
                       

 
B e s t  S m a r t  L i v i n g  

 

 

รายงานประจ าปี 2564 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัท สิวารมณ์ เรียลเอสเตท จ ากัด (มหาชน) 
SIVAROM REAL ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED 

 

1



บรษิทั สวิารมณ์ เรยีลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 

 

 

 

B e s t  S m a r t  L i v i n g  

 
สารบัญ 

            หน้า 
สาส์นจากประธานกรรมการบริษัท       1 

ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกจิและผลการด าเนินงาน 
 01 โครงสร้างและการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั 
 02 การบริหารจดัการความเส่ียง 
 03 การขบัเคล่ีอนธุรกิจเพ่ือความยัง่ยืน 
 04 การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจดัการ 
 05 ขอ้มูลทัว่ไปและขอ้มูลส าคญัอ่ืน 

 
2 

84 
96 

107 
153 

ส่วนท่ี 2 การก ากบัดูแลกจิการ 
 06 นโยบายการก ากบัดูแลกิจการ 
                07 โครงสร้างการก ากบัดูแลกิจการ 
 08 รายงานผลการด าเนินงานส าคญัดา้นการก ากบัดูแลกิจการ 
 09 การควบคุมภายในและรายการระหว่างกนั 

 
155 
178 
200 
216 

ส่วนท่ี 3 งบการเงิน 
 10 งบการเงิน 

 
246 

ส่วนท่ี 4 เอกสารแนบ 
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อ  านาจควบคุม        
                          ผูรั้บผิดชอบสูงสุดในสายงานบญัชีและการเงิน ผูรั้บผิดชอบ 
                          ควบคุมดูแลการท าบญัชีและเลขานุการบริษทับริษทั 
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการของบริษทัยอ่ย 
เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเก่ียวกบัหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้า 
                         งานก ากบัดูแลการปฎิบติังานของบริษทั(Compliance) 
เอกสารแนบ 4  ทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจเก่ียวกบัท่ีดินของ  
                         โครงการท่ีมีไวเ้พื่อขาย 
เอกสารแนบ 5 นโยบายและแนวปฎิบติัการก ากบัดูแลกิจการ จรรยาบรรณ 
                        ธุรกิจและกฎบตัรคณะกรรมการชุดต่างๆของบริษทั 
เอกสารแนบ 6 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
  

 

 
331 

 
 

342 
344 

 
346 

 
350 

 
396 

   
 
 

2



  บรษิทั สวิารมณ์ เรยีลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
 

สาส์นจากประธานกรรมการ 
 

ภาวะเศรษฐกิจไทยปี 2564 ท่ีผ่านมา หดตวัจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส COVID-
19  ส่งผลกระทบ ต่อธุรกิจหลายภาคส่วน รวมทั้งธุรกิจอสังหาริมทรัพยเ์น่ืองจากความสามารถของลูกคา้ใน
การขอสินเช่ือท่ีอยู่อาศยัลดลง  บริษทัฯ ไดรั้บผลกระทบโดยรวมบา้งแต่ไม่มากนัก และจากการท่ีภาคการ
ท่องเท่ียวหดตวัสูงตามจ านวนนกัท่องเท่ียวต่างชาติท่ีลดลงมากกว่าร้อยละ 80 ท าให้บริษทัฯตอ้งชะลอการ
พฒันาโครงการท่ีจงัหวดัภูเก็ต อย่างไรก็ตามบริษทัฯ ก็ปรับแผนการด าเนินงานอย่างทนัท่วงที และเปิดตวั
โครงการใหม่ถึง 2 โครงการบริเวณบางปู และเทพารักษ์ จ.สมุทรปราการ ซ่ึงมีฐานลูกคา้ท่ีแน่นหนา โดย
ยงัคงการออกแบบภายใต้แนวคิด Modern English Victorian ท่ีมีฟังก์ชันการใช้งานท่ีหลากหลาย คุ ้มค่า
สามารถตอบโจทยค์วามตอ้งการของลูกคา้ไดเ้ป็นอยา่งดี 
 

ปี 2564 บริษทัมีความห่วงใยลูกคา้ คู่คา้ ชุมชน และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มจากสถานการณ์ COVID-
19  จึงจดัท าโครงการ ฉีดวคัซีนป้องกนัไวรัส COVID-19  ให้กบั ชุมชนวดัดอกไม ้ชุมชนเทพารักษ ์ชุมชน
สุขุมวิท-บางปู และชุมชนใกลเ้คียง รวมไปถึง ครอบครัวของพนกังานทุกคน คู่คา้ ผูรั้บเหมา และ ผูท่ี้มีส่วน
เก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ บริษทัฯยงัไดบ้ริจาคเงินและอุปกรณ์ทางการแพทยใ์หแ้ก่ส านกังานเขตยานนาวา เพื่อใช้
ส าหรับจัดตั้ งศูนย์พักคอย (เตียงสนาม) ให้แก่ผูป่้วย COVID-19  ณ. หอประชุม โรงเรียนวดัดอกไม้ 
นอกจากนั้นบริษทัฯได้บริจาคเงินให้สถาบนัราชานุกูลเพื่อจัดตั้ งโรงพยาบาลสนามและสนับสนุนการ
บริหารจดัการดูแลผูป่้วยท่ีติดเช้ือโควิด-19 
 

ผลการด าเนินงานในปี 2564 บริษทัมีรายได้จากการขาย 559.25 ลา้นบาท โดยมีก าไรสุทธิ 63.35 
ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 11.33 ของรายไดจ้ากการขายซ่ึงเติบโตจากปี 2563 ร้อยละ 49.06  มีก าไรต่อหุ้น 
เท่ากบั 12.46 บาท ซ่ึงบริษทัฯ จะต่อยอดความส าเร็จจากแนวคิด Modern English Victorian  ท่ีเนน้ ขายง่าย 
สร้างไว ก าไรดี พร้อมกับการพฒันาปรับปรุงคุณภาพให้ดียิ่งขึ้น ในขณะเดียวกันบริษทัฯ ก าลงัมุ่งท่ีจะ
ยกระดบัองคก์รสู่การเป็นจดทะเบียนเขา้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในปี 2565น้ีดว้ย 
 
 
 
 

นายปวิณ ช านิประศาสน์ 
ประธานกรรมการ 

บริษัท สิวารมณ์ เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
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บรษิทั สวิารมณ์ เรยีลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 

ส่วนที ่1 หวัขอ้ 1 

 

1 โครงสร้างและการด าเนินงานของบริษทั 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธรุกิจ 

บรษิัท สวิารมณ์ เรยีลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) ("บรษิัทฯ" หรอื “SVR”) (ชื่อเดิม บรษิัท สวิารมณ์ จ ากดั) จด

ทะเบยีนก่อตัง้ เมื่อวนัที ่24 พฤษภาคม 2560 ดว้ยทุนจดทะเบยีนเริม่ต้น 1.00 ล้านบาท และ ณ วนัที ่2 มนีาคม 2565 มี

ทุนจดทะเบยีน 510.00 ลา้นบาท เป็นทุนช าระแลว้ 380.00 ลา้นบาท เพื่อประกอบธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัยป์ระเภททีอ่ยู่

อาศยัแนวราบในประเทศไทย โดยกลุ่มครอบครวัมโนธรรมรกัษา ภายใต้การบรหิารงานของนายอรรถปวทิย์ มโนธรรม

รกัษาเป็นผู้บรหิารหลกั ซึ่งมคีวามช านาญและประสบการณ์ในธุรกิจพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ประเภท บ้านเดี่ยว บ้านแฝด 

ทาวน์โฮม และอาคารพาณิชย์ มาอย่างต่อเน่ืองมากกว่า 10 ปี โดยปัจจุบนัมกีารพฒันาโครงการทีอ่ยู่อาศยับา้นแนวราบใน

จงัหวดัสมุทรปราการ บรเิวณพื้นที่บางปู และเทพารกัษ์ และท าเลทีม่กีารขยายตวัของนิคมอุตสาหกรรม เช่น นิคมบางปู 

และนิคมพฒันา-จงัหวดัระยอง เป็นตน้ ภายใต้ชื่อ “สวิารมณ์” หรอื “SIVAROM” ดว้ยแนวคดิ “Best Smart Living” ซึง่ไดร้บั

ผลตอบรบัทีด่จีากผูบ้รโิภค เน่ืองจากบรษิทัมคีวามโดดเด่นดา้นการออกแบบบา้น รูปแบบโครงการ การจดัสรรพืน้ทีใ่ชส้อย

ภายในบา้น การประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยเีขา้ร่วมกบัอุปกรณ์ตา่งๆ ภายในบา้นเพื่ออ านวยความสะดวกให้แกผู่อ้ยู่อาศยั และสิง่

อ านวยความสะดวกภายในโครงการ ใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภคยุคใหม่ในทุกแงมุ่ม  

บริษัทฯ เริ่มพัฒนาอสังหาริมทรพัย์แนวราบ ได้แก่ โครงการสิวารมณ์ ปาร์ค (สุขุมวิท -บางปู) ภายใต้การ

ด าเนินงานของบรษิทั สวิารมณ์ เรยีลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) เริม่ก่อสรา้งเมื่อเดอืนพฤศจกิายน 2561 ซึ่งเปิดขายในเดอืน

มกราคม 2562 เป็นโครงการประเภทบ้านเดี่ยว จ านวน 116 ยูนิต ตัง้อยู่บรเิวณ ถนนสุขุมวทิ ต าบลบางปู อ าเภอเมอืง

สมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ ท าใหบ้รษิทัเริม่รบัรูร้ายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัยต์ัง้แต่ช่วงต้นปี 2562 เป็นต้น

มา ต่อมาหลงัจากทีโ่ครงการดงักล่าวประสบความส าเรจ็และไดร้บัการตอบรบัจากลูกคา้เป็นอย่างด ีจงึไดเ้ปิดตวัโครงการสิ

วารมณ์ เนเจอร์พลสั (สุขมุวทิ-บางป)ู ภายใต้การด าเนินงานของบรษิทั สวิารมณ์ ไชน่า จ ากดั ซึ่งเป็นบรษิทัย่อย มสีดัส่วน

การถอืหุน้รอ้ยละ 51.00  เริม่ก่อสรา้งเมื่อเดอืนมนีาคม 2562 เปิดขายในช่วงเดอืนกุมภาพนัธ์ 2563 เป็นโครงการประเภท

บ้านเดีย่วและทาวน์โฮม จ านวน 158 ยูนิต ตัง้อยู่บรเิวณถนนสุขุมวทิ ต าบลบางปูใหม่ อ าเภอเมอืงสมุทรปราการ จงัหวดั

สมุทรปราการ ในขณะเดยีวกนับรษิทัไดเ้ริม่ขยายฐานลูกคา้กลุ่มพนักงานโรงงานในจงัหวดัระยองคอื โครงการสวิารมณ์ ซติี ้

(นิคมพฒันา-ระยอง) ภายใตก้ารด าเนินงานของบรษิทั สยามพฒันา เรยีลเอสเตท จ ากดั ซึง่เป็นบรษิทัย่อย มสีดัส่วนการถอื

หุน้รอ้ยละ 99.99 เริม่ก่อสรา้งเมื่อเดอืนเมษายน 2562 เปิดขายในช่วงเดอืนพฤษภาคม 2562 โดยขยายประเภทโครงการให้

ครอบคลุมความต้องการของลูกคา้ใหม้ากขึน้ ไดแ้ก่ บ้านเดีย่ว บ้านแฝด ทาวน์โฮม และอาคารพาณิชย์ จ านวนรวม 199 ยู

นิต ตัง้อยู่บรเิวณ ถนนนิคมพฒันาสาย 13 ต าบลมะขามคู่ อ าเภอนิคมพฒันา จงัหวดัระยอง 

นอกจากนี้ในปี 2562 บรษิทัฯ ไดซ้ื้อหุน้สามญัของบรษิทั ทูบไีบรท์ พรแีคสท์ จ ากดั ซึ่งประกอบธุรกจิผลติแผ่น

ผนังคอนกรีตส าเร็จรูปหรอืแผ่นพรีแคสท์ (Pre-cast) เพื่อการบรหิารประสิทธิภาพการผลิตแผ่นพรแีคสท์ส าหรบัใช้ใน

โครงการของกลุ่มบรษิทั ในสดัส่วนการถอืหุน้ทัง้หมดรอ้ยละ 99.99 ของทุนจดทะเบยีน จากบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนั ต่อมาในที่

ประชุมคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่6/2564 เมื่อวนัที ่17 กนัยายน 2564 มมีตใิหบ้รษิทัฯ จ าหน่ายหุน้สามญัของบรษิทั ทูบี
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ส่วนที ่1 หวัขอ้ 1 

 

ไบรท์ พรแีคสท์ จ ากดั ในสดัส่วนการถือหุ้นทัง้หมดรอ้ยละ 99.99 ของทุนจดทะเบยีน ให้แก่บุคคลที่เกี่ยวโยงกนัในราคา 

40.00 ลา้นบาท ซึง่เท่ากบัราคาทุนโดยอา้งองิราคาประเมนิจากผูป้ระเมนิมลูค่าทรพัยส์นิ เน่ืองจากธุรกจิการผลติสนิคา้แผ่น

คอนกรตีส าเรจ็รปูมอีตัราท าก าไรอยู่ในระดบัต ่า และการแขง่ขนัดา้นราคาอยู่ในระดบัสงู 

เน่ืองดว้ยตลาดผูบ้รโิภคในพืน้ทีจ่งัหวดัสมุทรปราการยงัคงมศีกัยภาพในการเตบิโต ในปี 2564 บรษิทัฯ ไดม้กีาร

เปิดตวัโครงการภายใตก้ารด าเนินงานของบรษิทั สวิารมณ์ เรยีลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) จ านวน 2 โครงการ คอื โครงการ

สวิารมณ์ แกรนด์ (สุขุมวทิ - บางปู) เริม่ก่อสร้างเมื่อเดอืนมีนาคม 2564 และเปิดขายในช่วงเดือนมิถุนายน 2564 เป็น

โครงการประเภทบา้นเดีย่ว จ านวน 277 ยนูิต ตัง้อยู่บรเิวณถนนสุขมุวทิ ต าบลบางปใูหม่ อ าเภอเมอืงสมุทรปราการ จงัหวดั

สมุทรปราการ และ โครงการสวิารมณ์ วลิเลจ (สุขุมวทิ-เทพารกัษ์) เริม่ก่อสรา้งเมื่อเดอืนกุมภาพนัธ์ 2564 และเปิดขาย

ในช่วงเดอืนสงิหาคม 2564 เป็นโครงการประเภททาวน์โฮม จ านวน 107 ยนูิต ตัง้อยู่บรเิวณถนนเทพารกัษ์ ต าบลส าโรงฝัง่

ใต ้อ าเภอเมอืงสมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ 

ปัจจุบนับรษิทัฯ มโีครงการในอนาคตจ านวน 3 โครงการ คอื 1) โครงการสวิารมณ์ เนเจอรพ์ลสั 2 (สุขุมวทิ-บาง

ปู 83) เป็นโครงการประเภทบ้านแฝด จ านวน 40 ยูนิต ตัง้อยู่ถนนสุขุมวทิ ต าบลบางปูใหม่ อ าเภอเมืองสมุทรปราการ 

จงัหวดัสมุทรปราการ 2) โครงการสวิารมณ์ เนเจอร์พลสั (อสัสมัชญั-ศรรีาชา) เป็นโครงการประเภทบ้านเดีย่ว บ้านแฝด 

และทาวน์โฮม จ านวน 134 ยูนิต ตัง้อยู่ต าบลสุรศกัดิ ์อ าเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบุร ีและ 3) โครงการสิวารมณ์ วิลเลจ 

(สุขุมวทิ-บางป ู58) ภายใต้การด าเนินงานของบรษิทั บางป ูแลนด์ 58 จ ากดั ซึง่เป็นบรษิทัย่อย มสีดัส่วนการถอืหุน้รอ้ยละ 

99.98 เป็นโครงการประเภท บ้านแฝด ทาวน์โฮม และอาคารพาณิชย ์จ านวน 205 ยนูิต ตัง้อยู่เทศบาลบางป ู58 ต าบลบาง

ปูใหม่ อ าเภอเมอืงสมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ โดยปัจจุบันกลุ่มลูกค้าหลกัของบริษัทฯ ได้แก่ กลุ่มผู้พกัอาศยั

บรเิวณจงัหวดัสมุทรปราการ จงัหวดัระยอง และพืน้ทีบ่รเิวณใกลเ้คยีง ส าหรบัพนักงานระดบักลาง จนถงึระดบัผูบ้รหิาร และ

เจา้ของกจิการ หรอืกลุ่มครอบครวัที่ขยายขนาดครอบครวั กลุ่มคนต่างถิน่ทีเ่ดนิทางมาท างานในพืน้ที ่รวมทัง้กลุ่มลูกคา้ที่

ต้องการซื้อบ้านหลงัที่สองส าหรบัอยู่อาศยั หรือซื้อเพื่อการลงทุน โดยแบบบ้านและรูปแบบโครงการจะตอบสนองความ

ต้องการของคนยุคใหม่ตามแนวโน้มความต้องการที่อยู่อาศยัประเภทบ้านจดัสรรที่เติบโตอย่างต่อเน่ือง จากกระแสชวีติวถิี

ใหม่ (New Normal) ที่ท าให้ผู้ซื้อหนัมาให้ความส าคญักับพื้นที่ใช้สอยและฟังก์ชัน่ที่เอื้อต่อการท างานที่บ้านมากขึ้ น บ้าน

แนวราบในท าเลชานเมอืงไดร้บัความนิยมสงู  

 

1.1. วิสยัทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมาย กลยุทธ ์

วิสยัทศัน์ 

บรษิทัมคีวามมุ่งมัน่ทีจ่ะเป็นผูพ้ฒันาอสงัหารมิทรพัยท์ีเ่ตบิโตอย่างยัง่ยนื เน้นการพฒันาอสงัหารมิทรพัยท์ีไ่ม่ใช่

แค่งานก่อสรา้งทีอ่ยู่อาศยัทีม่คีุณภาพ แต่ยงัใหป้ระสบการณ์ชวีติทีเ่กนิกว่าความคาดหวงัของลูกคา้ภายใต้การ

บรหิารอย่างมธีรรมาภบิาล ใหค้วามส าคญักบัทัง้คู่คา้ ผูถ้อืหุน้ พนักงาน ตลอดจนการรบัผดิชอบต่อสงัคม 
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พนัธกิจ 

เรามุ่งมัน่ทีจ่ะมอบสิง่ทีด่ทีีสุ่ดแก่ลูกคา้ และไม่หยุดทีจ่ะพฒันาคุณภาพและบรกิารดว้ยความเขา้ใจความต้องการ

ของลูกคา้ทีม่กีารเปลีย่นแปลงอยู่เสมอ เพื่อส่งมอบทีอ่ยู่อาศยัคุณภาพสงูตามก าหนดเวลา กา้วสู่การเป็นบรษิทั

พฒันาอสงัหารมิทรพัยช์ัน้น าของประเทศ และเป็นบรษิทัทีน่่าลงทุน 

กลยุทธท์างธรุกิจ (Business Strategies)  

บรษิัทฯ เน้นพฒันาสนิค้าเพื่อที่อยู่อาศยัแนวราบทุกรูปแบบ ทัง้บ้านเดีย่ว บ้านแฝด และทาวน์โฮมใน

ราคา 1 ถงึ 7 ล้านบาท โดยมกีลุ่มลูกคา้เป้าหมายหลกั คอื กลุ่มผูม้รีายไดป้านกลาง เน้นการพฒันาโครงการใน

เขตกรุงเทพมหานคร ปรมิณฑล และนิคมอุตสาหกรรม รวมทัง้ ให้ความส าคญัในเรื่องความคุ้มค่าของสนิคา้ที่

ลูกคา้จะไดร้บั จากแบบบ้าน ท าเล และราคา และมกีารกระจายความเสีย่งในการพฒันาโครงการโดยการจดัหา

ทีด่นิเพื่อพฒันาโครงการในท าเลทีแ่ตกต่างกนั และมขีนาดทีด่นิแต่ละโครงการไม่เกนิ 50 ไร่ หรอืมมีูลค่าทีด่นิที่

ไม่สูงมากนัก ท าให้โครงการทีพ่ฒันามขีนาดเหมาะสมกบัความต้องการของตลาดบรเิวณนัน้ๆ ไม่เกิดอุปทาน

ส่วนเกิน (Over supply) สามารถจ าหน่ายโครงการได้หมดในระยะเวลาอนัสัน้ภายในระยะเวลา 1 ถึง 2 ปี อนั

เน่ืองมาจากโครงการมขีนาดสอดคล้องกบัความต้องการของผูบ้รโิภค อกีทัง้ บรษิทัสามารถทีจ่ะจดัสรรเงนิทุนที่

มอีย่างจ ากดัไปด าเนินการพฒันาโครงการในพืน้ทีท่ีห่ลากหลายอื่นทีม่ศีกัยภาพได้ในคราวเดยีวกนั ซึ่งเป็นการ

เพิม่โอกาสในการสรา้งรายได้และอตัราผลตอบแทน โดยบรษิทัฯ จะเลอืกพืน้ที่ในการพฒันาโครงการทีม่คีวาม

ต้องการของตลาด และมีรูปแบบบ้านที่แตกต่างจากโครงการอื่นๆ โดยรอบ เช่น การเข้าไปพฒันาโครงการ

ประเภทบ้านเดีย่วในพืน้ทีท่ีม่โีครงการอื่นเป็นประเภทบ้านแฝด และทาวน์โฮม เป็นต้น เพื่อสรา้งความแตกต่าง

จากผู้พัฒนาอสังหาริมทรยัพ์รายอื่น อีกทัง้ เพื่อสร้างความหลากหลาย ความน่าสนใจ และตัวเลือกให้แก่

ผูบ้รโิภคมากขึน้  

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ก าหนดกลยุทธ์ในการพฒันาโครงสร้างอสงัหารมิทรพัย์ภายใต้แนวคิด “Best 

Smart Living” ทีเ่ป็นบา้นทีค่รบทุกความต้องการ กบัพืน้ทีใ่ชส้อยทีเ่ลอืกไดอ้ย่างอสิระ พรอ้มความสะดวกสบาย

มากยิง่ขึ้นกบัทุกสมาชกิในครอบครวัและบ้านที่ใหคุ้ณภาพชวีติได้มากกว่า มอบประสบการณ์ใหม่ และสมัผสั

ความสุขไปพร้อมกบัทุกสมาชกิ ในครอบครวักบับ้านที่ล้อมรอบไปด้วยธรรมชาติที่ให้ความสดชื่นในยามเช้า 

พรอ้มความร่มรื่นในยามเยน็ ดว้ยจุดขาย ไดแ้ก่ 1) SMART Location 2) SMART Function 3) SMART Value 

และ 4) SMART Home โดยบรษิทัไดอ้าศยัประสบการณ์ของทมีงาน และการศกึษาความต้องการของผูบ้รโิภค

เพื่อการพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ตามความต้องการของผูอ้ยู่อาศยัทัง้ดา้นท าเลทีต่ัง้ของโครงการ ลกัษณะรูปแบบ

ของโครงการ ความคุ้มค่า รวมถึงความปลอดภัยของที่อยู่อาศยัและโครงการ โดยแบ่งแนวคดิในการพัฒนา

โครงการเป็น 4 ขอ้ ดงันี้ 
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• ท าเลท่ีตัง้โครงการท่ีมีศกัยภาพ (SMART Location) 

การเลือกท าเลที่ตัง้โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ถือเป็นสิ่งส าคัญ อันดับแรกที่บริษัทฯ จะต้อง

ด าเนินการก่อนการพัฒนาโครงการ เพราะท าเลที่ตัง้  สภาพแวดล้อมหรือสภาพเศรษฐกิจบริเวณโดยรอบ

โครงการทีม่ศีกัยภาพและเหมาะสม จะน าไปสู่ความส าเรจ็ในการพฒันาโครงการและไดร้บัการตอบรบัทีด่ ีบรษิทั

ฯ จงึมีแนวทางในการจดัหาที่ดินโดยพิจารณาตามผงัเมอืง พฤติกรรมของประชากรที่อยู่ในพื้นที่ ขอ้มูลด้าน

ประชากรศาสตร์ ขอ้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ความพร้อมในด้านสาธารณูปโภค โครงสร้างพื้นฐาน แนวเวนคืน 

ตลอดจนสิง่อ านวยความสะดวกในพืน้ทีใ่กล้เคยีง เช่น สถานศกึษา แหล่งชุมชน และแหล่งธุรกจิการคา้ เป็นต้น 

รวมทัง้ พจิารณาพื้นทีโ่ดยรอบเพื่อวเิคราะห์คู่แข่งและแนวโน้มความต้องการของตลาดในบรเิวณที่บรษิทัสนใจ 

เพื่อใช้เป็นตวัก าหนดแนวทางในการพฒันาโครงการ และน ามาก าหนดรูปแบบของโครงการ และศกึษาความ

เป็นไปไดเ้บือ้งตน้ 

ปัจจุบนับรษิทัฯ เน้นสรรหาและพฒันาโครงการในพืน้ทีใ่กลแ้หล่งชุมชนหรอืแหล่งทีท่ างาน ซึง่เป็นพืน้ทีท่ี่

มศีกัยภาพ มเีสน้ทางเขา้ออกไดห้ลายทาง ใกลถ้นนสายหลกั ทางพเิศษ หรอืรถไฟฟ้า เพื่อความสะดวกในการ

เดนิทาง เช่น จงัหวดัสมุทรปราการ จงัหวดัชลบุร ีและจงัหวดัระยอง ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มผีู้อยู่อาศยัหนาแน่น โดย

โครงการทีผ่่านมา บรษิทัพฒันาโครงการในท าเล สุขุมวทิ-บางป ูไดแ้ก่ โครงการสวิารมณ์ เนเจอรพ์ลสั (สุขมุวทิ-

บางปู) และโครงการสวิารมณ์ ปาร์ค (สุขุมวทิ-บางปู) ทีเ่ชื่อมต่อกบัถนนสุขุมวทิ ตรงขา้มสถานตากอากาศบางป ู

ในย่านนิคมอุตสาหกรรมบางปู และนิคมอุตสาหกรรมบางพลี ซึ่งเป็นที่ตัง้ของโรงงานมากมาย รวมทัง้เป็นจุด

เชื่อมต่อระหว่างกรุงเทพฯ กบันิคมอุตสาหกรรมต่างๆ ของจงัหวดัอื่นๆ เช่น จงัหวดัชลบุร ีจงัหวดัระยอง และ

บรเิวณท่าเรอืแหลมฉบงั เป็นตน้ ท าใหม้แีหล่งตลาดสด หา้งสรรพสนิคา้ โรงเรยีนและโรงพยาบาล ท าใหใ้นอนาคต

พืน้ทีจ่ะมคีวามหนาแน่นของชุมชนเพิม่ขึน้เรื่อยๆ จากการขยายตวัของนิคมอุตสาหกรรมและการขยายตวัของที่

อยู่อาศยั จากในเมอืงออกสู่ตามแนวเสน้สุขุมวทิ รวมทัง้ โครงการแกรนด์ สวิารมณ์ (สุขุมวทิ - บางปู) ทีอ่ยู่นอก

เขตโรงงานและนิคมอุตสาหกรรมออกมาระดบัหนึ่งเพื่อความเป็นส่วนตัวที่มากขึ้น โครงการสิวารมณ์ วลิเลจ 

(สุขุมวทิ-เทพารกัษ์) ใกล้รถไฟฟ้า 2 สาย ทัง้รถไฟฟ้าสายสเีหลอืง สถานีทพิวลั และรถไฟฟ้าสายสเีขยีว สถานี

ส าโรงทีค่าดว่าจะเปิดใชใ้นปี 2565 ที่เดนิทางสะดวกเชื่อมต่อสู่ใจกลางเมอืงในระยะเวลา 10 นาทถีึงทางพเิศษ

กาญจนาภเิษก (บางพล-ีสุขสวสัดิ)์ และทางด่วนบางนา-อาจณรงค ์สะดวกสบายต่อผูอ้ยู่อาศยัทีต่้องการท างาน

ในเมอืง และโครงการสวิารมณ์ ซติี้ (นิคมพฒันา-ระยอง) จงัหวดัระยอง ซึง่อยู่ใกล้กบันิคมอุตสาหกรรมตดิถนน

หลกัสายนิคมพฒันา  

นอกจากการพฒันาโครงการบรเิวณนิคมอุตสาหกรรมบางพล ีและนิคมอุตสาหกรรมบางปู บรษิัทฯ มี

แผนทีจ่ะขยายการพฒันาโครงการไปยงัท าเลทีม่ศีกัยภาพ และมกีารเตบิโตของอุปสงค์ทีอ่ยู่อาศยัในหลายพืน้ที่

บรเิวณเขตรอบนอกกรุงเทพฯ ปรมิณฑล และจงัหวดัทีม่หีวัเมอืงใหญท่ีม่ศีกัยภาพแหง่ใหม่ๆ  ซึง่เป็นหนึ่งในพืน้ที่

ที่มีอตัราการเติบโตทางด้านประชากรที่สูง จากการขยายตวัของสงัคมเมอืง แนวโน้มการลงทุนในสิ่งอ านวย
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ส่วนที ่1 หวัขอ้ 1 

 

ความสะดวกของภาคเอกชนเพื่อรองรบัการขยายตวัของความเป็นเมอืง และการขยายตวัของเครอืขา่ยคมนาคม 

ซึง่ไดแ้ก่ โครงการสวิารมณ์ เนเจอรพ์ลสั (อสัสมัชญั-ศรรีาชา) จงัหวดัชลบุร ีซึง่เป็นโครงการในอนาคต 

• การออกแบบผลิตภณัฑท่ี์ตอบโจทยผ์ู้อยู่อาศยั (SMART Function) 

 

 

รปูแบบโครงการสวิารมณ์ ปารค์ (สุขมุวทิ-บางป)ู 

นอกจากการออกแบบรูปแบบบ้าน ลกัษณะโครงการและผลติภัณฑ์ให้มีความทนัสมยั และสวยงามที่

เหมาะกบัผูบ้รโิภคยุคใหม่ บรษิทัยงัใหค้วามส าคญักบัการใชช้วีติทีเ่ปลีย่นแปลงไปในทุกช่วงอายุ ทุกเพศ ทุกวยั 

เพื่อตอบสนองต่อรูปแบบการใชช้วีติสมยัใหม่ของผูบ้รโิภคในปัจจุบนั ควบคู่ไปกบัการจดัวางพืน้ทีใ่ชส้อยภายใน

บ้านให้เกิดประโยชน์สูงสุด และมรีายละเอียดการออกแบบที่สามารถรองรบัการอยู่อาศยัในระยะยาวได้ทัง้ใน

ปัจจุบนัและอนาคต 

บรษิทัไดอ้อกแบบบ้านใหส้ามารถรองรบัการอยู่อาศยัไดค้รบทุกช่วงอายุ มกีารออกแบบค านึงถงึการใช้

พื้นที่ใช้สอยให้เกิดประโยชน์สูงสุด สอดคล้องกับการใช้ชวีติของผู้อาศยั โดยมจีุดเด่นคือ มี 4 ห้องนอน โดย

ห้องนอนชัน้ล่างเหมาะส าหรบัเป็นห้องนอนของผู้สูงอายุ หรอืสามารถปรบัเปลี่ยนเป็นห้องอเนกประสงค์อื่นๆ 

รองรบัการใช้งานที่หลากหลายได้ เพื่อเป็นการตอบโจทย์ความต้องการที่แตกต่างกนัออกไป ท าให้เกิดพื้นที่

ส่วนตัวเพิ่มขึ้นส าหรบัครอบครวัขนาดกลางและขนาดใหญ่  สามารถตอบสนองรูปแบบการด าเนินชีวติแบบ

ครอบครวัของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายทุกกลุ่มที่อาจเปลี่ยนแปลงไปได้อย่างครบถ้วน อีกทัง้ บรษิัทได้ออกแบบ

หอ้งครวัใหส้ามารถดดัแปลงเป็นครวัไทยได้ โดยมผีนังและเจาะช่องประตู เพื่อให้ผูอ้ยู่อาศยัทีร่กัการท าอาหาร
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บรษิทั สวิารมณ์ เรยีลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 

ส่วนที ่1 หวัขอ้ 1 

 

ไทยสามารถตดิประตูเพิม่เพื่อแบ่งสดัส่วน ลดกลิน่และควนัทีอ่าจลอยเขา้สู่ตวับ้านได ้รวมทัง้ มหีน้าต่างส าหรบั

ระบายอากาศขณะประกอบอาหาร 

แนวทางการออกแบบบา้นขา้งตน้สามารถตอบสนองการใชช้วีติของผูอ้ยู่อาศยัในปัจจุบนัไดเ้ป็นอย่างด ีมี

จ านวนห้องส าหรบัใช้งานเพยีงพอกบัขนาดครอบครวัทุกขนาด และพฤตกิรรมการใช้ชวีติของผูอ้ยู่อาศยัอย่าง

ครบถว้นและลงตวั 

• ความคุ้มค่าในการเลือกซื้อท่ีอยู่อาศยั (SMART Value) 

บรษิัทฯ มแีนวทางในการด าเนินธุรกิจเพื่อสร้างความคุ้มค่าและความประทบัใจให้กับผู้บรโิภคในการ

เลอืกซื้อโครงการบา้น หรอืผลติภณัฑ์ จงึมกีารส ารวจความต้องการ และศกึษารปูแบบโครงการใหส้อดคลอ้งกบั

ความต้องการของผูอ้ยู่อาศยั ซึง่บรษิทัใหค้วามส าคญักบัการพฒันาโครงการและก่อสรา้งผลติภณัฑ์ดว้ยวสัดุทีม่ ี

คุณภาพได้มาตรฐาน ในท าเลที่ตัง้ที่มศีกัยภาพ มีการใช้พื้นที่ใช้สอยให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตอบสนองความ

ตอ้งการใชง้านจรงิ รองรบัการอยู่อาศยั การท ากจิกรรมต่างๆ ของสมาชกิอย่างครบถว้น  

บรษิทัฯ มกีารออกแบบโครงการ ผงัโครงการ รปูแบบบา้นทีส่ามารถตอบสนองกลุ่มผูบ้รโิภคไดทุ้กขนาด

ครอบครวั หรอืจ านวนสมาชกิ เพื่อใหผู้ซ้ื้อไดร้บัความคุม้ค่าและไดป้ระโยชน์ในการใชง้านสงูสุด โดยเฉพาะกลุ่ม

ผู้บรโิภคที่ก าลงัวางแผนอนาคตที่จะขยายครอบครวั หรอืมีผู้สูงอาศยัที่ต้องการความสะดวกสบายในการอยู่

อาศยั ท าใหผู้บ้รโิภคมตีวัเลอืกในการเลอืกซื้อ โดยบรษิทัมขีนาดบา้น จ านวนหอ้งและพืน้ทีใ่ชส้อยทีห่ลากหลาย 

ทัง้ในส่วนของจ านวนห้องนอนที่มตีัง้แต่ 2 - 4 ห้องนอน จ านวนห้องน ้าที่มตีัง้แต่ 1 - 3 ห้องน ้า และที่จอดรถ

ขนาด 2 คนั ในรูปแบบบ้านเดีย่ว บ้านแฝด และทาวน์โฮม ลกัษณะ 1 ชัน้ และ 2 ชัน้ อกีทัง้มกีารออกแบบทุก

ส่วนของบ้านอย่างเป็นสดัส่วนให้เกิดการใช้ประโยชน์สูงสุดและครบทุกการใช้งาน ได้แก่ ห้องนอนหรือห้อง

อเนกประสงค์ชัน้ล่างที่สามารถดดัแปลงเป็นห้องนอนส าหรบัผู้สูงอายุหรอืห้องส าหรบัประกอบกิจกรรมต่างๆ 

ตามความต้องการของผู้อยู่อาศยั ห้องครวัที่สามารถต่อเติมเพื่อใช้งานในลกัษณะครวัไทย พื้นที่รบัประทาน

อาหารที่กวา้งขวางสามารถรองรบัได้มากกว่า 6 ทีน่ัง่ พื้นทีซ่กัล้างภายนอกตวับ้าน และติดตัง้ฉนวนกนัความ

รอ้นที่จะเป็นระบบป้องกนัและถ่ายเทความรอ้นภายในบ้าน ป้องกนัความรอ้นสะสมจากหลงัคา รวมทัง้เลอืกใช้

วสัดุแผ่นผนังโครงสรา้งคอนกรตีส าเรจ็รปู (Precast Concrete) ในการก่อสรา้งตวับ้านทีท่ าให้บรษิทัฯ สามารถ

บรหิารตน้ทุนการก่อสรา้งไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ และสามารถก าหนดราคาใหผู้บ้รโิภคเขา้ถงึไดม้ากขึน้ 
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บรษิทั สวิารมณ์ เรยีลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 

ส่วนที ่1 หวัขอ้ 1 

 

 

Cooling Air System 

ในส่วนของสิง่อ านวยความสะดวกภายในโครงการ บรษิทัไดจ้ดัใหม้ทีางเขา้-ออกดว้ยระบบ Easy-Pass 

กล้องวงจรปิด CCTV และเจ้าหน้าที่ดูแลรกัษาความปลอดภัยตลอด 24 ชัว่โมง และบริเวณพื้นที่ส่วนกลาง

ภายในโครงการ บรษิัทได้ออกแบบให้มสีโมสรส่วนกลางซึ่งเป็นที่ตัง้ของห้องออกก าลงักาย สระว่ายน ้าระบบ

น ้าเกลอื สวนสาธารณะ สนามเดก็เล่น โซนส าหรบัสตัวเ์ลีย้ง และพืน้ทีส่ าหรบัออกก าลงักายกลางแจง้ เป็นตน้ 

บรษิัทฯ มคีวามมุ่งมัน่ในการพฒันาผลติภัณฑ์เพื่อสร้างความพงึพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า เพื่อให้ลูกค้า

พจิารณาแลว้ไดต้ดัสนิใจถงึความคุม้ค่าของการเลอืกซื้อผลติภณัฑ์ และเกดิความคุม้ค่าในการอยู่อาศยั มรีาคาที่

เหมาะสมคุม้ค่าสอดคลอ้งกบัคุณภาพ  
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บรษิทั สวิารมณ์ เรยีลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 

ส่วนที ่1 หวัขอ้ 1 

 

• ความทนัสมยัและความสะดวกสบาย (SMART Home) 

 

Smart Home 

บรษิทัฯ เลง็เหน็ถงึยุคสมยัทีเ่ปลี่ยนไป นวตักรรมทีเ่ขา้มามบีทบาทในชวีติ และเทคโนโลยทีีพ่ฒันามาก

ขึ้น เพื่อท าให้ผู้คนในปัจจุบันมีความสะดวกสบายและปลอดภัยในการใช้ชีวิตประจ าวัน บริษัทจึงมีการ

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยเีข้าร่วมกับอุปกรณ์ต่างๆ ภายในบ้าน มรีะบบการสัง่การที่ง่ายที่สามารถสัง่การได้จาก

โทรศพัทเ์คลื่อนทีห่รอืคอมพวิเตอร์ (Smart Network) มายงักล่องควบคุมหลกัใหส่้งขอ้มลูไปยงัเครื่องใชไ้ฟฟ้าให้

ท างานตามต้องการ และมกีารท างานแบบอตัโนมตั ิเพื่ออ านวยความสะดวกและเพิม่ความปลอดภยัใหก้บัผูอ้ยู่

อาศยั ภายใตส้โลแกน “ควบคุมงา่ยๆ อยู่ทีไ่หนกส็ัง่ได”้  

บรษิทัฯ มกีารออกแบบบ้านในแต่ละโครงการใหม้รีะบบเทคโนโลยตี่างๆ ทีท่นัสมยัเพื่อขยายตลาดไปสู่

กลุ่มคนรุ่นใหม่ไดง้า่ยขึน้ เช่น ไฟเปิด-ปิดอตัโนมตัเิมื่อเดนิผ่าน (Automation Light) ระบบสัง่งานเปิด-ปิดไฟใน

หอ้งต่างๆ (Light Control) ระบบสัง่งานเปิด-ปิดเครื่องใชไ้ฟฟ้าต่างๆ (Appliances Control) ระบบกลอ้งวงจรปิด
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บรษิทั สวิารมณ์ เรยีลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 

ส่วนที ่1 หวัขอ้ 1 

 

ที่สามารถสื่อสารกบัคนในกล้องได้ (Live Eyes) เป็นต้น โดยบรษิัทฯ จะติดตัง้ระบบต่างๆ กบัโครงสร้างบ้าน

ใหก้บัผูอ้ยู่อาศยัท าใหผู้อ้ยู่อาศยัสามารถใชง้านไดต้ัง้แต่วนัแรกทีเ่ขา้พกั 

 

1.2. การเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีส าคญั 

 พฒันาการทีส่ าคญัของบรษิทัฯ ในช่วงระยะเวลาทีผ่่านมา มดีงันี้ 

ปี เหตุการณ์ส าคญั 

2560 • บรษิทั สวิารมณ์ จ ากดั ก่อตัง้ขึน้เมื่อวนัที ่24 พฤษภาคม 2560 ดว้ยทุนจดทะเบยีนจ านวน 1.00 ล้านบาท 

มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 100.00 บาท จ านวน 10,000 หุน้ โดยกลุ่มผูถ้อืหุน้หลกัไดแ้ก่ กลุ่มมโนธรรมรกัษา เพื่อ

ประกอบธุรกจิการพฒันาอสงัหารมิทรพัยป์ระเภททีอ่ยู่อาศยัแนวราบ 

2561 

 

 

• บริษัทได้เปลี่ยนชื่อจากบริษัท สิวารมณ์ จ ากัด เป็นบริษัท สิวารมณ์ เรียลเอสเตท จ ากัด และ เพิ่มทุน 

จดทะเบยีนจากจ านวน 1.00 ล้านบาท เป็น 100.00 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท จ านวน 

1,000,000 หุน้ โดยกลุ่มผูถ้อืหุน้เดมิ และกลุ่มผูถ้อืหุน้ใหม่ซึ่งไม่ไดเ้ป็นผูบ้รหิารหรอืพนักงาน และไม่มส่ีวน

ร่วมในการบริหารงานของบริษัท ในเดือนพฤษภาคม 2561 เพื่อเป็นเงินทุนส าหรับพัฒนาโครงการ

อสงัหารมิทรพัย ์

• บรษิทั สยามพฒันา เรยีลเอสเตท จ ากดั (“SPR”) ก่อตัง้ขึน้เมื่อวนัที ่30 สงิหาคม 2561 ดว้ยทุนจดทะเบยีน 

30.00 ลา้นบาท มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 100.00 บาท จ านวน 300,000 หุน้ เพื่อประกอบธุรกจิอสงัหารมิทรพัย์

ประเภททีอ่ยู่อาศยัแนวราบ ภายใต้โครงการสวิารมณ์ ซติี้ (นิคมพฒันา-ระยอง) จงัหวดัระยอง โดย SVR มี

สดัส่วนการถอืหุน้ใน SPR รอ้ยละ 50.00 

• บรษิัท สวิารมณ์ พลสั จ ากัด ก่อตัง้ขึ้นเมื่อวนัที่ 26 กันยายน 2561 ด้วยทุนจดทะเบียน 1.00 ล้านบาท  

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท จ านวน 10,000 หุ้น เพื่อประกอบธุรกิจอสงัหารมิทรพัย์ประเภทที่อยู่

อาศยัแนวราบ ภายใต้โครงการสวิารมณ์ เนเจอร์พลสั (พระราม 2-ท่าขา้ม) จงัหวดักรุงเทพฯ โดยบรษิัทมี

สดัส่วนการถือหุ้นอยู่ร้อยละ 45.00 และในเดอืนธนัวาคม 2561 บรษิัท สวิารมณ์ พลสั จ ากดั ได้เพิ่มทุน 

จดทะเบยีนเป็น 30.00 ลา้นบาท ตามสดัส่วนผูถ้อืหุน้เดมิ  

• บรษิัท สวิารมณ์ โฮเทล จ ากดั ก่อตัง้ขึ้นเมื่อวนัที่ 25 กนัยายน 2561 ด้วยทุนจดทะเบยีน 1.00 ล้านบาท  

มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 100.00 บาท จ านวน 10,000 หุน้ เพื่อประกอบธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์โดยบรษิทั

มสีดัส่วนการถอืหุน้อยู่รอ้ยละ 100.00  

• บรษิทั สวิารมณ์ เชงซนิ จ ากดั ก่อตัง้ขึน้เมื่อวนัที ่22 พฤศจกิายน 2561 ดว้ยทุนจดทะเบยีน 1.00 ลา้นบาท 

มูลค่าที่ตราไว้หุน้ละ 100.00 บาท จ านวน 10,000 หุน้ เพื่อประกอบธุรกิจอสงัหารมิทรพัย์ในพื้นทีจ่งัหวดั

ภูเกต็ โดยบรษิทัฯ มสีดัส่วนการถอืหุน้อยู่รอ้ยละ 49.00 
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2562 • บรษิัท สวิารมณ์ ไชน่า จ ากดั (“SVC”) ก่อตัง้ขึ้นเมื่อวนัที่ 7 มนีาคม 2562 ด้วยทุนจดทะเบยีน 1.00 ล้าน

บาท มูลค่าทีต่ราไวหุ้้นละ 100.00 บาท จ านวน 10,000 หุน้ เพื่อประกอบธุรกจิอสงัหารมิทรพัย์ประเภทที่

อยู่อาศยัแนวราบ ภายใต้โครงการสวิารมณ์ เนเจอร์พลสั (สุขุมวทิ-บางปู) จงัหวดัสมุทรปราการ โดยกลุ่ม

ครอบครวัมโนธรรมรกัษา ต่อมาในเดอืนเมษายน 2562 ได้เพิม่ทุนจดทะเบียนเป็น 30.00 ล้านบาท และ 

SVR ได้ซื้อหุ้นจากกลุ่มครอบครวัมโนธรรมรกัษา จ านวน 75,000 หุ้น ที่ราคาพาร์ 100.00 บาท ส่งผลให ้

SVR มสีดัส่วนการถอืหุน้รอ้ยละ 25.00  

• บริษัท สิวารมณ์ เชงซิน จ ากัด ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท สิวารมณ์ ซีเฮฟเวน ภูเก็ต จ ากัด ในเดือน

กุมภาพันธ์ 2562 และ SVR จ าหน่ายหุ้นทัง้หมดของบริษัท สิวารมณ์ ซีเฮฟเวน ภูเก็ต จ ากัด เพื่อปรบั

โครงสรา้งกลุ่มบรษิทัในเดอืนกรกฎาคม 2562 ต่อมาบรษิทั สวิารมณ์ ซเีฮฟเวน ภูเกต็ จ ากดั ไดเ้ปลีย่นชื่อ

เป็นบรษิทั ซเีฮฟเวน ภูเกต็ จ ากดั ในเดอืนมกราคม 2564 

• บรษิทั สวิารมณ์ ไชน่าวลิล์ จ ากดั ก่อตัง้ขึน้เมื่อวนัที ่25 มนีาคม 2562 ดว้ยทุนจดทะเบยีน 30.00 ลา้นบาท 

มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 100.00 บาท จ านวน 300,000 หุน้ เพื่อประกอบธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ ในพืน้ที่

จงัหวดัชลบุร ีโดยบรษิทัมสีดัส่วนการถอืหุน้อยู่รอ้ยละ 25.00 ทัง้นี้ ในเดอืนธนัวาคม 2562 บรษิทั สวิารมณ์ 

ไชน่าวิลล์ จ ากัด ได้จ าหน่ายที่ดินเตรียมพัฒนาให้กับบริษัทภายนอกที่ไม่มีความเกี่ยวข้อง เนื่องจาก

พจิารณาแล้วได้ผลตอบแทนที่คุม้ค่ากว่าการด าเนินงานพฒันาโครงการโดยบรษิัทเอง และได้หยุดด าเนิน

กจิการและช าระบญัชแีลว้เสรจ็ในเดอืนเมษายน 2563 

• บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจากจ านวน 100.00 ล้านบาท เป็น 380.00 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 

100.00 บาท จ านวน 3,800,000 หุ้น เมื่อวนัที ่12 กรกฎาคม 2562 โดยกลุ่มผู้ถอืหุน้เดมิ และกลุ่มผูถ้อืหุ้น

ใหม่ซึง่ไม่ไดเ้ป็นผูบ้รหิารหรอืพนักงาน และไม่มส่ีวนร่วมในการบรหิารงานของบรษิทัในปัจจุบนั ยกเวน้กลุ่ม

ผู้ถือหุ้นหลกั 1 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มฐติิสุรยิารกัษ์ ซึ่งประกอบด้วยคุณรณฤทธิ ์ฐติิสุรยิารกัษ์ ที่ปัจจุบนัด ารง

ต าแหน่งกรรมการ รองกรรมการผูจ้ดัการอาวุโส และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารดา้นการเงนิอาวุโสของบรษิทั 

โดยกลุ่มฐิติสุริยารักษ์ได้เพิ่มทุนในราคาหุ้นละ 100.00 บาท เพื่อเป็นเงินทุนส าหรับพัฒนาโครงการ

อสงัหารมิทรพัย ์

• บรษิทัฯ ซื้อหุน้สามญัของบรษิทั ทบูไีบรท ์พรแีคสท ์จ ากดั ("TBB”) ซึง่ประกอบธุรกจิผลติแผ่นผนังคอนกรตี

ส าเร็จรูปหรอืแผ่นพรแีคสท์ (Pre-cast) เพื่อการบรหิารประสทิธิภาพการผลติแผ่นพรแีคสท์ส าหรบัใช้ใน

โครงการของกลุ่มบรษิทั ในสดัส่วนการถอืหุน้ทัง้หมดรอ้ยละ 99.99 ของทุนจดทะเบยีนของ TBB จากบุคคล

ทีเ่กีย่วโยงกนั ไดแ้ก่ กลุ่มครอบครวัมโนธรรมรกัษา ซึ่งเป็นกลุ่มผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษิทั ในราคา 1.00  ลา้น

บาท และภายหลงั TBB ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 40.00 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท 

จ านวนหุน้ 400,000 หุน้ ในเดอืนกรกฎาคม 2562 
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• SVR เปิดขายโครงการสวิารมณ์ ปารค์ (สุขมุวทิ-บางป)ู จงัหวดัสมุทรปราการ ประเภทบา้นเดีย่ว จ านวน 116 

ยนูิต มลูค่าโครงการประมาณ 532.44 ลา้นบาท เริม่เปิดขายในเดอืนมกราคม 2562 

• SPR เปิดขายโครงการ สวิารมณ์ ซติี ้(นิคมพฒันา-ระยอง) จงัหวดัระยอง ประกอบไปดว้ย ประเภทบา้นเดีย่ว 

จ านวน 12 ยนูิต ประเภทบ้านแฝด 24 ยนูิต ประเภททาวน์โฮม 155 ยนูิต และอาคารพาณิชย ์8 ยนูิต มลูค่า

โครงการประมาณ 387.58 ลา้นบาท เริม่เปิดขายในเดอืนเมษายน 2562 

• SVR จ าหน่ายหุน้สามญัของบรษิทั สวิารมณ์ พลสั จ ากดั ทัง้หมด ใหก้บักลุ่มผูถ้อืหุน้เดมิทีร่าคาพาร ์100.00 

บาท เพื่อปรบัโครงสรา้งกลุ่มบรษิัท ในเดอืนธนัวาคม 2562 และได้เปลี่ยนชื่อบรษิัท สวิารมณ์ พลสั จ ากดั 

และโครงการสิวารมณ์ เนเจอร์พลัส (พระราม 2-ท่าข้าม) เป็นบริษัท ทาวน์ พลัส แลนด์ จ ากัด และ

โครงการเนเจอรพ์ลสั (พระราม 2-ท่าขา้ม) ในเดอืนมกราคม 2564 ตามล าดบั  

2563 • SVC เปิดขายโครงการสิวารมณ์ เนเจอร์พลสั (สุขุมวิท-บางปู 83) จงัหวดัสมุทรปราการ ประกอบไปด้วย 

ประเภทบ้านแฝด 58 ยนูิต และประเภททาวน์โฮม 100 ยนูิต มูลค่าโครงการประมาณ 494.62 ลา้นบาท เริม่

เปิดขายในเดอืนกุมภาพนัธ ์2563 และสามารถจ าหน่ายไดห้มดและปิดโครงการในเดอืนกนัยายน 2564 

• บริษัท สิวารมณ์ โฮเทล จ ากัด ได้หยุดด าเนินกิจการและช าระบัญชีแล้วเสร็จในเดือนเมษายน 2563 

เน่ืองจากไม่มกีารด าเนินธุรกจิ 

• บรษิัทฯ ได้ซื้อหุ้น SVC จากกลุ่มผู้ถือหุ้นเดมิจ านวน 78,000 หุ้น ที่ราคาพาร์ 100.00 บาท รวมเป็นเงนิ 

7,800,000 บาท เป็นผลให ้SVR มสีดัส่วนการถอืหุน้ทัง้หมดรอ้ยละ 51.00 และเป็นบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ 

ในเดอืนสงิหาคม 2563  

• บริษัทฯ ได้ซื้อหุ้น SPR จากผู้ถือหุ้นเดิมจ านวน 150,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 106.67 บาท รวมเป็นเงิน 

16,000,000 บาท ท าใหส้ดัส่วนการถอืหุน้จากเดมิรอ้ยละ 50.00 เพิม่เป็นสดัส่วนรอ้ยละ 99.99 

2564 • SVR เปิดขายโครงการแกรนด ์สวิารมณ์ (สุขุมวทิ - บางปู) จงัหวดัสมุทรปราการ ประเภทบ้านเดีย่ว จ านวน 

227 ยนูิต มลูค่าโครงการประมาณ 951.92 ลา้นบาท เริม่เปิดขายในเดอืนมถิุนายน 2564 

• SVR เปิดขายโครงการสิวารมณ์ วิลเลจ (สุขุมวิท-เทพารกัษ์) จงัหวดัสมุทรปราการ ประเภททาวน์โฮม 

จ านวน 107 ยนูิต มลูค่าโครงการประมาณ 320.30 ลา้นบาท เริม่เปิดขายในเดอืนสงิหาคม 2564 

• ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่6/2564 เมื่อวนัที ่17 กนัยายน 2564 มมีตใิหบ้รษิทัจ าหน่ายหุน้สามญั

ของ TBB ในสดัส่วนการถอืหุน้ทัง้หมดรอ้ยละ 99.99 ของทุนจดทะเบยีนของ TBB ให้แก่บุคคลที่เกี่ยวโยง

กนั ไดแ้ก่ นายพชร มโนธรรมรกัษา กลุ่มผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษิทั ในราคา 39.99 ลา้นบาท ซึง่เป็นราคาทีอ่ยู่

ในช่วงราคาอ้างอิงจากการประเมินมูลค่าจากผู้ประเมินอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน

คณะกรรมการหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ เน่ืองจากธุรกจิการผลติสนิคา้แผ่นคอนกรตีส าเรจ็รูปมอีตัรา
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ท าก าไรอยู่ในระดบัต ่า และการแข่งขนัดา้นราคาอยู่ในระดบัสูง และไดน้ าเงนิทีไ่ดร้บัจากการขายเงนิลงทุน

เป็นเงนิทุนหมุนเวยีนส าหรบัพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัย์ในอนาคต 

2565 • อยู่ระหว่างก่อสรา้งโครงการสวิารมณ์ เนเจอร์พลสั (อสัสมัชญั -ศรรีาชา) จงัหวดัชลบุร ีจ านวน 134 ยูนิต 

มลูค่าโครงการประมาณ 438.23 ลา้นบาท และโครงการสวิารมณ์ เนเจอรพ์ลสั 2 (สุขมุวทิ-บางป ู83) จงัหวดั

สมุทรปราการ จ านวน 40 ยนูิต มลูค่าโครงการประมาณ 179.15 ลา้นบาท คาดว่าจะสามารถเริม่เปิดขายใน

เดอืนเมษายนและสงิหาคม 2565 ตามล าดบั 

• ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 1/2565 เมื่อวนัที่ 10 กุมภาพนัธ์ 2565 มีมติอนุมตัิให้บรษิัทซื้อหุ้น

สามญัของบรษิทั บางปู แลนด์ 58 จ ากดั (“BAL”) ซึ่งมสีนิทรพัยเ์ป็นทีด่นิบรเิวณอ าเภอเมอืงสมุทรปราการ 

จงัหวดัสมุทรปราการ ที่บรษิัทฯ มแีผนจะน าไปพฒันาเป็นโครงการในอนาคตภายใต้ชื่อโครงการสวิารมณ์ 

วลิเลจ (สุขมุวทิ-บางปู 58) โดย SVR ไดเ้ขา้ซื้อหุน้ในสดัส่วนการถอืหุน้ทัง้หมดรอ้ยละ 99.98 จากผูถ้อืหุน้

เดมิของ BAL ในราคาหุน้ละ 350.00 บาท จ านวน 9,998 หุน้ ท าใหใ้นภายหลงั BAL กลายเป็นบรษิทัย่อย

ของ SVR และในการประชุมคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่2/2565 เมื่อวนัที ่28 กุมภาพนัธ ์2565 มมีตอินุมตัิ

ซื้อหุน้เพิม่ทุนของ BAL ในอตัรา 1 หุน้เดมิต่อ 79 หุน้ใหม่ ในราคาหุน้ละ 100.00 บาท รวมเป็นเงนิเพิม่ทุน 

79.00 ลา้นบาท ส่งผลให ้BAL จะมทีุนจดทะเบยีนเป็น 80.00 ลา้นบาท 

• ทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที1่/2565 เมื่อวนัที ่25 กุมภาพนัธ ์2565 ของบรษิทัมมีต ิดงันี้ 

– อนุมตัิการแปรสภาพบรษิัทจากบรษิัทจ ากดัเป็นบรษิัทมหาชนจ ากดั โดยบรษิัทได้จดทะเบยีนแปร

สภาพจากบรษิทัจ ากดัเป็นบรษิทัมหาชนจ ากดัเมื่อวนัที ่2 มนีาคม 2565 

– เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไวข้องหุน้สามญัของบรษิัทฯ จากเดมิหุน้ละ 100.00 บาท เป็นหุน้ละ 1.00 

บาท ส่งผลใหจ้ านวนหุน้สามญัของบรษิทัฯ เพิม่ขึน้จาก 3,800,000 หุน้ เป็น 380,000,000 หุน้   

– เพิ่มทุนจดทะเบยีน จ านวน 130,000,000 บาท ส่งผลให้ทุนจดทะเบยีนเพิม่ขึ้นจาก 380,000,000 

บาท เป็น 510,000,000 บาท โดยออกหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 130,000,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้

ละ 1.00 บาท  

– จดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทั จ านวน 130,000,000 หุน้ เพื่อเสนอขายใหแ้ก่ประชาชนเป็นครัง้

แรก (Initial Public Offering : IPO) หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 25.49 ของทุนช าระแล้วทัง้หมดภายหลงัการ

เสนอขาย IPO 
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บรษิทั สวิารมณ์ เรยีลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 

ส่วนที ่1 หวัขอ้ 1 

 

การปรบัโครงสรา้งของกลุ่มบรษิทั 

ก่อนการปรบัโครงสรา้ง บรษิทัฯ มกีารถอืหุน้ในบรษิทัทีม่แีผนการประกอบธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัยป์ระเภทที่

อยู่อาศยัแนวราบ ไดแ้ก่  

1. บรษิทั สยามพฒันา เรยีลเอสเตท จ ากดั  

2. บรษิทั สวิารมณ์ พลสั จ ากดั 

3. บรษิทั สวิารมณ์ ไชน่า จ ากดั  

4. บรษิทั สวิารมณ์ ไชน่าวลิล ์จ ากดั 

และธุรกจิผลติแผ่นผนังพรแีคสท ์ไดแ้ก่ 

5. บรษิทั ทบูไีบรท ์พรแีคสท ์จ ากดั 

ในปี 2561 บรษิัทฯ ไดก้่อตัง้บรษิัท สยามพฒันา เรยีลเอสเตท จ ากดั ขึน้ดว้ยทุนจดทะเบยีน 30.00 ล้านบาท มี

สดัส่วนการถือหุ้นร้อยละ 50.00 เพื่อพฒันาโครงการสวิารมณ์ ซิตี้ (นิคมพฒันา-ระยอง) และก่อตัง้บรษิัท สวิารมณ์ พลสั 

จ ากดั ขึน้ดว้ยทุนจดทะเบยีน 30.00 ลา้นบาท มสีดัส่วนการถอืหุน้รอ้ยละ 45.00 เพื่อพฒันาโครงการสวิารมณ์ เนเจอรพ์ลสั 

(พระราม 2-ท่าขา้ม) 

ในปี 2562 บรษิทั สวิารมณ์ ไชน่า จ ากดั ไดก้่อตัง้ขึน้โดยกลุ่มครอบครวัมโนธรรมรกัษาดว้ยทุนจดทะเบยีน 1.00 

ล้าน และได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 30.00 ล้านบาท เพื่อพัฒนาโครงการสวิารมณ์ เนเจอร์พลสั (สุขุมวทิ-บางปู) ต่อมา 

บรษิัทฯ ได้ซื้อหุ้นจากกลุ่มครอบครวัมโนธรรมรกัษา จ านวน 75,000 หุ้น ที่ราคาพาร์ 100.00 บาท ส่งผลให้บรษิัทฯ มี

สดัส่วนการถอืหุน้บรษิทั สวิารมณ์ ไชน่า จ ากดั รอ้ยละ 25.00 และในปีเดยีวกนับรษิทัฯ ไดก้่อตัง้บรษิทั สวิารมณ์ ไชน่าวลิล ์

จ ากัด ขึ้นด้วยทุนจดทะเบียน 30.00 ล้านบาท โดยบรษิัทฯ มีสดัส่วนการถือหุ้นอยู่รอ้ยละ 25.00 ทัง้นี้ ในเดือนธนัวาคม 

2562 บรษิทั สวิารมณ์ ไชน่าวลิล ์จ ากดั ไดจ้ าหน่ายที่ดนิเตรยีมพฒันาใหก้บับรษิทัภายนอกทีไ่ม่มคีวามเกี่ยวขอ้ง เน่ืองจาก

พจิารณาแล้วได้ผลตอบแทนทีคุ่้มค่ากว่าการด าเนินงานพฒันาโครงการเอง และได้หยุดด าเนินกจิการและช าระบญัชแีล้ว

เสรจ็ในเดอืนเมษายน 2563  

ในเดอืนกรกฎาคม 2562 บรษิทัฯ ซื้อหุ้นสามญัของบรษิัท ทูบไีบรท์ พรแีคสท์ จ ากดั ("TBB”) ซึ่งประกอบธุรกิจ

ผลติแผ่นผนังคอนกรตีส าเรจ็รปูหรอืแผ่นพรแีคสท ์(Pre-cast) เพื่อการบรหิารประสทิธภิาพการผลติแผ่นพรแีคสท์ส าหรบัใช้

ในโครงการของกลุ่มบรษิทั ในสดัส่วนการถอืหุน้ทัง้หมดรอ้ยละ 99.99 ของทุนจดทะเบยีนของ TBB จากบุคคลทีเ่กี่ยวโยง

กนั ไดแ้ก่ กลุ่มครอบครวัมโนธรรมรกัษา ซึ่งเป็นกลุ่มผูถ้ือหุน้ใหญ่ของบรษิทั ในราคา 1.00  ล้านบาท และภายหลงั TBB 

ไดเ้พิม่ทุนจดทะเบยีนเป็น 40.00 ลา้นบาท มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 100.00 บาท จ านวนหุน้ 400,000 หุน้  

ในเดอืนธนัวาคม 2562 บรษิทัฯ ไดจ้ าหน่ายหุน้สามญัของบรษิทั สวิารมณ์ พลสั จ ากดั ทัง้หมด ใหก้บักลุ่มผูถ้อืหุน้

เดมิที่ราคาพาร์ 100.00 บาท เพื่อปรบัโครงสรา้งกลุ่มบรษิัท และบรษิัท สวิารมณ์ พลสั จ ากดั และโครงการสวิารมณ์ เน
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บรษิทั สวิารมณ์ เรยีลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 

ส่วนที ่1 หวัขอ้ 1 

 

เจอรพ์ลสั (พระราม 2-ท่าขา้ม) ไดเ้ปลีย่นชื่อเป็นบรษิทั ทาวน์ พลสั แลนด ์จ ากดั และโครงการเนเจอร ์พลสั (พระราม 2-ท่า

ขา้ม) ในเดอืนมกราคม 2564 ตามล าดบั 

ในเดอืนสงิหาคม  2563 บรษิทัฯ ไดซ้ื้อหุน้บรษิทั สวิารมณ์ ไชน่า จ ากดั จากกลุ่มผูถ้อืหุน้เดมิจ านวน 78,000 หุน้ 

ทีร่าคาพาร ์100.00 บาท รวมเป็นเงนิ 7,800,000 บาท เป็นผลใหบ้รษิทัฯ มสีดัส่วนการถอืหุน้บรษิทั สวิารมณ์ ไชน่า จ ากดั  

ทัง้หมดรอ้ยละ 51.00 และไดซ้ื้อหุน้บรษิทั สยามพฒันา เรยีลเอสเตท จ ากดั จากผูถ้อืหุน้เดมิจ านวน 150,000 หุน้ มลูค่าหุน้

ละ 106.67 บาท รวมเป็นเงนิ 16,000,000 บาท ท าใหม้สีดัส่วนการถอืหุน้บรษิทั สยามพฒันา เรยีลเอสเตท จ ากดั จากเดมิ

รอ้ยละ 50.00 เพิม่เป็นสดัส่วนรอ้ยละ 99.99 ส่งผลใหบ้รษิทั สวิารมณ์ ไชน่า จ ากดั และบรษิัท สยามพฒันา เรยีลเอสเตท 

จ ากดั เป็นบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ 

ต่อมาในปี 2564 บรษิทัฯ ไดป้รบัโครงสรา้งกลุ่มบรษิทั โดยการขายเงนิลงทุนในบรษิทั ทูบไีบรท์ พรแีคสท์ จ ากดั 

ดว้ยมูลค่า 39,99 ล้านบาท โดยอ้างองิราคาประเมนิจากผูป้ระเมนิราคาอสิระ เพื่อใหบ้รษิทัมกีารบรหิารจดัการและก าหนด

ทศิทางการด าเนินงานในอนาคตอย่างมปีระสทิธภิาพ และมโีครงสรา้งบรษิทัมคีวามชดัเจน ส าหรบัเตรยีมความพรอ้มการ

เสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทต่อประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก (IPO) และน าหุ้นของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรพัยฯ์ 

โครงสรา้งการถอืหุน้ของบรษิทัก่อนการปรบัโครงสรา้ง  

 

 

โครงสรา้งการถอืหุน้ของบรษิทัภายหลงัการปรบัโครงสรา้งในปี 2564 
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บรษิทั สวิารมณ์ เรยีลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 

ส่วนที ่1 หวัขอ้ 1 

 

ต่อมาในเดอืนมกราคมปี 2565 บรษิทัไดซ้ื้อหุ้นสามญัของบรษิทั บางปู แลนด์ 58 จ ากดั ซึ่งมสีนิทรพัย์เป็นทีด่นิ

บริเวณอ าเภอเมืองสมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ ที่บริษัทมีแผนจะน าไปพัฒนาเป็นโครงการในอนาคตภายใต้

โครงการสวิารมณ์ วลิเลจ (สุขุมวทิ-บางปู 58) ในสดัส่วนการถือหุ้นทัง้หมดร้อยละ 99.98 จากผูถ้ือหุ้นเดมิ ในราคาหุน้ละ 

350 บาท จ านวน 9,998 หุน้ ท าใหใ้นภายหลงับรษิทั บางป ูแลนด ์58 จ ากดั กลายเป็นบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ 

 

โครงสรา้งการถอืหุน้ของบรษิทัภายหลงัการปรบัโครงสรา้งในปี 2565 

 

 

 

 

 

โดยรายละเอยีดของบรษิทัย่อยของบรษิทัประกอบธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัยแ์นวราบมรีายละเอยีดดงันี้ 

ช่ือบริษทั / ท่ีตัง้ 
วนัท่ีจดทะเบียน

จดัตัง้ 

ทุนจดทะเบียน /  

ทุนช าระแล้ว  

(ล้านบาท) 

จ านวนหุ้นท่ี 

จ าหน่ายแล้ว

ทัง้หมด (หุ้น) 

สดัส่วน 

การถือหุ้น 

(ร้อยละ) 

1. บริษัท  สยามพัฒน า เรีย ลเอส เตท  จ ากัด 

(“SPR”) 662/45 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบาง

โพงพาง เขตยานนาวา จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

10120 

30 สงิหาคม 2561 30.00 / 30.00 300,000 

(มลูค่าทีต่ราไว ้

หุน้ละ 100 บาท) 

