำาเสำนอต่อคณะกรรมการบริษััท พิจำารณาอนุมัติแต่งตั�งผ้้ิที�มีความเหมาะสำมให้ดำารงตำาแหน่งแทนต่อไป็

2. ระดูับผิู้บริห้าร

เม่�อตำาแหน่งระดับผ้้ิบริหารตั�งแต่ผ้้ิอำานวยการขึ�นไป็ว่างลัง หร่อผ้้ิอย้่ในตำาแหน่งไม่สำามารถึป็ฏิิบัติหน้าที� 

ในตำาแหน่งได้ บริษััทฯ จำะมีนำาเสำนอผ้้ิส่ำบทอดตำาแหน่งที�คัดเล่ัอกไว้เสำนอต่อคณะกรรมการบริหาร ทั�งนี� การวางแผินการส่ำบทอด 

ตำาแหน่งของบริษััทฯ ระดับผ้้ิบริหารมีกระบวนการ ดังนี�

1. วิเคราะห์สำถึานการณ์การป็ระกอบธุรกิจำของบริษััทฯ ในด้านกลัยุทธ์บริษััทฯ นโยบาย แผินการลังทุน  

แผินงานการขยายตัว

2. ป็ระเมินความพร้อมของกำาลัังคนใหส้ำอดคลั้องกับกลัยุทธ์ของบรษิััทฯ ทั�งในระยะสำั�นแลัะระยะยาว

3. กำาหนดแผินสำร้างความพร้อมของกำาลังัคน โดยจำะพฒันาพนกังานหร่อสำรรหาพนกังานใหม่ เพ่�อเตรยีมทดแทน 

พนักงานที�ออก

4. สำร้างแผินสำรรหาพนักงาน (Recruitment) แลัะพัฒนาฝ่ึกอบรมพนักงาน (Employee Training and  

Development) ไว้ล่ัวงหน้า โดยจัำดหาหลัักส้ำตรอบรม เพ่�อพัฒนาพนักงาน เตรียมความพร้อมให้พนักงาน  

ผ้้ิบริหารระดับต้น แลัะผ้้ิบริหารระดับกลัาง ในการก้าวส่้ำผ้้ิบริหารระดับต้น ผ้้ิบริหารระดับกลัาง แลัะระดับส้ำง 

ต่อไป็ หร่อก่อนพนักงานจำะเกษีัยณหร่อออกจำากตำาแหน่งก่อนเวลัา

5. กำาหนดความสำามารถึ (Competencies) ซึ่ึ�งหมายถึึง ความร้้ ทักษัะ บุคลัิกภาพ แลัะทศัุนคติที�พึงป็รารถึนา 

ของพนักงานในตำาแหน่งนั�นๆ แลัะจัำดทำาแผินพัฒนาเป็็นรายบุคคลั (Individual Development Plan)

6. คัดเลั่อก ป็ระเมินผิลังาน แลัะป็ระเมินศุักยภาพของพนักงานเพ่�อพิจำารณาความเหมาะสำม

7. ใช้เคร่�องม่อทดสำอบแลัะป็ระเมินบุคลัากรเพ่�อวิเคราะห์ศุักยภาพของพนักงาน

8. ระบทุายาทผิ้ส้ำบ่ทอดตำาแหน่ง จำากการป็ระเมนิแลัะวเิคราะห์ศุกัยภาพ ผิลังาน ของพนกังาน ต้องมกีารแจ้ำงให้ 

พนักงานทราบล่ัวงหน้า เพ่�อเตรียมรับมอบแลัะเรียนร้้งาน แลัะกำาหนดหาทายาทสำำารอง

9. พัฒนาแลัะป็ระเมินพนักงานที�คาดว่าจำะเป็็นทายาทว่าจำะสำามารถึมีพัฒนาการ แลัะสำร้างผิลังาน 

ตามที�คาดหวังได้จำริง หากไม่เป็็นตามคาดหมายการเป็ลีั�ยนตัวยอ่มสำามารถึทำาได้

ทั�งนี� บริษััทฯ ได้เผิยแพร่นโยบายดังกล่ัาวไว้บนเว็บไซึ่ต์ของบริษััทฯ www.supalai.com ทั�งภาษัาไทย 

แลัะภาษัาอังกฤษั



จำัดทำาแบบป็ระเมินผิลั

สำอดคล้ัองตามข้อกำาหนด

แลัะแนวป็ฏิิบัติที�ดีของ SET

สำ่งแบบแบบป็ระเมิน 

ให้คณะกรรมการบริษััท 

แลัะคณะกรรมการชุดย่อย

เลัขานุการกรรมการสำรรหา 

แลัะกำาหนดค่าตอบแทน 

รวบรวมผิลัการป็ระเมิน 

แลั้ววิเคาระห์ข้อม้ลั

รายงานผิลั 

ต่อคณะกรรมการสำรรหา 

แลัะกำาหนดค่าตอบแทน
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5.19 รายการเก่�ยวโยง

บริษััทฯ ป็ฏิิบัติตามนโยบายว่าด้วยรายการเกี�ยวโยงกัน โดยกำาหนดเป็็นระเบียบป็ฏิิบัติ กระบวนการในการพิจำารณา 

แลัะอนุมัติรายการ ตลัอดจำนการเปิ็ดเผิยข้อม้ลัให้เป็็นไป็ตามหลัักเกณฑ์์แลัะป็ระกาศุคณะกรรมการตลัาดหลัักทรัพย์ 

แห่งป็ระเทศุไทย เร่�อง การเป็ิดเผิยข้อม้ลัแลัะการป็ฏิิบัติการของบริษััทจำดทะเบียนในรายการที�เกี�ยวโยงกัน พ.ศุ. 2546  

ทั�งนี� บริษััทฯ ได้เผิยแพร่นโยบายดังกล่ัาวไว้บนเว็บไซึ่ต์ของบริษััทฯ www.supalai.com ทั�งภาษัาไทยแลัะภาษัาอังกฤษั

5.20 การประเมินผิลการปฏิิบตัิิงานข้องคณะกรรมการบริษััที่

คณะกรรมการบริษััทจัำดให้มีการป็ระเมินผิลัการป็ฏิิบัติงานของคณะกรรมการบริษััท เป็็นป็ระจำำาทุกปี็ ปี็ลัะ 1 ครั�ง  

โดยแบบป็ระเมินผิลัจำะมีความสำอดคล้ัองกับหลัักการกำากับด้แลักิจำการที�ดีของบริษััท แลัะขอบเขตหน้าที�ความรับผิิดชอบ 

ของคณะกรรมการบริษััทโดยมุ่งเน้นการนำาผิลัป็ระเมินที�ได้ไป็ใช้ป็ระโยชน์ เพ่�อการทบทวนผิลังาน ป็ระเด็นปั็ญหา หร่ออุป็สำรรคต่างๆ  

ในระหว่างปี็ที�ผ่ิานมา รวมถึึงการป็รับป็รุงการป็ฏิิบัติหน้าที�ของคณะกรรมการบริษััทเพ่�อเพิ�มป็ระสิำทธิผิลัการทำางาน 

ของคณะกรรมการบริษััทแลัะสำามารถึนำาไป็ใช้อ้างอิงในการทำา CG Rating ได้  โดยในป็ี 2562 จัำดให้มีการป็ระเมินผิลั  

2 ลัักษัณะ ค่อ 1) การป็ระเมินผิลัคณะกรรมการบริษััททั�งคณะ 2) การป็ระเมินผิลัคณะกรรมการบริษััทรายบุคคลั  

(ป็ระเมินตนเอง) โดยแบบป็ระเมินผิลัแบ่งเป็็น 10 แบบ ป็ระกอบด้วย

แบบประเมินผิลการปฏิิบัติิงาน ที่ั�งคณะ รายบุคคล  
(ประเมินตินเอง)

คณะกรรมการบริษััที่ P P
คณะกรรมการชุ่ดูย่อย

 § คณะกรรมการตรวจำสำอบ P P
 § คณะกรรมการกำากับด้แลักจิำการ P P
 § คณะกรรมการบริหารความเสำี�ยง P P
 § คณะกรรมการสำรรหาแลัะกำาหนดค่าตอบแทน P P

กระบวนการในการประเมินผิลงานคณะกรรมการทัี่�งคณะและรายบุคคล

ทุกปี็เลัขานุการคณะกรรมการสำรรหาแลัะกำาหนดค่าตอบแทน จำะนำาส่ำงแบบป็ระเมินผิลัการป็ฏิิบัติงาน 

ของคณะกรรมการบริษััท แลัะคณะกรรมการชุดย่อย ส่ำงให้คณะกรรมการทุกคนป็ระเมินผิลัการป็ฏิิบัติงานป็ระจำำาปี็ 

ในส่ำวนที�เกี�ยวข้อง ซึ่ึ�งภายหลัังที�กรรมการแต่ลัะคนป็ระเมินผิลังานเสำร็จำเรียบร้อยแล้ัว จำะนำาส่ำงแบบป็ระเมินผิลัการป็ฏิิบัติงาน 

กลัับมายังเลัขานุการคณะกรรมการสำรรหาแลัะกำาหนดค่าตอบแทน เพ่�อรวบรวมผิลัคะแนนการป็ระเมินของกรรมการแต่ลัะท่าน  

แลัะสำรุป็ผิลัวิเคราะห์การป็ระเมินการป็ฏิิบัติงานของคณะกรรมการบริษััทในรอบปี็ แลัะรายงานให้คณะกรรมการสำรรหา 

แลัะกำาหนดค่าตอบแทน รับทราบ ทั�งนี� ป็ระธานคณะกรรมการสำรรหาแลัะกำาหนดค่าตอบแทน ได้นำาเสำนอผิลัการป็ระเมินฯ  

ต่อที�ป็ระชุมคณะกรรมการบริษััท เม่�อวันที� 25 กุมภาพันธ์ 2563 แสำดงภาพได้ดังนี�
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โดยมีเกณฑ์์การป็ระเมินผิลัคิดเป็็นร้อยลัะ ดังนี�

ระดูับคะแนน ระดัูบ

มากกว่า 85 % ดีเยี�ยม

มากกว่า 75 % ดีมาก

มากกว่า 65 % ดี

มากกว่า 50 % พอใช้

ตำ�ากว่า 50 % ควรป็รับป็รุง

1. แบบป็ระเมินผิลัการป็ฏิิบัติงานคณะกรรมการบริษััท แบบทั�งคณะแลัะแบบรายบุคคลั (ป็ระเมินตนเอง)  

โดยสำรุป็ผิลัการป็ระเมินได้ดังนี�

แบบประเมินผิลการปฏิิบตัิิงานคณะกรรมการบริษััที่

กรรมการแบบที่ั�งคณะ กรรมการแบบรายบุคคล (ประเมินตินเอง)

จำานวนคำาถืาม 6 ห้มวดู 9 ห้มวดู

รายละเอ่ยดู 1. โครงสำร้างแลัะคุณสำมบัติของคณะกรรมการบรษิััท

2. บทบาทหน้าที�แลัะความรับผิิดชอบ

3. การทำาหน้าที�ของคณะกรรมการบรษิััท

4. การป็ระชุมคณะกรรมการบรษิััท

5. ความสัำมพันธ์กับฝ่่ายจำัดการ

6. การพัฒนาตนเองของกรรมการแลัะผิ้้บริหาร

1. ความรับผิิดชอบต่อการตัดสำินใจำแลัะการกระทำาของตนเอง  
สำามารถึอธิบายแลัะตัดสิำนใจำได้

2. ความรับผิิดชอบต่อการป็ฏิิบัติหน้าที�ด้วยขีดความสำามารถึ 
แลัะป็ระสิำทธิภาพที�เพียงพอ

3. การป็ฏิิบัติต่อผิ้้มีสำ่วนได้เสำียอย่างเท่าเทียม เป็็นธรรม  
แลัะสำามารถึอธิบายได้

4. ความโป็ร่งใสำในการดำาเนินงานที�สำามารถึตรวจำสำอบได้  
แลัะมีการเปิ็ดเผิยข้อม้ลั

5. วิสำัยทัศุน์ในการสำร้างม้ลัค่าเพิ�มแก่กิจำการในระยะยาว

6. จำริยธรรมแลัะจำรรยาบรรณในการป็ระกอบธุรกจิำ

7. มีการป็ฏิิบัติหน้าที�โดยใช้หลัักความระมัดระวัง

8. มีการป็ฏิิบัติหน้าที�โดยใช้หลัักความซึ่่�อสำัตย์สำุจำริต

9. มีการป็ฏิิบัติตามหลัักการกำากับด้แลักิจำการที�ดี  
เพ่�อสำร้างคุณค่าให้กิจำการอย่างยั�งย่น

จัดูอยู่ในเกณฑ์์ ดีเยี�ยม ดีเยี�ยม

คะแนนเฉล่�ย 89.6% 99%



231รายงานประจำำาปี 2562

2. แบบป็ระเมินผิลัการป็ฏิิบัติงานคณะกรรมการชุดย่อย แบบทั�งคณะแลัะแบบรายบุคคลั (ป็ระเมินตนเอง)  

โดยสำรุป็ผิลัการป็ระเมินได้ดังนี�

แบบประเมินผิลการปฏิิบัติิงานคณะกรรมการชุ่ดูย่อย

กรรมการแบบที่ั�งคณะ กรรมการแบบรายบุคคล (ประเมินตินเอง)

จำานวนคำาถืาม 5 ห้มวดู 6 ห้มวดู

รายละเอ่ยดู 1) โครงสำร้างแลัะคุณสำมบัติของคณะกรรมการ 
ชุดยอ่ย

2) บทบาท หน้าที� แลัะความรับผิิดชอบ 
ของคณะกรรมการชุดย่อย

3) การทำาหน้าที�ของกรรมการชุดย่อย

4) การป็ระชุมคณะกรรมการชุดย่อย

5) การพัฒนาตนเองของกรรมการชุดย่อย

1) ความร้้ความสำามารถึที�เกี�ยวข้องกับธุรกจิำบริษััทฯ

2) อำานาจำหน้าที� ความเป็็นอิสำระ แลัะความเที�ยงธรรม

3) การอุทิศุเวลัาในการป็ฏิิบัติงานแลัะการเข้าร่วมป็ระชุม

4) การเข้าร่วมกจิำกรรม การอบรม เพ่�อเพิ�มพ้น ความร้้ 
ตามบทบาทหน้าที�

5) การป็ฏิิบัติการตามที�คณะกรรมการบรษิััทมอบหมาย

6) หน้าที�แลัะความรับผิิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย 
ตามกฏิบัตร

ผิลการประเมิน 
กรรมการแบบที่ั�งคณะ

ผิลการประเมิน 
กรรมการแบบรายบุคคล  

(ประเมินตินเอง)

จัดูอยู่ในเกณฑ์์ คะแนนเฉล่�ย จัดูอยู่ในเกณฑ์์ คะแนนเฉล่�ย

คณะกรรมการติรวจส่อบ ดู่เย่�ยม 97.76% ดู่เย่�ยม 98.33%

คณะกรรมการส่รรห้าและกำาห้นดูค่าติอบแที่น ดู่เย่�ยม 88.89% ดู่เย่�ยม 98%

คณะกรรมการกำากับดููแลกิจการ ดู่เย่�ยม 100% ดู่เย่�ยม 99.50%

คณะกรรมการบริห้ารความเส่่�ยง ดู่เย่�ยม 90.48% ดู่เย่�ยม 91%

5.21 การประเมินผิลการปฏิิบตัิิงานข้องประธุานกรรมการบริห้าร

บริษััทฯ มีการกำาหนดนโยบายค่าตอบแทนของป็ระธานกรรมการบริหาร โดยกำาหนดให้คณะกรรมการบริษััท 

เป็็นผ้้ิพิจำารณาผิลัการดำาเนินงานของบริษััทฯ ตามตัวชี�วัด (KPI) ที�ได้รับการอนุมัติจำากที�ป็ระชุมคณะกรรมการบริษััท จำากนั�น  

คณะกรรมการสำรรหาแลัะกำาหนดค่าตอบแทน  จำะเป็็นผิ้้พิจำารณาผิลัการป็ฏิิบัติงาน แลัะพิจำารณาค่าตอบแทนทั�งระยะสัำ�น 

แลัะระยะยาวของป็ระธานกรรมการบริหาร ให้สำอดคล้ัองกับผิลัการดำาเนินงานตามตัวชี�วัด

โดยมีหลัักเกณฑ์์ การป็ระเมินผิลัการป็ฏิิบัติงานของป็ระธานกรรมการบริหาร จำากการบริหารงานตามพันธกิจำ  

วิสัำยทัศุน์ กลัยุทธ์ของบริษััทฯ เป้็าหมายธุรกิจำ แลัะแผินธุรกิจำป็ระจำำาปี็ โดยมีการวัดผิลัจำำานวน 2 ด้าน ดังนี�

1. ด้านผิลังานทางธุรกจิำ

2. ด้านการบริหารจัำดการภายใน
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5.22 การพัฒนาและการส่่งเส่ริมความรู้ให้้กับกรรมการ และผิู้บริห้าร

คณะกรรมการบริษััท สำนับสำนุนแลัะส่ำงเสำริมการพัฒนาความร้้ให้กับกรรมการทุกคนอยา่งจำริงจัำงเพ่�อเพิ�มป็ระสิำทธิภาพ 

ในการป็ฏิิบัติหน้าที�ของคณะกรรมการบริษััท บริษััทฯ มีนโยบายส่ำงเสำริมให้กรรมการ ผ้้ิบริหาร แลัะผ้้ิป็ฏิิบัติงานด้านสำนับสำนุน 

งานเลัขานุการบริษััท เข้าร่วมสำัมมนาแลัะเข้าอบรมหลัักส้ำตรต่างๆ ของสำมาคมสำ่งเสำริมสำถึาบันกรรมการบริษััทไทย (IOD)  

ตลัาดหลัักทรพัยแ์หง่ป็ระเทศุไทย หร่อสำถึาบนัอสิำระอ่�นๆ ไมว่่าจำะเป็็นการพฒันาในสำว่นของหนา้ที�แลัะความรบัผิิดชอบกรรมการ  

หร่อแนวทางการบริหารจำัดกัารแนวใหม่ เพ่�อให้กรรมการบริษััททุกคนมีการพัฒนา แลัะป็รับป็รุงการป็ฏิิบัติงานอย่างต่อเน่�อง  

รวมถึึงการนำาความร้้ต่างๆ มาป็รับใช้อย่างเหมาะสำมเพ่�อให้มีการป็รับป็รุงการป็ฏิิบัติงานอย่างต่อเน่�อง แลัะนำาความร้้มาใช้ 

ป็ระโยชน์กับบริษััทฯ ต่อไป็ (ด้หัวข้อคณะกรรมการบริษััท)

ทั�งนี� ในปี็ 2562 มีกรรมการเข้ารับการพัฒนาแลัะฝึ่กอบรมในหลัักส้ำตรที�เกี�ยวข้องกับการป็ฏิิบัติที�หน้าที�กรรมการ 

จำำานวน 2 ท่าน ค่อ 1) นายอนันต์ เกตุพิทยา แลัะ 2) ผิศุ.อัศุวิน พิชญโยธิน รายลัะเอียดโป็รดด้หัวข้อ : การเข้าอบรมหลัักส้ำตร  

หร่อ เข้าร่วมกิจำกรรมสัำมมนาของกรรมการ)

5.23 การดููแลดู้านการใช่้ข้้อมูลภายใน

บริษััทฯ ป็ฏิิบัติตามนโยบายว่าด้วยการใช้ข้อม้ลัภายใน ซึึ่�งเป็็นนโยบายป้็องกันกรรมการ ผ้้ิบริหารหร่อพนักงาน 

ใช้ข้อม้ลัภายในเพ่�อผิลัป็ระโยชน์แก่ตนเองหร่อพวกพ้อง ซึ่ึ�งได้กำาหนดแนวทางไว้ในจำรรยาบรรณ (Code of Conduct)  

ค่้ม่อกรรมการ ค่้ม่อนโยบายการกำากับด้แลักิจำการ โดยมีการเผิยแพร่นโยบายดังกล่ัาวไว้บนเว็บไซึ่ต์ของบริษััทฯ  

(www.supalai.com) เพ่�อสำร้างความมั�นใจำว่า นโยบายดังกล่ัาวเป็็นที�รับทราบ แลัะนำามาส่้ำการป็ฏิิบัติ สำรุป็รายลัะเอียดได้ ดังนี�

1. กรรมการ ผิ้ ้บริหาร แลัะพนักงาน ต้องไม่นำาข้อม้ลัภายในของบริษััทฯ หร่อค้่ค้าทางธุรกิจำของบริษััทฯ  

ที�ตนได้รับทราบจำากการ ป็ฏิิบัติหน้าที� ไป็ซ่ึ่�อ หร่อขาย หร่อเสำนอซ่ึ่�อ หร่อเสำนอขาย หร่อชักชวนให้บุคคลัอ่�น 

ซ่ึ่�อ หร่อขาย หร่อเสำนอซ่ึ่�อ หร่อเสำนอขายหลัักทรัพย์ของบริษััทฯ หร่อค่้ค้าทางธุรกิจำของบริษััทฯ   

เพ่�อป็ระโยชน์ของตนเอง หร่อบุคคลัอ่�น แลัะต้องป็ฏิิบัติตามกฎหมายที�เกี�ยวข้องอย่างเคร่งครัด

2. กรรมการ ผิ้้บริหาร แลัะพนักงาน ต้องรักษัาความลัับแลัะข้อม้ลัภายในในสำ่วนที�ตนเองรับผิิดชอบไม่ให้ตก 

ไป็ยังบุคคลัอ่�น รวมทั�ง บุคลัากรของบริษััทฯ ที�ไม่มีส่ำวนเกี�ยวข้อง

3. บริษััทฯ มีการป็้องกันการใช้ข้อม้ลัภายใน โดยจำำากัดการเข้าถึึงข้อม้ลัที�ยังไม่เปิ็ดเผิยต่อสำาธารณชน โดยให้รับร้ ้

เฉพาะผ้้ิที�เกี�ยวข้องแลัะที�จำำาเป็็นเท่านั�น แลัะจัำดระบบรักษัาความป็ลัอดภัยของข้อม้ลัภายใน โดยเจ้ำาของข้อม้ลั 

ต้องกำาชับผ้้ิที�เกี�ยวข้องให้ป็ฏิิบัติตามอย่างเคร่งครัด

4. การเป็ิดเผิยข้อม้ลัต้องเป็็นไป็โดยบุคลัากรของบริษััทฯ ที�มีอำานาจำหน้าที� บุคลัากรทั�วไป็ไม่มีหน้าที�เป็ิดเผิย 

ข้อม้ลั เม่�อถ้ึกถึามให้เปิ็ดเผิยข้อม้ลัที�ตนไม่มีหน้าที�เปิ็ดเผิย ให้แนะนำาผ้้ิถึามสำอบถึามผ้้ิที�ทำาหน้าที�เปิ็ดเผิยข้อม้ลันั�น  

เพ่�อให้การให้ข้อม้ลัถ้ึกต้อง แลัะเป็็นไป็ในทิศุทางเดียวกัน

5. พนักงานควรควบคุมบุคคลัภายนอกที�มีสำ่วนร่วมเกี�ยวข้องกับข้อม้ลัภายใน เช่น ที�ป็รึกษัาทางการเงิน  

ที�ป็รึกษัากฎหมาย แลัะ ผ้้ิสำอบบัญชีรวมทั�งผ้้ิร่วมงานที�มีส่ำวนร่วมในการทำาหน้าที�เกี�ยวกับข้อม้ลัที�ยังไม่ได้ 

เปิ็ดเผิยต่อสำาธารณชนแลัะอย้ร่ะหว่างเจำรจำา ซึึ่�งเข้าข่ายการเก็บรักษัาข้อม้ลัภายใน อันอาจำมีผิลักระทบต่อการ 

เป็ลีั�ยนแป็ลังราคาหร่อม้ลัค่าหลัักทรัพย์ หร่อ บริษััทฯ เสีำยผิลัป็ระโยชน์ทางธุรกิจำ บุคคลัเหล่ัานั�นต้องทำาสัำญญา 

เก็บรักษัาความลัับ จำนกว่าจำะมีการเปิ็ดเผิยข้อม้ลัต่อตลัาดหลัักทรัพย์ฯ แลัะสำำานักงานคณะกรรมการกำากับ 

หลัักทรัพย์ แลัะตลัาดหลัักทรัพย์
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6. นอกจำากข้อม้ลัที�เปิ็ดเผิยต่อสำาธารณชนแล้ัว  บรษัิัทฯ ถึอ่ว่าข้อมล้ัต่างๆ ของบรษัิัทฯ เป็็นข้อมล้ัที�ใช้ภายในเท่านั�น  

ซึึ่�งกรรมการ ผ้้ิบริหาร แลัะพนักงาน ต้องใช้ข้อม้ลันั�นภายใต้กรอบหน้าที�แลัะความรับผิิดชอบตามที�ได้รับมอบหมาย

7. กรรมการ ผิ้บ้รหิาร แลัะพนกังานทกุคน มหีน้าที�ในการป้็องกนัรกัษัาข้อมล้ั แลัะไม่หาป็ระโยชน์จำากข้อมล้ัภายใน  

แม้พ้นสำภาพหร่อสิำ�นสำุดการป็ฏิิบัติงานที�บริษััทฯ ไป็แลั้ว โดยจัำดให้มีการสำัมภาษัณ์ก่อนออกจำากงาน  

เพ่�อให้มีการสำ่งมอบข้อม้ลัลัับค่นบริษััทฯ แลัะเต่อนพนักงานที�ลัาออกถึึงความรับผิิดชอบในการรักษัาข้อม้ลัลัับ 

ของบริษััทฯ ที�ยังคงอย้่ต่อไป็ภายหลัังออกจำากงานแล้ัว โดยทำาเป็็นหนังส่ำอให้ลังนามรับทราบไว้ด้วย

8. กรรมการ แลัะผิ้้บริหาร มีหน้าที�รายงานการถึ่อครองหลัักทรัพย์ แลัะรายงานการเป็ลีั�ยนแป็ลังการถึ่อครอง 

หลัักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลัักทรัพย์แลัะตลัาดหลัักทรัพย์ พ.ศุ.2535 ภายใน 3 วัน 

ทำาการ นับจำากวันที�ซ่ึ่�อ ขาย โอน หร่อรับโอน ต่อสำำานักงานคณะกรรมการกำากับหลัักทรัพย์แลัะตลัาดหลัักทรัพย์  

รวมทั�ง ห้ามซ่ึ่�อขายหลัักทรัพย์ของบริษััทฯ ในช่วง 1 เด่อนก่อนที�จำะเผิยแพร่งบการเงินต่อสำาธารณชน

9. บริษััทฯ กำาหนดให้กรรมการแลัะผิ้้บริหารรายงานการเป็ลีั�ยนแป็ลังการถึ่อครองหลัักทรัพย์ต่อสำำานักงาน 

คณะกรรมการกำากับหลัักทรัพยแ์ลัะตลัาดหลัักทรัพย ์แลัะจัำดส่ำงสำำาเนารายงานดังกล่ัาวให้แก่บริษััทฯ ในวันเดียวกับ 

วันที�รายงานต่อสำำานักงานคณะกรรมการกำากับหลัักทรัพย์แลัะตลัาดหลัักทรัพย์

10. บรษัิัทฯ กำาหนดให้กรรมการแลัะผิ้บ้รหิารที�ได้รบัทราบข้อม้ลัภายในที�เป็็นสำาระสำำาคญัที�มผีิลัต่อการเป็ลีั�ยนแป็ลัง 

ราคาหร่อม้ลัค่าหลัักทรัพย์ จำะต้องระงับการซ่ึ่�อขายหลัักทรัพย์ของบริษััทฯ ในช่วง 1 เด่อนก่อนที�งบการเงิน 

หร่อข้อม้ลัภายในนั�นจำะเปิ็ดเผิยต่อสำาธารณชน  แลัะห้ามเปิ็ดเผิยข้อม้ลัที�เป็็นสำาระสำำาคัญนั�นต่อบุคคลัอ่�น  

โดยในช่วง 30 วันก่อนป็ระกาศุผิลัการดำาเนินงาน เลัขานุการบริษััท จำะทำาหนังส่ำอแจ้ำงกรรมการ ผ้้ิบริหาร  

แลัะหน่วยงานที�รับทราบข้อม้ลัภายใน ไม่ให้เปิ็ดเผิยข้อม้ลัภายในแก่บุคคลัภายนอกหร่อบุคคลัที�ไม่มีหน้าที�เกี�ยวข้อง

11. บริษััทฯ รณรงค์ในการลัะเว้นการใช้ข้อม้ลัภายในผิ่านช่องทางการติดต่อของบริษััทฯ โดยเฉพาะอย่างยิ�ง 

เม่�อมีเหตุการณ์สำำาคัญ เช่น การออกหุ้นเพิ�มทุน การออกหุ้นก้้ เป็็นต้น

12. บริษััทฯ ถึ่อว่าการกระทำาอันเป็็นการฝ่่าฝ่ืนนโยบายการใช้ข้อม้ลัภายใน การเปิ็ดเผิยข้อม้ลัโดยไม่ได้รับอนุญาต  

จำนทำาให้เกิดความเสำียหายต่อบริษััทฯ แลัะบุคคลัที�เกี�ยวข้อง ซึึ่�งถ่ึอเป็็นความผิิดที�ต้องรับโทษัทางวินัย  

แลัะ/หร่อรับผิิดทางกฎหมาย

ทั�งนี� ในป็ี 2562 ที�ผ่ิานมา คณะกรรมการบริษััทแลัะผิ้้บริหาร ได้มีการป็ฏิิบัติอย่างเคร่งครัด จึำงไม่มีกรณีฝ่่าฝื่น  

หร่อ ไม่ป็ฏิิบัติตามหลัักเกณฑ์์การซ่ึ่�อขายหลัักทรัพย์โดยใช้ข้อม้ลัภายใน

5.24 การดููแลดู้านการคุ้มครองข้้อมูลส่่วนบุคคล

บริษััทฯ ตระหนักถึึงล้ักค้าหร่อผ้้ิใช้บริการหร่อผ้้ิมีส่ำวนได้เสีำยทุกท่านที�ติดต่อมายังบริษััทฯ แลัะเว็บไซึ่ต์ของบริษััทฯ  

จึำงได้จัำดทำานโยบายว่าด้วยการคุ้มครองข้อม้ลัสำ่วนบุคคลั เพ่�อจัำดการข้อม้ลัสำ่วนบุคคลัเป็็นไป็อย่างป็ลัอดภัยแลัะเหมาะสำม  

ทั�งนี� ในปี็ 2562 บริษััทฯ ได้จัำดทำาระบบการจัำดเก็บข้อม้ลัส่ำวนบุคคลั ให้มีกลัไกแลัะเทคนิคที�เหมาะสำม รวมถึึงจำำากัดการเข้าถึึง 