99.99 

2. บ ริษั ท  สิ ว า รม ณ์  ไช น่ า  จ ากั ด  ( “SVC” )   

662/45 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง  

เขตยานนาวา จงัหวดักรุงเทพมหานคร 10120 

7 มนีาคม 2562 30.00 / 30.00 300,000 

(มลูค่าทีต่ราไว ้

หุน้ละ 100 บาท) 

51.00 

3. บ ริษั ท  บ า งปู  แ ล น ด์  58 จ า กั ด  ( “BAL” ) 

303/59 ถนนสาธุประดิษฐ์ ช่องนนทรี เขตยาน

นาวา กรุงเทพมหานคร 

4 มกราคม 2565 80.00 / 80.00 800,000 

(มลูค่าทีต่ราไว ้

หุน้ละ 100 บาท) 

99.98 

 

มาตรการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

ในการป้องกนัผลประโยชน์ขดัแยง้ทีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคต และเพื่อก าหนดขอบเขตในการประกอบธุรกจิทีช่ดัเจน

ระหว่างบรษิัทฯ กบันิติบุคคลและบุคคลที่อาจมคีวามเกี่ยวขอ้ง เมื่อวนัที่ 15 ธนัวาคม 2564 และวนัที่ 22 มนีาคม 2565 

บรษิทัฯ และนิตบิุคคลและบุคคลทีอ่าจมคีวามเกีย่วขอ้งจงึไดล้งนามในบนัทกึขอ้ตกลงไม่แขง่ขนัทางธุรกจิ  
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บรษิทั สวิารมณ์ เรยีลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 

ส่วนที ่1 หวัขอ้ 1 

 

โดยมรีายชื่อนิตบิุคคลเป็นผูใ้หส้ญัญาร่วมลงนาม ดงันี้ 

1. บรษิทั เมอรทิโต ้แลนด ์(ในทอน) จ ากดั 

2. บรษิทั เมอรร์ทิ ภูเกต็ จ ากดั 

3. บรษิทั ซเีฮฟเวน ภูเกต็ จ ากดั 

4. บรษิทั บสีตารท์เฮฟเว่น จ ากดั 

5. บรษิทั บสีตารท์ ฮอสพทิอลลติี ้จ ากดั 

โดยบนัทกึขอ้ตกลงไม่แขง่ขนัทางธุรกจิ หรอืด าเนินการอื่นใดทีม่ลีกัษณะคลา้ยคลงึกนั บรษิทัฯ จะตอ้งด าเนินการ

ป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหว่างบรษิทัฯ และบุคคลทีเ่กีย่วโยง มรีายละเอยีดขอ้ตกลงทีส่ าคญัดงันี้ 

1. นับแต่วนัทีท่ าบนัทกึขอ้ตกลงฉบบันี้ ผูใ้หส้ญัญาจะไม่ด าเนินการใดๆ ซึ่งมลีกัษณะเป็นการแข่งขันกบัธุรกิจ

ของกลุ่มบรษิทัฯ 

2. ในกรณีที่ผูใ้หส้ญัญาประสงค์ทีจ่ะขายทีด่นิทีจ่ะขาย ผูใ้หส้ญัญาต้องใหส้ทิธบิรษิทัฯ ในการซื้อก่อนผูซ้ื้อราย

อื่น โดยการแจง้ความประสงคท์ีจ่ะขายใหบ้รษิทัฯ ทราบเป็นหนังสอื 

โดยมรีายชื่อบุคคลทีอ่าจมคีวามเกีย่วขอ้งทีเ่ป็นผูใ้หส้ญัญาร่วมลงนาม ดงันี้ 

1. คุณอรรถปวทิย ์มโนธรรมรกัษา 

2. คุณพชร มโนธรรมรกัษา 

3. คุณปุณิกา มโนธรรมรกัษา 

4. คุณวรีะวทิย ์มโนธรรมรกัษา 

5. คุณรณฤทธิ ์ฐติสุิรยิารกัษ์ 

โดยบนัทกึขอ้ตกลงไม่แขง่ขนัทางธุรกจิ หรอืด าเนินการอื่นใดทีม่ลีกัษณะคลา้ยคลงึกนั บรษิทัฯ จะตอ้งด าเนินการ

ป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหว่างบรษิทัฯ และบุคคลทีเ่กีย่วโยง มรีายละเอยีดขอ้ตกลงทีส่ าคญัดงันี้ 

1. นับแต่วนัทีท่ าบนัทกึขอ้ตกลงฉบบันี้ ผูใ้หส้ญัญาจะไม่ด าเนินการใดๆ ซึ่งมลีกัษณะเป็นการแข่งขนักบัธุรกิจ

ของกลุ่มบรษิทัฯ 

2. ตลอดระยะเวลาที่ผูใ้หส้ญัญา และ/หรอืกลุ่มมโนธรรมรกัษาเป็นกรรมการ และ/หรอืผูบ้รหิาร และ/หรอืผูถ้ือ

หุ้นของบริษัทฯ แล้วแต่กรณี ผู้ให้สัญญาตกลงว่าจะไม่รับจ้างบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์ หรือ

ด าเนินการอื่นใดทีม่ลีกัษณะคล้ายคลงึกนั (ไม่ว่าโดยทางตรงหรอืโดยทางอ้อม) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพยีง

การไม่เขา้ถอืหุน้ในบรษิทัหรอืเขา้เป็นหุน้ส่วนในหา้งหุน้ส่วนใดๆ ซึง่มสีภาพและลกัษณะอย่างเดยีวกนั หรอื

ทีม่ลีกัษณะเป็นการแขง่ขนักบัธุรกจิทีก่ลุ่มบรษิทัสวิารมณ์ประกอบการอยู่ในปัจจุบนัหรอืในอนาคต ไม่ว่าโดย

ตนเองและ/หรอืโดยกลุ่มมโนธรรมรกัษา และ/หรอืผ่านบุคคลใดๆ เวน้แต่จะไดร้บัความยนิยอมล่วงหน้าเป็น

หนังสอืจากบรษิทัฯ 
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3. ในกรณีทีผู่ใ้หส้ญัญามคีวามประสงคท์ีจ่ะซื้อ หรอืแผน หรอืทางทีจ่ะไดม้าซึ่งกรรมสทิธิใ์นทีด่นิซึง่มหีรอือาจมี

ศกัยภาพในการพฒันาโครงการ หรอืการลงทุนในอนาคตของบรษิทัฯ ยกเวน้ทีไ่ดม้าในทางมรดก ผูใ้หส้ญัญา

จะต้องใหส้ทิธบิรษิทัฯ ในการซื้อทีด่นิทีป่ระสงคจ์ะซื้อก่อน โดยการแจง้ความประสงค์ทีจ่ะซื้อทีด่นิใหบ้รษิทัฯ 

ทราบเป็นหนังสอื  

นอกจากนี้ บรษิัทฯ ไดก้ าหนดนโยบายการรายงานการถือครองกรรมสทิธิท์ี่ดนิ โดยก าหนดให้กรณีที่กรรมการ 

กรรมการอิสระ ผู้บรหิาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ และผู้มีอ านาจควบคุม มีความประสงค์ที่จะซื้อ หรอืแผน หรอืทางที่จะได้มาซึ่ง

กรรมสิทธิใ์น “ที่ดนิซึ่งมีหรอือาจมศีกัยภาพในการพฒันาโครงการ หรือการลงทุนในอนาคตของบรษิัท ” ยกเว้นที่ได้มา

ในทางมรดก กรรมการ กรรมการอิสระ ผู้บรหิาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ และผู้มอี านาจควบคุมมีหน้าที่จะต้องแจ้งความประสงค์

ขา้งตน้ใหบ้รษิทัฯ ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร และใหส้ทิธบิรษิทัฯ ในการซื้อทีด่นิก่อน อกีทัง้ กรรมการมหีน้าทีร่ายงานการ

ถอืครองกรรมสทิธิใ์นที่ดนิอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ บนเอกสาร “ขอ้มูลของกรรมการ กรรมการอิสระ ผู้บรหิาร ผูถ้ือหุ้นใหญ่ 

และผูม้อี านาจควบคุม” และเลขนุการบรษิทัมหีน้าที่รายงานการถอืครองกรรมสทิธิใ์นทีด่นิขา้งต้นแก่คณะกรรมการบรษิัท

รบัทราบเป็นประจ าทุกปี โดยที่ดินซึ่งมีหรอือาจมีศกัยภาพในการพัฒนาโครงการ หรือการลงทุนในอนาคตของบรษิัท 

หมายถงึ ทีด่นิทีม่ขีนาดตัง้แต่ 10 ไร่ขึน้ไป 

 

1.3. ข้อผกูพนัท่ีบริษทัให้ค ามัน่ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลกัทรพัยแ์ละ/หรือเงื่อนไขการ

อนุญาตของส านักงาน (ถ้ามี) และ/หรือเงื่อนไขการรบัหลกัทรพัยข์องตลาดหลกัทรพัยฯ์ (ถ้ามี) 

- ไม่ม ี- 

 

1.4. ช่ือ สถานท่ีตัง้ส านักงานใหญ่ ประเภทธุรกิจ เลขทะเบียนบริษทั โทรศพัท์ โทรสาร เวบ็ไซต์บริษทั จ านวน

และชนิดของหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษทั 

 บรษิทัทีอ่อกหลกัทรพัย ์  : บรษิทั สวิารมณ์ เรยีลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 

 ชื่อย่อหลกัทรพัย ์  : SVR 

 ลกัษณะการประกอบธุรกจิ : พฒันาอสงัหารมิทรพัยป์ระเภททีอ่ยู่อาศยัแนวราบ  

 ทีต่ัง้ส านักงานใหญ ่  : เลขที ่662/45 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา  

   จงัหวดักรุงเทพมหานคร 10120 

 เลขทะเบยีนบรษิทั  : 0107565000051 

 โทรศพัท ์   : 02-295-3361 
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 เวบ็ไซต ์   : www.sivarom.co.th 

 E-Mail    : info@sivarom.co.th 

 ทุนจดทะเบยีน   : 510,000,000  บาท  

 ทุนทีอ่อกและเรยีกช าระแลว้ : 380,000,000  บาท  

 จ านวนหุน้   : 510,000,000  หุน้ 

 มลูค่าหุน้ทีต่ราไวต้่อหุน้  : 1.00 บาท  

 

2. ลกัษณะการประกอบธรุกิจ  

บริษัทด าเนินธุรกิจในการพัฒนาอสังหาริมทรพัย์ประเภทที่อยู่อาศัยแนวราบ ภายใต้ชื่อ “สิวารมณ์” หรือ 

“SIVAROM” มีรูปแบบโครงการประกอบด้วยบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์โฮม และอาคารพาณิชย์ ขนาด 1 และ 2 ชัน้ 

ปัจจุบนัมโีครงการอยู่ในพืน้ทีจ่งัหวดัสมุทรปราการเป็นหลกั มโีครงการทีเ่ปิดขายและสามารถจ าหน่ายปิดโครงการไดแ้ล้ว

จ านวน 1 โครงการ อยู่ระหว่างก่อสร้าง ขายและโอนกรรมสทิธิจ์ านวน 4 โครงการ โดยรูปแบบการพฒันาโครงการของ

บริษัทจะพิจารณาจากท าเลที่ตัง้ที่มีศักยภาพ มีความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคหรือลูกค้าเป้าหมายในระดับราคาที่

สอดคล้องกบัก าลงัซื้อ รวมทัง้ ให้ความส าคญักบัการออกแบบบ้านให้มคีวามทนัสมยัเหมาะกบัผู้อยู่อาศยัยุคใหม่ ทัง้การ

ออกแบบพืน้ทีใ่ชส้อยภายในบา้นใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดสามารถรองรบัการอยู่อาศยัในระยะยาว ตอบสนองความตอ้งการใช้

งานจรงิ ควบคู่ไปกบัการประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยเีขา้ร่วมกบัอุปกรณ์ต่างๆ ภายในบา้นเพื่ออ านวยความสะดวกและเพิม่ความ

ปลอดภยัให้กบัผู้อยู่อาศยั โดยมจีุดมุ่งหมายเพื่อสรา้งความคุม้ค่าและความประทบัใจแก่ลูกค้า ดว้ยแนวคดิ “Best Smart 

Living” ทีเ่ป็นบา้นทีค่รบทุกความตอ้งการ 

 

2.1. โครงสร้างรายได ้

2.1.1. โครงสร้างรายไดจ้ าแนกตามประเภทรายได ้

โครงสรา้งรายไดข้องบรษิทัส าหรบัปี 2562 ถงึ 2564 จ าแนกเป็นรายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัย์และรายได้

อื่น ไดด้งันี้ 

รายได้จากการขาย 

ส าหรบัปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัย ์ 215.63  89.35 540.05  96.95 553.50  98.07 
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รายได้จากการขาย 

ส าหรบัปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายไดจ้ากการขายพรแีคสท ์ 22.15 9.18 9.13 1.64 5.75 1.02 

รายไดอ้ื่น** 3.56 1.48 7.85 1.41 5.17 0.91 

รวมรายได ้ 241.34  100.00 557.03  100.00 564.42  100.00 
หมายเหตุ ** รายไดอ้ื่น ๆ เช่น ดอกเบีย้รบัเงนิใหกู้ย้มืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั รายไดจ้ากการรบัเงนิจอง/สญัญา/ดาวน์ ก าไรจากการจ าหน่าย 

                  ทรพัยส์นิ ส่วนแบ่งก าไรจากบรษิทัร่วม เป็นตน้ 

 

2.1.2. โครงสร้างรายไดจ้ าแนกตามโครงการ 

โครงสรา้งรายไดข้องบรษิทัส าหรบัปี 2562 ถงึ 2564 จ าแนกตามโครงการ ไดด้งันี้ 

ยอดโอนกรรมสิทธ์ิโครงการ 

มูลค่า

โครงการ 

ส าหรบัปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

1. โค ร งก ารสิ ว า รม ณ์  ป า ร์ ค  

(สุขมุวทิ - บางป)ู 1/ 
532.82 206.70 86.93 158.21 28.81 68.75 12.29 

2. โ ค ร ง ก า ร สิ ว า ร ม ณ์  ซิ ตี้  

(นิคมพฒันา - ระยอง) 3/ 
401.37 8.93 3.76 47.20 8.59 26.02 4.65 

3. โครงการสวิารมณ์ เนเจอร์พลสั  

(สุขมุวทิ - บางป)ู 2/ 
607.26 - - 334.64 60.93 171.46 30.66 

4. โครงการสิวารมณ์  แกรนด์  

(สุขมุวทิ - บางป)ู 1/ 
1,078.12 - - - - 152.85 27.33 

5. โค รงก ารสิ ว ารม ณ์  วิล เล จ   

(สุขมุวทิ - เทพารกัษ์) 1/ 
373.80 - - - - 134.42 24.04 

6. โครงการสวิารมณ์ เนเจอร ์พลสั    

(อสัสมัชญั-ศรรีาชา) 1/ 
437.00 - - - - - - 

รวมยอดโอนกรรมสิทธ์ิโครงการ 3,430.37 237.78 100.00 549.18 100.00 553.5 100.00 

หมายเหตุ: 1/   โครงการทีพ่ฒันาโดย บรษิทั สวิารมณ์ เรยีลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
2/   โครงการทีพ่ฒันาโดย บรษิทั สวิารมณ์ ไชน่า จ ากดั 
3/   โครงการทีพ่ฒันาโดย บรษิทั สยามพฒันา เรยีลเอสเตท จ ากดั 
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2.2. ข้อมูลผลิตภณัฑ ์ 

2.2.1. ลกัษณะผลิตภณัฑ ์

ในปี 2564 กลุ่มบรษิทัมจี านวนโครงการทัง้หมด 7 โครงการ โดยแบ่งเป็น 1) โครงการทีปิ่ดโครงการแลว้ จ านวน 

1 โครงการ มูลค่า 508.14 ล้านบาท 2) โครงการที่อยู่ระหว่างการขายและโอนกรรมสทิธิ ์จ านวน 4 โครงการ รวมมูลค่า

ทัง้สิน้ 2,001.21 ล้านบาท และ 3) โครงการทีอ่ยู่ระหว่างการพฒันา 2 โครงการ รวมมูลค่าทัง้สิน้ 617.38 ล้านบาท โดยมี

รายละเอยีดดงันี้ 

ล าดบั โครงการท่ีปิดโครงการแล้ว ประเภทโครงการ 

มูลค่า จ านวน 

ยูนิตขาย

ทัง้หมด 

ราคาขาย 

เฉล่ียต่อ 

จ านวนยูนิต 

เดือน/ ปีท่ี 

เปิดขาย 

เดือน/ ปีท่ี

เร่ิมโอน

กรรมสิทธ์ิ 

เดือน/ ปีท่ี 

ปิดโครงการ 
โครงการ 

(ล้านบาท) 

โครงการท่ีปิดโครงการแล้ว 

1 
โครงการสวิารมณ์ เนเจอรพ์ลสั 

(สุขมุวทิ-บางป)ู /2 

บา้นแฝดและทาวน์

โฮม 
508.14 158 3.22 ก.พ. 63 เม.ย. 63 ก.ย. 64 

รวมทัง้ส้ิน 508.14 158 3.22    

โครงการท่ีอยู่ระหว่างการขายและโอนกรรมสิทธ์ิ 

1 
โครงการสวิารมณ์ ปารค์ 

(สุขมุวทิ-บางป)ู /1 
บา้นเดีย่ว 454.52 116 3.92 ม.ค. 62 ก.ค. 62 - 

2 
โครงการสวิารมณ์ ซติี้  

(นิคมพฒันา-ระยอง) /3 

บา้นเดีย่ว บา้นแฝด

ทาวน์โฮมและ

อาคารพาณิชย ์

274.47 199 1.38 เม.ย. 62 ต.ค. 62 - 

3 
โครงการสวิารมณ์ แกรนด ์

(สุขมุวทิ - บางป)ู /1 
บา้นเดีย่ว 951.92 227 4.20 ม.ิย. 64 ก.ค. 64 - 

4 
โครงการสวิารมณ์ วลิเลจ 

(สุขมุวทิ-เทพารกัษ์) /1 
ทาวน์โฮม 320.30 107 2.99 ส.ค. 64 ก.ย. 64 - 

รวมทัง้ส้ิน 2,001.21 649 3.08    

โครงการท่ีอยู่ระหว่างการพฒันา 

1 
โครงการสวิารมณ์ เนเจอรพ์ลสั 2 

(สุขมุวทิ-บางป ู83)  /1 
บา้นแฝด 179.15 40 4.47 ก.ค. 65 - - 

2 
โครงการสวิารมณ์ เนเจอรพ์ลสั 

(อสัสมัชญั-ศรรีาชา) /1 

บา้นเดีย่ว บา้นแฝด

และทาวน์โฮม 
438.23 134 3.27 พ.ค. 65 - - 

3 
โครงการสวิารมณ์ วลิเลจ 

(สุขมุวทิ-บางป ู58) /4 

บา้นแฝด ทาวน์โฮม

และอาคารพาณิชย ์
700.11 205 3.42 ส.ค. 65 - - 

รวมทัง้ส้ิน 1,317.49 379 3.48    

หมายเหตุ: 1/   โครงการทีพ่ฒันาโดย บรษิทั สวิารมณ์ เรยีลเอสเตท จ ากดั (มหาชน)     2/   โครงการทีพ่ฒันาโดย บรษิทั สวิารมณ์ ไชน่า จ ากดั 
 3/   โครงการทีพ่ฒันาโดย บรษิทั สยามพฒันา เรยีลเอสเตท จ ากดั            4/   โครงการทีพ่ฒันาโดย บรษิทั บางป ูแลนด ์58 จ ากดั  
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บรษิทั สวิารมณ์ เรยีลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 

ส่วนที ่2.2 หวัขอ้ 2.2.1 หน้าที ่21 

 

สถานะความคบืหน้าในการขายและการก่อสรา้งในแต่ละโครงการ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 สามารถแสดงไดด้งันี้ 

สถานะ

โครงการ 
ช่ือโครงการ บริษทั 

พื้นท่ีโครงการ สถานะการก่อสร้าง 

ลกัษณะ

โครงการ 

สถานะการขาย การขายและโอนกรรมสิทธ์ิ 

เน้ือท่ีดิน 

(ไร่) 

พื้นท่ีขาย 

(ไร่) 

ด.ป. 

เร่ิม/คาด

ว่าเร่ิม 

ด.ป. เสรจ็/

คาดว่า

เสรจ็ 

% 

การก่อ 

สร้าง 

มูลค่าโครงการ

ทัง้หมด 
ขายแล้วสะสม คงเหลือขาย ความ

คืบหน้า

ขาย (%) 

ส่วนท่ีโอนแล้ว ส่วนท่ีรอโอน 

ยูนิต ลบ. ยูนิต ลบ. ยูนิต ลบ. ยูนิต ลบ. ยูนิต ลบ. 

ปิดโครงการ 

(ก.ย. 64) 

 
SVC 18-1-95 11-3-35 

ม.ีค. 

2562 
เม.ย. 2564 100.00 

บา้นแฝด 58 154.57 58 154.57 - - 100.00 58 154.57 - - 

ทาวน์โฮม 100 353.57 100 353.57 - - 100.00 100 353.57 - - 

อยู่ระหว่าง 

การขาย 1/  
SVR 22-2-76 15-2-36 

พ.ย. 

2561 
ก.ค.2564 100.00 บา้นเดีย่ว 116 454.52 115 445.77 1 5.49 98.78 112 433.79 4 11.97 

อยู่ระหว่าง

พฒันา 

 
SPR 24-0-56 15-0-40 

 

เม.ย. 

2562 

 

ธ.ค. 2565 64.59 

บา้นเดีย่ว 12 29.93 2 4.94 10 24.99 16.51 2 4.94 - - 

บา้นแฝด 24 38.26 13 21.02 11 17.24 54.94 12 19.46 1 1.56 

ทาวน์โฮม 155 182.71 51 62.07 104 120.64 33.97 48 58.29 3 3.78 

อาคารพาณิชย ์ 8 23.57 - - 8 23.57 - - - - - 

 
SVR 54-0-6 33-0-55 

ม.ีค. 

2564 
ธ.ค. 2565 21.00 

บา้นเดีย่ว S 125 475.87 17 67.57 108 408.30 14.20 16 64.38 1 3.19 

บา้นเดีย่ว M 77 330.62 14 66.77 63 263.85 20.20 12 57.07 2 9.7 

บา้นเดีย่ว L 25 145.43 7 39.07 18 106.36 26.87 6 33.20 1 5.87 

 
SVR 9-2-40 5-8-20 

ก.พ. 

2564 
ธ.ค. 2565 73.75 ทาวน์โฮม 107 320.30 55 170.69 52 149.61 53.29 44 134.77 11 35.92 

โครงการใน

อนาคต  
SVR 20-1-28 11-2-46 - - 6.00 

บา้นเดีย่ว 10 49.46 - - - - - - - - - 

บา้นแฝด 74 271.40 - - - - - - - - - 

ทาวน์โฮม 50 117.36 - - - - - - - - - 
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บรษิทั สวิารมณ์ เรยีลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 

ส่วนที ่2.2 หวัขอ้ 2.2.1 หน้าที ่22 

 

สถานะ

โครงการ 
ช่ือโครงการ บริษทั 

พื้นท่ีโครงการ สถานะการก่อสร้าง 

ลกัษณะ

โครงการ 

สถานะการขาย การขายและโอนกรรมสิทธ์ิ 

เน้ือท่ีดิน 

(ไร่) 

พื้นท่ีขาย 

(ไร่) 

ด.ป. 

เร่ิม/คาด

ว่าเร่ิม 

ด.ป. เสรจ็/

คาดว่า

เสรจ็ 

% 

การก่อ 

สร้าง 

มูลค่าโครงการ

ทัง้หมด 
ขายแล้วสะสม คงเหลือขาย ความ

คืบหน้า

ขาย (%) 

ส่วนท่ีโอนแล้ว ส่วนท่ีรอโอน 

ยูนิต ลบ. ยูนิต ลบ. ยูนิต ลบ. ยูนิต ลบ. ยูนิต ลบ. 

 
SVR 6-0-78 - - - - 

บา้นแฝด S 18 78.81 - - - - - - - - - 

บา้นแฝด M 22 100.34 - - - - - - - - - 

 
BAL 22-2-24 - - - - 

บา้นแฝด 54 242.57 - - - - - - - - - 

ทาวน์โฮม 136 373.78 - - - - - - - - - 

อาคารพาณิชย ์ 15 83.76 - - - - - - - - - 

รวม 1,186 3,824.43 432 1,386.04 375 1,120.05 - 410 1,314.04 23 71.99 

หมายเหต:ุ  1/ จ าหน่ายหมดและส่งมอบครบถว้นในไตรมาสที ่1 ปี 2565 
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บรษิทั สวิารมณ์ เรยีลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 

ส่วนที ่2.2 หวัขอ้ 2.2.1 หน้าที ่24 

 

แผนภาพแสดงทีต่ัง้โครงการอสงัหารมิทรพัย ์
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บรษิทั สวิารมณ์ เรยีลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 

ส่วนที ่2.2 หวัขอ้ 2.2.1 หน้าที ่25 

 

2.2.2. โครงการท่ีอยู่ระหว่างการพฒันาและการขาย 

1. โครงการสิวารมณ์ ซิต้ี (นิคมพฒันา – ระยอง) 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทีต่ัง้โครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

ผงัโครงการ 
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บรษิทั สวิารมณ์ เรยีลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 

ส่วนที ่2.2 หวัขอ้ 2.2.1 หน้าที ่26 

 

Kingston 

 

Linton 

 
 

 

 

 

ท่ีตัง้ ถนนนิคมพฒันาสาย 13 (3375) ต าบลมะขามคู่ อ าเภอนิคม

พฒันา จงัหวดัระยอง 

สถานะ อยู่ระหว่างก่อสรา้งและอยู่ระหว่างขาย 

เน้ือท่ีโครงการ 15-0-40 ไร ่

ลกัษณะโครงการ - Kingston: บ้านเดี่ยว 1 ชัน้ 3 หอ้งนอน 2 ห้องน ้า และ 2 ที่

จอดรถ ที่ดินเริ่มต้น 65 ตร.ว. พื้นที่ใช้สอย 232 ตร.ม. 

จ านวน 12 ยนูิต 

- Linton: บา้นแฝด 1 ชัน้ 2 หอ้งนอน 2 หอ้งน ้า และ 2 ทีจ่อด

รถ ที่ดินเริม่ต้น 36 ตร.ว. พื้นที่ใช้สอย 144 ตร.ม. จ านวน 

24 ยนูิต 

- Luton: ทาวน์โฮม 2 ชัน้ 1 ชัน้ 2 หอ้งนอน 1 หอ้งน ้า และ 2 

ที่จอดรถ ที่ดินเริ่มต้น 24 ตร.ว. พื้นที่ใช้สอย 96 ตร.ม. 

จ านวน 155 ยนูิต 

- อาคารพาณิชย์ 3 ชัน้ ทีด่นิเริม่ตน้ 17.00 ตร.ว. จ านวน 8 ยู

นิต 

มูลค่าโครงการ 274.47 ลา้นบาท 

ราคาขายเร่ิมต้น 1.71 - 3.00 ลา้นบาท 

จดุเด่นของ

โครงการ 
 

แบบบ้านสไตล์อังกฤษ British Cozy เป็นโครงการ ติดถนน

ใหญ่  รายลอ้มดว้ยธรรมชาต ิววิภูเขา 

สวนสวยขนาดใหญ่ เขา้-ออก ระบบ Auto Access Card กลอ้ง

วงจรปิด และ รปภ. 24 ชม. (Smart Home) 
 
สระว่ายน ้ าขนาดใหญ่ ระบบน ้ าเกลือ และสิ่งอ านวยความ

สะดวกครบครนั 

ทีจ่อดรถเพยีงพอต่อการใชง้าน 
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บรษิทั สวิารมณ์ เรยีลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 

ส่วนที ่2.2 หวัขอ้ 2.2.1 หน้าที ่27 

 

Luton 

 

 

ใชว้สัดุภณัฑท์ีม่คีุณภาพ ไดม้าตรฐานในการก่อสรา้ง 
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บรษิทั สวิารมณ์ เรยีลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 

ส่วนที ่2.2 หวัขอ้ 2.2.1 หน้าที ่28 

 

2. โครงการแกรนด ์สิวารมณ์ (สขุมุวิท - บางป)ู 

 

  
ทีต่ัง้โครงการ 

 

 
ผงัโครงการ 
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บรษิทั สวิารมณ์ เรยีลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 

ส่วนที ่2.2 หวัขอ้ 2.2.1 หน้าที ่29 

 

Simon 

 

  
Marble 

 

  
Luther 

 

ท่ีตัง้ 
ถนนสุขุมวิท ต าบลบางปูใหม่ อ าเภอเมืองสมุทรปราการ 

จงัหวดัสมุทรปราการ 

สถานะ อยู่ระหว่างก่อสรา้งและอยู่ระหว่างขาย 

เน้ือท่ีโครงการ 50-1-0.2 ไร ่

ลกัษณะโครงการ - Simon: บ้านเดี่ยว 2 ชัน้ 4 ห้องนอน 3 ห้องน ้ า และ 2 ที่

จอดรถ ที่ดินเริ่มต้น 50 ตร.ว. พื้นที่ใช้สอย 159 ตร.ม. 

จ านวน 125 ยนูิต 

- Marble: บ้านเดี่ยว 2 ชัน้ 4 ห้องนอน 3 ห้องน ้า และ 2 ที่

จอดรถ ที่ดินเริ่มต้น 50 ตร.ว. พื้นที่ใช้สอย 167 ตร.ม. 

จ านวน 77 ยนูิต 

- Luther: บ้านเดี่ยว 2 ชัน้ 4 ห้องนอน 3 ห้องน ้ า และ 2 ที่

จอดรถ ที่ดินเริ่มต้น 50 ตร.ว. พื้นที่ใช้สอย 214 ตร.ม. 

จ านวน 25 ยนูิต 

มูลค่าโครงการ 951.92 ลา้นบาท 

ราคาขายเร่ิมต้น 4.59 – 6.19 ลา้นบาท 

จดุเด่นของ

โครงการ 
 

บ้านเดี่ยวหรู สไตล์ Modern English Victorian พร้อม Club 

House ตดิถนนใหญ่สุขมุวทิ - บางป ู

สวนสวยขนาดใหญ่ เขา้-ออก ระบบ Auto Access Card กลอ้ง

วงจรปิด และ รปภ. 24 ชม. (Smart Home) 
 
สระว่ายน ้าขนาดใหญ่ และสิง่อ านวยความสะดวกครบครนั 

ทีจ่อดรถเพยีงพอต่อการใชง้าน 

ใชว้สัดุภณัฑท์ีม่คีุณภาพ ไดม้าตรฐานในการก่อสรา้ง 
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บรษิทั สวิารมณ์ เรยีลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 

ส่วนที ่2.2 หวัขอ้ 2.2.1 หน้าที ่30 
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บรษิทั สวิารมณ์ เรยีลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 

ส่วนที ่2.2 หวัขอ้ 2.2.1 หน้าที ่31 

 

3. โครงการ สิวารมณ์ วิลเลจ (สขุมุวิท-เทพารกัษ์) 

 

 
 

ทีต่ัง้โครงการ 

 
ผงัโครงการ 
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บรษิทั สวิารมณ์ เรยีลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 

ส่วนที ่2.2 หวัขอ้ 2.2.1 หน้าที ่32 

 

Winston 

 
 

 
 

 

ท่ีตัง้ ถนนเทพารกัษ์ ต าบลส าโรงฝัง่ใต้ อ าเภอเมืองสมุทรปราการ 

จงัหวดัสมุทรปราการ 

สถานะ อยู่ระหว่างก่อสรา้งและอยู่ระหว่างขาย 

เน้ือท่ีโครงการ 9-2-39.6 ไร ่

ลกัษณะโครงการ Winston: ทาวน์โฮม 2 ชัน้ 4 หอ้งนอน 3 หอ้งน ้า และ 2 ทีจ่อด

รถ ที่ดินเริม่ต้น 18.9 ตร.ว. พื้นที่ใช้สอย 124 ตร.ม. จ านวน 

107 ยนูิต 

มูลค่าโครงการ 320.30 ลา้นบาท 

ราคาขายเร่ิมต้น 2.79 ลา้นบาท 

จดุเด่นของ

โครงการ 
 

แบบบ้าน Stlye English Cottage เป็นโครงการ ติดถนนใหญ่ 

ใกลร้ถไฟฟ้า และ ทางด่วน รายลอ้มดว้ยธรรมชาต ิววิภูเขา 

สวนสวยขนาดใหญ่ เขา้-ออก ระบบ Auto Access Card กลอ้ง

วงจรปิด และ รปภ. 24 ชม. (Smart Home) 
 
สระว่ายน ้ าขนาดใหญ่ ระบบน ้ าเกลือ และสิ่งอ านวยความ

สะดวกครบครนั 

ทีจ่อดรถเพยีงพอต่อการใชง้าน 

ใชว้สัดุภณัฑท์ีม่คีุณภาพ ไดม้าตรฐานในการก่อสรา้ง 

 

ในการขายอสงัหารมิทรพัยข์องบรษิทัฯ ทีผ่่านมานัน้ บรษิทัจะเริม่เปิดโครงการใหผู้ท้ีส่นใจซื้อท าการจองเมือ่

การก่อสรา้งบ้านโซนแรกแล้วเสรจ็ โดยหลงัจากเปิดโครงการบรษิัทจะใช้กลยุทธ์ในการทยอยก่อสร้างบ้านเป็นโซน 

(Phase) เพื่อรองรบัการขายตามรอบจนครบทุกโซน และมกีารด ารงสดัส่วนบา้นสรา้งเสรจ็พรอ้มขายมากกว่าจ านวนที่

พรอ้มโอนประมาณรอ้ยละ 15 ถงึ รอ้ยละ 20 ของจ านวนบา้นทีพ่รอ้มโอน หรอืตามความเหมาะสมแล้วแต่โครงการ ซึ่ง

จะขึน้อยู่กบัจ านวนทีโ่อนจรงิในรอบรายเดอืน และรายไตรมาส เป็นตวัก าหนด     

ทัง้นี้ เมื่อลูกคา้สนใจซื้อบา้น ลูกคา้จะตอ้งช าระค่าจอง และค่าท าสญัญาซื้อขาย ตามเงือ่นไขทีบ่รษิทัก าหนด 

และช าระเงนิส่วนที่เหลอืทัง้หมดให้แก่บรษิัท ณ วนัที่โอนกรรมสิทธิ ์และเมื่อถึงก าหนดโอนกรรมสทิธิแ์ล้วนัน้ หาก
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บรษิทั สวิารมณ์ เรยีลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 

ส่วนที ่2.2 หวัขอ้ 2.2.1 หน้าที ่33 

 

ลูกคา้ผดิเงื่อนไขตามสญัญาจะซื้อจะขายของบรษิทั บรษิทัฯ จะด าเนินการยดึเงนิมดัจ าตามขัน้ตอนปฏบิตัภิายในของ

บรษิทัฯ ต่อไป 

บรษิทัฯ ไดก้ าหนดเงื่อนไขการจ่ายช าระเงนิของลูกคา้ใหส้อดคล้องกบัระยะเวลาในการพฒันาโครงการซึ่ง

สามารถจะใหลู้กคา้ทยอยจ่ายช าระได ้ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัการก าหนดเงือ่นไขในแต่ละโครงการ โดยแบ่งเป็นขัน้ตอนการจ่าย

ช าระได ้ดงันี้ 

ขัน้ตอน การด าเนินการ 

1. การจอง ณ วนัที่ลูกค้าแสดงความสนใจโครงการ สามารถท าการจองได้ตามเงื่อนไข 

ยอดช าระเงินจองของแต่ละโครงการ (เจ้าหน้าที่ขายของบรษิัท จะประเมิน

เครดติของลูกคา้ในเบือ้งตน้) 

2. การท าสญัญาจะซื้อจะขาย ภายใน 7-14 วนั นับจากวนัจอง 

3. การจ่ายเงนิดาวน์ ไม่มกีารจ่ายเงนิดาวน์ เน่ืองจากโครงการทีเ่ปิดขายจะมกีารก่อสรา้งแลว้เสรจ็  

4. การจ่ายเงนิโอนกรรมสทิธิ ์ ลูกคา้ช าระเงนิส่วนทีเ่หลอืทัง้หมด 

 

2.3. การวิจยัและพฒันา 

บรษิทัฯ ใหค้วามส าคญักบัการออกแบบพืน้ทีก่ารใชง้านใหเ้กดิประโยชน์สูงสุด การใชว้สัดุทีม่คีุณภาพ และ

ความคุม้ค่าสงูสุดในราคาทีเ่หมาะสม ตอบโจทยผ์ูอ้ยู่อาศยั ซึง่ถอืเป็นจุดขายของโครงการของบรษิทัฯ โดยฝ่ายขายและ

การตลาดจะท าการศึกษาและส ารวจขอ้มูลโครงการคู่แข่งในรศัมีโดยรอบ กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ความต้องการของ

ผูบ้รโิภค และมกีารจดัท าความน่าจะเป็นของโครงการร่วมกนักบัฝ่ายออกแบบและพฒันาโครงการ โดยมตีวัอย่างการ

วจิยัและพฒันาผลติภณัฑ ์ดงัต่อไปนี้  

1. การออกแบบบา้นทีต่อบโจทยผ์ูอ้ยู่อาศยั (SMART Function) สามารถรองรบัการอยู่อาศยัไดค้รบทุกชว่ง

อายุค านึงถงึการใชพ้ืน้ทีใ่ชส้อยใหเ้กดิประโยชน์สงูสุด สอดคลอ้งกบัการใชช้วีติของผูอ้าศยั โดยมจีุดเด่น

คอืหอ้งอเนกประสงค์ชัน้ล่างทีส่ามารถใชเ้ป็นหอ้งนอนส าหรบัผูส้งูอายุหรอืสามารถปรบัเปลี่ยนเป็นหอ้ง

อเนกประสงค์อื่นๆ รองรบัการใชง้านทีห่ลากหลายได ้อกีทัง้มรีูปแบบบา้นทีห่ลากหลายใหเ้ลอืกทัง้บ้าน

เดีย่ว บ้านแฝด และทาวน์โฮม ลกัษณะ 1 ชัน้ และ 2 ชัน้ พรอ้มที่จอดรถ 2 คนั สามารถรองรบัความ

ตอ้งการของผูบ้รโิภคไดทุ้กกลุ่ม 

2. การพัฒนาความทันสมัยและความสะดวกสบาย (SMART Home) ซึ่งเป็นการน าเทคโนโลยีเข้ามา

ประยุกตใ์ช ้ร่วมกบัอุปกรณ์ต่างๆ ภายในบา้น ผ่านการสัง่การไดจ้ากโทรศพัทเ์คลื่อนทีห่รอืคอมพวิเตอร ์

(Smart Network) เพื่ออ านวยความสะดวกและเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้อยู่อาศยั ภายใต้สโลแกน 

“ควบคุมงา่ยๆ อยู่ทีไ่หนกส็ัง่ได”้ 

3. การศกึษา ออกแบบและพฒันา โดยการน าเทคโนโลยกีารก่อสรา้งแบบผนังโครงสรา้งคอนกรตีส าเรจ็รูป 

(Precast Concrete) ที่มคีวามแขง็แรงและคงทนกว่าการก่ออิฐฉาบปูนทัว่ไปมาใชก้บับ้านทุกโครงการ 
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ท าให้สามารถสร้างบ้านได้เร็วขึ้น มีต้นทุนที่อยู่ในระดับต ่า ท าให้บริษัทฯ สามารถก าหนดราคาให้

ผูบ้รโิภคเขา้ถงึไดม้ากขึน้ 

ทัง้นี้ บริษัทฯ ไม่ได้มีการก าหนดงบลงทุนด้านวิจยัและพฒันา และการวิจยัและพฒันาจะอยู่ภายใต้การ

ด าเนินงานของฝ่ายงานต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง บรษิทัฯ จงึไม่มกีารแยกค่าใชจ้่ายวจิยัและพฒันาออกจากค่าใชจ้่ายรวมของ

บรษิทัฯ 

 

2.4. การตลาดและการแข่งขนั 

2.4.1. กลยุทธใ์นการแข่งขนั 

• กลยุทธท์างด้านผลิตภณัฑ ์ 

บรษิทัฯ พฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัย์ทีอ่ยู่อาศยัประเภทแนวราบทีป่ระกอบไปดว้ย บา้นเดีย่ว บ้านแฝด 

ทาวน์โฮม และอาคารพาณิชย์ ในขนาดและรูปแบบต่างๆ ให้ความใส่ใจตัง้แต่การออกแบบผงัโครงการและแบบของ

ผลติภณัฑ์แต่ละประเภทใหเ้หมาะสมกบัการใชง้านจรงิ พืน้ทีใ่ชส้อยและรายละเอยีดการออกแบบทีร่องรบัการอยู่อาศยั

ในปัจจุบันและอนาคต รองรับการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปในทุกช่วงอายุ ในท าเลที่มีศักยภาพพร้อมทัง้ในด้าน

สาธารณูปโภค และโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้อยู่อาศยั บริษัทฯ จะมีการส ารวจความ

ตอ้งการของกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย และคู่แข่งในพืน้ที ่โดยบรษิทัฯ จะเลอืกพืน้ทีใ่นการพฒันาโครงการทีม่คีวามต้องการ

ของตลาด และมรีูปแบบบ้านที่แตกต่างจากโครงการอื่นๆ ในบรเิวณโดยรอบ เช่น การพฒันาโครงการประเภทบ้าน

เดีย่วในพื้นที่ที่มโีครงบ้านแฝด และทาวน์โฮม เป็นต้น เพื่อสร้างความหลากหลาย สร้างความน่าสนใจ และตวัเลอืก

ใหก้บัผูบ้รโิภคมากขึน้ ควบคู่กบัการพฒันาผลติภณัฑท์ีม่คีุณภาพ 

ในส่วนของโครงสรา้งบ้าน บรษิทัฯ ไดเ้ลอืกใชเ้ทคโนโลยกีารก่อสรา้งแบบผนังโครงสรา้งคอนกรตีส าเรจ็รูป 

(Precast Concrete) ทีม่คีวามมัน่คงแขง็แรง เรยีบเนียนสวย ไดต้ามขนาดทีต่อ้งการ กว่าการก่อผนังแบบก่ออฐิฉาบปนู

ทัว่ไปในอดตีทีโ่ครงสรา้งอาจเกดิการแตกรา้วไดง้่าย สามารถก่อสรา้งบ้านเสรจ็ไดร้วดเรว็เนื่องจากผลติมาจากโรงงาน 

โดยบรษิทัมกีารคดัสรรวสัดุก่อสรา้ง วสัดุตกแต่ง รวมไปถงึ เครื่องสุขภณัฑ์ต่างๆ ทีม่คีุณภาพไดม้าตรฐานระดบัสากล 

มกีารควบคุมคุณภาพในขัน้ตอนการก่อสรา้งอย่างละเอยีดและเขม้งวด นอกจากนี้ บรษิทัฯ มกีารรบัประกนัโครงสรา้ง

อาคาร งานรัว่ซึม่ และงานระบบไฟฟ้า เป็นตน้ ซึง่เป็นบรกิารหลงัการขาย 

นอกจากนี้ บรษิัทฯ มีการกระจายความเสี่ยงในการพัฒนาโครงการโดยการจัดหาที่ดินที่มีขนาดแต่ละ

โครงการไม่เกนิ 50 ไร่ หรอืมมีูลค่าทีด่นิทีไ่ม่สูงมากนัก ท าใหโ้ครงการทีพ่ฒันามขีนาดเหมาะสมกบัความต้องการของ

ตลาดบรเิวณนัน้ๆ ไม่เกดิอุปทานส่วนเกนิ (Over supply) สามารถจ าหน่ายโครงการไดห้มดในระยะเวลาอนัสัน้ภายใน

ระยะเวลา 1 ถงึ 2 ปี อนัเน่ืองมาจากโครงการมขีนาดสอดคล้องกบัความต้องการของผูบ้รโิภค อกีทัง้ บรษิทัสามารถที่

จะจดัสรรเงนิทุนทีม่อีย่างจ ากดัไปด าเนินการพฒันาโครงการในพืน้ทีท่ีห่ลากหลายอื่นทีม่ศีกัยภาพไดใ้นคราวเดยีวกนั 

ซึง่เป็นการเพิม่โอกาสในการสรา้งรายไดแ้ละอตัราผลตอบแทน 
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• กลยุทธท์างด้านราคา 

บรษิทัฯ มแีนวทางในการก าหนดราคาโดยพจิารณาใหม้คีวามเหมาะสมกบักลุ่มลูกคา้เป้าหมาย ท าเลทีต่ัง้ 

ศกัยภาพโครงการ สภาพการแข่งขนั แนวโน้มราคาที่ดนิ ต้นทุนที่ดนิ ราคาตลาด ขนาดพื้นที่ใช้สอย และต้นทุนการ

ก่อสรา้งโครงการ เป็นต้น เปรยีบเทยีบราคากบับรษิทัเทยีบเคยีงทีเ่ป็นผูป้ระกอบการดา้นอสงัหารมิทรพัย์รายอื่นหรอื

โครงการบรเิวณใกลเ้คยีงเพื่อใหส้ามารถแขง่ขนัได ้โดยจะเป็นลกัษณะการก าหนดราคาขายในเบื้องตน้ และจะก าหนด

ราคาขายจรงิเมื่อเปิดโครงการ โดยบรษิทัฯ อาจก าหนดราคาทีส่ร้างความน่าสนใจใหผู้้เขา้เยีย่มโครงการตดัสนิใจซื้อ

ผลติภณัฑข์องบรษิทัญ ในช่วงเปิดโครงการ อย่างไรกต็าม บรษิทัฯ มกีารค านึงถงึราคาขายต่อหลงัทีเ่หมาะสมกบัก าลงั

ซื้อของลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าได้รบัความคุ้มค่าและความพงึพอใจสูงสุด บรษิัทฯ สามารถปิดการขายภายในระยะเวลา

ตามทีไ่ดว้างแผนไว ้รวมไปถงึรกัษาระดบัอตัราผลก าไรของบรษิทัใหอ้ยู่ในระดบัทีเ่หมาะสมโดยตอ้งไม่ต ่ากว่าประมาณ

การอตัราก าไรทีบ่รษิทัประมาณการไว ้

• การโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ 

การสรา้งเครื่องหมายการค้าและผลติภณัฑ์ของบรษิทัให้เป็นทีรู่จ้กั กลุ่มลูกคา้สามารถรบัรูข้อ้มูลโครงการ

และให้ความไว้วางใจกับบรษิัท  บรษิัทมีกลยุทธ์ทางการตลาดและการสื่อสารเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายใน

หลากหลายรปูแบบเพื่อใหค้รอบคลุมช่องทางการสื่อสารต่างๆ  ดงันี้ 

- การใช้สื่ อก ารตลาดแบบออนไลน์  (Online Marketing/ Digital Marketing) ก ารโฆษณ า

ประชาสัมพันธ์เครื่องหมายการค้าและผลิตภัณฑ์ของบริษัท ผ่านสื่ออิเล็กโทรนิกส์ต่างๆ เช่น 

เวบ็ไซตข์องบรษิทั และโซเชยีลมเีดยีต่างๆ ไดแ้ก่ เฟสบุ๊ค(Facebook) อนิสตาแกรม (Instagram) 

ยู ทู ป  (Youtube)  แ ล ะ เว็ บ ไซ ต์ ที่ ให้ ร า ย ล ะ เอี ย ด เกี่ ย ว กั บ ที่ อ ยู่ อ าศั ย  เ ป็ น ต้ น  ซึ่ ง 

การสื่อสารดงักล่าวจะครอบคลุมการสื่อสารทางการตลาดไปยงักลุ่มลูกคา้ที่อยู่นอกพืน้ที่ได้ทัว่ถึง

กว่าการสื่อสารประเภทอื่นๆ 

 

ตวัอย่างโฆษณาเฟสบุ๊ค 
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ตวัอย่างโฆษณาทางยทูปู 

- การใช้บุคคลที่มีชื่อเสียงน าเสนอผลติภัณฑ์ (Brand Presenter) เช่น นักแสดง นักร้อง หรอืผู้มี

ชื่อเสยีง เป็นตน้ เพื่อชี้น า ดงึดดู สรา้งความมัน่ใจ ความน่าเชื่อถอื เป็นบุคคลอ้างองิและสนับสนุน 

การตดัสนิใจของผู้บรโิภค ท าให้ผู้บรโิภคเห็นความแตกต่างในการเลอืกซื้อ และเกิดความสนใจ

มากขึน้ 

 

 

ตวัอย่างการใชพ้รเีซน็เตอร์ 

- การใช้สื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศยั (Outdoor Media) ทีส่ามารถสรา้งการจดจ าสื่อได้ด ีสงัเกตและ

เข้าถึงได้ง่าย รวมไปถึงสามารถเลือกแหล่งและกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเพื่อน าเสนอสื่อแบบ

เฉพาะเจาะจงได้ เช่น ป้ายโฆษณา และแจกใบปลวิ เป็นต้น เพื่อเป็นการสื่อสารกับลูกค้าที่อยู่

รอบๆ โครงการและบรเิวณใกลเ้คยีง 
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ตวัอย่างใบปลวิ 

  

ตวัอย่างป้ายโฆษณา 

- การออกบูธแสดงสนิคา้ตามสถานที่ต่างๆ เช่น ศูนย์การคา้ ที่เป็นที่นิยมของกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย 

และมผีู้คนจ านวนมาก สามารถสร้างการเขา้ถึงได้ง่าย เพิ่มโอกาสให้ผู้ที่สนใจหาที่พกัอาศยัรู้จกั

เครื่องหมายการคา้ของบรษิทัมากขึน้ ประกอบกบัมเีจา้หน้าทีข่ายของบรษิทัคอยดแูลและใหข้อ้มูล

แก่ผูท้ีส่นใจโครงการเพื่อการกระตุน้ยอดขายและแนะน าโครงการ 

 

ตวัอย่างการออกบธู 
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• การขายและช่องทางการขาย 

บรษิัทมชี่องทางการขายผ่านส านักงานขายและบ้านตวัอย่างที่เปิดแสดงให้ผู้ที่สนใจเขา้ชม บนพื้นที่หน้า

โครงการ โดยทมีงานฝ่ายขายของบรษิทัเองทีป่ระจ าอยู่ทีส่ านักงานขายของแต่ละโครงการ ซึ่งมคีวามรูค้วามสามารถ 

และความเขา้ใจในตวัผลติภณัฑ์เป็นอย่างดี เพื่อเตรยีมพรอ้มในการต้อนรบัลูกค้าและให้ขอ้มูล ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถ

ติดต่อสอบถามรายละเอียดทางโทรศพัท์ หรอืติดต่อเขา้มาผ่านทางส านักงานขายของโครงการ เขา้ชมรายละเอียด

โครงการต่างๆ ผ่านทางหน้าเวปไซต์ https://www.sivarom.co.th ซึ่งลูกค้าสามารถเขา้ไปอ่านและศกึษารายละเอียด

เบือ้งตน้ของแต่ละโครงการได ้รวมทัง้ บรษิทัมกีารจดัโปรโมชัน่ส่งเสรมิการขายแต่ละช่วงเวลาเพื่อกระตุน้ยอดขาย เช่น 

การใหข้องแถม และการใหส่้วนลดเงนิสด เป็นตน้ 

 

 

การจดักจิกรรมส่งเสรมิการขายและรบัชมบา้นตวัอย่าง 

นอกจากนี้ บรษิัทมกีารว่าจา้งตวัแทนขาย (Agent) ซึ่งเป็นตวัแทนที่เป็นนิติบุคคลและบุคคลธรรมดาจาก

ภายนอก โดยบรษิทัมกีารก าหนดนโยบายในการจ่ายค่าตอบแทนเพื่อสรา้งแรงจูงใจในอตัราเช่นเดยีวกนักบัพนักงาน

ขายของบรษิทัเอง ซึ่งเป็นมูลค่าหรอืรอ้ยละตามมูลค่าขายเมื่อลูกคา้มกีารจองซื้อและ/หรอืท าสญัญาจะซื้อจะขาย และ/

หรอืมกีารโอนกรรมสทิธิแ์ลว้เท่านัน้ภายใตก้รอบนโยบายของบรษิทั 

 

2.4.2. กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย  

การพฒันาโครงการต่างๆ บรษิทัฯ จะศกึษาความเป็นไปไดข้องโครงการในเบือ้งตน้ โดยมุ่งเน้นการจ าหน่าย

และตัง้ราคาเพื่อตอบสนองกลุ่มลูกคา้ที่มรีายไดต้ัง้แต่ระดบักลางขึ้นไปเป็นหลกั  ต่อมาจงึก าหนดลกัษณะรูปแบบของ

โครงการ และก าหนดราคาขายใหส้อดคลอ้งกบักลุ่มลูกคา้เป้าหมายดงักล่าว  

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย หรือกลุ่มลูกค้าหลักของบริษัทฯ ในปัจจุบันมีทัง้ กลุ่มผู้พักอาศัยบริเวณจังหวัด

สมุทรปราการ จงัหวดัระยอง และพืน้ทีบ่รเิวณใกลเ้คยีงทีท่ างานภายในนิคมอุตสาหกรรม ทีต่อ้งการหาบา้นเพื่ออยู่อาศยั

หลงัแรก รวมทัง้ กลุ่มลูกค้าที่ต้องการบ้านหลงัที่สอง ลูกคา้ที่แยกมาจากครอบครวัขยาย หรอืซื้อเพื่อการลงทุน  โดย

สามารถแบ่งกลุ่มลูกคา้เป้าหมายได ้ดงันี้ 
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โครงการ กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

โครงการสวิารมณ์ ซติี ้ 

(นิคมพฒันา-ระยอง)  

 

กลุ่มลูกค้ารายได้เฉลี่ย 9,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป วยัท างานอายุ 25 ถึง 55 ปี 

ต้องการสร้างครอบครวัใหม่หรือต้องการแยกออกจากครอบครวัใหญ่ ต้องการ

คุณภาพชวีติที่ดขี ึ้น ปรบัเปลี่ยนจากการเช่าที่อาศยัของผู้อื่นเป็นการซื้อเพื่อเป็น

ทรพัย์สนิของตนเอง และตอ้งการทีอ่ยู่อาศยัทีใ่กล้กบัแหล่งงาน ลูกคา้ในพืน้ที ่และ

พนักงานโรงงานอ าเภอนิคมพฒันา 

โครงการสวิารมณ์ แกรนด ์ 

(สุขมุวทิ - บางป)ู 

 

กลุ่มลูกค้ารายไดเ้ฉลี่ย 35,000 บาทต่อเดอืนขึน้ไป วยัท างานอายุประมาณ 30 - 

55 ปี เป็นพนักงานบรษิทั เจา้ของธุรกจิขนาดกลางและขนาดย่อม(SME) หรอืเป็น

บุคลากรทางการแพทย์ ต้องการสร้างครอบครวัใหม่ขนาดเล็กและต้องการบ้าน

แนวราบทีม่พีืน้ทีใ่ชส้อยสงู เดนิทางเขา้ใจกลางเมอืงไดส้ะดวก ห่างไกลจากมลพษิ

ของนิคมอุสาหกรรม สภาพแวดล้อมโครงการและสงัคมที่ดขี ึ้น ลูกค้าในพื้นทีเ่ขต

บางป ูบางพล ี และคลองด่าน ทีเ่ป็นเจา้ของกจิการ และพนักงานระดบัผู้จดัการ 

โครงการสวิารมณ์ วลิเลจ  

(สุขมุวทิ-เทพารกัษ์) 

  

กลุ่มลูกค้ารายไดเ้ฉลี่ย 25,000 บาทต่อเดอืนขึ้นไป วยัท างานอายุประมาณ 30 - 

55 ปี เป็นนักธุรกจิหรอืผูบ้รหิารระดบัสูง ต้องการสรา้งครอบครวัหรอืมคีรอบครวั

ขนาดเลก็ ต้องการโครงการใจกลางเมอืงทีม่กีารคมนาคมทีส่ะดวก เช่น รถไฟฟ้า 

และทางด่วน เพื่อการเดนิเขา้สู่ใจกลางเมอืง และการเดนิไปท างานทีส่ะดวก ลููกคา้

ในพื้นที่,เจ้าของกิจการ, พนักงานระดับผู้จ ัดการ ลูกค้าในพื้นที่บางเมืองใหม่ 

ส าโรงเหนือ บางนา และบางพล ีทีเ่ป็นเจา้ของกจิการ และพนักงานระดบัผูจ้ดัการ 

โครงการสวิารมณ์ เนเจอรพ์ลสั  

(อสัสมัชญั-ศรรีาชา) 

 
(โครงการในอนาคต) 

กลุ่มลูกค้ารายไดเ้ฉลี่ย 30,000 บาทต่อเดอืนขึ้นไป วยัท างานอายุประมาณ 30 - 

55 ปี เป็นนักธุรกจิหรอืผูบ้รหิารระดบัสูง ต้องการสรา้งครอบครวัหรอืมคีรอบครวั

ขนาดเล็ก ต้องการโครงการใจกลางเมืองศรีราชา ที่เดินทางสะดวก ใกล้นิคม

อุสาหกรรมชัน้น า เช่น นิคมอุสาหกรรมแหลมฉบงั เครอืสหพฒัน์ นิคมป่ินทอง ท่า

เรอืเคอรี ่ใกล้แหล่งชอ็ปป้ิงชัน้น า เซน็ทรลัศรรีาชา ลููกคา้ในพืน้ที่,เจา้ของกจิการ, 

พนักงานระดบัผู้จดัการ พนักงานเอกชน ราชการ ต าบลสุรศกัดิ ์ต าบลไร่กล้วย

แหลมฉบงั นิคมป่ินทอง และเครอืสหพฒัน์   

โครงการสวิารมณ์ เนเจอรพ์ลสั 2  

(สุขมุวทิ-บางป)ู  

 
(โครงการในอนาคต) 

กลุ่มลูกค้ารายไดเ้ฉลี่ย 30,000 บาทต่อเดอืนขึ้นไป วยัท างานอายุประมาณ 25 - 

55 ปี ต้องการสร้างครอบครัวใหม่หรือต้องการแยกออกจากครอบครัวใหญ่ 

ตอ้งการโครงการทีม่สีภาพแวดลอ้มและสงัคมทีด่ขี ึน้ เดนิทางสะดวกใกล้ถนนใหญ่

สุขุมวทิ และแหล่งงานนิคมอุสาหกรรมบางปู ลูกค้าในพื้นที่เขตบางปู แพรกษา 

และปากน ้า ทีเ่ป็นเจา้ของกจิการ และพนักงานระดบัผูจ้ดัการ 

โครงการสวิารมณ์ วลิเลจ 

(สุขมุวทิ-บางป ู58) 

กลุ่มลูกค้ารายไดเ้ฉลี่ย 30,000 บาทต่อเดอืนขึ้นไป วยัท างานอายุประมาณ 25 - 

35 ปี เป็นคนรุ่นใหม่ต้องการสร้างครอบครัวใหม่หรือต้องการแยกออกจาก

ครอบครวัใหญ่ ต้องการความมัน่คง ความคุ้มค่าในการลงทุน และภาพลกัษณ์ 

โครงการที่มสีภาพแวดล้อมและสงัคมทีด่ขี ึน้ เป็นกลุ่มคนท างานทีอ่ยู่เดมิในพื้นที ่
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โครงการ กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

 
(โครงการในอนาคต) 

และพืน้ทีใ่กลเ้คยีง ทีเ่ป็นพนักงานระดบัผูจ้ดัการ หรอืขา้ราชการระดบักลาง 

 

2.5. ภาวะอตุสาหกรรม และสภาพการแข่งขนั 

2.5.1. สภาพการแข่งขนัภายในอตุสาหกรรมในปีท่ีผา่นมา 

ภาพรวมเศรษฐกิจไทย 

- ภาพรวมเศรษฐกิจไทยไตรมาสท่ี 4 ปี 2564 

จากรายงานภาพรวมเศรษฐกจิไทยในไตรมาสที ่4 ปี 2564 โดยส านักงานสภาพฒันาการ เศรษฐกจิ

และสงัคมแห่งชาต ิผลติภณัฑ์มวลรวมประเทศ (GDP) ขยายตวัรอ้ยละ 1.9 จากการลดลงรอ้ยละ 0.2 ในไตร

มาสที่ 3 ปี 2564 เนื่องจากความต้องการสินค้าและบริการทัง้ภานในและต่างปรับเทศมีมากขึ้น อีกทัง้

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ทีค่ลีค่ลายลงและการผ่อนปรนมาตราการต่าง ๆ ของรฐับาล

ในการควบคุมการแพร่ระบาด ท าให้กจิกรรมทางเศรษฐกจิและการด าเนินชวีติของประชาชนทัว่ไปมกีารฟ้ืน

ตวั ในด้านการผลิต ฟ้ืนตวัทัง้ในภาคบรกิารและการผลติในอุตสาหกรรม โดยขยายตวัรอ้ยละ 1.6 และ 2.6 

ตามล าดบัจากไตรมาสที่  3 ปี 2564 ส่วนภาคเกษตรกรรม การป่าไม ้และการประมงชะลอตวัลงจากรอ้ยละ 

2.2 เมื่อเทยีบกบัในไตรมาสทีผ่่านมา ตลอดจนภาคทีพ่กัแรมและบรกิารดา้นอาหารและภาคการก่อสรา้งมกีาร

ปรบัตวัลดลง โดยภาคการก่อสรา้งมกีารลงทุนลดลงรอ้ยละ 0.9 ซึง่เป็นผลต่อเนื่องจากการทีไ่ตรมาสก่อนหน้า

ลดลงร้อยละ 0.7 ด้านการใช้จ่าย การลงทุนของภาคเอกชนปรบัตวัลดลงรอ้ยละ 0.9 เมื่อเทยีบกบัไตรมาส

ก่อนหน้า ขณะทีก่ารส่งออกและน าเขา้สนิคา้และบรกิารขยายตวัรอ้ยละ 17.7 และ 16.6 ตามล าดบั และการใช้

จ่ายเพื่อการอุปโภคบรโิภคขัน้สุดท้ายของภาครฐัมกีารขยายตวัอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในไตรมาสที ่4 ปี 2564 มี

การขยายตวัค่อนขา้งสงูทีร่อ้ยละ 8.1 จากไตรมาสก่อนหน้าทีข่ยายตวัรอ้ยละ 1.5  
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ผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศ (GDP) รายปีส าหรบัปี 2553-2564 และรายไตรมาสปี 

 
ท่ีมา: ผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศ ไตรมาสที ่4/2564 ส านักงานสภาพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ

 

อตัราการขยายตวัของผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศมลูค่าทีแ่ทจ้รงิดา้นการผลติ เทยีบกบัระยะเดยีวกนัของปีที ่2563 

และปี2564 (YOY) 

 2563p 2563p1 
2563p 2564p 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

ผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศ -6.2 1.6 -2.2 -12.3 -6.4 -4.2 -2.4 7.7 -0.2 1.9 

ภาคเกษตร -3.5 1.4 -8.3 -3.5 -1.6 -0.2 1.0 2.1 2.2 0.7 

ภาคนอกเกษตร -6.4 1.6 -1.7 -13 -6.7 -4.7 -2.6 8.3 -0.3 1.9 

หมวดอตุสาหกรรม -5.9 3.4 -2.1 -14.1 -5.6 -2.2 -0.3 14.2 -1.7 2.6 

ไฟฟ้า ก๊าซ ไอน ้าและระบบปรบัอากาศ -8.0 -2.5 1.7 -12.2 -8.9 -12.9 -9.1 1.00 -2.4 2.1 

หมวดบริการ -6.7 0.7 -1.5 -12.5 -7.2 -5.9 -3.8 5.3 0.3 1.6 

การก่อสรา้ง 1.3 2.7 -10.4 6.8 9.4 -0.9 13.5 3.1 -4.2 -0.9 

การขนส่งและสถานทีเ่กบ็สนิคา้ -22.9 -2.9 -9.4 -38.8 -23.9 -21 -16.9 10.3 -1.4 3.2 

ทีพ่กัแรมและบรกิารดา้นอาหาร -37.5 -14.4 -24.4 -53.3 -39.8 -34 -36.8 16.4 -19.0 -4.9 

กจิกรรมเกีย่วกบัอสงัหารมิทรพัย ์ 1.5 1.7 1.9 1.1 1.7 1.4 2.2 2.7 0.7 1.3 
ท่ีมา: ผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศ ไตรมาสที ่4/2564 ส านักงานสภาพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ

 

- ภาพรวมเศรษฐกิจไทยปี 2565 

ผลติภณัฑม์วลรวมประเทศ (GDP) ในปี 2565 คาดว่าจะมกีารขยายตวัอยู่ในช่วงรอ้ยละ 3.5 ถงึ 4.5 

โดยมปัีจจยัสนับสนุนหลกัจากการฟ้ืนตวัของภาคการท่องเทีย่วและของอุปสงคภ์ายในประเทศ ตลอดจนมกีาร

ขยายตวัอย่างต่อเนื่องในภาคการส่งออก และแรงหนุนจากการลงทุนของภาครฐ ัโดยคาดว่าจะขยายตวัรอ้ยละ 

4.9 และ 4.6 ตามล าดบั ในส่วนการลงทนุภาคเอกชนจะมกีารขยายตวัรอ้ยละ 4.5 และรอ้ยละ 3.8 ตามล าดบั 

นอกจากนี้อตัราเงนิเฟ้อทัว่ไปเฉลีย่ทีค่าดการไวจ้ะอยู่ในระหว่างรอ้ยละ 1.5 ถงึ 2.5 
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(%YoY) 2563 2564 2565(f) 
ทัง้ปี ทัง้ปี Q3 Q4 ทัง้ปี 

GDP (CVM) -6.2 1.6 -0.2 1.9 3.5 - 4.5 

การลงทุนรวม -4.8 3.4 -0.4 -0.2 4 

ภาคเอกชน -8.2 3.2 2.6 -0.9 3.8 

ภาครฐั 5.1 3.8 -6.2 1.7 4.6 

การบรโิภคภาคเอกชน -1.0 0.3 -3.2 0.3 4.5 

การอุปโภคภาครฐับาล 1.4 3.2 1.5 8.1 -0.2 

มลูค่าการส่งออกสนิคา้ -6.5 18.8 15.7 21.3 4.9 

มลูค่าการน าเขา้สนิคา้ -13.8 23.4 31.8 20.6 5.9 

ดุลบญัชเีดนิสะพดัต่อ GDP (%) 4.2 -2.2 -4.3 -1.6 1.5 

เงนิเฟ้อ -0.8 1.2 0.7 2.4 1.5 - 2.5 
ท่ีมา: ภาวะเศรษฐกจิไทยไตรมาสที ่4 ทัง้ปี 2564 และแนวโน้มปี 2565 ส านักงานสภาพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ

 

จากการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงนิ เผยว่าอตัราเงนิเฟ้อทัว่ไปในปี 2565 มแีนวโน้มสูง

กว่าทีค่าดการณ์ไวใ้นช่วงแรกของปี จากการปรบัราคาสนิคา้เพิม่ขึน้บางประเภท เช่น พลงังานและอาหารสด

บางประเภท และท าใหเ้กดิขอ้จ ากดัดา้นการผลติขยายวงกวา้งขึน้ไปสู่สนิคา้ประเภทอื่น ๆ อย่างไรกด็ ีอตัรา

เงนิเฟ้อเฉลีย่ของทัง้ปี 2565 และอตัราเงนิเฟ้อคาดการยงัอยู่ในกรอบเป้าหมายในระยะปานกลาง และยงัไม่มี

สญัญาณการปรบัตวัเพิม่ขึน้ของราคาสนิคา้และบรกิารในวงกวา้ง ทัง้นี้ ควรใหค้วามส าคญัในการตดิตามราคา

พลงังานโลก การปรบัเพิ่มขึ้นของราคาสินค้าและบริการในประเทศ รวมทัง้แรงกดดนัต่อการปรบัตัวของ

ค่าจา้งแรงงานอย่างใกลช้ดิ 

 

ภาพรวมธรุกิจอสงัหาริมทรพัย ์

- ไตรมาสท่ี 4 ปี 2564 

ธุรกจิอสงัหารมิทรพัยม์กีารขยายตวัรอ้ยละ 1.3 ในไตรมาสที ่4 ปี 2564 ซึง่ขยายตวัเพิม่ขึน้จากไตร

มาสก่อนหน้าที่ขยายตวัรอ้ยละ 0.7 เนื่องจากการขยายตวัเพิม่ขึ้นของกิจกรรมการเช่าอสงัหารมิทรพัย์เพื่อ