ข้อม้ลัส่ำวนบุคคลัของ ล้ักค้าหร่อผ้้ิใช้บริการหร่อผ้้ิมีส่ำวนได้เสีำยจำากกรรมการ ผ้้ิบริหาร พนักงาน ล้ักจ้ำาง แลัะตัวแทนของบริษััทฯ  

ครอบคลุัมการเข้าใช้บริการผ่ิานเว็บไซึ่ต์บริษััทฯ เพ่�อป้็องกันไม่ให้ข้อม้ลัส่ำวนบุคคลัของผ้้ิใช้บริการถ้ึกนำาไป็ใช้ เปิ็ดเผิย ทำาลัาย  

หร่อเข้าถึึงโดยไม่ได้รับอนุญาต

ทั�งนี� บริษััทฯ ได้เผิยแพร่นโยบายดังกล่ัาวไว้บนเว็บไซึ่ต์ของบริษััทฯ www.supalai.com ทั�งภาษัาไทยแลัะภาษัาอังกฤษั
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5.25 การติรวจส่อบภายใน

คณะกรรมการบริษััทกำาหนดให้จัำดตั�งหน่วยงานตรวจำสำอบภายในขึ�นภายในบริษััทฯ แลัะเพ่�อให้การทำางาน 

ของหน่วยงานตรวจำสำอบภายในมีความเป็็นอิสำระจำากฝ่่ายบริหาร คณะกรรมการบริษััทจึำงกำาหนดให้หน่วยงานตรวจำสำอบภายใน  

มีสำายการรายงานต่อคณะกรรมการตรวจำสำอบ ทั�งนี� เพ่�อให้คณะกรรมการบริษััท สำามารถึติดตามการดำาเนินงานของบริษััทฯ  

ได้อย่างมีป็ระสิำทธิภาพ หน่วยงานตรวจำสำอบภายใน การกำาหนดวัตถุึป็ระสำงค์ ภารกิจำหลััก ขอบเขตการป็ฏิิบัติงาน อำานาจำหน้าที�  

แลัะหน้าที�ความรับผิิดชอบไว้ในกฎบัตรของหน่วยงานตรวจำสำอบภายในอย่างเป็็นลัายลัักษัณ์อักษัร ซึึ่�งได้รับอนุมัติ 

จำากป็ระธานกรรมการตรวจำสำอบ

โดยในปี็ 2562 หน่วยงานตรวจำสำอบภายใน สำามารถึป็ฏิิบัติงานตามความรับผิิดชอบตามที�กฎบัตรของหน่วยงาน 

ตรวจำสำอบภายในไดอ้ยา่งครบถึว้นเป็็นอสิำระ เที�ยงธรรม แลัะเป็็นไป็ตามที�จำรรยาบรรณ แลัะป็ณธิานของหนว่ยงานตรวจำสำอบภายใน 

กำาหนดไว้ สำรุป็สำาระสำำาคัญ ได้ดังนี�

1. การพัฒนางานติรวจส่อบให้้เกิดูมูลค่าเพิ�ม

 § โดยเน้นการให้บริการให้ความเช่�อถึ่อ (Assurance Service) แลัะการให้คำาป็รึกษัา (Consulting Service)  

อย่างเป็็นอิสำระแลัะเที�ยงธรรม เพ่�อเพิ�มม้ลัค่าแลัะป็รับป็รุงการดำาเนินงานของบริษััทฯ ให้มีการกำากับด้แลั  

การบริหารความเสีำ�ยง แลัะการควบคุมภายในที�ดี บรรลุัวัตถุึป็ระสำงค์การดำาเนินงานของบริษััทฯ

 § จำัดทำาแผินงานตรวจำสำอบป็ระจำำาป็ีเป็็นไป็ตามทิศุทางกลัยุทธ์ของบริษััทฯ แลัะความเสำี�ยงที�สำำาคัญ 

ที�ส่ำงผิลักระทบต่อการดำาเนินการ Risk – Based Audit Plan แลัะป็ฏิิบัติงานตามมาตรฐานการป็ฏิิบัติงาน 

วิชาชีพการตรวจำสำอบภายใน (Standard for the Professional Practice of Internal Auditing)  

ซึึ่�งรวมถึึงการป็ฏิิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที�เกี�ยวข้องกับบริษััทฯ (Compliance Audit)

 § เน้นการให้ข้อเสำนอแนะเชิงป็้องกัน (Proactive Preventive Audit)

 § มีการติดตามผิลัการป็ฏิิบัติตามข้อเสำนอแนะที�พบจำากการตรวจำสำอบ

2. การพัฒนาผิู้ติรวจส่อบภายใน

จัำดให้มีการทดสำอบความร้้ตามมาตรฐานการป็ฏิิบัติงานวิชาชีพการตรวจำสำอบภายใน (Standard for the  

Professional Practice of Internal Auditing) แลัะสำง่เสำรมิให้ผ้้ิตรวจำสำอบภายในพฒันาตนเองดว้ยการสำอบวฒิุบัตรทางวชิาชีพ 

ตรวจำสำอบหร่อวิชาชีพอ่�นที�เกี�ยวข้องกับงานตรวจำสำอบภายในรวมทั�งส่ำงเสำริมให้ศึุกษัาต่อในวิชาชีพอ่�นที�เกี�ยวข้องกับการดำาเนินธุรกิจำ 

ของบริษััทฯ

3. กฎบัติรห้น่วยงานติรวจส่อบภายใน

กฎบัตรการตรวจำสำอบภายใน จัำดทำาขึ�นเพ่�อให้ผิ้้ป็ฏิิบัติงานทุกระดับของบริษััทฯ ได้มีความเข้าใจำเกี�ยวกับ 

สำายการบังคับบัญชา วัตถุึป็ระสำงค์ ขอบเขต ภาระหน้าที� ความรับผิิดชอบของหน่วยงานตรวจำสำอบภายใน แลัะความรับผิิดชอบ 

ของหนว่ยงานที�รับการตรวจำ โดยตระหนกัถึึงความสำำาคัญของระบบการกำากับด้แลักิจำการที�ดี (Good Corporate Governance)  

เพ่�อเป็็นเคร่�องม่อสำำาคัญในการกำากับด้แลัการดำาเนินงานแลัะการบริหารงานให้มีมาตรฐาน เป็็นไป็ในแนวทางที�ถ้ึกต้อง  

แลัะมีความน่าเช่�อถ่ึอ โดยดำารงไว้ซึึ่�งมาตรฐานแห่งความบริสุำทธิ�ยุติธรรมตามเกียรติศัุกดิ�แห่งวิชาชีพการตรวจำสำอบภายใน
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3.1 วัติถืุประส่งค์

หน่วยงานตรวจำสำอบภายในจำดัตั�งขึ�น เพ่�อสำรา้งความมั�นใจำแกผ้้่ิบริหารในการควบคมุกำากับด้แลัใหค้ำาแนะนำา 

ป็รึกษัา แลัะให้ข้อม้ลัที�เป็็นป็ระโยชน์ต่อการตัดสิำนใจำในการป็รับป็รุงการดำาเนินงานของบริษััทฯ

3.2 ส่ายการบังคับบัญช่า

1) หน่วยงานตรวจำสำอบภายใน เป็็นหน่วยงานอิสำระ ขึ�นตรงต่อคณะกรรมการตรวจำสำอบ

2) หวัหน้าผิ้บ้ริหารงานหน่วยงานตรวจำสำอบภายใน เป็็นผิ้บ้รหิารสำง้สุำดของหน่วยงาน แลัะมสีำายการบงัคบั 

บัญชาขึ�นตรงต่อคณะกรรมการตรวจำสำอบ

3) การเสำนอแผินการตรวจำสำอบป็ระจำำาป็ีให้หัวหน้าผิ้้บริหารงานหน่วยงานตรวจำสำอบภายใน เสำนอต่อ 

คณะกรรมการตรวจำสำอบ

4) หัวหน้าผิ้้บริหารงานหน่วยงานตรวจำสำอบภายใน รายงานผิลัการตรวจำสำอบตรงต่อคณะกรรมการ 

ตรวจำสำอบแลัะคณะกรรมการตรวจำสำอบต้องรายงานผิลัการตรวจำสำอบนั�นๆ ต่อคณะกรรมการบริษััท 

ทุกครั�ง

3.3 ภารกิจห้ลัก

1) ให้คำาป็รึกษัาแลัะให้ข้อม้ลัเกี�ยวกับการตรวจำสำอบ  ป็ระเมินการจำัดการบริหารความเสำี�ยง  

ป็ระเมินการควบคุมภายใน รวมทั�งมาตรฐานการดำาเนินงาน หลัักการบัญชีที�รับรองทั�วไป็ นโยบาย  

กฎหมาย ระเบยีบ ข้อบงัคบั เพ่�อป็รบัป็รงุใหเ้กดิป็ระสำทิธภิาพ ป็ระสิำทธผิิลัในกระบวนการกำากับด้แลั  

ทำาให้เกิดม้ลัค่าเพิ�ม แลัะความเช่�อถ่ึอได้ของระบบสำารสำนเทศุทางการเงิน แลัะการป็ฏิิบัติงาน 

แก่หน่วยงานภายใน

2) มุ่งที�จำะฝ่ึกฝ่น สำ่งเสำริมความร้้ของตนแลัะองค์กร เกี�ยวกับการตรวจำสำอบภายใน แลัะวิชาการต่างๆ 

ที�เกี�ยวข้องในการให้คำาป็รึกษัา แนะนำา เพ่�อให้เกิดความเช่�อมั�นในการป็ฏิิบัติงาน

3.4 ข้อบเข้ติการปฏิิบัติิงาน

1) หน่วยงานตรวจำสำอบภายใน มีขอบเขตการป็ฏิิบัติงานในการให้คำาป็รึกษัา แลัะให้ข ้อม้ลั 

เกี�ยวกับการตรวจำสำอบ การป็ฏิิบัติงาน การป็ระเมินป็รับป็รุงป็ระสิำทธิผิลัของการจัำดการความเสีำ�ยง  

การควบคุมภายใน หลัักการบัญชีที� รับรองทั�วไป็ นโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย  

กระบวนการกำากับด้แลั แลัะวิธีการที�เกี�ยวข้องทั�งหลัายแก่หน่วยงานภายในองค์กร เพ่�อเพิ�มคุณค่า  

แลัะป็รับป็รุงการป็ฏิิบัติงานของหน่วยรับตรวจำรวมถึึงหน่วยงานที�เกี�ยวข้อง ให้บรรลุัถึึงเป้็าหมาย  

แลัะวัตถุึป็ระสำงค์ที�กำาหนดไว้

2) การป็ฏิิบัติภารกิจำอ่�นใดที�ไม่ใช่งานตรวจำสำอบ ต้องขออนุมัติจำากคณะกรรมการตรวจำสำอบทุกครั�ง

3.5 อำานาจห้น้าที่่�

1) หน่วยงานตรวจำสำอบภายใน มีอิสำระในการตรวจำสำอบการป็ฏิิบัติงานทุกหน่วยงานภายในองค์กร

2) หน่วยงานตรวจำสำอบภายใน สำามารถึเข้าถึงึบคุคลั ข้อมล้ั เอกสำารหลักัฐาน แลัะทรพัย์สำนิของพนกังาน 

ที�เกี�ยวข้องกับงานตรวจำสำอบนั�นๆ ยกเว้น ข้อม้ลัเงินเด่อนบุคลัากรในบริษััทฯ
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3) หน ่วยงานตรวจำสำอบภายใน ไม ่มีอำานาจำหน ้าที� ในการกำาหนดนโยบาย วิธีป็ฏิิบัติงาน  

แลัะระบบการควบคุมภายใน หร่อแก้ไขระบบการควบคุมภายใน ซึึ่�งหน้าที�ดังกล่ัาวอย้่ใน 

ความรับผิิดชอบ ของผิ้้บริหารที�เกี�ยวข้อง ผ้้ิตรวจำสำอบภายใน มีหน้าที�เพียงผิ้้ให้คำาป็รึกษัาแนะนำา  

อย่างไรก็ตามหน่วยงานตรวจำสำอบภายในมีสิำทธิ แลัะหน้าที�ในการสำอบทานการป็ฏิิบัติตามนโยบาย 

ของบริษััทฯ เพ่�อป็ระเมินความเพียงพอ แลัะป็ระสิำทธิผิลัของการควบคุม เพ่�อตอบสำนองต่อความเสีำ�ยง

4) หน่วยงานตรวจำสำอบภายใน ป็ฏิิบัติงานตรวจำสำอบ ตามมาตรฐานสำากลัการป็ฏิิบัติงานวิชาชีพ 

ตรวจำสำอบภายใน

5) หน่วยงานตรวจำสำอบภายในมีสำิทธิเข้ารับการอบรม หร่อเข้าร่วมกิจำกรรม เพ่�อเป็็นการเพิ�มพ้นความร้้ 

ในงานที�เกี�ยวข้องโดยใช้ทรัพยากรของบริษััทฯ

6) ในกรณีที�การป็ฏิบิติังานตรวจำสำอบภายในเร่�องใดหรอ่การป็ฏิบิตังิานอ่�นใดของหน่วยตรวจำสำอบภายใน  

มีความจำำาเป็็นต้องอาศัุยความร้้ความสำามารถึจำากผ้้ิเชี�ยวชาญเฉพาะเร่�อง ให้หัวหน้าผ้้ิบริหารงาน 

หน่วยงานตรวจำสำอบภายในเสำนอคณะกรรมการตรวจำสำอบ แลัะเสำนอคณะกรรมการบริษััทตามลัำาดับ  

เพ่�อพิจำารณาให้มีการเชิญหร่อดำาเนินการว่าจ้ำางผ้้ิเชี�ยวชาญเฉพาะเร่�องได้

3.6 ห้น้าที่่�ความรับผิิดูช่อบ

1) จำัดทำาแผินตรวจำสำอบป็ระจำำาป็ี เสำนอต่อคณะกรรมการตรวจำสำอบเพ่�อพิจำารณาอนุมัติ แลัะต้องป็ฏิิบัต ิ

ตามแผินงานตรวจำสำอบป็ระจำำาปี็

2) ทบทวนกฎบัตรการตรวจำสำอบภายในอย่างน้อยป็ีลัะ 1 ครั�ง เพ่�อให้สำอดคลั้องกับขอบเขต 

ความรับผิิดชอบในการดำาเนินงานของบริษััทฯ แลัะต้องได้รับความเห็นชอบจำากคณะกรรมการตรวจำสำอบ

3) ตรวจำสำอบความถึ้กต้องแลัะเช่�อถึ่อได้ของข้อม้ลัแลัะตัวเลัขต่างๆ ด้วยเทคนิค แลัะวิธีการตรวจำสำอบ 

ที�ยอมรับโดยทั�วไป็ ป็ริมาณมากน้อยตามความจำำาเป็็นแลัะเหมาะสำม โดยคำานึงถึึงป็ระสิำทธิภาพ 

ของระบบการควบคุมภายใน แลัะความสำำาคัญของเร่�องที�ตรวจำ รวมทั�งวิเคราะห์ / ป็ระเมินผิลัการ 

บริหารงานแลัะการป็ฏิิบัติงานของหน่วยรับตรวจำ โดยพิจำารณาจัำดลัำาดับกิจำกรรมที�จำะตรวจำสำอบ  

แลัะเวลัาในการดำาเนินการให้พิจำารณา จำากความเสีำ�ยงที�มีสำาระสำำาคัญ

4) จำดัทำาแนวการตรวจำสำอบ (Audit Program) โดยใช้ Risk Based Approach ซึ่ึ�งครอบคลุัมความเสีำ�ยง 

ด้านกลัยุทธ์ ความเสีำ�ยงด้านการป็ฏิิบัติงาน ความเสีำ�ยงด้านการเงิน ความเสีำ�ยงด้านกฎระเบียบ  

แลัะความเสีำ�ยงด้านสัำงคมแลัะสิำ�งแวดล้ัอม

5) จำัดให้มีการป็ระเมินความขัดแย้งทางผิลัป็ระโยชน์ของบริษััทฯ เป็็นป็ระจำำาทุกป็ี พร้อมตรวจำสำอบ 

รายการที�อาจำมีความขัดแย้งทางผิลัป็ระโยชน์ แลัะกิจำกรรมการป็ฏิิบัติงาน ให้เป็็นไป็ตามนโยบาย  

กฎหมาย ระเบยีบ ข้อบงัคบั คำาสัำ�ง ตลัอดจำน ตรวจำสำอบการแบง่แยกหนา้ที�งาน การด้แลัรกัษัาทรพัยสิ์ำน  

แลัะการใช้ทรัพยากรทุกป็ระเภทว่าเป็็นไป็โดยมีป็ระสิำทธิภาพแลัะป็ระสิำทธิผิลั

6) ป็ระเมินผิลัการป็ฏิิบัติงานแลัะรายงานผิลัการตรวจำสำอบ แลัะเสำนอแนะการป็รับป็รุงแก้ไข  

เพ่�อให้การป็ฏิิบัติงานของหน่วยรับตรวจำเป็็นไป็โดยมีป็ระสิำทธิภาพ ป็ระสิำทธิผิลั แลัะป็ระหยัดยิ�งขึ�น  

ตามกรอบแนวคิดการควบคมุภายในของการบรหิารความเสีำ�ยง 2017 (COSO : ERM 2017 Enterprise  
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7) จำัดให้มีการป็ระเมินผิลัการป็ฏิิบัติงานหน่วยงานตรวจำสำอบภายในโดยหน่วยงานผิ้้รับตรวจำ โดยนำา 

ข้อความเห็นที�ได้รับมาพัฒนา ป็รับป็รุงการให้บริการ เพ่�อให้บรรลุัวัตถุึป็ระสำงค์การตรวจำสำอบภายใน  

อยา่งมีป็ระสิำทธิภาพแลัะป็ระสิำทธิผิลั

8) ติดตาม ป็ระเมินผิลั การป็ฏิิบัติตามข้อสำรุป็ที�หาร่อร่วมกัน เพ่�อให้มั�นใจำว่า หน่วยงานผิ้้รับตรวจำ 

ได้ดำาเนินการป็รับป็รุงแก้ไขถ้ึกต้องตามที�หาร่อร่วมกัน

9) ป็ระสำานงานกับผิ้ ้ที�เกี�ยวข้อง เพ่�อให้การป็ฏิิบัติงานตรวจำสำอบบรรลุัเป็้าหมาย แลัะเป็็นไป็ 

อยา่งมีป็ระสิำทธิภาพ

10) ป็ระเมินความเสีำ�ยงในทุกกระบวนการของบริษััทฯ ที�เกี�ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการทุจำริต 

คอร์รัป็ชัน รวมทั�งจัำดให้มีวิธีการจัำดการความเสีำ�ยงที�เหมาะสำม

11) ตรวจำสำอบการป็ฏิิบัติตามมาตรการ หลัักป็ฏิิบัติ แลัะการควบคุมภายในที�เกี�ยวข้องกับมาตรการ 

ต่อต้านการทุจำริตคอร์รัป็ชัน สำำาหรับทุกภารกิจำที�ได้รับมอบหมาย รวมถึึงการควบคุมภายใน 

ด้านการเงิน – บัญชี แลัะการเก็บบันทึกข้อม้ลั เพ่�อให้มั�นใจำว่ามีการควบคุมเกี�ยวกับการป้็องกัน 

การทุจำริตคอร์รัป็ชัน

12) รบัเร่�องร้องเรยีนทจุำรติแลัะสำบ่ค้นข้อม้ลัเพิ�มเตมิตามที�คณะกรรมการตรวจำสำอบหร่อผิ้บ้รหิารระดบัสำง้ 

มอบหมาย เพ่�อเป็็นข้อม้ลัป็ระกอบการพิจำารณา

13) ป็ฏิิบัติงานตรวจำสำอบอ่�นใด ตามที�ได้รับมอบหมายจำากคณะกรรมการตรวจำสำอบ

4. รายละเอ่ยดูห้ัวห้น้างานติรวจส่อบภายใน

ในการป็ระชุมคณะกรรมการตรวจำสำอบเม่�อวันที� 9 กันยายน 2551 ครั�งที� 8/2551 ได้แต่งตั�ง นางสำาวธ้ป็ทอง  

หิรัณยานุรักษ์ั เป็็นหัวหน้างานผ้้ิตรวจำสำอบภายใน ตั�งแต่วันที� 18 สิำงหาคม 2551 เน่�องจำากเป็็นผ้้ิมีความร้้ ความเข้าใจำธุรกิจำ  

เป็็นอย่างดี ป็ระกอบกับ มีความร้้ ทักษัะ คุณวุฒิแลัะป็ระสำบการณ์ในการป็ฏิิบัติงานด้านตรวจำสำอบภายใน การตรวจำสำอบทุจำริต  

การป็ระเมินระบบการควบคุมภายใน แลัะการบริหารความเสีำ�ยงตามแนวทาง COSO ERM จึำงเห็นว่า มีความเหมาะสำม 

ที�จำะป็ฏิิบัติหน้าที�ดังกล่ัาวได้อย่างเหมาะสำมเพียงพอ โดยมีบทบาทหน้าที� แลัะความรับผิิดชอบ ดังนี�

1. ป็ฏิิบัติหน้าที� “ผิ้้ตรวจำสำอบภายใน” มีความรับผิิดชอบตามกฎบัตรของผิ้้ตรวจำสำอบภายใน ที�ได้รับอนุมัติ 

จำากคณะกรรมการตรวจำสำอบ

2. ป็ฏิิบัติหน้าที� “เลัขานุการคณะกรรมการตรวจำสำอบ” โดยจัำดป็ระชุม จำัดทำาเอกสำารป็ระกอบการป็ระชุม  

แลัะบันทึกผิลัการป็ระชุมคณะกรรมการตรวจำสำอบ

5.26 งานกำากับดููแลการปฏิิบัติิงานข้องบริษััที่ฯ

บริษััทฯ ให้ความสำำาคัญกับการป็ฏิิบัติตามกฎเกณฑ์์ (Compliance) ซึึ่�งเป็็นกลัไกหนึ�งที�สำำาคัญที�จำะช่วยให้ทุกๆ  

กระบวนการแลัะขั�นตอนการทำางานของบริษััทฯ มีความถ้ึกต้อง รอบคอบ รวมทั�ง ส่ำงเสำริมให้บริษััทฯ สำามารถึดำาเนินงาน 

ตามแผินกลัยุทธ์ บรรลัุเป้็าหมาย แลัะมีการป็ฏิิบัติให้เป็็นไป็ตามกฎระเบียบ ข้อบังคับบริษััท แลัะข้อบังคับของหน่วยงาน 

ที�เกี�ยวข้อง เพ่�อให้กรรมการ ผ้้ิบริหาร แลัะพนักงานยึดมั�นเป็็นหลัักการในการป็ฏิิบัติหน้าที�ให้เป็็นไป็ตามกฎหมาย กฎเกณฑ์์  

ข้อบังคับ ระเบียบ คำาสัำ�ง ป็ระกาศุต่างๆ ทั�งจำากภายในแลัะภายนอกองค์กรอย่างเคร่งครัด แลัะบริษััทฯ  ได้ดำาเนินการติดตาม 

การออกกฎหมายใหม่ที�มีผิลักระทบต่อการดำาเนินธุรกิจำของบริษััทฯ แลัะร่างกฎหมายต่างๆ เช่น ร่างพระราชบัญญัติฉบับใหม่ๆ  

เพ่�อศึุกษัาเตรียมความพร้อมแลัะ/หร่อเข้าร่วมชี�แจำงปั็ญหาอุป็สำรรคต่างๆ ของบริษััทฯ (หากมี) เพ่�อให้การดำาเนินธุรกิจำของบริษััทฯ  

เป็็นไป็ตามกฎหมายใหม่ที�จำะถ้ึกบังคับใช้ในอนาคต โดยมีการกำาหนดหน่วยงานที�รับผิิดชอบ อันป็ระกอบด้วย
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 § เลัขานุการบริษััท มีหน้าที�รับผิิดชอบด้แลั ติดตามให้บริษััทฯ มีการป็ฏิิบัติตามกฎระเบียบด้านการเป็็นบริษััท 

จำดทะเบียน รวมทั�งระเบียบบริษััท ข้อบังคับบริษััทฯ แลัะเป็็นศุ้นย์กลัางในการรวบรวม ติดตามข้อม้ลั เกี�ยวกับ 

กฎระเบียบภายนอกที�เกี�ยวข้อง การส่ำ�อสำาร ให้ความร้้ คำาป็รึกษัา เร่�องกฎระเบียบภายนอกด้านการเป็็นบริษััท 

จำดทะเบียน

 § ฝ่่ายนิติกรรม มีหน้าที�รับผิิดชอบกำากับด้แลังานด้านกฎหมายที�เกี�ยวข้องกับการป็ระกอบธุรกิจำของบริษััทฯ  

แลัะให้ความร้้ คำาป็รึกษัากับหน่วยงานภายในป็ระเด็นต่างๆ เพ่�อให้การดำาเนินธุรกิจำของบริษััทฯ เป็็นไป็ตาม 

กฎหมายของหน่วยงานภายนอกอย่างถ้ึกต้อง

 § หน่วยงานตรวจำสำอบภายใน  มีหน้าที�รับผิิดชอบในการป็ระเมินป็ระสำิทธิภาพแลัะความเพียงพอของระบบ 

การควบคุมภายใน ตรวจำสำอบ แลัะติดตามให้มีการป็ฏิิบัติงานตามกฎระเบียบภายในของบริษััทฯ

 § ฝ่่ายระบบคุณภาพ มีหน้าที�กำาหนดขั�นตอนการป็ฏิิบัติงานไว้ในหลัักป็ฏิิบัติ (Procedure) วิธีป็ฏิิบัติงาน  

(Work Instruction) แลัะเอกสำารอ่�นๆ ที�เกี�ยวข้อง เพ่�อให้พนักงานทุกคนใช้เป็็นค่้ม่อการป็ฏิิบัติงาน  

แลัะมีกระบวนการวิเคราะห์ป็ัญหาเพ่�อนำาไป็ส่้ำการแก้ไข ป้็องกัน แลัะป็รับป็รุงพัฒนาระบบงานให้ดีขึ�น  

เพ่�อให้มั�นใจำว่า ระบบการบริหารงานของการวางผัิง ออกแบบ ก่อสำร้าง ขาย แลัะบริหารชุมชน มีความเหมาะสำม 

ครอบคลุัม แลัะมีการดำาเนินการตามระบบบริหารคุณภาพ แลัะข้อกำาหนดมาตรฐานสำากลั ISO 9001 : 2015

5.27 ค่าส่อบบัญช่่

บริษััทฯ แลัะบริษััทยอ่ยจ่ำายค่าสำอบบัญชีให้กับบริษััท สำำานักงาน อีวาย จำำากัด ซึึ่�งเป็็นสำำานักงานสำอบบัญชีที�ผ้้ิสำอบบัญชี  

ป็ระจำำาปี็ 2562 รวมทั�งบุคคลัหร่อกิจำการที�เกี�ยวข้องกับผิ้้สำอบบัญชีแลัะสำำานักงานสำอบบัญชีที�ผ้้ิสำอบบัญชีสัำงกัดในรอบป็ีบัญชี 

ที�ผ่ิานมา มีจำำานวนเงินรวม 5,530,000 บาท

ทั�งนี� บริษััทที�เป็็นสำำานักงานสำอบบัญชีแลัะผ้้ิสำอบบัญชีไม่มีความสัำมพันธ์ หร่อส่ำวนได้เสีำยใดๆ กับบริษััทฯ / ผ้้ิบริหาร /  

ผ้้ิถ่ึอหุ้นรายใหญห่ร่อผ้้ิที�เกี�ยวข้องกบับคุคลัดงักลัา่ว แลัะผิ้ส้ำอบบญัชมีีความเป็็นอสิำระ มีคุณสำมบติัที�ไดรั้บการยอมรบัใหเ้ป็็นผ้้ิสำอบบญัชี 

ของบริษััทฯ รวมทั�งเป็็นผ้้ิสำอบบัญชีที�ได้รับความเห็นชอบจำากสำำานักงานคณะกรรมการกำากับหลัักทรัพยแ์ลัะตลัาดหลัักทรัพย์

 § ค่าส่อบบัญช่่ ประจำาปี 2562

1. ค่าสำอบบัญชีงบการเงินเฉพาะบริษััทฯ แลัะงบการเงินรวม 2,550,000 บาท

2. ค่าสำอบบัญชีป็ระจำำาป็ีแลัะรายไตรมาสำ ของบริษััทย่อยในป็ระเทศุ จำำานวน 4 บริษััทแลัะงบการเงิน 

รวม 1,230,000 บาท

3. ค่าสำอบบัญชีป็ระจำำาป็ีแลัะรายไตรมาสำ ของบริษััทย่อยต่างป็ระเทศุ แลัะงบการเงินรวม 1,750,000 บาท  

รวมค่าส่อบบัญช่่ บริษััที่ ศุภาลัย จำากัดู (มห้าช่น) และบริษััที่ย่อย (ในและต่ิางประเที่ศ)  

ทัี่�งห้มดู 5,530,000 บาที่

 § ค่าบริการอื�นนอกเห้นือจากค่าส่อบบัญช่่

- ไม่มี -
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5.28 การปฏิิบัติิติามห้ลักการกำากับดููแลกิจการที่่�ดูใ่นเรื�องอื�นๆ

คณะกรรมการบริษััท ศุุภาลััย จำำากัด (มหาชน) ตระหนักถึึงความสำำาคัญของธรรมาภิบาลัแลัะความรับผิิดชอบ 

ต่อสัำงคม เน่�องจำากมีความเช่�อมั�นว่า ธรรมาภิบาลัที�ดีจำะ

1. ช่วยเสำริมสำร้างระบบการบริหารจำัดการที�ดี มีความโป็ร่งใสำ ตรวจำสำอบได้ ซึึ่�งจำะช่วยให้บริษััทฯ มีศุักยภาพ 

ในการแข่งขันในระยะสัำ�นแลัะระยะยาว อันนำาไป็ส่้ำความเจำริญเติบโตทางธุรกิจำอย่างยั�งย่นแลัะขจัำดความขัดแย้ง 

ทางผิลัป็ระโยชน์ที�อาจำเกิดขึ�น

2. ช่วยสำร้างความเช่�อมั�นแก่นักลังทุนทั�งภายในแลัะภายนอกป็ระเทศุ รวมถึึง สำถึาบันการเงิน พันธมิตรทางธุรกิจำ  

ผ้้ิมีส่ำวนได้เสีำยทุกฝ่่าย ผ่ิานการส่ำ�อสำารที�ชัดเจำน โป็ร่งใสำอย่างเท่าเทียมกัน แลัะสำร้างม้ลัค่าเพิ�มให้กับผ้้ิถ่ึอหุ้น 

ในระยะยาว โดยคำานึงถึึงผ้้ิมีส่ำวนได้เสีำยทุกฝ่่ายเป็็นสำำาคัญ

3. เป็็นเคร่�องม่อในการวัดผิลัการดำาเนินงานของบริษััทฯ แลัะตรวจำสำอบการทำางานต่างๆ เพ่�อป็รับป็รุงแก้ไข 

การดำาเนินงานให้มีป็ระสิำทธิภาพยิ�งขึ�น

ดังนั�น จึำงกำาหนดค่้ม่อนโยบายการกำากับด้แลักิจำการ แลัะจำรรยาบรรณของกรรมการ ผ้้ิบริหาร แลัะพนักงาน  

(Code of Conduct) ขึ�น โดยกรรมการ ผ้้ิบริหาร แลัะพนักงาน ได้ถ่ึอป็ฏิิบัติมาโดยตลัอด ทั�งนี� กรรมการ ผ้้ิบริหาร  

ได้ป็ฏิิบัติตนเป็็นแบบอย่างที�ดี  มีการสำอดส่ำอง ด้แลั ส่ำงเสำริมให้ผ้้ิใต้บังคับบัญชาป็ฏิิบัติตามค่้ม่อนโยบายการกำากับด้แลักิจำการที�ดี  

จำรรยาบรรณของกรรมการ ผ้้ิบริหาร แลัะพนักงาน (Code of Conduct) แลัะเสำริมสำร้างบรรยากาศุในการทำางานให้เอ่�อ 

ต่อการป็ฏิิบัติตามจำรรยาบรรณ ขณะเดียวกันมีการมุ่งมั�นที�จำะป้็องป็รามไม่ให้เกิดการลัะเมิดจำรรยาบรรณเกิดขึ�น แลัะหากเกิดกรณี 

มิได้มีการป็ฏิิบัติหร่อฝ่่าฝ่ืน มีการพิจำารณาแลัะกำาหนดบทลังโทษัตามระเบียบของฝ่่ายทรัพยากรมนุษัย์ โดยมีการสำ่�อสำาร 

แลัะป็ระชาสำัมพันธ์เพ่�อสำร้างความเข้าใจำให้กับผิ้้บริหาร แลัะพนักงาน รวมถึึงมีการติดตามการป็ฏิิบัติตามแนวทางดังกลั่าว  

ทั�งนี� ผ้้ิมีส่ำวนได้เสีำยสำามารถึเข้าด้ข้อม้ลัได้ที�เว็บไซึ่ต์บริษััทฯ (www.supalai.com)

 § การกำากับดููแลการดูำาเนินงานข้องบรษิััที่และบริษััที่ย่อย

บริษััทฯ มีการกำาหนดนโยบายด้านการกำากับด้แลัการดำาเนินงานของบริษััทย่อย โดยมีการคัดเล่ัอกกรรมการบริษััท 

ที�มีความร้ ้ความสำามารถึ คุณวุฒิ แลัะป็ระสำบการณ์ที�เหมาะสำมกบัลัักษัณะการป็ระกอบธรุกิจำของบรษัิัทย่อย เข้าไป็ดำารงตำาแหน่ง 

เป็็นกรรมการที�มีอำานาจำในการควบคุมของบริษััทยอ่ย ซึึ่�งได้รับความเห็นชอบจำากคณะกรรมการบริษััทแล้ัว แลัะในกรณีบริษััทยอ่ย  

มีเร่�องสำำาคัญ เช่น การอนุมัติการเพิ�มทุนหร่อลัดทุน การเลิักบริษััทย่อย แลัะบริษััทร่วม จำะต้องได้รับความเห็นชอบ 

จำากคณะกรรมการบริษััทก่อนทุกครั�ง แลัะมีการกำากับด้แลัให้การดำาเนินการของบริษััทฯ แลัะบริษััทย่อย เป็็นไป็โดยโป็ร่งใสำ  

จึำงกำาหนดให้มีการใช้ผ้้ิสำอบบัญชีจำากสำำานักงานสำอบบัญชีเดียวกันกับบริษััทฯ เพ่�อให้ผ้้ิสำอบบัญชีสำามารถึตรวจำสำอบรายการ 

ทำาธุรกรรมต่างๆ รวมทั�งแสำวงหาหลัักฐานที�เหมาะสำมอย่างเพียงพอในการแสำดงความเห็นต่องบการเงินรวม ซึึ่�งที�ผ่ิานมา 

คณะกรรมการบริษััทมีมติเห็นชอบให้ แต่งตั�งกรรมการบริษััท โดยมีขอบเขตอำานาจำหน้าที� ความรับผิิดชอบ ดังนี� 

คณะกรรมการบริษััทดำาเนินการจัำดสำรรแลัะจัำดการทรัพยากรให้เป็็นไป็อย่างมีป็ระสิำทธิภาพแลัะมีป็ระสิำทธิผิลั 

โดยคำานึงถึึงผิลักระทบ แลัะการพัฒนาทรัพยากรตลัอดสำาย Value Chain เพ่�อให้บรรลุัวัตถุึป็ระสำงค์แลัะเป้็าหมายหลัักได้อย่างยั�งยน่  

อาทิ กรรมการอสิำระเข้าสำำารวจำโครงการกอ่สำร้างแลัะซึ่กัถึามป็ระเดน็ปั็ญหาหร่อสิำ�งที�ฝ่่ายจัำดการกงัวลั รวมถึึงเสำนอแนวทางการจำดัการ 

เพ่�อให้บรรลุัเป้็าหมายของบริษััทฯ รวมถึึงกำากับด้แลัให้กรรมการ ผ้้ิบริหาร พนักงานมีการป็ฏิิบัติตามค่้ม่อจำรรยาบรรณ  

นโยบายตา่งๆ ตามหลัักการกำากับด้แลักิจำการที�ดี แลัะนโยบายตา่งๆ ที�เกี�ยวข้องกับการต่อต้านการทุจำรติคอร์รัป็ชั�น ซึึ่�งเป็็นหลัักเกณฑ์์ 

เดียวกันกับที�บริษััทฯ นำามาใช้ป็ฏิิบัติ
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โดยในปี็ 2562 บริษััทฯ จัำดให้มีการป็ระเมินความเสีำ�ยงด้านทุจำริตคอร์รัป็ชัน จัำดให้มีการทดสำอบวัดความร้้  

ความเข้าใจำของพนักงาน เกี�ยวกับการป็ฏิิบัติตนตามจำรรยาบรรณฯ ผ่ิานโป็รแกรม E-Learning ปี็ลัะ 1 ครั�ง สำรุป็ผิลัการทดสำอบ 

ของพนักงานบริษััทฯ แลัะบริษััทย่อย แลัะผ่ิานเกณฑ์์ ได้ดังนี�

โดยรายงานผิลัการทดสำอบต่อคณะกรรมการกำากับด้แลักิจำการ แลัะคณะกรรมการบริษััทรับทราบแลัะพิจำารณา  

ส่ำ�อสำารค่้ม่อจำรรยาบรรณ(ฉบับย่อ)ให้บริษััทย่อย เผิยแพร่ E-news ข่าวสำารในด้านการกำากับด้แลักิจำการ การบริหารความเสีำ�ยง  

การต่อต้านการทุจำริตคอร์รัป็ชัน ผ่ิานตัวการ์ต้นป่้็ธรรม ย่าเต่อน หน้ดี เพ่�อให้บริษััทย่อยนำาไป็ใช้เป็็นแนวทางการป็ฏิิบัติ  

ทั�งนี� ฝ่่ายทรัพยากรมนุษัยข์องบริษััทย่อยแต่ลัะแห่งได้ดำาเนินการกำากับด้แลัพนักงานให้ป็ฏิิบัติตามนโยบายของบริษััทฯ

1. ควบคุมให้มีการจำัดเก็บข้อม้ลั การบันทึกบัญชี  แลัะมีข้อบังคับในเร่�องการทำารายการเกี�ยวโยง  

การได้มาหร่อจำำาหน่ายไป็ซึึ่�งสิำนทรัพย์ หร่อการทำารายการสำำาคัญอ่�นใดของบริษััทย่อยอย่างครบถ้ึวน  

ถ้ึกต้อง พร้อมทั�งจัำดทำางบการเงินภายในนโยบายการบัญชีที�สำำาคัญเช่นเดียวกับหลัักเกณฑ์์ของบริษััทฯ  

เพ่�อให้งบการเงินของบริษััทย่อยสำามารถึนำามาจัำดทำางบการเงินรวมได้อย่างถ้ึกต้องแลัะทันเวลัา

2. คณะกรรมการตรวจำสำอบมอบหมายให้หน่วยงานตรวจำสำอบภายใน สำอบทานการป็ฏิิบัติงานในบริษััทย่อย 

โดยใช้วิธี Risk Based Approach ตามแต่ลัะกรณี ทั�งนี� เพ่�อให้มั�นใจำว่า บริษััทย่อยมีระบบการควบคุมภายใน 

ที�เพียงพอ เหมาะสำม แลัะรายงานคณะกรรมการตรวจำสำอบ เพ่�อนำาเสำนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษััทต่อไป็

3. จัำดให้มกีารรายงานผิลัการดำาเนนิงานแลัะฐานะการเงนิของบรษัิัทย่อย เสำนอที�ป็ระชมุคณะกรรมการบรษัิัท 

รับทราบเป็็นป็ระจำำาทุกเด่อน

บริษััทฯ ได้ป็ฏิิบัติตามหลัักการกำากับด้แลักิจำการที�ดีตามเกณฑ์์การสำำารวจำโครงการการกำากับด้แลักิจำการ 

ของบริษััทจำดทะเบียนอย่างต่อเน่�อง รวมถึึงได้พิจำารณาแลัะทบทวนการนำาหลัักป็ฏิิบัติตาม CG Code ไป็ป็รับใช้ตามบริษััททาง  

อนึ�ง อาจำยงัไม่ครอบคลุัมในบางหลัักเกณฑ์์ อย่างไรก็ดีบริษััทฯ ได้ดำาเนินการในแนวทางอ่�นๆ ที�แตกต่างไป็จำากเกณฑ์์ที�กำาหนด  

โดยได้รับการพิจำารณาจำากคณะกรรมการบริษััทเกี�ยวกับความสำมเหตุสำมผิลั แลัะความเหมาะสำมภายใต้สำภาพแวดลั้อม 

ในการดำาเนินธุรกิจำของบริษััทฯ เพ่�อให้บรรลุัวัตถุึป็ระสำงค์ของบริษััทฯ แลัะคำานึงผิลัป็ระโยชน์ส้ำงสุำดต่อผ้้ิถ่ึอหุ้น เร่�องที�บริษััทฯ  

ยังไม่ได้ป็ฏิิบัติมีดังนี�
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ห้ลักปฏิิบัติิติาม CG CODE และ CGR เห้ติุผิลห้รือมาติรการที่ดูแที่นข้องบริษััที่ฯ

 § การลังคะแนนเสำียงเลั่อกตั�งกรรมการโดยการลังคะแนนเสำียง 
แบบสำะสำม (Cumulative Voting)

ทั�งนี� หากเล่ัอกตั�งกรรมการใช้วิธีการลังคะแนนเสำียงแบบสำะสำม  
(Cumulative Voting) อาจำทำาให้ตัวแทนกรรมการที�ได้รับเล่ัอกมา 
มีคุณสำมบัติไม่สำอดคล้ัองกับ Board Skill Matrix ซึ่ึ�งเป็็นเคร่�องม่อ 
ที�ใช้ในการสำรรหากรรมการให้สำอดคล้ัองกับกลัยุทธ์ของบริษััทฯ  
รวมถึึงแนวทางการบริหารงานของกรรมการที� ไ ด้ รับเล่ัอกมา 
อาจำทำาเพ่�อผิลัป็ระโยชน์ต่อผ้้ิถ่ึอหุ้นเพียงกลุ่ัมใดกลุ่ัมหนึ�ง โดยไม่ได้ 
ทำาเพ่�อผิลัป็ระโยชน์ส้ำงสุำดต่อผ้้ิถ่ึอหุ้นโดยรวม ซึึ่�งจำะนำาไป็ส่้ำความสัำมพันธ์ 
แตกแยกระหว่างกรรมการ แลัะผ้้ิบริหารซึึ่�งส่ำงผิลักระทบตอ่การบริหาร 
ในทิศุทางเดียวกัน

 § การจัำดทำารายงานแบบบ้รณาการ (Integrated Report) เน่�องจำากบริษััทฯ จัำดทำารายงานป็ระจำำาปี็ตามเกณฑ์์ตลัาดหลัักทรัพย ์
แห่งป็ระเทศุไทย ในขณะที� รายงานการพัฒนาอย่างยั� งย่น  
(Sustainability development report) จัำดทำาตามแนวทาง  
Global Reporting Initiative Version 4.0 (GRI G4) จึำงนำาเสำนอ 
ให้ ผ้้ิ ใช้ ข้อม้ลัสำามารถึเข้า ถึึง ข้อม้ลัได้อย่างลัะเอียดทั� ง ข้อม้ลั 
ทางด้านการเงิน แลัะข้อม้ลัที�ไม่ใช่ข้อม้ลัทางการเงิน ซึ่ึ�งได้บรรจุำ 
ลังแผ่ินซีึ่ดี นำาส่ำงให้ผ้้ิถ่ึอหุ้นรับทราบก่อนวันป็ระชุมผ้้ิถ่ึอหุ้น แลัะผ้้ิใช้ 
ข้อม้ลัสำามารถึดาวน์โหลัดจำากเว็บไซึ่ต์ของบริษััทฯ ได้

 § กำาหนดนโยบายจำำากัดจำำานวนป็ีในการดำารงตำาแหน่งของกรรมการ
อิสำระไว้เกิน 9 ป็ี นับแต่วันที�ได้รับการแต่งตั�งครั�งแรก

บริษััทฯ มีกรรมการอิสำระจำำานวน 4 คน มีวาระดำารงตำาแหน่งน้อยกว่า 6 ปี็  
จำำานวน 1 ท่าน แลัะมากกว่า 9 ปี็ จำำานวน 3 ท่าน อย่างไรก็ตาม  
คณะกรรมการสำรรหาแลัะกำาหนดค่าตอบแทน แลัะคณะกรรมการบรษัิัท  
เห็นว่า กรรมการอิสำระของบริษััทฯ เป็็นผ้้ิที�มีคุณสำมบัติครบถ้ึวน 
ตามหลัักเกณฑ์์ที�กำาหนดโดยคณะกรรมการกำากับหลัักทรัพย์แลัะ 
ตลัาดหลัักทรพัย ์เป็็นบคุคลัที�มีความร้ ้ความสำามารถึ แลัะป็ระสำบการณ ์
ที�เหมาะสำมกับธุรกิจำ มีการแสำดงความคิดเห็นได้อย่างเป็็นอิสำระ  
แลัะป็ฏิิบัติหน้าที�ในฐานะกรรมการอิสำระได้เป็็นอย่างดี ซึ่ึ�งกรรมการ 
อิสำระแต่ลัะคนก็ได้พิส้ำจำน์แล้ัวว่า ได้รักษัาคุณสำมบัติความเป็็นอิสำระ 
แลัะไม่มีผิลัป็ระโยชน์ขัดแย้งแลัะ/หร่อส่ำวนได้เสีำยอย่างมีนัยสำำาคัญ 
กับบริษััทฯ แต่อย่างใด

ทั�งนี� คณะกรรมการบริษััท มีการพิจำารณาทบทวนเร่�องที�บริษััทฯ ยังไม่สำามารถึป็ฏิิบัติได้ตามหลัักการ 

กำากับด้แลักิจำการที�ดีเป็็นป็ระจำำาทุกปี็
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นัักลงทุุนัสััมพัันัธ์์

บริิษััท ศุุภาลััย จำำากััด (มหาชน) กัริะจำายหุ�นในตลัาดหลัักัทรัิพย์แห่งปริะเทศุไทย ตั�งแต่เดือนพฤศุจิำกัายน 2536 โดยบริิษััทฯ  

ได�จัำดให�มีหน่วยงานนกััลังทุนสััมพันธ์์ (Investor Relations Department) ที�ทำาหน�าที�เป็นศูุนยก์ัลัางในกัาริเปิดเผยข้�อมูลัสัำาคััญ 

ต่อนักัลังทุนแลัะดูแลักัริะบวนกัาริริายงานทางกัาริเงิน เพื�อแสัดงถึึงผลักัาริดำาเนินงานแลัะแนวโน�มทางด�านริายได�แลัะกัาริพัฒนา 

โคัริงกัาริในอนาคัตข้องบริิษััทฯ ต่อผู�ถืึอหุ�นทั�งในปริะเทศุแลัะต่างปริะเทศุได�รัิบทริาบอย่างเท่าเทียมกััน สัมำ�าเสัมอแลัะคัริบถึ�วน 

ตามคัวามเป็นจำริิง โดยนักัลังทุนสัามาริถึติดต่อกัับหน่วยงานนักัลังทุนสััมพันธ์์ข้องบริิษััทฯ ได�โดยตริง หรืิอผ่านทางเว็บไซต์  

www.supalai.com ซึ�งมีข้�อมูลัทั�งภาษัาไทยแลัะภาษัาอังกัฤษัที�ได�ปรัิบปรุิงให�ทันสัมัยเป็นปัจำจุำบันอยู่เสัมอ

โดยบริิษััทฯ ได�มีกัารินำาเสันอผลังานให�แก่ันักัวิเคัริาะห์แลัะนักัลังทุนเป็นริะยะๆ อย่างสัมำ�าเสัมอในรูิปข้องกัาริจัำดกิัจำกัริริม  

“Analyst Meeting” แลัะเข้�าร่ิวมกิัจำกัริริม “Opportunity Day” กัับตลัาดหลัักัทรัิพยแ์ห่งปริะเทศุไทย ริวมไปถึึงมีกัาริเข้�าร่ิวม  

Roadshow แลัะ Conference ทั�งในปริะเทศุแลัะต่างปริะเทศุซึ�งจัำดโดยสัถึาบันต่าง ๆ  ริวมไปถึึงกัารินดัหมายทำา “Company Visit”  

แลัะ “Conference Call” กัับนักัลังทุนสัถึาบันอยา่งต่อเนื�อง

กัริณีีที�นักัลังทนุแลัะผู�เกีั�ยวข้�องมีข้�อสังสััยแลัะต�องกัาริสัอบถึามเพิ�มเตมิ สัามาริถึตดิต่อมายงั นางสัาวตวันนา เติมวัฒนากัริ  

ฝ่่ายนักัลังทุนสััมพันธ์์ บริิษััท ศุุภาลััย จำำากััด (มหาชน) โทริศัุพท์ 0-2725-8888 ต่อ 857 อีเมล์ั : ir_spali@supalai.com 

หรืิอผ่านทางเว็บไซต์ข้องบริิษััทฯ www.supalai.com
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ระบบคุุณภาพ

บริิษััท ศุุภาลััย จำำากััด (มหาชน) ดำาเนินงานภายใต้้ริะบบมาต้ริฐานสากัลั ISO 9001 ท่�ม่กัาริดำาเนินงานต้ามริะบบบริิหาริงาน 

คุุณภาพแลัะข้้อกัำาหนดมาต้ริฐานสากัลั โดยให้คุวามสำาคัุญในทุกักัริะบวนกัาริตั้�งแต่้กัาริวางแผน กัาริคุวบคุุม กัาริต้ริวจำสอบ  

กัาริวิเคุริาะห์ข้้อมูลั เพ่�อนำาไปสู่กัริะบวนกัาริปริับปริุง พัฒนาริะบบงานให้ด่ยิ�งข้้�นอย่างต้่อเน่�อง โดยบริิษััทฯ ม่คุวามมุ่งมั�น 

ท่�จำะพัฒนาคุุณภาพสินคุ้า แลัะบริิกัาริอย่างต่้อเน่�อง เพ่�อปริะโยชน์ต่้อผู้บริิโภคุ แลัะเพ่�อให้ถููกัต้้องต้ริงต้ามข้้อกัำาหนด 

ข้องกัฎหมาย มาต้ริฐานวิชาช่พ ข้้อต้กัลังท่�ทำากัับลัูกัคุ้าเป็นสำาคัุญ แลัะคุำาน้งถู้งผู้ม่ส่วนได้เส่ยข้องบริิษััทฯ ดังท่�ได้ปริะกัาศุ 

เจำต้นาริมณ์ไว้ในนโยบายคุุณภาพ แลัะส่�อสาริให้พนักังานทุกัคุนทริาบแลัะถู่อปฏิิบัติ้อย่างเคุร่ิงคุรัิด คุ่อ “บริษััท ศุุภาลััย จำำากััด  

(มหาชน) เน้นพัฒนา “คุุณภาพ” ให้ดีข้ึ้�นอย่างต่่อเน่�อง ในระบบขึ้องกัารวางผััง ออกัแบบ ก่ัอสร้าง ขึ้าย แลัะบริกัารชุมชน  

ให้ต่รงต่ามข้ึ้อกัำาหนดขึ้องกัฎหมาย มาต่รฐานทางวิชาชีพ ข้ึ้อต่กัลังที�เป็็นเอกัสารกัับลูักัคุ้า แลัะคุำาน้งถ้ึงผู้ัมีส่วนได้เสีย”

กัว่า 30 ปีท่�ผ่านมา บริิษััทฯ ม่เป้าหมายกัาริดำาเนินธุุริกิัจำท่�เน้นกัาริเติ้บโต้อย่างมั�นคุงแลัะยั�งยน่ กัล่ัาวคุ่อ ม่ผลักัำาไริท่�เติ้บโต้  

ม่ข่้ดคุวามสามาริถูในกัาริแข่้งขั้นสูง แลัะม่คุวามชอบธุริริมทางสังคุม โดยคุวามแต้กัต้่างท่�เห็นได้ชัดเจำนในกัาริบริิหาริงาน 

ข้องบริิษััทฯ คุ่อ กัารินำาริะบบมาต้ริฐานสากัลั ISO 9001:2015 มาเป็นเคุริ่�องม่อในกัาริบริิหาริงานท่�สำาคัุญท่�ทำาให้บริิษััทฯ  

ก้ัาวสู่คุวามเป็นสากัลัมากัข้้�น ม่กัาริกัำาหนดมาต้ริฐานกัาริทำางานท่�ช่วยเสริิมสร้ิางให้พนักังานทุกัคุนแลัะทุกัหน่วยงานม่มาต้ริฐาน 

กัาริทำางานเด่ยวกััน เพ่�อให้ได้ผลังานท่�ม่คุุณภาพส่งมอบให้กัับลูักัคุ้าได้ต้ามกัำาหนดเวลัา โดยบ้านแลัะห้องชุดข้องบริิษััทฯ  

ได้รัิบกัาริต้ริวจำสอบคุุณภาพในทุกัขั้�นต้อน แลัะเพ่�อสร้ิางคุวามมั�นใจำในคุุณภาพสินคุ้า บริิษััทฯ ได้มอบใบริับปริะกัันบ้านหร่ิอ 

ห้องชุดให้กัับลูักัคุ้าทุกัริาย

โดยบริิษััทฯ ได้รัิบกัาริรัิบริองริะบบ ISO 9001 Version 2015 ท่�มุ่งเน้นกัาริบริิหาริงานข้องทุกัขั้�นต้อนอย่างเป็นริะบบ  

ให้ม่กัาริคุวบคุุมแลัะสามาริถูต้ริวจำสอบย้อนหลัังได้ แลัะเพิ�มข้้อกัำาหนดท่�เก่ั�ยวข้้องกัับบริิบทองค์ุกัริ กัาริทำาคุวามเข้้าใจำกัับคุวามต้้องกัาริ 

แลัะคุวามคุาดหวังข้องผู้ม่ส่วนได้ส่วนเส่ย กัาริให้คุวามสำาคัุญกัับกัาริดำาเนินงานด้านคุวามเส่�ยงแลัะกัาริพิจำาริณาโอกัาสท่� 

เก่ั�ยวข้้องกัับกัาริปฏิิบัติ้งานริะดับปฏิิบัติ้กัาริท่�แต้กัย่อยไปจำากัคุวามเส่�ยงริะดับองคุ์กัริ เน่�องจำากัเป็นพ่�นฐานสำาคัุญท่�จำะช่วยให้ 

บริิษััทฯ สามาริถูมุ่งสู่กัาริพัฒนาได้อย่างยั�งย่นต่้อไป
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วัต่ถุึป็ระสงค์ุด้านคุุณภาพ

บริิษััท ศุุภาลััย จำำากััด (มหาชน) ได้รัิบกัาริรัิบริองริะบบบริิหาริคุุณภาพต้ามมาต้ริฐานสากัลั ISO 9001 ตั้�งแต่้ปี พ.ศุ. 2545  

จำนถู้งปัจำจุำบัน ต้ลัอดริะยะเวลัากัวา่ 18 ปีท่�ผ่านมา บริิษััทฯ มิได้หยดุยั�งท่�จำะพัฒนาริะบบงานใหด่้ข้้�นอย่างต่้อเน่�อง เพ่�อต้อบสนอง 

คุวามต้้องกัาริแลัะสร้ิางคุวามพ้งพอใจำข้องลูักัคุ้าแลัะผู้ม่ส่วนได้เส่ย โดยบริิษััทฯ ได้รัิบกัาริรัิบริองริะบบ ISO 9001:2015  

คุริอบคุลัุมตั้�งแต้่กัาริวางผัง กัาริออกัแบบ กัาริกั่อสริ้าง กัาริข้าย ต้ลัอดจำนกัาริบริิกัาริหลัังกัาริข้าย ทั�งโคุริงกัาริบ้านจำัดสริริ  

แลัะโคุริงกัาริอาคุาริชุด โดยกัาริข้อกัาริรัิบริองริะบบ ISO 9001 ข้องบริิษััทฯ ม่ริายลัะเอ่ยดดังน่�

วันที� 1 พฤษัภาคุม 2545 บริิษััทฯ ได้รัิบกัาริรัิบริองริะบบมาต้ริฐาน ISO 9001:1994 จำากัสำานักังานรัิบริองริะบบคุุณภาพ  

วิศุวกัริริมสถูานแห่งปริะเทศุไทย ในพริะบริมริาชูปถัูมภ์ (EIT-CBO) แลัะ Energy & Environmental Accredited Quality  

Assessment (EAQA) สำาหรัิบโคุริงกัาริบ้านจัำดสริริ โดยได้ม่กัาริกัำาหนดนโยบายคุุณภาพ (Quality Policy) วัต้ถุูปริะสงค์ุคุุณภาพ  

(Quality Objectives) คูุ่ม่อคุุณภาพ (Quality Manual) หลัักัปฏิิบัติ้ (Procedure) แลัะวิธุ่ปฏิิบัติ้งาน (Work Instruction)  

ให้สอดคุล้ัองกัับข้้อกัำาหนดข้องริะบบ ISO 9001:1994 ด้วย

วันที� 1 มีนาคุม 2546 บริิษััทฯ ได้รัิบกัาริรัิบริองริะบบมาต้ริฐาน ISO 9001:2000 จำากัสำานักังานรัิบริองริะบบคุุณภาพ  

วิศุวกัริริมสถูานแห่งปริะเทศุไทย ในพริะบริมริาชูปถัูมภ์ (EIT-CBO) แลัะ Energy & Environmental Accredited Quality  

Assessment (EAQA)
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วันที� 15 สิงหาคุม 2550 บริิษััทฯ ได้ข้ยายข้อบเข้ต้กัาริรัิบริองริะบบมาต้ริฐาน ISO 9001:2000 ไปยัง “โคุริงกัาริอาคุาริชุด”  

ทำาให้บริิษััทฯ เป็นบริิษััทพัฒนาอสังหาริิมทรัิพยบ์ริิษััทแริกัแลัะบริิษััทเด่ยวในปริะเทศุไทย ท่�ได้รัิบกัาริรัิบริองริะบบบริิหาริคุุณภาพ 

ต้ามมาต้ริฐานสากัลั ISO 9001:2000 ทั�งในส่วนข้องโคุริงกัาริบ้านจัำดสริริ แลัะโคุริงกัาริอาคุาริชุด ท่�คุริอบคุลุัมตั้�งแต่้กัาริวางผัง  

กัาริออกัแบบ กัาริก่ัอสร้ิาง กัาริข้าย ต้ลัอดจำนกัาริบริิกัาริหลัังกัาริข้าย

วันที� 26 มีนาคุม 2553 บริิษััทฯ ได้รัิบกัาริรัิบริองริะบบมาต้ริฐาน ISO 9001:2008 จำากับริิษััท บูโริ เวอริิทัส เซอทิฟิิเคุชั�น  

(ปริะเทศุไทย) จำำากััด (Bureau Veritas Certification (Thailand) Ltd. (BVC))

แลัะเม่�อวันที� 11 พฤษัภาคุม 2561 บริิษััทฯ ได้รัิบกัาริรัิบริองริะบบมาต้ริฐาน ISO 9001:2015 จำากับริิษััท บูโริ  

เวอริิทัส เซอทิฟิิเคุชั�น (ปริะเทศุไทย) จำำากััด (Bureau Veritas Certification (Thailand) Ltd. (BVC))

กัาริดำาเนินงานภายใต้้ริะบบมาต้ริฐาน ISO 9001:2015 เปน็เคุร่ิ�องม่อกัาริบริิหาริงานท่�สำาคัุญท่�ทำาให้บริิษััทฯ ทำางานอยา่งเป็น 

ริะบบต้ามมาต้ริฐานสากัลั แลัะม่กัาริพัฒนางานอย่างต่้อเน่�องแลัะยั�งย่น ริวมถู้งกัาริม่ส่วนร่ิวมข้องพนักังานทุกัคุนท่�ม่กัาริทำางาน 

เป็นท่มแลัะชว่ยกัันสริา้งมาต้ริฐานกัาริปฏิิบัติ้งาน เพ่�อให้กัาริทำางานเปน็ริะบบมากัยิ�งข้้�น โดยกัำาหนดขั้�นต้อนกัาริปฏิิบัติ้งานไว้ใน 

หลัักัปฏิิบัติ้ (Procedures) วิธุ่ปฏิิบัติ้งาน (Work Instructions) ริะเบ่ยบปฏิิบัติ้งาน แลัะเอกัสาริอ่�นท่�เก่ั�ยวข้้อง เพ่�อให้พนักังาน 

ทุกัคุนใช้เป็นคูุ่ม่อกัาริปฏิิบัติ้งาน แลัะม่กัาริทบทวนขั้�นต้อนแลัะกัริะบวนกัาริดำาเนินงานเป็นริะยะ เพ่�อให้มั�นใจำว่าริะบบ 

กัาริบริิหาริงานยังคุงม่คุวามเหมาะสม แลัะคุริอบคุลุัมเพ่ยงพอ ซ้�งจำะส่งผลัให้เกิัดปริะสิทธิุผลัสูงสุดต่้อกัารินำาไปปฏิิบัติ้ นอกัจำากัน่�  

บริิษััทฯ ยังได้ปรัิบปรุิงกัริะบวนกัาริต่้างๆ ให้ด่ยิ�งข้้�น เพ่�อให้สอดคุล้ัองกัับข้้อกัำาหนดข้องมาต้ริฐาน ISO 9001:2015 ดังน่�

1) กัำาหนดบริิบทองค์ุกัริเกั่�ยวกัับวัต้ถุูปริะสงคุ์คุุณภาพ กัลัยุทธุ์ แลัะผลักัริะทบต้่อคุวามสามาริถูข้ององคุ์กัริในกัาริบริริลุั 