เป็นที่พกัอาศยัและอาคารพาณิชย์ และปรบัตัวกิจกรรมตัวแทนการซื้อขายอสงัหาริมทรพัย์มีการปรบัตัว

เพิม่ขึน้ ซึ่งสอดคล้องกบัตามความต้องการในประเทศทีม่มีากขึน้ตามก าลงัซื้อของครวัเรอืนทีม่กีารปรบัตวัดี

ขึน้ 
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- ปี 2565-2567 

ทางภาครฐัจะด าเนินการปรบัเกณฑต์่าง ๆ ของภาคอสงัหารมิทรพัย ์ดงึดดูใหช้าวต่างชาตทิีต่อ้งการ

เขา้มาอยู่อาศยัในระยะยาวท าการซื้อหรอืเช่าทีอ่ยู่อาศยัในประเทศไทยเพิ่มขึ้น โดยอยู่ระหว่างศกึษาแก้ไข

กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งดงันี้ 

 

กฎหมาย กฎหมายเดิม ร่างกฎหมายใหม ่

การซื้ออสงัหารมิทรพัยข์องชาวต่างชาต ิ

ประมวล 

กฎหมายทีด่นิ 

ท่ีดินมาตรา 96 ทวิ  

อนุญาตใหช้าวต่างชาตทิีต่้องการซื้อบ้านหรอืทีด่นิ

จะตอ้งมกีารลงทุนในไทย 40 ลา้นบาทขึน้ไป จงึจะ

สามารถซื้อที่ดนิเพื่ออยู่อาศยัได้ไม่เกิน 1 ไร่ และ

ตอ้งไดร้บัอนุญาตจากรฐัมนตร ี

 

ชาวต่างชาติสามารถซื้อบ้านส าหรบัอยู่

อาศยัในโครงการจดัสรรราคา 10 ถงึ 15 

ล้านบาทขึ้นไป และซื้อได้ไม่เกิน 49% 

ของพืน้ทีข่ายในโครงการ 

พระราชบญัญตัิ

อาคารชุด 

พระราชบญัญติัอาคารชุด (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551  

ชาวต่างชาติสามารถถอืครองกรรมสทิธิห์อ้งชุดไม่

เกนิรอ้ยละ 49 ของพืน้ทีข่ายในอาคารชุด 

อาจมกีารแก้ไขให้ชาวต่างชาตถิือครอง

กรรมสทิธิห์้องชุดได้มากกว่ารอ้ยละ 49 

ของพืน้ทีข่ายในโครงการ แต่จะไม่มสีทิธิ

ออกเสยีงในการประชุมนิตบิุคคลอาคาร

ชุด 

การเช่าอสงัหารมิทรพัยข์องชาวต่างชาต ิ

ประมวล 

กฎหมายแพ่ง

และพาณิชย ์

มาตรา 540  

ชาวต่างชาติสามารถเช่าอสงัหารมิทรพัย์ได้สูงสุด

ไม่เกนิ 30 ปี และต่อสญัญาไดไ้ม่เกนิ 30 ปี 

อาจขยายระยะเวลาการเช่าเป็น 50 ปี

และต่อสญัญาได ้40 ปี 

 

ภาพรวมท่ีอยู่อาศยัในกรงุเทพฯ และปริมณฑล 

- ในช่วงคร่ึงปีแรกของปี 2564  

ภาคธุรกจิอสงัหารมิทรพัย์ในช่วงครึง่แรกของปี 2564 ได้รบัผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค 

COVID-19 ท าใหโ้ครงการเปิดขายใหมล่ดลง 22,171 ยนูิต หรอืรอ้ยละ 18.8 เมื่อเทยีบกบัช่วงครึง่แรกของปี 

2563 โดยแบ่งเป็น (1) อสงัหารมิทรพัย์ประเภทบ้านแนวราบจ านวน 12,212 ยูนิต ซึ่งลดลงร้อยละ 34.0 

เมื่อเทยีบกบัช่วงเวลาเดยีวกนักบัปีที่แล้ว และ (2) คอนโดมเินียมมจี านวน 9,959 ยูนิต ซึ่งเพิม่ขึน้ร้อยละ 

13.3 เมื่อเทยีบกบัช่วงครึง่แรกของปี 2563 ถึงแมว้่าคอนโดมเินียมจะขยายตวัเมื่อเทยีบกบัครึง่แรกปีก่อน 

แต่ยงัมจี านวนคอนโดมเินียมเปิดขายใหม่เฉลีย่ต ่ากว่าในอดตีอย่างมนีัยส าคญั อย่างไรกต็าม ก าลงัซื้อของ

ผูบ้รโิภคกลุ่มระดบับน และมาตรการของภาครฐัเป็นปัจจยัหนุนช่วยกระตุ้นและสนับสนุนก าลงัซื้อทีแ่ทจ้รงิ 

เช่น การคงอตัราดอกเบี้ยระดบัต ่าทีช่่วยลดตน้ทุนทางการเงนิจากการขอสนิเชื่อเพื่อทีอ่ยู่อาศยั และการลด

ค่าธรรมเนียมการโอนและจดจ านอง 
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- ในช่วงคร่ึงปีหลงัของปี 2564  

ภาวะเศรษฐกิจไทยที่ฟ้ืนตัวช้าในไตรมาสที่ 3 และตัวเลขหนี้ครวัเรอืนทรงตัวในระดับสูง ส่งผล

กระทบให้ความต้องการที่อยู่อาศยัยงัไม่ฟ้ืนตวั ทัง้นี้จากการที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ประกาศ

ผ่อนปรนมาตรการการคุมเขม้สนิเชื่อของสถาบนัการเงนิ  เป็นปัจจยัหนุนท าให้อุปสงค์ที่อยู่อาศยัไม่ลดลง

มากนัก อย่างไรก็ดี คาดว่ายอดขายที่อยู่อาศยัส าหรบัปี 2564 จะใกล้เคียงกับปี 2563 จากการเปิดขาย

โครงการใหม่จะหดตวัรอ้ยละ 17.0 (ปี 2563 หดตวัถงึรอ้ยละ 41.6) เน่ืองจากผูป้ระกอบการอสงัหารมิทรพัย์

ส่วนใหญ่มชีะลอการเปิดโครงการใหม่และตดิตามแนวโน้มสถานการณ์เศรษฐกจิของประเทศ  

ดา้นดชันีราคาทีอ่ยู่อาศยัรวม คาดว่าทัง้ปี 2564 ราคาทีอ่ยู่อาศยัจะอยู่ในระดบัต ่าต่อเน่ือง จากการที่

ดชันีราคาทีอ่ยู่อาศยัรวมช่วงครึ่งปีแรกเตบิโตลดลงเมื่อเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัในปีก่อน โดยดชันีราคาบ้าน

เดีย่วและทาวน์โฮมช่วงครึง่ปีแรก ปี 2564 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 1.8 เมื่อเทยีบกบัปีก่อนหน้า  และรอ้ยละ 1.0 เมื่อ

เทยีบกบัปีก่อนหน้า ตามล าดบั ซึ่งปรบัตวัน้อยกว่าช่วงครึง่ปีแรก ปี 2563 ซึง่เพิม่ขึน้รอ้ยละ 5.5 และรอ้ยละ 

5.6 เน่ืองจากผูป้ระกอบการอสงัหารมิทรพัยใ์ชก้ลยุทธล์ดราคาเพื่อเพิม่ยอดขาย  

 

การเปิดตัวโครงการบ้านใหม่ในกรุงเทพฯ และ

ปรมิณฑล ตามประเภทบา้น 

จ านวนยูนิตที่ขายได้ของโครงการบ้านใหม่ใน

กรุงเทพฯ และปรมิณฑล ตามประเภทบา้น 

  

ทีม่า: Krungsri Research - แนวโน้มอุตสาหกรรม ปี 2564-2566 : ธุรกจิทีอ่ยู่อาศยัต่างจงัหวดั (6 จงัหวดัหลกั) 

 

- ปี 2565-2567 

ธุรกจิอสงัหารมิทรพัย์ในพื้นทีก่รุงเทพฯ และปรมิณฑลช่วง 3 ปีขา้งหน้า มแีนวโน้มฟ้ืนตวัขึน้ จาก

ปัจจยัสนับสนุนจากเศรษฐกจิทีค่าดว่าจะมแีนวโน้มปรบัตวัดขีึน้ ภาครฐัจะมกีารลงทุนโครงการเมกะโปรเจก็ต์

และมาตรการกระตุ้นอสงัหารมิทรพัย์ เช่น การผ่อนคลายเกณฑ์ LTV การแก้ไขกฎหมายใหช้าวต่างชาตซิื้อ

บา้นพรอ้มทีด่นิได ้โดยมมีาตรการลดค่าธรรมเนียมการโอนรอ้ยละ 2 และค่าจดจ านองรอ้ยละ 1 เหลอืรอ้ยละ 

0.01 ของราคาประเมนิทุนทรพัย์ ทัง้นี้ มกีารคาดการณ์ว่ายอดขายจะปรบัตวัเพิม่ขึน้ โดยอยู่ที ่74,000 ยูนิต

ในปี 2567 การเปิดตวัโครงการใหม่มแีนวโน้มเพิม่ขึน้เฉลี่ยรอ้ยละ 14 ถงึ 15 ต่อปี โดยสดัส่วนการเปิดขาย

โครงการใหม่ของทีอ่ยู่อาศยัแนวราบจะใกลเ้คยีงกบัทีอ่ยู่อาศยัสูงเพื่อรองรบัความตอ้งการซื้อเพื่ออยู่อาศยัจรงิ 

และคาดว่าในปี 2567 จะมทีีอ่ยู่อาศยัเปิดขายใหม่จ านวน 8 หมื่นยนูิต ซึง่ยงัคงมจี านวนยนูิตน้อยกว่าค่าเฉลี่ย
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ช่วงปี 2557 ถงึ 2562 อยู่จ านวน 100,000 ยูนิต ทัง้นี้ ผูพ้ฒันาทีอ่ยู่อาศยัรายใหญ่ยงัคงสามารถด าเนินธุรกจิ

ใหเ้ตบิโตได ้ในขณะทีผู่ป้ระกอบการขนาดกลางและเลก็อาจจะประสบปัญหากบัการแขง่ขนัทีรุ่นแรงมากยิง่ขึน้

ทัง้ดา้นยอดขายและราคาทีด่นิทีป่รบัตวัสงูขึน้  

ทีอ่ยู่อาศยัแนวราบ (บา้นเดีย่วและทาวน์โฮม)  

ผูบ้รโิภคพจิารณาโครงการจากพืน้ทีใ่ชส้อยและฟังก์ชัน่ทีเ่อือ้ต่อการท างานทีบ่า้นมากขึน้ ท าใหบ้า้น

แนวราบย่านชานเมอืงมแีนวโน้มทีจ่ะได้รบัความนิยมสูงขึน้ เนื่องจาก (1) ราคาทีด่นิหรอืราคาทีอ่ยู่อาศยัต ่า

กว่าในท าเลใจกลางเมือง (ด้านผู้ประกอบการสามารถแบ่งเฟสในการพัฒนาโครงการได้ ซึ่งต่างจาก

คอนโดมเินียมที่ต้องสร้างให้แล้วเสร็จทัง้หมดก่อนจงึจะโอนกรรมสทิธ์ได้ ) และ (2) การขยายเส้นทางของ

รถไฟฟ้าทีค่รอบคลุมพืน้ทีร่อบนอกมากขึน้ท าใหส้ะดวกในการเดนิทาง 

 

ภาพรวมท่ีอยู่อาศยัใน 6 จงัหวดัหลกั 

- ในช่วงคร่ึงปีแรกของปี 2564  

ที่อยู่อาศยัใน 6 จงัหวดัหลกัของภูมภิาค ซึ่งประกอบด้วย จงัหวดัเชยีงใหม่ จงัหวดัชลบุร ีจงัหวดั

ระยอง จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดภูเก็ต โดยรวมอยู่ในภาวะซบเซามากทัง้

อสงัหารมิทรพัย์แนวราบและแนวสงู โครงการเปิดใหม่ของโครงการบ้านจดัสรรและคอนโดมเินียมหดตวัลง

ร้อยละ 21.8 และร้อยละ 69.1 YoY ตามล าดบั ในขณะที่ด้านยอดขายโดยรวมหดตัวร้อยละ 27.6 YOY 

เน่ืองจากการทีห่นี้ครวัเรอืนทีเ่พิม่ขึน้รอ้ยละ 90.5 ของ GDP ในไตรมาสที ่2 ของปี 2564 และก าลงัซื้อของ

ผูบ้รโิภคทีย่งัไม่มกีารฟ้ืนตวั อกีทัง้ความเขม้งวดในการปล่อยสนิเชื่อเพื่อทีอ่ยู่อาศยัและการขยายสนิเชื่อของ

สถาบนัการเงนิส่งผลกระทบใหย้อดขายของโครงการบา้นแนวราบและคอนโดมเินียมลดลงรอ้ยละ 22.9 YoY 

และร้อยละ 37.1% YoY ตามล าดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่จ ังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดภูเก็ตที่มี

ยอดขายลดลงรอ้ยละ 79.7 และ 45.7 YOY ตามล าดบั 

- ในช่วงคร่ึงปีหลงัของปี 2564 

จากภาวะเศรษฐกจิทีฟ้ื่นตวัชา้และสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลใหผู้บ้รโิภคขาด

ความเชื่อมัน่ คาดว่าตลาดธุรกจิอสงัหารมิทรพัย์จะยงัคงซบเซาต่อเนื่องในช่วงครึง่ปีหลงัของปี 2564 จาก

การทีผู่พ้ฒันาโครงการยงัคงมสีตอ็กคงคา้งสะสมจ านวนมากถงึ 8.3 หมื่นยูนิต ท าใหช้ะลอการเปิดโครงการ

ใหม่ ๆ คาดว่ายอดขายของทัง้ปี 2564 ยงัคงหดตัวต่อเนื่องจากปี 2563 ทัง้โครงการบ้านแนวราบและ

คอนโดมเินียม 
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บรษิทั สวิารมณ์ เรยีลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 

ส่วนที ่2.2 หวัขอ้ 2.2.1 หน้าที ่46 

 

การเปิดตวัโครงการอสงัหารมิทรพัยแ์นวราบและ

แนวสงูใน 6 จงัหวดัหลกั 

จ านวนยนูติทีข่ายไดข้องโครงการอสงัหารมิทรพัย์

แนวราบและแนวสงูใน 6 จงัหวดัหลกั 

  

ทีม่า: Krungsri Research - แนวโน้มอุตสาหกรรม ปี 2564-2566 : ธุรกจิทีอ่ยู่อาศยัต่างจงัหวดั (6 จงัหวดัหลกั) 

 

- ปี 2565-2567 

อุปสงค์ที่อยู่อาศัยใน 6 จังหวัดหลัก (จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัด

นครราชสมีา จงัหวดัขอนแก่น และจงัหวดัภูเก็ต) มแีนวโน้มฟ้ืนตวัขึ้น จากมีปัจจยัสนับหนุนหลกั ได้แก่  

(1) ความคืบหน้าในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค

ตะวนัออก (Eastern Economic Corridor: EEC) ท าใหอุ้ปสงค์ทีอ่ยู่อาศยัในจงัหวดัระยองและจงัหวดัชลบุรี

สามารถฟ้ืนตวัได้ดกีว่าในภูมิภาคอื่น (2) เศรษฐกิจในพื้นที่นัน้ ๆ ปรบัตวัดขีึน้ และ (3) ความรุนแรงของ

สถานการณ์ COVID – 19 ทีม่แีนวโน้มลดลงและการฉีดวคัซนีทีค่รอบคลุมทัว่ถงึท าใหน้ักท่องเทีย่วต่างชาติ

สามารถเขา้มายงัประเทศไทยเพิม่มากขึ้น ประกอบกับการผ่อนคลายกฎระเบยีบที่ดงึดูดให้ชาวต่างชาติ

สามารถครอบครองที่อยู่อาศยัในไทยไดม้ากขึ้น จะช่วยหนุนดมีานด์ของที่อยู่อาศยัโดยเฉพาะในจงัหวดัที่

เป็นเมอืงท่องเทีย่วและเมอืงอุตสาหกรรม เช่น EEC 

บ้านแนวราบ (บ้านเดี่ยวและทาวน์โฮม) คาดว่าการเปิดโครงการใหม่มแีนวโน้มเพิม่ขึ้นเฉลี่ย 4.5% ต่อปี 

โดยความต้องการมแีนวโน้มปรบัดขีึน้จากกลุ่มทีซ่ื้อเพื่ออยู่อาศยัจรงิซึง่ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มลูกคา้ทีม่กี าลงั

ซื้อในตลาดระดบักลางถงึบน โดยมปัีจจยักระตุ้นจากราคาทีย่งัไม่สงูมากนัก อกีทัง้พฤตกิรรมการเลอืกทีอ่ยู่

อาศยัอาจเปลี่ยนไปหลงัการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อาทิ การท างานที่บ้าน (Work from home)  

ท าใหม้คีวามตอ้งการบา้นแนวราบมากกว่าคอนโดมเินียม 
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บรษิทั สวิารมณ์ เรยีลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 

ส่วนที ่2.2 หวัขอ้ 2.2.1 หน้าที ่47 

 

อุปทานคงคา้งใน 6 จงัหวดัหลกั ตัง้แต่ปี 2561-2566 การเปิดขายโครงการใหม่ใน 6 จงัหวดัหลกั 

  

ทีม่า: Krungsri Research - แนวโน้มอุตสาหกรรม ปี 2564-2566 : ธุรกจิทีอ่ยู่อาศยัต่างจงัหวดั (6 จงัหวดัหลกั) 

นโยบายทางการเงินและนโยบายภาครฐัท่ีเก่ียวข้องกบัตลาดอสงัหาริมทรพัยป์ระเภทท่ีอยู่อาศยั 

- หน้ีสินครวัเรือนและภาวะอตัราดอกเบีย้ 

ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2564 ประเทศไทยมีหนี้สินครวัเรือนเท่ากับ 14.3 ล้านล้านบาท ซึ่งขยายตัว

เพิม่ขึน้เป็นรอ้ยละ 5.0 เมื่อเทยีบกบัไตรมาสก่อนทีร่อ้ยละ 4.7 โดยมสีดัส่วนหนี้สนิครวัเรอืนต่อ GDP ปรบั

ลดลงจากไตรมาสก่อนซึ่งอยู่ที่รอ้ยละ 90.6 แต่ยงัคงอยู่ในระดบัสูงที่รอ้ยละ 89.3 เนื่องจากการเติบโตของ 

Nominal GDP ที่สูงขึ้น และการขยายตัวของหนี้สนิครวัเรอืนที่ใกล้เคียงเดิม โดยการเพิ่มขึ้นของหนี้สิน

ครวัเรอืนเกดิจาก 3 กจิกรรมหลกัคอื (1) หนี้สนิเพื่อการประกอบธุรกจิ (รอ้ยละ 7.6)  (2) หนี้สนิเพื่ออุปโภค

บรโิภค (รอ้ยละ 6.3) และ (3) หนี้สนิเพื่อการซื้ออสงัหารมิทรพัย์ (รอ้ยละ 6.0)  ทัง้นี้ สถานการณ์การแพร่

ระบาดของ COVID-19 ยงัคงเป็นความเสีย่งหลกัในการฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิ ทีส่่งผลต่อความสามารถในการ

ช าระหนี้ของภาคครวัเรอืน และการก่อตวัของหนี้สนิครวัเรอืนทีป่รบัเพิม่ขึน้จะเป็นแรงกดดนัต่อการฟ้ืนตวั

ของภาวะเศรษฐกจิไทยในอนาคต ทัง้นี้ ณ วนัที ่15 กุมภาพนัธ ์2564 อตัราดอกเบีย้เงนิกู ้(MLR) โดยเฉลี่ย

ของธน าค ารพ าณิ ชย์ จ ดท ะเบี ย น  5 อัน ดับ แ รก ในป ระเท ศ ไท ย  เท่ ากับ ร้อย ละ 5.36 ต่ อ ปี 

 

- การอนุมติัสินเช่ือท่ีอยู่อาศยัต่อมูลค่าหลกัประกนั (Loan to value: LTV) 

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) พบว่าธุรกิจอสงัหารมิทรพัย์มตีวัเลขหนี้เสยี (NPL) และการเก็ง

ก าไรในมแีนวโน้มเพิม่สูงขึน้ อกีทัง้ราคาอสงัหารมิทรพัย์เพื่อทีอ่ยู่อาศยัปรบัตวัเพิม่สูงขึน้จากอุปสงค์เทยีม 

ทัง้นี้ เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดวกิฤตฟองสบู่ของอสงัหารมิทรพัย์  ซึ่งอาจส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจไทย

โดยรวม ธปท.จงึมปีระกาศนโยบาย Macroprudential หรอืการก ากบัควบคุมการปล่อยสนิเชื่อที่อยู่อาศยั 

(Loan to Value : LTV) ส าหรับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ซึ่งมีผลบังคับตัง้แต่เดือนเมษายน 2562 โดยมี

วตัถุประสงค์เพื่อดูแลไม่ให้เกดิการเก็งก าไรในตลาดอสงัหารมิทรพัย์ และเพื่อใหผู้้บรโิภคทีต่้องการมบี้าน

เพื่ออยู่อาศัยจริงสามารถเป็นเจ้าของบ้านในราคาที่เหมาะสมอย่างไรก็ตาม ในเวลาต่อมาภาคธุรกิจ

อสงัหารมิทรพัยม์กีารชะลอตวัลง ธปท.จงึไดม้ปีระกาศผ่อนคลายมาตรการ LTV ตัง้แต่มกราคม 2563 และ

ประกาศผ่อนปรนมาตรการ LTV ชัว่คราว เมื่อเดอืนตุลาคม 2564 ซึ่งมผีลบงัคบัใช้ตัง้แต่วนัที่ 20 ตุลาคม 

2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เพื่อเพิ่มความสามารถในการซื้อให้แก่ผู้บริโภคและสนับสนุนความ

0

40

80

120

2561 2562 2563 2564F 2565F 2566F

พนัยนูิต เชยีงใหม่ ชลบุรี ระยอง
นครราชศรมีา ขอนแก่น ภเูกต็

0

10

20

30

40

2561 2562 2563 2564F 2565F 2566F

พนัยนูิต เชยีงใหม่ ชลบุรี ระยอง
นครราชศรมีา ขอนแก่น ภเูกต็

49
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ต้องการซื้อที่อยู่อาศยั อีกทัง้ยงัเป็นการกระตุ้นกิจกรรมทางเศรษฐกจิและพยุงการจา้งงานผ่านภาคธุรกิจ

อสงัหารมิทรพัย ์โดยมรีายละเอยีดเกณฑก์ารก ากบัดแูลสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยัใหม่ ดงันี้ 

 

ราคาบา้น จ านวนสญัญาท่ียงัผ่อนอยู ่
การวางดาวน์ขัน้ต า่ 

(เกณฑเ์ดิม) 

การวางดาวน์ขัน้ต า่ 

(เกณฑใ์หม่) 

ไม่เกนิ  

10 ลา้นบาท  

สญัญากูห้ลงัที ่1 กู้ได้เต็มมูลค่าบ้านและกู้สินเชื่อเพิ่มได้ 10% ของมูลค่าบ้านเพื่อซื้อ

เฟอรน์ิเจอรต์กแต่งบา้นหรอืสิง่จ าเป็นอื่นในการเขา้อยู่อาศยั 

สญัญากูห้ลงัที ่2 วางดาว น์ ขั ้น ต ่ า  10% ห ากผ่ อน

สัญญาที่ 1 แล้วมากกว่า 2 ปี หรือ 

20% หากผ่อนแลว้ไม่ถงึ 2 ปี 

กูไ้ดเ้ตม็มลูค่าบา้น สญัญากูห้ลงัที ่3 ขึน้ไป วางดาวน์ขัน้ต ่า 30% 

10 ล้านบาท

ขึน้ไป 

สญัญากูห้ลงัที ่1 วางดาวน์ขัน้ต ่า 10% 

สญัญากูห้ลงัที ่2 วางดาวน์ขัน้ต ่า 20% 

สญัญากูห้ลงัที ่3 ขึน้ไป วางดาวน์ขัน้ต ่า 30% 
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บรษิทั สวิารมณ์ เรยีลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
 

ส่วนที ่2.2 หวัขอ้ 2.2.1 หน้าที ่49 
 

2.5.2. สถานภาพและศกัยภาพในการแข่งขนั และจ านวนคู่แข่งขนัโดยประมาณ 

1.  โครงการสิวารมณ์ ปารค์ (สุขมุวิท - บางป)ู ตัง้อยู่ที ่ต.บางป ูอ.เมอืงสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ มคีวามโดดเด่นดา้นผลติภณัฑ ์ท าใหไ้ม่มคีู่แขง่ทีพ่ฒันาโครงการ

บา้นเดีย่วในพืน้ทีใ่กลเ้คยีง  

2. โครงการสิวารมณ์ ซิต้ี (นิคมพฒันา) ตัง้อยู่ที ่อ.นิคมพฒันา จ.ระยอง มรีายละเอยีดคู่แขง่บรเิวณใกลเ้คยีง ดงันี้ 

 สวิารมณ์ ซติี ้(นิคมพฒันา) 
เดอะมกิซ ์  

(นิคมพฒันา-
ระยอง) 

อนานคร 
(นิคมพฒันา) 

แผ่นดนิทอง  
(นิคมพฒันา 

เซนสริโิฮม 
(ขน าไร่ 
ซอย 13) 

พรภริมย ์ 
(มาบขา่) 

บา้นแกว้ศริิ
แลนด ์

(มาบขา่) 
บรษิทั 
(บจ.) 

สยามพฒันา เรยีลเอสเตท เอสเตท 
ครเีอชัน่ 

อนานคร สมารท์แลนด ์บูรพา สุขนิเวศน์  พรภริมย ์ แกว้ศริิ
แลนด ์

ประเภท
โครงการ 

ทาวน์โฮม บา้นแฝด บา้นเดีย่ว ทาวน์โฮม ทาวน์โฮม บา้นเดีย่ว ทาวน์โฮม บา้นแฝด บา้นเดีย่ว บา้นแฝด บา้นเดีย่ว บา้นเดีย่ว 

จ านวนชัน้ 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 1 
หอ้งนอน 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 3 
หอ้งน ้า 1 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 
ทีจ่อดรถ 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 
พืน้ทีใ่ชส้อย 96 144 232 82 89 135 65 95 190 100 120 121 
หน้ากวา้ง
บา้น 

6 7 10 6 6 10 6 9 10 10 10 9 

ยนูิต 
(ทัง้หมด) 

155 24 12 142 176 24 164 28 54 116 62 60 

ยนูิต (เหลอื
ขาย) 

107 12 10 113 76 15 57 14 8 23 11 30 

ราคาต่อ
หลงั (ลา้น

1.19 1.89 2.55 1.29 1.20 3.15 1.30 1.79 2.50 2.02 2.80 2.39 
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บรษิทั สวิารมณ์ เรยีลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
 

ส่วนที ่2.2 หวัขอ้ 2.2.1 หน้าที ่50 
 

 สวิารมณ์ ซติี ้(นิคมพฒันา) 
เดอะมกิซ ์  

(นิคมพฒันา-
ระยอง) 

อนานคร 
(นิคมพฒันา) 

แผ่นดนิทอง  
(นิคมพฒันา 

เซนสริโิฮม 
(ขน าไร่ 
ซอย 13) 

พรภริมย ์ 
(มาบขา่) 

บา้นแกว้ศริิ
แลนด ์

(มาบขา่) 
บาท) 
ขนาดทีด่นิ 24 36 65 24.4 20 50 22 36 64 46 58 63 
Club 
House    X   X X    X 

สระว่ายน ้า    X   X X    X 
จุดแขง็ ราคา, 

ผลติภณัฑ ์
ผลติ-ภณัฑ ์ ราคา, 

ผลติภณัฑ ์
ทีต่ัง้ ราคา ทีต่ัง้ ราคา, ทีต่ัง้ ทีต่ัง้ ราคา, 

ผลติภณัฑ ์
ทีต่ัง้ ทีต่ัง้ ราคา, ทีต่ัง้ 

 

3. โครงการสิวารมณ์ วิลเลจ (สขุมุวิท - เทพารกัษ์) ตัง้อยูท่ี ่ต.ส าโรงฝัง่ใต ้อ.เมอืงสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ มรีายละเอยีดคู่แขง่บรเิวณใกลเ้คยีง ดงันี้ 

 สวิารมณ์ วลิเลจ (สุขมุวทิ - เทพารกัษ์) เดอะคอนเนค (ทพิวลั สเตชัน่) เดอะคอนเนค (ทพิวลั สเตชัน่) 

บรษิทั (บจ.) สวิารมณ์ เรยีล เอสเตส พฤกษา พฤกษา 

ทีต่ัง้ ต.ส าโรงฝัง่ใต ้ ต.บางเมอืง ต.บางเมอืง 

ประเภทโครงการ ทาวน์โฮม ทาวน์โฮม ทาวน์โฮม 

จ านวนชัน้ 2 2 2 

หอ้งนอน 4 3 4 

หอ้งน ้า 3 3 3 

ทีจ่อดรถ 2 2 2 
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บรษิทั สวิารมณ์ เรยีลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
 

ส่วนที ่2.2 หวัขอ้ 2.2.1 หน้าที ่51 
 

 สวิารมณ์ วลิเลจ (สุขมุวทิ - เทพารกัษ์) เดอะคอนเนค (ทพิวลั สเตชัน่) เดอะคอนเนค (ทพิวลั สเตชัน่) 

พืน้ทีใ่ชส้อย 124 119 135 

หน้ากวา้งบา้น 5 5 6 

จ านวนยนูติ (ทัง้หมด) 107 133 88 

จ านวนยนูติ (เหลอืขาย) 57 121 72 

ราคาต่อหลงั (บาท) 2.89 3.37 3.73 

ขนาดทีด่นิ 19 19 23 

Club House    

สระว่ายน ้า    

สวนสาธารณะ    

  จุดแขง็ ราคา, ผลติภณัฑ ์ ทีต่ัง้ ทีต่ัง้ 
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บรษิทั สวิารมณ์ เรยีลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
 

ส่วนที ่2.2 หวัขอ้ 2.2.1 หน้าที ่52 
 

4. โครงการสิวารมณ์ เนเจอร ์พลสั (อสัสมัชญั-ศรีราชา) ตัง้อยูท่ี ่ต.สรุศกัดิ ์อ.ศรรีาชา จ.ชลบุร ีมรีายละเอยีดคู่แขง่บรเิวณใกลเ้คยีง ดงันี้ 

 สวิารมณ์ เนเจอร ์พลสั  
(อสัสมัชญั-ศรรีาชา) 

โกเดน้ วลัเลย ์(ศรรีาชา) 
VALLEY HILLS  
(สุขมุวทิ– 9 กโิล) 

DIYA 
VALLEY  
(ศรรีาชา) 

ไอรนี 
(อสัสมัชญั - 
ศรรีาชา) 

Monterrey 
(ศรรีาชา) 

บรษิทั (บจ.) สยามพฒันา เรยีล เอสเตท สวสัดชีลบุร ี ไลฟ แอนด ์ลฟีวิง่ ทพิภริมย ์
พรอ็พเพอรต์ี ้

ไอรนี ศรี
ราชา 

ด-ีแลนด ์กรุ๊ป  

ประเภทโครงการ 
ทาวน์โฮม บา้นแฝด บา้นเดีย่ว บา้นแฝด บา้นแฝด บา้นเดีย่ว บา้นแฝด บา้นเดีย่ว ทาวน์โฮม ทาวน์โฮม บา้นเดีย่ว 

จ านวนชัน้ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
หอ้งนอน 3 - 4 3 - 4 3 - 4 3 3 - 4 3 - 4 2 - 3 3 3 3 3 
หอ้งน ้า 2 - 3 2 - 3 2 - 3 2 - 3 2 - 3 2 - 3 2 - 3 2 - 3 2 - 3 2 - 3 2 - 3 
ทีจ่อดรถ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
พืน้ทีใ่ชส้อย 125.95 151 158 110 160 160 169 176 130 142 112 
หน้ากวา้งบา้น 6 13 13 6 8 10 9 10 6 6 6 
ยนูิต (ทัง้หมด) 50 74 10 150 28 28 57 57 126 81 127 
ยนูิต (เหลอืขาย) 50 74 10 140 26 26 18 18 2 35 57 
ราคาต่อหลงั (ลา้น
บาท) 

2.29 3.66 4.89 2.19 3.69 4.99 3.38 4.90 2.39 2.29 2.14 

ขนาดทีด่นิ 19.3 36 50 22 40 52 38 52 20 21.7 18.5 
Club House          X  
สระว่ายน ้า       X X  X  
จุดแขง็ ราคา, ทีต่ัง้, 

ผลติภณัฑ ์
ราคา, ทีต่ัง้, 
ผลติภณัฑ ์

ราคา, ทีต่ัง้, 
ผลติภณัฑ ์

ราคา, ทีต่ัง้, 
ผลติภณัฑ ์

ราคา, ทีต่ัง้, 
ผลติภณัฑ ์

ราคา, ทีต่ัง้, 
ผลติภณัฑ ์

ราคา, ทีต่ัง้, 
ผลติภณัฑ ์

ราคา, ทีต่ัง้, 
ผลติภณัฑ ์

ราคา, ทีต่ัง้, 
ผลติภณัฑ ์

ราคา, ทีต่ัง้ ราคา, 
ผลติภณัฑ ์
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บรษิทั สวิารมณ์ เรยีลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
 

ส่วนที ่2.2 หวัขอ้ 2.2.1 หน้าที ่53 
 

5. โครงการสิวารมณ์ เนเจอร ์พลสั 2 (สุขมุวิท – บางป)ู ตัง้อยูท่ี ่ต.บางปใูหม่ อ.บางป ูจ.สมทุรปราการ ไม่มคีู่แขง่ในบรเิวณพืน้ทีใ่กลเ้คยีงทีม่กีารพฒันาโครงการบา้นแฝด

เหมอืนกนั นอกเหนือจากโครงการสิวารมณ์ เนเจอร ์พลสั (สขุมุวิท – บางป)ู ทีจ่ าหน่ายหมดไปแลว้ 

6. โครงการสิวารมณ์ วิลเลจ (สขุมุวิท-บางป ู58) ตัง้อยู่ที ่ต.บางปใูหม่ อ.เมอืงสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ มรีายละเอยีดคู่แขง่บรเิวณใกลเ้คยีง ดงันี้ 

  สวิารมณ์ วลิเลจ (สุขมุวทิ-บางป ู58) บา้นพฤกษา 1 บา้นพฤกษา  2 

บรษิทั (บจ.) สวิารมณ์ เรยีล เอสเตท พฤกษา 

ประเภทโครงการ ทาวน์โฮม บา้นแฝด อาคารพาณิชย ์ ทาวน์โฮม ทาวน์โฮม 

จ านวนชัน้ 2 2 3.5 2 2 

หอ้งนอน 4 4 N/A  3 3 

หอ้งน ้า 3 3 N/A  2 2 

ทีจ่อดรถ 2 2 N/A  2 1 

พืน้ทีใ่ชส้อย 124.2 139.65 180 114 104 

หน้ากวา้งบา้น 5.4 11 4 5.7 5.7 

จ านวนยนูติ (ทัง้หมด) 136 54 15 496  497 

จ านวนยนูติ (เหลอืขาย) 136 54 15 N/A  497 

ราคาต่อหลงั (บาท) N/A  N/A  N/A  2.65 2.2 

ขนาดทีด่นิ 18.9 38.5 17 20.9 17.4 

Club House      

สระว่ายน ้า      

จุดแขง็ ราคา, ทีต่ัง้, ผลติภณัฑ ์ ราคา, ทีต่ัง้, ผลติภณัฑ ์ ราคา, ทีต่ัง้, ผลติภณัฑ ์ ราคา, ทีต่ัง้ ราคา, ทีต่ัง้ 
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บรษิทั สวิารมณ์ เรยีลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
 

ส่วนที ่2.2 หวัขอ้ 2.2.1 หน้าที ่54 
 

2.6. การจดัหาผลิตภณัฑแ์ละบริการ 

กระบวนการในการพฒันาอสงัหาริมทรพัย ์
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บรษิทั สวิารมณ์ เรยีลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
 

ส่วนที ่2.2 หวัขอ้ 2.2.1 หน้าที ่55 
 

การจดัหาทีด่นิ 

บรษิัทฯ มขี ัน้ตอนในการคดัสรรที่ดนิเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บรโิภคและเปิดท าเลใหม่ๆ โดยศกึษาจาก

พืน้ที่เพื่อหาที่ดนิที่มศีกัยภาพในการพฒันา หากพื้นที่ใดมแีนวโน้มทีส่ามารถน ามาพฒันาได้ ทางบรษิัทฯ จะติดต่อนายหน้า

ที่ดนิหรอืเจ้าของที่ดนิในแต่ละแปลงโดยตรง นอกจากนี้ เนื่ องด้วยผู้บรหิารซึ่งเป็นผู้มปีระสบการณ์ และด าเนินธุรกิจพฒันา

อสงัหารมิทรพัยม์าอย่างยาวนาน ท าใหม้บีุคคลทัว่ไปน าเสนอทีด่นิใหก้บับรษิทัฯ อย่างสม ่าเสมอ โดยเมื่อพบทีด่นิทีค่าดว่าจะมี

ศกัยภาพในการพฒันา ฝ่ายออกแบบและพฒันาโครงการจะรวบรวมขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก่ ระวางทีด่นิ แผนทีต่ัง้ทีด่นิ ส าเนา

โฉนดทีด่นิ ราคาเสนอขาย ขนาดที่ดนิ และเล่มประเมนิ เพื่อน าไปบนัทกึในทะเบยีนคุมขอ้มูลที่ดนิ และน าไปศกึษา วเิคราะห์

ด้านกายภาพ ตรวจสอบผงัเมืองเพื่อตรวจสอบลกัษณะบ้านที่สามารถก่อสร้างได้ กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การใช้

ประโยชน์ที่ดนิตามพระราชบญัญัติผงัเมือง ความกว้างของถนนที่เข้าถึงที่ดินดงักล่าว ขอ้บงัคบัท้องถิ่นหรอืพื้นที่ห้ามการ

ก่อสรา้ง รวมถงึขอ้กฎหมายดา้นสิง่แวดล้อมและชุมชน เป็นต้น รวมทัง้ การเขา้ส ารวจพื้นทีจ่รงิซึ่งจะพจิารณาสภาพแวดล้อม 

สาธารณูปโภค และการคมนาคม เป็นต้น และเริ่มจดัท าการวางร่างผงัโครงการใหเ้หมาะสมกบัท าเลทีต่ัง้ งบประมาณ และน า

ขอ้มูลทัง้หมดทีร่วบรวมไดม้าประกอบการวเิคราะห์ความเป็นไปไดข้องโครงการในเบื้องต้น ทัง้ในดา้นการตลาด ส ารวจตลาด

คู่แขง่ ความตอ้งการของลูกคา้ในบรเิวณโดยรอบ ความเพยีงพอของการพฒันาสาธารณูปโภคในบรเิวณนัน้ จุดดงึดดูทีน่่าสนใจ

บรเิวณโครงการ การสรา้งรายไดข้องโครงการ และความสามารถในการสรา้งผลตอบแทนทีเ่หมาะสมได ้  

เมื่อฝ่ายออกแบบและพฒันาโครงการ และฝ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้งได้พจิารณาปัจจยัต่างๆ ตามที่ก าหนดไว้และเห็น

ความเป็นไปได้ในการพฒันาเบื้องต้นแล้ว ฝ่ายออกแบบและพฒันาโครงการจะน าเสนอคณะกรรมการบรหิารหรอืกรรมการ

บรษิัทเพื่อพิจารณาอนุมตัิซื้อที่ดินเพื่อพฒันาโครงการ และเข้าสู่กระบวนการท าสญัญาจะซื้อจะขายและวางเงนิมดัจ าที่ดิน 

หลงัจากไดร้บัการอนุมตัิซื้อทีด่นิจากคณะกรรมการบรหิารหรอืกรรมการบรษิัทแล้ว ฝ่ายออกแบบและพฒันาโครงการจะสรุป

ความเป็นไปไดใ้นการพฒันาโครงการ และขออนุมตัโิครงการจากคณะกรรมการบรษิทัอกีครัง้หนึ่ง และเขา้สู่กระบวนการจดัท า

สญัญาจะซื้อจะขายทีด่นิ ยื่นขอสนิเชื่อและท าสญัญาสนับสนุนทางการเงนิ โอนกรรมสทิธิท์ีด่นิ เริม่ออกแบบก่อสรา้ง ประมาณ

การ ปรมิาณวสัดุ ปรมิาณแรงงานและราคา (Bill of Quantity : BOQ) และแผนงานของโครงการ 

ทัง้นี้ บรษิทัไม่มนีโยบายในการซื้อที่ดนิเพื่อเกง็ก าไร  แต่จะซื้อทีด่นิเพื่อการพฒันาโครงการในระยะเวลาไม่เกนิ 2 

ถงึ 3 ปี เน่ืองจากไม่ตอ้งการแบกรบัภาระตน้ทุนการถอืครองทีด่นิ 

การขออนุญาตจดัสรร ขออนุญาตก่อสรา้ง และการเปิดขายโครงการ 

ฝ่ายประสานงานราชการจะด าเนินการขออนุญาตจดัสรรและอนุญาตก่อสรา้งหลงัจากด าเนินการขอสนิเชื่อสนับสนุน

โครงการ และโอนกรรมสิทธิท์ี่ดินแล้ว โดยฝ่ายประสานงานราชการมีหน้าที่ประสานงานและการด าเนินการกับหน่วยงาน

ราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบรษิัทมีบุคลากรที่มีประสบการณ์ มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่ องกฎหมาย ข้อบังคบั และ

ประกาศทีเ่กีย่วขอ้งกบัการขออนุญาตจดัสรรและการขออนุญาตก่อสรา้งเป็นอย่างด ี

บรษิัทฯ มฝ่ีายการตลาดในการวางกลยุทธ์การขาย โดยท างานร่วมกบัฝ่ายออกแบบและพฒันาโครงการ และฝ่าย

ขายรบัผดิชอบการขายโครงการของบรษิัทตามนโยบายของฝ่ายการตลาด ซึ่งจะศกึษาสถานการณ์และวางแผนการเปิดขาย
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โครงการอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งบางโครงการมกีารแบ่งโครงการในการพฒันาเพื่อให้สามารถพฒันาและบรหิาร

ความเสีย่งของโครงการได ้โดยบรษิทัจะเริม่การก่อสรา้งทลีะส่วนย่อยของโครงการ (Phase) 

การจดัหาผูร้บัเหมาก่อสรา้ง วสัดุก่อสรา้ง และสนิคา้จ าเป็นส าหรบัการพฒันาโครงการ 

บริษัทฯ ไม่มีทีมงานผู้รบัเหมาก่อสร้างเป็นของตนเอง บรษิัทฯ จึงว่าจ้างผู้รบัเหมาก่อสร้างโครงการซึ่งรวมถึง

แรงงานและวัสดุอุปกรณ์จากบุคคลและนิติบุคคลภายนอกมาเป็นผู้ด าเนินการ (Outsource) ในลกัษณะสญัญาจ้าง ได้แก่ 

ผูร้บัเหมาก่อสรา้งงานสถาปัตยกรรมและภูมทิศัน์ ผู้รบัเหมาโครงสรา้งอาคาร ผู้รบัเหมางานระบบประกอบอาคาร ผู้รบัเหมา

สาธารณูปโภค และผูร้บัเหมางานตกแต่งภายในอาคาร เป็นตน้ โดยบรษิทัฯ มกีารก าหนดระเบยีบและคุณสมบตัใินการคดัเลอืก

ผูร้บัเหมาไวอ้ย่างชดัเจน รวมทัง้ มกีารก าหนดแผนงานร่วมกนั เพื่อพฒันางานก่อสรา้งใหไ้ดคุ้ณภาพ และตรงตามระยะเวลาที่

ก าหนด มกีระบวนการประเมนิผูร้บัเหมารายใหม่ การขึน้ทะเบยีนผูร้บัเหมา และการประเมนิผูร้บัเหมาทุกๆ  6 เดอืน เพื่อเป็น

หลกัเกณฑ์ และมาตรฐานตามที่บรษิัทก าหนด มีหัวข้อการประเมิน เช่น ผลงานในปัจจุบัน ความพร้อมด้านบุคลากรใน 

การบรหิารและควบคุมงาน อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจกัรขนาดใหญ่ และคุณภาพงานก่อสร้าง เป็นต้น โดยการพิจารณา

ผูร้บัเหมารายต่างๆ เป็นการพจิารณาร่วมกนั 4 ฝ่าย ไดแ้ก่ ฝ่ายก่อสรา้งกลาง ฝ่ายก่อสรา้งโครงการ ฝ่ายจดัซื้อ และฝ่ายบญัช ี

เพื่อให้การพจิารณาเป็นไปหลายดา้น นอกจากนี้ บรษิทัมกีระบวนการตรวจประเมนิคุณภาพงานก่อสรา้ง ใหม้กีารด าเนินการ

อย่างถูกต้องและครบถ้วน โดยมแีผนกควบคุมคุณภาพของบรษิทั เขา้ตรวจสอบบ้านแต่ละหลงัระหว่างก่อสรา้ง เพื่อใหเ้ป็นไป

ตามมาตรฐานทีบ่รษิทัก าหนด  

ทัง้นี้ การจดัจ้างจะขึ้นอยู่กับขนาดและความซับซ้อนของแต่ละโครงการ หากโครงการมีขนาดใหญ่หรอืมีความ

ซบัซอ้นมาก บรษิทัฯ อาจมกีารว่าจา้งผูร้บัเหมามากกว่า 1 ราย ซึง่หลงัจากทีม่กีารออกแบบรปูแบบโครงการเรยีบรอ้ยแลว้นัน้ 

บรษิัทฯ จะท าการประเมนิราคาและท าบญัชแีสดงปรมิาณวสัดุ ปรมิาณแรงงานและราคา (Bill of Quantities หรอื BOQ) โดย

ละเอียดเพื่อใช้เป็นมาตรฐานของการก าหนดราคากลางในเบื้องต้น และใช้เป็นแนวทางและมาตรฐานในการสรุ ปคัดเลอืก

ผูร้บัเหมาก่อสรา้งในการพฒันาโครงการนัน้ๆ  

ในส่วนของวสัดุก่อสร้างบางประเภทที่มกีารใช้เป็นจ านวนมากในรูปแบบที่เหมอืนกนั เช่น ถงับ าบดั ถงัดกัไขมนั 

แผ่นคอนกรตีส าเรจ็รูป กระเบื้อง สุขภณัฑ์ อลูมเินียม โครงหลงัคา โครงบนัได และพื้นไม้ลามเินต เป็นต้น เพื่อให้ได้วสัดุที่

สวยงามและมคีุณภาพ บรษิัทฯ จงึเป็นผู้ท าการจดัหาและสัง่ซื้อวสัดุจากผู้ผลติด้วยตนเอง อีกทัง้ การจดัซื้อจากผู้ผลติเป็น

จ านวนมากโดยตรงท าใหบ้รษิทัฯ มตี้นทุนการผลติสนิคา้เพื่อจดัจ าหน่ายทีถู่กลง และมอี านาจต่อรองกบัผูผ้ลติได ้โดยบรษิทัฯ 

จะมอบหมายให้ฝ่ายจดัซื้อท าการเจรจากบัผู้ผลติและผู้ขายเพื่อวางแผนการสัง่ซื้อให้เหมาะสมกบัระยะเวลาในการก่อสร้าง

ล่วงหน้า ทัง้นี้ บรษิัทฯ ไม่มนีโยบายทีจ่ดัซื้อวสัดุก่อสรา้งเพื่อเกบ็ไว้เป็นสนิคา้คงคลงั ดงันัน้ ต้นทุนวสัดุก่อสรา้งของบรษิทัจงึ

แปรผนัไปตามราคาตลาดในแต่ละช่วงเวลาการก่อสรา้งของแต่ละโครงการ 

การควบคุมคุณภาพงานก่อสรา้ง 

บรษิทัฯ มกีารว่าจา้งผูร้บัเหมาก่อสรา้งจากภายนอกใหเ้ป็นผูด้ าเนินการก่อสรา้งทัง้หมด โดยผูร้บัเหมาตอ้งมกีารจดั

จา้งเจา้หน้าทีค่วบคุมงาน (Foreman) ท าหน้าทีต่รวจสอบงานของตวัเอง และจดัท าเอกสารบนัทกึการตรวจส่งใหก้บัเจา้หน้าที่

ควบคุมงานก่อสรา้งโครงการของบรษิทัฯ เขา้ตรวจสอบงานอกีครัง้ โดยการก าหนดการตรวจสอบจะเป็นไปตามช่วงระยะเวลา
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ตามความคบืหน้าของการก่อสรา้ง รวมทัง้เมื่อก่อสรา้งแลว้เสรจ็ ก่อนส่งมอบบ้านแผนกควบคุมคุณภาพต้องตรวจสอบร่วมกบั

เจา้หน้าทีค่วบคุมงานก่อสรา้งโครงการในขอบเขตงานโครงสรา้ง งานสถาปัตย ์งานระบบ งานภายนอก (รัว้ และงานสวนบา้น) 

และความเรยีบรอ้ยของบา้นก่อนส่งมอบ 

การใหบ้รกิารหลงัการขาย 

ภายหลงัการขายบรษิทัฯ มหีน้าทีร่บัผดิชอบการดูแลความเรยีบรอ้ยและการบ ารุงรกัษาสนิทรพัย์ของโครงการ โดย

การใหบ้รกิารจะครอบคลุมตัง้แต่การดูแลบ้านในระหว่างการรบัประกนั การดูแลความเรยีบรอ้ยของระบบไฟฟ้า ประปา และ

สาธารณูปโภคส่วนกลางของโครงการ รวมถงึการรกัษาความสะอาดภายในโครงการ  ซึ่งปัจจุบนับรษิัทฯ ได้จดัตัง้ฝ่ายบรกิาร

หลงัการขาย (After-Sales Service) ขึน้มาโดยเฉพาะเพื่อยกระดบัการใหบ้รกิารลูกคา้ทีม่คีุณภาพมากยิง่ขึน้ 

บรษิทัก าหนดรายการรบัประกนับา้น ซึง่เป็นการรบัประกนัทีไ่ม่รวมอุปกรณ์ทีเ่สื่อมตามอายุการใชป้กต ิดงันี้ 

ล าดบั รายการ ระยะเวลารบัประกนั 
1 งานโครงสร้างอาคาร ได้แก่ เสาเขม็ ฐานราก เสา

คาน พืน้ และผนังรบัแรง 

ระยะเวลาการรบัประกนั 5 ปี (นับจากวนัจดทะเบยีนบา้น) 

2 งานระบบ 

- งานกนัรัว่ซึมของน ้าฝน ตามหลงัคา-หน้าต่าง 

และภายในอาคาร 

- งานสุขาภิบาล เช่น ท่อระบายน ้ า ท่อแตก 

รัว่ซมึ และชกัโครกมปัีญหา เป็นตน้ 

- งานระบบไฟ ฟ้ า เฉพาะการลัดวงจรอัน

เน่ืองมาจากความผดิพลาดในการตดิตัง้ 

ระยะเวลาการรบัประกนั 1 ปี (นับจากวนัโอนกรรมสทิธิ)์ 

3 งานตกแต่ง 

- งานส ีงานสแีตกรา้ว และลายงาของผนัง 

- งานไมล้ามเินต กระเบือ้ง 

ระยะเวลาการรบัประกนั 1 ปี (นับจากวนัโอนกรรมสทิธิ)์ 

การจดัตัง้นิตบิุคคลหมู่บา้นจดัสรร 

บรษิัทฯ จะว่าจ้างบุคคลจากภายนอกเป็นผู้บรหิารงานบรกิารส่วนกลางให้กบัลูกบ้าน และเมื่อมกีารขายและโอน

กรรมสิทธิร์วมทัง้ ก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคถึงเกณฑ์ที่ก าหนดแล้ว บรษิัทฯ จะแจ้งให้ผู้พักอาศยัทุกราย ประสานงาน 

อ านวยความสะดวกด้านเอกสาร สถานที่ประชุมเพื่อจดัตัง้นิติบุคคลหมู่บ้านจดัสรรครัง้แรกให้ส าเรจ็ และด าเนินการส่งมอบ

ทรพัย์สินส่วนกลาง และระบบสาธารณูปโภคเพื่อให้นิติบุคคลบรหิารจดัการต่อไป ทัง้นี้ เพื่อให้เกิดระบบบรหิารงาน และ

สภาพแวดล้อมในการอยู่อาศยัทีด่ ีการบรหิารงานของนิติหมู่บ้านจงึมกีารจดัการดูแลทรพัย์สนิส่วนกลาง โดยมกีารเรยีกเก็บ

ค่าใชจ้่ายส่วนกลางจากผูพ้กัอาศยั เพื่อน ามาใชเ้ป็นค่าใชจ้่ายในการบ ารุงรกัษาซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคส่วนกลางใหอ้ยู่ใน

สภาพปกตเิรยีบรอ้ยพรอ้มใชง้านอยู่เสมอ 
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2.7. ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม  

ในปัจจุบนับรษิัทฯ ไม่มโีครงการใดที่มขีนาดเขา้เกณฑ์ที่จะต้องจดัท ารายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม 

หากในอนาคตบรษิทัฯ มกีารพฒันาโครงการใดทีเ่ขา้เกณฑก์ารจดัท ารายงานวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม บรษิทัฯ จะปฏบิตัิ

ตามอย่างกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งอย่างเคร่งครดั ทัง้นี้ บรษิทัฯ ค านึงถงึผลกระทบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้มบรเิวณโดยรอบโครงการ 

โดยในระหว่างการก่อสรา้งโครงการบรษิทัฯ มกีารก าหนดใหต้ดิตัง้ก าแพงสูง ตดิตัง้สปรงิเกอร์พ่นละอองน ้าลดฝุ่ น หา้มไม่ใหม้ี

การเผาขยะในพืน้ทีก่่อสรา้ง เป็นต้น เพื่อเป็นการบรรเทาและแก้ไขผลระทบดา้นฝุ่ นละอองระหว่ างการพฒันาโครงการ ที่เกิด

จากการก่อสรา้ง การขนส่ง และการเผาไหมใ้นพืน้ทีโ่ล่ง รวมทัง้ บรษิทัฯ มกีารก าหนดเวลาท างานก่อสรา้งส่วนงานทีก่่อใหเ้กดิ

เสยีงดงัรบกวนเฉพาะเวลากลางวนัเท่านัน้ เพื่อลดผลกระทบต่อชุมชนดา้นมลพษิทางเสยีง ซึง่เกดิจากการท างานของเครื่องจกัร 

การตดัหรอืเจาะวสัดุก่อสรา้ง ทัง้นี้ ทีผ่่านมาบรษิทัฯ ยงัไม่เคยไดร้บัการรอ้งเรยีนจากหน่วยงานราชการ 

2.8. กฎหมายส าคญัท่ีเก่ียวข้องกบัการด าเนินธรุกิจของบริษทั 

ในการพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัย์ประเภทบ้านจดัสรรแนวราบ จ าเป็นต้องด าเนินการตามพระราชบญัญตัิการ

จดัสรรทีด่นิ พ.ศ. 2543 (แกไ้ขเพิม่เตมิ พ.ศ. 2558) รวมถงึกฎหมายและกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง ดงันี้ 

- การขออนุญาตจดัสรรทีด่นิ: ผูจ้ดัสรรทีด่นิจะต้องมกีารยื่นขออนุญาตต่อกรมทีด่นิแห่งทอ้งทีซ่ึง่ทีด่นินัน้ตัง้อยู่ โดย

ในการยื่นขออนุญาตจดัสรรจะต้องด าเนินการตามที่พระราชบญัญัติการจดัสรรที่ดนิก าหนดไว้ เช่น การจดัท า

แผนผงัแสดงจ านวนทีด่นิแปลงย่อย รายละเอียดการปรบัปรุงที่ดนิ การจดัให้มสีาธารณูปโภค บรกิารสาธารณะ 

รวมทัง้รายการก่อสรา้ง และก าหนดเวลาการพฒันาใหแ้ลว้เสรจ็ เป็นตน้ 

- การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร: ผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคารจะต้องมีการยื่นขออนุญาตต่อส านักงานเขต หรือ

ส านักงานเทศบาลประจ าจงัหวดั โดยในการยื่นขออนุญาตก่อสรา้งอาคารจะต้องด าเนินการตามที่พระราชบญัญตัิ

ควบคุมอาคารก าหนดไว้ เช่น การออกแบบแบบแปลน และการก่อสร้างลกัษณะของอาคารตามที่ก าหนด การ

ก่อสรา้ง ดดัแปลง หรอืเคลื่อนยา้ยอาคาร  

- การขออนุญาตเชื่อมทางต่อกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท : ในการจดัสรรที่ดนิจะต้องมกีารขออนุญาต

เชื่อมทางต่อกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทต่อผูอ้ านวยการทางหลวงพเิศษ หรอืผูซ้ึง่ไดร้บัมอบหมายจาก

ผู้อ านวยการทางหลวงพิเศษ เช่น การขออนุญาตปักเสาพาดสาย หรือกระท าการใดๆ อันเป็นกิจการ

สาธารณูปโภคในเขตทางหลวงพเิศษ การครอบครองอสงัหารมิทรพัย์รมิทางหลวงต้องรกัษาอาคารหรอืสิง่ปลูก

สรา้งไม่ใหก้ดีขวางทางจราจรหรอืเกดิความเสยีหายแก่ทางหลวง 

- การบ ารุงรกัษาสาธารณูปโภค : ผู้จ ัดสรรที่ดินมีหน้าที่บ ารุงรกัษาสาธารณูปโภคต่างๆ ให้คงสภาพเดิม เพื่อ 

ส่งมอบใหแ้ก่นิตบิุคคลหมู่บา้นจดัสรร 

ทัง้นี้ บริษัทฯ ได้ด าเนินการตามพระราชบัญญัติการจดัสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 รวมถึงกฎหมายและกฎเกณฑ์ ที่

เกี่ยวขอ้งครบถ้วนตัง้แต่ข ัน้ตอนจดัซื้อทีด่นิ การขออนุญาตต่างๆ และมกีารประสานงานกบัลูกบา้นเพื่อจดัตัง้นิตบิุคคลหมู่บ้าน

จดัสรร และส่งมอบสาธารณูปโภคตามก าหนด 
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บรษิทั สวิารมณ์ เรยีลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
 

ส่วนที ่2.2 หวัขอ้ 2.2.1 หน้าที ่59 
 

2.9. งานท่ียงัไมส่่งมอบ 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 โครงการทีอ่ยู่ระหว่างด าเนินการของบรษิทัมจี านวนยนูิตทีลู่กคา้ไดท้ าสญัญาจะซื้อจะขาย

แลว้ แต่ยงัไม่ไดโ้อนกรรมสทิธิจ์ านวน 22 หลงั คดิเป็นมลูค่า 72.00 ลา้นบาท โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

โครงการ 
มูลค่ารวม 

(ลบ.) 

จ านวน 

(ยูนิต) 

จ านวน

คงเหลือ 

(ยูนิต) 

ความ

คืบหน้าการ

ก่อสร้าง/1 

จ านวนท่ีขายแล้ว แต่

ยงัไม่ได้ส่งมอบ 

จ านวน 

(ยูนิต) 

มูลค่า 

(ลบ.) 

 

451.26 116 1 100 3 /2 11.97 

 

274.47 199 125  4 5.35 

 

951.92 227 189  4 18.76 

 

320.30 107 52  11 35.92 

รวม 22 72.00 

หมายเหตุ:  /1 ความคบืหน้าในการก่อสรา้งของบา้นทีข่ายแลว้แต่ยงัไม่ไดส้่งมอบ 

  2/ จ าหน่ายหมดและส่งมอบครบถว้นในไตรมาสที ่1 ปี 2565 

   

2.10. โครงการในอนาคต 

บรษิัทฯ มคีวามตัง้ใจที่จะเป็นผู้พฒันาอสงัหารมิทรพัย์ประเภทที่อยู่อาศยัแนวราบที่เติบโตอย่างต่อเนื่องและยัง่ยนื 

ครอบคลุมทุกพืน้ทีท่ีม่ศีกัยภาพ โดยเฉพาะท าเลทีม่กีารขยายตวัของนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ ความพรอ้มของสิง่อ านวยความ

สะดวก ใกล้ทางด่วนและระบบขนส่งมวลชนรูปแบบต่างๆ ที่สะดวกต่อการเดนิทาง ทัง้นี้ อาจมปัีจจยัภายนอกที่อยู่นอกการ

ควบคุมที่อาจส่งผลกระทบใหก้ารด าเนินงานไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว ้เช่น การขออนุญาตจดัสรรและก่อสรา้ง การจดัหา

ผูร้บัเหมา หรอืการบรหิารจดัการต้นทุนทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการด าเนินงานต่างๆ ตลอดจนประมาณการรายไดท้ีอ่าจไม่เป็นไปตามที่

คาดการณ์ไว ้เป็นตน้ ทัง้นี้ หากการด าเนินการตามโครงการมปัีจจยัความเสีย่งในการลงทุนทีส่งู และ/หรอืมแีนวโน้มทีจ่ะกระทบ

ในทางลบต่อผลการด าเนินงานโดยรวม บริษัทฯ อาจพิจารณาระงบั ชะลอ หรือเปลี่ยนแปลงแนวทางการด าเนินการตาม

โครงการดงักล่าว เพื่อลดความเสีย่งของการทีผ่ลการด าเนินงานจะไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

ทัง้นี้ ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2564 บริษัทมีแผนที่จะพัฒนาโครงการในอนาคตจ านวน 2 โครงการ ซึ่งมีมูลค่ารวม

ประมาณ 617.38 ลา้นบาท โดยสามารถสรุปรายละเอยีดไดด้งันี้ 
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บรษิทั สวิารมณ์ เรยีลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
 

ส่วนที ่2.2 หวัขอ้ 2.2.1 หน้าที ่60 
 

1. โครงการสิวารมณ์ เนเจอรพ์ลสั (อสัสมัชญั-ศรีราชา) 

 

 
ผงัโครงการ 

ทาวน์โฮม 

 
 

 บ้านแฝด 

 

ท่ีตัง้ ต าบลสุรศกัดิ ์อ าเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบุร ี

สถานะ โครงการในอนาคต 

เน้ือท่ีโครงการ 20-0-80.8 ไร ่

ลกัษณะโครงการ - บ้านเดี่ยว 2 ชัน้ 4 ห้องนอน 3 ห้องน ้ า และ 2 ที่จอดรถ 
ที่ดินเริ่มต้น 50 ตร.ว. พื้นที่ใช้สอย 158.10 ตร.ม. จ านวน 

10 ยนูิต 

- บ้านแฝด 2 ชัน้ 4 ห้องนอน 3 ห้องน ้ า และ 2 ที่จอดรถ  
ทีด่นิเริม่ต้น 37.3 ตร.ว. พืน้ทีใ่ชส้อย 151.15 ตร.ม. จ านวน 

74 ยนูิต 

- ทาวน์โฮม 2 ชัน้ 4 ห้องนอน 3 ห้องน ้ า และ 2 ที่จอดรถ  
ทีด่นิเริม่ต้น 19.3 ตร.ว. พืน้ทีใ่ชส้อย 125.95 ตร.ม. จ านวน 

50 ยนูิต 
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บรษิทั สวิารมณ์ เรยีลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
 

ส่วนที ่2.2 หวัขอ้ 2.2.1 หน้าที ่61 
 

 

บ้านเด่ียว 

 
 

รปูแบบโครงการ 

 

บา้นเดีย่วหร ูสไตล ์Modern English Victorian  

 

2. โครงการสิวารมณ์ เนเจอรพ์ลสั 2 (สุขมุวิท-บางป ู83) 

 

 
ผงัโครงการ 

บ้านแฝดขนาด S ท่ีตัง้ ถนนสุขุมวิท ต าบลบางปูใหม่ อ าเภอเมืองสมุทรปราการ 

จงัหวดัสมุทรปราการ 

สถานะ โครงการในอนาคต 

เน้ือท่ีโครงการ 6-0-78 ไร ่

ลกัษณะโครงการ - บา้นแฝดขนาด S 2 ชัน้ 4 หอ้งนอน 3 หอ้งน ้า และ 2 ทีจ่อด
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บรษิทั สวิารมณ์ เรยีลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
 

ส่วนที ่2.2 หวัขอ้ 2.2.1 หน้าที ่62 
 

  
 

 บ้านแฝดขนาด M 

 
 

รถ  ที่ดินเริ่มต้น 37.5 ตร.ว. พื้นที่ใช้สอย 151.15 ตร.ม. 

จ านวน 18 ยนูิต 

- บา้นแฝดขนาด M 2 ชัน้ 4 หอ้งนอน 3 หอ้งน ้า และ 2 ทีจ่อด

รถ  ที่ดินเริ่มต้น 38.3 ตร.ว. พื้นที่ใช้สอย 151.98 ตร.ม. 

จ านวน 22 ยนูิต 

รปูแบบโครงการ 

 

บา้นเดีย่วหร ูสไตล ์Modern English Victorian  

 

3. โครงการสิวารมณ์ วิลเลจ (สขุมุวิท-บางป ู58) 
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บรษิทั สวิารมณ์ เรยีลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
 

ส่วนที ่2.2 หวัขอ้ 2.2.1 หน้าที ่63 
 

ผงัโครงการ 

อาคารพาณิชย ์

 

บ้านแฝด 

 

 ทาวน์โฮม 

 

ท่ีตัง้ เทศบาลบางปู 58 ต าบลบางปูใหม่ อ าเภอเมอืงสมุทรปราการ 

จงัหวดัสมุทรปราการ 

สถานะ โครงการในอนาคต 

เน้ือท่ีโครงการ 22-2-24 ไร ่

ลกัษณะโครงการ - อาคารพาณิชย์ 3.5 ชัน้ ที่ดินเริ่มต้น 17.00 ตร.ว. จ านวน 

15 ยนูิต 

- บา้นแฝด 2 ชัน้ 4 หอ้งนอน 3 หอ้งน ้า และ 2 ทีจ่อดรถ ทีด่นิ
เริม่ตน้ 38.5 ตร.ว. พืน้ทีใ่ชส้อย 139.65 ตร.ม. จ านวน 54 ยู

นิต 

- ทาวน์โฮม 2 ชัน้ 4 ห้องนอน 3 ห้องน ้ า และ 2 ที่จอดรถ 
ที่ดิน เริ่มต้น 18.90 ตร.ว. พื้นที่ ใช้สอย 124.20 ตร.ม . 