ผลัลััพธ์ุต้ามท่�คุาดหวัง ซ้�งพิจำาริณาจำากัปริะเด็นท่�เก่ั�ยวข้้องกัับกัฎหมาย เทคุโนโลัย่ สภาพกัาริแข่้งขั้น กัาริต้ลัาด  

วัฒนธุริริม สังคุม สภาพแวดล้ัอม เศุริษัฐกิัจำ ริวมทั�งปริะเด็นท่�เก่ั�ยวข้้องกัับคุุณคุ่าองค์ุกัริ วัฒนธุริริมองค์ุกัริ องค์ุคุวามรู้ิ  

แลัะสมริริถูนะข้ององค์ุกัริ

2) กัำาหนดหัวข้้อผู้ม่ส่วนได้เส่ยท่�เกั่�ยวข้้องในริะบบบริิหาริคุุณภาพข้องบริิษััทฯ ได้แกั่ พนักังาน ลัูกัคุ้า ผู้ถู่อหุ้น/ 

นักัลังทุน ชุมชน/สังคุม สิ�งแวดล้ัอม คูุ่คุ้า/ร้ิานคุ้า/ผู้รัิบเหมา หน่วยงานริาชกัาริ ต้ลัาดหลัักัทรัิพย์ฯ ธุนาคุาริ  

ริวมถู้งคูุ่แข่้งในธุุริกิัจำเด่ยวกััน ท่�กัริะทบต้อ่คุวามสามาริถูข้องบริิษััทฯ ในกัาริสง่มอบผลัติ้ภัณฑ์์ใหส้อดคุลัอ้งกัับข้้อต้กัลัง 

กัับลูักัคุ้า ข้้อกัำาหนดข้องกัฎหมาย แลัะข้้อบังคัุบต่้างๆ ท่�เก่ั�ยวข้้อง

3) กัำาหนดองคุ์คุวามริู ้องคุ์กัริท่�จำำาเป็นสำาหริับกัาริดำาเนินงานข้องกัริะบวนกัาริต้่างๆ มิให้สูญหายไป ริวมทั�ง  

กัาริกัำาหนดวิธุ่กัาริเก็ับรัิกัษัา กัาริเข้้าถู้ง วิธุ่กัาริส่�อสาริ แลัะกัาริทบทวนองค์ุคุวามรู้ิให้เป็นปัจำจุำบันเสมอ

4) พิจำาริณาคุวามเส่�ยงแลัะโอกัาสในทุกักัริะบวนกัาริข้องริะบบบริิหาริคุุณภาพ เพ่�อให้พนักังานทุกัคุนริับทริาบวิธุ่กัาริ 

จัำดกัาริคุวามเส่�ยงแลัะเล็ังเห็นโอกัาสท่�จำะนำาไปสู่กัาริพัฒนาผลิัต้ภัณฑ์์แลัะบริิกัาริ ทั�งน่� เพ่�อให้ริะบบบริิหาริคุุณภาพ 

สามาริถูบริริลุัผลัต้ามเป้าหมายท่�ได้กัำาหนดไว้

5) ทบทวน “นโยบายคุุณภาพ” ให้สอดคุลั้องกัับเป้าหมาย บริิบทข้ององคุ์กัริ เพ่�อเป็นกัาริสนับสนุนทิศุทางกัลัยุทธุ์ข้อง 

องค์ุกัริให้สอดคุล้ัองกัับข้้อกัำาหนด ISO 9001:2015

6) ต้ริวจำปริะเมินริะบบคุุณภาพภายใน (Internal Quality Audit / IQA) ต้ามข้้อกัำาหนดข้องมาต้ริฐาน ISO 9001:2015 

7) จำดัปริะชมุคุณะกัริริมกัาริทบทวนปริบัปริงุริะบบคุณุภาพ (Management Review Committee) เพ่�อทบทวนริะบบกัาริ 

บริิหาริคุุณภาพข้องบริิษััทฯ ให้สอดคุล้ัองต้ามข้้อกัำาหนดข้องมาต้ริฐาน ISO 9001:2015
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กัาริดำาเนินงานในริะบบ ISO 9001 ข้องบริิษััทฯ ใช้หลัักักัาริบริิหาริคุุณภาพ 7 ปริะกัาริ มาเป็นแนวทางในกัาริจัำดทำาริะบบ  

ได้แก่ั

1) องคุ์กัริท่�มุ่งเน้นลัูกัคุ้า (Customer-Focused Organization)

2) ภาวะผู้นำา (Leadership)

3) กัาริม่ส่วนริ่วมข้องพนักังาน (Involvement of People)

4) กัาริดำาเนินงานเป็นกัริะบวนกัาริ (Process Approach)

5) กัาริปริับปริุงอย่างต่้อเน่�อง (Continual Improvement)

6) กัาริใช้ข้้อเท็จำจำริิงในกัาริต้ัดสินใจำ (Factual Approach to Decision Making)

7) คุวามสัมพันธุ์กัับผู้ส่งมอบโดยกัาริไดร้ิับผลัปริะโยชน์ริ่วมกััน (Mutually Beneficial Supplier Relationships)

อ่กัทั�ง ยังม่กัริะบวนกัาริวิเคุริาะห์ปัญหาเพ่�อนำาไปสู่กัาริแก้ัไข้แลัะป้องกัันได้อย่างถููกัต้้อง แลัะม่เคุร่ิ�องม่อท่�จำะนำาไป 

สู่กัาริปรัิบปรุิงพัฒนาริะบบงานให้ด่ข้้�นอย่างต่้อเน่�องอ่กัหลัายๆ เร่ิ�องอาทิเช่น

1. กัารกัำาหนดต่ัวชี�วัดผัลังาน (KPIs : Key Performance Indicators) ให้ทุกัหน่วยงานทำากัาริวัดผลั 

กัาริปฏิิบัติ้งาน เพ่�อสะท้อนถู้งปริะสิทธิุภาพแลัะปริะสิทธิุผลักัาริดำาเนินงาน แลัะเกิัดแริงกัริะตุ้้นให้ม่กัาริพัฒนากัาริ 

ปฏิิบัติ้งานต้ามเป้าหมายท่�กัำาหนดไว้ โดยวัดผลัตั้�งแต่้กัริะบวนกัาริวางผัง กัาริออกัแบบ กัาริก่ัอสร้ิาง กัาริข้าย  

กัาริบริิกัาริหลัังกัาริข้าย

บริิษััทฯ ยังม่กัาริทบทวนต้ัวช่�วัด (Indicators) แลัะเป้าหมาย (Target) ข้องทุกักัริะบวนกัาริเป็นริะยะ  

เพ่�อให้สอดคุล้ัองกัับนโยบายแลัะกัาริปฏิิบัติ้งานในปัจำจุำบัน อ่กัทั�งเพ่�อเกิัดปริะสิทธิุภาพแลัะปริะสิทธิุผลัสูงสุด  

โดยเน้นกัาริวัดผลัในหลัักักัาริ “ลูักัคุ้าคุ่อบุคุคุลัสำาคัุญ” ทั�งลูักัคุ้าภายใน แลัะลูักัคุ้าภายนอกั ริวมถู้ง คุำาน้งถู้งผู้ม่ส่วนได้เส่ย  

เพ่�อพัฒนามาต้ริฐานคุุณภาพแลัะกัาริบริิกัาริข้องบริิษััทฯ ให้ด่ยิ�งข้้�นอยา่งต่้อเน่�อง อาทิเช่น :-

 § กัารวัดผัลัคุวามพ้งพอใจำขึ้องลูักัคุ้า ในด้านต้่างๆ เช่น กัาริบริิกัาริหลัังกัาริข้าย กัาริบริิกัาริงานซ่อม  

กัาริบริิหาริจัำดกัาริโคุริงกัาริ กัาริให้ข้้อมูลัแลัะคุวามริวดเร็ิวในกัาริให้บริิกัาริ ฯลัฯ เพ่�อให้ฝ่่ายงานท่�เก่ั�ยวข้้อง 

นำาไปเป็นตั้ววัดผลั แลัะปริะเมินคุวามพ้งพอใจำข้องลัูกัคุ้าท่�ม่ต่้อคุุณภาพข้องบ้าน ห้องชุด แลัะกัาริให้บริิกัาริ 

ข้องพนักังาน ท่�จำะทำาให้บริิษััทฯ ทริาบถู้งคุวามต้้องกัาริ แลัะคุวามคุาดหวังข้องลูักัคุ้าท่�ม่ต่้อบริิษััทฯ เพ่�อนำามา 

ปรัิบปรุิงพัฒนากัริะบวนกัาริให้ด่ยิ�งข้้�นอย่างต่้อเน่�องต่้อไป

 § กัารวัดผัลักัระบวนกัารรับขึ้้อร้องเรียนจำากัลูักัคุ้า เพ่�อให้ทุกัหน่วยงานต้อบสนองต้่อข้้อริ้องเริ่ยนข้องลัูกัคุ้า 

แลัะดำาเนนิกัาริแกัไ้ข้ปัญหาไดอ้ยา่งทนัท่วงท่แลัะม่คุวามริวดเร็ิวมากัยิ�งข้้�น โดยบริิษััทฯ ไดน้ำาข้้อมลูักัาริริอ้งเร่ิยน 

จำากัลูักัคุ้ามาวิเคุริาะห์ปัญหา กัำาหนดแนวทางกัาริป้องกัันมิให้เกิัดข้้�นซำ�าอ่กั แลัะม่กัาริติ้ดต้ามผลักัาริปฏิิบัติ้กัาริ 

แก้ัไข้ปัญหาข้้อร้ิองเร่ิยนข้องลูักัคุ้าโดยผู้บริิหาริอย่างต่้อเน่�อง โดยบริิษััทฯ ได้กัำาหนดไว้เป็นหลัักัปฏิิบัติ้ (Procedure)  

แลัะส่�อสาริให้พนักังานทุกัคุนรัิบทริาบแลัะถู่อปฏิิบัติ้ต้ามขั้�นต้อนท่�กัำาหนดไว้

 § กัารวัดผัลักัระบวนกัารส่งมอบบ้าน ห้องชุดให้กัับลัูกัคุ้า โดยวัดผลัด้านคุุณภาพ แลัะริะยะเวลัากัาริส่งมอบ 

ให้เป็นไปต้ามกัำาหนดเวลัาท่�ได้ต้กัลังไว้กัับลูักัคุ้า

 § กัารวัดผัลักัระบวนกัารที�เป็็นลัูกัคุ้าภายใน เน้นกัาริวัดผลัท่�ปัจำจัำยนำาเข้้า (Input) กัริะบวนกัาริ (Process)  

แลัะผลังาน (Output) โดยคุวบคุุมกัาริดำาเนินงานให้เป็นไปต้ามเป้าหมายท่�กัำาหนด เพ่�อให้มั�นใจำว่างานนั�นๆ  

จำะเป็นปัจำจัำยนำาเข้้า (Input) ท่�ม่คุุณภาพข้องกัริะบวนกัาริถัูดไป
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2. กัารกัำาหนดให้ทุกัหน่วยงานมีกัารป็รับป็รุงระบบมาต่รฐาน ISO 9001 อย่างต่่อเน่�อง โดยกัาริปริับปริุงพัฒนา 

ท่�เป็นผลัมาจำากักัาริดำาเนินกัาริ ดังน่�คุ่อ :-

 § กัาริวิเคุริาะห์ข้้อมูลัแลัะกัาริต้ริวจำสอบกัาริปฏิิบตั้ิงาน

 § กัาริวัดผลักัาริปฏิิบัติ้งาน (KPIs : Key Performance Indicators)

 § กัาริสำาริวจำข้้อมูลั แลัะกัาริวัดผลัคุวามพ้งพอใจำข้องลัูกัคุ้า

 § กัาริปริบัปริงุแก้ัไข้ แลัะพฒันาริะบบงานต้ามท่�ได้ริบัข้้อเสนอแนะจำากักัาริต้ริวจำต้ดิต้ามริะบบ ISO 9001 ทั�งจำากั 

ผู้ให้กัาริรัิบริองริะบบ (Certify Body) แลัะผู้ต้ริวจำปริะเมนิภายในข้องบริิษััทฯ (Internal Quality Auditor / IQA)

 § กัำาหนดให้ม่กัาริทบทวนริะบบ แลัะกัริะบวนกัาริบริิหาริงานในหลัักัปฏิิบัต้ิ (Procedures) วธิุ่ปฏิิบัต้ิงาน (Work  

Instructions) ริะเบ่ยบปฏิิบัติ้งาน แลัะเอกัสาริอ่�นท่�เก่ั�ยวข้้องเป็นริะยะ เพ่�อให้มั�นใจำว่าริะบบกัาริบริิหาริงาน 

ยังคุงคุวามเหมาะสม ม่คุวามคุริอบคุลุัมเพ่ยงพอ แลัะม่กัาริปรัิบปรุิง พัฒนาริะบบงานอยา่งต่้อเน่�อง

3. กัารนำา Competency มาใช้ในองคุ์กัร เพ่�อให้เกัิดคุวามสัมพันธุ์ริะหว่างริะดับทักัษัะ คุวามริู้ คุวามสามาริถู  

คุวามชำานาญ แลัะคุุณลัักัษัณะท่�เหมาะสมข้องแต้่ลัะต้ำาแหน่งงาน ริวมทั�ง กัาริให้คุวามสำาคัุญในกัาริส่งเสริิมแลัะ 

สร้ิางแริงจำงูใจำในกัาริทำางาน  โดยเนน้เร่ิ�องกัาริวางแผนคุวามกัา้วหนา้ในสายงานข้องพนกัังาน (Employee Development  

Plan)

4. กัารกัำาหนดเกัณฑ์กัารคุัดเลั่อกั กัารจำัดจำ้าง กัารคุวบคุุมกัารดำาเนินงาน แลัะกัารป็ระเมินผัลัผัู้รับจำ้างภายนอกั 

คุรอบคุลุัมทุกักัระบวนกัารที�บริษััทฯ จัำดจ้ำาง เพ่�อให้มั�นใจำว่าผู้รัิบจ้ำางภายนอกัท่�บริิษััทฯ จัำดจ้ำางม่คุุณภาพ  

แลัะคุุณสมบัติ้ต้ามท่�บริิษััทฯ กัำาหนด

5. กัารคุวบคุุม ต่ิดต่ามกัารป็ฏิบตั่ิงานอย่างใกัลั้ชิดโดยผัู้บริหารระดับสูงในหลัายริูปแบบ อาทิเช่น

 § กัาริต้ริวจำติ้ดต้ามริะบบ ISO 9001 โดยบริิษััทผู้ใหก้ัาริริับริองริะบบ (Certify Body)

 § กัาริต้ริวจำติ้ดต้ามริะบบคุุณภาพภายใน โดยพนักังานท่�ได้ริับกัาริแต้่งต้ั�งจำากับริิษััทฯ (Internal Quality Audit  

/ IQA) แลัะนำาผลัต้ริวจำมาทบทวนแลัะปรัิบปรุิงกัริะบวนกัาริให้ด่ข้้�นอยา่งต่้อเน่�อง

 § กัาริต้ดิต้ามกัาริดำาเนนิกัาริแก้ัไข้ปัญหาข้้อร้ิองเริย่นจำากัลักูัคุ้าปริะจำำาเดอ่น แลัะต้ดิต้ามข้้อร้ิองเริย่นท่�อยูร่ิะหว่าง 

ดำาเนินกัาริจำากัเด่อนก่ัอนเพ่�อให้ผู้รัิบผิดชอบเร่ิงดำาเนินกัาริแก้ัไข้อย่างเร่ิงด่วน

 § กัาริริายงานผลักัาริปฏิิบัติ้งาน แลัะกัาริริายงานผลังาน (KPIs : Key Performance Indicators) แลัะ 

กัาริติ้ดต้ามผลักัาริแก้ัไข้จำากั KPI ท่�คุงคุ้างจำากัเด่อนก่ัอนๆ

 § กัารินำาปริะเด็นท่�เกั่�ยวข้้องกับักัริะบวนกัาริทำางาน แลัะคุวามเส่�ยงด้านต่้างๆ เข้้าสูท่่�ปริะชมุคุณะกัริริมกัาริทบทวน 

ปรัิบปรุิงริะบบคุุณภาพ ท่�ม่ตั้วแทนจำากัผู้บริิหาริข้องทุกัฝ่่ายงานหาร่ิอร่ิวมกััน

 § ในทุกักัาริปริะชุมปริะธุานฯ ในท่�ปริะชุมเสนอให้ท่�ปริะชุมหยิบยกัปริะเด็นคุวามเส่�ยงเพ่�อหาริ่อ แลัะกัำาหนด 

แนวทางกัาริจำัดกัาริคุวามเส่�ยง โดยคุริอบคุลัุมปริะเด็นท่�สำาคัุญต้่อกัาริดำาเนินธุุริกิัจำ เช่น กัาริดำาเนินงานท่�ส่ง 

ผลักัริะทบต่้อสิ�งแวดล้ัอม สังคุม ชุมชน กัาริทำาผิดกัฎหมาย หร่ิอไม่เป็นไปต้ามเกัณฑ์์กัำากัับข้องหน่วยงานภายนอกั  

คุวามพ้งพอใจำลูักัคุ้า คุุณภาพสินคุ้า ช่�อเส่ยงข้องบริิษััทฯ คุวามปลัอดภัย กัาริทุจำริิต้
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6. บริษััทฯ ได้แต่่งตั่�งพนักังานในฝ่ายต่่างๆ ให้เป็็นผูั้ต่รวจำป็ระเมินระบบ ISO 9001:2015 ขึ้องบริษััทฯ  

(Internal Quality Audit / IQA) พนักังานจ้ำงม่ส่วนร่ิวมในกัาริต้ริวจำติ้ดต้ามกัาริปฏิิบัติ้งานข้องฝ่่ายอ่�นอยา่งต่้อเน่�อง  

เพ่�อสร้ิางคุวามมั�นใจำให้กัับผู้บริิหาริแลัะลัูกัคุ้าว่ากัาริปฏิิบัติ้งานในแต้่ลัะขั้�นต้อนม่คุวามสอดคุลั้องกัับข้้อกัำาหนด 

มาต้ริฐาน ISO 9001 แลัะเป็นไปต้ามขั้�นต้อนกัาริปฏิิบัติ้งานท่�บริิษััทฯ กัำาหนดไว้ อ่กัทั�ง กัาริต้ริวจำฯ ดังกัล่ัาว  

ผู้ต้ริวจำปริะเมินริะบบภายในข้องบริิษััทฯ จำะม่กัาริเสนอแนะแนวทางกัาริปรัิบปรุิงแลัะพัฒนาริะบบงานข้องฝ่่ายต่้างๆ  

ให้ด่ข้้�นอย่างต่้อเน่�อง จ้ำงทำาให้ทั�งผู้ต้ริวจำฯ แลัะผู้ริบักัาริต้ริวจำฯ ไดเ้ร่ิยนรู้ิซ้�งกัันแลัะกััน แลัะม่คุวามเข้้าใจำในกัริะบวนกัาริ 

ทำางานริะหว่างฝ่่ายงานซ้�งถู่อเป็นลูักัคุ้าภายใน ทำาให้กัาริปริะสานงานภายในเป็นไปอย่างม่ปริะสิทธิุภาพมากัข้้�นด้วย

นอกัจำากัน่� บริิษััทฯ ได้กัำาหนดนโยบายในด้านกัาริให้คุวามสำาคัุญกัับลูักัคุ้า โดยจัำดทำาป้ายคุำากัล่ัาว “ลููกค้้าคื้อบุุค้ค้ลูสำำาคั้ญ  

ของ ท่่านมหาตมะ ค้านธีี” ติ้ดตั้�งไว้ในทุกัโคุริงกัาริ เพ่�อให้พนักังานทุกัคุนย้ดถู่อเป็นแนวทางกัาริดำาเนินงาน แลัะกัาริบริิกัาริท่�ด่ 

ต่้อลูักัคุ้าท่�เป็นบุคุคุลัสำาคัุญข้องบริิษััทฯ

แลัะเพ่�อเป็นกัาริต้อบสนองต่้อคุวามต้้องกัาริข้องลูักัคุ้า บริิษััทฯ ได้กัำาหนดให้ม่ช่องทางหลัายช่องทางท่�ลูักัคุ้าสามาริถูส่�อสาริ 

กัับบริิษััทฯ ได้ ไม่ว่าจำะเป็นคุวามคิุดเห็น ข้้อเสนอแนะ แลัะกัาริร้ิองเร่ิยนด้านสินคุ้าแลัะบริิกัาริผ่านริะบบ  1720  ซ้�งเป็นหน่วยงานกัลัาง 

ท่�ม่หน้าท่�ในกัาริริบัเร่ิ�องต่้างๆ ทั�งกัาริแจ้ำงซ่อม กัาริรัิบเร่ิ�องร้ิองเร่ิยน แลัะกัาริใหข้้้อมูลัต่้างๆ กัับลูักัคุ้า หร่ิอผู้ท่�สนใจำโคุริงกัาริ อ่กัทั�ง  

ผู้บริิหาริริะดับสูงข้องบริิษััทฯ ได้ให้คุวามใส่ใจำในทุกักัริะบวนกัาริอยา่งใกัลัช้ดิ ริวมถู้งกัาริเข้้าเย่�ยมชมโคุริงกัาริต้า่งๆ อยา่งสมำ�าเสมอ  

เพ่�อเข้้าถู้งปัญหา อันจำะนำาไปสู่มาต้ริกัาริแก้ัไข้หร่ิอป้องกัันปัญหาไดอ้ยา่งริวดเร็ิว ซ้�งกัาริดำาเนินกัาริดงักัลัา่วข้องบริิษััทฯ ม่เป้าหมาย 

เพ่�อให้เกิัดกัาริพัฒนาคุุณภาพสินคุ้าแลัะบริิกัาริอย่างต่้อเน่�อง เพ่�อต้อบสนองต่้อคุวามต้้องกัาริแลัะสร้ิางคุวามพ้งพอใจำ 

ข้องลูักัคุ้าสูงสุด
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รายการระหว่่างกัน

รายการระหว่่างกันท่ี่�เกิดข้ึ้�นในปีี 2562

บริษทัี่เก่�ยว่ขึ้้อง คว่ามสัมพันธ์ ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการ  
(ล้านบาที่)

คว่ามเห็น 
คณะกรรมการตรว่จสอบ /  

คว่ามจำาเป็ีน 
และคว่ามสมเหตุสมผลปีี 2562

บริษัท ดูราฟลอร์ จำากัด

ประเภทธุรกิจ
ขายวอลล์เปเปอร์และ 
แผ่นพื้นดูราฟลอร์

เป็นบริษัทที่มีกรรมการ 
ร่วมกับ SPALI 1 ท่าน คือ  
ดร.ประทีป ตั้งมติธรรม

ซื้อวัสดุก่อสร้าง
SPALI ซื้อวอลล์เปเปอร์  
และแผ่นพื้นดูราฟลอร์   
เฉพาะรุ่นที่ SPALI กำาหนด

เจ้าหนี้การค้า
เป็นเจ้าหนี้การค้าที่เกิดขึ้น 
จากการซ้ือวอลล์เปเปอร์ 
และแผ่นพื้นดูราฟลอร์  
เฉพาะรุ่นที่กำาหนด

110

20

ร า ย ก า ร ดั ง ก ล่ า ว มี ข้ อ ต ก ล ง 
ทางการค้าในลักษณะเดียวกับ 
ที่วิญญูชนจะพึงกระทำากับคู่สัญญา 
ทั่ ว ไป ในสถานการณ์ เ ดี ย วกั น  
ที่ราคาและเงื่อนไขปกติที่ผู้ขาย 
เสนอให้กับลูกค้าทั่วไป ด้วยอำานาจ 
ต่อรองทางการ ค้าที่ ปราศจาก 
อิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็น 
กรรมการ ผู ้บริหาร หรือบุคคล 
ที่มีความเกี่ยวข้อง

หมายเหตุ : SPALI : บริษัท ศุภาลัย จำากัด (มหาชน)

มาตรการหรือขัึ้�นตอนการอนุมัติรายการระหว่่างกัน

ตามมาตรา 89/12 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์(ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2551 ระบุว่า “กรรมการ ผู้บริหาร  

หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวข้อง จะกระทำาธุรกรรมกับบริษัท หรือบริษัทย่อยได้ต่อเม่ือธุรกรรมดังกล่าวได้รับอนุมัติจากท่ีประชุม 

ผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้ว เว้นแต่ธุรกรรมดังกล่าวเป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับท่ีวิญญูชนจะพึงกระทำากับคู่สัญญา 

ท่ัวไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำานาจต่อรองทางการค้าท่ีปราศจากอิทธิพลในการท่ีตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือ 

บุคคลท่ีมคีวามเก่ียวข้องแล้วแต่กรณี และเปน็ข้อตกลงทางการคา้ท่ีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบรษัิท หรอืเป็นไปตามหลักการ 

ท่ีคณะกรรมการบริษัทอนุมัติไว้แล้ว”

จากข้อกำาหนดข้างต้นคณะกรรมการบริษัท จึงได้กำาหนดว่า บริษัทฯและบริษัทย่อยท่ีจะทำาธุรกรรมกับกรรมการ ผู้บริหาร  

หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวข้อง ธุรกรรมเหล่าน้ันต้องเป็นไปตามเง่ือนไขทางการค้าท่ัวไปหรือเป็นการทำาธุรกรรมท่ีมีข้อตกลง 

ทางการค้าในลักษณะเดียวกับท่ีวิญญูชนจะพึงกระทำากับคู่สัญญาท่ัวไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำานาจต่อรองทางการค้า 

ท่ีปราศจากอิทธิพลในการท่ีตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวข้อง (แล้วแต่กรณี) ภายใต้เง่ือนไข 

ท่ีสมเหตสุมผล สามารถตรวจสอบได ้และไมก่่อใหเ้กดิการถา่ยเทผลประโยชน ์และจะตอ้งผา่นการพจิารณาของกรรมการบรษัิท  

นอกจากน้ี บริษัทฯ จะจัดทำารายงานสรุปการทำาธุรกรรมท่ีมีขนาดเกินกว่า 20 ล้านบาท เพ่ือรายงานในการประชุมคณะกรรมการ 

บริษัททุกคร้ัง
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ท้ังน้ี คณะกรรมการบริษัท ได้กำาหนดนโยบาย ระเบียบปฏิิบัติ กระบวนการในการพิจารณาและอนุมัติรายการ ตลอดจน 

การเปดิเผยข้อมูลใหเ้ปน็ไปตามหลกัเกณฑ์์ท่ีหน่วยงานราชการกำากับดแูลกำาหนด  กลา่วคอื บริษัทฯ หรอืบรษัิทยอ่ยจะทำารายการ 

ระหว่างกันกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ก็ต่อเม่ือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบหรือ 

กรรมการอิสระ และได้รับอนุมัติจากคณะกรรรมการบริษัท และ/หรือท่ีประชุมผู้ถือหุ้นก่อนทำารายการ ท้ังน้ีข้ึนกับขนาดรายการ 

ตามท่ีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำาหนด อย่างไรก็ตามรายการท่ีกรรมการหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย  

หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อ่ืนใดกับบริษัทฯ ให้กรรมการซ่ึงมีส่วนได้เสียในเร่ืองน้ันไม่มีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนน 

ในเร่ืองน้ัน ท้ังน้ีในการดำาเนินการดังกล่าวจะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำานาจท่ีทำาให้ผู้รับมอบอำานาจสามารถอนุมัติรายการท่ีตน 

หรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง้มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ในลักษณะอ่ืนใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย

นโยบายหรือแนว่โน้มในการที่ำารายการะหว่่างกันในอนาคต

บริษัทฯ มีนโยบายในการทำารายการระหว่างกันท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบันต่อไปในอนาคต ภายใต้กรอบการกำากับดูแลกิจการท่ีดี  

โดยจะกำาหนดเง่ือนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำาเนินธุรกิจปกติ และเป็นราคาตลาดซ่ึงสามารถเปรียบเทียบได้กับราคา 

ท่ีเกิดข้ึนกับบุคคลภายนอก ท้ังน้ี บริษัทฯ ได้ให้คณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมพิจารณาถึงความเหมาะสมของราคา และ 

ความสมเหตุสมผลของการทำารายการระหว่างกันด้วย

รายการระหว่างกันท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตน้ัน คณะกรรมการบริษัท จะต้องปฏิิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ 

และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำาส่ัง หรือข้อกำาหนดของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาด 

หลักทรพัย ์คณะกรรมการกำากับตลาดทนุ และตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย รวมตลอดถงึการปฏิิบัติตามข้อกำาหนดเก่ียวกบั 

การเปิดเผยข้อมูลการทำารายการเก่ียวโยงและการได้มาหรือจำาหน่ายทรัพย์สินท่ีสำาคัญของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

ท้ังน้ี หากมีรายการระหว่างกันของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเกิดข้ึนกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์  

มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทฯ จะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็น 

เก่ียวกับความจำาเป็นและความเหมาะสมของรายการน้ัน ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำานาญในการพิจารณา 

รายการระหว่างกันท่ีอาจเกิดข้ึน บริษัทฯ จะให้ผู้เช่ียวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ให้ความเห็นเก่ียวกับรายการ 

ระหว่างกันดังกล่าว เพ่ือนำาไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ท้ังน้ี บริษัทฯ จะเปิดเผย 

รายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

สำาหรับการให้ความช่วยเหลือทางการเงินในอนาคตแก่บริษัทย่อย บริษัทฯ จะพิจารณาถึงฐานะทางการเงิน  

ผลการดำาเนินงาน และความสามารถในการชำาระเงิน เป็นต้น ท้ังน้ีการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทย่อยเหล่าน้ี บริษัทฯ  

ได้พิจารณาท้ังผลดีและผลเสียว่า หากบริษัทฯ ไม่ให้ความช่วยเหลือบริษัทยอ่ยเหล่าน้ีก็จะไม่สามารถดำาเนินธุรกิจต่อไปได้ อีกท้ัง 

การให้ความช่วยเหลือบริษัทฯ ได้คำานึงถึงการเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ และมีอำานาจในการควบคุมการบริหารเพ่ือให้เป็นไปตาม 

วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ท้ังน้ีบริษัทฯ จะไม่ให้ความช่วยทางการเงินแก่บริษัทอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษัทย่อยของบริษัทฯ
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รายงานความรับผิิดชอบของคณะกรรมการบริษััท 
ต่่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษััทเป็็นผู้้�รับผิู้ดชอบต่่องบการเงินของบริษััท ศุุภาลััย จำำากัด (มหาชน) แลัะงบการเงินรวมของ 

บริษััท ศุุภาลััย จำำากัด (มหาชน) แลัะบริษััทย่อย รวมถึึงข�อม้ลัสารสนเทศุทางการเงินท่�ป็รากฏในรายงานป็ระจำำาปี็ งบการเงินน่� 