จ านวน 136 ยนูิต 

รปูแบบโครงการ 

 

บา้นหร ูสไตล ์Modern English Victorian 

 

ทัง้นี้ แหล่งทีม่าของเงนิทุนทีจ่ะใชส้ าหรบัโครงการในอนาคตทัง้หมดทีก่ล่าวมาขา้งต้นน้ี โดยหลกับรษิทัมแีผนทีจ่ะน า

เงนิส่วนหนึ่งทีไ่ดร้บัจากการเสนอขายหลกัทรพัย์ในครัง้นี้ (หลงัหกัค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลกัทรพัย์ ) มาใชต้ามแผนการ

ลงทุนของบรษิทั อย่างไรกต็าม หากจ านวนเงนิดงักล่าวมไีม่เพยีงพอต่อแผนการลงทุน บรษิทัจะจดัหาแหล่งเงนิทุนเพิม่เตมิจาก

การกูย้มืเงนิ และ/หรอื ออกตราสารหนี้ และ/หรอื ใชก้ระแสเงนิสดของบรษิทั และ/หรอื โดยวธิกีารอย่างอื่น ตามความเหมาะสม

ในเวลานัน้ๆ  
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บรษิทั สวิารมณ์ เรยีลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
 

ส่วนที ่2.2 หวัขอ้ 2.2.1 หน้าที ่64 
 

2.11. ทรพัยสิ์นท่ีใช้ในการประกอบธรุกิจ 

ส านักงานใหญ่ของบรษิัทตัง้อยู่ในจงัหวดักรุงเทพฯ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 สนิทรพัย์หลกัที่ใช้ในการประกอบ

ธุรกิจของบรษิัท เช่น สินค้าคงเหลอืที่เป็นบ้านสร้างเสร็จรอขาย ที่ดนิรอพฒันา ที่ดินและส่วนปรบัปรุงที่ดิน เครื่องตกแต่ง

ส านักงาน เครื่องมอืและอุปกรณ์ส านักงาน คอมพวิเตอร ์เครื่องมอืและอุปกรณ์ สทิธกิารใชจ้ากการเช่าสนิทรพัย ์และสทิธกิารใช้

โปรแกรมคอมพวิเตอร ์เป็นตน้ โดยมขีอ้มลูและรายละเอยีดของทรพัยส์นิทีใ่ชใ้นการประกอบธุรกจิ ดงันี้  
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บรษิทั สวิารมณ์ เรยีลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
 

ส่วนที ่2.2 หวัขอ้ 2.2.1 หน้าที ่65 
 

1. สินทรพัยถ์าวรหลกั 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 บรษิทัมสีนิทรพัยถ์าวรหลกัทีใ่ชใ้นการประกอบธุรกจิ รายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

รายการ 
มูลค่าตามบญัชีสุทธิ ณ  

วนัท่ี 31 ธ.ค. 2564 (ล้านบาท) 
ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ ภาระผกูพนั 

1. สนิคา้คงเหลอื (ตน้ทุนการพฒันาอสงัหารมิทรพัย)์ 602.95 เป็นเจา้ของ 
จดจ านองเป็นหลกัประกนัเงนิกูย้มืกบั

สถาบนัการเงนิ   

2. อสงัหารมิทรพัยร์อขาย 63.51 เป็นเจา้ของ 
มจีดจ านองเป็นหลกัประกนัเงนิกูย้มื

กบัสถาบนัการเงนิ   

3. ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 2.99 เป็นเจา้ของ ไม่ม ี

4. สนิทรพัยส์ทิธิก์ารใช ้ 19.80 สทิธกิารเช่า ไม่ม ี

5. สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 4.95 เป็นเจา้ของ ไม่ม ี

6. สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอื่น 111.92 เป็นเจา้ของ 
จดจ านองเป็นหลกัประกนัเงนิกูย้มืกบั

สถาบนัการเงนิ   

รวม 806.12   

 

1.1 สินค้าคงเหลือ 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 บรษิทัมสีนิคา้คงเหลอื (ต้นทุนการพฒันาอสงัหารมิทรพัย์) ไดแ้ก่ ทีด่นิ ค่าพฒันาทีด่นิ ค่าสาธารณูปโภค ค่าก่อสรา้ง และตน้ทุนการ

กูย้มื ซึ่งมมีูลค่าสุทธติามบญัชใีนงบการเงนิรวม เท่ากบั 806.15 ล้านบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 74.80 ของมูลค่าตามบญัชสุีทธขิองสนิทรพัย์รวม โดยมรีายละเอยีดสรุป

ดงันี้ 
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บรษิทั สวิารมณ์ เรยีลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
 

ส่วนที ่2.2 หวัขอ้ 2.2.1 หน้าที ่66 
 

ช่ือโครงการ 
ช่ือบริษทัท่ีพฒันา

โครงการ 

ลกัษณะ

โครงการ 

มูลค่าตามบญัชี

สุทธิ  

ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 

2564 

(ล้านบาท) 

ราคา

ประเมิน 

(ล้านบาท) 

ลกัษณะ

กรรมสิทธ์ิ 
ภาระผกูพนั 

1. โครงการสิวารมณ์  ปาร์ค 

(สุขมุวทิ-บางป)ู 

บรษิทั สวิารมณ์ 

เรยีลเอสเตท จ ากดั 

บา้นเดีย่ว 14.63 17.72 เป็นเจา้ของ ไม่ม ี

2. โครงการ สวิารมณ์ ซติี ้

(นิคมพฒันา - ระยอง) 

บรษิทั สยามพฒันา 

เรยีลเอสเตท จ ากดั 

บ้ า น เ ดี่ ย ว 

บา้นแฝด 

บา้นทาวน์โฮม 

95.18 95.96 เป็นเจา้ของ ไม่ม ี

3. โครงการสิวารมณ์ แกรนด ์

(สุขมุวทิ - บางป)ู 

บรษิทั สวิารมณ์ 

เรยีลเอสเตท จ ากดั 

บา้นเดีย่ว 268.88 322.30 เป็นเจา้ของ หลกัประกนัเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ 

ในวงเงนิรวมจ านวน 286.00 ลา้นบาท 

4. โครงการสิวารมณ์  วิลเลจ 

(สุขมุวทิ-เทพารกัษ์) 

บรษิทั สวิารมณ์ 

เรยีลเอสเตท จ ากดั 

บา้นแฝด 

บา้นทาวน์โฮม 

94.18 110.70 เป็นเจา้ของ หลกัประกนัเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ 

ในวงเงนิรวมจ านวน 122.00 ลา้นบาท 

5. โครงการสิวารมณ์ เนเจอร ์

พลสั (อสัสมัชญั-ศรรีาชา) 

บรษิทั สวิารมณ์ บ้ า น เ ดี่ ย ว 

บา้นแฝด 

บา้นทาวน์โฮม 

90.66 93.08 เป็นเจา้ของ หลกัประกนัเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ 

ในวงเงนิรวมจ านวน 163.00 ลา้นบาท 

6. โ ค ร ง ก า ร สิ ว า ร ม ณ์  

เ น เ จ อ ร์ พ ลั ส  2  

(สุขมุวทิ-บางป ู83)  

เรยีลเอสเตท จ ากดั บา้นแฝด 39.42 44.60 เป็นเจา้ของ หลกัประกนัเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ 

ในวงเงนิรวมจ านวน 90.50 ลา้นบาท 

รวม   602.95 684.36   
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บรษิทั สวิารมณ์ เรยีลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
 

ส่วนที ่2.2 หวัขอ้ 2.2.1 หน้าที ่67 
 

1.2 อสงัหาริมทรพัยร์อขาย 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 บรษิทัมอีสงัหารมิทรพัยร์อขายจ านวน 1 แห่ง ซึง่มมีลูค่าสุทธติามบญัชใีนงบการเงนิรวม เท่ากบั 63.51 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 

7.88 ของมลูค่าตามบญัชสุีทธขิองสนิทรพัยร์วม โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

ช่ือโครงการ/สถานท่ีตัง้ 
ช่ือบริษทัท่ีพฒันา

โครงการ 

ลกัษณะ

โครงการ 

มูลค่าตามบญัชี 

ณ 31 ธนัวาคม 2564  

(ล้านบาท) 

ราคา

ประเมิน 

(ล้านบาท) 

ลกัษณะ

กรรมสิทธ์ิ 
ภาระผกูพนั 

1. โครงการ พทัยา ชยัพฤกษ์ บรษิทั สวิารมณ์ 

เรยีลเอสเตท จ ากดั 

บา้นแฝด 

บา้นทาวน์โฮม 

63.51 66.19 เป็นเจา้ของ หลกัประกนัเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ ใน

วงเงนิรวมจ านวน 137.92 ลา้นบาท 

รวม   63.51 66.19   
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บรษิทั สวิารมณ์ เรยีลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
 

 
ส่วนที ่2.2 หวัขอ้ 2.2.1 หน้าที ่68 

1.3 ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 บรษิัทมรีายการทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ ไดแ้ก่ ที่ดนิและส่วนปรบัปรุง

ที่ดนิ อาคาร เครื่องตกแต่งส านักงาน เครื่องมอืและอุปกรณ์ส านักงาน และคอมพวิเตอร์และอุปกรณ์ ซึ่งมี

มูลค่าสุทธติามบญัชใีนงบการเงนิรวม เท่ากบั 2.99 ล้านบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 0.37 ของมูลค่าตามบญัชี

สุทธขิองสนิทรพัยร์วม 

1.4 สินทรพัยสิ์ทธิการใช้ 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 บรษิทัมสีนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้ไดแ้ก่ การเช่าทีด่นิ การเช่าอาคารพาณิชย ์

จ านวน 1 แห่ง การเช่าซื้อรถยนตจ์ านวนทัง้หมด 5 คนั และการเช่าป้ายโฆษณา เพื่อใชใ้นการด าเนินงานของ

บรษิทั โดยมมีลูค่าตามบญัชสุีทธติามงบการเงนิของบรษิทั เท่ากบั 19.80 หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 2.46 ของมลูค่า

ตามบญัชสุีทธขิองสนิทรพัยร์วม โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

รายการ 

มูลค่าตามบญัชี 

ณ 31 ธนัวาคม 2564  

(ล้านบาท) 

ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ ภาระผกูพนั 

1. ทีด่นิ 2.35 เช่า ไม่ม ี

2. อาคารส านักงาน 4.92 เช่า ไม่ม ี

3. ยาพาหนะ 3.97 เช่าซื้อ ม ี

4. ป้ายโฆษณา 8.56 เช่า ไม่ม ี

รวม 19.80   

1.5 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 บรษิัทบนัทึกรายการโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นสนิทรพัย์ไม่มตีวัตน 

โดยมมีูลค่าตามบญัชสุีทธิตามงบการเงนิของบรษิัท เท่ากับ 4.95 ล้านบาท หรอืคดิเป็นร้อยละ 0.61 ของ

มลูค่าตามบญัชสุีทธขิองสนิทรพัยร์วม 
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บรษิทั สวิารมณ์ เรยีลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
 

 
ส่วนที ่2.2 หวัขอ้ 2.2.1 หน้าที ่69 

1.6 สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 สนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนอื่นของบรษิัทมีมูลค่าตามบญัชสุีทธใินงบการเงนิของบรษิัท เท่ากบั 111.92 ล้านบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 13.88 

ของมูลค่าตามบญัชสุีทธขิองสนิทรพัย์รวม ซึ่งประกอบด้วยที่ดนิรอการพฒันา 110.18 ล้านบาท และสนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนอื่น 1.75 ล้านบาท โดยที่ดนิรอการพฒันามี

รายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

 

 

สถานท่ีตัง้ 
ช่ือบริษทัท่ีพฒันา

โครงการ 
ลกัษณะ
โครงการ 

มูลค่าตามบญัชี ราคาประเมิน 
ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ ภาระผกูพนั ณ 31 ธนัวาคม 2564  (ล้านบาท) 

(ล้านบาท)   
1. ที่ ดิ น ต . ห น อ ง ป รื อ  

อ.บางละมุง จ.ชลบุร ี

บรษิทั สวิารมณ์ 

เรยีลเอสเตท จ ากดั 

- 12.01 14.70 เป็นเจา้ของ ปลอดภาระ 

2. ทีด่นิต.สาค ูอ.ถลาง จ.ภูเกต็ บรษิทั สวิารมณ์ 
เรยีลเอสเตท จ ากดั 

- 84.89 100.80 เป็นเจา้ของ หลกัประกนัเงนิกูย้มืจาก
สถาบนัการเงนิ ในวงเงนิรวม
จ านวน 120.00 ลา้นบาท 

3. ที่ ดิ น ต .ค ล อ งพ ร ะอุ ด ม  

อ.ลาดหลุมแกว้ จ.ปทุมธานี 

บรษิทั สวิารมณ์ 
เรยีลเอสเตท จ ากดั 

- 13.28 13.28 เป็นเจา้ของ ปลอดภาระ 

รวม     110.18 128.78     
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บรษิทั สวิารมณ์ เรยีลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 

 

        
            

ส่วนที ่1 หวัขอ้ 1 

2. สรปุสาระส าคญัของสญัญาเช่าอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง  

2.1 สญัญาเช่าพื้นท่ีส านักงาน 

  ปัจจุบนัมกีารท าสญัญาเช่าอาคารพาณิชยเ์พื่อใชเ้ป็นอาคารส านักงาน ซึง่ตัง้อยู่เลขที ่662/43-48 ถนน

พระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา จงัหวดักรุงเทพมหานคร โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

สญัญาเช่า อาคารส านักงาน 

ผู้ให้เช่า บุคคลธรรมดา ซึง่เป็นบุคคลทีไ่ม่เกีย่วโยงกนั 

ผู้เช่า SVR โดยนายพชร มโนธรรมรกัษา และ นายรณฤทธิ ์ฐติสุิรยิารกัษ์ 

วนัท่ีท าสญัญา 1 พฤศจกิายน 2562 

ระยะเวลา 1 พฤศจกิายน 2562 – 15 ตุลาคม 2564 

รายละเอียดการเช่า อาคารพาณิชย์ 6 คูหา 4 ชัน้ โดยบรษิัทท าสญัญาเช่าชัน้ที่ 1 จ านวน 3 คูหา ชัน้ลอย 

ชัน้ 2 และชัน้ 3 

เง่ือนไขส าคญั หากผู้เช่าประสงค์จะเช่าสถานที่เช่าต่อไป ผู้เช่าต้องแจ้งผู้ให้เช่าทราบเป็นลายลกัษณ์

อกัษรก่อนจะครบก าหนดระยะเวลาตามสญัญาเช่า 6 วนั ผูใ้หเ้ช่าตกลงจะใหเ้ช่าต่อไปได้

อีก 3 ปี ตามเงื่อนไขของสญัญาเช่าฉบบันี้ในอตัราค่าเช่าปรบัเปลี่ยนใหม่ โดยจดัท า

สญัญาเช่าในเงือ่นไขการเช่าอาคารพาณิชยฉ์บบัใหม่ 

2.2 รถยนต์ 

  บรษิทัท าสญัญาเช่าซื้อรถยนตท์ีใ่ชใ้นการด าเนินงานจ านวน 5 คนั โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

รถยนต์คนัท่ี 1 2 3 4 5 

ยี่ห้อ/รุ่น 
FORD / 

RANGER 

MITSUBISHI / 

PAJERO 

TOYOTA / 

VIOS 

TOYOTA / 

CAMRY 

TOYOTA / 

MAJESTRY 

วนัท่ีท าสญัญา 23 พ.ค. 61 5 ต.ค. 61 30 เม.ย. 62 12 ต.ค. 63 12 พ.ย. 63 

ผ่อนช าระ 48 งวด 48 งวด 60 งวด 84 งวด 84 งวด 

ผู้ถือกรรมสิทธ์ิ 
สถาบนัการเงนิ

แห่งที ่1 

สถาบนัการเงนิ

แห่งที ่2 

สถาบนัการเงนิ

แห่งที ่2 

สถาบนัการเงนิ

แห่งที ่3 

สถาบนัการเงนิ

แห่งที ่3 

ผู้ครอบครอง SVR 
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บรษิทั สวิารมณ์ เรยีลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 

 

        
            

ส่วนที ่1 หวัขอ้ 1 

2.3 สญัญารบัเหมาก่อสร้าง 

คู่สญัญา ผูว้่าจา้ง:  กลุ่มบรษิทั 

ผูร้บัจา้ง:  บรษิทัรบัเหมาหลายแห่ง 

วตัถปุระสงค ์ จา้งเหมางานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม บ่อบ าบดัโครงการงาน ระบบไฟฟ้า ระบบ

ประปา  และงานถนนบ่อพกัท่อภายในโครงการส าหรบัโครงการของบรษิทัฯ 

อายุสญัญา ตัง้แต่ 1 ถงึ 36 เดอืน 

มูลค่าสญัญา มูลค่าตามที่ตกลงร่วมกนัระหว่างผู้ว่าจ้างและผู้รบัจ้าง ตามขอบเขตงานในการศึกษา

ความเป็นไปไดข้องโครงการ (Feasibility Study) 

ข้อมูลอ่ืน ผู้รบัจ้างจะต้องเป็นผู้ช าระภาษีหกั ณ ที่จ่ายร้อยละ 3 และเงนิประกันเพื่อเป็นการค ้า

ประกนัผลงาน (Retention) ในอตัรารอ้ยละ 5 จากเงนิทีไ่ดร้บัทุกครัง้จากการส่งงวดงาน 

2.4 สญัญาบริการด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ผู้ให้บริการ บรษิทั อนิเทอรเ์น็ดประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) (“INET”) 

ผู้รบับริการ SVR  

วนัท่ีท าสญัญา 3 กนัยายน 2563 

ระยะเวลา 1 สงิหาคม 2563 – 31 กรกฎาคม 2564 

ค่าบริการ ปีละ 156,000 บาท (ไม่รวม VAT)  

เง่ือนไขส าคญั - ก่อนครบก าหนดระยะเวลาขัน้ต ่าทีร่ะบุไวใ้นสญัญาไม่น้อยกว่า 30 วนัหากผูใ้ชบ้รกิาร

ไม่ประสงค์จะต่ออายุสัญญา ต้องแจ้งให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร มิเช่นนัน้แล้ว

คู่สัญญาตกลงให้มีการต่ออายุสัญญาออกไปโดยไม่มีก าหนดระยะเวลา จนกว่า

ผูใ้ชบ้รกิารจะไดม้กีารแจง้ยกเลกิสญัญาเป็นลายลกัษณ์อกัษรมายงั INET  

- หากผู้ใช้บรกิารประสงค์จะยกเลกิการใช้บรกิารก่อนครบระยะเวลาขัน้ต ่าที่ระบุไว้ใน

สัญญา ผู้ใช้บริการจะต้องช าระค่าปรบัในอัตราร้อยละ 35 ของอัตราค่าบริการตาม

ระยะเวลาขัน้ต ่าของสญัญาทีย่งัคงเหลอื และตอ้งแจง้ยกเลกิสญัญาเป็นลายลกัษณ์อกัษร

ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั จงึจะมผีลเป็นการยกเลกิสญัญาฉบบันี้ 

- คู่สญัญาตกลงที่จะดูแลรกัษาขอ้มูลความลบัของคู่สญัญาอีกฝ่ายเพื่อให้เป็นความลบั

ต่อไป จะไม่เปิดเผยข้อมูลความลับหรือยินยอมให้บุคคลอื่นรบัทราบ หรือใช้ข้อมูล

ความลบั โดยจะใช้มาตรฐานการดูแลขอ้มูลความลบันัน้เสมอืนกบัการดูแลรกัษาขอ้มูล
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บรษิทั สวิารมณ์ เรยีลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 

 

        
            

ส่วนที ่1 หวัขอ้ 1 

ความลบัทีสุ่ดของตนเองเป็นอย่างน้อย 

2.5 สญัญาสินเช่ือเงินกู้ยมืจากสถาบนัการเงิน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีวงเงินสินเชื่อกับธนาคารพาณิชย์ 4 แห่ง โดยมีรายละเอียด

ดงัต่อไปนี้ 

ผู้ให้กู้ สถาบนัการเงนิแหง่ที ่2 

ผู้กู้ SVR 

โครงการ สวิารมณ์ พทัยา-ชยัพฤกษ ์

วงเงินกู้ยืมระยะยาว 137.92 ลา้นบาท 

วงเงินหนังสือค า้ประกนั (LG)  17.87 ลา้นบาท 

ยอดคงค้าง ณ 31 ธ.ค. 64  29.90 ลา้นบาท 

วนัท่ีสญัญา 28 มถิุนายน 2561 

ระยะเวลา 84 เดอืน 

อตัราดอกเบีย้ MLR - 1.00 ต่อปี 

วตัถปุระสงค ์ เพื่อใชเ้ป็นค่าทีด่นิ ค่าก่อสรา้งอาคารพาณิชย ์และทาวน์โฮม ค่าก่อสรา้งสาธารณูปโภค 

และส่วนกลางในโครงการ 

เง่ือนไขส าคญั* - LTV ตอ้งไม่เกนิ รอ้ยละ 65 ของราคาประเมนิ 

หลกัประกนั ทีด่นิโฉนดเลขที ่3700 และ 21810 ต.หนองปรอื อ.บางละมุง จ.ชลบุร ี

ผู้ค า้ประกนั นายอรรถปวทิย ์มโนธรรมรกัษา 

สถานะ ยงัไมปิ่ดวงเงนิ 

หมายเหตุ: *LTV คอื อตัราส่วนภาระหนี้เงนิกูแ้ละการค ้าประกนัต่อมลูค่าหลกัประกนัขณะนัน้ 

 

 

ผู้ให้กู้ สถาบนัการเงนิแหง่ที ่6 

ผู้กู้ SVR SVR 

โครงการ สวิารมณ์ วลิเลจ สุขมุวทิ-เทพารกัษ์ สวิารมณ์ เนเจอรพ์ลสั อสัสมัชญั-ศรรีาชา 
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บรษิทั สวิารมณ์ เรยีลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 

 

        
            

ส่วนที ่1 หวัขอ้ 1 

วงเงินกู้ยืมระยะยาว 122.00 ลา้นบาท 163.00 ลา้นบาท 

วงเงินหนังสือค า้ประกนั (LG)  15.80 ลา้นบาท 35.00 ลา้นบาท 

ยอดคงค้าง ณ 31 ธ.ค. 64 0.36 ลา้นบาท 40.49 ลา้นบาท 

วนัท่ีสญัญา 12 มกราคม 2564 7 มถิุนายน 2564 

ระยะเวลา 36 เดอืน 42 เดอืน 

อตัราดอกเบีย้ MLR ต่อปี MLR ต่อปี 

วตัถปุระสงค ์
เพื่อใชเ้ป็นค่าทีด่นิ ค่าก่อสรา้งอาคารพาณิชย ์และทาวน์โฮม ค่าก่อสรา้งสาธารณูปโภค 

และส่วนกลางในโครงการ 

เง่ือนไขส าคญั N/A - เปิดบญัชเีพื่อการส ารองหนี้ (DSRA) 

ส าหรบัดอกเบีย้ 3 เดอืน 

หลกัประกนั ทีด่นิโฉนดเลขที ่24632 , 69288 ทีด่นิโฉนดเลขที ่8079,8115 

ผู้ค า้ประกนั 
- นายพชร มโนธรรมรกัษา  

- นายอรรถปวทิย ์มโนธรรมรกัษา 

- นายอรรถปวทิย ์มโนธรรมรกัษา  

- นางสาวปุณิกา มโนธรรมรกัษา 

สถานะ ยงัไมปิ่ดวงเงนิ ยงัไมปิ่ดวงเงนิ 

  

ผู้ให้กู้ สถาบนัการเงนิแหง่ที ่7 

ผู้กู้ SVR SVR 

โครงการ สวิารมณ์ ทาวน์ แอรพ์อรต์ ภูเกต็ 

วงเงินกู้ยืมระยะยาว 120.00 ลา้นบาท - 

วงเงินวงเงินเบิกเกินบญัชี O/D  - 5.00 ลา้นบาท 

ยอดคงค้าง ณ 31 ธ.ค. 64 37.32 ลา้นบาท - 

วนัท่ีสญัญา 12 พฤศจกิายน 2562 12 พฤศจกิายน 2562 

ระยะเวลา 36 เดอืน - 

อตัราดอกเบีย้ MLR - 1.00 ต่อปี 10.87 ต่อปี 

วตัถปุระสงค ์ เพื่อใชเ้ป็นค่าทีด่นิ ค่าถมดนิ ค่าพฒันาทีด่นิตามโครงการ และค่าก่อสรา้งบา้นตาม

โครงการ 
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บรษิทั สวิารมณ์ เรยีลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 

 

        
            

ส่วนที ่1 หวัขอ้ 1 

เง่ือนไขส าคญั N/A N/A 

หลกัประกนั ทีด่นิโฉนดเลขที ่61905, 22416, 22417, 

22418 

ทีด่นิโฉนดเลขที ่61905, 22416, 22417, 

22418 

ผู้ค า้ประกนั - นายพชร มโนธรรมรกัษา  

- นายอรรถปวทิย ์มโนธรรมรกัษา 

- นายอรรถปวทิย ์มโนธรรมรกัษา 

- นางสาวปุณิกา มโนธรรมรกัษา 

สถานะ ยงัไมปิ่ดวงเงนิ ยงัไมปิ่ดวงเงนิ 

 

ผู้ให้กู้ สถาบนัการเงนิแห่งที ่8 

ผู้กู้ SVR 

โครงการ สวิารมณ์ แกรนด ์

วงเงินกู้ยืมระยะยาว (T/L) 286.00 ลา้นบาท 

วงเงินหนังสือค า้ประกนั (LG)  60.25 ลา้นบาท 

ยอดคงค้าง ณ 31 ธ.ค. 64 38.63 ลา้นบาท 

วนัท่ีสญัญา 26 มถิุนายน 2563 

ระยะเวลา 48 เดอืน 

อตัราดอกเบีย้ MLR BBL + 1.00 ต่อปี โดยต ่าสุดทีร่อ้ยละ 7.50 และ สงูสุดทีร่อ้ยละ 10 ต่อปี 

วตัถปุระสงค ์ เพื่อใชเ้ป็นค่าทีด่นิ ค่าถมดนิ ค่าก่อสรา้งบา้นเดีย่ว 2 ชัน้ ค่าก่อสรา้งสาธารณูปโภค และ

ส่วนกลาง 

เง่ือนไขส าคญั ผูกู้ต้อ้งช าระคนืเงนิตน้ใหแ้ก่ผูใ้หกู้เ้ป็นรายปี ปีละไม่น้อยกว่า 0.10 ลา้นบาท 

หลกัประกนั ทีด่นิโฉนดเลขที ่5461, 351431, 351432, 351434, 25334, 352143 

ผู้ค า้ประกนั - นายพชร มโนธรรมรกัษา  

- นายอรรถปวทิย ์มโนธรรมรกัษา 

- นายรณฤทธิ ์ฐติสุิรยิารกัษ์ 

- นางสาวเกษณี สารประสทิธิ ์

- นางสาวกติยิา มโนธรรมรกัษา 

- นายพสิฐิ ์มโนธรรมรกัษา 
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บรษิทั สวิารมณ์ เรยีลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 

 

        
            

ส่วนที ่1 หวัขอ้ 1 

สถานะ ยงัไม่ปิดวงเงนิ 

 

2.6 สญัญากู้ยืมเงินจากบุคคลอ่ืน 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 บรษิทัท าการกูย้มืเงนิจากบุคคลธรรมดา 5 ราย ซึง่เป็นบุคคลภายนอกทไีม่มี

ความเกีย่วขอ้งกบับรษิทั โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้  

บุคคลธรรมดาท่ี 

บริษทักู้ยมืเงิน 
อตัราดอกเบีย้ (%) วนัท่ีท าสญัญา วนัครบก าหนดใช้เงิน 

จ านวนเงิน 

(ล้านบาท) 

รายที ่1 ไม่คดิดอกเบีย้ 2 ก.ย. 2563 21 ก.พ. 2564 80.0 

รายที ่2 9.0 3 ม.ีค. 2564 30 ม.ิย. 2565 4.6 

รายที ่3 9.0 3 ม.ีค. 2564 30 ม.ิย. 2565 7.6 

รายที ่4 15.0 9 ส.ค. 2564 10 ม.ค. 2565 10.0 

รายที ่5 9.0 28 ธ.ค. 2564 28 ม.ีค. 2565 20.0 

รายที ่6 9.0 1 ก.ค. 2564 30 ม.ิย. 2565 22.2 

รายที ่7 9.0 1 ก.ค. 2564 30 ม.ิย. 2565 10.0 

 

อย่างไรก็ตามหลงัจากที่บรษิัทฯเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แล้ว  บรษิัทจะไม่มกีารกู้ยมืเงนิจาก

บุคคลอื่นในลกัษณะดงักล่าวอกีในอนาคต 
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บรษิทั สวิารมณ์ เรยีลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 

 

                    
ส่วนที ่1 หวัขอ้ 1 

3. ประกนัภยั 

บรษิทั สวิารมณ์  เรยีลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 

ล าดบั บริษทั บริษทัประกนั รายละเอียดความคุ้มครอง ลกัษณะการ

ประกนัภยั 

วงเงินประกนั 

(ล้านบาท) 

ผู้รบั

ผลประโยชน์ 

วนัเร่ิม

ประกนัภยั 

วนัหมดอาย ุ

โครงการสวิารมณ์ ปารค์ (สุขมุวทิ-บางป)ู 

1.  SVR บมจ. อลอินัซ์ 

อยุธยา ประกนัภยั 

คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายของ

ท รัพ ย์ สิน ที่ เอ าป ระกัน ภั ย อัน มี ส า เห ตุ 

เน่ืองมาจากอคัคภียั ฟ้าผ่า ภยัน ้าท่วม ภยัลม

พายุ (14.95 ลบ./น ้าท่วมไม่เกิน 10% ของทุน

ประกนัภยั) 

ประกนัภยัทรพัยส์นิ 

IAR 

14.95 SVR 1 ม.ีค. 2565 31 ธ.ค. 2565     

2.  SVR บมจ. อลอินัซ์ 

อยุธยา ประกนัภยั 

คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายของ

ท รัพ ย์ สิน ที่ เอ าป ระกัน ภั ย อัน มี ส า เห ตุ 

เน่ืองมาจากอคัคภียั ฟ้าผ่า ภยัน ้าท่วม ภยัลม

พายุ (33.26 ลบ./น ้าท่วมไม่เกิน 10% ของทุน

ประกนัภยั) 

ประกนัภยัทรพัยส์นิ 

IAR 

33.27 SVR 1 ม.ีค. 2565 31 ธ.ค. 2565 

3.  SVR บมจ. อลอินัซ์ 

อยุธยา ประกนัภยั 

ความสูญเสียต่อชีวิต ร่างกาย การบาดเจ็บ 

เจ็บ ป่ วย  ความสูญ เสียห รือ เสียห ายต่ อ

ทรัพย์สิน อันเกิดแก่บุคคลภายนอก  และ

ค่าใชจ้่ายในการต่อสูค้ด ี(ไม่เกนิ 5.00 ลบ.) 

ประกนัภยัความรบั

ผดิต่อบุคคลภายนอก 

5.00 SVR 1 ม.ีค. 2565 31 ธ.ค. 2565 

โครงการ แกรนด ์สวิารมณ์ (สุขมุวทิ-บางป)ู 
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บรษิทั สวิารมณ์ เรยีลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 

 

                    
ส่วนที ่1 หวัขอ้ 1 

ล าดบั บริษทั บริษทัประกนั รายละเอียดความคุ้มครอง ลกัษณะการ

ประกนัภยั 

วงเงินประกนั 

(ล้านบาท) 

ผู้รบั

ผลประโยชน์ 

วนัเร่ิม

ประกนัภยั 

วนัหมดอาย ุ

4.  SVR บมจ. แอลเอม็จ ี

ประกนัภยั 

คุม้ครองความสญูเสยีหรอืเสยีหายต่อทรพัยส์นิ

ทีเ่อาประกนัภยัอนัมสีาเหตุ เน่ืองจากอุบตัเิหตุ 

ต่างๆ ที่กิดขึ้นอย่างฉับพลัน (ไม่เกิน 20.00 

ลบ.) 

ประกนัภยัทรพัยส์นิ 

IAR 

100.84 SVR 1 ม.ีค. 2565 31 ธ.ค. 2565 

5.  SVR บมจ. แอลเอม็จ ี

ประกนัภยั 

ความสูญเสียต่อชีวิต ร่างกาย การบาดเจ็บ 

เจ็บ ป่ วย  ความสูญ เสียห รือ เสียห ายต่ อ

ทรัพย์สิน อันเกิดแก่บุคคลภายนอก  และ

ค่าใชจ้่ายในการต่อสูค้ด ี(ไม่เกนิ 10.00 ลบ.) 

ประกนัภยัความรบั

ผดิต่อบุคคลภายนอก 

PL 

5.00 SVR 1 ม.ีค. 2565 31 ธ.ค. 2565 

6.  SVR บมจ. อลอินัซ์ 

อยุธยา ประกนัภยั 

คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายของ

ท รัพ ย์ สิน ที่ เอ าป ระกัน ภั ย อัน มี ส า เห ตุ 

เน่ืองมาจากอคัคภียั ฟ้าผ่า ภยัน ้าท่วม ภยัลม

พายุ (113.79 ลบ./น ้าท่วมไม่เกิน 10% ของ

ทุนประกนัภยั) 

ประกนัภยัทรพัยส์นิ 

IAR 

113.80 SVR 1 ม.ีค. 2565 31 ธ.ค. 2565 

โครงการ สวิารมณ์ วลิเลจ (สุขมุวทิ-เทพารกัษ์) 

7. 1 SVR บมจ. อลอินัซ์ 

อยุธยา ประกนัภยั 

คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายของ

ท รัพ ย์ สิน ที่ เอ าป ระกัน ภั ย อัน มี ส า เห ตุ 

เน่ืองมาจากอคัคภียั ฟ้าผ่า ภยัน ้าท่วม ภยัลม

พายุ (48.74 ลบ./น ้าท่วมไม่เกิน 10% ของทุน

ประกนัภยั) 

ประกนัภยัทรพัยส์นิ 

IAR 

48.75 SVR 1 ม.ีค. 2565 31 ธ.ค. 2565 
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บรษิทั สวิารมณ์ เรยีลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 

 

                    
ส่วนที ่1 หวัขอ้ 1 

ล าดบั บริษทั บริษทัประกนั รายละเอียดความคุ้มครอง ลกัษณะการ

ประกนัภยั 

วงเงินประกนั 

(ล้านบาท) 

ผู้รบั

ผลประโยชน์ 

วนัเร่ิม

ประกนัภยั 

วนัหมดอาย ุ

8.  SVR บมจ. อลอินัซ์ 

อยุธยา ประกนัภยั 

คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายของ

ท รัพ ย์ สิน ที่ เอ าป ระกัน ภั ย อัน มี ส า เห ตุ 

เน่ืองมาจากอคัคภียั ฟ้าผ่า ภยัน ้าท่วม ภยัลม

พายุ (26.45 ลบ./น ้าท่วมไม่เกิน 10% ของทุน

ประกนัภยั) 

ประกนัภยัทรพัยส์นิ 

IAR 

26.46 SVR 1 ม.ีค. 2565 31 ธ.ค. 2565 

9.  SVR บมจ. อลอินัซ์ 

อยุธยา ประกนัภยั 

ความสูญเสียต่อชีวิต ร่างกาย การบาดเจ็บ 

เจ็บ ป่ วย  ความสูญ เสียห รือ เสียห ายต่ อ

ทรัพย์สิน อันเกิดแก่บุคคลภายนอก  และ

ค่าใชจ้่ายในการต่อสูค้ด ี(ไม่เกนิ 5.00 ลบ.) 

ประกนัภยัความรบั

ผดิต่อบุคคลภายนอก 

PL 

5.00 SVR 1 ม.ีค. 2565 31 ธ.ค. 2565 

โครงการสวิารมณ์ เนเจอรพ์ลสั (อสัสมัชญั-ศรรีาชา) 

10.  SVR บมจ. อลอินัซ์ 

อยุธยา ประกนัภยั 

คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายของ

ท รัพ ย์ สิน ที่ เอ าป ระกัน ภั ย อัน มี ส า เห ตุ 

เน่ืองมาจากอคัคภียั ฟ้าผ่า ภยัน ้าท่วม ภยัลม

พายุ (63.74 ลบ./น ้าท่วมไม่เกิน 10% ของทุน

ประกนัภยั) 

ประกนัภยัทรพัยส์นิ 

IAR 

63.74 SVR 1 ม.ีค. 2565 31 ธ.ค. 2565 

11.  SVR บมจ. อลอินัซ์ 

อยุธยา ประกนัภยั 

คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายของ

ท รัพ ย์ สิน ที่ เอ าป ระกัน ภั ย อัน มี ส า เห ตุ 

เน่ืองมาจากอคัคภียั ฟ้าผ่า ภยัน ้าท่วม ภยัลม

พายุ (41.64 ลบ./น ้าท่วมไม่เกิน 10% ของทุน

ประกนัภยัทรพัยส์นิ 

IAR 

41.65 SVR 1 ม.ีค. 2565 31 ธ.ค. 2565 
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บรษิทั สวิารมณ์ เรยีลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 

 

                    
ส่วนที ่1 หวัขอ้ 1 

ล าดบั บริษทั บริษทัประกนั รายละเอียดความคุ้มครอง ลกัษณะการ

ประกนัภยั 

วงเงินประกนั 

(ล้านบาท) 

ผู้รบั

ผลประโยชน์ 

วนัเร่ิม

ประกนัภยั 

วนัหมดอาย ุ

ประกนัภยั) 

12.  SVR บมจ. อลอินัซ์ 

อยุธยา ประกนัภยั 

ความสูญเสียต่อชีวิต ร่างกาย การบาดเจ็บ 

เจ็บ ป่ วย  ความสูญ เสียห รือ เสียห ายต่ อ

ทรัพย์สิน อันเกิดแก่บุคคลภายนอก  และ

ค่าใชจ้่ายในการต่อสูค้ด ี(ไม่เกนิ 5.00 ลบ.) 

ประกนัภยัความรบั

ผดิต่อบุคคลภายนอก 

PL 

5.00 SVR 1 ม.ีค. 2565 31 ธ.ค. 2565 

บรษิทั สวิารมณ์  ไชน่า จ ากดั 

ล าดบั บริษทั บริษทัประกนั รายละเอียดความคุ้มครอง ลกัษณะการ

ประกนัภยั 

วงเงินประกนั 

(ล้านบาท) 

ผู้รบั

ผลประโยชน์ 

วนัเร่ิม

ประกนัภยั 

วนัหมดอาย ุ

โครงการ สวิารมณ์ เนเจอรพ์ลสั (สุขมุวทิ-บางป)ู 

1.  SVC บมจ. อลอินัซ์ 

อยุธยา ประกนัภยั 

คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายของ

ท รัพ ย์ สิน ที่ เอ าป ระกัน ภั ย อัน มี ส า เห ตุ 

เน่ืองมาจากอคัคภียั ฟ้าผ่า ภยัน ้าท่วม ภยัลม

พายุ (31.77 ลบ./น ้าท่วมไม่เกิน 10% ของทุน

ประกนัภยั) 

ประกนัภยัทรพัยส์นิ 

IAR 

31.77 SVC 1 ม.ีค. 2565 31 ธ.ค. 2565 

2.  SVC บมจ. อลอินัซ์ 

อยุธยา ประกนัภยั 

ความสูญเสียต่อชีวิต ร่างกาย การบาดเจ็บ 

เจ็บ ป่ วย  ความสูญ เสียห รือ เสียห ายต่ อ

ทรัพย์สิน อันเกิดแก่บุคคลภายนอก  และ

ค่าใชจ้่ายในการต่อสูค้ด ี(ไม่เกนิ 5.00 ลบ.) 

ประกนัภยัความรบั

ผดิต่อบุคคลภายนอก 

PL 

5.00 SVC 1 ม.ีค. 2565 31 ธ.ค. 2565 
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บรษิทั สวิารมณ์ เรยีลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 

 

                    
ส่วนที ่1 หวัขอ้ 1 

บรษิทั สยามพฒันา เรยีลเอสเตท จ ากดั  

ล าดบั บริษทั บริษทัประกนั รายละเอียดความคุ้มครอง ลกัษณะการ

ประกนัภยั 

วงเงินประกนั 

(ล้านบาท) 

ผู้รบั

ผลประโยชน์ 

วนัเร่ิม

ประกนัภยั 

วนัหมดอาย ุ

โครงการสวิารมณ์ ซติี ้(นิคมพฒันา-ระยอง) 

1. 1

. 

SPR บมจ. แอลเอม็จ ี

ประกนัภยั 

งานตามสญัญา ทรพัย์สนิ โครงสร้างเดิมของ

บรษิทั ความสูญเสยีหรอืความเสยีหายจากภยั

น ้ าท่วม (47.68 ลบ.) ความรับผิดชอบต่อ

ทรพัย์สินของบุคคลภายนอก ต่ออุบตัิเหตุแต่

ละครัง้ (ไม่เกนิ 5.00 ลบ.) 

ประกนัความเสีย่งภยั

ทรพัยส์นิ 

47.68 SPR 21 ม.ค. 2564 21 เม.ย. 2565 

2.  SPR บมจ. แอลเอม็จ ี

ประกนัภยั 

คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายของ

ทรพัย์สนิทีเ่อาประกนัภยั เป็นผลโดยตรงจาก

ไฟไหม ้ฟ้าผ่า ระเบกิของแก๊สทีใ่ชส้ าหรบัแสง

สว่าง (2.59 ลบ.) 

ประกนัความเสีย่งภยั

ทรพัยส์นิ 

2.60 SPR 5 ม.ีค. 2564 5 ม.ีค. 2565 
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บรษิทั สวิารมณ์ เรยีลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 

 

        
            

ส่วนที ่1 หวัขอ้ 1 

3. จ านวนทุนจดทะเบยีนและทุนช าระแลว้ 

บรษิัทมทีุนจดทะเบยีน 510,000,000 บาท เรยีกช าระแล้ว 380,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั 380,000,000 หุ้น 

มลูค่าหุน้ละ 1.00 บาท 

 

4. ผู้ถือหุ้น 

4.1. รายชื่อผู้ถือหุ้น 

รายชื่อผู้ถือหุ้นและสดัส่วนการถือหุ้นของกลุ่มผูถ้ือหุ้น จากทุนจดทะเบยีนและเรยีกช าระแล้ว ตามที่ปรากฎในสมุด

ทะเบยีนผูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 มดีงันี้ 

ล า 
ดบั 

รายชื่อผู้ถือหุ้น 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

ภายหลงัเสนอขายหุ้นต่อ
ประชาชน 

จ านวน (หุ้น) สดัส่วน จ านวน (หุ้น) สดัส่วน 
1 ครอบครวัฐิติสุริยารกัษ ์ 1,330,000 35.00% 133,000,000 26.07% 
 นางธญัรตัน์ โชตกิวาณชิย ์ 540,000 14.21% 54,000,000 10.58% 
 นางสาวสรญัญา ฐติสุิรยิารกัษ์ 420,000 11.05% 42,000,000 8.24% 
 นางองัคณา ใชส้ทิธชิยั 350,000 9.21% 35,000,000 6.86% 
 นายรณฤทธิ ์ฐติสุิรยิารกัษ์ 20,000 0.53% 2,000,000 0.39% 
2 ครอบครวัมโนธรรมรกัษา 1,182,000 31.11% 118,200,000 23.17% 
 นายอรรถปวทิย ์มโนธรรมรกัษา 540,000 14.22% 54,000,000 10.58% 
 นายพสิษิฐ ์มโนธรรมรกัษา 362,000 9.53% 36,200,000 7.10% 
 นายพชร มโนธรรมรกัษา 162,000 4.26% 16,200,000 3.18% 
 นางสาวเกษณี สารประสทิธิ ์ 108,003 2.84% 10,800,300 2.12% 
 นางสาวกติยิา มโนธรรมรกัษา 9,997 0.26% 999,700 0.19% 
3 นายชาตร ีเตชะปภา 200,000 5.26% 20,000,000 3.92% 
4 นางสาวสมลกัษณ์ ชทูอง 162,000 4.26% 16,200,000 3.18% 
5 นางกญัญารตัน์ สุวรรณฤกษ์ 108,000 2.84% 10,800,000 2.12% 
6 นายวริยิะ วริตัน์มาล ี 108,000 2.84% 10,800,000 2.12% 
7 นางสุปรดีา ศรศีุภรพนัธ ์ 108,000 2.84% 10,800,000 2.12% 
8 นายอนุวฒัน์ เมธวีบิูลวุฒ ิ 108,000 2.84% 10,800,000 2.12% 
9 นายทศพล ถวลัยก์จิด ารงค ์ 108,000 2.84% 10,800,000 2.12% 
10 ครอบครวัหวงัไพฑูรย ์ 100,000 2.64% 10,000,000 1.96% 
 นายชยานันต ์หวงัไพฑรูย ์ 50,000 1.32% 5,000,000 0.98% 
 นางสาวรสนันท ์หวงัไพฑรูย ์ 50,000 1.32% 5,000,000 0.98% 
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บรษิทั สวิารมณ์ เรยีลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 

 

        
            

ส่วนที ่1 หวัขอ้ 1 

ล า 
ดบั 

รายชื่อผู้ถือหุ้น 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

ภายหลงัเสนอขายหุ้นต่อ
ประชาชน 

จ านวน (หุ้น) สดัส่วน จ านวน (หุ้น) สดัส่วน 
11 นายบญัชา พนัธมุโกมล 100,000 2.63% 10,000,000 1.96% 
12 พ.ต.อ ฐติวฒัน์ สุรยิฉาย 54,000 1.42% 5,400,000 1.06% 
13 ครอบครวัจนัทตรตัน์ 50,000 1.32% 5,000,000 0.98% 
 นายณฐัพล  จนัทตรตัน์ 25,000 0.66% 2,500,000 0.49% 
 นางสาวณฐัชยา  จนัทตรตัน์ 25,000 0.66% 2,500,000 0.49% 

14 นายสมพงษ ์เลศิชยัประเสรฐิ 50,000 1.32% 5,000,000 0.98% 
15 นางวริาพนัธ ์อุ่นโชคอนันต ์ 32,000 0.84% 3,200,000 0.63% 
 รวมก่อนการเสนอขายหุ้น 3,800,000 100.00% 380,000,000 74.51% 

16 เสนอขายต่อประชาชน - - 130,000,000 25.49% 
 รวมหลงัการเสนอขายหุ้น 3,800,000 100.00% 510,000,000 100.00% 

 

4.2. ข้อตกลงหรือสญัญาระหวา่งผู้ถือหุ้นใหญ่ (Shareholders’ Agreement) 

  - ไม่ม ี- 

5. การออกหลกัทรพัยอ่ื์น 

- ไม่ม ี- 

6. นโยบายการลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 

บรษิทัมนีโยบายทีจ่ะลงทุนในธุรกจิทีเ่กีย่วเน่ือง ใกลเ้คยีงกนั หรอืก่อใหเ้กดิประโยชน์ และสนับสนุนการด าเนินธุรกจิ

ของบรษิัท เพื่อเสรมิสรา้งความมัน่คงและผลการด าเนินงานของบรษิทั บรษิทัจะท าการวเิคราะห์ความเป็นไปไดข้องโครงการ

และพจิารณาความเสีย่งจากการลงทุน ผลตอบแทน และสภาพคล่องทางการเงนิของบรษิทัอย่างรอบคอบ นอกจากนี้ การลงทุน

ของบรษิัทจะต้องผ่านการพจิารณาจากคณะกรรมการบรษิทัและที่ประชุมผู้ถอืหุน้ตามขอบเขตอ านาจอนุมตัทิีก่ าหนดไว้ และ

ต้องสอดคล้องให้เป็นไปตามขอ้ก าหนดและประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนและตลาดหลกัทรพัย์ รวมถงึกฎหมาย

ต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง โดยบรษิทัจะควบคุมดแูลผ่านการส่งกรรมการ และ/หรอืผูบ้รหิารของบรษิทัเขา้ไปเป็นกรรมการตามสดัส่วน

การถอืหุน้เพื่อควบคุมทศิทางและนโยบายการบรหิารงานใหส้อดคลอ้งกบัการด าเนินธุรกจิของบรษิทั 

7. นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

บรษิทัมนีโยบายในการจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในอตัราไม่ต่ากว่ารอ้ยละ 40 ของกาไรสุทธหิลงัหกัทุนส ารองตาม

กฎหมายในแต่ละปี โดยบรษิทัจะพจิารณาการจ่ายเงนิปันผลโดยค านึงถงึปัจจยัต่างๆ เพื่อก่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดแก่ผูถ้อืหุน้

เป็นหลกั และการจ่ายปันผลนัน้จะต้องไม่มผีลกระทบต่อการด าเนินงานตามปกตขิองบรษิทัอย่างมนีัยส าคญั ทัง้นี้ การจ่ายเงนิ

ปันผลดงักล่าวอาจมกีารเปลี่ยนแปลงได้ ขึน้อยู่กบัผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงนิ สภาพคล่อง แผนการขยายธุรกิจ 
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ส่วนที ่1 หวัขอ้ 1 

ความจ าเป็นและความเหมาะสมอื่นใดในอนาคตและปัจจยัอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้งในการบรหิารงานของบรษิทัตามความเหน็สมควร

หรอืเหมาะสมของคณะกรรมการบรษิทั โดยมตคิณะกรรมการบรษิทัทีอ่นุมตัใิหจ้่ายเงนิปันผลจะตอ้งน าเสนอเพื่อขออนุมตัจิากที่

ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่กรณีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล คณะกรรมการบรษิัทมอี านาจอนุมตัิให้ด าเนินการได้เมื่อเห็นว่า

บรษิทัมกี าไรสมควรพอทีจ่ะจ่ายเงนิปันผลโดยไม่มผีลกระทบต่อการด าเนินงานของบรษิทัแลว้รายงานใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทราบ

ในการประชุมคราวต่อไป 
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บรษิทั สวิารมณ์ เรยีลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
 

ส่วนที ่1 หวัขอ้ 2 
 

 

2. การบริหารความเส่ียง 
 

2.1 นโยบายและแผนการบริหารความเส่ียง 

ฝ่ายบรหิารของบรษิทัมุ่งเน้นใหม้กีารก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีโดยไดน้ ากระบวนการบรหิารความเสีย่งตามแนวทาง

ที่ก าหนดโดย The Committee of Sponsoring Organization of the Trade way Commission (COSO) มาใช้ทัว่ทัง้บรษิัท  

เพื่อให้ผู้บรหิารและพนักงานทุกคนตระหนักถึงความรบัผิดชอบที่จะต้องปฏิบตัิตามนโยบายการบรหิารความเสี่ยง เพื่อ

ควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดบัที่ยอมรบัได้ และเพื่อให้บรษิัทสามารถด าเนินกิจการได้ตามวตัถุประสงค์ที่ตัง้ไว้  โดยที่

ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2565 เมื่อวนัที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 ได้พิจารณาทบทวน ปรบัปรุง และอนุมัติ

นโยบายการบรหิารความเสีย่งพรอ้มทัง้ตดิตาม ทบทวนการบรหิารจดัการความเสีย่งประจ าปี 2565 ดงันี้ 

1. ทุกฝ่ายมหีน้าทีร่บัผดิชอบ จดัท าตารางการประเมนิความเสีย่ง ก าหนดดชันีชีว้ดัความเสีย่ง รวมทัง้จดัท ารายงานที่

เกีย่วกบัความเสีย่ง ตามกระบวนการบรหิารความเสีย่งทีบ่รษิทัถอืปฏบิตัิ 

2. บรษิทัมกีารบ่งชี้และควบคุมความเสีย่งทีม่ผีลกระทบต่อวตัถุประสงค์จะถูกจดัท าอย่างเป็นระบบเพื่อใหค้วามเสีย่ง

อยู่ในระดบัทีบ่รษิทัยอมรบัได ้

3. บรษิทัมกีารพจิารณาว่าความเสีย่งใดเป็นความเสี่ยงทีย่อมรบัได ้เช่น ในกรณีทีค่วามเสีย่งนัน้มตี้นทุนในการก าจดั

ความเสี่ยงสูงมากจนไม่คุ้มกบัผลที่จะได้รบั หรอืไม่คุ้มค่าส าหรบัค่าใช้จ่ายในการสร้างระบบในการจดัการหรอื

ป้องกนัความเสีย่ง หรอืเป็นความเสีย่งทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมของบรษิทั คอืมสีาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกที่

ไม่สามารถควบคุมได ้จะตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบรษิทั 

4. เมื่อพนักงานพบเห็นหรอืรบัทราบความเสี่ยงที่อาจจะมผีลกระทบต่อบรษิัท จะต้องรายงานความเสี่ยงนัน้ให้ผู้ที่

เกีย่วขอ้งรบัทราบทนัทเีพื่อด าเนินการจดัการต่อไป 

5. บริษัทมีการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงนี้ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่องภายใต้การ

ควบคุมดแูลของฝ่ายบรหิารของบรษิทั 

6. บรษิทัมกีารบรหิารความเสีย่งทัว่ทัง้บรษิทั โดยพนักงานทุกระดบัในบรษิทัมส่ีวนร่วม และมกีารจดัการอย่างเป็น

ระบบและต่อเน่ืองใหม้กีารก าหนดกระบวนการบรหิารความเสีย่งทีเ่ป็นระบบมาตรฐานเดยีวกนัทัว่ทัง้บรษิทั 

7. บรษิัทมีการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงที่มีการทบทวนและปรบัปรุงอย่างสม ่าเสมอ โดยให้การ

บรหิารความเสีย่งเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินงานตามปกต ิ

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ไดจ้ดัท าคู่มอืการบรหิารความเสีย่ง เพื่อเป็นแนวทางปฏิบตัใินการประเมนิและ

บรหิารความเสีย่งของกลุ่มบรษิทัโดยไดจ้ าแนกประเภทของความเสีย่งเป็น 4 ลกัษณะ ดงันี้ 

1. ความเส่ียงด้านกลยุทธ์  (Strategic Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการก าหนดแผนกลยุทธ์ แผน

ด าเนินงานและน าไปปฏบิตัิ ไม่เหมาะสมหรอืไม่สอดคลอ้งกบัปัจจยัภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก อนัส่งผล

กระทบต่อการบรรลุวสิยัทศัน์ พนัธะกจิ หรอืสถานะขององคก์ร 
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2. ความเส่ียงด้านการปฏิบติัการ (Operational Risk) หมายถงึ ความเสีย่งดา้นการด าเนินงาน คอืความเสีย่งทีจ่ะ

เกิดความเสยีหายอนัเนื่องมาจากขาดการควบคุมที่ดี โดยอาจเกี่ยวข้องกับกระบวนการปฏิบตัิงานภายในคน 

ระบบ หรอืเหตุการณ์ภายนอก 

3. ความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหารจดัการทางการเงิน (Financial Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจาก

ความไม่พรอ้มในเรื่องการเงนิ เช่น การเบกิจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน งบประมาณถูกตดั งบประมาณที่

ไดร้บัไม่สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงไปท าใหก้ารจดัสรรไม่พอเพยีง 

4. ความเส่ียงท่ีเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎระเบียน (Compliance Risk) หมายถึง ความเสีย่งที่เกดิจากการไม่

สามารถปฏบิตัติามกฎระเบยีบ หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งได ้หรอืกฎระเบยีบ หรอืกฎหมายทีม่อียู่ไม่เหมาะสม หรอื

เป็นอุปสรรคต่อการปฏบิตังิาน 

 

2.2 ปัจจยัความเส่ียงต่อการด าเนินธรุกิจของบริษทั 

การลงทุนในหุน้สามญัของบรษิทัที่เสนอขายในครัง้นี้มคีวามเสีย่ง ผูล้งทุนควรพจิารณาขอ้มูลทัง้หมดในเอกสาร

ฉบบันี้อย่างถี่ถ้วนและควรใชว้จิารณญาณอย่างรอบคอบในการพจิารณาปัจจยัความเสีย่งทีร่ะบุไวใ้นหวัขอ้นี้รวมทัง้ขอ้มูล

อื่นๆ ทีป่รากฏในเอกสารฉบบันี้ ก่อนการตดัสนิใจลงทุนในหุน้สามญัของบรษิทั 

นอกจากนี้ ขอ้ความในลกัษณะการคาดการณ์ในอนาคต การประมาณการ ความประสงค์ หรอืเจตนารมณ์ของ

บรษิทัทีป่รากฏอยู่ในเอกสารฉบบันี้ อาท ิ“มแีผนการ” ”ประสงค์” ”ตอ้งการ” ”คาดว่า” “เหน็ว่า” “เชื่อว่า” “ประมาณ” “อาจจะ” 

หรอืค าหรอืข้อความอื่นใดในท านองเดียวกัน เป็นค าหรือข้อความที่บ่งชี้ถึงสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งมีความไม่

แน่นอน และผลทีเ่กดิขึน้อาจแตกต่างจากการคาดการณ์ได ้ทัง้นี้ ขึน้อยู่กบัภาวะเศรษฐกจิ ภาวะการเมอืง นโยบายของรฐั 

การเปลีย่นแปลงของกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งในการประกอบธุรกจิของบรษิทั นโยบายของรฐับาล เป็นตน้ 

อกีทัง้ ขอ้มูลทีป่รากฏในเอกสารฉบบันี้ทีไ่ดอ้า้งองิขอ้มูลทีเ่กี่ยวขอ้งกบัรฐับาล นโยบายของรฐับาล หรอืเศรษฐกจิ

ภาพรวมของประเทศ และเขตจงัหวดัทีบ่รษิทัด าเนินธุรกจิอยู่นัน่ ไดม้าจากขอ้มลูทีม่กีารเปิดเผยต่อสาธารณะชน หรอืคดัย่อ

จากสิ่งพิมพ์ของรฐับาลหรือจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่เชื่อถือได้ โดยบริษัทมิได้รบัรองความถูกต้องของข้อมูลสาธารณะ

ดงักล่าวแต่ประการใด 

 

2.2.1 ความเส่ียงต่อการด าเนินธรุกิจของกลุ่มบริษทั 

1) ความเส่ียงจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 

การระบาดของโรค COVID-19 เกดิจากเชื้อไวรสัโคโรน่า มสีาเหตุมาจากไวรสัโคโรนาสายพนัธุ์ใหม่ 

เริม่ตน้ขึน้ในเดอืนธนัวาคม พ.ศ. 2562 โดยพบครัง้แรกในนครอู่ฮัน่ เมอืงหลวงของมณฑลหเูป่ย ์ประเทศจนี 

องค์การอนามยัโลกไดป้ระกาศให้การระบาดนี้เป็นภาวะฉุกเฉินการระบาดทัว่โลก (Pandemic) ในวนัที ่30 

มกราคม 2563 และองคก์ารอนามยัโลกไดป้ระกาศให ้COVID-19 เป็นโรคระบาดทัว่โลก ในวนัที ่11 มนีาคม 

2563 รฐับาลและหน่วยงานดา้นสาธารณสุขทัว่โลกไดก้ าหนดมาตรการทีเ่ขม้งวดเพื่อควบคุมการระบาดทัว่
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โลกนี้เช่น การจ ากัดการเดินทาง การปิดพรมแดน การประกาศเคอร์ฟิว การกักตัว การห้ามมิให้มีการ

รวมกลุ่ม การยกเลกิการจดักจิกรรม และการปิดมหาวทิยาลยั โรงเรยีน รา้นอาหาร รา้นคา้และธุรกจิต่าง ๆ 

สถานการณ์การแพร่ระบาดและมาตรการควบคุมการระบาดทัว่โลกส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกอย่าง

รุนแรง นอกจากนี้  สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ท าให้แคมป์คนงานถูกสัง่ปิดตาม

มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรสั COVID-19 โดยมีค าสัง่หยุดก่อสร้างและห้ามเคลื่อนย้าย

แรงงานเป็นระยะเวลา 1 เดอืน เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดในคลสัเตอรแ์คมป์คนงาน โดยผลกระทบดงักล่าว

ขา้งต้นท าใหก้ารคา้โลกและปรมิาณการผลติภาคอุตสาหกรรมปรบัตวัลดลง เกดิภาวะการชะลอตวัของการ

บรโิภคและกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยทัว่ไป รวมทัง้เกิดการหยุดชะงกัของการเดนิทางทัง้ในประเทศและ

ต่างประเทศ  

จากวิกฤตการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในปี 2564 ยังคงกดดันการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจ

ประกอบกับหนี้ครวัเรือนมีแนวโน้มปรบัเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง นอกจากนี้ สถานการณ์ COVID-19 ส่งผลให้

เงือ่นไขของธนาคารในการพจิารณาสนิเชื่อมคีวามเขม้งวดขึน้ โดยปัจจยัทีส่ถาบนัการเงนิใชพ้จิารณาอนุมตัิ

สนิเชื่อขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจและความสามารถในการช าระหนี้ของผู้กู้ แต่สถาบันการเงนิได้ก าหนด

เงื่อนไขการกู้ยืมที่มีแนวโน้มเข้มงวดขึ้น โดยเฉพาะสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศยัจึงส่งผลให้โอกาสในการขาย

อสงัหารมิทรพัย์ของบรษิทัลดลง เน่ืองจากสถาบนัการเงนิอนุมตัสินิเชื่อล่าชา้และส่งผลโดยตรงต่อก าลงัซื้อ

ของลูกค้า ดงันัน้ บรษิัทจงึก าหนดให้ลูกค้าท าการยื่นประเมนิสนิเชื่อบ้านในเบื้องต้น (Pre-Approve) เพื่อ

เป็นการตรวจสอบสถานภาพทางการเงนิและความสามารถในการช าระหนี้กบัทางสถาบนัการเงนิก่อนท า

การจองซื้อ โดยหากท าการยื่นประเมนิสนิเชื่อบ้านในเบื้องต้น (Pre-Approve) ผ่าน หมายความว่าลูกคา้มี

โอกาสทีจ่ะขอสนิเชื่อผ่านและท าใหก้ารกูจ้รงิสะดวกมากยิง่ขึน้ 

จากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ท าให้บริษัทได้รับผลกระทบ เช่น การ

หยุดชะงกัของการด าเนินการก่อสรา้งโครงการอสงัหารมิทรพัยต์ามนโยบายภาครฐัทีม่คี าสัง่ปิดแคมป์คนงาน

เป็นระยะเวลา 1 เดอืน และการไม่สามารถเขา้ชมโครงการของทางลูกคา้ ซึ่งมผีลกระทบต่อการตดัสนิใจซื้อ

ของลูกคา้ นอกจากนี้ยงัรวมถงึการหยุดงานของหน่วยงานราชการ เช่น การไฟฟ้า การประปา เนื่องจากทาง

เจ้าหน้าที่ต้อง Work from home ซึ่งท าให้บริษัทต้องเลื่อนก าหนดการเปิดขายโครงการใหม่ออกไป 

เน่ืองจากไม่สามารถก่อสรา้งและส่งมอบบา้นไดท้นัเวลาตามแผนในปี 2564 ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงาน

ของบรษิทั ดงันัน้ บรษิทัจงึมกีารปรบัการตัง้เป้ารายไดก้ารโอนลดลง  โดยฝ่ายบรหิารใหค้วามส าคญักบัการ

บรหิารจดัการและป้องกนัการแพร่ระบาดของสถานการณ์ COVID-19 ในทุกโครงการ 

ในระยะข้างหน้า ยงัมีความไม่แน่นอนสูงในเรื่องการแพร่ระบาด การกระจายวคัซีน และการปรบั

พฤติกรรมของประชาชน คาดว่าผลต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจจะไม่รุนแรงเท่าการระบาดรอบก่อน  แต่

ผลกระทบมคีวามแตกต่าง ในทัง้มติพิืน้ทีแ่ละกลุ่มธุรกจิ และคาดว่าตลาดทีอ่ยู่อาศยัมทีศิทางปรบัดขีึน้โดยม ี

ปัจจยัหนุนจาก (1) เศรษฐกจิไทยมแีนวโน้มเตบิโตเฉลีย่ 3.0-4.0% ต่อปี (2) การเร่งลงทุนโครงสรา้งพืน้ฐาน

ขนาดใหญ่ (3) มาตรการกระตุ้นอสงัหารมิทรพัย์จากภาครฐั และ (4) ความต้องการที่อยู่อาศยัจากลูกค้า
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ต่างชาติที่ทยอยเข้ามาลงทุน/ ท างานในไทย โดยสดัส่วนบ้านแนวราบจะทยอยเพิ่มขึ้นเพื่อรองรบัความ

ต้องการซื้อเพื่ออยู่อาศยัจรงิที่มแีนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง คาดว่าผู้ประกอบการมีแนวโน้มพฒันาโครงการ

อสังหาริมทรพัย์เพื่อตอบสนองลูกค้าในรูปแบบหลากหลายมากขึ้น อาทิ การพัฒนาโครงการรูปแบบ

ผสมผสาน (Mixed-use) การพัฒนาที่อยู่อาศัยรองรับกระแสรักสุขภาพ/ คุณภาพชีวิตที่ดี (Wellness 

residence) และการเข้าสู่สงัคมผู้สูงวยั (Aged society) การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมยัพัฒนาบ้านอัจฉริยะ 

(Smart home) รวมถึงการขายที่อยู่อาศัยในรูปแบบสิทธิการเช่าระยะยาว (Leasehold) รวมถึงมีการ

ปรบัเปลีย่นวธิกีารขายโดยเน้นการขายออนไลน์มากขึน้ และมกีารใหส่้วนลดหรอืของแถมพเิศษในช่วงเวลา

นี้  เช่น โปรโมชัน่ลดสูโ้ควดิ เป็นตน้ 

 

2) ความเส่ียงจากการประกอบธรุกิจในอตุสาหกรรมท่ีมีการแข่งขนัสูง  

ในปัจจุบนั ทีอ่ยู่อาศยัใหม่ในกรุงเทพฯ และปรมิณฑลมากกว่ารอ้ยละ 80 เป็นโครงการทีพ่ฒันาโดย

ผูป้ระกอบการรายใหญ่ (ทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ฯ) และบรษิทัในเครอื ครองส่วนแบ่งตลาดรอ้ยละ 

60-70 ทัง้ด้านจ านวนยูนิตและมูลค่าตลาด เนื่ องจากมีความสามารถในการบริหารต้นทุนได้ดีกว่า

ผูป้ระกอบการรายกลาง-เลก็ เช่น มกีารซื้อทีด่นิสะสมไวต้่อเน่ือง ท าใหท้ีด่นิรอการพฒันา (Land bank) ใน

มอืมมีากและมตี้นทุนการพฒันาโครงการต ่ากว่า อกีทัง้สามารถพฒันาทีด่นิไดพ้รอ้มกนัหลายโครงการท าให้

เกิดการประหยดัต่อขนาด (Economies of scale) นอกจากนี้ ยงัมปีระสบการณ์ในการด าเนินธุรกิจท าให้

ไดร้บัความเชื่อถอืจากผูซ้ื้อ โดยปัจจุบนับรษิทัผูพ้ฒันาอสงัหารมิทรพัย์มีแนวโน้มขยายการลงทุนสู่ภูมภิาค

ทัง้เมอืงท่องเทีย่วและเมอืงอุตสาหกรรม ประกอบกบัการแขง่ขนัในท าเลกรุงเทพฯ และพืน้ทีโ่ดยรอบมคีวาม

รุนแรงขึ้น สะท้อนจากราคาที่ดินโดยเฉลี่ยเนื่องจากมีผู้ประกอบการจ านวนมาก โดยผู้ประกอบการราย

กลาง-เลก็มกัเป็นคนในพืน้ทีห่รอืมทีีด่นิสะสมเดมิ ส่วนรายใหญ่ทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์มแีนวโน้ม

รุกท าตลาดต่างจงัหวดัมากขึน้ และมคีวามไดเ้ปรยีบดา้นการตลาดมากกว่า เนื่องจากผูบ้รโิภคส่วนใหญ่ให้

ความส าคญักบัปัจจยัดา้นความน่าเชื่อถอืของเจา้ของโครงการ เกดิการกดดนัผูป้ระกอบการวสิาหกจิขนาด

กลางและขนาดย่อม (SME) ทัง้ดา้นการท าการตลาด เงนิทุน และตน้ทุนด าเนินงาน 

อย่างไรกต็าม ในระยะขา้งหน้าสดัส่วนบา้นแนวราบจะทยอยเพิม่ขึน้เพื่อรองรบัความต้องการซื้อเพื่อ

อยู่อาศยัจรงิทีม่แีนวโน้มเตบิโตต่อเนื่อง จากปัจจยัหนุนจากกระแสชวีติวถิใีหม่ (New Normal) ทีด่งึใหผู้ซ้ื้อ

หนัมาใหค้วามส าคญักบัพืน้ทีใ่ชส้อยและฟังก์ชัน่ทีเ่อื้อต่อการท างานทีบ่า้นมากขึน้ ส่งผลใหบ้้านแนวราบใน

ท าเลชานเมอืงไดร้บัความนิยมสูง นอกจากนี้ จากขอ้จ ากดัดา้นเงนิทุนหลงัวกิฤตเศรษฐกจิปี 2563 ส่งผลให้

ผู้ประกอบการเลอืกเปิดโครงการแนวราบพื้นที่แถบปรมิณฑลซึ่งราคาที่ดินยงัไม่สูงเท่าใจกลางเมอืงและ

สามารถแบ่งเฟสในการพฒันาโครงการได้ ซึ่งในปัจจุบนัความต้องการที่อยู่อาศยัมแีนวโน้มปรบัดขีึ้นจาก

กลุ่มทีซ่ื้อเพื่ออยู่อาศยัจรงิและนักลงทุนทีม่คีวามพรอ้ม ซึ่งเป็นกลุ่มลูกคา้ตลาดระดบักลางและกลุ่มทีม่กี าลงั

ซื้อ (Affordable Segment) โดยมปัีจจยักระตุน้จากราคาทีไ่ม่สงูมากนัก อกีทัง้พฤตกิรรมการเลอืกทีอ่ยู่อาศยั

อาจเปลี่ยนไปหลงัการแพร่ระบาด COVID-19 เช่น การท างานที่บ้าน (Work from home) ท าให้มีความ
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ตอ้งการบ้านแนวราบมากกว่าคอนโดมเินียม นอกจากนี้บรษิทัมกีารปรบัตวัและมกีลยุทธ์ในภาวะแขง่ขนัสูง

ดา้นราคา โดยการใหส่้วนลดต่างๆ เช่น ส่วนลดค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสทิธิ ์ส่วนลดค่าแนะน าส าหรบั

การซื้ออสงัหารมิทรพัย ์ส่วนลดค่าส่วนกลาง เป็นตน้ 

ดงันัน้ บรษิทัจงึใหค้วามส าคญัในเรื่องความคุม้ค่าของสนิคา้ทีลู่กคา้จะได้รบัจากแบบบ้าน ท าเล และ

ราคา และมกีารกระจายความเสีย่งในการพฒันาโครงการโดยการจดัหาที่ดนิเพื่อพฒันาโดรงการในท าเลที่