จัำดทำาขึ�นต่ามมาต่รฐานการรายงานทางการเงินท่�กำาหนดในพระราชบัญญัต่ิวิชาช่พบัญช่ พ.ศุ. 2547 แลัะต่ามข�อกำาหนดของ 

คณะกรรมการกำากับหลัักทรัพย์แลัะ ต่ลัาดหลัักทรัพย์ว่าด�วยการจัำดทำาแลัะนำาเสนอรายงานทางการเงิน ภายใต่�พระราชบัญญัติ่ 

หลัักทรัพย์แลัะ ต่ลัาดหลัักทรัพย์ พ.ศุ. 2535 โดยแสดงรายการในงบการเงินต่ามข�อกำาหนดในป็ระกาศุกรมพัฒนาธุุรกิจำการค�า 

ลังวันท่� 28 กันยายน 2554 ออกต่ามความในพระราชบัญญัติ่การบัญช่ พ.ศุ. 2543 โดยเลืัอกใช�นโยบายการบัญช่ท่�เหมาะสม 

แลัะถืึอป็ฏิบัติ่อย่างสมำ�าเสมอ แลัะใช�ดุลัยพินิจำอย่างระมัดระวังแลัะป็ระมาณการท่�ด่ท่�สุดในการจำัดทำา รวมทั�งให�ม่การเป็ิดเผู้ย 

ข�อม้ลัท่�สำาคัญอย่างเพ่ยงพอในหมายเหตุ่ป็ระกอบงบการเงิน เพื�อให�เป็็นป็ระโยชน์ต่่อผู้้�ถืึอหุ�นแลัะนักลังทุนทั�วไป็อย่างโป็ร่งใส

คณะกรรมการบริษััท ได�จัำดให�ม่ระบบควบคุมภายในท่�เหมาะสมแลัะม่ป็ระสิทธิุผู้ลั เพื�อให�มั�นใจำได�อยา่งม่เหตุ่ผู้ลัว่าข�อม้ลั 

ทางบัญช่ม่ความถ้ึกต่�อง ครบถึ�วน เพ่ยงพอ แลัะทันเวลัา ในอันท่�จำะดำารงรักษัาไว�ซึึ่�งทรัพย์สิน ต่ลัอดจำนป้็องกันการทุจำริต่หรือ 

การดำาเนินการท่�ผิู้ดป็กติ่อย่างม่สาระสำาคัญ แลัะได�แต่่งตั่�งคณะกรรมการต่รวจำสอบ ซึ่ึ�งป็ระกอบด�วย กรรมการท่�เป็็นอิสระ 

กำากับด้แลั ทำาหน�าท่�สอบทานนโยบายการบัญช่แลัะคุณภาพของรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายในแลัะกระบวนการ 

ต่รวจำสอบภายในให�ม่ป็ระสิทธิุภาพ โดยความเห็นของคณะกรรมการต่รวจำสอบเก่�ยวกับเรื�องน่�ป็รากฏในรายงานของคณะกรรมการ 

ต่รวจำสอบ ซึึ่�งแสดงไว�ในรายงานป็ระจำำาปี็แลั�ว

งบการเงินของบริษััทฯ แลัะงบการเงินรวมของบริษััทฯ แลัะบริษััทย่อย ได�รับการต่รวจำสอบโดย ผู้้�สอบบัญช่รับอนุญาต่ 

ท่�เป็็นอิสระ คือ บริษััท สำานักงาน อ่วาย จำำากัด ในการต่รวจำสอบนั�นทางคณะกรรมการบริษััทได�สนับสนุนข�อม้ลัแลัะเอกสารต่่างๆ  

เพื�อให�ผู้้�สอบบัญช่สามารถึต่รวจำสอบแลัะแสดงความเห็นได�ต่ามมาต่รฐานการสอบบัญช่ โดยผู้้�สอบบัญช่แสดงความเห็นอย่างไม่ม่ 

เงื�อนไข ในรายงานของผู้้�สอบบัญช่ ซึึ่�งแสดงไว�ในรายงานป็ระจำำาปี็แลั�ว

คณะกรรมการบริษััท ม่ความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริษััทฯ โดยรวมม่ความเพ่ยงพอแลัะเหมาะสม แลัะสามารถึ 

สร�างความเชื�อมั�นได�อย่างม่เหตุ่ผู้ลัว่างบการเงินของบริษััท ศุุภาลััย จำำากัด (มหาชน) แลัะงบการเงินรวมของบริษััท ศุุภาลััย จำำากัด  

(มหาชน) แลัะบริษััทย่อย สำาหรับปี็สิ�นสุดวันท่� 31 ธัุนวาคม 2562 ม่ความเชื�อถืึอได� โดยถ้ึกต่�องต่ามท่�ควรในสาระสำาคัญ  

ต่ามมาต่รฐานการรายงานทางการเงิน แลัะป็ฏิบัติ่ถ้ึกต่�องต่ามกฎหมายแลัะกฎระเบ่ยบท่�เก่�ยวข�อง

(ดร.ประทีป  ตั่�งมติ่ธรรม) 
ประธานคณะกรรมการ 

บริษััท ศุุภาลััย จำำากัด (มหาชน)
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ศุภาลัย จ�ากัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ศุภาลัย จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ซึ่งประกอบด้วย

งบแสดงฐานะการเงนิรวม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 งบก�าไรขาดทนุรวม งบก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็รวม งบแสดงการเปลีย่นแปลง

ส่วนของผูถ้อืหุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวม ส�าหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนั และหมายเหตปุระกอบงบการเงนิรวม รวมถงึหมายเหตุ

สรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ศุภาลัย จ�ากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผลการด�าเนินงานและกระแสเงินสด

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ศุภาลัย จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท ศุภาลัย จ�ากัด (มหาชน) 

โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏบิติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรบัผดิชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค ความรบัผดิชอบ

ของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามข้อก�าหนด

จรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชทีีก่�าหนดโดยสภาวชิาชีพบัญชีในส่วนท่ีเกีย่วข้องกบัการตรวจสอบงบการเงนิ และข้าพเจ้า

ได้ปฏิบัติตามข้อก�าหนดด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ตามที่ระบุในข้อก�าหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้า

ได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ

เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยส�าคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้า ในการ

ตรวจสอบงบการเงินส�าหรับปีปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้น�าเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและ

ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากส�าหรับเรื่องเหล่านี้ 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบท่ีได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู ้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ 

งบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการ

ตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญใน

งบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบส�าหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดง

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม

เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบส�าหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้

การรับรู้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์

ในปี 2562 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นจ�านวนที่มีสาระส�าคัญอย่างมากต่องบการเงิน ข้าพเจ้าจึง

ให้ความส�าคัญต่อความถูกต้องของการรับรู้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ตามนโยบายการรับรู้รายได้ของกลุ่มบริษัท
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ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้ของกลุ่มบริษัทโดยการ

� ประเมนิและทดสอบระบบการควบคมุภายในของกลุม่บรษิทัทีเ่กีย่วข้องกบัวงจรรายได้จากการขายอสงัหารมิทรพัย์

โดยการสอบถามผู้รับผิดชอบ ท�าความเข้าใจและเลือกตัวอย่างมาทดสอบการควบคุมที่กลุ่มบริษัทออกแบบไว้ 

� สุ่มตัวอย่างรายการเพ่ือตรวจสอบสัญญาซ้ือขาย เอกสารประกอบรายการขาย และเอกสารการโอนกรรมสิทธิ์ 

เพื่อตรวจสอบการรับรู้รายได้ว่าเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้ในสัญญาและสอดคล้องกับนโยบายการรับรู้รายได้ของ

กลุ่มบริษัท

� วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์แยกรายโครงการและรายไตรมาสเพื่อตรวจหา         

ความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นของรายการขาย

ข้อมูลอื่น

ผูบ้รหิารเป็นผูร้บัผดิชอบต่อข้อมลูอืน่ ซึง่รวมถงึข้อมลูทีร่วมอยูใ่นรายงานประจ�าปีของกลุม่บรษิทั (แต่ไม่รวมถงึงบการเงนิ

และรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น) 

ความเหน็ของข้าพเจ้าต่องบการเงนิไม่ครอบคลมุถงึข้อมลูอืน่และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรปุในลกัษณะการให้ความเชือ่มัน่ใน

รูปแบบใดๆ ต่อข้อมูลอื่นนั้น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้น 

มคีวามขดัแย้งทีม่สีาระส�าคญักบังบการเงนิหรอืกบัความรูท้ีไ่ด้รบัจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรอืไม่ หรอืปรากฏว่าข้อมลูอืน่

แสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่ หากในการปฏิบัติงานดังกล่าว ข้าพเจ้าสรุปได้ว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จ

จริงอันเป็นสาระส�าคัญแล้ว ข้าพเจ้าจะต้องรายงานข้อเท็จจริงนั้น ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่พบว่ามีเรื่องดังกล่าวที่ต้องรายงาน

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท�าและน�าเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ�าเป็นเพื่อให้สามารถจัดท�างบการเงินที่ปราศจาก

การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดท�างบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการด�าเนินงานต่อเนื่อง 

การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการด�าเนินงานต่อเนื่องในกรณีท่ีมีเรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีส�าหรับกิจการที่

ด�าเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความต้ังใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดด�าเนินงานหรือไม่สามารถด�าเนินงานต่อเนื่อง

อีกต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดท�ารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการ

แสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงาน

ของผู้สอบบัญชีซ่ึงรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้

เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอัน

เป็นสาระส�าคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระส�าคัญเมื่อ

คาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทาง

เศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
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ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบ

วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย

� ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะ

เกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยง

เหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 

ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่

เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเก่ียวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจ

ละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

� ท�าความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้

เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุม

ภายในของกลุ่มบริษัท

� ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและ

การเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดท�า

� สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส�าหรับกิจการที่ด�าเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และสรุป

จากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส�าคัญท่ีเกี่ยวกับเหตุการณ์ หรือสถานการณ์ที่

อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส�าคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการด�าเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ 

หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�าคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี

ของข้าพเจ้าถงึการเปิดเผยข้อมลูทีเ่กีย่วข้องในงบการเงนิ หรอืหากเหน็ว่าการเปิดเผยดงักล่าวไม่เพยีงพอ ข้าพเจ้าจะ

แสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าข้ึนอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีท่ีได้รับจนถึงวันท่ีในรายงาน

ของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุด

การด�าเนินงานต่อเนื่องได้

� ประเมินการน�าเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจน

ประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่ 

� รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการหรือของ

กจิกรรมทางธรุกจิภายในกลุม่บรษัิทเพือ่แสดงความเหน็ต่องบการเงนิรวม ข้าพเจ้ารบัผดิชอบต่อการก�าหนดแนวทาง 

การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของ

ข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลในเรื่องต่างๆซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีได้

วางแผนไว้ ประเดน็ทีม่นียัส�าคญัทีพ่บจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องทีม่นียัส�าคญัในระบบการควบคมุภายใน หากข้าพเจ้า

ได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้ค�ารับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก�าหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับ

ความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลเก่ียวกับความสัมพันธ์ท้ังหมดตลอดจนเรื่องอื่น ซ่ึงข้าพเจ้าเชื่อว่า

มีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้

ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ
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จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู ้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ท่ีมีนัยส�าคัญที่สุดใน 

การตรวจสอบงบการเงินในปีปัจจุบันและก�าหนดเป็นเรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงาน

ของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ท่ียากที่จะ

เกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระท�าดังกล่าวสามารถคาดการณ์

ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการน�าเสนอรายงานฉบับนี้

 ศุภชัย ปัญญาวัฒโน

 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3930

 บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด

 กรุงเทพฯ: 25 กุมภาพันธ์ 2563



256 บริษัท ศุภาลัย จ�ากัด (มหาชน)

บริษัท ศุภาลัย จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 
2562

31 ธันวาคม 
2561

31 ธันวาคม 
2562

31 ธันวาคม 
2561

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  655,930,891  1,055,748,548  398,968,930  823,331,542 

เงินลงทุนชั่วคราว 7  665,146,703  628,615,405  -  30,127,827 

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น  22,373,625  20,881,903  6,032,917  7,860,441 

เงนิให้กูย้มืระยะสั้นแก่บรษิัทย่อยและดอกเบี้ยค้างรบั 6  -  -  148,178,672  68,408,117 

เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่การร่วมค้าและดอกเบ้ียค้างรับ 6  21,230,858  -  -  - 

ส่วนของเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทร่วมท่ีถึงกำาหนด 
 ชำาระภายในหนึ่งปีและดอกเบี้ยค้างรับ 6  -  171,308,250  -  - 

ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย 8 53,535,366,750 50,543,073,271 50,808,239,741 48,273,766,565 

เงินมัดจำาค่าซื้อที่ดิน  554,797,959  304,402,011  546,830,991  284,358,551 

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าวัสดุก่อสร้าง  245,356,075  353,188,636  245,356,075  352,754,022 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  283,592,300  234,239,792  292,603,316  189,789,594 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 55,983,795,161 53,311,457,816 52,446,210,642 50,030,396,659 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารที่มีภาระคำ้าประกัน  22,067,581  22,841,100  -  - 

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่การร่วมค้าสุทธิ 
 จากส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี 6  94,731,735  -  -  - 

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทร่วมสุทธิ
 จากส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี 6  802,883,488  648,909,552  -  - 

เงินปันผลจากบริษัทย่อยค้างรับ 6  -  -  -  182,400,000 

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 9  -  -  3,421,851,015  3,220,797,055 

เงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม  10, 11  1,083,022,144  1,212,235,627  -  - 

เงินลงทุนระยะยาวอื่น 12  365,439,083  401,308,823  266,549,461  322,373,399 

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 13  1,176,516,226  1,183,244,625  783,030,086  765,239,678 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 14  382,190,464  390,258,954  239,680,537  248,124,828 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 15  63,600,831  56,219,502  62,458,687  56,214,337 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 25  71,391,425  51,758,306  53,473,667  42,474,392 

สินทรัพย์ที่รับรู้จากต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญา 16  440,499,552  402,418,023  440,499,552  402,418,023 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  25,302,202  23,121,598  22,480,909  21,593,555 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  4,527,644,731  4,392,316,110  5,290,023,914  5,261,635,267 

รวมสินทรัพย์ 60,511,439,892 57,703,773,926 57,736,234,556 55,292,031,926 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ศุภาลัย จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 
2562

31 ธันวาคม 
2561

31 ธันวาคม 
2562

31 ธันวาคม 
2561

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน

เจ้าหนี้ตั๋วแลกเงิน 17  993,158,129  1,996,492,406  993,158,129  1,996,492,406 

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 18  2,318,407,118  1,582,163,629  2,169,384,485  1,480,607,274 

ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารที่ถึงกำาหนด 
 ชำาระภายในหนึ่งปี 19  3,008,014,742  -  2,898,000,000  - 

ส่วนของหุ้นกู้ที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี 20  5,199,208,167  4,498,764,836  5,199,208,167  4,498,764,837 

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย  620,692,433  691,367,837  591,138,044  642,513,124 

เงินมัดจำาและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า  4,802,800,153  4,844,398,952  4,773,518,807  4,812,679,283 

เงินประกันผลงานการก่อสร้าง  489,019,598  489,924,834  460,105,638  466,221,818 

ประมาณการหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากคดีความ 30.4  32,378,336  31,836,620  32,378,336  31,836,620 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น  304,781,101  271,201,126  289,535,350  250,669,586 

รวมหนี้สินหมุนเวียน 17,768,459,777 14,406,150,240 17,406,426,956 14,179,784,948 

หนี้สินไม่หมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารสุทธิจากส่วนที่ 
 ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี 19  -  78,298,043  -  - 

หุ้นกู้สุทธิจากส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี 20  4,496,626,201  8,194,277,195  4,496,626,201  8,194,277,195 

สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 21  217,064,844  156,629,524  197,541,668  140,606,343 

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 25  178,802,852  145,942,585  89,468,284  81,185,123 

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น  1,361,497  796,826  -  270,325 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน  4,893,855,394  8,575,944,173  4,783,636,153  8,416,338,986 

รวมหนี้สิน 22,662,315,171 22,982,094,413 22,190,063,109 22,596,123,934 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ศุภาลัย จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 
2562

31 ธันวาคม 
2561

31 ธันวาคม 
2562

31 ธันวาคม 
2561

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น 

  ทุนจดทะเบียน

   หุ้นสามัญ 2,145,691,561 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท  2,145,691,561  2,145,691,561  2,145,691,561  2,145,691,561 

  ทุนออกจำาหน่ายและชำาระเต็มมูลค่าแล้ว 

   หุ้นสามัญ 2,143,079,330 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท  2,143,079,330  2,143,079,330  2,143,079,330  2,143,079,330 

ส่วนเกินทุน 

  ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ  1,498,995,415  1,498,995,415  1,498,995,415  1,498,995,415 

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

กำาไรสะสม

  จัดสรรแล้ว - สำารองตามกฎหมาย 22  214,569,156  214,569,156  214,569,156  214,569,156 

  ยังไม่ได้จัดสรร 33,428,316,973 30,165,358,507 31,297,901,722 28,447,642,603 

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น  (652,173,826)  (489,438,293)  (119,448)  (123,784)

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 37,085,998,551 33,985,775,618 35,546,171,447 32,695,907,992 

ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอำานาจควบคุมของบริษัทย่อย  763,126,170  735,903,895  -  - 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 37,849,124,721 34,721,679,513 35,546,171,447 32,695,907,992 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 60,511,439,892 57,703,773,926 57,736,234,556 55,292,031,926 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ศุภาลัย จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำาไรขาดทุน
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

รายได้

รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 23,224,383,505 25,203,083,849 22,270,041,289 23,875,810,896 

รายได้จากการให้เช่าและบริการ  333,071,524  349,457,784  189,080,783  194,892,936 

รายได้อื่น  399,690,989  256,992,287  243,017,050  349,193,731 

รวมรายได้ 23,957,146,018 25,809,533,920 22,702,139,122 24,419,897,563 

ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์ 14,080,523,713 15,545,989,028 13,510,169,108 14,682,531,417 

ต้นทุนการให้เช่าและบริการ  199,743,571  197,685,116  82,371,913  85,165,970 

ค่าใช้จ่ายในการขาย  1,543,166,478  1,538,970,909  1,463,119,001  1,442,031,539 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  1,311,917,707  1,273,691,618  1,156,702,532  1,092,475,934 

รวมค่าใช้จ่าย 17,135,351,469 18,556,336,671 16,212,362,554 17,302,204,860 

กำาไรก่อนส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า  
 และบริษัทร่วม ค่าใช้จ่ายทางการเงินและ
  ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  6,821,794,549  7,253,197,249  6,489,776,568  7,117,692,703 

ส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม 10, 11  234,382,038  306,715,378  -  - 

กำาไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและ
 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  7,056,176,587  7,559,912,627  6,489,776,568  7,117,692,703 

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน  (233,106,734)  (268,587,088)  (231,286,179)  (266,151,499)

กำาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  6,823,069,853  7,291,325,539  6,258,490,389  6,851,541,204 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 25 (1,355,010,760) (1,448,724,911) (1,268,488,505) (1,337,836,054)

กำาไรสำาหรับปี  5,468,059,093  5,842,600,628  4,990,001,884  5,513,705,150 

การแบ่งปันกำาไร

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  5,402,757,703  5,770,419,190  4,990,001,884  5,513,705,150 

ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุม
 ของบริษัทย่อย  65,301,390  72,181,438 

 5,468,059,093  5,842,600,628 

กำาไรต่อหุ้น 26

กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

 กำาไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  2.52  2.92  2.33  2.79 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



260 บริษัท ศุภาลัย จ�ากัด (มหาชน)

บริษัท ศุภาลัย จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

กำาไรสำาหรับปี  5,468,059,093  5,842,600,628  4,990,001,884  5,513,705,150 

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:

รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำาไรหรือ 
 ขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่า
 งบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ  (227,889,911)  (311,962,566)  -  - 

ผลกำาไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุน 
 ในหลักทรัพย์เผื่อขาย  56,290,192  (62,029,289)  5,420  (55,660)

หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้ 25  4,492,497  3,696,551  (1,084)  11,132 

รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำาไรหรือขาดทุน
 ในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้  (167,107,222)  (370,295,304)  4,336  (44,528)

รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำาไรหรือ 
 ขาดทุนในภายหลัง

ผลขาดทุนจากการประมาณการ
 ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 21  4,092,016  -  4,162,607  - 

หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้ 25  (818,403)  -  (832,522)  - 

รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำาไร
 หรือขาดทุนในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้  3,273,613  -  3,330,085  - 

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำาหรับปี  (163,833,609)  (370,295,304)  3,334,421  (44,528)

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี  5,304,225,484  5,472,305,324  4,993,336,305  5,513,660,622 

การแบ่งปันกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  5,243,295,783  5,404,580,333  4,993,336,305  5,513,660,622 

ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุม
 ของบริษัทย่อย  60,929,701  67,724,991 

 5,304,225,484  5,472,305,324 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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263รายงานประจ�าปี 2562

บริษัท ศุภาลัย จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน

กำาไรก่อนภาษี  6,823,069,853  7,291,325,539  6,258,490,389  6,851,541,204 

รายการปรับกระทบยอดกำาไรก่อนภาษีเป็นเงินสด

 รับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำาเนินงาน

 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย  117,905,999  116,938,468  77,746,273  76,372,539 

 ค่าตัดจำาหน่ายสินทรัพย์ที่รับรู้จากต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญา  67,943,507  46,191,212  67,943,507  46,191,212 

 โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนจากการลดมูลค่าของโครงการ  (1,438,027)  -  (1,438,027)  - 

 ส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม  (234,382,038)  (306,715,378)  -  - 

 ขาดทุน (กำาไร) จากการจำาหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว  (106,174)  15,235,191  -  - 

 ขาดทุน (กำาไร) จากการจำาหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน  5  -  (574,589)  - 

 กำาไรจากการจำาหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  (15,054,426)  (2,934,085)  (12,860,292)  (1,000,156)

 ขาดทุน (กำาไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง  22,183,490  (1,004,711)  22,183,490  (1,004,711)

 กำาไรทีย่งัไมเ่กดิขึน้จากการเปลีย่นแปลงมลูคา่เงนิลงทนุชัว่คราว  
  ในหลักทรัพย์เพื่อค้า  -  (127,827)  -  (127,827)

 ประมาณการหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากคดีความ  541,716  1,074,600  541,716  1,074,600 

 ค่าตัดจำาหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้  4,691,586  5,213,206  4,691,586  5,213,206 

 สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  67,231,596  17,324,165  61,097,932  15,331,650 

 รายได้เงินปันผล  (5,747,012)  (108,595)  (76,425,326)  (209,481,128)

 ดอกเบี้ยรับ  (144,039,922)  (119,489,581)  (37,183,331)  (19,368,796)

 ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย  220,828,544  256,643,432  220,985,083  256,221,994 

กำาไรจากการดำาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
 ในสินทรัพย์และหนี้สินดำาเนินงาน  6,923,628,697  7,319,565,636  6,585,198,411  7,020,963,787 

สินทรัพย์ดำาเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น) 

 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น  (3,189,913)  2,571,829  415,718  291,350 

 ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย (2,338,228,614)  (837,949,272) (1,774,606,680) (1,008,439,408)

 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  (175,156,294)  (38,566,070)  (185,488,214)  (29,667,153)

 สินทรัพย์ที่รับรู้จากต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญา  (106,025,036)  (410,448,637)  (106,025,036)  (410,448,637)

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  (2,180,604)  682,384  (887,354)  635,828 

หนี้สินดำาเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง) 

 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น  198,461,880  (267,407,991)  153,410,944  (282,426,097)

 เงินมัดจำาและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า  (41,598,799)  1,080,562,308  (39,160,476)  1,087,224,864 

 หนี้สินหมุนเวียนอื่น  32,541,197  (57,234,540)  32,759,033  (45,251,267)

 สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  (2,704,260)  -  -  - 

 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น  564,671  (1,697,121)  (270,325)  (2,223,622)

เงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน  4,486,112,925  6,790,078,526  4,665,346,021  6,330,659,645 

 จ่ายดอกเบี้ย  (351,903,174)  (423,139,572)  (351,590,432)  (422,718,134)

 จ่ายภาษีเงินได้ (1,428,093,718) (1,383,196,075) (1,323,413,304) (1,274,787,924)

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำาเนินงาน  2,706,116,033  4,983,742,879  2,990,342,285  4,633,153,587 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



264 บริษัท ศุภาลัย จ�ากัด (มหาชน)

บริษัท ศุภาลัย จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ดอกเบี้ยรับ  52,786,923  39,237,059  28,577,504  87,339,641 
ซื้อเงินลงทุนชั่วคราว  (33,667,885)  (156,634,504)  -  (30,000,000)
เงินสดรับจากการจำาหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว  40,994,944  647,805,629  30,127,827  - 
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยลดลง (เพิ่มขึ้น)  -  -  (79,765,000)  17,605,000 
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่การร่วมค้าเพิ่มขึ้น  (21,230,858)  -  -  - 
เงินฝากธนาคารที่มีภาระคำ้าประกันเพิ่มขึ้น  (1,018,380)  -  -  - 
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อยลดลง  -  -  -  479,258,547 
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่การร่วมค้าเพิ่มขึ้น  (94,731,735)  -  -  - 
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทร่วมลดลง (เพิ่มขึ้น)  33,910,767  (186,141,969)  -  - 
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย  -  -  (201,053,960)  (149,373,290)
เงินสดรับจากเงินคืนทุนของบริษัทย่อย  -  -  -  40,041,845 
เงินลงทุนในกิจการร่วมค้าและบริษัทร่วมลดลง  212,203,785  21,062,760  -  - 
ซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น  (31,139,765)  (405,115,468)  -  (321,847,000)
เงินสดรับจากการจำาหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น  43,657,946  -  43,657,946  - 
เงินปันผลรับ  78,122,580  59,042,541  76,425,326  27,081,128 
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน  (34,815,380)  (136,940)  (36,159,265)  (900,000)
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  (55,171,456)  (32,542,777)  (36,630,057)  (24,899,749)
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน  (14,636,135)  (5,247,280)  (13,460,065)  (5,247,280)
เงินสดรับจากการจำาหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน  -  -  1,400,000  - 
เงินสดรับจากการจำาหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  23,365,924  4,945,542  19,156,397  1,017,757 
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน  198,631,275  (13,725,407)  (167,723,347)  120,076,599 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับเจ้าหนี้ตั๋วแลกเงิน  2,000,000,000  2,100,000,000  2,000,000,000  2,100,000,000 
เงินสดจ่ายชำาระเจ้าหนี้ตั๋วแลกเงิน (3,000,000,000) (3,100,000,000) (3,000,000,000) (3,100,000,000)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร 19,275,959,234 19,603,329,116 19,238,100,000 19,595,000,000 
ชำาระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร (16,340,100,000) (22,100,682,200) (16,340,100,000) (22,055,000,000)
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้  1,498,100,750  2,996,187,409  1,498,100,750  2,996,187,409 
เงินสดจ่ายจากการไถ่ถอนหุ้นกู้ (4,500,000,000) (4,700,000,000) (4,500,000,000) (4,700,000,000)
เงินปันผลจ่าย (2,143,082,300) (837,749,660) (2,143,082,300) (837,749,660)
เงินสดรับจากการใช้สิทธิใบสำาคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ  -  1,706,104,324  -  1,706,104,324 
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจ 
 ควบคุมของบริษัทย่อย  12,000  -  -  - 
เงินสดจ่ายจากการลดทุนของบริษัทย่อย  -  (9,082,162)  -  - 
บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจ 
 ควบคุมของบริษัทย่อย  (33,576,435)  (20,758,788)  -  - 
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (3,242,686,751) (4,362,651,961) (3,246,981,550) (4,295,457,927)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน  (61,878,214)  (65,139,406)  -  - 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ  (399,817,657)  542,226,105  (424,362,612)  457,772,259 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี  1,055,748,548  513,522,443  823,331,542  365,559,283 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี  655,930,891  1,055,748,548  398,968,930  823,331,542 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ศุภาลัย จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

1. ข้อมูลทั่วไป

 บริษัท ศุภาลัย จำากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซ่ึงจัดตั้งและมีภูมิลำาเนาในประเทศไทย ธุรกิจหลัก

ของบรษิทัฯคอืการพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ ทีอ่ยูต่ามทีจ่ดทะเบยีนของบรษิทัฯอยูท่ี ่1011 อาคารศภุาลยั แกรนด์ ทาวเวอร์ 

ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

2. เกณฑ์ในการจัดทำางบการเงิน

2.1 งบการเงินนี้จัดทำาขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำาหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 

โดยแสดงรายการในงบการเงนิตามข้อกำาหนดในประกาศกรมพฒันาธรุกจิการค้าลงวนัที ่11 ตลุาคม 2559 ออกตามความ

ในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

 งบการเงนิฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงนิฉบบัทีบ่รษิทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงนิฉบบัภาษาองักฤษแปลจาก

งบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

 งบการเงินนี้ได้จัดทำาขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

2.2 เกณฑ์ในการจัดทำางบการเงินรวม

ก) งบการเงินรวมนี้ได้จัดทำาขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท ศุภาลัย จำากัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัทฯ”) 

และบริษัทย่อย (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัทย่อย”) ดังต่อไปนี้

บริษัท ลักษณะธุรกิจ
จัดต้ังข้ึนใน
ประเทศ

อัตราร้อยละของ
การถือหุ้น

2562
(ร้อยละ)

2561
(ร้อยละ)

บริษัทย่อยที่บริษัทฯถือหุ้นโดยตรง

บริษัท ศุภาลัยอิสาน จำากัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ไทย 99 99

บริษัท ภูเก็ต เอสเตท จำากัด โรงแรมและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ไทย 82 82

บริษัท หาดใหญ่นครินทร์ จำากัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ไทย 57 57

บริษัท ศุภาลัย พรอพเพอร์ต้ี แมเนจเม้นท์ จำากัด บริหารจัดการโรงแรมและพัฒนา  
 อสังหาริมทรัพย์

ไทย 100 100

Supalai Philippines Incorporate ให้เช่าอาคารสำานักงานและ
 ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล

ฟิลิปปินส์ 100 100

Supalai Singapore Holdings Pte. Ltd. ลงทุนในบริษัทต่าง ๆ สิงคโปร์ 100 100

บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดย Supalai Singapore Holdings Pte. Ltd.