แตกต่างกนั และมขีนาดที่ดนิแต่ละโครงการไม่เกนิ 50 ไร่ หรอืมมีูลค่าทีด่นิทีไ่ม่สูงมากนัก ท าใหโ้ครงกรที่

พฒันามีขนาดเหมาะสมกับความต้องการของตลาดบรเิวณนัน้ๆ ไม่เกิดอุปทานส่วนเกิน (Over Supply) 

สามารถจ าหน่ายโครงการไต้หมดในระยะเวลาอนัสัน้ภายในระยะเวลา 1 - 2 ปี อนัเนื่องมาจากโครงการมี

ขนาดสอดคล้องกบัความต้องการของผู้บรโิภค อีกทัง้ บรษิัทสามารถที่จะจดัสรรเงนิทุนที่มอีย่างจ ากดัไป

ด าเนินการพฒันาโครงการในพืน้ที่ทีห่ลากหลายอื่นทีม่ศีกัยภาพไดใ้นคราวเดยีวกนั ซึ่งเป็นการเพิม่โอกาส

ในการสรา้งรายไดห้รอือตัราผลตอบแทน 

 

3) ความเส่ียงจากการจดัหาท่ีดินเพื่อพฒันาโครงการอสงัหาริมทรพัยใ์นอนาคต 

ในปัจจุบนั ทีด่นิทีเ่หมาะสมทีจ่ะพฒันาโครงการมอียู่อย่างจ ากดั และดว้ยสถานการณ์การระบาดของ

โรค COVID-19 ท าใหก้ารซื้อทีด่นิในเขตพืน้ทีก่รุงเทพมหานครและปรมิณฑล รวมถงึทีด่นิบางส่วนในพืน้ที่

ต่างจงัหวดัที่มศีกัยภาพหรอืท าเลที่เหมาะสมในการพฒันาโครงการที่อยู่อาศยัประเภทบ้านแนวราบมกีาร

แข่งขนัสูงขึน้ส่งผลใหร้าคาทีด่นิปรบัเพิม่ขึน้ดว้ย จงึอาจจะส่งผลกระทบในทางลบต่ออตัราการท าก าไรของ

โครงการและผลการด าเนินของบรษิทั อย่างไรกต็าม ทีอ่ยู่อาศยัใหม่ในกรุงเทพฯ และปรมิณฑลมากกว่ารอ้ย

ละ 80 เป็นโครงการที่พฒันาโดยผู้ประกอบการรายใหญ่ เนื่องจากมคีวามสามารถในการบรหิารต้นทุนได้

ดกีว่าผูป้ระกอบการรายกลาง-เลก็ เนื่องจากมกีารซื้อทีด่นิสะสมไวอ้ย่างต่อเน่ือง ท าใหท้ีด่นิรอการพฒันาใน

มอืมมีากและมตี้นทุนการพฒันาโครงการต ่ากว่า อกีทัง้สามารถพฒันาทีด่นิไดพ้รอ้มกนัหลายโครงการท าให้

เกดิการประหยดัต่อขนาด 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 บรษิทัมทีีด่นิส าหรบัโครงการทีอ่ยู่ระหว่างการพฒันา จ านวน 3 โครงการ

ส าหรบัพฒันาโครงการในอนาคตในช่วง 1-2 ปี ขา้งหน้า ทัง้นี้ บรษิัทไม่มนีโยบายในการซื้อที่ดนิเพื่อเก็ง

ก าไร แต่จะซื้อที่ดนิเพื่อการพฒันาโครงการในระยะเวลาไม่เกิน 2-3 ปี เนื่องจากไม่ต้องการแบกรบัภาระ

ตน้ทุนการถอืครองทีด่นิ ซึง่อาจท าใหบ้รษิทัมคีวามเสีย่งจากการไมส่ามารถจดัหาทีด่นิทีเ่หมาะสมเพื่อพฒันา

โครงการอสงัหารมิทรพัย์ได้ อย่างไรก็ตาม บรษิัทมกีารวางแผนในการจดัซื้อที่ดนิเพื่อพฒันาโครงการให้

เพยีงพอต่อรอบระยะเวลาในการพฒันาแต่ละโครงการของบริษทั ซึ่งจะพจิารณาจดัซื้อทีด่นิแต่ละแห่งโดย

ศกึษาและประเมินความเป็นไปได้เบื้องต้นในการพฒันาโครงการ พิจารณาโอกาสและศกัยภาพจากการ

พฒันาที่ดนิดงักล่าวรวมถงึความเหมาะสมของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในบรเิวณที่ดนินัน้ๆ แล้วจงึด าเนินการ

จดัซื้อทีด่นิเพื่อพฒันาโครงการ ท าให้บรษิัทไม่มกีารถอืที่ดนิเปล่าที่ไม่พรอ้มจะพฒันาไว ้เวน้แต่ บรษิัทจะ

เลง็เหน็ว่าทีด่นิแปลงนัน้มศีกัยภาพสงูในการพฒันาและราคาอยู่ในระดบัทีใ่หผ้ลตอบแทนจากการลงทุนสงู 
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4) ความเส่ียงจากผลประกอบการในอนาคตไม่ตรงตามเป้าหมาย  

ปัจจุบนัธุรกจิอสงัหารมิทรพัยใ์นส่วนของทีอ่ยู่อาศยัซบเซารุนแรง ผูป้ระกอบการจงึชะลอการเปิดขาย

โครงการใหม่ ขณะทีผู่ซ้ื้อทัง้ในและต่างประเทศชะลอการตดัสนิใจซื้อ เลื่อน หรอืยกเลกิการโอนกรรมสทิธิท์ี่

อยู่อาศยั เนื่องจากผลกระทบจากรายไดท้ีห่ายไปและความไม่มัน่ใจสถานการณ์ในอนาคต นอกจากนี้การซื้อ

อสงัหารมิทรพัยป์ระเภททีอ่ยู่อาศยัเป็นสนิทรพัยท์ีม่มีลูค่าสงู ท าใหลู้กคา้ตอ้งพึง่พงิการสนับสนุนทางการเงนิ

จากสถาบนัการเงนิ ดงันัน้ ความเขม้งวดในการปล่อยสนิเชื่อเพื่อทีอ่ยู่อาศยัของสถาบนัการเงนิซึง่เป็นปัจจยั

ทีม่หีลายองค์ประกอบมากระทบ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ นโยบายการเงนิจากธนาคารแห่งประเทศไทย และ

หน่วยงานภาครฐัอื่นๆ เป็นตน้ อาจท าใหส้ถาบนัการเงนิก าหนดนโยบายการใหส้นิเชื่อส าหรบัทีอ่ยู่อาศยัของ

สถาบนัการเงนิเขม้งวดมากขึน้ ซึ่งอาจท าใหลู้กคา้ทีข่อสนิเชื่อเพื่อทีอ่ยู่อาศยัมอีตัราการถูกปฏเิสธสูงขึ้น ท า

ให้บรษิัทไม่สามารถโอนกรรมสทิธิแ์ก่ลูกค้าไดต้ามก าหนด ส่งผลให้เป็นความเสีย่งต่อผลประกอบการของ

บรษิทัอาจไม่เป็นไปตามทีค่าดการณ์ไว ้ 

อีกทัง้ ผลประกอบการของธุรกิจอสงัหารมิทรพัย์ขึ้นอยู่กบัความส าเร็จของโครงการที่อยู่ระหว่าง

พฒันาและโครงการในอนาคต จงึอาจมคีวามเสี่ยงที่จะไม่ไดร้บัรู้ผลประกอบการตามที่คาดหากมคีวามไม่

แน่นอนของการก่อสร้างหรอืความส าเร็จจากการพัฒนาโครงการ ซึ่งความส าเร็จในการพฒันาโครงการ

พฒันาอสงัหารมิทรพัย์ของบรษิัท จะขึน้อยู่กบัหลายปัจจยั ประกอบดว้ย ความเพยีงพอของเงนิทุนส าหรบั

หมุนเวยีนในการพฒันาโครงการ ภาวะตลาดของอุตสาหกรรมอสงัหารมิทรพัย์และเศรษฐกจิในประเทศไทย 

ราคาวสัดุก่อสรา้ง ตลอดจนความเชื่อมัน่ของผูซ้ื้อ เช่น มาตรการการสนับสนุนจากภาครฐั อตัราดอกเบี้ยที่

เป็นอกีปัจจยัหนึ่งทีจ่งูใจในการซื้อทีอ่ยู่อาศยัของผูซ้ื้อ เป็นตน้ 

อย่างไรก็ตาม ก่อนการด าเนินการพฒันาอสงัหารมิทรพัย์โครงการต่างๆ บรษิัทจะมกีารศกึษาและ

วางแผนการด าเนินการโครงการต่างๆ มีการวางกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของแต่ละโครงการที่ชดัเจน มีการ

ประชาสมัพนัธ์โครงการอย่างต่อเนื่องเพื่อกระตุ้นการตระหนักในแบรนด์และยอดขาย โดยค านึงถึงความ

ต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของโครงการเป็นหลกั และด้วยความรู้ความเขา้ใจและประสบการณ์การ

ท างานของฝ่ายขายในการประสานช่วยเหลอืลูกคา้จดัเตรยีมขอ้มลูและเอกสาร โดยบรษิทัจะพจิารณาขอ้มูล

ของลูกค้าและให้ค าแนะน าเพื่อให้การขอสนิเชื่อเป็นไปตามเงื่อนไขของสถาบนัการเงนิ ก่อนท าการยื่นขอ

สนิเชื่อกับสถาบันการเงนิ ซึ่งการด าเนินการดงักล่าวท าให้ลูกค้ามีความรู้ความเข้าใจถึงเงื่อนไขการขอ

สนิเชื่อมากขึน้ นอกจากนี้บรษิทัยงัก าหนดใหลู้กคา้ท าสญัญาและวางเงนิจอง รวมถงึตดิตามดแูลลูกคา้อย่าง

ใกล้ชดิเพื่อใหลู้กคา้สามารถโอนบ้านส าเรจ็ ท าใหจ้ากผลการด าเนินงานในอดตีบรษิทัไดร้ับการตอบรบัที่ดี

จากลูกค้าอย่างต่อเนื่อง มอีตัราการจองและอตัราการโอนอยู่ในระดบัที่น่าพึงพอใจสอดคล้องกบัแผนการ

ด าเนินงานของบรษิทั ท าใหบ้รษิทัมคีวามมัน่ใจว่าจะสามารถด าเนินการพฒันาโครงการต่างๆไดส้ าเรจ็ตาม

แผนทีว่างไว ้
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5) ความเส่ียงจากการว่าจ้างผู้รบัเหมาก่อสร้าง (Contractor)  

การด าเนินงานก่อสรา้งโครงการอสงัหารมิทรพัย์ต่างๆ บรษิทัว่าจา้งผูร้บัเหมาก่อสรา้งจากภายนอก

จ านวนหลายราย สามารถแบ่งตามประเภทงานก่อสรา้ง โดยบรษิทัไม่มแีรงงานก่อสรา้งของบรษิทัโดยตรง 

จงึท าใหอ้าจเกดิความเสีย่งจากการส่งมอบงานล่าชา้ อนัเนื่องมาจากผูร้บัเหมาอาจไมม่คีวามช านาญหรอือาจ

มปัีญหาขาดแคลนแรงงาน หรอืผู้รบัเหมาส่งมอบงานได้ทนัตามก าหนดเวลาแต่คุณภาพของงานอาจไม่

เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด ตลอดจนหากผู้รบัเหมาก่อสร้างก่อให้เกิดความเสยีหายโดยไม่ปฏิบตัติาม

สญัญา เช่น ด าเนินการก่อสรา้งหรอืตดิตัง้อุปกรณ์ไม่เป็นไปตามทีก่ าหนดในสญัญา เป็นตน้ บรษิทัอาจต้อง

ไปด าเนินการใหผู้้รบัเหมาก่อสรา้งเขา้มาซ่อมแซมแก้ไขงานหรอืจา้งผู้รบัเหมาก่อสรา้งรายอื่นให้ท าหน้าที่

ดงักล่าวแทนด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รบัเหมาก่อสร้างที่ปฏิบตัิผิดสญัญา ท าให้บรษิัทไม่สามารถด าเนินการ

ก่อสรา้งโครงการใหแ้ลว้เสรจ็ไดต้ามแผนงานทีก่ าหนดไว ้และอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อการด าเนินธุรกจิ 

ฐานะทางการเงนิและผลการด าเนินงานของบรษิทัอย่างมนีัยส าคญั 

อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงดงักล่าวบรษิัทมีวิศวกรควบคุมงานก่อสร้างควบคุมงาน

ก่อสรา้งที่หน้าไซด์งานก่อสรา้งและฝ่ายตรวจสอบคุณภาพซึ่งจะเขา้ตรวจสอบทัง้คุณภาพวสัดุและคุณภาพ

งานก่อสร้างอย่างสม ่าเสมอ นอกจากนี้บรษิัทยงัมีนโยบายการประเมินผู้รบัเหมาก่อสร้างซึ่ งจะมีการให้

คะแนนและจดัเกรดผูร้บัเหมาก่อสรา้งเพื่อควบคุมคุณภาพและจดัล าดบัผูร้บัเหมา และผูร้บัเหมาก่อสรา้งทีไ่ม่

ผ่านการประเมนิ จะถูกคดัชื่อออกจากทะเบียนผู้รบัเหมาของบรษิัท โดยท าการประเมนิจะมกีารท าอย่าง

สม ่าเสมอทุก 6 เดือน ซึ่งถือเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการควบคุมคุณภาพของผู้รบัเหมาก่อสร้างอีกวธิหีนึ่ง 

นอกเหนือจากนี้ บรษิทัมกีารสรรหาผูร้บัเหมารายใหม่เป็นประจ าซึ่งจะมขี ัน้ตอนการคดัเลอืกและรบัเขา้เป็น

ผูร้บัเหมาอย่างละเอยีดเป็นขัน้ตอนตามคูม่อืปฏบิตังิานเรื่องการประเมนิและขึน้ทะเบยีนผูร้บัเหมา โดยมกีาร

ตรวจสอบขอ้มูลของผูร้บัเหมาอย่างละเอยีดถี่ถ้วน อาท ิประวตัขิองผูร้บัเหมา ความเชีย่วชาญและผลงานที่

ผ่านมา มทีีอ่ยู่ที่ตัง้ส านักงานชดัเจน มกีารจดทะเบยีนถูกต้อง มนีโยบายการรบัประกนัผลงานทีช่ดัเจน มี

สถานะการเงนิทีม่ ัน่คง มอีตัราก าลงัคนพรอ้มรบังาน เป็นต้น ซึ่งจะมกีารด าเนินการคัดเลอืกผูร้บัเหมาตาม

ขัน้ตอนปฏบิตักิ่อนการจดัจา้งทุกครัง้ โดยผูร้บัเหมารายใหม่จะเริม่จากจดัอยู่ในเกรดล าดบัทีเ่ขา้ใหม่ และจะ

เขา้ระบบการประเมนิเช่นเดยีวกนัต่อไป 

 

6) ความเส่ียงจากโครงการท่ีการกระจกุตวัในพื้นท่ีจงัหวดัสมุทรปราการ 

บริษัทประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยเพื่อขาย หลากหลายรูปแบบ

ประกอบดว้ย บ้านเดีย่ว บ้านแฝด ทาวน์โฮม และอาคารพาณิชย์ โดย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 บรษิทัมี

โครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการขายและพฒันาทัง้หมด 4 โครงการ และมแีผนพฒันาโครงการในอนาคต

ช่วงระยะเวลา 1 ถึง 2 ปีข้างหน้า จ านวน 2 โครงการ โดยที่ตัง้ของโครงการในปัจจุบนัและโครงการใน

อนาคตอยู่ในจงัหวดัสมุทรปราการจ านวน 4 โครงการจากทัง้หมด 6 โครงการ ซึง่หากจงัหวดัสมุทรปราการ

มปัีจจยัที่มากระทบต่อความต้องการซื้อ หรอืมผีู้ประกอบการหลายรายเขา้มาในพื้นที่ อาจส่งผลให้มกีาร
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แข่งขนักนัอย่างรุนแรง รวมทัง้ปัจจยัอื่น เช่น ภยัพบิตัิทางธรรมชาต ิหรอืการเปลี่ยนผงัเมอืง เป็นต้น อาจ

ส่งผลกระทบจนท าให้บริษัทไม่สามารถขายหรือโอนกรรมสิทธิบ์้านและส่งผลต่อรายได้จากการขาย

อสงัหารมิทรพัยท์ีก่ระจุกตวัในพืน้ทีจ่งัหวดัสมุทรปราการ 

อย่างไรกต็าม ก่อนการพฒันาโครงการบรษิทัไดม้กีารศกึษาความเป็นไปไดข้องแต่ละโครงการในดา้น

การตลาด ทัง้ในส่วนของสภาวะการแข่งขนัในพื้นทีแ่ละกลุ่มเป้าหมายโดยละเอียด และด้านสาธารณูปโภค

และสิง่อ านวยความสะดวกรอบโครงการ เพื่อก าหนดรูปแบบและราคาของโครงการใหต้รงกบัความต้องการ

ของลูกคา้ ท าใหเ้ชื่อมัน่ว่าเมื่อเปิดโครงการแลว้จะไดร้บัความสนใจจากกลุ่มลูกคา้เป้าหมายตามที่คาดการณ์

ไว ้นอกจากปัจจยัภายนอกแลว้บรษิทัไดพ้จิารณาถงึปัจจยัภายใน เช่น ตน้ทุนการพฒันาโครงการ ค่าใชจ้่าย

ต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ประกอบกนัเพื่อตดัสนิใจก่อนการเปิดโครงการใหม่ๆ ทุกครัง้ โดยทีผ่่านมาโครงการของ

บรษิทัไดร้บัผลการตอบรบัเป็นอย่างด ี 

 

7) ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงทางกฎหมาย ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อธรุกิจอสงัหาริมทรพัย ์

ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลง กฎหมาย และกฎระเบียบ เกี่ยวกับธุรกิจอสังหาทรพัย์ อาทิ ข้อ

ก าหนดการจดัสรรทีด่นิตาม พ.ร.บ. จดัสรรทีด่นิ กฎระเบยีบเกี่ยวกบัการก าหนดเขตการใชป้ระโยชน์ทีด่นิ 

(Zoning) กฎหมายผงัเมอืง การเปลี่ยนแปลงของผงัเมอืงตามกฎหมายส่งผลกระทบต่อโครงการของบรษิัท

ในกรณีทีร่ฐัประกาศบงัคบัใชก้ฎหมายในภายหลงัจากเมื่อบรษิัทไดท้ าการซื้อที่ดนิแล้วและอยู่ระหว่างการ

ด าเนินการก่อสรา้งโครงการ ท าให้กระทบต่อแผนการด าเนินงานต้องท าการขายทีด่นิแทนการด าเนินการ

พฒันาโครงการ 

ประเทศไทยมกีารเปลี่ยนแปลงทางการเมอืง กฎหมาย และกฎระเบยีบเกี่ยวกบัธุรกิจอสงัหาทรพัย ์

ซึง่เกดิขึน้เป็นครัง้คราวในประเทศไทย ซึ่งเป็นปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อธุรกจิและการด าเนินงานของบรษิทั การ

เปลี่ยนแปลงดงักล่าวอาจจะส่งผลกระทบต่อการวางแผนธุรกิจ ต้นทุนและค่าใชจ้่ายในการด าเนินโครงการ

พฒันาอสงัหารมิทรพัย์ทัง้แนวราบของบรษิทั อาท ิการเปลีย่นแปลงขอ้ก าหนดการจดัสรรทีด่นิตาม พ.ร.บ. 

จดัสรรที่ดิน รวมถึงการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบเกี่ยวกับการก าหนดเขตการใช้ประโยชน์ที่ดิน (Zoning) 

กฎหมายผังเมือง การวางผังจราจร และโครงการระบบขนส่งมวลชน เป็นต้น นอกจากนี้ ในกรณีที่รฐั

ประกาศบงัคบัใช้กฎหมายในภายหลงัจากเมื่อบรษิัทได้ท าการซื้อที่ดนิแล้วและอยู่ระหว่างการด าเนินการ

ก่อสร้างโครงการ ท าให้กระทบต่อแผนการด าเนินงานต้องท าการขายที่ดินแทนการด าเนินการพัฒนา

โครงการ  

อย่างไรกต็ามเพื่อเป็นการควบคุมความเสีย่งดงักล่าว บรษิทัไดท้ าการตรวจสอบขอ้ก าหนดกฎหมาย

เบื้องต้นและขอความเหน็จากผูป้ระเมนิอสิระทีอ่ยู่ในรายชื่อบรษิทัประเมนิมูลค่าทรพัย์สนิในตลาดทุนและผู้

ประเมินหลกัที่ได้รบัความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์

(ก.ล.ต.) ในการประกอบการพจิารณาซื้อทีด่นิ  
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8) ความเส่ียงจากการท่ีบริษทัมีรายได้หลกัจากโครงการท่ีอยู่อาศยัประเภทบ้านแนวราบชนิดเดียว 

ธุรกจิหลกัของบรษิทั คอื การพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ประเภททีอ่ยู่อาศยับ้านแนวราบซึ่งรวมถงึ บ้าน

เดี่ยว บ้านแฝด และทาวน์โฮม และอาคารพาณิชย์ ดังนั ้นบริษัทจึงอา จมีความเสี่ยงหากตลาด

อสงัหารมิทรพัย์ประเภทบ้านแนวราบเกดิภาวะอุปทานล้นตลาด และมผีู้ประกอบการหลายรายแข่งขนัใน

พืน้ทีโ่ครงการอสงัหารมิทรพัยข์องบรษิทั รวมถงึหากพฤตกิรรมผูบ้รโิภคมกีารเปลี่ยนแปลงความต้องการที่

อยู่อาศยัประเภทบ้านแนวราบ ไปยงัโครงการทีอ่ยู่อาศยัประเภทอื่น เช่น คอนโดมเินียม ซึ่งเป็นโครงการที่

บรษิทัไม่ไดพ้ฒันาท าใหอ้าจส่งผลกระทบต่อรายไดแ้ละผลประกอบการของบรษิทัอย่างมนีัยส าคญั  

อย่างไรก็ตาม ก่อนการลงทุนพฒันาโครงการแต่ละโครงการ บรษิัทได้ศกึษาความเป็นไปได้อย่าง

ละเอยีดไม่ว่าจะเป็นการวางแผนงานอย่างรอบคอบ ทัง้ในเรื่องของรูปแบบผลติภณัฑ์ทีน่ าเสนอ ท าเลที่ตัง้

ของโครงการ การก าหนดราคาขายต่อหลงั ภาวะตลาด ความต้องการของผู้ซื้อ เงนิลงทุนที่ต้อ งใช้ในการ

พฒันา และผลตอบแทนที่คาดว่าจะไดร้บัจากการลงทุน และเมื่อเริม่ลงทุนพฒันาโครงการ บรษิัทจะมกีาร

ตดิตามขอ้มูลขา่วสารต่างๆ เพื่อใชใ้นการประเมนิภาวะเศรษฐกจิของประเทศ ตลอดจนปัจจยัอื่นๆ ทีอ่าจมี

ผลกระทบต่อธุรกจิพฒันาโครงการทีอ่ยู่อาศยัประเภทบา้นแนวราบอย่างสม ่าเสมอ  

 

9) ความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาวสัดุ 

ส าหรบัปี 2562 ปี 2563 และปี 2564 บรษิัทมีต้นทุนค่าก่อสร้างโครงการอสงัหาริมทรพัย์ คิดเป็น

สดัส่วนรอ้ยละ 49.85 รอ้ยละ 52.95  และรอ้ยละ 48.16 ของตน้ทุนขายรวมตามล าดบั โดยวสัดุทีบ่รษิทัใชใ้น

การก่อสร้างที่ส าคญั ล้วนมีราคาขึ้นอยู่กบัภาวะตลาด หากราคาวสัดุก่อสร้างพื้นฐาน เช่น เหล็กก่อสร้าง 

ปูนซีเมนต์ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หลักที่มีปริมาณการใช้มากในตลาดวัสดุก่อสร้างเปลี่ยนแปลง เช่น ราคา

เหลก็ในตลาดโลกเริม่ปรบัขึน้จากการฟ้ืนตวัของอุปสงค์ในภาคการก่อสรา้งและการลงทุนโครงสรา้งพืน้ฐาน 

ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงของผู้ประกอบการทุกรายรวมทัง้บรษิัทอาจได้รบัผลกระทบเช่นกนั ทัง้นี้ จากการที่

ราคาวสัดุก่อสร้างมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามความต้องการ ท าให้บรษิัทมีต้นทุนวสัดุก่อสร้างสูงขึ้น บรษิัทจึง

ด าเนินการจดัซื้อวสัดุหลกัเองบางส่วน เพื่อท าให้บรษิัทสามารถสร้างอ านาจต่อรองและก าหนดราคาวสัดุ

ก่อนเริม่โครงการได ้อกีทัง้ บรษิทัยงัท าจดัหาผูจ้ดัจ าหน่ายวสัดุหลกัเพิม่เตมิอย่างต่อเนื่องเพื่อท าใหเ้กดิการ

แขง่ขนัราคาของผูจ้ดัหาวสัดุท าใหไ้ดร้าคาวสัดุก่อสรา้งทีต่ ่าลง 

อย่างไรกต็าม บรษิทัไดต้ดิตามและประเมนิแนวโน้มของราคาวสัดุก่อสรา้งอยู่เสมอ เพื่อทีจ่ะก าหนด

ราคาว่าจ้างผู้รบัเหมาในการก่อสรา้งโครงการในแต่ละแห่งให้ได้อย่างเหมาะสม โดยบรษิัทจะให้ผู้รบัเหมา

รายหลกัเสนอราคาใหแ้ก่บรษิทั ซึง่ทางบรษิทัจะประเมนิและเปรยีบเทยีบทัง้ราคาและคุณภาพของผูร้บัเหมา

แต่ละราย และก าหนดเป็นราคามาตรฐานในการก่อสรา้งแต่ละโครงการ ดงันัน้ ท าให้มัน่ใจได้ว่า บรษิัทจะ

สามารถควบคุมและก าหนดต้นทุนในการก่อสรา้งโครงการไดอ้ย่างสมเหตุสมผล และไม่เกนิกว่าทีบ่รษิทัได้

ท าการประมาณการไว ้
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2.2.2 ความเส่ียงด้านการเงิน  

1) ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบีย้นโยบาย 

อตัราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทยมกีารเปลีย่นแปลงไปในแต่ละช่วงเวลาตามความ

เหมาะสมของการใชเ้ครื่องมอืรกัษาเสถยีรภาพการเงนิในดา้นต่างๆ ซึ่งผลกระทบต่อธุรกจิอสงัหารมิทรพัย์

จะส่งผลในดา้นลบหากมกีารปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ โดยจะท าใหลู้กคา้อาจพจิารณาชะลอการขอสนิเชื่อเพื่อที่

อยู่อาศยัหรอืตอ้งรบัภาระการผ่อนช าระทีม่ากขึน้ ซึง่บรษิทัไดใ้หค้ าแนะน ากบัลูกคา้เพื่อสรา้งความเขา้ใจใน

การขอสนิเชื่อเพื่อทีอ่ยู่อาศยั ในดา้นบรษิัทย่อมไดร้บัผลกระทบด้านลบเช่นเดยีวกนัหากมกีารปรบัขึ้ นของ

ดอกเบี้ยกู้ยมื เนื่องจากในการพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ต้องใช้เงนิค่อนขา้งสูงจงึท าใหต้้องมกีารกู้ยมืเงนิจาก

ธนาคาร สถาบนัการเงนิหรอืบุคคลอื่นท าให้มตี้นทุนสูงขึ้น ดงันัน้จงึอาจมคีวามเสี่ยงจากอตัราดอกเบี้ยที่

เปลี่ยนแปลงไปตามนโยบายอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารแห่งประไทยก าหนด อาจจะส่งผลลบต่อผลการ

ด าเนินงานและผลตอบแทนของโครงการ 

อย่างไรก็ตาม ภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันท าให้ธนาคารแห่งประเทศไทยมีการปรบัอตัราดอกเบี้ย

นโยบายลดลงอย่างต่อเนื่อง รวมถงึผลกระทบจากโรคระบาด COVID-19 ส่งผลใหอ้ตัราดอกเบีย้นโยบายยงั

อยู่ในระดบัต ่า  ซึง่เป็นผลดตี่อผูพ้ฒันาอสงัหารมิทรพัย ์นอกจากนี้ หากบรษิทัระดมทุนจากการเสนอขายหุน้

สามญัเพิม่ทุนต่อประชาชนเป็นครัง้แรกน้ีไดแ้ลว้เสรจ็ จะท าใหบ้รษิทัมคีวามแขง็แกร่งทางการเงนิมากขึน้ ท า

ให้มเีงนิทุนรองรบัการขยายธุรกจิและเป็นเงนิทุนหมุนเวยีนธุรกิจ รวมทัง้ท าใหส่้วนของผู้ถอืหุ้นของบรษิัท

เพิ่มขึ้นจากทุนจดทะเบียนช าระแล้วที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้มีอัตราส่วนทางการเงินเกี่ยวกับหนี้สินที่ดีขึ้น 

อตัราส่วนหนี้สินต่อทุนลดลง โดย ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 บริษัทมีอตัราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

เท่ากบั 0.76 เท่า ซึ่งภายหลงัจากการเสนอขายหุน้สามญัครัง้นี้จะท าให้อตัราหนี้สนิต่อทุนลดลงเท่ากบั 0.60 

เท่า (ค านวณจากหนี้สนิ ณ 31 ธนัวาคม 2564 และส่วนของผู้ถอืหุน้หลงัเสนอขายหุ้นสามญัประมาณจาก

ราคาทีต่ราไวต้่อหุน้ (Par Value)) ซึ่งอาจท าใหบ้รษิทัมคีวามสามารถและไดค้ะแนนจากการประเมนิผลของ

สถาบนัการเงนิเพิม่ขึน้ อาจเป็นการกู้ยมืเงนิจากสถาบนัการเงนิได้รบัเงื่อนไขการสนับสนุนที่ดขี ึน้กว่าอดตี 

นอกจากนี้ เมื่อบริษัทได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์ฯ แล้ว จะสามารถท าให้บริษัทเพิ่มโอกาสและ

ทางเลอืกในการออกตราสารทางการเงนิและระดมทุนผ่านตลาดทุนไดม้ากขึน้ รวมถงึส่งผลใหม้ตี้นทุนทาง

การเงนิทีล่ดลงอกีดว้ย 

 

2) ความเส่ียงจากการจดัหาเงินทุนและสภาพคล่อง และความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกับข้อปฎิบัติและ

ข้อก าหนดในสญัญาเงินกู้ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย ( Interest 

Bearing Debt) จ านวน 152.65 ลา้นบาท 304.92 ลา้นบาท และ 241.19 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 65.85 

รอ้ยละ 75.16 และรอ้ยละ 65.64 ของหนี้สนิรวมตามล าดบั และบรษิทัมอีตัราส่วนสภาพคล่องอยู่ที ่3.41 เท่า 

1.89 เท่าและ 2.49 เท่า ตามล าดบั และมอีตัราส่วนหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เท่ากบั 0.45 
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เท่า 0.73 เท่าและ 0.50 เท่า ตามล าดบั โดยส่วนใหญ่เป็นภาระหนี้จากเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ

เพื่อน ามาใชใ้นการพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัย์ของบรษิทัเป็นหลกั ทัง้นี้ สญัญาใหกู้้ยมืเงนิจากสถาบนั

การเงนิแห่งหนึ่งของบรษิัทเพื่อใช้ในการพฒันาอสงัหารมิทรพัย์มกีารก าหนดว่าในช่วงระยะเวลาการเบิก

เงนิกู้จากวงเงนิกู้ บรษิัทต้องด ารงสดัส่วนสนิเชื่อต่อหลกัประกนั (LTV) หรอืภาระหนี้เงนิกู้และภาระการค ้า

ประกนัต่อหลกัประกนั ต้องไม่เกินร้อยละ 65 ของราคาประเมนิ ท าให้มขีอ้จ ากดัในการกู้ยมืเงนิ อย่างไรก็

ตาม ที่ผ่านมาบริษัทให้ความส าคัญกับการปฏิบัติตามสัญญาและสามารถปฏิบัติตามสัญญาได้อย่าง

สม ่าเสมอ โดยภายใต้สญัญาเงนิกู้ยมืระยะยาวกบัสถาบนัการเงนิที่บรษิัทมวีงเงนิอยู่ในปัจจุบนันัน้ มเีพยีง

แห่งเดยีวที่มกีารก าหนดให้บรษิัทต้องด ารงสดัส่วนสนิเชื่อต่อหลกัประกนั (LTV) อีกทัง้ปัจจุบนับรษิัทไม่มี

ขอ้ก าหนดทางดา้นการด ารงอตัราส่วนทางการเงนิทีส่ าคญัจากสถาบนัการเงนิอื่นๆ 

ทัง้นี้ ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบนั บรษิัทได้รบัการสนับสนุนวงเงนิกู้ยมืส าหรบัการพัฒนาโครงการกับ

สถาบันการเงินเป็นอย่างดี โดยการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินนัน้จะใช้ที่ดินของแต่ละโครงการเป็น

หลกัประกนัวงเงนิกู้ยมืเพื่อพฒันาโครงการ (Project Financing)  อีกทัง้บรษิัทมกีารวางแผนทางการเงนิ

ระยะยาวและมกีารตดิตามผลการด าเนินงานอย่างต่อเน่ือง เพื่อสรา้งความมัน่ใจว่าบรษิทัจะมีกระแสเงนิสด

เพยีงพอส าหรบัช าระดอกเบี้ยและเงนิกู้ยมื และสามารถปฏบิตัิตามเงื่อนไขทางการเงนิที่ก าหนดในสญัญา

เงนิกู้จากสถาบนัการเงนิ รวมทัง้สามารถขยายการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายที่วางไว ้

นอกจากนี้ บรษิัทมีวงเงินกู้ยืมกับสถาบันการเงนิหลายแห่ง และมีความสมัพันธ์ที่ดีกับสถาบนัการเงิน

ดงักล่าว และเมื่อบรษิทัระดมทุนจากการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนแก่ประชาชนเป็นครัง้แรกในครัง้นี้แล้ว 

บรษิัทฯ คาดว่าจะมกีารเตบิโตของผลการด าเนินงานจากการขยายโครงการอย่างต่อเนื่อง จงึท าให้บรษิัท 

เชื่อว่า จะสามารถด ารงอตัราส่วนทางการเงนิตามเงือ่นไขทีก่ าหนดในสญัญาเงนิกูก้บัธนาคารผูใ้หกู้ไ้ด้ 

 

2.2.4 ความเส่ียงในการเสนอขายหลกัทรพัย ์

1) ความเส่ียงจากการท่ีบริษทัอยู่ระหว่างการยื่นค าขออนุญาตจากตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

บรษิัทมคีวามประสงค์ที่จะเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนต่อประชาชนในครัง้นี้ ก่อนทีจ่ะได้รบัทราบผล

การพจิารณาของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (“SET”) เกี่ยวกบัการน าหุ้นสามญัของบรษิัทเขา้เป็น

หลกัทรพัย์จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ฯ เพื่อท าการซื้อขายในตลาดหลกัทรพัย์ฯ บรษิทั แคปปิตอล วนั 

พาร์ทเนอร์ จ ากดั ในฐานะทีป่รกึษาทางการเงนิและบรษิทั โกลเบลค็ จ ากดัผูจ้ดัจ าหน่ายและรบัประกนัการ

จ าหน่ายได้พิจารณาคุณสมบตัขิองบรษิัทในเบื้องต้นแล้วเห็นว่า บรษิัทมคีุณสมบตัิครบถ้วนที่สามารถจด

ทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ไดต้ามขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรพัยฯ์ เรื่อง การรบัหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนใน

ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ยกเวน้คุณสมบตั ิเรื่อง การกระจายการถอืหุน้ใหแ้ก่นักลงทนุรายย่อย ซึง่บรษิทัจะตอ้งมผีู้

ถอืหุน้สามญัรายย่อยไม่น้อยกว่า 1,000 ราย และจะต้องถอืหุน้รวมกนัไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 25.00 ของทุนจด

ทะเบยีนช าระแลว้ ซึง่ขึน้อยู่กบัผลของการเสนอขายหุน้สามญัต่อประชาชน ดงันัน้ บรษิทั จงึยงัคงมคีวามไม่

แน่นอนในการทีจ่ะไดร้บัอนุญาตจากตลาดหลกัทรพัย์ฯ ใหหุ้น้สามญัของบรษิทั เป็นหลกัทรพัย์จดทะเบยีน
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ในตลาดหลกัทรพัย์ฯ ผูล้งทุนจงึอาจมคีวามเสีย่งเกี่ยวกบัสภาพคล่องในการซื้อขายหลกัทรพัยข์องบรษิทัใน

ตลาดรอง และอาจไม่ไดร้บัผลตอบแทนจากการจ าหน่ายหลกัทรพัย์ไดต้ามราคาทีค่าดการณ์ไว ้หากบรษิัท

ไม่สามารถกระจายหุน้ไดค้รบถ้วนตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรพัย์ฯ ซึ่งจะท าให้บรษิทั มคีุณสมบตัไิม่

ครบถว้นตามขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรพัยฯ์ อย่างไรกต็าม ทีป่รกึษาทางการเงนิคาดว่า ภายหลงัการเสนอ

ขายหุ้นในครัง้นี้แล้วเสรจ็ บรษิัทจะมกีารกระจายการถอืหุ้นรายย่อยครบถ้วนตามเกณฑ์ทีก่ าหนดดงักล่าว

ขา้งตน้ได ้

 

2) ความเส่ียงจากการท่ีผู้ถือหุ้นเดิมของบริษทัสามารถขายหุ้นได้ในอนาคต ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อราคา

ซื้อขายหลกัทรพัยข์องบริษทั 

โครงสร้างการถือหุ้นใหญ่ของบรษิัทภายหลงัการเสนอขายต่อประชาชนทัว่ไปแล้วเสร็จในครัง้นี้ 

ประกอบด้วยกลุ่มครอบครวัมโนธรรมรกัษา และครอบครวัฐติสุิรยิารกัษ์ โดยถอืหุ้นรวมกนัคดิเป็นสดัส่วน

ประมาณร้อยละ 23.17 และ 26.08 ของทุนจดทะเบียนช าระแล้วของบริษัทภายหลังเสนอขายหุ้นต่อ

ประชาชนแล้วตามล าดบั ดงันัน้หากผู้ถือหุ้นใหญ่ดงักล่าวขายหุ้นของบรษิัทในส่วนที่ไม่ติด Silent Period 

ตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ในวนัแรกทีหุ่น้ของบรษิทัเริม่ท าการซื้อขายในตลาด

หลกัทรพัย์หรือในอนาคต อาจมีผลกระทบต่อราคาซื้อขายหลักทรพัย์ของบริษัท ซึ่งบริษัทไม่สามารถ

คาดการณ์ถงึผลกระทบ (ถา้ม)ี ต่อราคาหลกัทรพัยข์องบรษิทัในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
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3. การขบัเคลื่อนธรุกิจเพื่อความยัง่ยืน 

 
 
 
กลุ่มบรษิัทด าเนินงานด้วยความมุ่งมัน่อย่างเต็มที่ในการรบัผดิชอบต่อสิง่แวดล้อม สงัคม และเศรษฐกิจ

เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ของการพัฒนาเพื่อความยัง่ยืน ทัง้นี้ การพัฒนาเพื่อความยัง่ยืนเป็นแนวทางที่ได้รบัการ

ยอมรบัในระดบัสากลเพื่อสรา้งการเตบิโตทางเศรษฐกจิไปพรอ้มกบัการดูแลสิง่แวดล้อม หรอืด าเนินกจิกรรมที่ไม่เอา

เปรยีบต่อสิง่แวดล้อม และขณะเดยีวกนัเพื่อปรบัปรุงคุณภาพชีวติของประชากรในปัจจุบนัและอนาคต บรษิัทได้น า

หลกัการและแนวทางปฏบิตับินความยัง่ยนืเขา้มาเป็นส่วนหนึ่งในการด าเนินกจิกรรมทางธุรกจิของกลุ่มบรษิทั รวมถงึ

กระบวนการพฒันาและออกแบบผลติภณัฑ์และบรกิารเพื่อสรา้งประโยชน์แก่ผู้คน ชุมชน และสงัคมโดยรวมทัง้หมด 

นอกจากนี้ บรษิทัยงัพจิารณาการด าเนินกจิกรรมและการตดัสินใจทางธุรกจิ ที่แสดงถงึความมุ่งมัน่ของกลุ่มบรษิทั ใน

การพฒันาเพื่อความยัง่ยนืเพื่อท าให้เกิดผลกระทบเชงิบวกแก่สิง่แวดล้อม สงัคม และธรรมาภิบาล รวมทัง้การสร้าง

มลูค่าและคุณค่าต่อผูม้ส่ีวนไดเ้สยีของบรษิทั 

กลุ่มบรษิัทเชื่อว่าลกัษณะของธุรกิจของบรษิัทเป็นหนึ่งในกลไกในการบรรเทาผลกระทบด้านสิง่แวดล้อม 

สงัคม และธรรมาภบิาลทีอ่าจจะเกดิขึน้ รวมทัง้เป็นช่องทางในการสรา้งโอกาสใหม่ๆ ดงันัน้ แนวทางในการรบัผดิชอบ

ต่อสิง่แวดล้อม สงัคม และธรรมาภบิาล จะถูกน ามาใชเ้ป็นแนวทางในกระบวนการการวเิคราะห์ความเสีย่งและโอกาส

อย่างสม ่าเสมอเพื่อสร้างสมดุลในการสรา้งความเตบิโตของธุรกจิและการบรรเทาผลกระทบ กลุ่มบรษิทัยงัคงตัง้เป้าใน

การลงทุนในโครงการ กิจกรรม และการรเิริม่ต่างๆ ที่เชื่อว่าจะเป็นการสร้างความเปลี่ยนแปลงและปรบัปรุงในด้าน

เศรษฐกิจและสังคมในระยะยาวซึ่งการด าเนินการเหล่านี้ จะช่วยท าให้กลุ่มบริษัทสามารถบรรลุวิสยัทศัน์ ในการ

ใหบ้รกิารแก่ชุมชนดว้ยโซลูชัน่ทีย่ ัง่ยนืและมเีอกลกัษณ์เฉพาะตวั เพื่อส่งเสรมิและยกระดบัคุณภาพชวีติของประชาชน 

นโยบายด้านความยัง่ยนืของกลุ่มบรษิัท สวิารมณ์ เรยีลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) ซึ่งรวมถึงนโยบายการ

ก ากบัดูแลกจิการและจรยิธรรมทางธุรกจิ นโยบายบรหิารความเสีย่งองค์กร นโยบายการต่อต้านคอร์รปัชัน่ จรยิธรรม

ทางธุรกจิส าหรบัคู่คา้ นโยบายความเป็นส่วนตวั นโยบายการบรหิารจดัการสิง่แวดลอ้ม แนวทางปฏบิตัดิา้นการจดัการ

ทรพัยากรบุคคล นโยบายความรบัผดิชอบต่อสงัคม นโยบายดา้นความปลอดภยัและสุขภาวะอนามยั นโยบายการมี

ส่วนร่วมกบัผูม้ส่ีวนไดเ้สยีจะถูกน ามาพจิารณาและใชค้วบคู่ไปกบัแนวทางปฏบิตัแิละมาตรฐานสากลต่าง ๆ เพื่อพฒันา

และปรบัปรุงนโยบายทีเ่กี่ยวขอ้งกบัประเดน็ดา้นสิง่แวดล้อม สงัคมและธรรมาภบิาลในอนาคต ยิง่ไปกว่านั ้น บรษิทัมี

การประเมนิประเดน็สาระส าคญัเป็นประจ าทุกปี เพื่อท าความเขา้ใจประเดน็ดา้นสิง่แวดล้อม สงัคม และธรรมาภบิาลที่

เกีย่วขอ้งและส าคญัมากทีสุ่ด ส าหรบัลกัษณะธุรกจิของกลุ่มบรษิทั 

 

 

 

 

3.1 นโยบายและเป้าหมายการจดัการด้านความยัง่ยืน 
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3.1 การจดัการผลกระทบต่อผู้มส่ีวนได้เสียในห่วงโซ่คณุค่าของธรุกิจ (value chain) 

 
3.2.1 ห่วงโซ่คณุค่าของธรุกิจ 

 
กลุ่มบริษัทด าเนินธุรกิจโดยให้ความส าคญักับผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่คุณค่า เพื่อให้สอดคล้องกับ 

วสิยัทศัน์ของกลุ่มบรษิทั โดยกจิกรรมหลกัและกจิกรรมเสรมิในห่วงโซ่คุณค่าของกลุ่มบรษิทั มดีงันี้ 

กิจกรรมหลกั รายละเอียด 

1. การออกแบบ       กลุ่มบริษัทเลือกใช้เทคโนโลยีในการก่อสร้างด้วยระบบชิ้นส่วนคอนกรีต

ส าเร็จรูป (Precast) มาใช้ในการออกแบบและก่อสร้างบ้านในโครงการ  ด้วย

กระบวนการผลิต ขนส่งและติดตัง้ ที่ได้มาตรฐานจากบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วน

คอนกรตีส าเรจ็รูปชัน้น าของประเทศส่งผลใหบ้รษิทัสามารถลดเวลาการก่อสรา้ง 

ลดจ านวนแรงงาน ลดมลภาวะทางเสียง ฝุ่ น กลิ่น และปัญหาการจราจรใน

โครงการ ส่งเสริมให้กระบวนการก่อสร้างบ้านเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ท าให้

บรษิทัไดบ้้านทีม่มีาตรฐาน เรยีบรอ้ย แขง็แรง สวยงาม ตอบโจทยค์วามตอ้งการ

ของลูกคา้ไดด้ยีิง่ขึน้ 

2. การจดัหาทีด่นิ       กลุ่มบรษิทัมนีโยบายในการจดัหาทีด่นิเพื่อพฒันาโครงการ ขนาดรวมไม่เกนิ 

50 ไร่ โดยจะท าการศึกษา วิเคราะห์ ด้านกายภาพ และผังเมืองรวมถึงข้อ

กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง แล้วจดัท าผงัโครงการ งบประมาณ และสรุปความ

เป็นไปไดใ้นการพฒันาโครงการ รวมถงึส ารวจตลาด คู่แขง่ขนั ความตอ้งการของ

ลูกค้าในบรเิวณที่ดนิแปลงเป้าหมาย นอกจากนัน้ในการจดัหาที่ดนิเพื่อพฒันา

โครงการบริษัทยงัค านึงถึงผลกระทบทางด้านสงัคม และสิ่งแวดล้อมจากการ

พัฒนาโครงการควบคู่ไปด้วย ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาถึงการพัฒนาระบบ

สาธารณูปโภคในบรเิวณนัน้ว่ามีเพยีงพอหรอืไม่ รวมถึงความพร้อมของบรษิัท

ด้านการเงิน การก่อสร้าง ข้อกฎหมายและก าหนดของหน่วยงานราชการที่

เกี่ยวขอ้งกบัพฒันาโครงการ เช่น การใช้ประโยชน์ที่ดนิตามพระราชบญัญัติผงั

เมือง ข้อบังคับท้องถิ่นหรือพื้นที่ห้ามการก่อสร้าง รวมถึงข้อกฎหมายต้าน

สิง่แวดล้อมและชุมชน เป็นต้น เพื่อประเมินควบคู่กบัผลตอบแทนจากการลงทุน

พฒันาโครงการ เพื่อเป็นขอ้มูลประกอบการพิจารณาอนุมตัิให้พฒันาโครงการ

ของคณะกรรมการ 

3. การจดัหาผูร้บัเหมาก่อสรา้ง

และวสัดุก่อสรา้งรวมถงึสนิคา้

จ าเป็นส าหรบัการพฒันา

โครงการ 

      ในการพฒันาโครงการของกลุ่มบรษิทัจะมทีมีวศิวกรของบรษิทัเป็นผูค้วบคุม

งานก่อสร้าง โดยจะมกีารว่าจ้างผู้รบัเหมาก่อสร้าง รบัผดิชอบแต่ละงาน ได้แก่ 

ผูร้บัเหมาก่อสรา้งงานสถาปัตยกรรมและภูมทิศัน์ ผูร้บัเหมางานโครงสรา้งอาคาร 

ผูร้บัเหมางานระบบ ผูร้บัเหมางานตกแต่งภายในอาคาร เป็นต้น โดยบรษิทัจะมี

ทมีวศิวกรตรวจสอบคุณภาพงานก่อนรบัมอบและติดตามงานก่อสรา้งใหเ้ป็นไป

3.2 การจดัการผลกระทบต่อผู้มส่ีวนได้เสียในห่วงโซ่คณุค่าของธรุกิจ (value chain) 
3.3  
3.4  
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ตามแผนของบรษิัท กลุ่มบรษิัทจดัหาวสัดุก่อสรา้งทีม่กีารใชเ้ป็นจ านวนมากและ

ในรูปแบบที่เหมือนกัน เช่น กระเบื้อง สุขภัณฑ์ในห้องน ้ า เพื่อให้ได้วัสดุที่

สวยงามและมคีุณภาพ บรษิทัซึ่งเป็นผูท้ าการจดัหาและสัง่ซื้อวสัดุประเภทนี้จาก

ผู้ผลิตด้วยตนเอง ท าให้มีต้นทุนการผลิตสินค้าเพื่อจดัจ าหน่ายที่ถูกลงและมี

อ านาจต่อรองกบัผูผ้ลติได ้โดยบรษิทัมอบหมายใหฝ่้ายจดัซื้อตดิต่อกบัผูผ้ลติและ

ผู้ขายเพื่อวางแผนการสัง่ซื้อ ให้เหมาะสมกบัระยะเวลาในการก่อสร้างล่วงหน้า

เพื่อลดผลกระทบในกรณีทีอ่าจเกดิความผนัผวนทางดา้นราคา  

      ก ลุ่มบริษัท ได้มีการก าหนดหลัก เกณฑ์ ในการพิจ ารณ าคัด เลือก

ผู้รบัเหมาก่อสร้างที่จะมาท างานก่อสร้างในแต่ละโครงการ ซึ่งหลงัจากที่มีการ

ออกแบบรปูแบบบา้นทีจ่ะสรา้งในโครงการเรยีบรอ้ยแลว้ บรษิทัจะท าการประเมนิ

ราคาตามรายการ ปรมิาณวสัดุและราคา (Bill of Quantities หรอื BOQ) เพื่อใช้

เป็นมาตรฐานในการก าหนดราคากลางในเบื้องต้น และใช้เป็นแนวทางและ

มาตรฐานในการสรุปคดัเลอืกผูร้บัเหมาก่อสรา้งในการพฒันาโครงการนัน้ๆ โดย

ผู้รบัเหมาก่อสร้างที่บรษิัทจะพจิารณาเลอืกจะต้องเป็นผู้รบัเหมาที่มคีุณภาพ มี

ประสบการณ์ ในการก่อสร้างโครงการอสังหาริมทรัพย์ โดยมีทีมงานที่ม ี

ความสามารถ มปีระสบการณ์ และมสีภาพคล่องทางการเงนิเหมาะสมกบัขนาด

ของงานทีว่่าจา้ง 

4. การพฒันาโครงการและ

บรหิารจดัการดา้น

สาธารณูปโภค 

      ทุกโครงการของกลุ่มบรษิัทตดิตัง้ระบบ Smart Security ให้กบับ้านทุกหลงั  

ส่วนของงานก่อสรา้งมกีารแบ่งพื้นที่ก่อสร้างอย่างชดัเจน ในส่วนพื้นที่  ที่อาจมี

อนัตรายและห้ามบุคคลภายนอกเข้าในไซต์งานก่อสร้าง รวมถึงจดัให้มีระบบ

มาตรฐานดา้นความปลอดภยั เช่น การสวมหมวกทุกครัง้ขณะอยู่ในไซต์ก่อสรา้ง 

เป็นตน้  

      นอกจากนี้  ก ลุ่มบ ริษัท ยังร่วมกับผู้ ร ับ เหมาบ ริห ารจัดการระบบ

สาธารณูปโภค ทัง้ไฟฟ้า ประปา ทีเ่กบ็ขยะมูลฝอย ทีเ่กบ็เศษวสัดุก่อสรา้งทีอ่าจ

เป็นอนัตรายแบ่งแยกอย่างชดัเจน เพื่อความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยในโครงการ 

และลดอตัราการเกดิอุบตัเิหตุภายในโครงการ 

5. การลดผลกระทบใน

กระบวนการก่อสรา้ง 
• ผลระทบด้านฝุ่ นละอองระหว่างการพฒันาโครงการ ที่เกิดจากการก่อสร้าง 

การขนส่ง และการเผาไหม้ในพื้นทีโ่ล่ง ทัง้นี้ เพื่อเป็นการบรรเทาและแก้ไข

ผลกระทบดงักล่าวบรษิทัไดม้แีนวทาง เช่น ก าหนดใหต้ดิตัง้ก าแพงสูง หา้ม

ไม่ให้มกีารเผาขยะในพื้นที่ก่อสรา้ง ติดสปรงิเกอร์พ่นละอองน ้าลดฝุ่ น เป็น

ตน้ 

• ผลกระทบต่อชุมชนด้านมลพิษทางเสียง ซึ่งเกิดจากการท างานของ

เครื่องจกัร การตดัหรอืเจาะวสัดุก่อสรา้ง  
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      ทัง้นี้ เพื่อแกไ้ขผลกระทบดงักล่าว กลุ่มบรษิทัไดก้ าหนดเวลาท างานก่อสรา้ง

ส่วนงานทีก่่อใหเ้กดิเสยีงดงัรบกวนเฉพาะเวลากลางวนั เท่านัน้ 

6. ส านักงานขายและพนักงาน

ขาย  

      กลุ่มบรษิัทจดัใหม้สี านักงานขายทีต่ัง้อยู่ในทีต่ัง้ของโครงการ พรอ้มตกแต่ง

ส านักงานขายให้เหมาะสมกับแต่ละโครงการเพื่อสร้างความประทับใจและ

บรรยากาศใหลู้กคา้เขา้ใจถงึแนวคดิโครงการ มกีารบรกิารเครื่องดื่ม พาเยีย่มชม

บ้านตวัอย่าง และพนักงานขายที่พรอ้มให้ขอ้มูล รายละเอียด อย่างถูกต้องและ

ครบถ้วน รวมถึงการอ านวยความสะดวกในการติดต่อกับธนาคารเพื่อปรกึษา

สนิเชื่อ ดงันัน้ เพื่อให้เกิดความพร้อมของทีมงานฝ่ายขาย บรษิัทมกีารประชุม

ร่วมกับฝ่ายขายอย่างสม ่าเสมอเพื่อความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ เทคนิคการขาย

ต่างๆ รวมถงึการหารอืร่วมกนัในการวางกลยุทธ์การขาย ก าหนดเป้าหมายการ

ขายของกลุ่มบรษิทัอย่างชดัเจน 

7. ฝ่ายการตลาดมกีารก าหนด

ราคาอย่างเหมาะสม 

      กลุ่มลูกคา้เป้าหมายหลกัของกลุ่มบรษิทั คอื กลุ่มผูม้รีายไดป้านกลาง  (C+ 

ถึง B) บริษัทจึงมีนโยบายในการก าหนดราคาให้สอดคล้องเหมาะสมกับกลุ่ม

ลูกค้าเป้าหมาย ซึ่งเป็นปัจจยัส าคญัที่มผีลต่อการ ตดัสนิใจซื้อบ้านในโครงการ

ของบรษิัท นอกจากนี้บรษิทัยงัมเีกณฑ์การพจิารณาระดบัราคาจากปัจจยัต่างๆ 

เช่น ท าเลที่ตัง้ของโครงการ รวมถึงพจิารณาจากต้นทุนด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น

มลูค่าทีด่นิ ค่าใชจ้่ายในการก่อสรา้ง และ ค่าใชจ้่ายต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่บรษิทัให้

ความส าคญัในเรื่องความคุ้มค่าของสนิค้าที่ลูกค้าจะได้รบั จากแบบบ้าน ท าเล 

และราคา ในขณะที่ผลก าไรจะต้องไม่ต ่ากว่าประมาณการอัตราก าไรขัน้ต้น ( 

Feasibility ) ทีบ่รษิทัก าหนดไว ้

8. การบรหิารงานก่อนการจดัตัง้

นิตบิุคคล หมู่บา้นจดัสรร  

      กลุ่มบริษัทให้ความส าคัญกับการให้บริการแก่ลูกค้าที่ซื้อบ้านจัดสรรใน

โครงการ มกีารจดัจา้ง Outsource ในส่วนงานที่เกี่ยวขอ้งกบัการบริหารงานนิติ

บุคคลหมู่บา้นจดัสรร เพื่อการจดัการดแูลทรพัยส์นิส่วนกลางใหอ้ยู่ในสภาพพรอ้ม

ใชง้านอยู่เสมอ โดยการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายส่วนกลางจากลูกบ้านเพื่อน ามาใชเ้ป็น 

ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรกัษา ซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคส่วนกลาง ตลอดจน

การควบคุมดแูลการใชป้ระโยชน์ในทรพัย์สนิส่วนกลางใหเ้ป็นไปตามเจตนารมณ์

ของพระราชบญัญตักิารจดัสรรทีด่นิ 
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ทุกฝ่ายในบรษิัทมหีน้าที่สนับสนุนให้โครงการเป็นไปตามเป้าหมายของกลุ่มบรษิัท ซึ่งแต่ละฝ่ายจะมกีาร

ตดิต่อกบัผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทัง้ทางตรงและทางออ้ม เช่น คู่คา้ ผูร้บัเหมา ลูกคา้ เป็นตน้ นับว่าเป็นกจิกรรมเสรมิการพฒันา

โครงการในห่วงโซ่คุณค่าของกลุ่มบรษิทั มดีงันี้ 

กิจกรรมเสริม รายละเอียด 

1. การบรหิารบุคลากร       บุคลากรของบรษิทัเป็นผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสยีส าคญัทีช่่วยขบัเคลื่อนการด าเนินธุรกจิทุก

ดา้นเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงค์ของกลุ่มบรษิทั คณะกรรมการบรษิัท ไดม้อบหมายใหฝ่้าย

บริหารเป็นผู้ติดตามดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีจ านวน ความรู้ ทักษะ 

ประสบการณ์ โดยก าหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสม เพื่อให้บุคลากรมีแรงจูงใจ โดย

พนักงานทุกระดบัต้องมคีวามรู ้ความสามารถทีเ่หมาะสม และไดร้บัการปฏบิตัอิย่างเป็น

ธรรม รวมถึงจดัสวสัดกิารต่างๆ อย่างเพยีงพอเพื่อรกัษาบุคลากรที่มคีวามสามารถของ

องคก์รไว ้

2. การยื่นขออนุญาต

ก่อสรา้ง การขอ

อนุญาตจดัสรรทีด่นิ  

      หลงัจากได้รบัการอนุมตัิซื้อที่ดิน บริษัทจะยื่นสนิเชื่อและท าสญัญาสนับสนุนทาง

การเงิน โดยเมื่อมีการโอนกรรมสิทธิท์ี่ดิน จึงจะด าเนินการยื่นขออนุญาตก่อสร้าง 

ด าเนินการขออนุญาตจดัสรรที่ดนิ รวมทัง้ด าเนินการในส่วนงานอื่นๆที่เกี่ยวขอ้งทัง้หมด 

โดยฝ่ายออกแบบและพฒันาโครงการประสานงานร่วมกบัฝ่ายประสานงานราชการเพื่อ

ด าเนินการเกีย่วกบัการยื่นขออนุญาตต่างๆ ซึง่บรษิทัมบีุคลากรทีม่ปีระสบการณ์ มคีวามรู้

ความเชีย่วชาญในเรื่องทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการขออนุญาตก่อสรา้ง และการขออนุญาตจดัสรร

ทีด่นิเป็นอย่างด ี

3. การเปิดขายโครงการ       กลุ่มบรษิทัแบ่งเฟสในการก่อสรา้ง และเปิดขายโครงการทลีะเฟส เพื่อบรหิารความ

เสี่ยงของโครงการ ซึ่งรบัผิดชอบวางแผนร่วมกันทัง้ฝ่ายการตลาด ฝ่ายก่อสร้าง ฝ่าย

ออกแบบและพฒันาโครงการ 

4. การควบคุมคุณภาพ

งานก่อสรา้ง 

      กลุ่มบรษิัทมกีารว่าจา้งผู้รบัเหมาก่อสรา้งจากภายนอกให้เป็นผู้ด าเนินการก่อสรา้ง

ทัง้หมด ซึ่งแผนกตรวจสอบคุณภาพของบริษัทจะท าหน้าที่ร่วมกับฝ่ายควบคุมงาน

ก่อสร้างของบริษัทในการควบคุมการท างานของผู้ร ับเหมาก่อสร้างให้เป็นไปตาม

มาตรฐานการ ก่อสร้างที่ถูกต้องครบถ้วนตามแบบและใช้วสัดุอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน 

รวมถึงสรา้งเสรจ็ภายในเวลาที่ก าหนด โดยการก าหนดการตรวจสอบจะเป็นไปตามช่วง

ระยะเวลาตามความคบืหน้าของการก่อสรา้ง 
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3.2.2 การวิเคราะห์ผู้มส่ีวนได้เสียในห่วงโซ่คณุค่าของธรุกิจ 

กลุ่มผู้มส่ีวนได้เสีย ความคาดหวงั การตอบสนองของบริษทั 

1. ผูถ้อืหุน้ • มส่ีวนร่วมในการพฒันาเศรษฐกจิของ

ประเทศและสงัคม  

• เป็นผูน้ าในการด าเนินธุรกจิทีโ่ปร่งใส

และเตบิโต ไดอ้ย่างยัง่ยนื ควบคู่ไปกบั

การอยู่ร่วมกบัสงัคม และสิง่แวดลอ้ม 

• ผลการด าเนินงานทัง้ในระยะสัน้ และ

ระยะยาว อนัจะสะทอ้นทีม่ลูค่าหุน้ของ

บรษิทั 

• หัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ ในเว็บไซต์

บรษิทั  www.sivarom.co.th 

• นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

• หนังสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้ 

• รายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ 

• ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเรื่อง

ส าคญัของบรษิทั 

• คณะกรรมการจะดูแลให้เรื่องส าคญั ทัง้

ประเด็นที่ ก าหนดในกฎหมายและ

ประเดน็ทีอ่าจมผีลกระทบต่อทศิทางการ

ด าเนินงานของกิจการ ได้ผ่ านการ

พจิารณา และ/หรอื การอนุมตัิของผู้ถือ

หุ้น โดยเรื่องส าคญัดงักล่าวจะถูกบรรจุ

เป็นวาระการประชมุผูถ้อืหุน้ 

2. พนักงานและลูกจา้ง • ความมัน่คงและความกา้วหน้าในการ

ท างาน  

• การปรบัตวัใหส้อดคลอ้งกบัการ

เปลีย่นแปลงในการด าเนินธุรกจิของ

บรษิทั  

• ความสมดุลระหว่างการท างานและชวีติ

ส่วนตวั 

• การรบัฟังความคดิเหน็ของพนักงาน  

• การอบรมใหค้วามรู ้พฒันาศกัยภาพและ

ส่งเสรมิความกา้วหน้า  

• ก ารจัด ส วัส ดิ ก า รที่ ไม่ น้ อ ย ก ว่ าที่

กฎหมายก าหนดหรอืมากกว่าตามความ

เหมาะสม  

• ก า ร ก า ห น ด ค่ า ต อ บ แ ท น แ ล ะ

ผลประโยชน์อื่นๆ ทีเ่ป็นธรรม 

3. ลูกคา้ • พฒันาผลติภณัฑแ์ละบรกิารทีม่คีุณภาพ

และไดม้าตรฐานอย่างต่อเนื่องและ

หลากหลาย  

• น าเสนอผลติภณัฑแ์ละบรกิารทีม่ี

คุณภาพในราคาทีเ่หมาะสม  

• การตดิตามวดัผลความพงึพอใจของ

ลูกคา้เพื่อการพฒันาปรบัปรุงองคก์ร  

• การโฆษณาประชาสมัพนัธแ์ละการ 

• รับฟังความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ

ของลูกคา้ผ่านบรกิารหลงัการขาย 

• การพบปะลูกค้าอย่างสม ่ า เสมอของ

ผูบ้รหิารและพนักงานขาย 
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ส่วนที ่1 หวัขอ้ 3 

กลุ่มผู้มส่ีวนได้เสีย ความคาดหวงั การตอบสนองของบริษทั 

ส่งเสรมิการขาย 

4. คู่คา้ • มกีระบวนการจดัซื้อจดัจา้งและเงือ่นไข

สญัญาหรอืขอ้ตกลงทีเ่ป็นธรรม การช่วย

ใหค้วามรู ้พฒันาศกัยภาพ ยกระดบัการ 

ผลติและการบรกิารใหไ้ดม้าตรฐาน และ

บรษิทัทะมกีารประเมนิผลคู่คา้เพื่อ 

พฒันาการประกอบธุรกจิระหว่างกนั 

อย่างยัง่ยนื 

• จัดช่องทางให้มีการร้องเรียนเรื่องการ

ทุจรติ 

5. ชุมชน • การด าเนินงาน ไม่ส่งผลกระทบดา้นลบ

ต่อความเป็นอยู่ทีด่ขีองชมุชน 

• ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนและแจ้ง

เบาะแส  

• เสรมิสรา้งการเติบโตและคุณภาพชวีติที่

ดใีหแ้ก่ชุมชน 

 
 
3.2 การจดัการด้านความยัง่ยืนในมิติส่ิงแวดล้อม 

 
3.3.1 นโยบายและแนวปฏิบติัด้านส่ิงแวดล้อม 

กลุ่มบรษิทัใหค้วามส าคญักบัการวเิคราะห์ความเสี่ยงและผลกระทบดา้นสิง่แวดล้อมและความปลอดภยัใน

ทุกกระบวนการของการด าเนินธุรกจิรวมถงึใชท้รพัยากรอย่างมปีระสทิธภิาพและประหยดัพลงังานตามหลกัการสากล 

และมกีารเปิดเผยขอ้มูลในการปฏิบตัิตามแนวทางการรบัผดิชอบต่อสงัคม ให้เป็นประโยชน์ต่อผู้มส่ีวนได้ เสยีทุกฝ่าย 

โดยมีจดัท ารายงานเปิดเผยการด าเนินงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมที่คลอบคลุมการด าเนินการด้านธุรกิจ ด้าน

สิง่แวดล้อมด้านความปลอดภยั และด้านสงัคม รวมถงึจดัท าขอ้มูลอย่างถูกต้อง และจดัให้มชี่องทางเผยแพร่ขอ้มูลที่

หลากหลาย ใหผู้ม้ส่ีวนไดเ้สยีสามารถเขา้ถงึขอ้มลูโดยสะดวก 

 
3.3.2 ผลการด าเนินงานด้านส่ิงแวดล้อม 

กลุ่มบรษิทัมกีารจดัท าคารบ์อนฟุตพริน้ทข์ององคก์รทีข่ ึน้ทะเบยีนกบัองคก์ารบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก 

(อบก.) โดยมีบริษัท บูโรเวอริทสั เซอทิฟิเคชัน่ (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นผู้ทวนสอบตามเกณฑ์ข้อก าหนด “แนว

ทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร ฉบบัปรบัปรุงครัง้ที่ 5, มกราคม 2564” และ “แนวทางการทวนสอบ

คารบ์อนฟุตพริน้ทข์ององคก์ร ฉบบัเผยแพร่บนเวบ็ไซตเ์มือ่ปี 2560” โดยวธิกีารทวนสอบประกอบไปดว้ยการตรวจสอบ

เอกสารหลกัฐานทีเ่กีย่วขอ้ง การสมัภาษณ์และการตรวจสอบพืน้ทีอ่งคก์ร นอกจากนี้กลุ่มบรษิทัมกีารด าเนินการเพื่อลด

ผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม ดงันี้ 

3.3 การจดัการด้านความยัง่ยืนในมิติส่ิงแวดล้อม 
3.5  
3.6  
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ส่วนที ่1 หวัขอ้ 3 

1. กลุ่มบริษัทมุ่งมัน่ส่งเสริมกิจกรรมทางธุรกิจที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หรือที่เรียกว่า

กจิกรรมทางธุรกจิคาร์บอนต ่า (low carbon business activities) อย่างต่อเนื่อง ในขณะเดยีวกนักบัการขยาย

การเตบิโตในธุรกจิของบรษิทั 

2. กลุ่มบรษิัทมีการติดตามผลกระทบจากการด าเนินงานของบรษิัทต่อสิง่แวดล้อมอย่างต่อเนื่องและจดัให้มี

มาตรการในการลดผลกระทบต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ 

3. กลุ่มบรษิัทมุ่งมัน่ในการจ ากดัการเพิม่ขึ้นของอุณหภูมโิลกที ่1.5 องศาภายในปี 2593 จากการลดการปล่อย

ก๊าซเรอืนกระจกตามขอ้ตกลงปารสี 

นอกจากนี้ กลุ่มบรษิัทมุ่งด าเนินธุรกจิทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม และค านึงถงึผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมเป็น

ส าคญั โดยบรษิทัใหค้วามส าคญักบัการด าเนินงานในกระบวนการก่อสรา้ง ดงันี้ 

1. กลุ่มบรษิัทเลือกใช้เทคโนโลยีในการก่อสร้างด้วยระบบชิ้นส่วนคอนกรตีส าเร็จรูป (Precast) มาใช้ในการ

ออกแบบและก่อสร้างบ้านในโครงการ ส่งผลให้บรษิัทสามารถลดเวลาการก่อสร้าง ลดจ านวนแรงงาน ลด

มลภาวะทางเสยีง ฝุ่ น กลิน่ และปัญหาการจราจรในโครงการ ส่งเสรมิใหก้ระบวนการก่อสรา้งบ้านเป็นมติรต่อ

สิง่แวดลอ้ม 

2. กลุ่มบรษิัทมแีนวทางเพื่อลดผลระทบด้านฝุ่ นละอองระหว่างการพฒันาโครงการที่เกิดจากการก่อสร้าง การ

ขนส่ง และการเผาไหมใ้นพืน้ทีโ่ล่ง โดยการก าหนดใหต้ดิตัง้ก าแพงสงู หา้มไม่ใหม้กีารเผาขยะในพืน้ทีก่่อสรา้ง 

และตดิสปรงิเกอรพ์่นละอองน ้าลดฝุ่ น เป็นตน้ 

3. กลุ่มบรษิทัร่วมกบัผูร้บัเหมาบรหิารจดัการขยะมลูฝอย และเศษวสัดุก่อสรา้งทีอ่าจเป็นอนัตรายแบ่งแยกอย่าง

ชดัเจน เพื่อความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยในโครงการ ทัง้นี้ บรษิทัไดป้ฏบิตัติามมาตรฐานทีก่ฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง

ระบุไว ้

 
3.3 การจดัการความยัง่ยืนในมิติสงัคม 

 
3.4.1 นโยบายและแนวปฏิบติัด้านสงัคม 

กลุ่มบรษิทัมนีโยบายทีจ่ะด าเนินธุรกจิทีเ่ป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกจิ และสงัคม และยดึมัน่การปฏบิตัตินเป็น

พลเมอืงทีด่ ีและปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้บงัคบัทีเ่กี่ยวขอ้งอย่างครบถ้วน โดยบรษิทัจะมุ่งมัน่ในการพฒันาส่งเสรมิ

และยกระดบัคุณภาพชวีติของสงัคม และชุมชนอนัเป็นทีท่ีบ่รษิทัตัง้อยู่ใหม้คีุณภาพดขีึน้พรอ้มกบัการเตบิโตของบรษิทั 

กลุ่มบรษิัทยดึถือนโยบายที่ต้องดูแลและสานสมัพนัธ์กบัชุมชนใกล้เคยีง จงึสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน

อย่างสม ่าเสมอ โดยด าเนินโครงการต่าง ๆ ทีค่ านึงถงึความเหมาะสมและประโยชน์ที่ชุมชนและสงัคมจะพงึไดร้บัเพื่อ 

การพฒันาชุมชนอย่างยัง่ยนื รวมถงึส่งพนักงานของบรษิทัเขา้ร่วมกจิกรรมชุมชน พร้อมทัง้ใหก้ารสนับสนุนกจิกรรมใน

ชุมชนอย่างเป็นประจาและสม ่าเสมอ 

 
3.4.2 ผลการด าเนินงานด้านสงัคม 

กลุ่มบรษิทัมคีวามมุ่งมัน่ในการขบัเคลื่อนการพฒันาเพื่อยกระดบัคุณภาพชวีติ และความเป็นอยู่ที่ดใีห้กบั

ชุมชน และสงัคมโดยรอบ บรษิทัไดด้ าเนินงานดา้นกจิกรรมเพื่อสงัคมมาอย่างต่อเนื่อง และมุ่งหวงัใหชุ้มชนและสงัคม 

3.4 การจดัการความยัง่ยืนในมิติสงัคม 
3.7  
3.8  
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ส่วนที ่1 หวัขอ้ 3 

เตบิโตอย่างยัง่ยนืควบคู่ไปกบัการเจรญิเติบโตของบรษิทั ทัง้นี้ บรษิทัได้ร่วมขบัเคลื่อนโครงการและกจิกรรมเพื่อสรา้ง

คุณค่าและประโยชน์ร่วมกบัชุมชนและสงัคม ตลอดจนบรษิทัไดป้ลูกฝังวฒันธรรมองคก์รใหพ้นักงานมคีวามรบัผดิชอบ

ต่อตนเอง มคีวามรบัผดิชอบต่อบรษิัทและมีความรบัผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสยี ซึ่งสะท้อนผ่านการมส่ีวนร่วมในการ

ขบัเคลื่อนกจิกรรมเพื่อสงัคมของบรษิทั 

กลุ่มบรษิัทได้ด าเนินงานด้านกิจกรรมเพื่อสงัคมมาอย่างต่อเนื่อง และมุ่งหวงัให้ชุมชน และสงัคม เติบโต

อย่างยัง่ยนืควบคู่ไปกบัการเจรญิเตบิโตของบรษิทั โดยในปี 2564 บรษิทัมกีารจดักจิกรรมดา้นสงัคม ดงันี้ 

1. กลุ่มบรษิทัใหค้วามส าคญักบัประเดน็ดา้นสุขภาพและความปลอดภยัของผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทัง้หมดทีเ่กี่ยวขอ้งกบั

การด าเนินงานของกลุ่มบรษิทั โดยมโีครงการและกจิกรรมเพื่อสงัคมดา้นสุขภาพและความปลอดภยั ดงันี้ 

• โครงการเพราะเราห่วงใย .. ใส่ใจทุกสงัคม : กลุ่มบรษิทัไดท้ าการปูพรมฉีดวคัซนีให้กบัชุมชนวดั

ดอกไม ้ชุมชนเทพารกัษ์ ชุมชนสุขุมวทิ-บางป ูและชุมชนใกลเ้คยีงรวมไปถงึครอบครวัของพนักงาน

ทุกคน คู่คา้ ผูร้บัเหมา และผูท้ีม่ส่ีวนเกี่ยวขอ้งกบักลุ่มบรษิทั สวิารมณ์ เรยีลเอสเตท จ ากดั เพื่อเพิม่

ความอุ่นใจ และยกระดบัความปลอดภยัใหส้งัคมและพืน้ทีใ่กลเ้คยีง 

    

2. กลุ่มบรษิัทสนับสนุนและมีการจดัการให้พนักงานของบรษิัทมสุีขภาวะที่ด ีเพื่อท าให้เกิดสถานที่ท างานที่ดี

ทีสุ่ด โดยบรษิทัมุ่งเน้นการป้องกนัอุบตัเิหตุทีอ่าจเกดิขึน้อย่างเตม็ความสามารถ และเสรมิสรา้งใหพ้นักงานมี

จติส านึกดา้นความปลอดภยั อกีทัง้มกีารใหค้วามรูผ้่านการฝึกอบรมและส่งเสรมิใหพ้นักงานมสุีขภาพอนามยั

ทีด่ ีและไม่ท าการใดทีเ่ป็นผลรา้ยต่อสุขภาพอนามยัแก่ลูกคา้หรอืผูร้บับรกิาร รวมถงึดูแลสถานทีท่ างานใหถู้ก

สุขลักษณะและมีความปลอดภัยอยู่เสมอ อีกทัง้ มีสวสัดิการเกี่ยวกับประกันสุขภาพและอุบัติเหตุให้แก่

พนักงาน  

3. กลุ่มบรษิทัมกีารด าเนินการมอบประโยชน์สงูสุดแก่ชุมชนโดยรอบและการด าเนินการต่าง ๆ เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้่า

ชุมชนของบรษิทัมกีารพฒันาและเตบิโต โดยมโีครงการและกจิกรรมเพื่อสงัคม ดงันี้ 

• โครงการท าบุญทอดผ้าป่าการศึกษา เพื่อมอบคอมพิวเตอรใ์ห้แก่นักเรียนโรงเรียนประถม

นนทรี : กลุ่มบรษิัทได้ให้การสนับสนุนมอบคอมพิวเตอร์ให้แก่นักเรยีนโรงเรยีนประถมนนทรี มี

เป้าหมายทีจ่ะส่งเสรมิการสรา้งรายไดแ้ละอาชพี โดยใชเ้ทคโนโลยเีป็นเครื่องมอื ซึง่ปัจจุบนัโรงเรยีน

มคีวามขาดแคลนงบประมาณในการจดัหาเครื่องคอมพิวเตอร์ ท าให้ไม่เพียงพอต่อกระบวนการ
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บรษิทั สวิารมณ์ เรยีลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 

ส่วนที ่1 หวัขอ้ 3 

เรยีนรู้ การสร้างทกัษะและอาชีพ และการสร้างรายได้ระหว่างเรยีนให้กับนักเรยีน  บรษิัทจึงร่วม

ท าบุญทอดผา้ป่าการศกึษา เพื่อมอบคอมพวิเตอรใ์หแ้ก่นักเรยีน 

 

• โครงการช่วยเหลือแคมป์คนงานบริเวณโครงการ สิวารมณ์วิลเลจ (สุขมุวิท-เทพารกัษ์) : กลุ่ม

บริษัทได้ให้การสนับสนุนข้าวสารอาหารแห้งให้แก่ผู้พักอาศัยบริเวณโครงการสิวารมณ์วิลเลจ 

(สุขมุวทิ-เทพารกัษ์) ทีไ่ดร้บัผลกระทบและความเดอืดรอ้นจากการแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 

  

• โครงการช่วยเหลือประชาชนท่ีได้รบัผลกระทบและความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของ

โรคโควิด-19 : กลุ่มบรษิัทไดใ้ห้การสนับสนุนและช่วยเหลอืประชาชนที่ไดร้บัผลกระทบและความ

เดอืดรอ้นจากการแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 โดยใหก้ารสนับสนุนหน้ากากอนามยัแบบใชแ้ลว้ทิ้ง

และบหีมีก่ึง่ส าเรจ็รปู ตรา Nissin ชนิดซองผ่านทางผูว้่าราชการจงัหวดัสมุทรปราการ เทศบางต าบล

บางป ูจงัหวดัสมุทรปราการ  
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บรษิทั สวิารมณ์ เรยีลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 

ส่วนที ่1 หวัขอ้ 3 

• โครงการสนับสนุนสเปรยแ์อลกอฮอลเ์พื่อมอบให้แก่มูลนิธิของขวญัแห่งชีวิต : กลุ่มบรษิทัได้

ใหก้ารสนับสนุนสเปรยแ์อลกอฮอลเ์พื่อน าสเปรยแ์อลกอฮอล์เพื่อจดัเขา้ชุดใน "ถุงของขวญัแห่งชวีติ" 

ซึง่จะน าไปมอบใหแ้ก่ประชาชนทีก่กัตวัอยู่ทีบ่า้น หรอืศูนยพ์กัคอยต่อไป 
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บรษิทั สวิารมณ์ เรยีลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 

 ส่วนที ่1 หวัขอ้ 4   
 
 

 

4.   การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจดัการ 

ค าอธบิายต่อไปนี้อา้งองิจากงบการเงนิรวมทีต่รวจสอบแลว้ของบรษิทัส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 วนัที ่31 

ธนัวาคม 2563 และวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 รวมทัง้หมายเหตุประกอบงบการเงนิทีเ่กีย่วขอ้งทีแ่นบกบัเอกสารฉบบันี้  งบการเงนิ

รวมทีต่รวจสอบแลว้ของบรษิทัไดร้บัจดัท าขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิของไทย (TFRS)  

เนื้อหาในหวัขอ้นี้มีขอ้มูลที่มลีกัษณะเป็นการคาดการณ์ล่วงหน้า (Forward-looking) ซึ่งมคีวามเสี่ยงและมคีวามไม่

แน่นอน ผลการด าเนินงานจรงิอาจแตกต่างจากผลการด าเนินงานที่คาดการณ์ไว้ที่บรรยายในหัวข้อนี้อย่างมีนัยส าคัญอัน

เนื่องมาจากหลายปัจจยั รวมถึงที่ระบุไว้ในส่วนที่ 2.2 หวัข้อ “ปัจจยัความเสี่ยง” และ “ขอ้มูลที่มีลกัษณะเป็นการคาดการณ์

ล่วงหน้า” 

4.1 ภาพรวมฐานะการเงินและผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา 

บรษิทั สวิารมณ์ เรยีลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) ("บรษิทั") (ชื่อเดมิ บรษิทั สวิารมณ์ จ ากดั) จดทะเบียนก่อตัง้ เมื่ อ

วนัที่ 24 พฤษภาคม 2560 ด้วยทุนจดทะเบยีนเริม่ต้น 1.00 ล้านบาท และ ณ วนัที่ 2 มนีาคม 2565 มทีุนจดทะเบยีน 510.00 

ลา้นบาท เป็นทุนช าระแลว้ 380.00 ลา้นบาท เพื่อประกอบธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัยป์ระเภททีอ่ยูอ่าศยัแนวราบในประเทศไทย 

โดยกลุ่มครอบครวัมโนธรรมรกัษา ภายใตก้ารบรหิารงานของคุณอรรถปวทิย ์มโนธรรมรกัษาเป็นผูบ้รหิารหลกั ซึง่มคีวามช านาญ

และประสบการณ์ในธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ประเภท บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์โฮม และอาคารพาณิชย์ มาอย่างต่อเนื่อง

มากกว่า 10 ปี โดยปัจจุบันมีการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศยับ้านแนวราบในจงัหวดัสมุทรปราการ บริเวณพื้นที่บางปู และ

เทพารกัษ์ และท าเลทีม่กีารขยายตวัของนิคมอุตสาหกรรม นิคมพฒันา-จงัหวดัระยอง ภายใต้ชื่อ “สวิารมณ์” หรอื “SIVAROM” 

ด้วยแนวคดิ “Best Smart Living” ซึ่งได้รบัผลตอบรบัที่ดจีากผู้บรโิภค เนื่องจากบรษิัทมีความโดดเด่นด้านการออกแบบบ้าน 

พื้นที่ใช้สอยภายในบ้าน รูปแบบโครงการ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยเีขา้ร่วมกบัอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในบ้านเพื่ออ านวยความ

สะดวกใหแ้ก่ผูอ้ยู่อาศยั และสิง่อ านวยความสะดวกภายในโครงการ ใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภคยุคใหมใ่นทกุ

แงมุ่ม โดย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 บรษิทัมสีดัส่วนการถอืหุน้ในบรษิทั สวิารมณ์ ไชน่า จ ากดั และบรษิทั สยามพฒันา เรยีล

เอสเตท จ ากดั ซึ่งประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ประเภทที่อยู่อาศยัแนวราบ คดิเป็นร้อยละ 51.00 และร้อยละ 100.00 

ตามล าดบั 

บรษิทัเริม่ต้นพฒันาอสงัหารมิทรพัย์แนวราบ ไดแ้ก่ โครงการสวิารมณ์ ปารค์ (สุขุมวทิ -บางปู) ภายใต้การด าเนินงาน

ของบรษิัท สวิารมณ์ เรยีลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) เริม่ก่อสรา้งเมื่อเดอืนพฤศจกิายน 2561 ซึ่งเปิดขายในเดอืนมกราคม 2562 

เป็นโครงการประเภทบ้านเดีย่ว จ านวน 116 ยูนิต ตัง้อยู่บรเิวณ ถนนสุขุมวทิ ต าบลบางปู อ าเภอเมอืงสมุทรปราการ จงัหวดั

สมุทรปราการ ท าใหบ้รษิทัเริม่รบัรูร้ายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัยต์ัง้แต่ช่วงตน้ปี 2562 เป็นต้นมา ต่อมาหลงัจากทีโ่ครงการ

ดงักล่าวประสบความส าเรจ็และได้รบัการตอบรบัจากลูกค้าเป็นอย่างด ีจงึไดเ้ปิดตวัโครงการสวิารมณ์ เนเจอร์พลสั (บางปู 83) 

ภายใต้การด าเนินงานของบรษิัท สวิารมณ์ ไชน่า จ ากดั ซึ่งเป็นบรษิทัย่อย เริม่ก่อสรา้งเมื่อเดอืนมนีาคม 2562 เปิดขายในช่วง

เดอืนกุมภาพนัธ์ 2563 เป็นโครงการประเภทบ้านแฝดและทาวน์โฮม จ านวน 158 ยูนิต ตัง้อยู่บรเิวณถนนสุขุมวทิ ต าบลบางปู

ใหม่ อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ ในขณะเดียวกันบริษัทได้เริม่ขยายฐานลูกค้ากลุ่มพนักงานโรงงานใน

จงัหวดัระยองคอื โครงการสวิารมณ์ ซิตี้ (ระยอง) ภายใต้การด าเนินงานของบรษิัท สยามพฒันา เรยีลเอสเตท จ ากัด ซึ่งเป็น

บรษิทัย่อย เริม่ก่อสรา้งเมื่อเดอืนเมษายน  2562 เปิดขายในช่วงเดอืนพฤษภาคม 2562 โดยขยายประเภทโครงการใหค้รอบคลุม
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บรษิทั สวิารมณ์ เรยีลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 

 ส่วนที ่1 หวัขอ้ 4   
 
 

 

ความตอ้งการของลูกคา้ใหม้ากขึน้ ไดแ้ก่ บา้นเดีย่ว บ้านแฝด ทาวน์โฮม และอาคารพาณิชย ์จ านวนรวม 199 ยนูิต ตัง้อยู่บรเิวณ 

ถนนนิคมพฒันาสาย 13 ต าบลมะขามคู่ อ าเภอนิคมพฒันา จงัหวดัระยอง  

นอกจากนี้ในปี 2562 บรษิัท สวิารมณ์ เรยีลเอสเตท จ ากัด (มหาชน) ซื้อหุ้นสามญัของบรษิัท ทูบไีบรท์ พรแีคสท ์

จ ากดั ซึ่งประกอบธุรกจิผลติแผ่นผนังคอนกรตีส าเรจ็รูปหรอืแผ่นพรแีคสท์ (Pre-cast) เพื่อการบรหิารประสทิธภิาพการผลติแผ่

นพรแีคสทส์ าหรบัใชใ้นโครงการของกลุ่มบรษิทั ในสดัส่วนการถอืหุน้ทัง้หมดรอ้ยละ 99.99 ของทุนจดทะเบยีน จากบุคคลทีเ่กีย่ว

โยงกนั ไดแ้ก่ กลุ่มครอบครวัมโนธรรมรกัษา ซึง่เป็นกลุ่มผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษิทั ต่อมาในทีป่ระชุมกรรมการบรษิทัครัง้ที ่6/2564 

เมื่อวนัที ่17 กนัยายน 2564 มมีตใิหบ้รษิทัจ าหน่ายหุน้สามญัของบรษิทั ทบูไีบรท์ พรแีคสท ์จ ากดั ในสดัส่วนการถอืหุน้ทัง้หมด

รอ้ยละ 99.99 ของทุนจดทะเบยีน ให้แก่บุคคลที่เกี่ยวโยงกนั ได้แก่ นายพชร มโนธรรมรกัษา กลุ่มผูถ้ือหุ้นใหญ่ของบรษิัท ใน

ราคา 40.00ล้านบาท ซึ่งเป็นราคาที่อยู่ในช่วงราคาอ้างองิจากการประเมนิมูลค่าจากผู้ประเมนิอิสระที่ได้รบัความเหน็ชอบจาก

ส านักงาน ก.ล.ต. เนื่องจากธุรกจิการผลติสนิคา้แผ่นคอนกรตีส าเรจ็รปูมอีตัราท าก าไรอยู่ในระดบัต ่า และการแข่งขนัดา้นราคาอยู่

ในระดบัสงู และไดน้ าเงนิทีไ่ดร้บัจากการขายเงนิลงทุนเป็นเงนิทุนหมุนเวยีนส าหรบัพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัยใ์นอนาคต 

ส าหรบัปี 2564 บริษัทได้มีการเปิดตัวโครงการภายใต้การด าเนินงานของบริษัท สิวารมณ์ เรียลเอสเตท จ ากัด 

(มหาชน) จ านวน 2 โครงการคอื 1) โครงการสวิารมณ์ วลิเลจ (สุขุมวทิ-เทพารกัษ์) เริม่ก่อสรา้งเมื่อเดอืนกุมภาพนัธ์ 2564 ซึ่ง

เปิดขายในช่วงเดอืนพฤษภาคม 2564 เป็นโครงการประเภททาวน์โฮม จ านวน 107 ยูนิต ตัง้อยู่บรเิวณถนนเทพารกัษ์ ต าบล

ส าโรงฝัง่ใต้ อ าเภอเมอืงสมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ 2) โครงการสวิารมณ์ แกรนด์ (สุขุมวทิ - บางปู) เริม่ก่อสร้างเมื่อ

เดอืนมนีาคม 2564 ซึ่งเปิดขายในช่วงเดอืนมถิุนายน 2564 เป็นโครงการประเภทบ้านเดีย่ว จ านวน 277 ยนูิต ตัง้อยู่บรเิวณถนน

สุขมุวทิ ต าบลบางปใูหม่ อ าเภอเมอืงสมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทสิวารมณ์มีการพัฒนาโครงการทัง้หมด 5 โครงการ มูลค่าโครงการรวม 

2,509.35 ล้าน บาท ประกอบดว้ย โครงการทีส่รา้งและโอนเสรจ็แล้ว จ านวน 1 โครงการ ไดแ้ก่ โครงการสวิารมณ์ เนเจอร์พลสั 

(บางป ู83) มลูค่าโครงการ 508.14 ลา้นบาท และโครงการซึง่อยู่ระหว่างการพฒันาและด าเนินการขาย จ านวน 4 โครงการ ไดแ้ก่ 

โครงการสวิารมณ์ ปาร์ค (สุขุมวทิ-บางปู) มูลค่าโครงการ 454.52 ล้านบาท และโครงการสวิารมณ์ ซติี้ (ระยอง) มูลค่าโครงการ 

274.47 ล้านบาท โครงการสวิารมณ์ แกรนด์ (สุขุมวทิ - บางปู) มูลค่าโครงการ 951.92 ล้านบาท และโครงการสวิารมณ์ วลิเลจ 

(สุขุมวทิ-เทพารกัษ์) มูลค่าโครงการรวม 320.30 ล้านบาท โดยบรษิทัจะมกีารรบัรูร้ายไดแ้ละตน้ทุนจากการขายอสงัหารมิทรพัย์

เมื่อมกีารโอนกรรมสทิธิ ์ส่วนโครงการทีอ่ยู่ระหว่างการก่อสรา้งบรษิทัจะบนัทกึตน้ทุนการก่อสรา้งและค่าใชจ้่ายอื่นทีเ่กีย่วขอ้งเป็น

สินทรพัย์ในรายการสินค้าคงเหลือ (ต้นทุนการพัฒนาอสงัหาริมทรพัย์) จนกระทัง่โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จและมีการโอน

กรรมสทิธิใ์ห้แก่ลูกคา้แล้ว อีกทัง้บรษิัทยงัมีโครงการในอนาคตทีบ่รษิัทเป็นเจ้าของกรรมสทิธิท์ี่ดนิแล้ว 3 โครงการ ซึ่งมมีูลค่า

โครงการโดยประมาณ 1,317.49 ลา้นบาท โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

ล าดบั ช่ือโครงการ ประเภทโครงการ 

มูลค่า

โครงการ 

(ล้านบาท) 

จ านวน 

ยูนิต

ขาย

ทัง้หมด 

ราคาขาย 

เฉล่ียต่อ 

จ านวนยูนิต 

เดือน/ ปีท่ี 

เปิดขาย 

เดือน/ ปีท่ี

เร่ิมโอน

กรรมสิทธ์ิ 

เดือน/ ปีท่ี 

ปิดโครงการ 

โครงการทีปิ่ดโครงการแลว้ 

1 
โครงการสวิารมณ์ 

เนเจอรพ์ลสั (บางป ู83) /2 
บา้นแฝดและทาวโฮม 508.14 158 3.22 ก.พ. 63 เม.ย. 63 ก.ย. 64 

110



บรษิทั สวิารมณ์ เรยีลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 

 ส่วนที ่1 หวัขอ้ 4   
 
 

 

ล าดบั ช่ือโครงการ ประเภทโครงการ 

มูลค่า

โครงการ 

(ล้านบาท) 

จ านวน 

ยูนิต

ขาย

ทัง้หมด 

ราคาขาย 

เฉล่ียต่อ 

จ านวนยูนิต 

เดือน/ ปีท่ี 

เปิดขาย 

เดือน/ ปีท่ี

เร่ิมโอน

กรรมสิทธ์ิ 

เดือน/ ปีท่ี 

ปิดโครงการ 

รวมทัง้ส้ิน 508.14 158 3.22    

โครงการทีอ่ยู่ระหว่างการขายและพฒันา 

1 
โครงการสวิารมณ์ 

ปารค์ (สุขมุวทิ-บางป)ู /1 
บา้นเดีย่ว 454.52 116 3.92 ม.ค. 62 ก.ค. 62 n.a. 

2 
โครงการสวิารมณ์ 

ซติี้ (ระยอง) /3 

บา้นเดีย่ว บา้นแฝด

ทาวโฮมและอาคาร

พาณิชย ์

274.47 199 1.38 เม.ย. 62 ต.ค. 62 n.a. 

3 
โครงการสวิารมณ์ 

แกรนด ์(สุขมุวทิ - บางป)ู /1 
บา้นเดีย่ว 951.92 227 4.20 ม.ิย. 64 ก.ค. 64 n.a. 

4 
โครงการสวิารมณ์ 

วลิเลจ (สุขมุวทิ-เทพารกัษ์) /1 
ทาวน์เฮาส ์ 320.30 107 2.99 ส.ค. 64 ก.ย. 64 n.a. 

รวมทัง้ส้ิน 2,001.21 649 3.08    

โครงการทีอ่ยู่ระหว่างการพฒันา 

1 
โครงการสวิารมณ์ เนเจอรพ์ลสั 2 

(สุขมุวทิ-บางป)ู  /1 
บา้นแฝด 179.15 40 4.47 - - - 

2 
โครงการสวิารมณ์ เนเจอรพ์ลสั 

(อสัสมัชญั-ศรรีาชา) /1 

บา้นเดีย่ว บา้นแฝด

และทาวโฮม 
438.23 134 3.27 - - - 

3 
โครงการสวิารมณ์ วลิเลจ 

(สุขมุวทิ-บางป)ู /4 

บา้นแฝด ทาวโฮมและ

อาคารพาณิชย ์
700.11 205 3.42 - - - 

รวมทัง้ส้ิน 1,317.49 379 3.48    

หมายเหตุ: 1/   โครงการทีพ่ฒันาโดย บรษิทั สวิารมณ์ เรยีลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
2/   โครงการทีพ่ฒันาโดย บรษิทั สวิารมณ์ ไชน่า จ ากดั 
3/   โครงการทีพ่ฒันาโดย บรษิทั สยามพฒันา เรยีลเอสเตท จ ากดั 
4/   โครงการทีพ่ฒันาโดย บรษิทั บางป ูแลนด ์58 จ ากดั  

 

บรษิทัมรีายไดร้วมส าหรบัปี 2562 ปี 2563 และปี 2564 เท่ากบั 241.35 ลา้นบาท 557.03 ลา้นบาท และ 575.61 ลา้น

บาทตามล าดบัเตบิโตอย่างต่อเนื่องในแต่ละปีตามแผนการขยายโครงการของบรษิทั โดยคดิเป็นอตัราการเตบิโตเฉลี่ยสะสมต่อปี 

(Compound Annual Growth Rate: CAGR) อยู่ที่ร้อยละ 33.61 ต่อปี สาเหตุหลักมาจากแนวโน้มความต้องการที่อยู่อาศัย

ประเภทบา้นจดัสรรเตบิโตอย่างต่อเนื่อง จากกระแสชวีติวถิใีหม่ (New Normal) ทีท่ าใหผู้ซ้ื้อหนัมาใหค้วามส าคญักบัพืน้ทีใ่ชส้อย

และฟังกช์ัน่ทีเ่อือ้ต่อการท างานทีบ่า้นมากขึน้ ส่งผลใหบ้า้นแนวราบในท าเลชานเมอืงไดร้บัความนิยมสงู ประกอบกบัการขยายตวั

ของตวัเมอืงตามระบบสาธารณูปโภค เช่น รถไฟฟ้า ทางด่วน รวมถงึการลงทุนโครงสรา้งพืน้ฐานของทางภาครฐัฯ และเอกชนที่

กระจายไปตามชาญเมอืงและเขตเศรษฐกจิทีส่ าคญัของประเทศ 
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บรษิทัมกี าไรขัน้ตน้ส าหรบัปี 2562 ปี 2563 และปี 2564 เท่ากบั 67.71 ลา้นบาท 145.40 ลา้นบาท และ 169.94 ลา้น

บาท หรอืคดิเป็นอตัราก าไรขัน้ต้น รอ้ยละ 28.48 รอ้ยละ 26.48 และรอ้ยละ 30.39 ตามล าดบั โดยก าไรขัน้ต้นในปี 2563 เพิม่ขึน้

จากปีก่อน 77.69 ล้านบาท เนื่องจากบรษิทัมแีนวทางการก าหนดราคาที่เหมาะสมกบักลุ่มลูกคา้และมกีารเปิดตวัโครงการสวิา

รมณ์ เนเจอร์พลสั (บางป ู83) ซึง่เปิดขายช่วยเดอืนกุมภาพนัธ์ 2563 ท าใหม้กีารรบัรูก้ าไรจากโครงการดงักล่าวเพิม่ขึน้เป็นหลกั 

ในขณะทีอ่ตัราก าไรขัน้ต้นของบรษิทัในปี 2563 ลดลงจากปีก่อนเลก็น้อย เน่ืองจากในบางโครงการมอีตัราก าไรขัน้ต้นที่ต ่ากว่า

ค่าเฉลีย่จากการการปรบัราคาขายเพื่อใหร้าคาอยู่ในระดบัทีส่ามารถแขง่ขนักบับรษิทัคู่แขง่ในช่วงการระบาดของโรค COVID-19  

ส าหรบัปี 2564 บรษิัทมกี าไรขัน้ต้น เพิม่ขึ้นจากปีก่อนเท่ากบั 24.54 ล้านบาท เนื่องจากบรษิัทมกีารเปิดตวัโครงการใหม่ คือ 

โครงการสวิารมณ์ แกรนด์ (สุขุมวทิ - บางปู) ในช่วงเดอืนมถิุนายน 2564 และโครงการสวิารมณ์ วลิเลจ (สุขุมวทิ - เทพารกัษ์) 

ในช่วงเดอืนสงิหาคม 2564 ซึ่งเป็นโครงการทีอ่ยู่ในท าเลทีม่ศีกัยภาพท าใหส้ามารถก าหนดราคาตามราคาตลาด ซึ่งเป็นราคาที่

เหมาะสมกบักลุ่มลูกคา้ในท าเลดงักล่าว 

บรษิทัมกี าไรสุทธสิ าหรบัปี 2562 ปี 2563 และปี 2564 เท่ากบั (5.15) ลา้นบาท 42.49 ลา้นบาท และ 63.54 ลา้นบาท 

หรอืคดิเป็นอตัราก าไร (ขาดทุน) สุทธริอ้ยละ (2.13) รอ้ยละ 7.63 และรอ้ยละ 11.04 ของรายไดร้วมตามล าดบั โดยก าไรสุทธใินปี 

2563 เพิม่ขึน้จากปีก่อน 47.64 ล้านบาท โดยบรษิทัมอีตัราก าไรขัน้ต้นในปี 2563 ค่อนขา้งคงทีเ่มื่อเทยีบกบัปีก่อน ดงันัน้ก าไร

สุทธทิีเ่พิม่ขึน้จงึมสีาเหตุหลกัมาจากยอดการโอนกรรมสทิธิข์องบรษิัท ซึ่งรบัรูเ้ป็นรายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัย์และก าไร

ขัน้ตน้ทีเ่พิม่ขึน้ตามแผนการขายโครงการเนื่องจากมกีารเปิดตวัโครงการสวิารมณ์ เนเจอรพ์ลสั (บางป ู83) เมื่อเดอืนกุมภาพนัธ ์

2563 ท าให้มรีายได้จากการขายอสงัหารมิทรพัย์เพิม่ขึน้จากปีก่อนหน้า อีกทัง้บรษิัทมคี่าใชจ้่ายที่สูงขึ้นจากปีก่อนในสดัส่วนที่

น้อยกว่ารายได ้โดยเป็นการเพิม่ในส่วนของต้นทุนขายเป็นหลกั สอดคลอ้งกบัรายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัย์ส่งผลใหบ้รษิทั

มกี าไรสุทธเิพิม่ขึน้ นอกจากนี้ ในปี 2562 บรษิทัมคี่าใชจ้่ายในการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์จากการปรบัมาตรฐานรายงานทาง

การเงนิ ฉบบัที ่2 ส่งผลใหบ้รษิทัมผีลการด าเนินงานขาดทุน ส าหรบัปี 2564 บรษิทัมกี าไรสุทธ ิเพิม่ขึน้จากปีก่อนเท่ากบั 21.05 

ลา้นบาท เน่ืองจากยอดการโอนกรรมสทิธิอ์สงัหารมิทรพัยเ์ป็นหลกัท าใหส้ามารถรบัรูเ้ป็นรายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัยแ์ละ

ก าไรขัน้ตน้ทีเ่พิม่ขึน้ตามแผนการขายโครงการเนื่องจากมกีารเปิดตวัโครงการสวิารมณ์ แกรนด์ (สุขมุวทิ - บางป)ู และโครงการสิ

วารมณ์ วิลเลจ (สุขุมวทิ - เทพารกัษ์) ซึ่งเป็นโครงการที่อยู่ในท าเลที่มีศกัยภาพท าให้สามารถก าหนดราคาตามราคาตลาด

ประกอบกบับรษิทัสามารถบรหิารตน้ทุนค่าก่อสรา้งไดด้ยีิง่ขึน้ จงึท าใหอ้ตัราก าไรขัน้ตน้และอตัราก าไรสุทธปีิ 2564 เพิม่ขึน้  

 

4.2 การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 

ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2563 บรษิทัไดเ้ปลี่ยนแปลงเกณฑ์ในการจดัท างบการเงนิ โดยการไดถ้อืปฏบิตัติามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงนิส าหรบักิจการที่มส่ีวนได้เสยีสาธารณะจากเดมิที่เคยถือปฏิบตัิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ

ส าหรบักจิการทีไ่ม่มส่ีวนไดเ้สยีสาธารณะ ฝ่ายบรหิารของบรษิทัไดป้ระเมนิแล้วเห็นว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิส าหรบั

กจิการทีม่ส่ีวนไดเ้สยีสาธารณะดงักล่าวทีม่ผีลกระทบตอ่งบการเงนิปีปัจจบุนัทีม่นีัยส าคญั มดีงัต่อไปนี้ มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่

1 เรื่อง การน าเสนองบการเงนิ มผีลต่อการน าเสนองบการเงนิและการเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ มาตรฐาน

การบญัช ีฉบบัที ่24 เรื่อง การเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบับุคคลหรอืบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบั

ที่ 8 เรื่อง ส่วนงานด าเนินงาน มผีลกระทบต่อการเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ และมาตรฐานรายงานทาง

การเงนิ ฉบบัที ่2 เรื่อง การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 
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การวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 

รายได้ 

ส าหรบัปี 2562 ปี 2563 และปี 2564 มโีครงสรา้งรายได ้ดงันี้   

รายได้จากการขาย 

ส าหรบัปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัย ์ 215.63 89.34 540.05 96.95 553.50 96.16 

รายไดจ้ากการขายพรแีคสท ์ 22.15 9.18 9.13 1.64 5.75 1.00 

รายไดอ้ื่น** 3.57 1.48 7.85 1.41 16.36 2.84 

รวมรายได ้ 241.35 100.00 557.03 100.00 575.61 100.00  
หมายเหตุ ** รายไดอ้ื่น ๆ เช่น ดอกเบีย้รบัเงนิใหกู้ย้มืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั รายไดจ้ากการรบิเงนิจอง/สญัญา/ดาวน์ ก าไรจากการจ าหน่ายทรพัยส์นิ ก าไรจากการ 

   ขายเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย เป็นตน้ 
 

ในภาพรวมช่วงปี 2562 ปี 2563 และปี 2564 รายไดร้วมของบรษิทัเตบิโตอย่างต่อเนื่องในแต่ละปี โดยคดิเป็นอตัรา

การเตบิโตเฉลี่ยสะสมต่อปี (Compound Annual Growth Rate: CAGR) อยู่ที่รอ้ยละ 33.61 ต่อปี โดยรายไดห้ลกัของบรษิัทมา

จาก 1) รายได้จากการขายอสงัหารมิทรพัย์ คิดเป็นสดัส่วนของรายได้ทัง้หมดเฉลี่ยร้อยละ  95.28 ซึ่งเป็นรายได้จากการขาย

โครงการอสงัหารมิทรพัย์ 2) รายไดจ้ากการขายพรแีคสท ์คดิเป็นสดัส่วนของรายไดท้ัง้หมดเฉลีย่รอ้ยละ 2.70 และ 3) รายไดอ้ื่น 

คดิเป็นสดัส่วนของรายไดท้ัง้หมดเฉลีย่รอ้ยละ 2.02 โดยหลกัเป็นรายไดจ้ากดอกเบี้ยรบั รายไดค้่าเช่า รายไดจ้ากการรบิเงนิจอง 

รายไดจ้ากส่วนต่างค่ามเิตอร์น ้ามเิตอรไ์ฟ รายไดอ้ื่นค่าบรหิารจดัการโครงการ เป็นต้น ทัง้นี้รายละเอยีดของรายไดแ้ต่ละประเภท

สามารถสรุปไดด้งันี้ 

 

รายได้จากการขายอสงัหาริมทรพัย ์

บรษิัทมรีายได้จากการขายอสงัหารมิทรพัย์ส าหรบัปี 2562 ปี 2563 และปี 2564 จ านวน 215.63 ล้านบาท 540.05 

ลา้นบาท และ 553.50 ลา้นบาทตามล าดบั หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 89.34 รอ้ยละ 96.95 และรอ้ยละ 96.16 ของรายไดร้วมตามล าดบั 

ทัง้นี้ บรษิัทรบัรูร้ายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัย์เป็นรายได้ในงบการเงนิ เมื่อมกีารโอนกรรมสทิธิใ์ห้กบัผูซ้ื้อแล้ว

เท่านัน้ ซึ่งมปัีจจยัอื่นส่งผลต่อการขายและการโอนกรรมสทิธิบ์้านคอื ปรมิาณบ้านทีพ่รอ้มขาย ความสามารถของพนักงานขาย 

การติดตามการโอนกรรมสทิธิ ์และการอนุมตัิสนิเชื่อจากธนาคารพาณิชย์ของลูกคา้ นอกจากนี้ยงัมปัีจจยัภายนอก เช่น สภาวะ

เศรษฐกจิ หรอืมาตรการจากรฐับาล เป็นตน้  

 ตารางภาพรวมการเปิดขายโครงการ การก่อสรา้ง การก่อสรา้งแลว้เสรจ็และการโอนกรรมสทิธิข์องแต่ละโครงการ 

โครงการ เปิดจอง เร่ิมก่อสร้าง 
ก่อสร้างแล้ว

เสรจ็ 

เร่ิมโอน

กรรมสิทธ์ิ 

1. โครงการสวิารมณ์ ปารค์ (สุขมุวทิ-บางป)ู ม.ค. 62 ก.ย. 2561 ก.ค. 2564 ก.ค. 2562 

2. โครงการสวิารมณ์ ซติี ้(ระยอง) พ.ค. 62 พ.ย. 2561 ธ.ค. 2565 ต.ค. 2562 
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โครงการ เปิดจอง เร่ิมก่อสร้าง 
ก่อสร้างแล้ว

เสรจ็ 

เร่ิมโอน

กรรมสิทธ์ิ 

3. โครงการสวิารมณ์ เนเจอรพ์ลสั (บางป ู83) ก.พ. 63 ก.ค. 2562 ก.ค. 2564 เม.ย. 2563 

4. โครงการสวิารมณ์ แกรนด ์ (สุขมุวทิ - บางป)ู ม.ิย. 2564 ก.ย. 2563 n.a. ก.ค. 2564 

5. โครงการสวิารมณ์ วลิเลจ (สุขมุวทิ-เทพารกัษ์) ส.ค. 2564 ก.พ. 2564 n.a. ก.ย. 2564 

รายได้จากการขายอสงัหารมิทรพัย์สามารถแบ่งเป็นรายละเอียดแยกตามโครงการส าหรบัปี 2562 ปี 2563 และปี 

2564 โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

รายได้จากการขายอสงัหาริมทรพัย ์

ส าหรบัปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

1. โครงการสวิารมณ์ ปารค์ (สุขมุวทิ -บางป)ู 206.70 86.93 158.21 28.81 68.75 12.29 

2. โครงการสวิารมณ์ ซติี ้(ระยอง) 8.93 3.76 47.20 8.59 26.02 4.65 

3. โครงการสวิารมณ์ เนเจอรพ์ลสั (บางป ู83) - - 334.64 60.93 171.46 30.66 

4. โครงการสวิารมณ์ แกรนด ์(สุขมุวทิ - บางป)ู - - - - 152.85 27.33 

5. โครงการสวิารมณ์ วลิเลจ (สุขมุวทิ - เทพารกัษ์) - - - - 134.42 24.04 

รวมรายไดจ้ากการขาย 215.63 90.69 540.05 98.33 553.50 98.97  

ปี 2562 บรษิทัมรีายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัย์เท่ากบั 215.63 ล้านบาท ซึ่งเป็นการรบัรูร้ายไดจ้าก 2 โครงการ 

คอื โครงการสวิารมณ์ ปาร์ค (สุขมุวทิ-บางป)ู มกีลุ่มลูกคา้เป้าหมายคอืเจา้ของกจิการและพนักงานระดบัผูจ้ดัการในพืน้ทีเ่ขตบาง

ปู บางพล ีคลองด่าน และ โครงการสวิารมณ์ ซติี้ (ระยอง) มกีลุ่มลูกคา้เป้าหมายคอืพนักงานโรงงานรายไดป้านกลางทีต่้องการ

สรา้งครอบครวัใหม่หรอืตอ้งการแยกออกจากครอบครวัใหญ่ ตอ้งการคุณภาพชวีติทีด่ขี ึน้ ปรบัเปลีย่นจากการเช่าทีอ่าศยัของผูอ้ื่น

เป็นการซื้อเพื่อเป็นทรพัยส์นิของตนเอง และตอ้งการทีอ่ยู่อาศยัทีใ่กลก้บัแหล่งงานในพืน้โรงงานอ าเภอนิคมพฒันา โดยรายไดใ้น

ปี 2562 มาจากการโอนกรรมสทิธิโ์ครงการสวิารมณ์ ปาร์ค (สุขุมวทิ -บางปู) จ านวน 53 ยูนิต มูลค่า 206.70 ล้านบาท หรอืคดิ

เป็นรอ้ยละ 86.93 ของรายไดจ้ากการขาย และรายไดม้าจากการโอนกรรมสทิธิโ์ครงการสวิารมณ์ ซติี้ (ระยอง) จ านวน 7 ยูนิต 

มูลค่า 8.93 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.76 ของรายได้จากการขาย โดยโครงการสิวารมณ์ ซิตี้ (ระยอง) มียอดการโอน

กรรมสทิธิน้์อยกว่าโครงการอื่นเนื่องจากกลุ่มลูกคา้ในบรเิวณนิคมพฒันา มกี าลงัซื้อน้อยท าใหบ้รษิทัตอ้งน าเสนอโปรโมชัน่การให้

ส่วนลดเพื่อช่วยกระตุ้นความต้องการซื้อของลูกคา้ และด าเนินการก่อสรา้งพรอ้มกบัด าเนินการขายโครงการเพื่อเพิม่โอกาสใน

การขาย  

ปี 2563 บรษิทัมรีายไดจ้ากการอสงัหารมิทรพัยเ์ท่ากบั 540.05 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปีก่อนหน้าจ านวน 324.42 ลา้น

บาทหรอืเพิม่ขึน้คดิเป็นรอ้ยละ 150.45 เพิม่ขึน้จากการเปิดตวัโครงการสวิารมณ์ เนเจอร์พลสั (บางปู 83) เมื่อเดอืนกุมภาพนัธ ์

2563 เป็นหลัก โดยโครงการดังกล่าวมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายคือเจ้าของกิจการและพนักงานระดับผู้จดัการ ที่ต้องการสร้าง

ครอบครวัใหม่หรอืต้องการแยกออกจากครอบครวัใหญ่ในพืน้ทีเ่ขตบางปูและบางพล ีซึง่จากทีบ่รษิทัเลง็เหน็โอกาสทางดา้นท าเล

ทีม่ศีกัยภาพ ใกล้รถไฟฟ้าสายสเีขยีวสถานีบางป ู(ในอนาคต) และนิคมอุตสาหกรรมบางปู ท าใหโ้ครงการดงักล่าวไดร้บัการตอบ
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รบัเป็นอย่างด ีนอกจากนี้ในปี 2563 ยงัมกีารรบัรูร้ายไดจ้าก 2 โครงการเดมิ คอื โครงการสวิารมณ์ ปาร์ค (สุขุมวทิ-บางปู) และ

โครงการสวิารมณ์ ซติี้ (ระยอง) ท าใหใ้นปี 2563 บรษิทัมรีายไดจ้ากการโอนกรรมสทิธิโ์ครงการสวิารมณ์ ปาร์ค (สุขุมวทิ-บางปู) 

จ านวน 42 ยูนิต มลูค่า 158.21 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 28.81 ของรายไดจ้ากการขาย และรายไดม้าจากการโอนกรรมสทิธิ ์

โครงการสวิารมณ์ ซิตี้ (ระยอง) จ านวน 37 ยูนิต มูลค่า 47.20 ล้านบาท หรอืคดิเป็นร้อยละ 8.59 ของรายไดจ้ากการขาย และ

รายไดจ้ากการโอนกรรมสทิธิโ์ครงการสวิารมณ์ เนเจอรพ์ลสั (บางป ู83) จ านวน 101 ยูนิต มลูค่า 334.64 ล้านบาท หรอืคดิเป็น

รอ้ยละ 60.93 ของรายไดจ้ากการขาย โดยจากสถานการณ์ COVID-19 ท าใหแ้นวโน้มความตอ้งการทีอ่ยู่อาศยัประเภททีอ่ยูอ่าศยั

แนวราบเตบิโตอย่างต่อเนื่องจากกระแสชวีติวถิใีหม่ (New Normal) ทีท่ าใหผู้ซ้ื้อหนัมาใหค้วามส าคญักบัพืน้ทีใ่ชส้อยและฟังกช์ัน่

ทีเ่อือ้ต่อการท างานทีบ่า้นมากขึน้ 

ปี 2564 บรษิัทมรีายไดจ้ากการอสงัหารมิทรพัย์เท่ากบั 553.50 ล้านบาท เพิม่ขึ้นจากปีก่อนหน้าจ านวน 13.45 ล้าน

บาทหรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 2.49 ซึ่งเป็นการรบัรู้รายได้จาก 5 โครงการ คือ โครงการสิวารมณ์ ปาร์ค (สุขุมวิท -บางปู) 

โครงการสวิารมณ์ ซติี ้(ระยอง) และโครงการสวิารมณ์ เนเจอรพ์ลสั (บางปู 83) และโครงการสวิารมณ์ แกรนด ์(สุขมุวทิ - บางปู) 

และโครงการสวิารมณ์ วลิเลจ (สุขมุวทิ - เทพารกัษ์) โดยรายไดม้าจากการโอนกรรมสทิธิโ์ครงการสวิารมณ์ ปาร์ค (สุขุมวทิ-บาง

ปู) จ านวน 17 ยูนิต มูลค่า 68.75 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 12.29 ของรายได้จากการขาย และรายได้มาจากการโอน

กรรมสทิธิโ์ครงการสวิารมณ์ ซติี้ (ระยอง) จ านวน 18 ยูนิต มูลค่า 26.02 ล้านบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 4.65 ของรายไดจ้ากการ

ขาย และรายไดม้าจากการโอนกรรมสทิธิโ์ครงการสวิารมณ์ เนเจอร์พลสั (บางปู 83) จ านวน 57 ยูนิต มูลค่า 171.46 ล้านบาท 

หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 30.66 ของรายไดจ้ากการขาย และรายไดม้าจากการโอนกรรมสทิธิโ์ครงการสวิารมณ์ แกรนด ์(สุขมุวทิ - บาง

ปู) จ านวน 34 ยูนิต มูลค่า 152.85 ล้านบาท หรอืคิดเป็นร้อยละ 27.33 ของรายได้จากการขาย และรายได้มาจากการโอน

กรรมสทิธิโ์ครงการสวิารมณ์ วลิเลจ (สุขุมวทิ - เทพารกัษ์) จ านวน 44 ยูนิต มูลค่า 134.42 ล้านบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 24.04 

ของรายไดจ้ากการขาย 

ทัง้นี้ การโอนกรรมสิทธิข์องบริษัทในปี 2562 ปี 2563 และปี 2564 สามารถแสดงการรบัรู้รายได้เทียบกับมูลค่า

โครงการ ดงันี้ 

ยอดโอนกรรมสิทธ์ิโครงการ 
มูลค่า

โครงการ 

ส าหรบัปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

1. โครงการสวิารมณ์ ปารค์ (สุขมุวทิ -บางป)ู 532.82 206.70 38.79 158.21 29.69 68.75 12.90 

2. โครงการสวิารมณ์ ซติี ้(ระยอง) 401.37 8.93 2.22 47.20 11.76 26.02 6.48 

3. โครงการสวิารมณ์ เนเจอรพ์ลสั (สุขมุวทิ - บางป)ู 607.26 - - 334.64 55.11 171.46 28.24 

4. โครงการสวิารมณ์ แกรนด ์(สุขมุวทิ - บางป)ู 1,078.12 - - - - 152.85 14.18 

5. โครงการสวิารมณ์ วลิเลจ (สุขมุวทิ - เทพารกัษ์) 373.80 - - - - 134.42 35.96 

6. โครงการสวิารมณ์ อสัสมัชญั-ศรรีาชา 437.00 - - - - - - 

รวมยอดโอนกรรมสิทธ์ิโครงการ  215.63  540.05  553.50   

หมายเหตุ : /1 ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่15 (TFRS 15) เรื่อง รายไดจ้ากสญัญาทีท่ ากบัลูกคา้ มผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่1 มกราคม  

    2562 ท าใหม้ลูค่าโครงการแสดงมลูค่าตามรายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัย์ทีไ่ดร้บัหกัดว้ยส่วนลดและค่าใชจ้่ายทีบ่รษิทัจ่ายแทนใหแ้ก่ 

    ลูกคา้ (Net Sale) 
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ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 

ปี 2562 บรษิทัมรีายการส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม จ านวน 1.69 ลา้นบาทหรอืคดิเป็น 0.70 ของรายได้

รวม โดยเป็นการแบ่งก าไรขาดทุนจาก 3 บรษิัทร่วม 1) บรษิัท สวิารมณ์ ไชน่า จ ากดั 2) บรษิัท สวิารมณ์ พลสั จ ากดัซึ่งได้

ด าเนินการจ าหน่ายเงนิลงทุนทัง้หมดออกไปใหบุ้คคลอื่นที่ไม่เกี่ยวขอ้ง สิน้สุดวนัที ่26 ธนัวาคม 2562 และ 3) บรษิัท สวิารมณ์ 

ไชน่าวลิล์ จ ากดั โดยในปี 2563 จะไม่มรีายการส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิัทร่วมเนื่องจาก 1) บรษิัทพจิารณาบรษิทั สิ

วารมณ์ ไชน่า จ ากดัเป็นบรษิทัย่อยของบรษิทั สวิารมณ์ เรยีลเอสเตท จ ากดั 2) บรษิทั สวิารมณ์ ไชน่าวลิล ์จ ากดั ด าเนินการปิด

กจิการ สิน้สุดวนัที ่24 มนีาคม 2563 ส่งผลใหต้ัง้แต่ปี 2563 เป็นตน้มา บรษิทัไม่มรีายการส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทั

ร่วมดงักล่าว 

 

รายได้จากการขายแผ่นผนังคอนกรีตส าเรจ็รปูพรีแคสท์ (Pre-cast)  

รายได้จากการขาย 

ส าหรบัปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายไดจ้ากการขายแผ่นผนังคอนกรตีส าเรจ็รปูพรแีคสท ์(Pre-cast) 22.15  9.32 9.13  1.66 5.75 1.03 

รวมรายไดจ้ากการขาย 22.15  9.32 9.13  1.66 5.75 1.03 

ปี 2562 บรษิทัมรีายไดจ้ากการขายแผ่นผนังคอนกรตีส าเรจ็รปูพรแีคสท์ (Pre-cast) จ านวน 22.15 ลา้นบาท หรอืคดิ

เป็นรอ้ยละ 9.32 ของรายได้จากการขาย โดยเป็นการขายพรแีคสท์เพื่อน าไปใช้ในการก่อสร้างโครงการอสงัหารมิทรพัย์ของ

บรษิทัพฒันาอสงัหารมิทรพัยท์ีเ่กีย่วขอ้งกนัและบรษิทัอื่น  

ในปี 2563 บรษิทัมรีายไดจ้ากการขายแผ่นผนังส าเรจ็รปูพรแีคสท ์9.13 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 1.66 ของรายได้

จากการขาย ลดลง 13.02 ล้านบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 58.78 เนื่องจากเหตุผลทางดา้นค่าขนส่งและท าเลทีต่ัง้ของโรงงานอยู่ห่าง

จากบรเิวณโครงการอสงัหารมิทรพัย์และในระยะหลงัมบีรษิัทที่ประกอบธุรกิจผลติพรแีคสท์เพิม่ขึ้นหลายราย บรษิัทจงึเลอืกใช้

ผูผ้ลติรายอื่นเพื่อเป็นการควบคุมตน้ทุน 

ปี 2564 บรษิัทมรีายไดจ้ากการขายแผ่นผนังส าเร็จรูปพรแีคสท์ 5.75 ล้านบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 1.03 ของรายได้

จากการขาย ลดลดง 3.38 ล้านบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 37.02 เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรสัโคโรน่า (Covid-19) 

ในช่วงต้นปีท าให้มกีารขายลดลง นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัทครัง้ที่ 6/2564 เมื่อวนัที ่17 กนัยายน 2564 มมีตใิห้

บรษิทัจ าหน่ายเงนิลงทุนทัง้หมดในบรษิทั ทบูไีบรท ์พรแีคสท ์จ ากดั ใหแ้ก่นายพชร มโนธรรมรกัษา ซึง่เป็นกลุ่มผูถ้อืหุน้ใหญ่ของ

บรษิทั ทีร่าคา 40.00 ลา้นบาท ซึง่เป็นช่วงราคาจากการอา้งองิรายงานของผูป้ระเมนิอสิระ และการเจรจาต่อรองระหว่างผูซ้ื้อและ

ผู้ขายเช่นเดยีวกบัการท ารายการกับบุคคลภายนอก (Arm’s Length Negotiation) โดยบรษิัทไม่ได้รบัผลกระทบจากการขาย

บรษิทั ทบูไีบรท ์พรแีคสท ์จ ากดั เน่ืองจากบรษิทัสามารถหาคู่คา้ทีผ่ลติพรแีคสทใ์นราคาและเงือ่นไขทางการคา้ทีใ่กลเ้คยีงกนัได้ 
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รายได้อ่ืน 

รายไดอ้ื่นของบรษิทั โดยหลกัประกอบดว้ยดอกเบี้ยรบัเงนิใหกู้้ยมืกจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนั ดอกเบี้ยรบัเงนิฝากธนาคาร 

รายได้ค่าเช่า รายได้จากการรบิเงนิจอง ก าไรจากการจ าหน่ายทรพัย์สนิ ส่วนแบ่งก าไรจากบรษิัทร่วม รายได้จากส่วนต่างค่า

มเิตอรน์ ้ามเิตอรไ์ฟ รายไดอ้ื่นค่าบรหิารจดัการโครงการ และรายไดท้างการเงนิ เป็นตน้  

ส าหรบัปี 2562 ปี 2563 และปี 2564 มมีูลค่าเท่ากบั 3.56 ล้านบาท 8.17 ล้านบาท และ 5.21 ล้านบาท หรอืคดิเป็น

สดัส่วนรอ้ยละ 1.48 รอ้ยละ 1.47 และรอ้ยละ 0.91 ของรายไดร้วมตามล าดบั ในปี 2563 มรีายไดอ้ื่นเพิม่ขึน้ 4.61 ลา้นบาท หรอื

เพิม่ขึน้คดิเป็นรอ้ยละ 129.49 เพิม่ขึน้จากรายไดอ้ื่นค่าบรหิารจดัการโครงการเป็นหลกั โดยเป็นรายไดจ้ากการรบับรหิารโครงการ

อสงัหารมิทรพัย์จากบรษิัทที่เกี่ยวขอ้งกันของ บรษิัท ทูบไีบรท์ พรแีคสท์ จ ากดั ซึ่งในอนาคตเมื่อโครงการปิดจะไม่มรีายการ

รายได้อื่นค่าบรหิารจดัการโครงการในงบการเงนิอกี ส าหรบัปี 2564 มรีายได้อื่นลดลง 2.96 ล้านบาท หรอืลดลงคดิเป็นรอ้ยละ 

36.23  

 

ก าไรจากการขายเงินลงทุนในบริษทัย่อย 

ส าหรบัปี 2564 บรษิทัมกี าไรจากการขายเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยเท่ากบั 11.19 ล้านบาทหรอืคดิเป็นรอ้ยละ 1.94 ของ

รายได้รวม เกิดจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษัท ทูบีไบรท์ พรีแคสท์ จ ากัด ในราคา 40 ล้านบาท ซึ่งสินทรพัย์มีมูลค่า

สนิทรพัย์สุทธหิรอืราคาทุนของเงนิลงทุน 28.81 ล้านบาท โดยตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัท สวิารมณ์ เรยีลเอสเตท 

จ ากดั ครัง้ที ่6/2564 เมื่อวนัที ่17 กนัยายน 2564 มมีตอินุมตัใิหจ้ าหน่ายเงนิลงทนุทัง้หมดในบรษิทั ทบูไีบรท ์พรแีคสท ์จ ากดั ใน

ราคา 40 ล้านบาท โดยบรษิทัไดป้ระกาศขายเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วนั ปรากฏว่าไม่มผีูใ้ดด าเนินการยื่นเสนอซื้อ ดงันัน้ผูถ้ือ

หุน้ใหญ่ของบรษิัทจะเป็นผูซ้ื้อเงนิลงทุนในบรษิทั ทูบไีบรท์ พรแีคสท์ จ ากดั โดยการก าหนดราคาซื้อขายบรษิทัพจิารณาราคา

ประเมนิทรพัยส์นิจากผูป้ระเมนิราคาอสิระตามวธิตีน้ทุนทดแทนมมีลูค่า 41.57 ลา้นบาท และวธิมีลูค่าปัจจุบนัสุทธขิองกระแสเงนิ

สดมมีูลค่า 32.20-42.43 ล้านบาท ในระหว่างปี 2564 บรษิัทได้รบัช าระเงนิจากผู้ซื้อแล้วจ านวน 40 ล้านบาท และเมื่อวนัที่ 13 

ธนัวาคม 2564 บรษิทัไดโ้อนหุน้ของบรษิทั ทบูไีบรท ์พรแีคสท ์จ ากดัทัง้หมดใหก้บัผูซ้ื้อแลว้  

 

ต้นทุนขายอสงัหาริมทรพัย ์

ตน้ทุนขายอสงัหารมิทรพัย์หลกัของบรษิทั ประกอบดว้ยต้นทุนค่าก่อสรา้งเฉลีย่ตัง้แต่ปี 2562 ถงึปี 2564 คดิเป็นรอ้ย

ละ 33.54 ของต้นทุนขายอสงัหารมิทรพัย์ทัง้หมด ซึ่งต้นทุนค่าก่อสร้างโครงการจะขึ้นอยู่กบัราคารบัเหมาก่อสร้างบ้านแต่ละ

โครงการตามทีบ่รษิทัไดม้กีารตกลงราคากบัทางผูร้บัเหมาก่อสรา้ง ต่อมาคอืตน้ทุนทีด่นิรวมถงึตน้ทุนการไดม้าซึง่ทีด่นิเพื่อพฒันา 

คดิเป็นรอ้ยละ 24.96 ของตน้ทุนขายอสงัหารมิทรพัยท์ัง้หมด และตน้ทุนอื่นๆ ไดแ้ก่ ตน้ทุนค่าสาธารณูปโภคโครงการ ตน้ทุนทาง

การเงนิ เป็นต้น โดยต้นทุนดงักล่าวเป็นต้นทุนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการพฒันาโครงการ ประกอบกันเพื่อบนัทึกเป็นสินค้า

คงเหลอืซึง่บนัทกึอยู่ในงบแสดงฐานะทางการเงนิ ในระหว่างทีบ่รษิทัมกีารก่อสรา้งโครงการและยงัไม่มกีารโอนกรรมสทิธิใ์หแ้ก่ผู้

ซื้อ อย่างไรกต็าม เมื่อมกีารโอนกรรมสทิธิใ์หแ้ก่ผูซ้ื้อ และรบัรูร้ายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัยแ์ลว้ บรษิทัจะโอนรายการสนิคา้

คงเหลอืดงักล่าวมาเป็นรายการต้นทุนขายอสงัหารมิทรพัย์ในงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ ซึ่งตน้ทุนขายอสงัหารมิทรพัย์ของบรษิทั
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จะแปรผนัตามการเพิม่ขึน้หรอืลดลงของรายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัย์ในแต่ละปี โดยอตัราส่วนต้นทุนขายอสงัหารมิทรพัย์

ต่อรายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัยข์องบรษิทั ในช่วง 3 ปี เฉลีย่อยู่ทีร่อ้ยละ 58.31 

 

ต้นทุนขายแผ่นผนังคอนกรีตส าเรจ็รปูพรีแคสท์ (Pre-cast) 

ตน้ทุนขายแผ่นผนังคอนกรตีส าเรจ็รูปพรแีคสท ์(Pre-cast) ของบรษิทั เพื่อใชใ้นการก่อสรา้งโครงการอสงัหารมิทรพัย์ 

โดยมกีลุ่มลูกคา้หลกัคอืบรษิทัพฒันาอสงัหารมิทรพัยท์ีเ่กีย่วขอ้งกนั ในปี 2563 ปี 2563 และปี 2564 บรษิทัมตีน้ทุนขายแผ่นผนัง

คอนกรีตส าเร็จรูป 15.74 ล้านบาท 4.99 ล้านบาท และ 6.24 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 71.06 ร้อยละ 54.65 และร้อยละ 

108.52 ของรายได้จากการขายแผ่นผนังคอนกรตีส าเร็จรูปพรีแคสท์ โดยในปี 2563 บริษัทมีต้นทุนขายแผ่นผนังคอนกรีต

ส าเรจ็รปูพรแีคสทล์ดลง 10.75 ลา้นบาทหรอืลดลงคดิเป็นรอ้ยละ 68.30 จากปีก่อนหน้า เน่ืองจากบรษิทัลูกคา้ทีเ่ป็นบรษิทัพฒันา

โครงการอสงัหารมิทรพัยไ์ดท้ าการปิดโครงการแลว้หลายโครงการจงึท าการสัง่ซื้อแผ่นผนังคอนกรตีส าเรจ็รูปพรแีคสท์ลดลง และ

บรษิัทมกีารทยอยตดัค่าเสื่อมราคาสนิทรพัย์ต่าง ๆ จนครบในปี 2563 เป็นหลกั ส าหรบัปี 2564 บรษิัทมตี้นทุนขายแผ่นผนัง

คอนกรตีส าเรจ็รูปพรแีคสท์เพิม่ขึน้ 1.25 ล้านบาทหรอืเพิม่ขึน้คดิเป็นรอ้ยละ 25.05 โดยต้นทุนขายแผ่นผนังส าเรจ็รูปฟรแีคสท์

เป็นตน้ทุนคงที ่เช่น ค่าเสื่อมราคา เงนิเดอืนพนักงาน และค่าใชจ้่ายรายเดอืนอื่นๆ เป็นต้น ท าใหบ้รษิทัมรีายการขาดทุนจากการ

ขายแผ่นผนังส าเรจ็รปูฟรแีคสท์ 

 

ก าไรขัน้ต้นและอตัราก าไรขัน้ต้น 

ส าหรบัปี 2562 ปี 2563 และปี 2564 บรษิทัมกี าไรขัน้ตน้เท่ากบั 67.71 ลา้นบาท 145.40 ลา้นบาท และ 169.94 ลา้น

บาท หรอืคดิเป็นอตัราก าไรขัน้ต้น รอ้ยละ 28.48 รอ้ยละ 26.48 และรอ้ยละ 30.39 ตามล าดบั โดยก าไรขัน้ต้นของบรษิทัจะแปร

ผนัตามรายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัยแ์ละตน้ทุนขายอสงัหารมิทรพัย ์ทีเ่กดิจากการโอนกรรมสทิธิท์ีเ่กดิขึน้ในแต่ละช่วงเวลา 

โดยบรษิัทสามารถรกัษาระดบัของอตัราก าไรขัน้ต้นเฉลี่ยที่รอ้ยละ 28.45 ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากบรษิัทมแีนวทางการ

ก าหนดราคาและการควบคุมต้นทุนที่สอดคล้องกบัการขยายตวัของธุรกิจ และยงัมปัีจจยัอื่นเขา้มาเกี่ยวขอ้งไดแ้ก่ การควบคุม

ต้นทุนการพฒันาโครงการ ประเภทของอสงัหารมิทรพัย์ การปรบัราคาขายของอสงัหารมิทรพัย์ภายในโครงการ และการจดั

โปรโมชัน่ในแต่ละช่วงเวลา ตามความตอ้งการของลูกคา้ เป็นต้น ซึง่อาจส่งผลใหอ้ตัราก าไรขัน้ต้นมคีวามแตกต่างกนัไดใ้นแต่ละ

ช่วงเวลา  

ก าไรสุทธิและอตัราก าไรสุทธิ 

(หน่วย: ล้านบาท) 

ส าหรบัปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

รายไดจ้ากการขาย 237.78 549.18 559.25 

ตน้ทุนขาย 170.07 403.77 389.31 

ก าไรขัน้ตน้ 67.71 145.40 169.94 

อตัราก าไรขัน้ตน้ (%) 28.48 26.48 30.39 
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ก าไรขัน้ต้นและอตัราก าไรขัน้ต้นจากการขายอสงัหาริมทรพัย ์

ก าไรขัน้ต้นจากการขายอสงัหารมิทรพัย์ส าหรบัปี 2562 เท่ากบั 67.71 ล้านบาท หรอืคดิเป็นอตัราก าไรขัน้ต้นรอ้ยละ 

28.48 ก าไรขัน้ตน้ทีเ่กดิขึน้มาจากการโอนกรรมสทิธิโ์ครงการสวิารมณ์ปารค์ (สุขมุวทิ-บางป)ู และโครงการสวิารมณ์ ซติี ้(ระยอง)  

ก าไรขัน้ตน้จากการขายอสงัหารมิทรพัย์ส าหรบัปี 2563 เท่ากบั 145.40 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นอตัราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 

26.48 เพิม่ขึน้ 77.69 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้คดิเป็นรอ้ยละ 114.74 จากปีก่อน เป็นก าไรขัน้ตน้ทีเ่กดิขึน้มาจากการโอนกรรมสทิธิ ์

โครงการทัง้สิ้น โดยสาเหตุที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เกิดจากการเปิดขายอสงัหารมิทรพัย์โครงการใหม่ของบรษิัทในปี 2563 ท าให้มี

รายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัย์เพิม่ขึน้ 311.40 ล้านบาท คดิเป็นรอ้ยละ 130.96 ซึ่งเป็นไปตามแผนการขยายโครงการ โดย

ส่วนใหญ่มาจากโครงการสวิารมณ์ เนเจอร์พลสั (บางปู 83) เป็นหลกั อย่างไรกต็ามอตัราก าไรขัน้ต้นในปี 2563 ลดลงจากปีก่อน

เลก็น้อย เน่ืองจากในบางโครงการมอีตัราก าไรขัน้ตน้ทีต่ ่ากว่าค่าเฉลีย่จากการการปรบัราคาขายเพื่อใหร้าคาอยู่ในระดบัทีส่ามารถ