Supalai Australia Holdings Pty Ltd ลงทุนในบริษัทต่าง ๆ ออสเตรเลีย 100 100
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บริษัท ลักษณะธุรกิจ
จัดต้ังข้ึนใน
ประเทศ

อัตราร้อยละของ
การถือหุ้น

2562
(ร้อยละ)

2561
(ร้อยละ)

บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดย Supalai Australia Holdings Pty Ltd

Supalai Rippleside Development Pty Ltd ลงทุนในบริษัทต่าง ๆ ออสเตรเลีย 100 100

Supalai Officer Development Pty Ltd ลงทุนในบริษัทต่าง ๆ ออสเตรเลีย 100 100

Supalai Greenvale Development Pty Ltd ลงทุนในบริษัทต่าง ๆ ออสเตรเลีย 100 100

เพื่อวัตถุประสงค์ในการรายงานข้อมูล จึงรวมเรียกบริษัทฯและบริษัทย่อยว่า “กลุ่มบริษัท”

ข) บริษัทฯจะถือว่ามีการควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนหรือบริษัทย่อยได้ หากบริษัทฯมีสิทธิได้รับหรือมีส่วนได้เสียใน

ผลตอบแทนของกิจการที่เข้าไปลงทุน และสามารถใช้อำานาจในการสั่งการกิจกรรมที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำาคัญ

ต่อจำานวนเงินผลตอบแทนนั้นได้ 

ค) บริษัทฯนำางบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดทำางบการเงินรวมตั้งแต่วันท่ีบริษัทฯมีอำานาจในการควบคุม

บริษัทย่อยจนถึงวันที่บริษัทฯสิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น

ง) งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดทำาขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่สำาคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ

จ) สนิทรพัย์และหน้ีสนิตามงบการเงินของบรษิทัย่อยซ่ึงจดัตัง้ในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงนิบาทโดยใช้อตัราแลกเปลีย่น 

ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉล่ีย

รายเดือน ผลต่างซึ่งเกิดขึ้นจากการแปลงค่าดังกล่าวได้แสดงไว้เป็นรายการ “ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินท่ี

เป็นเงินตราต่างประเทศ” ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ฉ) ยอดคงค้างระหว่างกลุ่มบริษัท รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสำาคัญได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว

ช) ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุม คือ จำานวนกำาไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยส่วนท่ี

ไม่ได้เป็นของบริษัทฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนรวมและส่วนของผู้ถือหุ้นใน

งบแสดงฐานะการเงินรวม

2.3 บริษัทฯจัดทำางบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อยตามวิธีราคาทุน

2.4 บริษัทย่อยมีการร่วมการงานประเภทการดำาเนินงานร่วมกัน (Joint operation) ระหว่างบริษัทย่อยและผู ้ร่วม

ดำาเนินงานอื่น (Other joint operators) บริษัทย่อยรับรู้ส่วนแบ่งในสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้และค่าใช้จ่าย แต่ละรายการ

ของการดำาเนินงานร่วมกันตามส่วนของตนในงบการเงินของบริษัทย่อย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ช่ือกิจการ ลักษณะธุรกิจ
จัดต้ังข้ึนใน
ประเทศ

ส่วนได้เสีย
ในการดำาเนินงานร่วมกัน

2562
(ร้อยละ)

2561
(ร้อยละ)

Peet No 119 Pty Ltd พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ออสเตรเลีย 50 50



267รายงานประจ�าปี 2562

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

 ในระหว่างปี กลุม่บรษิทัได้นำามาตรฐานการรายงานทางการเงนิและการตคีวามมาตรฐานการรายงาน ทางการเงนิฉบบั

ปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบับใหม่ จำานวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชี 

ทีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม 2562 มาถอืปฏบิตั ิมาตรฐานการรายงานทางการเงนิดงักล่าวได้รบัการปรบัปรงุหรอื

จดัให้มขีึน้เพือ่ให้มเีนือ้หาเท่าเทยีมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงนิระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธบิาย

ให้ชดัเจนเกีย่วกบัวธิปีฏบิตัทิางการบญัชแีละการให้แนวปฏบิตัทิางการบญัชกีบัผูใ้ช้มาตรฐาน อย่างไรกต็าม มาตรฐาน

การรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสำาคัญ สามารถสรุปได้ดังนี้

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำากับลูกค้า

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่15 ใช้แทนมาตรฐานการบญัชแีละการตคีวามมาตรฐานการบญัชทีีเ่กีย่วข้อง

ต่อไปนี้

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง สัญญาก่อสร้าง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง รายได้
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31

 (ปรับปรุง 2560)

เรื่อง รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 

(ปรับปรุง 2560) 

เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 

(ปรับปรุง 2560) 

เรื่อง สัญญาสำาหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18 

(ปรับปรุง 2560) 

เรื่อง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า

 กิจการต้องใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15 กับสัญญาท่ีทำากับลูกค้าทุกสัญญา ยกเว้นสัญญาที่อยู่

ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่น มาตรฐานฉบับนี้ได้กำาหนดหลักการ 5 ข้ันตอนสำาหรับการรับรู้รายได้ที่

เกดิขึน้จากสญัญาทีท่ำากบัลกูค้า โดยกจิการจะรบัรูร้ายได้ในจำานวนเงนิทีส่ะท้อนถงึสิง่ตอบแทนทีก่จิการคาดว่าจะมสิีทธิ

ได้รบัจากการแลกเปลีย่นสนิค้าหรอืบรกิารทีไ่ด้ส่งมอบให้แก่ลกูค้า และกำาหนดให้กจิการต้องใช้ดลุยพนิจิและพจิารณา

ข้อเท็จจริงและเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในการพิจารณาตามหลักการในแต่ละขั้นตอน

 อย่างไรกต็าม กลุม่บรษิทัได้นำามาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่15 เรือ่ง รายได้จากสญัญาทีท่ำากับลกูค้ามาถอื

ปฏบิตัติัง้แต่ปี 2561 สำาหรบัการนำามาตรฐานการรายงานทางการเงนิและการตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ

ฉบับอื่นที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบันมาถือปฏิบัติ ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำาคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท

ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สำาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลัง

วันที่ 1 มกราคม 2563

 สภาวิชาชพีบญัชไีด้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงนิและการตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัใหม่

และฉบบัปรบัปรงุ ซึง่จะมผีลบงัคบัใช้สำาหรบังบการเงนิทีม่รีอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม 2563 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีข้ึนเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้

แนวปฏบิติัทางบญัชกีบัผูใ้ช้มาตรฐาน ยกเว้น มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัใหม่ดงัต่อไปนีท้ีม่กีารเปลีย่นแปลง

หลักการสำาคัญซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้
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 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน

 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ กลุม่เครือ่งมอืทางการเงนิ ประกอบด้วยมาตรฐานและการตคีวามมาตรฐาน จำานวน 

5 ฉบับ ได้แก่

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 7 การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน
ฉบับที่ 9 เครื่องมือทางการเงิน

มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 32 การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16 การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
ฉบับที่ 19 การชำาระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น กำาหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภทและการวัดมูลค่า

เคร่ืองมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจำาหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน 

ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลักการเกี่ยวกับวิธีการคำานวณ

การด้อยค่าของเครือ่งมอืทางการเงนิโดยใช้แนวคดิของผลขาดทนุด้านเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ และหลกัการเกีย่วกบั

การบัญชีป้องกันความเสี่ยง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน และเมื่อมาตรฐาน

การรายงานทางการเงนิกลุม่นีม้ผีลบงัคบัใช้จะทำาให้มาตรฐานการบญัช ีการตคีวามมาตรฐานการบญัช ีและแนวปฏบิตัิ

ทางการบัญชีบางฉบับที่มีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบันถูกยกเลิกไป

 ฝ่ายบริหารของกลุม่บรษิทัเชือ่ว่ามาตรฐานฉบบันี ้จะไม่มผีลกระทบอย่างเป็นสาระสำาคญัต่องบการเงนิของกลุม่บรษิทั

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาเช่า และการตีความ

มาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานฉบับนี้ได้กำาหนดหลักการของการรับรู้รายการ การวัดมูลค่า การแสดงรายการ

และการเปิดเผยข้อมูลของสัญญาเช่า และกำาหนดให้ผู้เช่ารับรู้สินทรัพย์และหนี้สินสำาหรับสัญญาเช่าทุกรายการที่มี

ระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เว้นแต่สินทรัพย์อ้างอิงนั้นมีมูลค่าตำ่า

 การบัญชีสำาหรับผู้ให้เช่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำาคัญจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 ผู้ให้เช่ายังคงต้อง

จดัประเภทสญัญาเช่าเป็นสญัญาเช่าดำาเนนิงานหรอืสญัญาเช่าเงนิทุนโดยใช้หลกัการเช่นเดยีวกนักบัมาตรฐานการบญัชี

ฉบับที่ 17

 ฝ่ายบริหารของกลุม่บรษิทัเชือ่ว่ามาตรฐานฉบบันี ้จะไม่มผีลกระทบอย่างเป็นสาระสำาคญัต่องบการเงนิของกลุม่บรษิทั

4. นโยบายการบัญชีที่สำาคัญ

4.1 การรับรู้รายได้

ก) รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์

 รายได้จากการขายบ้านพร้อมท่ีดินและรายได้จากการขายหน่วยในอาคารชุดพักอาศัยรับรู้เมื่อบริษัทฯได้มีการโอน

อำานาจควบคมุในสนิค้าให้กบัลกูค้าแล้ว ณ เวลาใดเวลาหนึง่ กล่าวคอื เมือ่มกีารจดทะเบียนโอนกรรมสทิธิ ์รายได้จาก

การขายอสังหาริมทรัพย์แสดงตามมูลค่าที่ได้รับหักด้วยส่วนลดและค่าใช้จ่ายที่บริษัทฯจ่ายแทนให้แก่ลูกค้า เงื่อนไข

ในการจ่ายชำาระเป็นไปตามงวดการจ่ายชำาระทีร่ะบใุนสญัญาทีท่ำากบัลกูค้า จำานวนเงนิทีบ่รษิทัฯได้รบัจากลกูค้าก่อน

การโอนอำานาจควบคมุในสนิค้าให้กบัลกูค้าแสดงไว้เป็น “เงนิมดัจำาและเงนิรบัล่วงหน้าจากลกูค้า” ในงบแสดงฐานะ

การเงิน
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ข) รายได้จากการให้เช่าและบริการ

 รายได้จากการให้เช่ารับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคำานวณตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

 รายได้จากการให้บริการรับรู้เมื่อกิจการให้บริการเสร็จสิ้น

ค) ดอกเบี้ยรับ

 ดอกเบี้ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคำานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

ง) เงินปันผลรับ

 เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อกลุ่มบริษัทมีสิทธิในการรับเงินปันผล

4.2 ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์

 ในการคำานวณหาต้นทุนขายบ้านพร้อมที่ดินและหน่วยในอาคารชุดพักอาศัย บริษัทฯได้ทำาการแบ่งสรรต้นทุนการพัฒนา

ทั้งหมดที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โดยคำานึงถึงต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงด้วย) ตามเกณฑ์พื้นที่ที่ขาย

 ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์รวมถึงต้นทุนของสินค้าอื่นท่ีบริษัทฯได้ส่งมอบให้กับลูกค้าตามสัญญา เช่น เฟอร์นิเจอร์ และ

เครื่องตกแต่ง ซึ่งถือเป็นส่วนควบของบ้านหรือหน่วยในอาคารชุดพักอาศัยที่ส่งมอบ

 ค่าใช้จ่ายทีเ่กีย่วข้องกบัการขาย เช่น ค่าภาษธีรุกจิเฉพาะ ค่าธรรมเนยีมการโอนกรรมสทิธิ ์บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายเมือ่มกีารขาย

4.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึง

กำาหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำากัดในการเบิกใช้

4.4 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นแสดงมูลค่าตามจำานวนมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับ กลุ่มบริษัทบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำาหรับ

ผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงิน

และการวิเคราะห์อายุหนี้

4.5 ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย

 ต้นทนุโครงการพฒันาอสงัหารมิทรพัย์เพือ่ขายแสดงตามราคาทนุหรอืมลูค่าสทุธทิีจ่ะได้รบัแล้วแต่ราคาใดจะตำา่กว่า ราคา

ทุนประกอบด้วยต้นทุนที่ดิน ค่าพัฒนาที่ดิน ค่าออกแบบ ค่าสาธารณูปโภค ค่าก่อสร้าง ดอกเบี้ยจ่ายที่ถือเป็นต้นทุนของ

โครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่เกิดขึ้นจริง รวมถึงประมาณการต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

 บริษัทฯจะบันทึกขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการ (ถ้ามี) ไว้ในส่วนของกำาไรหรือขาดทุน

4.6 ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญา

 กลุ่มบริษัทบันทึกค่านายหน้าที่จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสัญญาท่ีทำากับลูกค้าเป็นสินทรัพย์และตัดเป็นค่าใช้จ่ายอย่างเป็น

ระบบและสอดคล้องกับรูปแบบการรับรู้รายได้ตามสัญญา และจะบันทึกค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ 

เมื่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่าสิ่งตอบแทนที่จะได้รับหักด้วยต้นทุนที่เกี่ยวข้อง

4.7 เงินลงทุน

ก) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์บันทึก

ในส่วนของกำาไรหรือขาดทุน
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ข) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ดังกล่าว

บันทึกในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และจะบันทึกในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนเมื่อได้จำาหน่ายหลักทรัพย์นั้นออกไป 

ค)  เงนิลงทนุในตราสารหนีท้ีจ่ะถอืจนครบกำาหนดแสดงมลูค่าตามวธิรีาคาทนุตดัจำาหน่าย กลุม่บรษิทัตดับญัชส่ีวนเกนิ/

รับรู้ส่วนตำา่กว่ามลูค่าตราสารหนีต้ามอตัราดอกเบีย้ทีแ่ท้จรงิ ซึง่จำานวนทีต่ดัจำาหน่าย/รบัรูน้ีจ้ะแสดงเป็นรายการปรบั

กับดอกเบี้ยรับ

ง) เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทั่วไป ซึ่งแสดงในราคาทุนสุทธิจาก

ค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) 

จ) เงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย

ฉ) เงินลงทุนในบริษัทย่อยที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า

ของเงินลงทุน (ถ้ามี)

 มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดคำานวณจากราคาเสนอซ้ือหลังสุด ณ สิ้นวันทำาการสุดท้ายของปี 

ส่วนมลูค่ายตุธิรรมของตราสารหนีค้ำานวณโดยใช้อตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรฐับาลปรบัด้วยค่าความเสีย่งทีเ่หมาะสม 

มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนคำานวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุน

 กลุ่มบริษัทใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงนำ้าหนักในการคำานวณต้นทุนของเงินลงทุน

 เมื่อมีการจำาหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนจะถูกบันทึกในส่วน

ของกำาไรหรือขาดทุน

4.8 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

 กลุ่มบริษัทบันทึกมูลค่าเริ่มแรกของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในราคาทุนซึ่งรวมต้นทุนการทำารายการ หลังจากนั้น 

กลุ่มบริษัทจะบันทึกอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

 ค่าเสื่อมราคาของอาคารและสำานักงานให้เช่าคำานวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ 

5 ปี 20 ปี และ 30 ปี ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนรวมอยู่ในส่วนของกำาไรหรือขาดทุน

 ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำาหรับที่ดินและที่ดินรอการพัฒนา

 กลุม่บริษทัรับรูผ้ลต่างระหว่างจำานวนเงนิทีไ่ด้รบัสทุธจิากการจำาหน่ายกบัมลูค่าตามบัญชีของสนิทรพัย์ในส่วนของกำาไรหรอื

ขาดทุนในปีที่ตัดรายการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนออกจากบัญชี

4.9 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

 ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่า

ของสินทรัพย์ (ถ้ามี) 

 ค่าเสือ่มราคาของอาคารและอปุกรณ์คำานวณจากราคาทุนของสนิทรพัย์โดยวธิเีส้นตรงตามอายกุารให้ประโยชน์โดยประมาณ

ดังนี้

อาคาร 20, 30 ปี

ส่วนปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสร้าง 5, 20 ปี

เครื่องจักรและอุปกรณ์ 5 ปี

เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำานักงาน 3, 5 ปี

ยานพาหนะ 5 ปี
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ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในส่วนของกำาไรหรือขาดทุน

 ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำาหรับที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน

 กลุ่มบริษัทตัดรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เมื่อจำาหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์

เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจำาหน่ายสินทรัพย์ รายการผลกำาไรหรือขาดทุนจากการจำาหน่ายสินทรัพย์ 

จะรับรู้ในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนเมื่อกลุ่มบริษัทตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี

4.10 ต้นทุนการกู้ยืม

 ต้นทนุการกูย้มืของเงนิกูย้มืทีใ่ช้ในการได้มา การก่อสร้าง หรอืการผลติสนิทรพัย์ทีต้่องใช้ระยะเวลานานในการแปลงสภาพ 

พร้อมใช้หรือขาย ได้ถูกนำาไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์จนกว่าสินทรัพย์นั้นจะอยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามที่

มุ่งประสงค์ ส่วนต้นทุนการกู้ยืมอื่นถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดรายการ ต้นทุนการกู้ยืมประกอบด้วยดอกเบี้ยและต้นทุน

อื่นที่เกิดขึ้นจากการกู้ยืมนั้น

4.11 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์

 กลุ่มบริษัทจะบันทึกต้นทุนเริ่มแรกของคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ที่ได้มาด้วยราคาทุน ภายหลังการรับรู้รายการเริ่มแรก 

คอมพวิเตอร์ซอฟต์แวร์แสดงมลูค่าตามราคาทนุหกัค่าตดัจำาหน่ายสะสมและค่าเผือ่การด้อยค่าสะสม (ถ้าม)ี ของสนิทรพัย์นัน้

 กลุ่มบริษัทตัดจำาหน่ายคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ท่ีมีอายุการให้ประโยชน์ 10 ปีอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์

เชงิเศรษฐกจิของสนิทรพัย์นัน้ และจะประเมนิการด้อยค่าของสนิทรพัย์ดงักล่าวเมือ่มข้ีอบ่งชีว่้าสนิทรพัย์นัน้เกดิการด้อยค่า 

กลุ่มบริษัทจะทบทวนระยะเวลาการตัดจำาหน่ายและวิธีการตัดจำาหน่ายของคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็น

อย่างน้อย ค่าตัดจำาหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำาไรหรือขาดทุน

4.12 ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้รอตัดบัญชี

 ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู ้ได้บันทึกเป็นต้นทุนรอตัดบัญชีซ่ึงแสดงหักจากมูลค่าหุ ้นกู้ในงบแสดงฐานะการเงินและ

ทยอยตัดจำาหน่ายเป็นดอกเบี้ยจ่ายโดยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตามอายุของหุ้นกู้

4.13 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

 บคุคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนักบักลุม่บรษิทั หมายถงึ บคุคลหรอืกจิการทีม่อีำานาจควบคมุกลุม่บรษิทั หรอืถกูกลุม่บริษทั

ควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับกลุ่มบริษัท

 นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลหรือกิจการที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรง

หรือทางอ้อมซึ่งทำาให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำาคัญต่อกลุ่มบริษัท ผู้บริหารสำาคัญ กรรมการหรือพนักงานของกลุ่มบริษัท

ที่มีอำานาจในการวางแผนและควบคุมการดำาเนินงานของกลุ่มบริษัท

4.14 สัญญาเช่าระยะยาว

 สญัญาเช่าทีดิ่น อาคาร และอปุกรณ์ทีค่วามเสีย่งและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กบัผูเ้ช่าถือเป็น

สญัญาเช่าการเงนิ สญัญาเช่าการเงนิจะบนัทกึเป็นรายจ่ายฝ่ายทนุด้วยมลูค่ายตุธิรรมของสนิทรพัย์ทีเ่ช่าหรอืมลูค่าปัจจบุนั

สทุธขิองจำานวนเงนิทีต้่องจ่ายตามสญัญาเช่าแล้วแต่มลูค่าใดจะตำา่กว่า ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าหกัค่าใช้จ่ายทางการเงนิ

จะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยาว ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์

ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ที่เช่า

 สญัญาเช่าทีด่นิ อาคาร และอปุกรณ์ทีค่วามเสีย่งและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กบัผูเ้ช่าถอื

เป็นสัญญาเช่าดำาเนนิงาน จำานวนเงนิทีจ่่ายตามสญัญาเช่าดำาเนนิงานรบัรูเ้ป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำาไรหรอืขาดทนุตามวิธี

เส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า
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4.15 เงินตราต่างประเทศ

 บริษทัฯแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการเป็นสกลุเงนิบาท ซึง่เป็นสกลุเงนิทีใ่ช้ในการดำาเนนิงานของบริษทัฯ 

รายการต่างๆของแต่ละกิจการที่รวมอยู่ในงบการเงินรวมวัดมูลค่าด้วยสกุลเงินที่ใช้ในการดำาเนินงานของแต่ละกิจการนั้น

 รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สิน

ที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา

รายงาน

 กำาไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในส่วนของกำาไรหรือขาดทุน

4.16 การด้อยค่าของสินทรัพย์

 ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจะทำาการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์ไม่มี

ตัวตนและสินทรัพย์อื่นของกลุ่มบริษัทหากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า กลุ่มบริษัทรับรู้ขาดทุนจากการ

ด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าตำ่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะ

ได้รบัคนืหมายถงึมลูค่ายตุธิรรมหกัต้นทนุในการขายของสนิทรพัย์หรอืมลูค่าจากการใช้สนิทรพัย์แล้วแต่ราคาใดจะสงูกว่า

 กลุ่มบริษัทจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกำาไรหรือขาดทุน

4.17 ผลประโยชน์ของพนักงาน

 ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

 กลุ่มบริษัทรับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง ผลตอบแทนพิเศษและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน

 โครงการสมทบเงิน

 กลุ่มบริษัทและพนักงานได้ร่วมกันจัดต้ังกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่

กลุ่มบริษัทจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสำารองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัท 

เงินที่กลุ่มบริษัทจ่ายสมทบกองทุนสำารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน

 กลุ่มบริษัทมีภาระสำาหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซ่ึงกลุ่มบริษัทถือว่า

เงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสำาหรับพนักงาน 

 กลุ่มบริษัทคำานวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณ

การไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชาญอสิระได้ทำาการประเมนิภาระผกูพนัดงักล่าวตามหลกัคณติศาสตร์

ประกันภัย

 ผลกำาไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสำาหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน

ของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกำาไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

4.18 ประมาณการหนี้สิน

 กลุ่มบริษัทจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และ

มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากลุ่มบริษัทจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และ

กลุ่มบริษัทสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ 
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4.19 ภาษีเงินได้

 ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

 กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจำานวนท่ีคาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคำานวณจากกำาไร

ทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำาหนดในกฎหมายภาษีอากร

 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

 กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน 

ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ 

ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

 กลุม่บริษทัรับรูห้นีส้นิภาษีเงนิได้รอการตัดบญัชขีองผลแตกต่างชัว่คราวทีต้่องเสยีภาษทีกุรายการ แต่รบัรูส้นิทรพัย์ภาษเีงนิ

ได้รอการตดับัญชสีำาหรบัผลแตกต่างชัว่คราวทีใ่ช้หกัภาษ ีรวมทัง้ผลขาดทนุทางภาษทีีย่งัไม่ได้ใช้ในจำานวนเท่าทีม่คีวามเป็น

ไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริษัทจะมีกำาไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี

และผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

 กลุม่บรษิทัจะทบทวนมลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย์ภาษเีงนิได้รอการตดับญัชทีกุวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน และจะทำาการ

ปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มบริษัทจะไม่มีกำาไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำา

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

 กลุ่มบริษัทจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการท่ีได้

บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น 

4.20 การวัดมูลค่ายุติธรรม

 มลูค่ายตุธิรรม หมายถงึ ราคาทีค่าดว่าจะได้รบัจากการขายสนิทรพัย์หรอืเป็นราคาทีจ่ะต้องจ่ายเพือ่โอนหนีส้นิให้ผูอ้ืน่โดย

รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า กลุ่มบริษัทใช้

ราคาเสนอซ้ือขายในตลาดทีม่สีภาพคล่องในการวดัมลูค่ายตุธิรรมของสนิทรพัย์และหนีส้นิซึง่มาตรฐานการรายงานทางการ

เงินที่เกี่ยวข้องกำาหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องสำาหรับสินทรัพย์หรือ

หนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได้ กลุ่มบริษัทจะประมาณมูลค่า

ยุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลท่ีสามารถสังเกตได้ที่

เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

 ลำาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงินแบ่งออกเป็น

สามระดับตามประเภทของข้อมูลที่นำามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

 ระดับ 1  ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง

 ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม

 ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น 

 ทกุวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุม่บรษิทัจะประเมนิความจำาเป็นในการโอนรายการระหว่างลำาดบัชัน้ของมลูค่ายตุธิรรม

สำาหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจำา
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5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำาคัญ

 ในการจัดทำางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจำาเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณ

การในเร่ืองที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจำานวนเงินที่

แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำานวนท่ี

ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สำาคัญมีดังนี้

 ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน

 บรษิทัฯจะบนัทกึค่าเผือ่การด้อยค่าของเงนิลงทนุในบรษิทัย่อยในงบการเงนิเฉพาะกจิการ และกลุม่บรษิทัจะบนัทกึค่าเผือ่

การด้อยค่าของเงนิลงทนุในหลกัทรพัย์เผือ่ขายและเงนิลงทนุทัว่ไป เมือ่มลูค่ายตุธิรรมของเงนิลงทนุดงักล่าวได้ลดลงอย่าง

มีสาระสำาคัญและเป็นระยะเวลานานหรือเมื่อมีข้อบ่งช้ีของการด้อยค่า การท่ีจะสรุปว่าเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมี

สาระสำาคัญหรือเป็นระยะเวลานานหรือไม่นั้นจำาเป็นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร

 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

 ในการคำานวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจำาเป็นต้องทำาการประมาณอายุการให้ประโยชน์และ

มูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่

หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

 นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารจำาเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุน

จากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนตำ่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำาเป็น

ต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการประมาณการรายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคต ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น

 การจัดประเภทเงินกู้ยืมระยะยาว

 ในการจัดประเภทส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารท่ีถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจใน

การประมาณการการไถ่ถอนหลกัประกนัและการจ่ายชำาระคนืเงนิกูย้มืตามเงือ่นไขและข้อกำาหนดท่ีระบุในสญัญาเงนิกูน้ัน้ๆ

 การประมาณต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์

 ในการคำานวณต้นทุนขายบ้านพร้อมที่ดินและหน่วยในอาคารชุดพักอาศัย บริษัทฯต้องประมาณต้นทุนท้ังหมดท่ีจะใช้ใน

การพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัย์ ซึง่ต้นทนุดงักล่าวประกอบด้วย ต้นทนุทีด่นิและการปรบัปรงุทีด่นิ ต้นทนุค่าออกแบบ

และก่อสร้าง ต้นทุนงานสาธารณูปโภค ต้นทุนการกู้ยืมเพื่อใช้ในการก่อสร้างโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ 

ฝ่ายบริหารได้ประมาณการต้นทุนดังกล่าวขึ้นจากประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจโดยจะมีการทบทวนการประมาณ

การดังกล่าวเป็นระยะๆ หรือเมื่อต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงแตกต่างจากประมาณการต้นทุนอย่างมีสาระสำาคัญ 
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6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

 ในระหว่างปี กลุม่บรษิทัมรีายการธรุกจิทีส่ำาคัญกบับุคคลหรอืกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั รายการธรุกจิดงักล่าวเป็นไปตามเงือ่นไข

ทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อย และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไป

ตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้ 

 (หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
นโยบายการกำาหนดราคา

2562 2561 2562 2561

รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย

(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)

รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ - - 1 1 ราคาตามสัญญา

ดอกเบี้ยรับ - - 1 7 ร้อยละ 1.9 - 3.8 ต่อปี
 (2561: ร้อยละ 1.8 - 3.9 ต่อปี)

ค่าบริหารจัดการอาคาร - - 3 3 ราคาตามสัญญา

รายการธุรกิจกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ดอกเบี้ยรับ 83 81 - - ร้อยละ 10.0 - 15.0 ต่อปี
 (2561: ร้อยละ 12.0 ต่อปี)

รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ - 1 - - ราคาตามสัญญา

ซื้อวัสดุก่อสร้าง 110 174 110 174 ใกล้เคียงกับราคาที่ซื้อจากรายอื่น

 ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อยและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีรายละเอียด

ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

เงินปันผลจากบริษัทย่อยค้างรับ

(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)  -

Supalai Philippines Incorporate - - - 182,400

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน  
(หมายเหตุ 18)

บริษัท ดูราฟลอร์ จำากัด (มีกรรมการร่วมกัน) 20,448 31,515 20,282 31,501

 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยและดอกเบี้ยค้างรับ

 ยอดคงค้างของเงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับระหว่างบริษัทฯและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 

2561 มีการเคลื่อนไหวดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดคงเหลือ 
ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2561 เพิ่มขึ้น ลดลง

ยอดคงเหลือ 
ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2562

บริษัท ศุภาลัย พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำากัด 68,408 159,484 (200,128) 27,764

บริษัท ศุภาลัยอิสาน จำากัด - 139,321 (18,906) 120,415

รวม 68,408 298,805 (219,034) 148,179
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เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่การร่วมค้าและดอกเบี้ยค้างรับ

 ยอดคงค้างของเงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับระหว่างบริษัทย่อยและการร่วมค้า ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

และ 2561 มีการเคลื่อนไหวดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม

ยอดคงเหลือ 
ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2561 เพิ่มขึ้น ลดลง

ยอดคงเหลือ ณ 
วันท่ี 31 ธันวาคม 

2562

The Rippleside Development Joint Venture - 21,231 - 21,231

 เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่การร่วมค้าและดอกเบี้ยค้างรับ

 ยอดคงค้างของเงินให้กู้ยืมระยะยาวและดอกเบ้ียค้างรับระหว่างบริษัทย่อยและการร่วมค้า ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

และ 2561 มีการเคลื่อนไหวดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม

ยอดคงเหลือ 
ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2561 เพิ่มขึ้น ลดลง

ยอดคงเหลือ 
ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2562

Ballarat Street Development Pty Ltd - 94,732 - 94,732

 เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทร่วมและดอกเบี้ยค้างรับ

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม

2562 2561

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทร่วมและดอกเบี้ยค้างรับ 802,883 820,218

หัก ส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปีและดอกเบี้ยค้างรับ - (171,308)

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทร่วมสุทธิจากส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี 802,883 648,910

 ยอดคงค้างของเงินให้กู้ยืมระยะยาวและดอกเบี้ยค้างรับระหว่างบริษัทย่อยและบริษัทร่วมค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

และ 2561 มีการเคลื่อนไหวดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม

ยอดคงเหลือ 
ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2561 เพิ่มขึ้น ลดลง

ยอดคงเหลือ 
ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2562

Peet No. 1895 Pty Ltd 748,281 69,756 (234,297) 583,740

Satterley Narangba Pty Ltd 71,937 - (5,644) 66,293

Peet 2018 No. 1 Pty Ltd - 146,740 (320) 146,420

Satterley Madora Bay Pty Ltd - 6,430 - 6,430

รวม 820,218 222,926 (240,261) 802,883
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 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

 ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการและ

ผู้บริหาร ดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

ผลประโยชน์ระยะสั้น 168,869 171,909 151,016 152,923

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 19,094 4,795 17,297 3,783

รวม 187,963 176,704 168,313 156,706

7. เงินลงทุนชั่วคราว

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า

หน่วยลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหนี้ - 30,128 - 30,128

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย

ตราสารทุน 124,339 101,431 - -

พันธบัตรรัฐบาลในต่างประเทศ 564,035 586,470 - -

รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
  - ราคาทุน 688,374 687,901 - -

หัก ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง 
  มูลค่าเงินลงทุน (23,227) (89,414) - -

มูลค่ายุติธรรม 665,147 598,487 - -

รวมเงินลงทุนชั่วคราว 665,147 628,615 - 30,128

8. ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

ที่ดิน 3,475,864 9,635,056 3,450,058 9,633,021

ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างระหว่างพัฒนา 42,697,549 32,596,151 40,389,305 30,764,161

ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่พัฒนาแล้ว 7,367,253 8,318,603 6,972,176 7,881,322

รวม 53,540,666 50,549,810 50,811,539 48,278,504

หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการลดมูลค่าของโครงการ (5,299) (6,737) (3,299) (4,737)

ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
  เพื่อขาย - สุทธิ 53,535,367 50,543,073 50,808,240 48,273,767
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 ในระหว่างปี กลุม่บรษิทัได้รวมต้นทนุการกูย้มืเข้าเป็นต้นทนุของโครงการพฒันาอสงัหารมิทรพัย์เพือ่ขาย โดยคำานวณจาก

อัตราการตั้งขึ้นเป็นทุนซึ่งเป็นอัตราถัวเฉลี่ยถ่วงนำ้าหนักของเงินกู้ดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

ต้นทุนการกู้ยืมส่วนที่รวมเป็นต้นทุนของโครงการ 
 พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย (ล้านบาท) 132 203 126 195

อัตราการตั้งขึ้นเป็นทุน (ร้อยละ) 1.9 - 3.4 2.3 - 3.9 1.9 - 3.1 2.3 - 3.9

 กลุม่บรษิทัได้นำาทีดิ่นพร้อมสิง่ปลกูสร้างในโครงการไปจดจำานองไว้กบัธนาคารเพือ่เป็นหลกัประกนัเงนิเบกิเกนิบญัช ีเงนิกูย้มื 

การออกหนังสือคำ้าประกันและการอาวัลตั๋วสัญญาใช้เงิน สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

มูลค่าสุทธิตามบัญชี 20,610 19,191 19,877 18,297

9. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

 เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

บริษัท
ทุนเรียกชำาระแล้ว ราคาทุน

เงินปันผลที่บริษัทฯ
รับระหว่างปี

2562
(ล้านบาท)

2561
(ล้านบาท)

2562 2561 2562 2561

บริษัท ศุภาลัยอิสาน จำากัด 335 335 331,325 331,325 33,132 -

บริษัท ภูเก็ต เอสเตท จำากัด 169 169 215,292 215,292 - -

บริษัท หาดใหญ่นครินทร์ จำากัด 192 192 173,010 173,010 43,293 27,058

บริษัท ศุภาลัย พรอพเพอร์ตี้ 
 แมเนจเม้นท์ จำากัด 245 45 244,985 44,997 - -

Supalai Philippines Incorporate 900 600 432,328 432,328 - 182,400

(ล้านฟิลิปปินส์เปโซ)

Supalai Singapore Holdings Pte. Ltd. 81 81 2,057,911 2,056,845 - -

(ล้านเหรียญสิงคโปร์)

รวม 3,454,851 3,253,797 76,425 209,458

หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน (33,000) (33,000)

เงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ 3,421,851 3,220,797

 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 บริษัท ศุภาลัย พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำากัด 

ได้มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจำานวน 200 ล้านบาท เพื่อนำาไปลงทุนในโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บริษัทย่อย

ดังกล่าวได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562
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10. เงินลงทุนในการร่วมค้า

10.1 รายละเอียดของเงินลงทุนในการร่วมค้า

 เงนิลงทนุในการร่วมค้าซึง่เป็นเงนิลงทนุในกจิการท่ีประกอบธรุกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ท่ีบรษิทัย่อยและบรษิทัอืน่ควบคมุ

ร่วมกัน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

การร่วมค้า

งบการเงินรวม

สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน
มูลค่าตามบัญชี

ตามวิธีส่วนได้เสีย

2562 
(ร้อยละ)

2561 
(ร้อยละ)

2562 2561 2562 2561

The Satterley Officer Joint Venture 25 25 - 56,021 191,592 244,776

The Rippleside Development Joint   
 Venture 50 50 229,662 229,662 173,371 169,802

The Satterley Greenvale Joint Venture 25 25 67,167 238,192 244,150 315,917

Fyansford Development Pty Ltd 50 50 278,457 278,457 298,149 280,591

Ballarat Street Development Pty Ltd 50 - 1 - (1,381) -

รวม 575,287 802,332 905,881 1,011,086

 เม่ือวันท่ี 8 มกราคม 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการของ The Satterley Officer Joint Venture มีมติอนุมัติให้จ่ายเงิน

คืนทุนให้กับผู้ถือหุ้นจำานวน 7 ล้านเหรียญออสเตรเลีย ในระหว่างปี Supalai Officer Development Pty Ltd ได้รับเงิน

คืนทุนจำานวน 2 ล้านเหรียญออสเตรเลียและบันทึกลดราคาทุนของเงินลงทุนใน The Satterley Officer Joint Venture 

จากการคืนทุนดังกล่าวแล้ว

 เม่ือวันท่ี 19 มีนาคม 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯมีมติอนุมัติให้ Supalai Australia Holdings Pty Ltd 

เข้าร่วมลงทุนใน Ballarat Street Development Pty Ltd ซ่ึงการร่วมค้าดังกล่าวจัดต้ังข้ึนในประเทศออสเตรเลีย ปัจจุบัน

บริษัทย่อยดังกล่าวได้ทำาสัญญาลงทุนในการร่วมค้าน้ันแล้ว โดยจ่ายชำาระเงินลงทุนในหุ้นสามัญของการร่วมค้าดังกล่าว

จำานวน 50 เหรียญออสเตรเลีย และอนุมัติวงเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่การร่วมค้าจำานวน 11 ล้านเหรียญออสเตรเลีย 

 ในระหว่างปี 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการของ The Satterley Greenvale Joint Venture มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินคืนทุน

ให้กับผู้ถือหุ้นจำานวน 33 ล้านเหรียญออสเตรเลีย Supalai Greenvale Development Pty Ltd ได้รับเงินคืนทุนจำานวน

 8 ล้านเหรียญออสเตรเลียและบันทึกลดราคาทุนของเงินลงทุนใน The Satterley Greenvale Joint Venture จากการ

คืนทุนดังกล่าวแล้ว
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10.2 ส่วนแบ่งกำาไร (ขาดทุน) ส่วนแบ่งกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนและเงินปันผลรับ

 ในระหว่างปี บริษัทย่อยรับรู้ส่วนแบ่งกำาไร (ขาดทุน) ส่วนแบ่งกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนและเงินปันผลรับจากการลงทุน

ในการร่วมค้าในงบการเงินรวมดังน้ี

(หน่วย: พันบาท)

การร่วมค้า

งบการเงินรวม

ส่วนแบ่งกำาไร (ขาดทุน)
จากเงินลงทุนในการร่วมค้า

ในระหว่างปี

ส่วนแบ่งกำาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืนจากเงินลงทุน
ในการร่วมค้าในระหว่างปี

เงินปันผลรับ
ในระหว่างปี

2562 2561 2562 2561 2562 2561

The Satterley Officer Joint   
 Venture 31,511 152,730 990 (28,758) 29,664 27,843

The Rippleside Development
 Joint Venture 17,312 10,866 (13,743) (17,695) - -

The Satterley Greenvale Joint  
 Venture 127,132 5,816 (27,874) (37,850) - 31,091

Fyansford Development
 Pty Ltd 40,432 14,140 (22,874) (30,663) - -

Ballarat Street Development
 Pty Ltd (1,416) - 34 - - -

รวม 214,971 183,552 (63,467) (114,966) 29,664 58,934
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11. เงินลงทุนในบริษัทร่วม

11.1 รายละเอียดของบริษัทร่วม

 เงินลงทุนในบริษัทร่วมเป็นเงินลงทุนในกิจการซึ่งประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เงินลงทุนดังกล่าวมีรายละเอียด

ดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

ชื่อบริษัท

งบการเงินรวม

สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน
มูลค่าตามบัญชี

ตามวิธีส่วนได้เสีย

2562
(ร้อยละ)

2561
(ร้อยละ)

2562 2561 2562 2561

Peet No. 1895 Pty Ltd 50 50 84 84 146,247 177,550

Satterley Narangba Pty Ltd 17 17 24,848 24,848 16,329 23,600

Peet 2018 No. 1 Pty Ltd 19 - 14,840 - 14,595 -

Satterley Madora Bay Pty Ltd 11 - 1 - (30) -

รวม 39,773 24,932 177,141 201,150

 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 Supalai Australia Holdings Pty Ltd ได้จ่ายชำาระเงินลงทุนในหุ้นสามัญของ Peet 2018 

No. 1 Pty Ltd เป็นจำานวนเงิน 705,000 เหรียญออสเตรเลีย และเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทร่วมดังกล่าวจำานวน 

6 ล้านเหรียญออสเตรเลีย ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561

 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯมีมติอนุมัติให้ Supalai Australia Holdings Pty Ltd 

เข้าร่วมลงทุนใน Satterley Madora Bay Pty Ltd ซึ่งบริษัทร่วมดังกล่าวจัดตั้งขึ้นในประเทศออสเตรเลีย ปัจจุบันบริษัท

ย่อยดังกล่าวได้ทำาสัญญาลงทุนในบริษัทร่วมนั้นแล้ว โดยจ่ายชำาระเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทร่วมดังกล่าวจำานวน 

80 เหรียญออสเตรเลีย และอนุมัติวงเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่ บริษัทร่วมจำานวน 4 ล้านเหรียญออสเตรเลีย

11.2 ส่วนแบ่งกำาไร (ขาดทุน) ส่วนแบ่งกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและเงินปันผลรับ

 ในระหว่างปี บริษัทย่อยรับรู้ส่วนแบ่งกำาไร (ขาดทุน) ส่วนแบ่งกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและเงินปันผลรับจากการลงทุน

ในบริษัทร่วมในงบการเงินรวมดังนี้ 

(หน่วย: พันบาท)

ชื่อบริษัท

งบการเงินรวม

ส่วนแบ่งกำาไร (ขาดทุน) 
จากเงินลงทุนใน 

บริษัทร่วมในระหว่างปี

ส่วนแบ่งกำาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่นจากเงินลงทุน
ในบริษัทร่วมในระหว่างปี 

เงินปันผลรับ
ในระหว่างปี

2562 2561 2562 2561 2562 2561

Peet No. 1895 Pty Ltd 25,248 124,483 (13,490) (13,633) 43,061 -

Satterley Narangba Pty Ltd (5,554) (1,320) (1,717) 72 - -

Peet 2018 No. 1 Pty Ltd (251) - 6 - - -

Satterley Madora Bay Pty Ltd (32) - 1 - - -

รวม 19,411 123,163 (15,200) (13,561) 43,061 -



283รายงานประจ�าปี 2562

11
.3

 ข้
อมู

ลท
าง

กา
รเ

งิน
ขอ

งบ
ริษั

ทร่
วม

 
สรุ

ปร
าย

กา
รฐ

าน
ะท

าง
กา

รเ
งิน

(ห
น่ว

ย:
 ล

้าน
บา

ท)

Pe
et

 N
o.

 1
89

5 
Pt

y 
Lt

d
Sa

tt
er

le
y 

Na
ra

ng
ba

 P
ty

 L
td

Pe
et

 2
01

8 
No

. 1
 P

ty
 L

td
Sa

tt
er

le
y 

M
ad

or
a 

Ba
y 

Pt
y 

Lt
d

25
62

25
61

25
62

25
61

25
62

25
61

25
62

25
61

สิน
ทร

ัพย
์หม

ุนเ
วีย

น
96

48
9

83
7

88
0

1,
11

9
-

1,
00

8
-

สิน
ทร

ัพย
์ไม

่หม
ุนเ

วีย
น

2,
16

5
2,

16
5

5
2

-
-

-
-

หน
ี้สิน

หม
ุนเ

วีย
น

(6
94

)
(7

25
)

(3
39

)
(3

19
)

(2
)

-
(9

50
)

-

หน
ี้สิน

ไม
่หม

ุนเ
วีย

น
(1

,2
74

)
(1

,5
73

)
(4

07
)

(4
24

)
(1

,0
39

)
-

(5
8)

-

สิน
ทร

ัพ
ย์ 

- ส
ุทธ

ิ
29

3
35

6
96

13
9

78
-

-
-

สัด
ส่ว

นเ
งิน

ลง
ทุน

 (ร
้อย

ละ
)

50
50

17
17

19
-

11
-

มูล
ค่า

ตา
มบ

ัญ
ชีข

อง
ส่ว

นไ
ด้เ

สีย
ขอ

งบ
ริษ

ัทร
่วม

14
7

17
8

16
24

15
-

-
-

  
สรุ

ปร
าย

กา
รก

ำาไ
รข

าด
ทุน

เบ็
ดเ

สร็
จ

(ห
น่ว

ย:
 ล

้าน
บา

ท)

สำา
หร

ับป
ีสิ้น

สุด
วัน

ที่ 
31

 ธ
ันว

าค
ม

Pe
et

 N
o.

 1
89

5 
Pt

y 
Lt

d
Sa

tt
er

le
y 

Na
ra

ng
ba

 P
ty

 L
td

Pe
et

 2
01

8 
No

. 1
 P

ty
 L

td
Sa

tt
er

le
y 

M
ad

or
a 

Ba
y 

Pt
y 

Lt
d

25
62

25
61

25
62

25
61

25
62

25
61

25
62

25
61

รา
ยไ

ด้
44

6
1,

47
5

92
-

-
-

-
-

กำา
ไร

 (ข
าด

ทุน
)

51
24

9
(3

3)
(8

)
(1

)
-

-
-

กำา
ไร

ขา
ดท

ุนเ
บ็ด

เส
ร็จ

อื่น
(2

7)
(2

7)
(1

0)
-

-
-

-
-

กำา
ไร

ขา
ดท

ุนเ
บ็ด

เส
ร็จ

รว
ม

24
22

2
(4

3)
(8

)
(1

)
-

-
-



284 บริษัท ศุภาลัย จ�ากัด (มหาชน)

12. เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

ตราสารที่จะถือจนครบกำาหนด

ตราสารหน้ีภาคเอกชนในต่างประเทศ 264,928 320,758 264,928 320,758

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย

ตราสารทุนในประเทศ 98,890 78,936 - -

เงินลงทุนในหน่วยลงทุน

หน่วยลงทุนในกองทุนรวม 500 500 500 500

หัก  ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
 มูลค่าเงินลงทุน (149) (155) (149) (155)

เงินลงทุนในหน่วยลงทุน - สุทธิ 351 345 351 345

เงินลงทุนในบริษัทอื่น

บริษัท สามัคคีซีเมนต์ จำากัด 2,270 2,270 2,270 2,270

บริษัท เซาท์เทอร์น ฮิลล์ จำากัด 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 365,439 401,309 266,549 322,373

13. อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน

 มูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 แสดงได้ดังน้ี

 (หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม

ที่ดินรอการพัฒนา
ที่ดิน อาคารและ
สำานักงานให้เช่า รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ราคาทุน 7,981 1,669,157 1,677,138

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม - (500,622) (500,622)

มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ 7,981 1,168,535 1,176,516

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ราคาทุน 7,981 1,625,159 1,633,140

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม - (449,895) (449,895)

มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ 7,981 1,175,264 1,183,245
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(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ที่ดินรอการพัฒนา
ที่ดิน อาคารและ
สำานักงานให้เช่า รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ราคาทุน 7,981 1,206,594 1,214,575

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม - (431,545) (431,545)

มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ 7,981 775,049 783,030

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ราคาทุน 7,981 1,157,126 1,165,107

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม - (399,867) (399,867)

มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ 7,981 757,259 765,240

 การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนสำาหรับปี 2562 และ 2561 แสดงได้ดังน้ี

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

มูลค่าตามบัญชีต้นปี 1,183,245 1,235,502 765,240 796,060

ซื้อเพิ่มระหว่างปี 34,815 137 36,159 900

โอนมาจากต้นทุนโครงการพัฒนา
  อสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย 14,209 3,473 14,209 -

จำาหน่ายระหว่างปี - มูลค่าสุทธิตามบัญชี
  ณ วันที่จำาหน่าย - - (825) -

ค่าเสื่อมราคา (55,753) (55,867) (31,753) (31,720)

มูลค่าตามบัญชีปลายปี 1,176,516 1,183,245 783,030 765,240

 มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 แสดงได้ดังน้ี

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

ที่ดินรอการพัฒนา 18,300 18,300 18,300 18,300

ที่ดิน อาคารและสำานักงานให้เช่า 2,473,060 2,397,235 1,631,760 1,556,435

 มูลค่ายุติธรรมประเมนิโดยผู้ประเมินราคาอิสระโดยใช้เกณฑ์ราคาตลาดและวิธีพิจารณารายได ้ข้อสมมติฐานหลักท่ีใช้ในการ

ประเมินราคาประกอบด้วยอัตราผลตอบแทน อัตราเงินเฟ้อ อัตราพ้ืนท่ีว่างระยะยาวและอัตราการเติบโตระยะยาวของค่า

เช่า

 บริษัทยอ่ยได้นำาอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนมูลค่าสุทธิตามบัญชีจำานวนประมาณ 35 ล้านบาท ไปจดจำานองไว้กับธนาคาร

เพ่ือเป็นหลักประกันเงินเบิกเกินบัญชีและการออกหนังสือคำ้าประกัน
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 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษัทมีอาคารและอุปกรณ์จำานวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้ว

แต่ยังใช้งานอยู่ สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสมและ
 ค่าเผ่ือการด้อยค่าของสินทรัพย์ 388 347 192 165

 บริษัทย่อยได้นำาที่ดินมูลค่าสุทธิตามบัญชีจำานวนประมาณ 1 ล้านบาทไปจดจำานองไว้กับธนาคารเพื่อเป็นหลักประกัน

เงินเบิกเกินบัญชี

15. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

 มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ - ราคาทุน 97,678 83,042 95,669 82,209

หัก ค่าตัดจำาหน่ายสะสม (34,077) (26,822) (33,210) (25,995)

มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ 63,601 56,220 62,459 56,214

 การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนสำาหรับปี 2562 และ 2561 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

มูลค่าตามบัญชีต้นปี 56,220 57,844 56,214 57,811

ซื้อซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ 14,636 5,247 13,460 5,247

ค่าตัดจำาหน่าย (7,255) (6,871) (7,215) (6,844)

มูลค่าตามบัญชีปลายปี 63,601 56,220 62,459 56,214

16. สินทรัพย์ที่รับรู้จากต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญา

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561

มูลค่าตามบัญชีต้นปี 402,418 38,161

เพิ่มขึ้น 106,025 410,448

ค่าตัดจำาหน่าย (67,943) (46,191)

มูลค่าตามบัญชีปลายปี 440,500 402,418
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17. เจ้าหนี้ตั๋วแลกเงิน

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 1,996,492

บวก ออกตั๋วแลกเงิน 2,000,000

หัก   จ่ายคืนตั๋วแลกเงิน (3,000,000)

บวก ตัดจำาหน่ายดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้า 22,985

หัก  ดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้ารอตัดบัญชี (26,319)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 993,158

 ตั๋วแลกเงินระยะสั้นดังกล่าวมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.15 ต่อปี และไม่มีหลักทรัพย์คำ้าประกัน ตั๋วแลกเงินดังกล่าวจะ

ครบกำาหนดไถ่ถอนในเดือนเมษายน 2563

18. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

เจ้าหนี้การค้า

 กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 6) 20,448 31,515 20,282 31,501

 กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 1,918,350 1,143,982 1,823,740 1,094,685

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 379,609 406,667 325,362 354,421

รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 2,318,407 1,582,164 2,169,384 1,480,607

19. เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร 3,008,015 78,298 2,898,000 -

หัก ส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี (3,008,015) - (2,898,000) -

เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร - สุทธิ - 78,298 - -
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 การเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินกู้ยืมระยะยาวสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

ยอดคงเหลือต้นปี 78,298 2,588,998 - 2,460,000

บวก กู้เพิ่ม 19,275,959 19,603,329 19,238,100 19,595,000

หัก จ่ายคืนเงินกู้ (16,340,100) (22,100,682) (16,340,100) (22,055,000)

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (6,142) (13,347) - -

ยอดคงเหลือปลายปี 3,008,015 78,298 2,898,000 -

 เงินกู้ยืมเหล่านี้คิดดอกเบี้ยในอัตราที่อ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมขั้นตำ่าของธนาคาร (MLR) อัตราดอกเบี้ย MMR 

หรืออัตราดอกเบี้ย BIBOR โดยมีเงื่อนไขการชำาระคืนร้อยละ 70 ของราคาขาย โดยไม่ตำ่ากว่าจำานวนท่ีธนาคารกำาหนด 

เมื่อมีการไถ่ถอนโฉนดที่ดินหรือหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด 

 เงินกู้ยืมของกลุ่มบริษัทคำ้าประกันโดยการจดจำานองท่ีดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างท่ีมีอยู่และจะมีในภายหน้าในโครงการของ

กลุ่มบริษัท 

 สัญญาเงินกู้ยืมส่วนใหญ่ได้ระบุข้อปฏิบัติและข้อจำากัดที่กลุ่มบริษัทต้องถือปฏิบัติบางประการตามที่ระบุในสัญญา เช่น 

การจ่ายเงินปันผล การดำารงอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามสัญญา เป็นต้น

 กลุ่มบริษัทมีวงเงินกู้ยืมระยะยาวตามสัญญาเงินกู้ที่ยังมิได้เบิกใช้ สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

วงเงินกู้ยืมระยะยาวที่ยังมิได้เบิกใช้ 19,232 27,241 18,619 26,680
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21. สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

 จำานวนเงินสำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงาน แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี 156,630 139,305 140,606 125,275

ส่วนที่รับรู้ในกำาไรหรือขาดทุน:

 ต้นทุนบริการในปัจจุบัน 14,356 14,248 12,508 12,605

 ต้นทุนดอกเบี้ย 2,996 3,077 2,601 2,726

 ต้นทุนบริการในอดีต 49,879 - 45,989 -

ส่วนที่รับรู้ในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:

  ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติ
   ทางการเงิน  (6,929) - (7,286) -

  ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ 2,837 - 3,124 -

ผลประโยชน์ที่จ่ายระหว่างปี (2,704) - - -

สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี 217,065 156,630 197,542 140,606

 กลุ่มบริษัทคาดว่าจะจ่ายชำาระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีข้างหน้า เป็นจำานวนประมาณ 49 ล้านบาท 

(งบการเงินเฉพาะกิจการ: จำานวน 48 ล้านบาท) (2561: 41 ล้านบาท งบการเงินเฉพาะกิจการ: 41 ล้านบาท)

 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 ระยะเวลาเฉลีย่ถ่วงนำา้หนกัในการจ่ายชำาระผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานของกลุม่บรษิทั

ประมาณ 10 ปี (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 10 ปี) (2561: 10 ปี งบการเงินเฉพาะกิจการ: 10 ปี)

 สมมติฐานที่สำาคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ร้อยละต่อปี)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

อัตราคิดลด 2 3 2 3

อัตราการขึ้นเงินเดือน 4 - 6 5 - 7 6 7

อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำานวนพนักงาน 0 - 40 0 - 40 0 - 30 0 - 30
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 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สำาคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5 ลดลงร้อยละ 0.5 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5 ลดลงร้อยละ 0.5

อัตราคิดลด (11) 12 (10) 11

อัตราการขึ้นเงินเดือน 12 (11) 11 (10)

(หน่วย: ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5 ลดลงร้อยละ 0.5 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5 ลดลงร้อยละ 0.5

อัตราคิดลด (7) 8 (7) 7

อัตราการขึ้นเงินเดือน 8 (8) 8 (7)

22. สำารองตามกฎหมาย

 ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯต้องจัดสรรกำาไรสุทธิประจำาปี

ส่วนหน่ึงไว้เปน็ทนุสำารองไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 5 ของกำาไรสทุธปิระจำาปีหักดว้ยยอดขาดทนุสะสมยกมา (ถา้ม)ี จนกวา่ทนุสำารอง

น้ีจะมีจำานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำาไปจ่ายเงินปันผลได้ ใน

ปัจจุบันบริษัทฯได้จัดสรรสำารองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว

23. รายได้จากสัญญาท่ีทำากับลูกค้า

23.1 รายได้ท่ีรับรู้ท่ีเก่ียวข้องกับยอดคงเหลือตามสัญญา

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

รายได้ที่รับรู้ที่เคยรวมอยู่ในยอดยกมาของหนี้สิน
 ที่เกิดจากสัญญา 1,307 1,248 1,292 1,225

23.2 รายได้ที่คาดว่าจะรับรู้สำาหรับภาระที่ยังปฎิบัติไม่เสร็จสิ้น

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทคาดว่าจะมีรายได้ที่รับรู้ในอนาคตสำาหรับภาระที่ยังปฏิบัติไม่เสร็จสิ้นของสัญญา

ที่ทำากับลูกค้าจำานวน 38,655 ล้านบาท (2561: 42,529 ล้านบาท) ซึ่งกลุ่มบริษัทคาดว่าจะปฏิบัติตามภาระของสัญญา

ดังกล่าวเสร็จสิ้นภายใน 5 ปี
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24. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

 รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สำาคัญดังต่อไปนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

ซื้อที่ดินและจ่ายค่างานก่อสร้างระหว่างปี 17,086 16,630 16,019 15,881

การเปลี่ยนแปลงในต้นทุนโครงการพัฒนา  
 อสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย (2,992) (1,033) (2,534) (1,199)

เงินเดือนและค่าแรง และผลประโยชน์อื่น 
 ของพนักงาน 630 649 527 533

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย 118 117 78 76

ค่าโฆษณาและส่งเสริมการขาย 620 527 572 473

ค่าธรรมเนียมการโอนและค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ 921 1,011 891 969

25. ภาษีเงินได้ 

 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สรุปได้ดังนี้

 (หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:

ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำาหรับปี 1,338,135 1,342,730 1,272,069 1,267,893

รายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
 นิติบุคคลของปีก่อน (25) 4,212 (30) 4,228

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี: 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่าง  
 ชั่วคราวและการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว 16,901 101,783 (3,550) 65,715

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในกำาไรขาดทุน 1,355,011 1,448,725 1,268,489 1,337,836
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 จำานวนภาษเีงนิได้ทีเ่กีย่วข้องกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของกำาไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อืน่สำาหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

และ 2561 สรุปได้ดังนี้ 

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ 
 ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก   
 คณิตศาสตร์ประกันภัย 818 - 833 -

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ 
 กำาไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่า 
 เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย (4,492) (3,697) 1 (11)

รวม (3,674) (3,697) 834 (11)

 รายการกระทบยอดระหว่างกำาไรทางบัญชีกับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

กำาไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 6,823,070 7,291,326 6,258,490 6,851,541

อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล ร้อยละ 17, 20, 30 ร้อยละ 17, 20, 30 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20

กำาไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี 1,360,693 1,453,147 1,251,698 1,370,308

รายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลของปีก่อน (25) 4,212 (30) 4,228

รายการปรับปรุงสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - 4,193 - -

ผลกระทบจากรายการตัดบัญชีในการจัดทำางบการเงินรวม (5,870) (5,904) - -

ผลกระทบทางภาษีสำาหรับ:

 รายได้ที่ต้องรับรู้ภาษีเพิ่มเติม 11,064 8,008 10,436 8,008

 ส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม (8,100) (14,732) - -

 รายได้ที่ได้รับการยกเว้นภาษี - (5) (15,285) (41,896)

 อื่น ๆ (2,751) (194) 21,670 (2,812)

รวม 213 (6,923) 16,821 (36,700)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในกำาไรขาดทุน 1,355,011 1,448,725 1,268,489 1,337,836
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 ส่วนประกอบของสนิทรพัย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชแีละหนีส้นิภาษเีงนิได้รอการตดับญัช ีประกอบด้วยรายการดงัต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

งบแสดงฐานะการเงิน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - 68 - -

 ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการลดมูลค่าของโครงการ 1,060 1,347 660 947

 ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน 500 500 6,800 6,800

 ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน 8,322 3,830 30 31

 ประมาณการหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากคดีความ 6,476 6,367 6,476 6,367

 สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 43,413 31,326 39,508 28,121

 ขาดทุนสะสมยกมา 8,276 4,768 - -

 อื่น ๆ 3,344 3,552 - 208

รวม 71,391 51,758 53,474 42,474

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

 ต้นทุนที่ทำาให้ได้มาซึ่งสัญญารอตัดบัญชี (88,100) (80,484) (88,100) (80,484)

 กำาไรของหน่วยงานในต่างประเทศที่ยังไม่ได้นำาส่ง (89,335) (64,758) - -

 อื่น ๆ (1,368) (701) (1,368) (701)

รวม (178,803) (145,943) (89,468) (81,185)

26. กำาไรต่อหุ้น

 กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำานวณโดยหารกำาไรสำาหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) 

ด้วยจำานวนถัวเฉลี่ยถ่วงนำ้าหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี

27. ส่วนงานดำาเนินงาน

 ข้อมูลส่วนงานดำาเนินงานที่นำาเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของกลุ่มบริษัทฯที่ผู ้มีอำานาจตัดสินใจสูงสุดด้าน

การดำาเนินงานได้รบัและสอบทานอย่างสมำา่เสมอ เพือ่ใช้ในการตดัสนิใจในการจดัสรรทรพัยากรให้กบัส่วนงานและประเมนิ

ผลการดำาเนินงานของส่วนงาน

 กลุ่มบริษัทใช้เกณฑ์ในการกำาหนดราคาระหว่างกันตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 6
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 ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์

 รายได้จากลูกค้าภายนอกกำาหนดขึ้นตามสถานที่ตั้งของลูกค้า

(หน่วย: ล้านบาท)

2562 2561

รายได้จากลูกค้าภายนอก 

ประเทศไทย 23,399 25,297

ออสเตรเลีย 158 256

รวม 23,557 25,553

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (ไม่รวมสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี)