แขง่ขนักบับรษิทัคู่แขง่ในช่วงการระบาดของโรค COVID-19 จงึท าใหอ้ตัราก าไรขัน้ตน้ลดลงเลก็น้อย  

ก าไรขัน้ตน้จากการขายอสงัหารมิทรพัย์ส าหรบัปี 2564 เท่ากบั 169.94 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นอตัราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 

30.39 เพิม่ขึน้ 24.54 ล้านบาทหรอืเพิม่ขึน้คดิเป็นรอ้ยละ 16.88 จากปีก่อน เป็นก าไรขัน้ต้นทีเ่กดิขึน้มาจากการโอนกรรมสทิธิ ์

โครงการทัง้สิน้ เน่ืองจากบรษิทัมกีารเปิดตวัโครงการใหม่ คอื โครงการสวิารมณ์ แกรนด ์(สุขมุวทิ - บางป)ู ในช่วงเดอืนมถิุนายน 

2564 และโครงการสวิารมณ์ วลิเลจ (สุขุมวทิ - เทพารกัษ์) ในช่วงเดอืนสงิหาคม 2564 ซึง่เป็นโครงการทีอ่ยู่ในท าเลทีม่ศีกัยภาพ

ท าให้สามารถก าหนดราคาตามราคาตลาด ซึ่งเป็นราคาที่เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าในท าเลดงักล่าว ท าให้มรีายได้จากการขาย

อสงัหารมิทรพัย์เพิ่มขึ้น 13.45 ล้านบาทหรอืเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.49 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนเล็กน้อยเนื่องจากโครงการสิวารมณ์ เน

เจอร์พลัส (บางปู 83) ได้มีการโอนกรรมสิทธิค์รบทัง้โครงการแล้วเมื่อเดือนกันยายน 2564 และโครงการสิวารมณ์ ปาร์ค 

(สุขุมวทิ-บางป)ู ไดม้กีารโอนกรรมสทิธิใ์กลจ้ะครบทัง้โครงการแล้วในปี 2564 ท าใหร้ายไดข้องบรษิทัในปี 2564 มาจากโครงการ

ใหม่ดงักล่าวเป็นหลกั 

 

ก าไรขัน้ต้นและอตัราก าไรขัน้ต้นจากการขายพรีแคสท์ 

ส าหรบัปี 2562 บรษิัทมกี าไรจากการขายแผ่นผนังส าเร็จรูปฟรแีคสท์ 6.41 ล้านบาท หรอืคดิเป็นอตัราก าไรขัน้ต้น 

รอ้ยละ 28.94 และปี 2563 บรษิทัมขีาดทุนจากการขายแผ่นผนังส าเรจ็รูปฟรแีคสท์ 4.14 ล้านบาท หรอืคดิเป็นอตัราก าไรขัน้ต้น 

รอ้ยละ 45.35 โดยในปี 2563 บรษิทัมกี าไรจากการขายแผ่นผนังส าเรจ็รปูฟรแีคสท์ลดลง 2.27 ลา้นบาทหรอืลดลงคดิเป็นรอ้ยละ 

35.41 จากปีก่อนหน้า เน่ืองจากบรษิทัมรีายไดจ้ากการขายแผ่นผนังคอนกรตีส าเรจ็รปูพรแีคสท์ลดลงเป็นหลกั โดยรายการหลกั

มาจากบรษิัทพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัย์ซึ่งเป็นลูกค้า ได้ท าการปิดโครงการแล้วหลายโครงการจงึท าการสัง่ซื้อแผ่นผนัง

คอนกรตีส าเรจ็รูปพรแีคสท์ลดลง และบรษิทัมกีารทยอยตดัค่าเสื่อมราคาสนิทรพัย์ต่างๆ จนครบในปี 2563 เป็นหลกั ส าหรบัปี 

2564 บรษิัทมขีาดทุนจากการขายแผ่นผนังส าเรจ็รูปฟรแีคสท์ 0.49 ล้านบาท หรอืคดิเป็นอตัราก าไร (ขาดทุน) ขัน้ต้น ร้อยละ 

(8.52) เนื่องจากบรษิัทมีรายได้จากการขายแผ่นผนังคอนกรีตส าเร็จรูปพรีแคสท์ลดลงจากปีก่อน โดยต้นทุนขายแผ่นผนัง

ส าเร็จรูปฟรแีคสท์เป็นต้นทุนคงที่ เช่น ค่าเสื่อมราคา เงนิเดือนพนักงาน และค่าใช้จ่ายรายเดือนอื่นๆ เป็นต้น ท าให้บรษิัทมี

รายการขาดทุนจากการขายแผ่นผนังส าเรจ็รปูฟรแีคสท์ 
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ค่าใช้จ่ายในการขาย 

ค่าใช้จ่ายในการขายของบรษิัท ประกอบดว้ย 1) ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวขอ้งกบัพนักงานขาย เช่น เงนิเดอืนพนักงานขาย 

เงนิประกนัสงัคมพนักงานขาย โบนัสพนักงานขาย ค่านายหน้าส าหรบัพนักงานขาย (Commission) และค่าสวสัดกิารพนักงาน

ขาย 2) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกบัส่งเสรมิการขาย เช่น ค่าโฆษณาทางเว็บไซต์/แผ่นป้ายโฆษณา/โบรชวัร์ ค่าเช่าโครงเหล็กและป้าย

โฆษณา ค่าประชาสมัพนัธแ์ละกจิกรรมทางการตลาด ค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัลูกคา้สมัพนัธ ์ค่าจา้งการออกแบบ และค่าใชจ้่ายส่งเสรมิ

การขาย 3) ค่าภาษีธุรกจิเฉพาะและค่าใชจ้่ายในการโอนกรรมสทิธิใ์หลู้กคา้ 4) ค่าใชจ้่ายจากการขายอื่น เช่น ค่านายหน้าส าหรบั

บุคคลภายนอก เป็นตน้ 

ส าหรบัค่าใชจ้่ายในการขายส าหรบัปี 2562 ปี 2563 และปี 2564 เท่ากบั 24.89 ลา้นบาท 43.20 ลา้นบาท และ 45.66 

ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 10.47 รอ้ยละ 7.87 และรอ้ยละ 8.16 ของรายไดจ้ากการขายตามล าดบั โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

 

ค่าใช้จ่ายในการขาย 

(หน่วย: ล้านบาท) 

ส าหรบัปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัพนักงานขาย 3.17 1.33  5.15 0.94 5.48 0.98 

ค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัการส่งเสรมิการขาย 6.58 2.77  13.53 2.46 14.70 2.63 

ค่าภาษธีุรกจิเฉพาะและค่าใชจ้่ายในการโอนกรรมสทิธิ ์/1 9.50 4.00  24.21 4.41 24.18 4.32 

ค่าใชจ้่ายในการขายอื่น 5.64 2.37  0.31 0.06 1.30 0.23 

รวมค่าใช้จ่ายในการขาย 24.89 10.47 43.20 7.87 45.66 8.16 
หมายเหตุ : /1 ค่าภาษธีุรกจิเฉพาะของบรษิทัอยู่ทีร่อ้ยละ 3 

ส าหรบัปี 2562 บรษิทัมคี่าใชจ้า่ยในการขายเท่ากบั 24.89 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 10.47 ของรายไดร้วม โดยมา

จากค่าภาษีธุรกจิเฉพาะและค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสทิธิใ์ห้ลูกค้า ค่าโฆษณาทางเวบ็ไซต์/แผ่นป้ายโฆษณา/โบรชวัร์ และค่า

เงนิเดอืนพนักงานขาย เป็นหลกั ซึ่งค่าภาษีธุรกจิเฉพาะและค่าธรรมเนียมในการโอนกรรมสทิธิจ์ะแปรผนัตรงกบัยอดการโอน

กรรมสทิธิใ์นปี 2562 โดยค่าใชจ้่ายในการขายต่อรายไดจ้ากการขายมอีตัราส่วนทีสู่งเมื่อเปรยีบเทยีบกบัปีอื่น เนื่องจากบรษิทัเริม่

มรีายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัยใ์นปี 2562 จ านวน 2 โครงการท าใหม้ยีอดโอนกรรมสทิธิน้์อยกว่าทุกปีทีน่ ามาเปรยีบเทยีบ 

ส าหรบัปี 2563 บรษิทัมคี่าใชจ้่ายในการขายเท่ากบั 43.20 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 7.87 ของรายไดร้วม เพิม่ขึน้

จากปีก่อนหน้า 18.31 ล้านบาทหรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 73.56 โดยมาจากค่าภาษีธุรกจิเฉพาะและค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสทิธิใ์ห้

ลูกค้า ค่าเงนิเดือนพนักงานขาย ค่านายหน้าพนักงานขาย และค่าโฆษณาทางเว็บไซต์/แผ่นป้ายโฆษณา/โบรชวัร์ เป็นหลกั 

เน่ืองจากบรษิทัมคี่าภาษีธุรกจิเฉพาะและค่าใชจ้่ายในการโอนกรรมสทิธิใ์หลู้กคา้ตามยอดโอนกรรมสทิธิซ์ึ่งเพิม่ขึน้จากปีก่อนหน้า

ตามจ านวนโครงการทีเ่พิม่ขึน้เป็น 3 โครงการ  

ส าหรบัปี 2564 บรษิทัมคี่าใชจ้่ายในการขายเท่ากบั 45.66 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 8.16 ของรายไดร้วม เพิม่ขึน้

จากปีก่อนหน้า 2.46 ล้านบาทหรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 5.69 โดยมาจากค่าภาษีธุรกจิเฉพาะและค่าใชจ้่ายในการโอนกรรมสทิธิ ์ตาม

จ านวนยูนิตอสงัหารมิทรพัย์ที่ขายได้ทัง้ 5 โครงการเป็นหลกั ประกอบกบับรษิัทมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกบัส่งเสรมิการขาย เช่น ค่า
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โฆษณาทางเวบ็ไซต/์แผ่นป้ายโฆษณา/โบรชวัร์เพิม่ขึน้จากปีก่อนเน่ืองจากในปี 2564 บรษิทัมกีารตดิตัง้ป้ายโฆษณาโดยเป็นการ

เช่าพืน้ทีเ่พื่อโฆษณาส าหรบัโครงการสวิารมณ์ วลิเลจ (สุขมุวทิ - เทพารกัษ์) และโครงการสวิารมณ์ แกรนด ์(สุขมุวทิ - บางป)ู 

 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ส าหรบัค่าใช้จ่ายในการบรหิารส าหรบัปี 2562 ปี 2563 และปี 2564 เท่ากับ 43.21 ล้านบาท 48.47 ล้านบาท และ 

61.30 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 17.90 รอ้ยละ 8.70 และรอ้ยละ 10.65 ของรายไดร้วมตามล าดบั โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

(หน่วย: ล้านบาท) 

ส าหรบัปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ค่าใชจ้่ายพนักงานฝ่ายบรหิาร 26.35      64.33  27.68 57.09 31.61 51.58 

ค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัอาคารส านักงาน 6.24      15.23  5.16 10.65 8.76 14.30 

ค่าธรรมเนียมและค่าทีป่รกึษา 2.95       7.20  5.76 11.89 7.29 11.88 

ค่าเสื่อมราคาและตดัจ าหน่ายทรพัยส์นิ 0.96       2.34  2.64 5.45 6.72 10.96 

ค่าใชจ้่ายในการบรหิารอื่น 4.46      10.89  7.23 14.92 6.92 11.28 

รวมค่าใช้จ่ายในการบริหาร 40.96 100.00 48.47 100.00 61.30 100.00 

ค่าใชจ้่ายในการบรหิารงานของบรษิทั ประกอบดว้ย ค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วกบัพนักงานฝ่ายบรหิาร ค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัอาคาร

ส านักงาน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมและค่าที่ปรึกษา ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าเสื่อมราคาและตัดจ าหน่ายทรพัย์สิน และ

ค่าใชจ้่ายอื่นๆ เช่น ค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วกบันิตบิุคคล ค่าธรรมเนียม ค่าภาษยีานพาหนะ เป็นตน้ 

ในปี 2562 บรษิทัมคี่าใชจ้่ายในการบรหิารเท่ากบั 40.96 ล้านบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 17.90 ของรายไดร้วม โดยมา

จากค่าใชจ้่ายเกี่ยวกบัเงนิเดอืนและสวสัดกิารต่างๆ ของพนักงานฝ่ายบรหิาร เป็นหลกั ซึ่งประกอบดว้ย เงนิเดอืนพนักงานและ

เงนิโบนัส รองลงมาคอื ค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัอาคารส านักงาน มาจากค่าเช่าส านักงานเป็นหลกั 

ในปี 2563 บรษิัทมคี่าใชจ้่ายในการบรหิารเท่ากบั 48.47 ล้านบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 8.70 ของรายไดร้วม เพิม่ขึ้น

จากปีก่อนหน้า 7.51 ล้านบาท หรอืเพิม่ขึ้นรอ้ยละ 18.33 โดยเพิม่ขึ้นจากรายการค่าใช้จ่ายในการบรหิารอื่น มาจากค่าใชจ้่าย

เกีย่วกบัเงนิเดอืนและสวสัดกิารต่างๆ ของพนักงานฝ่ายบรหิาร เป็นหลกั นอกจากนี้บรษิทัยงัมคี่าใชจ้่ายเกีย่วกบัอาคารส านักงาน

เพิม่ขึน้ เนื่องจากมคี่าเช่าส านักงานของทางบรษิทั สวิารมณ์ ไชน่า จ ากดั เพิม่ขึน้เป็นหลกั อกีทัง้ ค่าธรรมเนียมและค่าทีป่รกึษา

ของบรษิัทเพิม่ขึ้นจากค่าสอบบญัชเีนื่องจากบรษิัทมกีารปรบัสถานะบรษิัทร่วมป็นบรษิัทย่อยในปี 2563 นอกจากนี้ค่าใช้จ่าย

เกีย่วกบัเงนิเดอืนและสวสัดกิารต่างๆ ของพนักงานฝ่ายบรหิารเพิม่ขึน้เลก็น้อยจากการปรบัผลตอบแทนประจ าปี  

ในปี 2564 บรษิทัมคี่าใชจ้่ายในการบรหิารเท่ากบั 61.30 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 10.65 ของรายไดร้วม เพิม่ขึน้

จากปีก่อนหน้า 12.83 ล้านบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 26.46 โดยเพิม่ขึน้จากค่าใชจ้่ายเกี่ยวกบัเงนิเดอืนและสวสัดกิารต่างๆ ของ

พนักงานฝ่ายบรหิาร เป็นหลัก นอกจากนี้บริษัทยังมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารส านักงานเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีค่ารกัษาความ

ปลอดภยัส าหรบับรษิทัและบรษิทัย่อย และค่าใชจ้่ายเกี่ยวกบัค่าธรรมเนียมและค่าทีป่รกึษาเพิม่ขึน้จากค่าบรกิารทางวชิาชพีเป็น

หลกั 
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ต้นทุนทางการเงิน 

ต้นทุนทางการเงนิของบรษิัท ประกอบด้วย ดอกเบี้ยจากเงนิกู้ยืมสถาบนัการเงนิที่ไม่ได้ถูกบนัทึกเป็นต้นทุนทาง

การเงนิของโครงการ ดอกเบี้ยจากการกู้ยมืเงนิจากบุคคลที่เกี่ยวขอ้งกนั ดอกเบี้ยจากการกู้ยมืเงนิจากบุคคลที่ไม่เกี่ยวขอ้งกนั 

ดอกเบี้ยจ่ายตามสญัญาเช่า ค่าธรรมเนียมวงเงนิสนิเชื่อโครงการทีห่ยุดท าการพฒันา ดอกเบี้ยที่เกดิจากสทิธกิารเช่าทีด่นิและ

อาคารส านักงานและเช่าพืน้ทีโ่ฆษณา เป็นต้น โดยรายการดอกเบี้ยจากการกู้ยมืเงนิจากบุคคลทีไ่ม่เกี่ยวขอ้งกนัมอีตัราดอกเบี้ย

ระหว่างร้อยละ 9 – ร้อยละ 15 จะมีความแตกต่างกันที่เป็นวงเงินที่มีหลักประกันหรอืไม่มีหลกัประกัน ซึ่งเมื่อบริษัทมีการ

พจิารณาเปรยีบเทยีบกบัดอกเบีย้จากการกู้ยมืเงนิธนาคารแลว้พบว่าอตัราดอกเบีย้มคีวามแตกต่างกนัเพยีงเลก็น้อย ประกอบกบั

เหตุผลทางดา้ยสภาพคล่องท าใหต้อ้งท าการกูย้มืเงนิจากบุคคลในช่วงเวลาทีผ่่านมา โดยในอนาคตเมื่อบรษิทัฯ ไดเ้ขา้จดทะเบยีน

ในตลาดหลกัทรพัยฯ์ แลว้บรษิทัจงึไม่มคีวามจ าเป็นท ารายการกูย้มืดงักล่าวอกี 

ตน้ทุนทางการเงนิส าหรบัปี 2562 เท่ากบั 3.63 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 1.51 ของรายไดจ้ากการขาย ซึ่งต้นทุน

ทางการเงนิหลกัมาจากรายการดอกเบีย้จ่ายจากงานระหว่างก่อสรา้ง ดอกเบี้ยจากการกูย้มืเงนิจากบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั ดอกเบี้ย

จากการกู้ยมืเงนิจากเงนิกู้ยมืกรรมการ เพื่อน ามาใช้เป็นเงนิทุนหมุนเวยีนในกิจการ การบรหิารงานและพฒันาโครงการ โดย

รายการดอกเบีย้จ่ายจากงานระหว่างก่อสรา้งคอื ส่วนทีไ่ม่ไดบ้นัทกึเป็นตน้ทุนทางการเงนิของโครงการ 

ตน้ทุนทางการเงนิส าหรบัปี 2563 เท่ากบั 5.32 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 0.96 ของรายไดจ้ากการขาย เพิม่ขึน้จาก

ปีก่อนหน้าจ านวน 1.69 ล้านบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 46.56 จากการกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ ดอกเบีย้จ่ายตามสญัญา

เช่า และตน้ทุนค่าธรรมเนียมวงเงนิสนิเชื่อโครงการทีห่ยุดท าการพฒันา 2 โครงการ  

ตน้ทุนทางการเงนิส าหรบัปี 2564 เท่ากบั 2.42 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 0.42 ของรายไดจ้ากการขาย ลดลงจากปี

ก่อนหน้าจ านวน 2.90 ลา้นบาท หรอื ลดลงรอ้ยละ 54.52 ลดลงตามยอดเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ เป็นหลกั ซึง่เป็นต้นทุนทาง

การเงนิหลกัมาจากเงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ เพื่อน ามาใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีนในกจิการ การบรหิารงานและพฒันา

โครงการ โดยเป็นตน้ทุนทางการเงนิในส่วนทีไ่ม่ไดบ้นัทกึเป็นตน้ทุนทางการเงนิของโครงการ  

 

ก าไรสุทธิและอตัราก าไรสุทธิ 

บริษัทมีก าไร (ขาดทุน) สุทธิส าหรบัปี 2562 ปี 2563 และปี 2564 เท่ากับ (5.15) ล้านบาท 42.49 ล้านบาท และ 

63.54 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นอตัราก าไร (ขาดทุน) สุทธริอ้ยละ (2.13) รอ้ยละ 7.63 และรอ้ยละ 11.04 ของรายไดร้วมตามล าดบั 

รายการ 
ปี 2562 /2 ปี 2563 ปี 2564 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
รายไดจ้ากการขาย 237.78 98.52 549.18 98.53 559.25 97.16 
ตน้ทุนขาย 170.08 70.47 403.77 72.49 389.30 67.63 
รายไดอ้ื่น 3.56 1.48 8.17 1.47 5.21 0.91 
ก าไรจากการขายเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย - - - - 11.19 1.94 
ค่าใชจ้่ายในการขาย 24.89 10.31 43.20 7.76 45.67 7.93 
ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 43.21 17.90 48.47 8.70 61.30 10.65 
ค่าใชจ้่ายในการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ 4.70 1.95 - - - - 
ตน้ทุนทางการเงนิ 3.63 1.51 5.32 0.96 2.42 0.42 
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รายการ 
ปี 2562 /2 ปี 2563 ปี 2564 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 1.69 0.70 - - - - 
ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ 1.67 0.69 14.09 2.53 13.61 2.36 
ก าไรจากการประมาณการตามหลักคณิต 
ศาสตรป์ระกนัภยั 

- - - - 0.19 0.03 

ก าไรสุทธิส าหรบัปี (5.15) (2.13) /1 42.49 7.63/1 63.54 11.04/1 
หมายเหตุ : /1 อตัราก าไร (ขาดทุน) สุทธ ิค านวณจากก าไร (ขาดทุน) สุทธ ิหารดว้ยรายได้รวม 

/2  ขอ้มูลทางการเงนิรวมส าหรบัปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 จดัท าโดยฝ่ายบรหิารของบรษิทัฯ ซึ่งไม่ไดผ้่านการตรวจสอบจากผูส้อบ

บญัช ี

 

ปี 2562 บรษิทัมขีาดทุนสุทธ ิเท่ากบั 5.15 ล้านบาท หรอืคดิเป็นอตัราก าไร (ขาดทุน) สุทธริอ้ยละ 2.13 โดยบรษิัทมี

รายไดก้ารขายมาจาก 2 โครงการ คอื โครงการสวิารมณ์ ปารค์ (สุขมุวทิ-บางป)ู เริม่มกีารรบัรูร้ายไดใ้นไตรมาสที ่2 ปี 2562 และ

โครงการสวิารมณ์ ซติี ้(ระยอง) เริม่มกีารรบัรูร้ายไดใ้นไตรมาสทีไ่ตรมาสที ่2 ปี 2562 และในส่วนของค่าใชจ้่าย บรษิทัมคี่าใชจ้่าย

ในการขายและบรหิารสูงเนื่องจากเงนิเดอืนพนักงานทัง้ฝ่ายขายและฝ่ายบรหิารเป็นหลกั นอกจากนี้บรษิทัมคี่าใชจ้่ายในการจ่าย

โดยใชหุ้น้เป็นเกณฑจ์ากการปรบัมาตรฐานรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่2 ส่งผลใหบ้รษิทัมผีลการด าเนินงานขาดทุนส าหรบัปี 

ปี 2563 บรษิัทมกี าไรสุทธ ิเท่ากบั 42.49 ล้านบาท หรอืคดิเป็นอตัราก าไรสุทธริอ้ยละ 7.63 เพิม่ขึน้ 47.64 ล้านบาท

หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 925.11 จากปีก่อน โดยบรษิทัมรีายไดก้ารขายมาจาก 3 โครงการ คอื โครงการสวิารมณ์ ปาร์ค (สุขมุวทิ-บาง

ป)ู โครงการสวิารมณ์ ซติี้ (ระยอง) และโครงการสวิารมณ์ เนเจอร์พลสั (บางป ู83) โดยสาเหตุหลกัมาจากยอดการโอนกรรมสทิธิ ์

ของบรษิทัทีสู่งขึน้กว่าปี 2562 ตามแผนการขายโครงการเน่ืองจากมกีารเปิดตวัโครงการสวิารมณ์ เนเจอร์พลสั (บางปู 83) เมื่อ

เดอืนกุมภาพนัธ ์2563 ท าใหเ้ริม่รบัรูร้ายไดใ้นไตรมาสที ่2 ปี 2563 ท าใหบ้รษิทัมรีายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัยเ์พิม่ขึน้จาก

ปีก่อนหน้า และในส่วนของค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารยงัคงเป็นค่าใชจ้่ายเงนิเดอืนพนักงานฝ่ายขายและฝ่ายบรหิารเป็นหลกั 

เพิม่ขึน้เลก็น้อยจากการปรบัผลตอบแทนประจ าปี และในปี 2563 บรษิทัมรีายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงนิลงทุนบรษิทั สยาม

พฒันา จ ากดั อย่างไรกต็ามบรษิทัมรีายไดจ้ากการขายเพิม่ขึน้ในสดัส่วนทีม่ากกว่าจงึส่งผลใหบ้รษิทัมกี าไรสุทธเิพิม่ขึน้จากปีก่อน 

ปี 2564 บรษิัทมกี าไรสุทธ ิเท่ากบั 63.54 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราก าไรสุทธิร้อยละ 11.04 เพิ่มขึ้นจากปี 2563 

จ านวน 21.04 ล้านบาท หรอืเพิ่มขึ้นร้อยละ 49.51 ซึ่งสอดคล้องกบัรายได้จากการขายอสงัหารมิทรพัย์ที่เพิ่มขึ้นตามจ านวน

โครงการ จงึส่งผลใหบ้รษิทัมผีลการด าเนินงานส าหรบัปี 2564 เพิม่สูงขึน้เมื่อเปรยีบเทยีบกบัปีก่อนหน้า เนื่องจากยอดการโอน

กรรมสทิธิอ์สงัหาริมทรพัย์เป็นหลกั ท าให้สามารถรบัรู้เป็นรายได้จากการขายอสงัหารมิทรพัย์และก าไรขัน้ต้นที่เพิ่มขึ้นตาม

แผนการขายโครงการเน่ืองจากมกีารเปิดตวัโครงการสวิารมณ์ แกรนด ์(สุขมุวทิ - บางปู) และโครงการสวิารมณ์ วลิเลจ (สุขุมวทิ 

- เทพารกัษ์) ซึ่งเป็นโครงการที่อยู่ในท าเลที่มศีกัยภาพท าให้สามารถก าหนดราคาตามราคาตลาดประกอบกบับรษิัทสามา รถ

บรหิารตน้ทุนค่าก่อสรา้งไดด้ยีิง่ขึน้ 

 

อตัราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 

บรษิทัมอีตัราผลตอบแทนต่อผูถ้ือหุน้ (ROE) ในปี 2562 ปี 2563 และปี 2564 เท่ากบั รอ้ยละ  (2.35) รอ้ยละ 11.21 

และรอ้ยละ 14.16 ตามล าดบั ซึง่อตัราผลตอบแทนต่อผูถ้อืหุน้จะมทีศิทางแปรผนัตรงตามก าไรสุทธขิองบรษิทั 
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ส าหรบัปี 2563 บรษิทัมอีตัราผลตอบแทนตอ่ผูถ้อืหุน้รอ้ยละ 11.21 มอีตัราผลตอบแทนต่อผูถ้อืหุน้ดขีึน้จากปีก่อนหน้า 

เป็นผลจากรายไดท้ีป่รบัตวัเพิม่ขึน้จากการขายอสงัหารมิทรพัยใ์นโครงการสวิารมณ์ เนเจอร์พลสั (บางปู 83) ซึ่งเป็นโครงการที่

ไดร้บัการตอบรบัจากลูกคา้อย่างด ีและเป็นปกตธิุรกจิของบรษิทัทีช่่วงแรกเมื่อเริม่โอนโครงการใหม่ทีม่กีารเปิดขายจะมยีอดโอน

กรรมสทิธิส์งู 

ส าหรบัปี 2564 บรษิทัมอีตัราผลตอบแทนตอ่ผูถ้อืหุน้รอ้ยละ 14.16 มอีตัราผลตอบแทนต่อผูถ้อืหุน้ดขีึน้จากปีก่อนหน้า 

เป็นผลจากบรษิทัรบัรูร้ายไดจ้ากการโอนกรรมสทิธิโ์ครงการทีเ่ปิดตวัใหม่ในปี 2564 จ านวน 2 โครงการคอืโครงการสวิารมณ์ แก

รนด์ (สุขุมวทิ - บางปู) และโครงการสวิารมณ์ วลิเลจ (สุขุมวทิ - เทพารกัษ์) ซึ่งโครงการอยู่ในบรเิวณท าเลที่มศีกัยภาพท าให้

สามารถก าหนดราคาขายไดเ้หมาะสมตามราคาตลาดโดยทัง้สองโครงการทยอยสรา้งและโอนกรรมสทิธิใ์ห้กบัลูกค้าตัง้แต่ช่วง

กลางปี 2564 อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยงัเป็นปกติธุรกิจของบรษิทัที่ช่วงแรกเมื่อเริม่โอนโครงการใหม่ทีม่กีารเปิดขายจะมยีอด

โอนกรรมสทิธิส์งูอกีดว้ย 

 

การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน 

สินทรพัย ์

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 และวันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีสินทรพัย์รวมเท่ากับ 

573.35 ล้านบาท 822.64 ล้านบาท และ 847.94 ล้านบาท ตามล าดบั โดยสนิทรพัย์หลกัของบรษิทั คอื รายการสนิคา้คงเหลอื 

และรายการทีด่นิรอพฒันา ซึง่เป็นสนิทรพัยห์ลกัทีบ่รษิทัใชใ้นการประกอบธุรกจิ 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 บรษิทัมสีนิทรพัย์รวมเท่ากบั 573.35 ล้านบาท โดยรายการมสีนิคา้คงเหลอื 391.39 ล้าน

บาท ประกอบด้วย  4  โครงการ ได้แก่ 1) โครงการสิวารมณ์ ปาร์ค (สุขุมวิท -บางปู) 2) โครงการสิวารมณ์ ซิตี้ (ระยอง) 3) 

โครงการสวิารมณ์ เนเจอรพ์ลสั (สุขมุวทิ - บางป)ู 4) โครงการสวิารมณ์แกรนด ์(สุขมุวทิ - บางป)ู และทีด่นิรอการพฒันาเพื่อสรา้ง

โครงการอสงัหารมิทรพัยใ์นอนาคต 13.28 ลา้นบาท เป็นหลกั 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 บรษิัทมสีนิทรพัย์รวมเท่ากบั 822.64 ล้านบาท เพิม่ขึน้จากช่วงเวลาเดยีวกนัของปีก่อน

หน้าจ านวน 249.29 ล้านบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 43.48 โดยมสีาเหตุหลกัของการเพิม่ขึน้มาจากรายการทีด่นิรอการพฒันาเป็น

หลกั บรษิทัมทีีด่นิรอการพฒันาเท่ากบั 172.54 ล้านบาท เพิม่ขึน้จากช่วงเวลาเดยีวกนัของปีก่อนหน้าจ านวน 159.26 ลา้นบาท

หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 1,199.25 เนื่องจากบรษิทัมกีารจดัประเภทรายการสนิทรพัย์ทีด่นิจากเดมิบนัทกึอยู่ในรายการสนิคา้คงเหลอื

เปลีย่นเป็นบนัทกึในรายการทีด่นิรอการพฒันาจ านวน 2 โครงการ นอกจากนี้บรษิทัมรีายการสนิคา้คงเหลอื เท่ากบั 472.67 ลา้น

บาท เพิม่ขึน้จากช่วงเวลาเดยีวกนัของปีก่อนหน้าจ านวน 81.28 ลา้นบาทหรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 20.77 จากจ านวนอสงัหารมิทรพัย์ที่

สร้างเสร็จรอการขายเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า ตามจ านวนโครงการที่มากขึ้น นอกจากนี้บริษัทมีรายการเงนิสดและรายการ

เทยีบเท่าเงนิสด เท่ากบั 84.10 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากช่วงเวลาเดยีวกนัของปีก่อนหน้าจ านวน 64.33 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 

325.22 โดยเป็นรายการเงนิฝากออมทรพัย ์

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 บรษิัทมสีนิทรพัย์รวมเท่ากบั 847.94 ล้านบาท เพิม่ขึน้จากช่วงเวลาเดยีวกนัของปีก่อน

หน้า จ านวน 25.30 ล้านบาทหรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 3.08 โดยมสีาเหตุหลกัของการเพิม่ขึน้มาจากรายการมสีนิคา้คงเหลอืเป็นหลกั 

บรษิัทมสีนิคา้คงเหลอื เท่ากบั 602.95 ล้านบาท เพิม่ขึน้จากช่วงเดยีวกนัของปีก่อนหน้าจ านวน 130.29 ล้านบาท หรอืเพิม่ขึ้น
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รอ้ยละ 27.56 เนื่องจากบรษิัทมโีครงการอสงัหารมิทรพัย์ทีส่รา้งเสรจ็รอการขายเพิม่ขึน้จากปีก่อนหน้า จากการทยอยสรา้งและ

โอนกรรมสทิธิโ์ครงการสวิารมณ์ แกรนด ์(สุขมุวทิ - บางป)ู และโครงการสวิารมณ์ วลิเลจ (สุขมุวทิ - เทพารกัษ์) เป็นหลกั  

 

ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 บรษิัทมลูีกหนี้การค้าและลูกหนี้

หมุนเวยีนอื่น เท่ากบั 46.24 ล้านบาท 33.20 ล้านบาท และ 3.70 ล้านบาท หรอืคิดเป็นร้อยละ 8.07 ร้อยละ 4.04 และรอ้ยละ 

0.44 ของสนิทรพัย์รวม ตามล าดบั โดยรายการลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวยีนอื่น ประกอบดว้ยลูกหนี้การค้าของบุคคลและ

บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั ลูกหนี้การคา้บุคคลและบรษิทัทีไ่ม่เกีย่วขอ้งกนั ลูกหนี้อื่น รายการเงนิมดัจ าค่าทีด่นิ รายการเงนิทดรองจ่าย 

และค่าใชจ้่ายจ่ายล่วงหน้า เป็นต้น โดยรายการลูกหนี้การคา้ของบรษิัทมาจากการขายพรแีคสท์ของบรษิัท ทูบไีบรท์ พรแีคสท ์

จ ากดั ทัง้จ านวน 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 บรษิทัมรีายการลูกหนี้การคา้และลูกหนี้หมนุเวยีนอื่นลดลง 13.04 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ย

ละ 28.21 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยเป็นการลดลงจากรายการลูกหนี้การค้าบรษิัทที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจาก

โครงการอสงัหารมิทรพัยข์องบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนัปิดโครงการเมื่อวนัทีพ่ฤษภาคม 2563 ท าใหไ้ม่มรีายการซื้อแผ่นผนังส าเรจ็รูป

ฟรแีคสท์จากบรษิทั ทูบไีบรท ์พรแีคสท์ จ ากดั นอกจากนี้ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 บรษิทัมรีายการเงนิมดัจ าค่าทีด่นิ จ านวน 

23.33 ล้านบาท โดยเป็นการจ่ายซื้อทีด่นิ จ านวน 2 แห่ง ส าหรบัโครงการพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์มลูค่าสญัญารวม 152.23 ลา้น

บาท และเมื่อวนัที ่28 มกราคม 2564 และ 21 เมษายน 2564 บรษิทัไดร้บัโอนกรรมสทิธิใ์นทีด่นิดงักล่าวแลว้ 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 บรษิทัมรีายการลูกหนี้การคา้และลูกหนี้หมนุเวยีนอื่นลดลง 29.50 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ย

ละ 88.87 จากช่วงเวลาเดยีวกนัของปีก่อนหน้า ลดลงจากรายการเงนิมดัจ าที่ดนิเป็นหลกัเนื่องจากเมื่อวนัที่ 28 มกราคม 2564 

และ 21 เมษายน 2564 บรษิทัไดร้บัโอนกรรมสทิธิใ์นทีด่นิดงักล่าวแล้ว โดยในปี 2564 บรษิัทไม่มรีายไดจ้ากการขายแผ่นผนัง

ส าเรจ็รปูพรแีคสท์จากบรษิทั ทูบไีบรท ์พรแีคสท์ จ ากดั เน่ืองจากไดม้กีารจ าหน่ายเงนิลงทุนในบรษิทั ทูบไีบรท ์พรแีคสท์ จ ากดั 

เมื่อวนัที ่13 ธนัวาคม 2564 จงึไม่มรีายการลูกหนี้การคา้บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนัและลูกหนี้การคา้บรษิทัอื่นในงบการเงนิ เหลอืเพยีง

รายการลูกหนี้อื่นและค่าใชจ้่ายจ่ายล่วงหน้า เช่น ค่าเบี้ยประกนัจ่ายล่วงหน้า ค่าโฆษณาจ่ายล่วงหน้า ค่าสมาชกิจ่ายล่วงหน้า 

ค่าใชจ้่ายล่วงหน้าอื่น เงนิประกนัจ่ายล่วงหน้าค่ามเิตอรป์ระปา และเงนิประกนัจ่ายล่วงหน้าค่ามเิตอรไ์ฟฟ้า เป็นตน้ 

 

เงินให้กู้ยืมระยะสัน้ 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2563  บรษิัทมเีงนิใหกู้้ยมืระยะสัน้ จ านวน 48.99 ล้านบาท และ 

0.05 ลา้นบาท ตามล าดบั คดิเป็นรอ้ยละ 8.54 และรอ้ยละ 0.01 ของสนิทรพัยร์วมทัง้หมด ของแต่ละปีตามล าดบั โดย ณ วนัที ่31 

ธนัวาคม 2564 บรษิทัไม่มรีายการเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แลว้ 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 บรษิทัมรีายการเงนิใหกู้้ยมืแก่บุคคลและบรษิทัที่เกี่ยวขอ้งกนัในรปูแบบตัว๋สญัญาใชเ้งนิ 

โดยมเีงื่อนไขครบก าหนดเมื่อทวงถามและอตัราดอกเบี้ยระหว่างกนัร้อยละ 5.65 ต่อปี ทัง้นี้ กรรมการได้ช าระคนืเงนิกู้ยืมทัง้

หมดแล้วเสร็จในปี 2564 ส าหรบัรายการกู้ยมืเงนิระยะสัน้ดงักล่าวเป็นการกู้ยมืเพื่อรกัษาสภาพคล่องส าหรบัใชใ้นการพฒันา

อสงัหารมิทรพัย์ โดยในอนาคตเมื่อบรษิทัไดเ้ขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ฯ บรษิัทไม่มนีโยบายในการใหกู้้ยมืดงักล่าวอีก 

และ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 บรษิทัไม่มรีายการเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้และดอกเบีย้คา้งรบัแลว้ 
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สินค้าคงเหลือโครงการอสงัหาริมทรพัย ์

ตน้ทุนโครงการอสงัหารมิทรพัย์ในช่วงเวลาระหว่างการพฒันาโครงการ บรษิทัไดบ้นัทกึตน้ทุนของโครงการทีเ่กดิขึน้

ดงักล่าวอยู่ในรายการสนิคา้คงเหลอื ซึ่งแสดงอยู่ในงบแสดงฐานะทางการเงนิ และจะถูกโอนไปเป็นต้นทุนขายในงบก าไรขาดทุน

เบด็เสรจ็เมื่อมกีารโอนกรรมสทิธิใ์หก้บัผูซ้ื้อ โดยรายการสนิคา้คงเหลอืจะประกอบดว้ย ต้นทุนค่าทีด่นิและพฒันาทีด่นิ ตน้ทุนค่า

ก่อสรา้ง ตน้ทุนค่าสาธารณูปโภค ตน้ทุนทางการเงนิ และตน้ทุนอื่นทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบัการพฒันาโครงการ 

สินค้าคงเหลือ 

(หน่วย: ล้านบาท) 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

1. โครงการอสงัหารมิทรพัย ์ 387.64 99.04 472.31 99.92 602.96 100.00 

2. แผ่นผนังส าเรจ็รปูพรแีคสท ์ 3.75 0.96 0.36 0.08 - - 

รวมสินค้าคงเหลือ 391.39 100.00 472.67 100.00 602.96 100.00 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 และวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีสินค้าคงเหลือเท่ากับ 

391.39 ล้านบาท 472.67 ลา้นบาท และ 602.96 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 68.26 รอ้ยละ 57.46 และรอ้ยละ 71.11 ของสนิทรพัย์

รวมทัง้หมดของแต่ละปีตามล าดบั ซึ่งสินค้าคงเหลอืประเภทโครงการอสงัหารมิทรพัย์ของบรษิัท สามารถจ าแนกเป็นสินค้า

คงเหลอืรายโครงการไดด้งันี้ 

สินค้าคงเหลือตามโครงการ 

(หน่วย: ล้านบาท) 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

1. โครงการสวิารมณ์ ปารค์ (สุขมุวทิ -บางป)ู 263.21 67.25 57.31 12.12 14.63 2.43 

2. โครงการสวิารมณ์ ซติี ้(ระยอง) 124.43 31.79 105.63 22.35 95.18 15.79 

3. โครงการสวิารมณ์ เนเจอรพ์ลสั (บางป ู83) - - 118.58 25.09             -    - 

4. โครงการสวิารมณ์ แกรนด ์(สุขมุวทิ - บางป)ู - - 190.69 40.34 268.88 44.59 

5. โครงการสวิารมณ์ วลิเลจ (สุขมุวทิ - 

เทพารกัษ์) 

- - 0.10 
0.02 94.18 15.62 

6. โครงการสวิารมณ์ อสัสมัชญั-ศรรีาชา - - - - 90.66 15.04 

7. โครงการสวิารมณ์ เนเจอรพ์ลสั2 (บางป ู83) - - - - 39.42 6.54 

รวมสินค้าคงเหลือ 387.64 99.04 472.31 99.92 602.95 100.00 

สนิคา้คงเหลอืประเภทโครงการอสงัหารมิทรพัยข์องบรษิทั สามารถจ าแนกเป็นสนิคา้คงเหลอืตามหมวดตน้ทุนไดด้งันี้ 

สินค้าคงเหลือตามประเภทต้นทุน 

 (หน่วย: ล้านบาท) 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

1. ตน้ทุนค่าทีด่นิ 265.74 67.90 283.86 60.06 372.94 61.85 

2. ตน้ทุนค่าพฒันาทีด่นิ 10.28 2.63 13.81 2.92 19.33 3.21 
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สินค้าคงเหลือตามประเภทต้นทุน 

 (หน่วย: ล้านบาท) 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

3. ตน้ทุนค่าสาธารณูปโภค 31.86 8.14 42.21 8.93 78.75 13.06 

4. ตน้ทุนค่าก่อสรา้ง 71.93 18.38 113.68 24.05 109.52 18.16 

5. ตน้ทุนทางการเงนิ 7.83 2.00 24.08 5.09 30.04 4.98 

6. ค่าเผื่อการดอ้ยค่าโครงการอสงัหารมิทรพัย์

พฒันาเพื่อขาย 

- - (5.33)  (1.13)  (7.63)  (1.26)  

รวมสินค้าคงเหลือ 387.64 99.04 472.31 99.92 602.95 100.00 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 บรษิทัมรีายการสนิคา้คงเหลอืโครงการอสงัหารมิทรพัย์ เท่ากบั 387.64 ลา้นบาท หรอืคดิ

เป็นร้อยละ 67.61 จากสนิทรพัย์รวม โดยต้นทุนโครงการพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ส่วนใหญ่มาจากต้นทุนค่าทีด่นิและค่าก่อสรา้ง 

โดยมรีายการหลกัจากโครงการสวิารมณ์ ปารค์ (สุขุมวทิ - บางปู) จ านวน 263.21 ล้านบาท และโครงการสวิารมณ์ ซติี ้(ระยอง) 

จ านวน 124.43 ลา้นบาท  

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 บรษิทัมรีายการสนิคา้คงเหลอืโครงการอสงัหารมิทรพัย์ เท่ากบั 472.31 ลา้นบาท หรอืคดิ

เป็นร้อยละ 57.41 จากสนิทรพัย์รวม เพิม่ขึ้นจากช่วงเวลาเดยีวกันของปีก่อนหน้าจ านวน 84.67 ล้านบาทหรอืเพิ่มขึ้นรอ้ยละ 

21.84 เนื่องจากบริษัทมีการเปิดตัวโครงการสิวารมณ์ เนเจอร์พลสั (สุขุมวิท - บางปู) เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2563 และเริ่ม

ด าเนินการก่อสรา้งโครงการสวิารมณ์ แกรนด ์(สุขมุวทิ - บางปู) เป็นหลกั โดยในช่วงเปิดตวัโครงการมผีูส้นใจและจองซื้อจ านวน

มากท าให้บรษิัทด าเนินการก่อสร้างโครงการดงักล่าวตามยอดจองซื้อโครงการ จงึมสีนิค้าคงเหลอืเพื่อรอการขายในโครงการ

ดงักล่าว เป็นส่วนใหญ่  

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 บรษิทัมรีายการสนิคา้คงเหลอืโครงการอสงัหารมิทรพัย ์เท่ากบั 602.95 ลา้นบาท หรอืคดิ

เป็นรอ้ยละ 71.11 จากสนิทรพัย์รวม เพิม่ขึน้จากช่วงเวลาเดยีวกนัของปีก่อนหน้าจ านวน 130.64 ล้านบาทหรอืเพิม่ขึ้นรอ้ยละ 

27.66 จากการด าเนินการก่อสรา้งโครงการสวิารมณ์ แกรนด์ (สุขุมวทิ - บางปู) เป็นหลกัเนื่องจากเป็นโครงการใหญ่ทีม่จี านวน 

227 ยนูิต เริม่ด าเนินการก่อสรา้งในปี 2563 และเปิดขายช่วงเดอืนมถิุนายน 2564 อกีทัง้ เป็นการเพิม่ขึน้จากการเปิดตวัโครงการ

อสงัหารมิทรพัย์โครงการใหม่ 2 โครงการ คอื โครงการสวิารมณ์ อสัสมัชญั-ศรรีาชา และโครงการสวิารมณ์ เนเจอร์พลสั2 (บางป ู

83) ซึ่งบรษิทัทยอยสรา้งและทยอยโอนกรรมสทิธิอ์สงัหารมิทรพัย์ท าใหม้ีรายการสนิคา้คงเหลอืโครงการอสงัหารมิทรพัย์เพิม่ขึน้

ตามจ านวนโครงการทีม่ากขึน้ 

สินค้าคงเหลือแผ่นผนังส าเรจ็รปูพรีแคสท์ 

สนิค้าคงเหลอืในส่วนของบรษิัท ทูบไีบรท์ พรแีคสท์ จ ากดั ประกอบด้วย วตัถุดบิในการผลติแผ่นผนังส าเร็จรูปพรี

แคสท ์และสนิคา้ส าเรจ็รปูแผ่นผนังพรแีคสท ์โดยมรีายละเอยีดสนิคา้คงเหลอืบรษิทั ทบูไีบรท ์พรแีคสท ์จ ากดั ดงันี้ 

สินค้าคงเหลือ 

 (หน่วย: ล้านบาท) 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

1. สนิคา้คงเหลอืแผ่นผนังส าเรจ็รปูพรแีคสท ์ 3.75 0.96 0.36 0.08 - - 
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สินค้าคงเหลือ 

 (หน่วย: ล้านบาท) 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รวมสินค้าคงเหลือ 3.75 0.96 0.36 0.08 - - 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 บรษิทัมสีนิคา้คงเหลอืในส่วนของบรษิทั ทบูไีบรท์ พรแีคสท ์จ ากดั จ านวน 3.75 ลา้นบาท 

คดิเป็นรอ้ยละ 0.96 จากสนิทรพัย์รวม โดยประกอบดว้ยวตัถุดบิในการผลติแผนผนังส าเรจ็รูปพรแีคสท์ และสนิคา้ส าเรจ็รปูแผ่น

ผนังพรแีคสท ์โดยปรมิาณการผลติแผ่นผนังส าเรจ็รปูพรแีคสทข์องบรษิทัจะเป็นไปตามจ านวนค าสัง่ซื้อจากลูกคา้ เน่ืองจากสนิคา้

แผ่นพรแีคสทส์ าเรจ็รปูของบรษิทัเป็นการผลติตามค าสัง่ซื้อของลูกคา้ (Made to order) ตามรปูแบบบ้านทีร่ะบุในสญัญาตามทีไ่ด้

ตกลงกนั 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 บรษิทัมสีนิคา้คงเหลอืในส่วนของบรษิทั ทบูไีบรท์ พรแีคสท ์จ ากดั จ านวน 0.36 ลา้นบาท 

คดิเป็นร้อยละ 0.08 จากสนิทรพัย์รวม ลดลง 3.39 ล้านบาท หรอืลดลงร้อยละ 90.40 จากปีก่อน เนื่องจากการผลิตแผ่นผนัง

ส าเร็จรูปพรีแคสท์ของบรษิัทจะเป็นไปตามจ านวนค าสัง่ซื้อจากลูกค้า  โดยในปี 2563 มีลูกค้าโครงการอสงัหารมิทรพัย์ที่ปิด

โครงการท าใหบ้รษิทัผลติแผ่นผนังส าเรจ็รปูพรแีคสลดลงตามค าสัง่ซื้อ 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 บรษิทัไม่มรีายการสนิคา้คงเหลอืในส่วนของบรษิัท ทูบไีบรท์ พรแีคสท์ จ ากดั เนื่องจาก

บรษิัทมกีารจ าหน่ายเงนิลงทุนในบรษิัท ทูบไีบรท์ พรแีคสท์ จ ากดั ในระหว่างปี 2564 ท าให้ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 ไม่มี

รายการสนิคา้คงเหลอืแผ่นผนังส าเรจ็รปูพรแีคสท์ในงบการเงนิรวม 
  

อสงัหาริมทรพัยร์อการขาย 

 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 บรษิทัมรีายการอสงัหารมิทรพัยร์อการขาย จ านวน 63.51 ลา้นบาทหรอืคดิเป็นรอ้ยละ 7.49 

จากสนิทรพัย์รวม โดยเมื่อวนัที่ 9 กนัยายน 2564 บรษิัทได้ตกลงท าสญัญาจะซื้อจะขายที่ดนิกบับุคคลที่ไม่เกี่ยวขอ้งกนัโดยมี

ราคาขายตามสญัญารวมเป็นเงนิ 67.80 ล้านบาท มีก าหนดโอนกรรมสทิธิภ์ายในวนัที่ 8 มีนาคม 2565 ต่อมาได้มีการขยาย

ระยะเวลาก าหนดการโอนกรรมสทิธิภ์ายในวนัที ่8 มถิุนายน 2565 ทัง้นี้บรษิทัไดร้บัเงนิมดัจ าบางส่วนแล้วจ านวน 20 ล้านบาท 

โดยบนัทกึอยู่ในรายการเจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้หมุนเวยีนอื่นในรายการเงนิมดัจ ารบัจากการขายอสงัหารมิทรพัย ์

 

สินทรพัยห์มุนเวียนอ่ืน 

สนิทรพัย์หมุนเวยีนอื่น ประกอบดว้ย ค่าใชจ้่ายล่วงหน้าภาษีเงนิไดน้ิติบุคคล ค่าภาษีเงนิไดน้ิตบิุคคลถูกหกั ณ ทีจ่่าย 

เป็นต้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีรายการสินทรัพย์

หมุนเวยีนอื่น เท่ากบั 3.08 ลา้นบาท 7.10 ลา้นบาท และ 10.77 ล้านบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 0.54 รอ้ยละ 0.86 และรอ้ยละ 1.27 

ของสนิทรพัยร์วมตามล าดบั 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 4.02 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 130.34 

เนื่องจากบรษิัทมีรายการค่าใช้จ่ายล่วงหน้าภาษีเงนิได้นิติบุคคลเพิม่ขึ้นเป็นหลกั โดยเป็นรายการยื่นแบบแสดงการเสยีภาษี

ล่วงหน้าจากการประมาณรายรบั/รายจ่ายในอนาคตของกจิการทีย่งัไม่เกดิขึน้  
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ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 บรษิทัมสีนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่นเพิม่ขึน้ 3.67 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 51.71 เน่ืองจาก

บรษิทัมรีายการเงนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จ ากดัการใชเ้พิม่ขึน้เป็นหลกั โดยเป็นเงนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จ ากดัการใชต้ดิหลกัประกนั

การออกหนังสอืค ้าประกนัการจดัท าสาธารณูปโภคหรอืบรกิารสาธารณะหรอืการปรบัปรุงทีด่นิและค ้าประกนัสาธารณูปโภค 
 

ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ของบรษิัท ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 และ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 

2564 เท่ากบั 39.82 ล้านบาท 35.66 ล้านบาท และ 2.99 ล้านบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 6.95 รอ้ยละ 4.33 และรอ้ยละ 0.35 ของ

สนิทรพัยร์วมตามล าดบั โดยส่วนประกอบของทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ของบรษิทัมดีงันี้   

ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 

(หน่วย: ล้านบาท) 

ณ 31 ธนัวาคม 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ทีด่นิและส่วนปรบัปรุงทีด่นิ 28.54 4.98 28.54 3.47 - - 

เครื่องมอืและอุปกรณ์ส านักงานใหญ่ 2.46 0.43 3.29 0.40 3.82 0.45 

เครื่องมอืและอุปกรณ์ส านักงานโรงงาน 17.37 3.03 17.37 2.11 - - 

เครื่องจกัรและอุปกรณ์การผลติ 0.30 0.05 0.52 0.06 0.46 0.05 

ยานพาหนะ 2.95 0.51 0.56 0.07 0.46 0.05 

รวม 51.62 9.00 50.28 6.11 4.74 0.55 

หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม (11.80) (2.05) (14.62) (1.78) (1.76) (0.20) 

ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 39.82 6.95 35.66 4.33 2.98 0.35 

 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ เท่ากบั 39.82 ล้านบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 6.95 ของ

สนิทรพัยร์วม โดยมรีายการส าคญัคอืรายการทีด่นิและส่วนปรบัปรุงทีด่นิ และรายการเครื่องมอืและอุปกรณ์ส านักงานบรษิทั ทูบี

ไบรท ์พรแีคสท ์จ ากดั เป็นหลกั 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ เท่ากบั 35.66 ล้านบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 4.33 ของสนิทรพัย์

รวม ลดลง 4.16 ล้านบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 10.44 เน่ืองจากบรษิทัมกีารโอนรายการยานพาหนะบรษิทั สวิารมณ์ เรยีลเอสเตท 

จ ากดั จ านวน 2.70 ล้านบาท ไปยงัรายการสนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้ตามมาตรฐานรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่16 เรื่อง สญัญาเช่า 

เป็นหลกั 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ เท่ากบั 2.98 ล้านบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 0.35 ของสนิทรพัย์

รวม ลดลง 32.68 ล้านบาท หรอืลดลงร้อยละ 91.64 เนื่องจากรายการที่ดินและส่วนปรบัปรุงที่ดนิ และเครื่องมือและอุปกรณ์

ส านักงานโรงงานเป็นกรรมสทิธิข์องบรษิทั ทบูไีบรท์ พรแีคสท ์จ ากดั โดยมกีารจ าหน่ายสนิทรพัย์ดงักล่าวไปจากการขายกจิการ

ในปี 2564  
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สินทรพัยสิ์ทธิการใช้ 

สินทรพัย์สิทธิการใช้ คือ การบันทึกมูลค่าสุทธิของสัญญาเช่าระยะยาว (มากกว่า 1 ปี)  ซึ่งเป็นการปฏิบัติตาม

มาตรฐานรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่16 เรื่อง สญัญาเช่า และในแต่ละงวดทีม่กีารจ่ายช าระค่าเช่าของสญัญาดงักล่าว จะน ามา

หกักบัรายการสทิธกิารใชเ้ป็นรายการค่าใชจ้่าย ค่าเสื่อมราคาสนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้ซึง่มาตรฐานรายงานทางการเงนิดงักล่าว เริ่ม

บงัคบัใช้ตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นมา ส่งผลให้ในงวดก่อนหน้าของปีก่อน ในงบแสดงฐานะทางการเงนิไม่มรีายการ

สนิทรพัยส์ทิธกิารใชป้รากฏ ซึง่บรษิทัไดน้ าเอามาตรฐานการรายงานทางการเงนิดงักล่าวมาถอืปฏบิตัเิป็นครัง้แรกในปี 2563 โดย 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 และ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 บรษิทัมสีนิทรพัย์สทิธกิารใช ้จ านวน 11.45 ล้านบาท และ 19.81 

ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.39 และร้อยละ 2.34 ของสินทรพัย์รวมตามล าดบั โดยในปี 2563 เป็นรายการสัญญาเช่าอาคาร

ส านักงาน พระราม 3 อายุสญัญาเช่า 4 ปี และเป็นการจดัประเภทรายการยานพาหนะตามมาตรฐานรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่

16 เรื่อง สญัญาเช่า และส าหรบัปี 2564 เป็นรายการเช่าทีด่นิเพื่อใชใ้นการท าแคมป์คนงานโครงการสวิารมณ์ วลิเลจ (สุขุมวทิ - 

เทพารกัษ์) เป็นการเช่าพืน้ทีเ่พื่อท าป้ายโฆษณาโครงการสวิารมณ์ วลิเลจ (สุขุมวทิ - เทพารกัษ์) และโครงการสวิารมณ์ แกรนด ์

(สุขุมวทิ - บางปู) นอกจากนี้ เป็นรายการสญัญาเช่าอาคารส านักงาน พระราม 3 อายุสญัญาเช่า 4 ปี และเป็นการจดัประเภท

รายการยานพาหนะตามมาตรฐานรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่16 เรื่อง สญัญาเช่า 

 

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

สนิทรพัย์ไม่มีตัวตน คือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรบัใช้งานภายในบรษิัท ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 วนัที่ 31 

ธนัวาคม 2563 และ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 บรษิทัมสีนิทรพัย์ไม่มตีวัตน เท่ากบั 1.50 ลา้นบาท 4.43 ล้านบาท และ 4.95 ล้าน

บาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 0.26 รอ้ยละ 0.54 ละรอ้ยละ 0.58 ของสนิทรพัยร์วมตามล าดบั โดยระหว่างปี 2562 ถงึปี 2564 บรษิทัมี

การซื้อโปรแกรมส าเรจ็รูปเพื่อรองรบัการท างานภายในบรษิัท และปรบัปรุงโปรแกรมอย่างต่อเน่ืองให้มคีวามสอดคล้องกบัการ

ท างานจรงิ ส่งผลใหร้ายการสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนตัง้แต่ปี 2562 ถงึปี 2564 เพิม่สงูขึน้อย่างต่อเนื่อง 

 

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 

(หน่วย: ล้านบาท) 

ณ 31 ธนัวาคม 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ทีด่นิรอการพฒันา 13.28 2.31 172.54 20.90 110.17 12.99 

สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอื่นๆ 1.11 0.19 0.91 0.19 1.75 0.21 

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 14.39 2.50 173.45 21.09 111.92 13.20 

สนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนอื่นของบรษิทั ประกอบดว้ย รายการทีด่นิรอการพฒันา และเงนิประกนัต่างๆ เช่น เงนิประกนั

การใชไ้ฟฟ้า เงนิประกนัการใชน้ ้าประปา เงนิประกนัค่าเช่า เงนิประกนัอื่นๆ เป็นตน้ โดย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 ณ วนัที ่31 

ธนัวาคม 2563 และ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 บรษิทัมรีายการสนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนอื่น เท่ากบั 14.39 ลา้นบาท 173.45 ลา้น

บาท และ 111.92 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 2.50 รอ้ยละ 21.09 และรอ้ยละ 13.20 ของสนิทรพัยร์วมตามล าดบั  
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ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 บรษิทัมรีายการทีด่นิรอการพฒันา เท่ากบั 13.28 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 2.31 ของ

สนิทรพัยร์วม โดยเป็นทีด่นิทีม่วีตัถุประสงคเ์พื่อจะท าการพฒันาโครงการในอนาคต  

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 บรษิัทมรีายการที่ดนิรอการพฒันา เท่ากบั 172.54 ล้านบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 20.90 

ของสนิทรพัย์รวม เพิ่มขึ้น 159.26 ล้านบาทหรอืเพิ่มขึ้นร้อยละ 1,199.25 จากการจดัประเภทรายการสนิทรพัย์ใหม่ จากเดิม

บนัทกึอยู่ในรายการสนิค้าคงเหลอืเปลี่ยนเป็นบนัทกึในรายการที่ดนิรอการพฒันา จ านวน 2 แห่ง ในบรเิวณจงัหวดัภูเก็ต และ

เมอืงพทัยาจงัหวดัชลบุร ีทีจ่ะใชท้ าการพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัยข์องบรษิทัในอนาคต เป็นหลกั 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีรายการที่ดินรอการพัฒนา เท่ากับ 110.17 หรือคิดเป็นร้อยละ 12.99 ของ

สนิทรพัย์รวม ลดลง 62.37 ลา้นบาทหรอืลดลงรอ้ยละ 36.15 เนื่องจากมกีารจ าหน่ายทีด่นิรอการพฒันาเมอืงพทัยาจงัหวดัชลบุร ี

ในปี 2564 โดยเมื่อวนัที่ 9 กนัยายน 2564 บรษิทัไดต้กลงท าสญัญาซื้อขายที่ดนิกบับุคคลทีไ่ม่เกี่ยวขอ้งกนั และเน่ืองจากทีด่นิ

ดงักล่าวยงัไม่ไดท้ าการโอนกรรมสทิธิจ์งึโอนไปเป็นรายการอสงัหารมิทรพัยร์อการขายในงบแสดงฐานะทางการเงนิ  

 

หน้ีสิน 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 และ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 บรษิทัมหีนี้สนิรวม เท่ากบั 

231.80 ลา้นบาท 405.71 ลา้นบาท และ 367.47 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 40.32 รอ้ยละ 49.32 และรอ้ยละ 43.34 ของหนี้สนิ

และส่วนของผูถ้อืหุน้ตามล าดบั โดยรายการหนี้สนิทีส่ าคญัของบรษิทัประกอบดว้ยรายการเจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น เงนิกู้ยมื

ระยะสัน้ เงนิกูย้มืระยะยาว หนี้สนิตามสญัญาเช่า เป็นหลกั โดยเงนิกูย้มืระยะสัน้จากบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนัเกดิจากช่วงแรกของการ

เริม่ต้นประกอบธุรกจิ บรษิัทมกีารใชแ้หล่งเงนิทุนจากการกู้ยมืเงนิจากกรรมการเป็นเงนิทุนหลกัในการพฒันาโครงการ  ปัจจุบนั

บรษิทัใชเ้งนิกู้ยมืจากสถาบนัการเงนิเพื่อน ามาพฒันาโครงการเป็นหลกั โดยยอดเงนิกู้จะเพิม่ขึน้เมื่อบรษิทัพฒันาโครงการและ

ก่อสรา้งบา้นในโครงการ และจะลดลงเมื่อบรษิทั ช าระคนืเงนิตน้ภายหลงัการโอนกรรมสทิธิบ์า้นในโครงการใหก้บัลูกคา้ 

 

เจ้าหน้ีการค้าและเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้หมุนเวยีนอื่น ประกอบดว้ย รายการเจา้หนี้การคา้ เชค็จ่ายล่วงหน้า เจา้หนี้เงนิประกนัผลงาน 

เจา้หนี้หมุนเวยีนอื่น เช่น ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เจ้าหนี้กรมสรรพากร เงนิรบัฝากค่าสาธารณูปโภค เป็นต้น ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 

2562 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 และ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 บรษิทัมเีจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้หมุนเวยีนอื่น เท่ากบั 77.78 

ลา้นบาท 85.74 ล้านบาทและ 114.64 ล้านบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 13.57 รอ้ยละ 10.42 และรอ้ยละ 13.52 ของหนี้สนิและส่วน

ของผู้ถอืหุ้นตามล าดบั ซึ่ง ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 บรษิัทมรีายการเจ้าหนี้การค้าเพิม่ขึ้น 7.96 ล้านบาทหรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 

10.24 จากรายการเจา้หนี้การคา้ เจา้หนี้เงนิประกนัผลงาน และเงนิรบัฝากค่าสาธารณูปโภค เป็นหลกั เน่ืองจากบรษิทัมโีครงการ

อสงัหารมิทรพัย์มากขึ้นจงึมกีารซื้อวสัดุเพื่อใชใ้นการก่อสรา้งมากขึน้  และส าหรบั ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 บรษิัทมรีายการ

เจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น  28.91 ล้านบาทหรอืเพิ่มขึ้นร้อยละ 33.71 จากรายการเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นบรษิัทที่

เกีย่วขอ้งกนั คอื บรษิทั ทบูไีบรท ์พรแีคสท ์จ ากดั และรายการเจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้หมุนเวยีนอื่นบรษิทัอื่น เป็นหลกั 
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เงินกู้ยืมระยะสัน้ 

เงนิกู้ยมืระยะสัน้ ประกอบดว้ย เงนิกู้ยมืระยะสัน้จากบุคคลหรอืบรษิทัทีเ่กี่ยวขอ้งกนั และเงนิกู้ยมืระยะสัน้จากบุคคล

อื่น โดย ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 และ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 บรษิัทมีเงนิกู้ยืมระยะสัน้ 

เท่ากับ 11.33 ล้านบาท 112.07 ล้านบาท และ 74.86 ล้านบาท หรอืคิดเป็นรอ้ยละ 1.97 ร้อยละ 13.62 และรอ้ยละ 8.83 ของ

หนี้สนิและส่วนของผูถ้อืหุน้รวมของบรษิทัตามล าดบั โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

เงินกู้ยืมระยะสัน้ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

ล้านบาท สดัส่วน ล้านบาท สดัส่วน ล้านบาท สดัส่วน 

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบุคคลหรอืบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 11.33 100.00 1.01 0.90 - - 

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบุคคลอื่น - - 111.06 99.10 74.86  100.00 

รวม 11.33 100.00 112.07 100.00 74.86  100.00 

รายการเงนิกูย้มืระยะสัน้จากบุคคลหรอืบรษิทัทีเ่กี่ยวขอ้งกนัและรายการเงนิกู้ยมืระยะสัน้จากบุคคลอื่น มวีตัถุประสงค์

เพื่อน ามาใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีนและใชใ้นการพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัย์ในช่วงแรกของการก่อตัง้บรษิทั ทัง้ในรปูแบบตัว๋

สญัญาใช้เงนิและสญัญากู้ยมืเงนิ โดยสาเหตุที่บรษิัทต้องกู้ยมืระยะสัน้จากบุคคลอื่นเนื่องจาก เหตุผลทางดา้นสภาพคล่องทาง

การเงนิ นอกจากนี้ หากเป็นวงเงินกู้จากสถาบันทางการเงินส่วนใหญ่จะเป็นวงเงินสินเชื่อเพื่อสนับสนุนโครงการ (Project 

Finance) ท าใหม้เีงือ่นไขการเบกิใชว้งเงนิโดยจะไม่สามารถเบกิใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีนได ้

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 บรษิทัมเีงนิกู้ยมืระยะสัน้ เพิม่ขึน้ 100.74 ล้านบาทหรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 889.14 จากปีก่อน

หน้า โดยเพิม่ขึน้จากเงนิกูย้มืระยะสัน้จากบุคคลหรอืบรษิทัทีเ่กี่ยวขอ้งกนั ในรปูตัว๋สญัญาใชเ้งนิ จ านวน 4 ฉบบั และสญัญากูย้มื

เงนิ จ านวน 2 ฉบบั โดยตัว๋สญัญาใชเ้งนิทัง้ 4 ฉบบัดงักล่าว ครบก าหนดช าระเมื่อทวงถาม อตัราดอกเบีย้ระหว่างกนัรอ้ยละ 5.65 

ถงึรอ้ยละ 9 ต่อปี ไม่หลกัทรพัยค์ ้าประกนั  

นอกจากนี้บรษิัทมีเงนิกู้ยมืระยะสัน้จากบุคคลอื่นเนื่องจากเหตุผลทางด้านการบรหิารจดัการสภาพคล่อง ในอตัรา

ดอกเบี้ยร้อยละ 9 ถึง ร้อยละ 15 โดยเป็นอัตราคงที่ แบ่งเป็นสญัญากู้ยืมเงินฉบับที่ 1 ครบก าหนดจ่ายคืนภายในวนัที่ 30 

มถิุนายน 2564 หรอืช าระคนืเป็นสดัส่วน เมื่อบรษิทัย่อยไดข้ายสนิทรพัย์และโอนกรรมสทิธิใ์หก้บัลูกคา้  อตัราดอกเบี้ยรอ้ยละ 9 

ต่อปี โดยน าทีด่นิพรอ้มสิง่ปลูกสรา้งของบรษิัทย่อยเป็นหลกัทรพัย์ค ้าประกนั และสญัญากู้ยมืเงนิฉบบัที่ 2 ครบก าหนดจ่ายคนื

ภายในวนัที่ 30 มถิุนายน 2564 หรอืช าระคนืเป็นสดัส่วน เมื่อบรษิัทย่อยได้ขายสนิทรพัย์และโอนกรรมสทิธิใ์ห้กบัลูกค้า อตัรา

ดอกเบี้ยร้อยละ 9 ต่อปี นอกจากนี้ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 บรษิัทมีเงินกู้ยืมระยะสัน้จากบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน ใน

รปูแบบสญัญากู้ยมืเงนิ จ านวน 2 ฉบบั โดยสญัญากู้ยมืเงนิฉบบัที ่1 ครบก าหนดจ่ายคนืภายในวนัที ่30 มถิุนายน 2563 อตัรา

ดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปี และค่าธรรมเนียมในการกู้ยืมร้อยละ 3 (เมื่อวนัที่ 26 มิถุนายน 2563 จ่ายช าระคืนเงินครบแล้วทัง้