ประเทศไทย 2,493 2,385

ออสเตรเลีย 1,963 1,926

รวม 4,456 4,311

 ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่

 ในปี 2562 และ 2561 กลุม่บรษัิทไม่มรีายได้จากลกูค้ารายใดทีม่มีลูค่าเท่ากบัหรอืมากกว่าร้อยละ 10 ของรายได้ของกจิการ

28. กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ

 กลุ่มบริษัทและพนักงานบริษัทฯได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำารองเลี้ยงชีพข้ึนตามพระราชบัญญัติกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ 

พ.ศ. 2530 โดยกลุม่บรษัิทและพนกังานจะจ่ายสมทบเข้ากองทนุเป็นรายเดอืนในอตัราร้อยละ 2 - 10 (2561: ร้อยละ 2 - 10) 

ของเงนิเดอืน กองทนุสำารองเลีย้งชพีน้ีบริหารโดยบรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทนุ กสกิรไทย จำากดั และจะจ่ายให้แก่พนักงาน

เมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของกลุ่มบริษัท ในระหว่างปี 2562 กลุ่มบริษัทรับรู้เงินสมทบดัง

กล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจำานวน 27 ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: จำานวน 26 ล้านบาท) (2561: 24 ล้านบาท งบการเงิน

เฉพาะกิจการ: 23 ล้านบาท)

29. เงินปันผล

เงินปันผล อนุมัติโดย
เงินปันผลจ่าย

(พันบาท)
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น

(บาท)

เงินปันผลระหว่างกาล
 สำาหรับปี 2561

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
  เม่ือวันท่ี 14 สิงหาคม 2561 837,750 0.40

รวมเงินปันผลสำาหรับปี 2561 837,750 0.40

เงินปันผลประจำาปี 2561 ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 
 เม่ือวันท่ี 23 เมษายน 2562 1,285,843 0.60

เงินปันผลระหว่างกาล
 สำาหรับปี 2562

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
  เม่ือวันท่ี 13 สิงหาคม 2562 857,230 0.40

รวมเงินปันผลสำาหรับปี 2562 2,143,073 1.00
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30. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น 

30.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

สัญญาก่อสร้างโครงการ 11,220 9,974 11,045 9,848

สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน 1,537 1,994 1,496 1,814

30.2 ภาระผูกพันอื่น 

 บริษัทย่อยมีภาระผูกพันเกี่ยวกับส่วนของเงินลงทุนในการร่วมค้าที่ยังไม่ได้เรียกชำาระจำานวนเงินประมาณ 15 ล้านเหรียญ

ออสเตรเลีย (31 ธันวาคม 2561: 7 ล้านเหรียญออสเตรเลีย)

30.3 การคำ้าประกัน

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษัทมีหนังสือคำ้าประกันที่ออกโดยธนาคารในนามของกลุ่มบริษัท 

ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของกลุ่มบริษัทคงเหลืออยู่ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

หนังสือคำ้าประกันระบบสาธารณูปโภค 1,642 1,555 1,533 1,435

หนังสือคำ้าประกันเจ้าหนี้การค้า 26 20 26 20

1,668 1,575 1,559 1,455

30.4 คดีฟ้องร้อง

 กลุ่มบริษัทถูกฟ้องร้องในคดีต่างๆ เกี่ยวกับการผิดสัญญา การเลิกสัญญาการเรียกเงินคืนและค่าเสียหาย ซ่ึงมีทุนทรัพย์

รวมเป็นจำานวนเงินประมาณ 71 ล้านบาท และคดียังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์และศาลฎีกาซึ่ง

ผลของคดยัีงไม่เป็นทีส่ิน้สดุ อย่างไรกต็าม ตามความเหน็ของฝ่ายกฎหมายและฝ่ายบรหิารของกลุม่บรษิทัคาดว่ากลุม่บรษิทั

จะไม่ได้รับผลเสียหายจากคดีฟ้องร้องดังกล่าว
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31. ลำาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์และหนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือเปิดเผยมูลค่า

ยุติธรรม แยกแสดงตามลำาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม

สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

 เงินลงทุนชั่วคราว - หลักทรัพย์เผื่อขาย 98 567 - 665

 เงินลงทุนระยะยาวอื่น - หลักทรัพย์เผื่อขาย 99 - - 99

สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม

 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - - 2,491 2,491

หนี้สินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม

 หุ้นกู้ - 9,748 - 9,748

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม

สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

 เงินลงทุนชั่วคราว - หลักทรัพย์เพื่อค้า 30 - - 30

 เงินลงทุนชั่วคราว - หลักทรัพย์เผื่อขาย 88 510 - 598

 เงินลงทุนระยะยาวอื่น - หลักทรัพย์เผื่อขาย 79 - - 79

สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม

 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - - 2,416 2,416

หนี้สินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม

 หุ้นกู้ - 12,706 - 12,706

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม

สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม

 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - - 1,650 1,650

หนี้สินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม

 หุ้นกู้ - 9,748 - 9,748
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(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม

สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

 เงินลงทุนชั่วคราว - หลักทรัพย์เพื่อค้า 30 - - 30

สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม

 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - - 1,575 1,575

หนี้สินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม

 หุ้นกู้ - 12,706 - 12,706

32. เครื่องมือทางการเงิน

32.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง

 เครื่องมือทางการเงินที่สำาคัญของกลุ่มบริษัทตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 “การแสดงรายการและ

การเปิดเผยข้อมูลสำาหรับเครื่องมือทางการเงิน” ที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบด้วยเงินสดและรายการ

เทียบเท่าเงินสด เงินลงทุน ลูกหน้ีการค้าและลูกหนี้อื่น เงินให้กู้ยืม เจ้าหนี้ตั๋วแลกเงิน เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 

เงินกู้ยืมระยะสั้น เงินกู้ยืมระยะยาวและหุ้นกู้ กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงท่ีเก่ียวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และ

มีนโยบายในการบริหารความเสี่ยงดังนี้

 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

 กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น และเงินให้กู้ยืม ฝ่ายบริหารควบคุม

ความเสี่ยงนี้โดยการกำาหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้นกลุ่มบริษัทจึงไม่คาดว่า

จะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระสำาคัญจากการให้สินเชื่อ นอกจากนี้การให้สินเชื่อของกลุ่มบริษัทไม่มีการกระจุกตัว

เนื่องจากกลุ่มบริษัทมีฐานของลูกค้าที่หลากหลายและมีอยู่จำานวนมากราย จำานวนเงินสูงสุดที่กลุ่มบริษัทอาจต้องสูญเสีย

จากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น และเงินให้กู้ยืมที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน

 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

 กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำาคัญอันเก่ียวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงินลงทุน เงินให้กู้ยืม เจ้าหนี้

ตั๋วแลกเงิน เงินกู้ยืมระยะสั้น เงินกู้ยืมระยะยาวและหุ้นกู้ สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยท่ี

ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาดหรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน
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 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สำาคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย 

และสำาหรับสนิทรพัย์และหนีส้นิทางการเงนิทีม่อีตัราดอกเบ้ียคงทีส่ามารถแยกตามวนัทีค่รบกำาหนดหรอืวนัทีม่กีารกำาหนด

อัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการกำาหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

อัตราดอกเบี้ยคงที่

อัตรา
ดอกเบ้ีย

ปรับข้ึนลง
ตามราคา

ตลาด
ไม่มีอัตรา
ดอกเบี้ย รวม

อัตรา
ดอกเบ้ียท่ี
แท้จริงต่อปี

ภายใน
1 ปี

มากกว่า 
1 ถึง 5 ปี

มากกว่า 
5 ปี

สินทรัพย์ทางการเงิน (ร้อยละ)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 360 296 656 0.10 - 0.38

เงินลงทุนชั่วคราว 567 - - - 98 665 หมายเหตุ 7

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - - - - 22 22 -

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่การร่วมค้า 21 - - - - 21 15.00

เงินฝากธนาคารที่มีภาระคำ้าประกัน - - - - 95 95 -

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่การร่วมค้า - - 730 - 73 803 10.00-12.00

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทร่วม - - - 22 - 22 1.20-1.30

เงินลงทุนระยะยาวอื่น - - - 265 100 365 หมายเหตุ 12

588 - 730 647 684 2,649

หนี้สินทางการเงิน

เจ้าหนี้ตั๋วแลกเงิน 993 - - - - 993 หมายเหตุ 17

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - - - - 2,101 2,101 หมายเหตุ 18

เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร - - - 3,008 - 3,008 หมายเหตุ 19

หุ้นกู้ 5,199 4,497 - - - 9,696 หมายเหตุ 20

6,192 4,497 - 3,008 2,101 15,798
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(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

อัตราดอกเบี้ยคงที่

อัตรา
ดอกเบ้ีย

ปรับข้ึนลง
ตามราคา

ตลาด
ไม่มีอัตรา
ดอกเบี้ย รวม

อัตรา
ดอกเบ้ียท่ี
แท้จริงต่อปี

ภายใน
1 ปี

มากกว่า 
1 ถึง 5 ปี

มากกว่า 
5 ปี

สินทรัพย์ทางการเงิน (ร้อยละ)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 469 587 1,056 0.10 - 0.40

เงินลงทุนชั่วคราว 510 - - - 119 629 หมายเหตุ 7

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - - - - 21 21 -

เงินฝากธนาคารที่มีภาระคำ้าประกัน - - - 23 - 23 2.50

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทร่วม 171 - 649 - - 820 12.00

เงินลงทุนระยะยาวอื่น - - - 321 80 401 หมายเหตุ 12

681 - 649 813 807 2,950

หนี้สินทางการเงิน

เจ้าหนี้ตั๋วแลกเงิน 1,996 - - - - 1,996 หมายเหตุ 17

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - - - - 1,582 1,582 หมายเหตุ 18

เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร - - - 78 - 78 หมายเหตุ 19

หุ้นกู้ 4,499 8,194 - - - 12,693 หมายเหตุ 20

6,495 8,194 - 78 1,582 16,349

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

อัตราดอกเบี้ยคงที่

อัตรา
ดอกเบ้ีย

ปรับข้ึนลง
ตามราคา

ตลาด
ไม่มีอัตรา
ดอกเบี้ย รวม

อัตรา
ดอกเบ้ียท่ี

แท้จริงต่อปี
ภายใน
1 ปี

มากกว่า
1 ถึง 5 ปี

สินทรัพย์ทางการเงิน (ร้อยละ)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 260 139 399 0.13 - 0.38

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - - - 6 6 -

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย - - 148 - 148 1.85 - 3.75

เงินลงทุนระยะยาวอื่น - - 267 - 267 หมายเหตุ 12

- - 675 145 820



306 บริษัท ศุภาลัย จ�ากัด (มหาชน)

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

อัตราดอกเบี้ยคงที่

อัตรา
ดอกเบ้ีย

ปรับข้ึนลง
ตามราคา

ตลาด
ไม่มีอัตรา
ดอกเบี้ย รวม

อัตรา
ดอกเบ้ียท่ี

แท้จริงต่อปี
ภายใน 
1 ปี

มากกว่า
1 ถึง 5 ปี

หนี้สินทางการเงิน (ร้อยละ)

เจ้าหนี้ตั๋วแลกเงิน 993 - - - 993 หมายเหตุ 17

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - - - 1,952 1,952 หมายเหตุ 18

เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร - - 2,898 - 2,898 หมายเหตุ 19

หุ้นกู้ 5,199 4,497 - - 9,696 หมายเหตุ 20

6,192 4,497 2,898 1,952 15,539

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

อัตราดอกเบี้ยคงที่

อัตรา
ดอกเบ้ีย

ปรับข้ึนลง
ตามราคา

ตลาด
ไม่มีอัตรา
ดอกเบี้ย รวม

อัตรา
ดอกเบ้ียท่ี

แท้จริงต่อปี
ภายใน
1 ปี

มากกว่า
1 ถึง 5 ปี

สินทรัพย์ทางการเงิน (ร้อยละ)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 319 504 823 0.37 - 0.40

เงินลงทุนชั่วคราว - - - 30 30 หมายเหตุ 7

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - - - 8 8 -

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย - - 68 - 68 1.75 - 3.89

เงินลงทุนระยะยาวอื่น - - 321 1 322 หมายเหตุ 12

- - 708 543 1,251

หนี้สินทางการเงิน

เจ้าหนี้ตั๋วแลกเงิน 1,996 - - - 1,996 หมายเหตุ 17

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - - - 1,481 1,481 หมายเหตุ 18

หุ้นกู้ 4,499 8,194 - - 12,693 หมายเหตุ 20

6,495 8,194 - 1,481 16,170
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 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

 บริษัทฯมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สำาคัญอันเกี่ยวเนื่องจากการลงทุนเป็นเงินตราต่างประเทศ 

 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 บรษิทัฯมยีอดคงเหลอืของสนิทรพัย์ทางการเงนิทีเ่ป็นสกลุเงนิตราต่างประเทศ ดงันี้

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

สกุลเงิน สินทรัพย์ทางการเงิน อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย 

2562 2561 2562 2561

(ล้าน) (ล้าน) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)

เหรียญสหรัฐอเมริกา 9 10 29.9767 32.4498

32 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

 เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทจัดอยู่ในประเภทระยะสั้นหรือมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตรา

ดอกเบี้ยในตลาด กลุ่มบริษัทจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดง

ในงบแสดงฐานะการเงินยกเว้นรายการดังต่อไปนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม

หนี้สินทางการเงิน

  หุ้นกู้ 9,700 9,748 12,700 12,706

 กลุ่มบริษัทมีการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน ตามหลักเกณฑ์ดังนี้

ก) สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่จะครบกำาหนดในระยะเวลาอันสั้น ได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น เงินให้กู้ยืมระยะสั้น เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น และเจ้าหนี้ตั๋วแลกเงิน แสดงมูลค่า

ยุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

ข) เงินลงทุนในตราสารหนี้ แสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาด หรือคำานวณโดยใช้อัตราผลตอบแทนของพันธบัตร

รัฐบาลปรับด้วยค่าความเสี่ยงที่เหมาะสมแล้วแต่กรณี

ค) เงินลงทุนในตราสารทุน แสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาด

ง) เงินให้กู้ยืมระยะยาวและเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารท่ีมีดอกเบ้ียในอัตราใกล้เคียงกับอัตราดอกเบ้ียในตลาด 

แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

จ) หุ้นกู้แสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาดของสมาคมตราสารหนี้ไทย

 ในระหว่างปีปัจจุบัน ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
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33. การบริหารจัดการทุน 

 วตัถปุระสงค์ในการบรหิารจัดการทนุทีส่ำาคัญของกลุม่บรษิทัคอืการจดัให้มซ่ึีงโครงสร้างทางการเงนิท่ีเหมาะสมเพือ่สนบัสนนุ

การดำาเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท และเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนสรุปได้ดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน 0.60:1 0.66:1 0.62:1 0.69:1

34. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

34.1 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2563 มีมติอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหาร

การเงินจำานวน 120 ล้านหุน้ (มลูค่าทีต่ราไว้หุน้ละ 1 บาท) คดิเป็นร้อยละ 5.6 ของหุน้ทีจ่ำาหน่ายทัง้หมด โดยมวีงเงนิสงูสดุ

ไม่เกิน 2,000 ล้านบาท บริษัทฯจะดำาเนินการซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 

ถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2563 และมีกำาหนดระยะเวลาจำาหน่ายหุ้นซ้ือคืนภายหลัง 6 เดือนนับแต่การซ้ือหุ้นคืนแล้วเสร็จ

แต่ต้องไม่เกิน 3 ปี ทั้งนี้ บริษัทฯได้เริ่มทำาการซื้อหุ้นคืนตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563

34.2 เมือ่วนัที ่29 มกราคม 2563 ทีป่ระชมุคณะกรรมการของบรษิทัฯ ครัง้ที ่2/2563 มมีตอินมุตัใิห้บรษิทั ศภุาลยั พรอพเพอร์ตี้ 

แมเนจเม้นท์ จำากัด เพิ่มทุนจดทะเบียนจำานวน 500 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการดำาเนินงานของบริษัทย่อย

ดังกล่าว โดยมีกำาหนดชำาระเงินลงทุนในบริษัทย่อยดังกล่าวภายในเดือนพฤษภาคม 2563

34.3 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2563 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลสำาหรับ

ปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท จากกำาไรสุทธิของบริษัทฯให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ อย่างไรก็ตามบริษัทฯได้จ่ายเงินปันผล

ระหว่างกาลไปในระหว่างปี 2562 แล้วในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท จึงคงเหลือเงินปันผลจ่ายสำาหรับปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 

0.60 บาท ทั้งนี้ มติดังกล่าวจะนำาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

35. การอนุมัติงบการเงิน

 งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563



ศุุภาลััย การ์์เด้้นวิิลัล์ั  
สุุวิร์ร์ณภูมิิ

ศุุภวัิฒนาลััย

ศุุภาลััย ริ์วิา แกร์นด์้

โครงการคุณภาพของศุุภาลััย

ศุุภาลััย เวิอเร์นด้้า  
สุถานีภาษีีเจริ์ญ

ศุุภาลััย ปาร์์ค  
สุถานีแยกไฟฉาย

ศุุภาลััย ไพร์ด์้  
บางนา-ลัาด้กร์ะบัง

ศุุภาลััย วิิลัล์ั  
เพชร์เกษีมิ 69

ศุุภาลััย พรี์โม่ิ  
กาญจนาภิเษีก - พร์ะร์ามิ 5

ศุุภาลััย เบลัล่ัา  
วิงแหวิน - ลัำาลูักกา คลัอง 3

ศุุภาลััย วิิลัล์ั  
ศุรี์ร์าชา - สุวินเสืุอ

ศุุภาลััย มิอนเต้้ 2

โนโวิ วิิลัล์ั อุด้ร์ธานี

ศุุภาลััย การ์์เด้้นวิิลัล์ั  
นคร์ร์าชสีุมิา

ศุุภาลััย วิิลัล์ั  
สุุร์าษีฎร์์ธานี

ศุุภาลััย บลิัซ  
มิะลิัวัิลัย์ - ร์.8

ศุุภาลััย เวิลัลิังตั้น

ศุุภาลััย เวิอเร์นด้้า  
สุุขุุมิวิิท 117 

ศุุภาลััย ซิตี้� รี์สุอร์์ท  
แจ้งวัิฒนะ

ศุุภาลััย วิิลัล์ั  
ร์ามิอินทร์า 117

ศุุภาลััย พรี์โม่ิ  
เพชร์เกษีมิ 110

ศุุภาลััย เบลัล่ัา  
วิงแหวิน - ลัำาลูักกา คลัอง 4

ศุุภาลััย เบลัล่ัา  
กรุ์งเทพฯ - ปทุมิธานี

ศุุภาลััย การ์์เด้้นวิิลัล์ั  
ชลับุรี์

ศุุภาลััย มิอนเต้้ บิซ

ศุุภาลััย วิิลัล์ั  
อุบลัร์าชธานี

ศุุภาลััย ลัากูน ภูเก็ต้

ศุุภาลััย เบลัล่ัา  
สุุร์าษีฎร์์ธานี

ซิตี้� รี์สุอร์์ท ภาสุว่ิาง - 
เพชร์เกษีมิ จ.สุงขุลัา

ศุุภาลััย ไลัท์  
ท่าพร์ะ - วิงเวีิยนใหญ่

ศุุภาลััย ลัอฟท์  
สุถานีต้ลัาด้พลูั

ศุุภาลััย ซิตี้� รี์สุอร์์ท  
สุุขุุมิวิิท 107

ศุุภาลััย เบลัล่ัา  
วิงแหวิน - ร์ามิอินทร์า

ศุุภาลััย พาร์์ควิิลัล์ั  
พร์ะร์ามิ2 - ท่าขุ้ามิ

ศุุภาลััย พรี์โม่ิ  
วิงแหวิน ป่�นเกล้ัา - พร์ะร์ามิ 5

ศุุภาลััย เบลัล่ัา  
วิงแหวิน - ลัำาลูักกา คลัอง 6

ศุุภาลััย ซิตี้� รี์สุอร์์ท  
ชลับุรี์

ศุุภาลััย พรี์โม่ิ  
มิหิด้ลั

ศุุภาลััย เบลัล่ัา  
อุบลัร์าชธานี

ศุุภาลััย วิิสุต้้า ภูเก็ต้

ศุุภาลััย พาร์์ควิิลัล์ั  
นคร์ศุรี์ธร์ร์มิร์าช

ปาล์ัมิ สุปริ์งส์ุ 9 @ กาญจนวิณิชย์ 
- แยกโปะหมิอ - บ้านพรุ์ 

จ.สุงขุลัา

โร์งแร์มิศุุภาลััย ป่าสัุก  

รี์สุอร์์ท แอนด์้ สุปา จ.สุร์ะบุรี์

ศุุภาลััย ลัอฟท์  
สุถานีแยกไฟฉาย

ศุุภาลััย แกร์นด์้  
ทาวิเวิอร์์

ศุุภาลััย การ์์เด้้นวิิลัล์ั  
วิงแหวิน - ลัำาลูักกา คลัอง 5

ศุุภาลััย ไพร์ด์้  
บางนา - วิงแหวิน

ศุุภาลััย เบลัล่ัา  
กาญจนาภิเษีก - ซอยกันต้นา

ศุุภาลััย วิิลัล์ั  
เทพปร์ะสิุทธิ� 8

ศุุภาลััย พาร์์ควิิลัล์ั  
ร์ะยอง

ศุุภาลััย เบลัล่ัา  
แม่ิกร์ณ์ - เชียงร์าย

ศุุภาลััย เบลัล่ัา  
ชยางกูลั - ขุามิใหญ่ 

ศุุภาลััย เบลัล่ัา  
ถลัาง ภูเก็ต้

ศุุภาลััย พรี์โม่ิ  
นคร์ศุรี์ธร์ร์มิร์าช

ศุุภาลััย เวิอเร์นด้้า  
รั์ชวิิภา - ปร์ะชาชื�น

ศุุภาลััย วิิสุต้้า  
แยกติ้วิานนท์

ศุุภาลััย วิิลัล์ั รั์งสิุต้  
คลัองหลัวิง - คลัอง 2

ศุุภาลััย วิิลัล์ั  
บางนา - วิงแหวิน

โนโวิ วิิลัล์ั  
วิงแหวิน - บางใหญ่

ศุุภาลััย พรี์โม่ิ  
พัทยา

ศุุภาลััย เบลัล่ัา  
ร์ะยอง

ศุุภาลััย การ์์เด้้นวิิลัล์ั  
อุด้ร์ธานี

ศุุภาลััย วิิลัล์ั  
นคร์ร์าชสีุมิา

ศุุภาลััย เอสุเซ้นส์ุ  
ภูเก็ต้

ศุุภาลััย โมิด้้า  
แอร์์พอร์์ต้

ปาล์ัมิ สุปริ์งส์ุ ไพร์์มิ  

@ แยกสุนามิบิน จ.สุงขุลัา

ศุุภาลััย เวิอเร์นด้้า  
พร์ะร์ามิ 9

ศุุภาลััย ปาร์์ค  
สุถานีต้ลัาด้พลูั

ศุุภาลััย วิิลัล์ั  
วิงแหวิน-บางใหญ่

ศุุภาลััย เบลัล่ัา  
วิงแหวิน - พร์ะร์ามิ 2

โนโวิ วิิลัล์ั  
พหลัโยธิน - ลัำาลูักกา

ศุุภาลััย วิิสุต้้า  
ศุรี์ร์าชา - แยกท่าเรื์อแหลัมิฉบัง

ศุุภาลััย มิอนเต้้  
@ เวีิยง เชียงใหม่ิ

ศุุภาลััย เบลัล่ัา  
อุด้ร์ธานี

ศุุภาลััย พรี์โม่ิ  
สุุร์นารี์ นคร์ร์าชสีุมิา

ศุุภาลััย การ์์เด้้นวิิลัล์ั  
สุุร์าษีฎร์์ธานี

ศุุภาลััย พรี์โม่ิ  
บึงหนองโคต้ร์

ปาล์ัมิสุปริ์งส์ุ บลิัสุ
@ ติ้ด้เทศุบาลัคลัองแห -  

หาด้ใหญ่

ศุุภาลััย เอลีัท 
@สุุร์วิงศ์ุ

ศุุภาลััย เวิอเร์นด้้า  
ร์ามิคำาแหง

ศุุภาลััย ซิตี้� รี์สุอร์์ท  
สุถานีพร์ะนั�งเกล้ัา - เจ้าพร์ะยา

ศุุภาลััย เอสุเซ้นส์ุ  
ลัาด้พร้์าวิ

โนโวิ วิิลัล์ั พุทธสุาคร์

ศุุภาลััย เบลัล่ัา  
รั์งสิุต้ คลัอง 2

โนโวิ วิิลัล์ั วิงแหวิน - 
ลัำาลูักกา คลัอง 5

ศุุภาลััย พรี์โม่ิ  
บางแสุน

ศุุภาลััย การ์์เด้้นวิิลัล์ั  
วิงแหวิน - สัุนกำาแพง

ศุุภาลััย ไพร์ด์้  
อุด้ร์ธานี

ศุุภาลััย พรี์มิา วิิลัล่ัา  
นคร์ร์าชสีุมิา

ศุุภาลััย โนโวิ วิิลัล์ั  
สุุร์าษีฎร์์ธานี

อาเซี�ยน ซิตี้� รี์สุอร์์ท  
@ กาญจนวิณิชย์ จ.สุงขุลัา

ศุุภาลััย เวิลัลิังตั้น II

ศุุภาลััย ลัอฟท์  
แจ้งวัิฒนะ

ศุุภาลััย ซิตี้� รี์สุอร์์ท  
พร์ะร์ามิ 8

ศุุภาลััย ไพร์ด์้  
ปร์ะชาอุทิศุ

ศุุภาลััย วิิลัล์ั  
เอกชัย-กาญจนาภิเษีก

ศุุภาลััย พรี์โม่ิ  
กาญจนาภิเษีก - ชัยพฤกษ์ี

ศุุภาลััย การ์์เด้้นวิิลัล์ั  
กรุ์งเทพ - ปทุมิธานี

ศุุภาลััย พาร์์ควิิลัล์ั  
พร์ะยาสัุจจา - สุุขุุมิวิิท

ศุุภาลััย เบลัล่ัา  
เชียงใหม่ิ

ศุุภาลััย โมิด้้า  
อุบลัร์าชธานี

ศุุภาลััย ลัากูน คอนโด้

ศุุภาลััย เบลัล่ัา  
นคร์ศุรี์ธร์ร์มิร์าช

ศุุภาลััย การ์์เด้้นวิิลัล์ั  
หาด้ใหญ่

ศุุภาลััย ไพร์์มิ  
พร์ะร์ามิ 9

ศุุภาลััย ลัอฟท์  
สุถานีแคร์าย

ศุุภาลััย วิิลัล์ั ร์ะยอง

ศุุภาลััย เอสุเซ้นส์ุ  
สุวินหลัวิง

ศุุภาลััย พรี์มิา วิิลัล่ัา  
เพชร์เกษีมิ - พุทธมิณฑลัสุาย 1

ศุุภาลััย โมิด้้า  
ป่�นเกล้ัา - พุทธมิณฑลัสุาย 3

ศุุภาลััย มิาเร์ย์  
@ พัทยา

ศุุภาลััย ซิตี้� รี์สุอร์์ท  
ร์ะยอง

ศุุภาลััย พาร์์ควิิลัล์ั  
แม่ิกร์ณ์ - เชียงร์าย

ศุุภาลััย พรี์โม่ิ  
อุบลัร์าชธานี

ศุุภาลััย เบลัล่ัา  
เกาะแก้วิ ภูเก็ต้

ศุุภาลััย วิิลัล์ั  
นคร์ศุรี์ธร์ร์มิร์าช

ปาล์ัมิ สุปริ์งส์ุ 10  
@กาญจนวิณิชย์ - พรุ์ค้างคาวิ  

- ญ.วิ.2 จ.สุงขุลัา

โร์งแร์มิศุุภาลััย รี์สุอร์์ท  
แอนด์้ สุปา ภูเก็ต้

ศุุภาลััย ไลัท์  
รั์ชด้าฯ - นร์าธิวิาสุ - สุาทร์

ศุุภาลััย ลัอฟท์  
ปร์ะชาธิปก - วิงเวีิยนใหญ่

ศุุภาลััย พรี์มิา วิิลัล่ัา  
พุทธมิณฑลั สุาย 3

ศุุภาลััย วิิลัล์ั  
รั์งสิุต้ คลัอง 2

ศุุภาลััย เบลัล่ัา  
เทพารั์กษ์ี

ศุุภาลััย พาร์์ควิิลัล์ั  
ป่�นเกล้ัา-กาญจนาฯ

ศุุภาลััย เบลัล่ัา  
พัทยา

ศุุภาลััย การ์์เด้้นวิิลัล์ั  
ร์ะยอง

ศุุภาลััย พาร์์ควิิลัล์ั  
นิต้โย

โนโวิ วิิลัล์ั สุุร์นารี์  
นคร์ร์าชสีุมิา 

ศุุภาลััย พรี์โม่ิ  
กู้กู ภูเก็ต้

ศุุภาลััย  
ร์อยัลั ริ์เวิอร์์ 

ปาล์ัมิ สุปริ์งส์ุ 12  
@กาญจนวิณิชย์ - บ้านพรุ์ 

จ.สุงขุลัา

ศุุภาลััย เวิอเร์นด้้า  
รั์ต้นาธิเบศุร์์

ศุุภาลััย วิิสุต้้า  
ห้าแยกปากเกร็์ด้

ศุุภาลััย การ์์เด้้นวิิลัล์ั  
ปร์ะชาอุทิศุ – สุุขุสุวัิสุดิ้�

ศุุภาลััย การ์์เด้้นวิิลัล์ั  
รั์งสิุต้ คลัอง 2

ศุุภาลััย พรี์มิา วิิลัล่ัา  
พร์ะร์ามิ 2 - บางขุุนเทียน

ศุุภาลััย พรี์โม่ิ  
ชัยพฤกษ์ี - บางบัวิทอง

ศุุภาลััย พาร์์ควิิลัล์ั  
ศุรี์ร์าชา

ศุุภาลััย ริ์เวิอร์์วิิลัล์ั  
ร์ะยอง

ศุุภาลััย วิิลัล์ั  
มิิต้ร์ภาพ - บ้านจั�น

ศุุภาลััย เบลัล่ัา  
นคร์ร์าชสีุมิา

ศุุภาลััย พรี์โม่ิ  
ศุรี์สุุนทร์ ภูเก็ต้

โนโวิ วิิลัล์ั แอร์์พอร์์ต้

ปาล์ัมิสุปริ์งส์ุ  
พร์อมิานาด้

@ ศุรี์ภูวินาร์ถใน หาด้ใหญ่

ศุุภาลััย ไอคอน สุาทร์ ศุุภาลััย โอเรี์ยนทัลั สุุขุุมิวิิท 39
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