จ านวน) และสญัญากู้ยมืเงนิฉบบัที ่2 ครบก าหนดจ่ายคนืภายในวนัที ่30 มถิุนายน 2563 อตัราดอกเบี้ยรอ้ยละ 15 ต่อปี (เมื่อ

วนัที่ 26 มถิุนายน 2563 จ่ายช าระคนืเงนิครบแล้วทัง้จ านวน) และบรษิัทมเีงนิกู้ยมืระยะสัน้จากบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวขอ้งกนั ใน

รปูแบบตัว๋สญัญาใชเ้งนิ 1 ฉบบั ครบก าหนดจ่ายคนืภายในวนัที ่21 กุมภาพนัธ ์2564 โดยไม่มกีารคดิอตัราดอกเบีย้ 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 บรษิทัมเีงนิกูย้มืระยะสัน้ ลดลง 37.21 ลา้นบาทหรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 33.21 จากปีก่อนหน้า 

ลดลงจากการจ่ายช าระคนืเงนิกูย้มืระหว่างปี 2564 โดยเงนิกูย้มืทีเ่หลอืจะเป็นในส่วนของเงนิกูย้มืระยะสัน้จากบุคคลอื่นทัง้จ านวน 
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แบ่งเป็น 4 สญัญา โดยเป็นการกู้ยมืระยะสัน้เพื่อใชเ้ป็นเงนิทุนในการพฒันาโครงการ และน าที่ดนิพรอ้มสิง่ปลูกสรา้งของบรษิัท

เป็นหลกัทรพัยค์ ้าประกนั มอีตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 9 ต่อปี ครบก าหนดช าระวนัที ่30 มถิุนายน 2565  

 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินของบริษัท มีวตัถุประสงค์หลกัตามที่ได้ระบุในสญัญาเพื่อพัฒนาโครงการ

อสงัหารมิทรพัยข์องบรษิทั โดยมหีลกัประกนัและเงือ่นไขการเบกิใชต้ามทีร่ะบุในสญัญา โดย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 ณ วนัที ่

31 ธนัวาคม 2563 และ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 บริษัทมี เงนิกู้ยืมระยะยาวเท่ากับ 79.86 ล้านบาท 77.69 ล้านบาทและ 

67.23 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 13.92 ร้อยละ 9.44 และร้อยละ 7.93 ของหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวมของบริษัท

ตามล าดบั โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

เงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม  

2562 2563 2564 

ล้านบาท สดัส่วน ล้านบาท สดัส่วน ล้านบาท สดัส่วน 

เงนิกูย้มืทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปีจากสถาบนัการเงนิ 59.98 42.89 104.08 57.26 79.48 54.17 

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 79.86 57.11 77.69 42.74 67.23 45.83 

รวม 139.84 100.00 181.77 100.00   146.71 100.00 

รายการเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน มีวตัถุประสงค์เพื่อน ามาใช้เป็นเงินทุนใช้ในการพัฒนาโครงการ

อสงัหารมิทรพัย ์โดยเงนิกูย้มืทีใ่ชใ้นการพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัยบ์รษิทัจะเบกิค่าทีด่นิ ค่าพฒันาทีด่นิ ค่าก่อสรา้งบา้น ค่า

ก่อสรา้งงานสาธารณูปโภค ไดต้ามเงือ่นไขทีร่ะบุในสญัญาจากสถาบนัการเงนิ ซึง่ปรมิาณเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิส่วนนี้จะผนั

แปรตามปรมิาณการก่อสรา้งบา้นรอขายในช่วงนัน้ นอกจากน้ีส่วนของเงนิกูย้มืทีใ่ชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีนในกจิการ เป็นวงเงนิกู้ที่

ใชท้ีด่นิเป็นจ านองเป็นหลกัทรพัยค์ ้าประกนั ซึง่วงเงนิกู้จากสถาบนัการเงนิทัง้สองส่วนจะลดลงเมื่อมกีารช าระคนืเงนิต้นเพื่อปลด

จ านองทีด่นิเพื่อโอนกรรมสทิธิใ์หแ้ก่ลูกคา้ 

นอกจากนี้ ส่วนของหนี้สนิระยะยาวทีถ่งึก าหนดช าระในหนึ่งปี เป็นส่วนของเงนิกูย้มืระยะยาวทีถ่งึก าหนดช าระในหนึ่ง

ปีจากสถาบนัการเงนิ โดยเป็นการกู้ยมืจากสถาบนัการเงนิ การกู้ยมืจากบรษิัทอื่นและการกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ ใน

อตัราดอกเบี้ยตัง้แต่ MLR ถงึ MLR+1 ต่อปี และมหีลกัประกนัเป็นทีด่นิพรอ้มสิง่ปลูกสรา้ง ทีด่นิรอการพฒันา และค ้าประกนัโดย

กรรมการของบรษิัท และค ้าประกนัโดยบรษิัทที่เกี่ยวขอ้งกนัโดยไม่มกีารคดิค่าธรรมเนียมระหว่างกนั ซึ่งส าหรบัโครงการที่อยู่

ระหว่างพฒันา บรษิทัจะแสดงเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิดงักล่าวเป็นหนี้สนิหมุนเวยีนทัง้จ านวน 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 บรษิทัมเีงนิกูย้มืระยะยาว 139.84 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 24.39 ของหนี้สนิและส่วน

ของผูถ้อืหุน้รวม โดยเป็นการเบกิวงเงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิเพื่อใชใ้นการพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ ส าหรบัโครงการสิ

วารมณ์ปาร์ค (สุขุมวทิ - บางปู) จ านวน 20.61 ล้านบาท ซึ่งเริม่พฒันาโครงการเมื่อเดอืนพฤศจกิายน 2561 และโครงการสวิา

รมณ์ซิตี้ (ระยอง) จ านวน 38.27 ล้านบาท และเพื่อใช้ในการซื้อที่ดินเพื่อพัฒนาอสงัหาริมทรพัย์ส าหรบัโครงการในอนาคต 

จ านวน 2 โครงการ คอื โครงการในอนาคตจงัหวดัภูเกต็จ านวน 36.93 ลา้นบาท และโครงการในอนาคตเมอืงพทัยา จงัหวดัชลบุรี

จ านวน 29.51 ลา้นบาท และเป็นวงเงนิของบรษิทั ทบูไีบรท ์พรแีคสท ์จ ากดั โดยเป็นวงเงนิกูย้มืระยะยาว 14.52 ลา้นบาทเพื่อใช้
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ในการประกอบธุรกจิ นอกจากน้ี ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 บรษิทัมวีงเงนิกูจ้ากสถาบนัการเงนิทีย่งัไม่ไดเ้บกิใชจ้ านวน 326.56 

ลา้นบาท 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 บรษิทัมเีงนิกูย้มืระยะยาว 181.77 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 22.10 ของหนี้สนิและส่วน

ของผูถ้อืหุน้รวม เพิม่ขึน้ 41.93 ลา้นบาทหรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 29.98 จากปีก่อนหน้า เน่ืองจากบรษิทัมกีารเบกิใชว้งเงนิกูย้มืเพื่อใช้

ในการซื้อที่ดนิเพื่อพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ส าหรบัโครงการในอนาคต จ านวน 2 โครงการ คอื โครงการในอนาคตจงัหวดัภูเก็ต

จ านวน 37.13 ล้านบาท และโครงการในอนาคตเมืองพัทยา จงัหวดัชลบุรีจ านวน 29.71 ล้านบาท และเพื่อใช้ในการพฒันา

โครงการอสังหาริมทรัพย์ตามจ านวนโครงการอสังหาริมทรัพย์ ในโครงการสิวารมณ์ซิตี้ (ระยอง) จ านวน 7.36 ล้านบาท 

นอกจากนี้ยงัมีการเบิกใช้วงเงินเพื่อพัฒนาโครงการที่จะเปิดตัวในช่ วงเดือนมิถุนายนปี 2564 คือโครงการสิวารมณ์แกรนด ์

(สุขุมวทิ - บางปู) จ านวน 94.16 ล้านบาท และเป็นวงเงนิของบรษิัท ทูบไีบรท์ พรแีคสท์ จ ากดั โดยเป็นวงเงนิกู้ยมืระยะยาว 

13.42 ลา้นบาทเพื่อใชใ้นการประกอบธุรกจิ นอกจากนี้ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 บรษิทัมวีงเงนิกูจ้ากสถาบนัการเงนิทีย่งัไม่ได้

เบกิใชจ้ านวน 192.47 ลา้นบาท 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 บรษิทัมเีงนิกูย้มืระยะยาว 146.71 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 17.30 ของหนี้สนิและส่วน

ของผูถ้อืหุน้รวมลดลง 35.06 ล้านบาทหรอืลดลงรอ้ยละ 19.29 จากปีก่อนหน้า ลดลงเน่ืองจากบรษิทัมรีายการเงนิกู้ยมืระยะยาว

จากบุคคลอื่นจ านวน 38.64 ล้านบาท เพื่อใชใ้นโครงการพฒันาอสงัหารมิทรพัย์โครงการสวิารมณ์ ปารค์ (สุขุมวทิ-บางปู) อตัรา

ดอกเบี้ยรอ้ยละ 9 ต่อปี โดยจะช าระคนืเมื่อขายอสงัหารมิทรพัย์นัน้ เนื่องจากเงื่อนไขสญัญาเงนิกู้มขีอ้ก าหนดการจ่ายช าระคนื

เงนิกู้ตามรอ้ยละของราคาขายของสนิคา้ที่โอนกรรมสทิธิ ์ดงันัน้ เน่ืองจากโครงการสวิารมณ์ ปาร์ค (สุขุมวทิ-บางปู) ด าเนินการ

ขายและโอนกรรมสทิธิใ์กลค้รบทัง้โครงการแลว้บรษิทัจงึแสดงเงนิกูย้มืระยะยาวดงักล่าวเป็นหนี้สนิหมุนเวยีนทัง้จ านวน 

 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 

หนี้สินตามสญัญาเช่า ประกอบด้วย สญัญาเช่าซื้อรถยนต์ที่ใช้ในการด าเนินงาน จ านวน 5 คนั ซึ่งเป็นการน าเอา

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่16 เรื่องสญัญาเช่า มาถอืปฏบิตัคิรัง้แรกในปี 2563 โดย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 ณ 

วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 และ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 บรษิัทมหีนี้สนิตามสญัญาเช่า เท่ากบั 1.14 ล้านบาท 8.91 ล้านบาท 

และ 12.82 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 0.20 ร้อยละ 1.08 และร้อยละ 1.51 ของหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวมของบริษัท

ตามล าดบั  

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 บรษิัทมหีนี้สนิตามสญัญาเช่าเพิม่ขึ้น 7.77 ล้านบาท หรอืเพิม่ขึน้คดิเป็นรอ้ยละ 681.58 

จากปีก่อนหน้า เน่ืองจากมกีารเช่าซื้อรถยนต์ทีใ่ชใ้นการด าเนินงานเพิม่ขึน้ โดยทรพัย์สนิสทิธิก์ารใชข้องบรษิทั มอีายุสญัญาเช่า

ประมาณ 4-7 ปี 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 บรษิัทมหีนี้สนิตามสญัญาเช่าเพิม่ขึ้น 3.91 ล้านบาท หรอืเพิ่มขึ้นคดิเป็นรอ้ยละ 43.88 

จากปีก่อนหน้า เน่ืองจากมกีารเช่าซื้อรถยนต์ทีใ่ชใ้นการด าเนินงานและมกีารเช่าพืน้ทีเ่พื่อใชใ้นการโฆษณาโครงการสวิารมณ์ วลิ

เลจ (สุขมุวทิ - เทพารกัษ์) และโครงการสวิารมณ์ แกรนด ์(สุขมุวทิ - บางป)ู  
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ส่วนของผู้ถอืหุ้น 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 และ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 บรษิัทมส่ีวนของผู้ถือหุ้น

จ านวน 341.55 ล้านบาท 416.93 ล้านบาทและ 480.46 ล้านบาท หรอืคดิเป็นร้อยละ 59.57 ร้อยละ 50.68 และร้อยละ 56.66 

ของหนี้สนิและส่วนของผูถ้อืหุน้รวมของบรษิทัตามล าดบั 

รายการ 

(หน่วย: ล้านบาท) 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม  

2562 2563 2564 

ล้านบาท สดัส่วน ล้านบาท สดัส่วน ล้านบาท สดัส่วน 

ทุนเรอืนหุน้       

ทุนจดทะเบยีน 380.00 66.28 380.00 46.19 380.00 44.81 

ทุนทีอ่อกช าระแล้ว 380.00 66.28 380.00 46.19 380.00 44.81 

หกั ลูกหนี้ค่าหุน้ (29.10) (5.08) - - - - 

ส่วนเกนิมลูค่าหุน้จากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 8.02 1.40 8.02 0.97 8.02 0.95 

ก าไร (ขาดทุน) สะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรร (8.00) (1.40) 10.19 1.24 39.63 4.67 

รวมองคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้อืหุน้ (22.34) (3.90) (25.36) (3.08) (3.03) (0.35) 

ส่วนของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัใหญ่ 328.58 57.31 372.85 45.32 424.62 50.08 

ส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุม 12.97 2.26 44.08 5.36 55.84 6.58 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 341.55 59.57 416.93 50.68 480.46 56.66 

ส่วนของผูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 เท่ากบั 341.55 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 59.57 ของหนี้สนิและส่วน

ของผูถ้อืหุน้รวมของบรษิทั โดยแบ่งเป็นทุนจดทะเบยีนช าระแล้ว จ านวน 380.00 ล้านบาท โดยจากการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ 

ครัง้ที่ 1/2562 เมื่อวนัที่ 12 กรกฎาคม 2562 ได้มีมติเพิ่มทุดจดทะเบียนจาก 100.00 ล้านบาท เป็น 380.00 ล้านบาท และจด

ทะเบยีนเพิ่มทุนกบักระทรวงพาณิชย์เมื่อวนัที่ 22 กรกฎาคม 2562 และเรยีกช าระค่าหุ้นทัง้จ านวน แต่บรษิัทได้รบัเงนิค่าหุ้น

เดอืนกรกฎาคม - ธนัวาคม จ านวน 250.90 ล้านบาท คงเหลอืทีย่งัไม่ไดร้บัเงนิค่าหุน้จ านวน (29.10) ลา้นบาท นอกจากนี้ บรษิทั

มกีารบนัทกึส่วนเกนิมลูค่าหุน้จากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ ณ วนัทีใ่หส้ทิธ ิ12 กรกฎาคม 2562 จ านวน 1.33 ลา้นหุน้ มลูค่า

ยุตธิรรม (Par) เท่ากบั 103.18 บาทต่อหุน้ ราคาใชส้ทิธ ิเท่ากบั 100 บาทต่อหุน้ บรษิทัจงึไดบ้นัทกึค่าใชจ้่ายทีเ่กดิจากการจ่าย

โดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ในงบก าไรขาดทุนพรอ้มกบัรบัรู้ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ให้ส่วนของผู้ถือหุ้นจ านวน

เดยีวกนัคอื จ านวน 8.02 ลา้นบาท จากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบญัชเีนื่องจากถอืปฏบิตัติามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ

ส าหรบักิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ และรายการก าไร (ขาดทุน) สะสมที่ยังไม่ได้จดัสรร (8.00) ล้านบาท และรายการ

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้อืหุน้ คอื รายการส่วนต่างจากการรวมกจิการภายใตก้ารควบคมุเดยีวกนัและรายการส่วนต่างจาก

การเปลีย่นสดัส่วนเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย จ านวน (22.34) ลา้นบาท และรายการส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุม 12.97 ลา้นบาท 

ส่วนของผูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 เท่ากบั 416.93 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 50.68 ของหนี้สนิและส่วน

ของผู้ถอืหุ้นรวมของบรษิัท โดยแบ่งเป็นทุนจดทะเบยีนช าระแล้ว จ านวน 380.00 ล้านบาท โดยบรษิัทไดร้บัเงนิค่าหุ้นจากการ

เรยีกช าระค่าหุน้ทัง้จ านวนครบถว้นแลว้ และบรษิทัมกีารบนัทกึส่วนเกนิมลูค่าหุน้จากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์จ านวน 8.02 
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ลา้นบาท และรายการก าไร (ขาดทุน) สะสมทีย่งัไม่ไดจ้ดัสรร จ านวน 10.19 ลา้นบาท และรายการองคป์ระกอบอื่นของส่วนของผู้

ถอืหุน้ จ านวน (25.36) ลา้นบาท และรายการส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุม 44.08 ลา้นบาท 

ส่วนของผูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 เท่ากบั 480.46 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 56.66 ของหนี้สนิและส่วน

ของผู้ถอืหุ้นรวมของบรษิัท โดยแบ่งเป็นทุนจดทะเบยีนช าระแล้ว จ านวน 380.00 ล้านบาท โดยบรษิัทไดร้บัเงนิค่าหุ้นจากการ

เรยีกช าระค่าหุ้นทัง้จ านวนครบถ้วนแล้ว และในระหว่างปี 2564 บรษิัทได้พบขอ้ผดิพลาดในงบการเงนิส าหรบัปีสิน้สุดวนัที่ 31 

ธนัวาคม 2563 บริษัทได้ท าการแก้ไขข้อผิดพลาดดงักล่าวโดยการปรบัปรุงย้อนหลงั ในเรื่องการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์

เน่ืองจากในระหว่างปี 2561 และปี 2562 บรษิัทไดเ้พิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทั โดยผูถ้อืหุน้เดมิและกรรมการของบรษิทัไดใ้ช้

สทิธซิื้อหุน้เพิม่ทุนในราคาตามมูลค่าทีต่ราไว ้ทัง้นี้ในปี 2564 ผูบ้รหิารของบรษิทัไดท้บทวนมูลค่าทีต่ราไวข้องหุน้สามญัต ่ากว่า

มลูค่ายุตธิรรม อา้งองิจากรายงานการประเมนิของผูป้ระเมนิราคาอสิระ ณ วนัทีใ่ชส้ทิธ ิจงึมกีารบนัทกึส่วนเกนิมูลค่าหุน้จากการ

จ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์จ านวน 8.02 ลา้นบาท นอกจากนี้ มรีายการก าไร (ขาดทุน) สะสมทีย่งัไม่ไดจ้ดัสรร จ านวน 39.63 ลา้น

บาท และรายการองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น จ านวน (3.03) ล้านบาท และรายการส่วนได้เสยีที่ไม่มอี านาจควบคุม 

55.84 ลา้นบาท 

 

การวิเคราะห์สภาพคล่อง 

งบกระแสเงินสด ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมการด าเนินงานไดม้า (ใชไ้ป) (148.22) (22.33) (40.01) 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมการลงทุนไดม้า (ใชไ้ป) (156.62) 13.85 49.13 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมการจดัหาเงนิไดม้า (ใชไ้ป) 318.68 72.81 (66.50) 

กระแสเงินสดสุทธิเพ่ิมขึ้น (ลดลง) 13.84 64.33 (57.39) 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดตน้ปี 5.93 19.77 84.10 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 19.77 84.10 26.72 

กระแสเงนิสดของบรษิทั สามารถแบ่งออกเป็น 1) กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน โดยหลกัเกดิจากก าไรก่อนภาษี

เงนิได้ และการเปลี่ยนแปลงในสินทรพัย์และหนี้สนิด าเนินงาน ซึ่งได้แก่ สินค้าคงเหลอื สนิทรพัย์อื่น ค่าเสื่อมราคาและค่าตัด

จ าหน่าย และเจา้หนี้การคา้ เป็นต้น 2) กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุนของบรษิทั โดยหลกัเกดิจากบรษิทัมกีารจ่ายเงนิลงทุนใน

ทรพัยส์นิ ไดแ้ก่ การซื้อทีด่นิอาคารและอุปกรณ์ในส านักงานบรษิทั ทบูไีบรท ์พรแีคสท ์จ ากดั การซื้อเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย และ

การซื้อทรพัย์สนิไม่มตีวัตน และ 3) กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิของบรษิทั โดยหลกัเกดิจากเงนิสดรบัจากเงนิกู้ยมืระยะ

สัน้จากบรษิทัและบุคคลทีเ่กี่ยวขอ้งกนั เงนิสดรบัจากเงนิกู้ยมืระยะยาวจากบุคคลและบรษิัททีไ่ม่เกี่ยวขอ้งกนั เงนิสดรบัจากเงนิ

กูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ และการจ่ายช าระคนืเงนิกูร้ะยะยาวใหแ้ก่สถาบนัการเงนิ  

ส าหรบัปี 2562 บรษิทัมเีงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดสุทธอิยู่ที ่19.77 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 13.84 ลา้นบาท จากช่วง

ตน้ปี โดยบรษิทัมขีาดทุนก่อนภาษเีงนิไดจ้ านวน 3.48 ลา้นบาท และจากเงนิสดสุทธใิชไ้ปในการด าเนินงานจ านวน 148.22 ลา้น

บาท ในปี 2562 เนื่องจากบริษัทมีโครงการอสังหาริมทรพัย์ที่อยู่ระหว่างการพัฒนาเพื่อขาย 2 โครงการ ส่งผลให้เงินทุน

หมุนเวยีนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนินการก่อสรา้งโครงการต่างๆ ของบรษิทัเพิม่ขึน้ เช่น สนิคา้คงเหลอืของบรษิทั จ านวน 118.98
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ล้านบาท ลูกหนี้การค้าจากการขายแผ่นผนังส าเร็จรูป (พรแีคสท์) จ านวน 35.31 ล้านบาท และรายการเจ้าหนี้การค้าจ านวน 

15.73 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่มาจากเจ้าหนี้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการก่อสร้างเป็นหลัก  สอดคล้องกับการเปิดโครงการ

อสงัหารมิทรพัยข์องบรษิทั นอกจากนี้บรษิทัมเีงนิสดใชไ้ปในกจิกรรมลงทุนอกีจ านวน 156.62 ลา้นบาท โดยหลกัมาจากจากการ

จ่ายเงนิใหกู้้ยมืจากบุคคลและบรษิทัที่เกี่ยวขอ้งกนั จ านวน 144.70 ล้านบาท เงนิสดจ่ายเพื่อซื้อลงทุนในบรษิทัร่วม จ านวน 15 

ลา้นบาท และเงนิสดจ่ายเพื่อซื้อทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ในบรษิทั ทูบไีบรท์ พรแีคสท์ จ ากดั จ านวน 28.70 ล้านบาท เป็นหลกั 

อกีทัง้ บรษิทัมเีงนิสดไดม้าจากกจิกรรมจดัหาเงนิจ านวน 318.68 ล้านบาท จากการรบัเงนิกู้ยมืจากบุคคลและบรษิทัทีเ่กี่ยวขอ้ง

กนั จ านวน 212.54 ลา้นบาทและจากการรบัเงนิกู้ยมืสถาบนัการเงนิ จ านวน 113.00 ลา้นบาท เพื่อด ารงสภาพคล่องทางการเงนิ

ส าหรบัใชใ้นการพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัย์ นอกจากนี้ บรษิทัมเีงนิสดรบัเงนิจากการออกหุน้สามญัเพิม่ทุน จ านวน 250.90 

ลา้นบาท และบรษิทัมจี่ายช าระคนืบุคคลและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 167.99 ลา้นบาท การจ่ายช าระเงนิกูย้มืบรษิทัอื่น 156.40 ลา้น

บาท เป็นหลกั ส่งผลใหใ้นปี 2562 บรษิทัมกีระแสเงนิสดเพิม่ขึน้สุทธ ิ13.84 ล้านบาท และมเีงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด

คงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 จ านวน 19.77 ลา้นบาท 

ส าหรบัปี 2563 บรษิทัเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดสุทธอิยู่ที ่84.10 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 64.32 ล้านบาท จากช่วง

ตน้ปี โดยบรษิทัมกี าไรสุทธกิ่อนภาษีเงนิได ้56.58 ล้านบาท และจากเงนิสดสุทธใิชไ้ปในการด าเนินงานจ านวน 22.33 ล้านบาท 

ในปี 2563 เน่ืองจากบรษิทัมโีครงการอสงัหารมิทรพัยท์ีอ่ยู่ระหว่างการพฒันาเพื่อขาย 3 โครงการ รวมถงึโครงการทีจ่ะเปิดตวัใน

อนาคต โดยโครงการส่วนใหญ่เป็นโครงการทีม่กีารพฒันาต่อเนื่องมาจากปี 2562 จ านวน 2 โครงการ สอดคล้องกบักลยุทธ์ของ

บรษิัทในการขยายโครงการอสงัหารมิทรพัย์ ท าให้เงนิทุนหมุนเวยีนที่เกี่ยวขอ้งกบัการด าเนินการก่อสร้างโครงการ ของบรษิัท

เพิม่ขึน้ เช่น สนิคา้คงเหลอืของบรษิทั จ านวน 61.91 ล้านบาท ลูกหนี้การคา้จากการขายแผ่นผนังส าเรจ็รูป (พรแีคสท์) จ านวน 

6.83 ลา้นบาท และรายการเจา้หนี้การคา้จ านวน 2.81 ลา้นบาท บาท โดยส่วนใหญ่มาจากเจา้หนี้ทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงการก่อสรา้ง

เป็นหลกั สอดคลอ้งกบัการเปิดโครงการอสงัหารมิทรพัย์ของบรษิทั ทัง้นี้ บรษิทัมเีงนิสดไดม้าในกจิกรรมลงทุนอกีจ านวน 13.85 

ล้านบาท ซึ่งบรษิัทมรีายการเงินสดรบัจากเงนิให้กู้ยืมบุคลและบรษิัทที่เกี่ยวขอ้งกัน จ านวน 33.79 ล้านบาท เป็นหลกั และ

ส าหรบักระแสเงนิสดจ่ายจากกิจกรรมการลงทุนของบรษิัทในระหว่างปีมาจากเงนิสดจ่ายเพื่อซื้อเงนิลงทุนในบรษิัทย่อย คือ 

บรษิทั สยามพฒันา เรยีลเอสเตท จ ากดั จ านวน 9.75 ล้านบาท และเงนิสดจ่ายเพื่อซื้อทรพัย์สนิไม่มตีวัตนโปรแกรมส าเรจ็รูป 

จ านวน 2.94 ล้านบาท เป็นหลกั เพื่อรองรบัการท างานภายในบรษิทัและปรบัปรุงโปรแกรมอย่างต่อเน่ือง อกีทัง้ บรษิทัมเีงนิสด

ไดม้าจากกจิกรรมจดัหาเงนิจ านวน 72.81 ล้านบาท จากการรบัเงนิกูย้มืจากบุคคลและบรษิทัทีเ่กี่ยวขอ้งกนั จ านวน 59.33 ล้าน

บาท และจากการรบัเงนิกู้ยมืจากบรษิทัอื่นจ านวน 340.80 ลา้นบาท และจากการรบัเงนิกู้ยมืสถาบนัการเงนิ จ านวน 98.23 ลา้น

บาทเพื่อด ารงสภาพคล่องทางการเงนิส าหรบัใชใ้นการพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัย์ นอกจากนี้ การจ่ายช าระเงนิกูย้มืธนาคาร

จ านวน 205.31 ลา้นบาท การจ่ายช าระคนืบุคคลและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนัจ านวน 62.46 ลา้นบาท และจ่ายช าระเงนิกูย้มืระยะยาว

จากบรษิัทอื่นจ านวน 185.18 ล้านบาท โดยเงนิกู้ทัง้หมดมาจากการกู้ยมืเพื่อการด ารงสภาพคล่องส าหรบัการพฒันาโครงการ

อสงัหารมิทรพัย์ของบรษิัท ส่งผลให้ในปี 2563 บรษิัทมีกระแสเงนิสดเพิ่มขึ้นสุทธิ 64.33 ล้านบาท และมีเงนิสดและรายการ

เทยีบเท่าเงนิสดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 จ านวน 84.10 ลา้นบาท 

ส าหรบัปี 2564 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดสุทธอิยู่ที ่26.72 ลา้นบาท ลดลง 57.38 ลา้นบาท จากช่วงตน้ปี โดย

บรษิทัมกี าไรสุทธกิ่อนภาษเีงนิได ้76.96 ลา้นบาท และจากเงนิสดสุทธใิชไ้ปในการด าเนินงานจ านวน 40.01 ลา้นบาท ในปี 2564 

เน่ืองจากบรษิทัมโีครงการอสงัหารมิทรพัยท์ีอ่ยูร่ะหวา่งการพฒันาเพื่อขาย 5 โครงการ รวมถงึโครงการทีจ่ะเปิดตวัในอนาคต โดย

โครงการส่วนใหญ่เป็นโครงการที่มกีารพฒันาต่อเน่ืองมาจากปี 2563 จ านวน 3 โครงการ ส่งผลใหเ้งนิทุนหมุนเวยีนทีเ่กี่ยวขอ้ง
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กบัการด าเนินการก่อสรา้งโครงการต่างๆ ของบรษิทัเพิม่ขึน้ เช่น สนิคา้คงเหลอืของบรษิัท จ านวน 107.41 ล้านบาท ก าไรจาก

การจ าหน่ายเงนิลงทุนในบรษิัทย่อย 11.19 ล้านบาท และรายการเจ้าหนี้การค้าจ านวน 18.79 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่มาจาก

เจา้หนี้ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัโครงการก่อสรา้งเป็นหลกั สอดคล้องกบัการเปิดโครงการอสงัหารมิทรพัย์ของบรษิัท ทัง้นี้ บรษิัทมเีงนิสด

ไดม้าในกจิกรรมลงทุนอกีจ านวน 49.13 ลา้นบาท ซึง่บรษิทัมรีายการเงนิสดรบัจากการขายเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย คอื บรษิทั ทู

บไีบรท์ พรแีคสท์ จ ากัด จ านวน40.00 ล้านบาท และเงนิสดรบัเงนิมดัจ ารบัจากการขายอสงัหารมิทรพัย์รอการขาย โดยเป็น

รายการที่ดนิรอการพฒันา เมอืงพทัยา จ านวน 20.00 ล้านบาท เป็นหลกั และส าหรบักระแสเงนิสดจ่ายจากกจิกรรมการลงทุน

ของบรษิทัในระหว่างปีมาจากเงนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จ ากดัในการใช ้จ านวน 5.03 ลา้นบาทและเงนิสดจ่ายเพื่อซื้อทีด่นิ อาคารและ

อุปกรณ์ จ านวน 4.35 ล้านบาท อกีทัง้ บรษิทัมเีงนิสดใชไ้ปจากกจิกรรมจดัหาเงนิจ านวน 66.50 ล้านบาท จากการช าระเงนิกูย้มื

จากบุคคลและบรษิทัอื่น จ านวน 303.40 ล้านบาท จากการช าระเงนิกู้ยมืจากสถาบนัการเงนิ จ านวน 146.03 ล้านบาท เป็นหลกั 

นอกจากนี้ บรษิัทมเีงนิสดรบัจากเงนิกู้ยมืบุคคลและบรษิทัอื่น จ านวน 210.90 ล้านบาท และเงนิสดรบัจากเงนิกู้ยมืจากสถาบนั

การเงิน จ านวน 178.31 ล้านบาท โดยเงินกู้ทัง้หมดมาจากการกู้ยืมเพื่อการด ารงสภาพคล่องส าหรบัการพัฒนาโครงการ

อสงัหาริมทรพัย์ของบริษัท ส่งผลให้ในปี 2564 บริษัทมีกระแสเงินสดลดลงสุทธิ 57.39 ล้านบาท และมีเงินสดและรายการ

เทยีบเท่าเงนิสดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 จ านวน 26.72 ลา้นบาท 

 

การวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio) 

อตัราส่วนทางการเงิน หน่วย 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2562 2563 2564 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 3.41  1.89  2.49  
อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเรว็ (เท่า) 0.44  0.37  0.11  
วงจรเงินสด     
ระยะเวลาขายสนิคา้เฉลีย่ (วนั) 645  391  498  
ระยะเวลาเกบ็หนี้เฉลีย่ /1 (วนั) 17 8 2 
ระยะเวลาช าระหนี้เฉลีย่ (วนั) 58 24 36 
วงจรเงนิสด /2   (วนั) 604 375 464 
หมายเหตุ : /1 รายการลูกหนี้การคา้เป็นรายการจากการขายแผ่นผนังส าเรจ็รปูพรแีคสทจ์ากบรษิทั ทูบไีบรท ์พรแีคสท ์จ ากดั 

  /2 ธุรกจิพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัย์แนวราบเป็นธุรกจิทีไ่ม่มลีูกหนี้การคา้ โดยรายการลูกหนี้การคา้เป็นรายการจากการขายแผ่นผนัง   

     ส าเรจ็รปูพรแีคสทจ์ากบรษิทั ทูบไีบรท ์พรแีคสท ์จ ากดั 

อตัราส่วนสภาพคล่อง  

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 และ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 บรษิัทมีอตัราส่วนสภาพ

คล่องเท่ากบั 3.41 เท่า 1.89 เท่า และ 2.49 เท่า ตามล าดบั ซึง่อตัราส่วนสภาพคล่องของบรษิทัแปรผนัตามการเปลีย่นแปลงของ

สนิทรพัยห์มุนเวยีนและหนี้สนิหมุนเวยีน  
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ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 บรษิทัมอีตัราส่วนสภาพคล่องลดลงเน่ืองจากรายการบรษิทัมหีนี้สนิหมุนเวยีนเพิม่ขึน้เป็น

หลกั โดยมกีารเปลี่ยนแปลงจากส่วนของหนี้สนิระยะยาวจากสถาบนัการเงนิหลายแห่งทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี  เพื่อใชใ้น

โครงการพัฒนาอสังหาริมทรพัย์และซื้อที่ดินรอการพัฒนาเพิ่มขึ้น 2 โครงการ โดยจะช าระคืนเมื่อขายอสงัหารมิทรพัย์นัน้

เน่ืองจากสญัญาเงนิกู้มขีอ้ก าหนดการจ่ายช าระคนืเงนิกู้ตามขอ้ก าหนดในสญัญาเมื่อลูกคา้โอนกรรมสทิธิ ์และรายการเงนิกู้ยมื

ระยะสัน้และดอกเบีย้คา้งจ่าย เพื่อน ามาใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีนและใชใ้นการพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัย์ส าหรบัช่วงแรกของ

การก่อตัง้บรษิทั และในส่วนของสนิทรพัย์หมุนเวยีนมกีารเปลี่ยนแปลงหลกัมาจากรายการสนิคา้คงเหลอื เนื่องจากบรษิทัมกีาร

เปิดตวัโครงการสวิารมณ์ เนเจอรพ์ลสั (บางปู 83) ในปี 2563 ท าใหม้จี านวนยูนิตในโครงการเพิม่ขึน้รองรบัความตอ้งการซื้อจาก

ทางลูกคา้ โดยเปลีย่นแปลงตามปรมิาณการโอนกรรมสทิธิอ์สงัหารมิทรพัยใ์นแต่ละโครงการและแต่ละช่วงเวลา 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 มอีตัราส่วนสภาพคล่องเพิม่ขึน้เน่ืองจากรายการบรษิัทมสีนิทรพัย์หมุนเวยีนเพิม่ขึน้จาก

สนิคา้คงเหลอืตามโครงการอสงัหารมิทรพัย์ทีเ่พิม่ขึน้คอืโครงการสวิารมณ์ แกรนด์ (สุขมุวทิ - บางปู) และโครงการสวิารมณ์ วลิ

เลจ (สุขุมวทิ - เทพารกัษ์) เป็นหลกั อกีทัง้มรีายการอสงัหารมิทรพัย์รอการขายเพิม่ขึน้ จากการขายที่ดนิรอการพฒันาบรเิวณ

เมอืงพทัยาทีย่งัไม่ไดด้ าเนินการโอนกรรมสทิธิใ์นปี 2564 เนื่องจากบรษิทัยงัไดร้บัเงนิค่าทีด่นิดงักล่าวไม่เตม็จ านวน นอกจากนี้มี

รายการหนี้สนิหมุนเวยีนลดลงจากการจ่ายช าระคนืเงนิกูย้มืระยะสัน้และดอกเบีย้จ่ายทีกู่ย้มืเพื่อน ามาใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีนและ

ใชใ้นการพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัย์ เป็นหลกั เนื่องจากในปี 2564 มโีครงการสวิารมณ์ เนเจอรพ์ลสั (บางป ู83) ทีข่ายหมด

และปิดโครงการแลว้ จงึด าเนินการช าระคนืเงนิกูค้รบทัง้จ านวน 

 

อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเวียนเรว็ 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 และ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 บรษิัทมีอตัราส่วนสภาพ

คล่องหมุนเวยีนเรว็ เท่ากบั 0.44 เท่า 0.37 เท่า และ 0.11 เท่า ตามล าดบั ซึ่งอตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเวยีนเรว็ของบรษิทัใน

ส่วนของสนิทรพัย์หมุนเวยีน ประกอบดว้ยเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้หมุนเวยีนอื่น ซึ่งรายการ

ลูกหนี้การค้าจะเป็นลูกหนี้จากการขายแผ่นผนังพรแีคสท์ส าเรจ็รูปของ บรษิัท ทูบไีบรท์ พรแีคสท์ จ ากดั ทัง้จ านวน เน่ืองจาก

ธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ไม่มรีายการลูกหนี้การคา้ ส่งผลใหอ้ตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเรว็ของบรษิทัอยู่ในระดบัค่อนขา้งต ่า

เนื่องจากอตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเวยีนเร็วไม่รวมรายการสนิค้าคงเหลอื ซึ่งเป็นรายการสนิทรพัย์หมุนเวยีนหลกัของธุรกิจ

อสงัหารมิทรพัย์ รวมถงึบรษิทัมหีนี้สนิหมุนเวยีนค่อนขา้งสูง เนื่องจากบรษิทัมส่ีวนของหนี้สนิระยะยาวจากสถาบนัการเงนิทีถ่ึง

ก าหนดช าระภายในหนึ่งปีและรายการเงนิกู้ยมืระยะสัน้เพื่อน าไปลงทุนพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัย์ ท าให้อตัราส่วนสภาพ

คล่องหมุนเวยีนเรว็ไม่อาจสะทอ้นผลการด าเนินงานทีแ่ทจ้รงิของบรษิทั 

 

อตัราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือและระยะเวลาขายสินค้าเฉล่ีย 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 และ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 บรษิทัมอีตัราส่วนหมุนเวยีน

สนิคา้คงเหลอื เท่ากบั 0.57 เท่า 0.93 เท่า และ 0.72 เท่า ตามล าดบั และระยะเวลาขายสนิคา้เฉลี่ยเท่ากบั 645 วนั 391 วนัและ 

498 วนั โดยปกตริะยะเวลาขายสนิคา้เฉลี่ยของธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์จะอยู่ในระดบัทีสู่งเมื่อเปรยีบเทยีบกบัอุตสาหกรรม

อื่น เนื่องจากกระบวนการพฒันาโครงการค่อนขา้งใชเ้วลาในการด าเนินงานตัง้แต่เริม่โครงการจนถงึขัน้ตอนการโอนกรรมสทิธิ ์
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บรษิทั สวิารมณ์ เรยีลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 

 ส่วนที ่1 หวัขอ้ 4   
 
 

 

ใหก้บัลูกคา้ จนกระทัง่ปิดโครงการ จงึส่งผลใหอ้ตัราหมุนเวยีนสนิคา้คงเหลอืค่อนขา้งต ่าและระยะเวลาขายสนิคา้เฉลี่ยของบรษิทั

อยู่ในระดบัทีส่งูเมื่อเปรยีบเทยีบกบัอุตสาหกรรมอื่น 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 บรษิทัมอีตัราส่วนหมุนเวยีนสนิคา้คงเหลอืเพิม่ขึน้เน่ืองจากบรษิทัมกีารเปิดตวัโครงการสิ

วารมณ์ เนเจอรพ์ลสั (สุขมุวทิ-บางป ู83) ในเดอืนกุมภาพนัธ์ปี 2563 และมกีารเริม่โอนกรรมสทิธิใ์นเดอืนเมษายน2563 จงึท าให้

บรษิทัมรีายการตน้ทุนขายเพิม่ขึน้ ส่งผลใหบ้รษิทัมอีตัราส่วนหมุนเวยีนสนิคา้คงเหลอืเพิม่ขึน้และท าใหร้ะยะเวลาขายเฉลีย่ลดลง 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 บรษิัทมมีอีตัราส่วนหมุนเวยีนสนิคา้คงเหลอืลดลงเนื่องจากบรษิัทมกีารพฒันาโครงการ

ใหม 2 โครงการ คอื โครงการสวิารมณ์ แกรนด์ (สุขมุวทิ - บางปู) เปิดขายช่วงเดอืนมถิุนายน 2564 และ โครงการสวิารมณ์ วลิ

เลจ (สุขุมวทิ - เทพารกัษ์) เปิดขายช่วงเดอืนสงิหาคม 2564 โดยบรษิทัมกีารทยอยสรา้งโครงการดงักล่าวตัง้แต่ช่วงสิน้ปี 2563 

ซึง่บนัทกึอยู่ในรายการสนิคา้คงเหลอื ท าใหร้ายการสนิคา้คงเหลอืของบรษิทัเพิม่ขึน้เป็นหลกั อกีทัง้บรษิทัมกีารปรบัปรุงรายการ

ตน้ทุนการพฒันาอสงัหารมิทรพัยบ์างส่วนไปเป็นค่าใชจ้่ายในงวดทีเ่กดิขึน้ ท าใหต้น้ทุนขายของบรษิทัลดลงจากปีก่อน 

 

อตัราส่วนหมุนเวียนลูกหน้ีการค้าและระยะเวลาเกบ็หน้ีลูกหน้ีการค้าเฉล่ีย 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 และ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 บรษิทัมอีตัราส่วนหมุนเวยีน

ลูกหนี้การคา้ เท่ากบั 22.55 เท่า 47.19 เท่า และ 318.64 เท่า ตามล าดบั และระยะเวลาเกบ็หนี้ลูกหนี้การคา้เฉลีย่ เท่ากบั 17 วนั 

8 วนั และ 2 วนั ตามล าดบั โดยส าหรบัธุรกจิอสงัหารมิทรพัย์ไม่มรีายการลูกหนี้การคา้เน่ืองจากจะรบัรูร้ายไดเ้มื่อมกีารโอนการ

ควบคุม (กรรมสทิธิ)์ อสงัหารมิทรพัยใ์หลู้กคา้ตามสญัญาแลว้เท่านัน้ โดยรายการลูกหนี้การคา้ของบรษิทัมาจากการขายพรแีคสท์

ของบรษิทั ทบูไีบรท ์พรแีคสท ์จ ากดั  

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 อตัราส่วนหมุนเวยีนลูกหนี้การคา้เพิม่ขึน้ เน่ืองจากบรษิทัมลูีกหนี้การคา้บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง

กนัลดลง โดยรายการลูกหนี้การคา้ของบรษิทัมาจากการขายพรแีคสท์ของบรษิทั ทบูไีบรท ์พรแีคสท ์จ ากดั ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยใน

ขณะนัน้ทัง้จ านวน และโครงการอสงัหารมิทรพัย์ของบรษิัทที่เกี่ยวขอ้งกนัได้ด าเนินการก่อสรา้งแล้วเสรจ็เมื่อเดอืนพฤษภาคม 

2563 ท าให้ไม่มรีายการซื้อแผ่นผนังส าเรจ็รูปฟรแีคสท์จากบรษิัท ทูบไีบรท์ พรแีคสท์ จ ากดั ส่วนธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์

ของบรษิทัไม่มรีายการลูกหนี้การคา้ซึง่เป็นปกตขิองธุรกจิทีจ่ะรบัรูร้ายได้และรบัช าระเมื่อโอนกรรมสทิธิใ์หก้บัลูกคา้เรยีบรอ้ยแล้ว

เท่านัน้ ส่งผลใหบ้รษิทัมอีตัราส่วนหมุนเวยีนลูกหนี้การคา้เพิม่ขึน้และท าใหร้ะยะเวลาเกบ็หนี้ลูกหนี้การคา้ลดลง 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 บรษิทัมอีตัราส่วนหมุนเวยีนลูกหนี้การคา้เพิม่ขึน้ เนื่องจากบรษิทัไดด้ าเนินการจ าหน่าย

เงนิลงทุนในบรษิทั ทบูไีบรท์ พรแีคสท ์จ ากดั ทัง้จ านวนเมื่อวนัที ่13 ธนัวาคม 2564 จงึไม่มรีายการลูกหนี้การคา้จากการขายพรี

แคสทใ์นปี 2564 ส่งผลใหบ้รษิทัมอีตัราส่วนหมุนเวยีนลูกหนี้การคา้เพิม่ขึน้และท าใหร้ะยะเวลาเกบ็หนี้ลูกหนี้การคา้ลดลง 
 

อตัราส่วนหมุนเวียนเจ้าหน้ีการค้าและระยะเวลาช าระเจ้าหน้ีการค้าเฉล่ีย 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 และ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 บรษิทัมอีตัราส่วนหมุนเวยีน

เจา้หนี้การคา้ เท่ากบั 6.36 เท่า 15.62 เท่า และ 10.41 เท่า ตามล าดบั และระยะเวลาช าระหนี้เจา้หนี้การคา้เฉลี่ย เท่ากบั 58 วนั 

24 วนั และ 36 วนั ตามล าดบั 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 อตัราส่วนหมุนเวยีนเจา้หนี้การคา้เพิม่ขึน้ เน่ืองจากบรษิทัมโีครงการอสงัหารมิทรพัย์มาก

ขึน้จงึมกีารซื้อวสัดุเพื่อใชใ้นการก่อสรา้งมากขึน้ท าใหเ้จา้หนี้การคา้เพิม่ขึน้ในสดัส่วนทีน้่อยกว่าต้นทุนขาย โดยบรษิทัมกีารรบัรู้
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ต้นทุนขายจากการโอนกรรมสทิธิอ์สงัหารมิทรพัย์ปีก่อนหน้าเป็นหลกั และส่งผลใหบ้รษิัทมอีตัราส่วนหมุนเวยีนเจา้หนี้การค้า

เพิม่ขึน้และระยะเวลาช าระหนี้การคา้เฉลีย่ลดลง 

วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 อตัราส่วนหมุนเวยีนเจา้หนี้การคา้ลดลง เนื่องจากในปี 2564 บรษิทัมเีจา้หนี้การคา้เพิม่ขึ้น

จากโครงการอสงัหารมิทรพัย์เพิ่มมากขึ้นจึงมีการซื้อวสัดุเพื่อใช้ในการก่อสร้างมากขึ้น ส่งผลให้บรษิัทมอีตัราส่วนหมุนเวยีน

เจ้าหนี้การค้าลดลงและระยะเวลาช าระหนี้การค้าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น แต่บรษิัทมีต้นทุนขายลดลงจากปีก่อนเนื่องจากมีการแก้ไข

ขอ้ผดิพลาดในงบการเงนิปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 เกีย่วกบัค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้งในการก่อสรา้งโครงการเป็นส่วนหนึ่งของ

ตน้ทุนการพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์โดยในปี 2564 บรษิทัพจิารณาว่าค่าใชจ้่ายบางรายการไม่เหมาะสมทีจ่ะรวมเป็นส่วนหนึ่งของ

ต้นทุนการพฒันาอสงัหารมิทรพัย์และรบัรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดขึ้นแทน บรษิัทจงึท าการแก้ไขข้อผิดพลาดดงักล่าวโดย

ปรบัปรุงยอ้นหลงัและน าเสนองบการเงนิส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 ทีน่ ามาเปรยีบเทยีบเพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน

การบญัชฉีบบัที ่8 ท าใหต้น้ทุนขายลดลงจากปีก่อน  

 

วงจรเงินสด (Cash Cycle) 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 และ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 บรษิทัมวีงจรเงนิสด เท่ากบั 

604 วนั 375 วนั และ 464 วนั ตามล าดบั โดยธุรกิจพฒันาอสงัหารมิทรพัย์จะมอีตัราที่สูงเมื่อเปรยีบเทยีบกบัอุตสาหกรรมอื่น 

เน่ืองจากการพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัยใ์ชใ้นการด าเนินการก่อสรา้งเป็นเวลานาน มกีารซื้อทีด่นิรวมทัง้ก่อสรา้งสิง่ปลูกสรา้ง 

(สนิค้าคงเหลอื หรอื  ต้นทุนโครงการพฒันาอสงัหารมิทรพัย์เพื่อขาย) ตามแผนพฒันาโครงการซึ่งสนิค้าคงเหลอืดงักล่าวอยู่

ระหว่างก่อสรา้งยงัไม่แลว้เสรจ็เป็นสนิคา้พรอ้มขาย ดงันัน้เงนิลงทุนในช่วงพฒันาโครงการมมีลูค่าค่อนขา้งสงู เมื่อเทยีบกบัตน้ทุน

ขายอสงัหารมิทรพัยใ์นปีนัน้ๆ เมื่อมกีารขายจะท าการทยอยโอนกรรมสทิธิท์ าใหร้ะยะเวลาในการขายสนิคา้มรีะยะเวลามากกว่า 1 

ปี อย่างไรก็ตาม บริษัทมีการเรยีกเก็บเงนิล่วงหน้าจากลูกค้าเมื่อลูกค้าจอง และ/หรือ ท าสญัญาเพื่อซื้ออสงัหาริมทรพัย์ใน

โครงการอยู่ในรูปแบบ เงินจอง เงนิท าสญัญา และเงนิดาวน์ ซึ่งถูกบนัทึกอยู่ในรายการเงนิรบัล่วงหน้าในงบแสดงฐานะทาง

การเงนิ ซึง่มส่ีวนช่วยใหว้งจรเงนิสดของบรษิทัดขีึน้ 

ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 บริษัทมีวงจรเงินสด เท่ากับ 604 วนั โดยมีสาเหตุหลกัจากระยะเวลาขายโครงการ

อสงัหารมิทรพัยเ์ฉลีย่อยู่ที ่645 วนั เน่ืองจากบรษิทัเพิง่เริม่ด าเนินการและไดใ้ชเ้งนิทุนในการพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัย์เป็น

จ านวนมากท าใหส้นิคา้คงเหลอืของบรษิทัมจี านวนมากกว่าตน้ทุนขายอสงัหารมิทรพัย ์ส่งผลใหร้ะยะขายสนิคา้เฉลีย่ของบรษิทัมี

ระยะเวลา 645 วนั ในขณะทีร่ะยะเวลาช าระเจา้หนี้การคา้เฉลี่ยอยู่ที ่58 วนั จากการซื้อวสัดุเพื่อใชใ้นการก่อสรา้งตามแผนการ

พฒันาโครงการ ซึ่งสนิค้าคงเหลอืดงักล่าวอยู่ระหว่างก่อสรา้งยงัไม่แล้วเสรจ็เป็นสนิค้าพรอ้มขาย รวมถึงเครดติเทอมที่บรษิัท 

ไดร้บัจากเจา้หนี้การคา้ นอกจากนี้ บรษิทัมรีะยะเวลาการเกบ็หนี้ลูกหนี้การคา้เฉลี่ยของบรษิทัมรีะยะเวลาอยู่ที่ 17 วนั จากการ

ขายผนังส าเรจ็รปู (พรแีคสท)์ ในบรษิทัย่อย  

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 บรษิทัมวีงจรเงนิสด เท่ากบั 375 วนั ลดลงจากปีก่อนหน้า โดยมสีาเหตุหลกัจากระยะเวลา

ขายโครงการอสงัหารมิทรพัยเ์ฉลีย่อยู่ที ่391 วนั เน่ืองจากบรษิทัมกีารเปิดตวัโครงการอสงัหารมิทรพัยโ์ครงการใหม่ท าใหบ้รษิทัมี

การโอนสนิคา้คงเหลอืหรอืต้นทุนโครงการพฒันาอสงัหารมิทรพัย์เพื่อขายไปเป็นต้นทุนขายเพิม่ขึน้ตามการรบัรูร้ายไดท้ีเ่พิม่ขึน้ 

ในขณะทีร่ะยะเวลาช าระหนี้เฉลี่ยของบรษิทั 24 วนั ลดลงจากปีก่อนหน้าเนื่องจากเจา้หนี้การคา้ของบรษิัทเพิม่ขึน้จากบรษิัทมี

การซื้อวสัดุทีใ่ชใ้นการด าเนินงานพฒันาอสงัหารมิทรพัย์เพิม่ขึน้ตามจ านวนโครงการและรวมถงึเครดติเทอมทีบ่รษิทั ไดร้บัจาก
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เจา้หนี้การคา้ นอกจากนี้ บรษิัทมรีะยะเวลาการเกบ็หนี้ลูกหนี้การค้าเฉลี่ยอยู่ที ่8 วนั จากการขายผนังส าเรจ็รูป (พรแีคสท์) ใน

บรษิทัย่อย โดยลดลงจากปีก่อนเน่ืองจากลูกหนี้การคา้บรษิทัทีเ่กี่ยวขอ้งกนัด าเนินปิดโครงการแล้ว 1 โครงการ จงึท าใหร้ายการ

ลูกหนี้การคา้ลดลงส่งผลใหร้ะยะเวลาเกบ็หนี้ลดลง  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีวงจรเงินสด เท่ากับ 464 วัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า โดยมีสาเหตุหลักจาก

ระยะเวลาขายโครงการอสงัหารมิทรพัยเ์ฉลี่ยอยู่ที่ 498 วนั เนื่องจากบรษิทัมกีารพฒันาโครงการใหม่ 2 โครงการ คอื โครงการสิ

วารมณ์ แกรนด์ (สุขุมวทิ - บางปู) และ โครงการสวิารมณ์ วลิเลจ (สุขุมวทิ - เทพารกัษ์) โดยบรษิัทมกีารทยอยสรา้งโครงการ

ดงักล่าวตัง้แต่ช่วงสิน้ปี 2563 และมกีารเปิดตวัโครงการดงักล่าวและโอนกรรมสทิธิใ์นช่วงกลางปี 2564 ซึ่งบนัทกึอยู่ในรายการ

สนิคา้คงเหลอื ท าใหร้ายการสนิคา้คงเหลอืของบรษิทัเพิม่ขึน้ ในขณะทีร่ะยะเวลาช าระหนี้เฉลี่ยของบรษิทั 36 วนั เพิม่ขึน้จากปี

ก่อนหน้า เนื่องจากเจา้หนี้การคา้ของบรษิทัเพิม่ขึน้จากบรษิทัมกีารซื้อวสัดุทีใ่ชใ้นการด าเนินงานพฒันาอสงัหารมิทรพัย์เพิม่ขึน้

ตามจ านวนโครงการและรวมถึงเครดติเทอมที่บรษิัท ได้รบัจากเจ้าหนี้การค้า นอกจากนี้ บรษิัทมรีะยะเวลาการเก็บหนี้ลูกหนี้

การคา้เฉลี่ยอยู่ที ่2 วนั เน่ืองจากบรษิทัไดด้ าเนินการจ าหน่ายเงนิลงทุนในบรษิทั ทูบไีบรท์ พรแีคสท์ จ ากดั ทัง้จ านวนเมื่อวนัที ่

13 ธนัวาคม 2564 จงึไม่มรีายการลูกหนี้การคา้จากการขายพรแีคสท์ในปี 2564 

 

อตัราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio) 

อตัราส่วนทางการเงิน หน่วย 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2562 2563 2564 

อตัราส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ (เท่า) 0.68  0.97  0.76 
อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบีย้ (เท่า) 0.65   12.65 36.46 
อตัราส่วนความสามารถช าระภาระผกูพนั (เท่า) 0.03 0.31  0.55 

 

อตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 และ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 บรษิทัมอีตัราส่วนหนี้สนิต่อผู้

ถอืหุน้เท่ากบั 0.68 เท่า 0.97 เท่า และ 0.76 เท่า ตามล าดบั โดยอตัราหนี้สนิรวมต่อส่วนของผู้ถอืหุน้จะเพิม่ขึน้จากปรมิาณเงนิ

กูย้มืจากสถาบนัการเงนิเพื่อน ามาใชพ้ฒันาโครงการเป็นหลกั และจะลดลงเมื่อมกีารโอนกรรมสทิธิอ์สงัหารมิทรพัย์และช าระคนื

เงินต้นกับสถาบันการเงิน นอกจากนี้การผลการด าเนินงานในแต่ละช่วงเวลาที่มีก าไร หรือขาดทุนสุทธิจะส่งผลต่อการ

เปลีย่นแปลงส่วนของผูถ้อืหุน้ ซึง่จะส่งผลต่ออตัราส่วนดงักล่าว  

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 บรษิทัมอีตัราส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เท่ากบั 0.65 เท่า โดยมกีารเบกิใชว้งเงนิเพื่อ

ใชใ้นการพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ ส าหรบัโครงการสวิารมณ์ปาร์ค (สุขุมวทิ - บางปู) ซึ่งเริม่พฒันาโครงการเมื่อเดอืนพฤศจกิายน 

2561 และโครงการสวิารมณ์ซติี ้(ระยอง) และเพื่อใชใ้นการซื้อทีด่นิเพื่อพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ส าหรบัโครงการในอนาคต จ านวน 

2 โครงการ คอื โครงการในอนาคตจงัหวดัภูเกต็และโครงการในอนาคตเมอืงพทัยา จงัหวดัชลบุร ีและเป็นวงเงนิของบรษิัท ทูบี

ไบรท์ พรแีคสท์ จ ากดั โดยเป็นวงเงนิกู้ยมืระยะยาวเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจ  ในส่วนของผู้ถือหุ้นนัน้บรษิัทฯ ได้เพิม่ทุนจด

ทะเบยีนจาก 100.00 ล้านบาท เป็น 380.00 ล้านบาท โดยในปี 2562 บรษิัทฯ มีเงนิสดรบัเงนิจากการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุน 

จ านวน 250.90 ลา้นบาทจงึท าใหอ้ตัราส่วนนี้อยู่ในระดบัต ่า 
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ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 บรษิทัมอีตัราส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เท่ากบั 0.97 เท่า ซึง่มหีนี้สนิรวมเพิม่ขึน้จาก

ปีก่อนหน้า จ านวน 173.91 ล้านบาท หรอืเพิม่ขึน้คดิเป็นรอ้ยละ 75.03 โดยมรีายการหนี้สนิหลกัมาจากเงนิกู้ยมืจากบรษิทัอื่นที่

เพิม่สงูขึน้เพื่อน ามาใชใ้นการซื้อทีด่นิเพื่อพฒันาโครงการทีจ่ะเปิดตวัในช่วงเดอืนมถิุนายนปี 2564 คอืโครงการสวิารมณ์ แกรนด ์

(สุขุมวทิ - บางปู) เป็นหลกั และมกีารเบกิเงนิกู้ยมืระยะยาวเพิ่มขึ้นตามสถานะโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง  โดยใช้เป็น

เงนิทุนหมุนเวยีนเพื่อรองรบัการพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัยข์องบรษิทั โดยในปี 2563 บรษิทัมโีครงการทีอ่ยู่ระหว่างก่อสรา้ง

จ านวน 3 โครงการ อกีทัง้การเพิม่ขึน้ของเงนิกู้ยมืระยะสัน้จากบุคคลอื่นเน่ืองจากเหตุผลทางดา้นสภาพคล่องทางการเงนิเพื่อใช้

ในการซื้อทีด่นิส าหรบัการพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัย์ในอนาคตในขณะทีส่่วนของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้เพยีงเลก็น้อยจากรายการ

ก าไรสะสมยังไม่ได้จดัสรร และเป็นวงเงินของบริษัท ทูบีไบรท์ พรีแคสท์  จ ากัด โดยเป็นวงเงนิกู้ยืมระยะยาวเพื่อใช้ในการ

ประกอบธุรกจิ 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 บรษิทัมอีตัราส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เท่ากบั 0.76 เท่า ซึง่มอีตัราหนี้สนิต่อส่วนของ

ผูถ้อืหุน้ลดลงจากปีก่อนหน้าเนื่องจากบรษิัทมกีารช าระคนืเงนิกู้ยมืจากสถาบนัการเงนิเนื่องจากโครงการสวิารมณ์ เนเจอรพ์ลสั 

(บางปู 83) ได้มกีารปิดการขายและโอนกรรมสทิธิใ์นปี 2564 จงึมกีารช าระคนืเงนิกู้ที่ใช้ในการพฒันาโครงการดงักล่าวแล้วทัง้

จ านวน นอกจากนี้บรษิทัมกี าไรสะสมจากการด าเนินงานของบรษิทัเพิม่ขึน้จากปีก่อนตามผลการด าเนินงานทีด่อีย่างต่อเนื่อง 

 

อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบีย้  

ณ วันที่  31 ธันวาคม 2562 ณ วันที่  31 ธันวาคม 2563 และ ณ วันที่  31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีอัตราส่วน

ความสามารถช าระดอกเบี้ย เท่ากบั 0.65 เท่า 12.65 เท่า และ 36.46 เท่า ตามล าดบั โดยอตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบี้ย

จะแปรผนัตามกระแสเงนิสดจากการด าเนินงานและตน้ทุนทางการเงนิของบรษิทัในแต่ละช่วงเวลา  

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 บรษิทัมอีตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบีย้ 12.65 เท่า เพิม่ขึน้จากปีก่อน แสดงใหเ้หน็

ว่าบรษิัทมีความสามารถช าระดอกเบี้ยอยู่ในเกณฑ์ที่ดี เนื่องจากผลประกอบการของบริษัทเติบโตอย่างต่อเนื่องตามจ านวน

โครงการอสงัหารมิทรพัย์ที่เพิม่ขึ้น ท าให้ความสามารถในการท าก าไรของบรษิัทเพิ่มขึ้น ขณะที่ต้นทุนทางการเงนิของบรษิัท

เพิม่ขึ้นเพยีงเลก็น้อย โดยบรษิัทมกีารวางกลยุทธ์ในการขายและการตลาดที่เหมาะสม ประกอบกบัแผนการจดัหาและควบคุม

ต้นทุนโครงการและค่าใช้จ่ายที่สอดคล้องกับแผนการขยายตวัของธุรกิจ ขณะที่ดอกเบี้ยจ่ายของบรษิัท  ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 

2563 เท่ากับ 5.32 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 1.69 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 46.50 ตามจ านวนเงนิกู้ยืมที่

เพิม่ขึน้ในช่วงเวลาดงักล่าว เพื่อน าไปลงทุนพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัยต์่างๆ ตามแผนการขยายตวัของบรษิทั 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีอัตราส่วนความสามารถช าระดอกเบี้ย  36.45 เท่า แสดงให้เห็นว่าบริษัทมี

ความสามารถช าระดอกเบี้ยดขีึ้นอย่างต่อเน่ือง จากผลประกอบการของบรษิัทที่มกีารเตบิโตอย่างต่อเน่ืองตามจ านวนโครงการ

อสังหาริมทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นเป็นทัง้หมด 5 โครงการในปี 2564 โดยบริษัทมีการวางกลยุทธ์ในการขายและการตลาดที่ มี

ประสิทธภิาพท าให้สามารถปิดการขายโครงการสิวารมณ์ เนเจอร์พลสั (บางปู 83) ซึ่งมีระยะเวลาตัง้แต่เริ่มต้นก่อสร้างและ

ก่อสรา้งแล้วเสรจ็เพยีง 2 ปี ขณะทีด่อกเบี้ยจ่ายของบรษิทั ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 เท่ากบั 2.42 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 

2.90 ล้านบาทหรอืลดลงร้อยละ 54.52 จากการจ่ายช าระคืนเงนิกู้ยมืระยะสัน้และดอกเบี้ยจ่ายที่กู้ยืมเพื่อน ามาใช้เป็นเงนิทุน

หมุนเวยีนและใชใ้นการพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัย์ เป็นหลกั เนื่องจากในปี 2564 มโีครงการสวิารมณ์ เนเจอร์พลสั (บางป ู

83) ทีข่ายหมดและปิดโครงการแลว้ จงึด าเนินการช าระคนืเงนิกูค้รบทัง้จ านวน 
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อตัราส่วนความสามารถในการช าระภาระผกูพนั 

ณ วันที่  31 ธันวาคม 2562 ณ วันที่  31 ธันวาคม 2563 และ ณ วันที่  31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีอัตราส่วน

ความสามารถในการช าระภาระผกูพนั เท่ากบั 0.03 เท่า 0.31 เท่า และ 0.55 เท่า ตามล าดบั โดยอตัราส่วนความสามารถในการ

ช าระภาระผูกพนั จะแปรผนัตามกระแสเงนิสดจากการด าเนินงานและภาระผูกพนัของบรษิทั สาเหตุหลกัทีอ่ตัราส่วนดงักล่าวอยู่

ในระดบัไม่เกนิ 1 เท่า เน่ืองจากบรษิทัอยู่ในช่วงเริม่ต้นของการประกอบธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัยป์ระเภทบา้นเดีย่ว บ้านแฝด 

ทาวน์โฮม และมกีารลงทุนต่อเน่ืองในช่วง 3 ปี ทีผ่่านมา ท าใหบ้รษิทัมภีาระผกูพนัเพิม่สงูขึน้จากการกูย้มืเงนิจากสถาบนัการเงนิ

และบรษิทัอื่นเพื่อใชส้ าหรบัพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัย์ อย่างไรกต็าม บรษิทัไดร้บัการสนับสนุนดา้นวงเงนิสนิเชื่อเพื่อเป็น

แหล่งเงนิทุนในการพฒันาโครงการและขยายธุรกจิอย่างต่อเน่ือง รวมถงึมกีารบรหิารกระเงนิสดของบรษิทัจากการขายและโอน

กรรมสทิธิข์องโครงการอสงัหารมิทรพัย์ เพื่อช าระคนืเงนิตน้ ดอกเบี้ยและภาระผูกพนัต่างๆ ซึ่งการช าระคนืเงนิกูข้องธนาคารจะ

ช าระเมื่อมกีารโอนกรรมสทิธิ ์โดยทีผ่่านมา บรษิทัสามารถช าระคนืเงนิตน้และดอกเบี้ยไดต้รงตามทีก่ าหนดไวใ้นสญัญากูย้มืเงนิ

มาโดยตลอด ส่งผลใหไ้ดร้บัการสนับสนุนจากสถาบนัการเงนิต่างๆ เรื่อยมา โดย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 บรษิทัมอีตัราส่วน

ความสามารถในการช าระภาระผูกพัน 0.31 เท่า เพิ่มขึ้นจากปีก่อน โดยบริษัททยอยรับรู้รายได้จากการขายโครงการ

อสงัหารมิทรพัย์อย่างต่อเนื่อง ท าให้มกี าไรจากการด าเนินงานเพิม่ขึน้ส่งผลให้อตัราส่วนความสามารถในการช าระภาระผูกพนั

ปรบัตวัเพิม่ขึน้ เป็นหลกั ส าหรบั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 บรษิทัมอีตัราส่วนความสามารถในการช าระภาระผกูพนั 0.55 เท่า 

เพิม่ขึน้จากปีก่อน โดยบรษิทัทยอยรบัรูร้ายไดจ้ากการขายโครงการอสงัหารมิทรพัย์ทีม่จี านวนเพิม่ขึน้อย่างต่อเน่ือง ท าใหบ้รษิทั

มกี าไรจากการด าเนินงานเพิม่ขึน้ส่งผลใหอ้ตัราส่วนความสามารถในการช าระภาระผกูพนัปรบัตวัเพิม่ขึน้ 

 

ปัจจยัท่ีอาจมีผลต่อฐานะทางการเงินอย่างมีนัยส าคญัในอนาคต 

1. ผลกระทบจากการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนต่อประชาชน 

ภายหลงัจากการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนแก่ประชาชนในครัง้นี้ จ านวนหุน้ของบรษิทัจะเพิม่ขึน้จาก 380.00 ลา้น

หุน้เป็น 510.00 ล้านหุน้ หรอืเพิม่ขึน้จ านวน 130.00 ลา้นหุน้ ซึ่งจะมผีลท าใหอ้ตัราส่วนทางการเงนิต่างๆ ทีเ่ปรยีบเทยีบกบั

ส่วนของผูถ้อืหุน้หรอืจ านวนหุน้ของบรษิทัลดลงในอนาคต เนื่องจากจ านวนหุน้ทีใ่ชเ้ป็นฐานในการค านวณเพิม่ขึน้ (Dilution 

Effect) เช่น ก าไรสุทธติ่อหุน้ (Earnings per Share) หรอือตัราผลตอบแทนต่อผูถ้อืหุน้ (Return on Equity) เป็นตน้ 

หากพิจารณาผลกระทบดงักล่าวจากข้อมูลในอดีต ตามงบการเงนิรวมฉบบัตรวจสอบส าหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 

ธนัวาคม 2564 บรษิทัมกี าไรสุทธสิ าหรบัปีเท่ากบั 63.53 ลา้นบาท คดิเป็นก าไรสุทธติ่อหุน้เท่ากบั 0.12 บาท แต่หากจ านวน

หุน้ของบรษิทัเพิม่ขึน้เป็น 510.00 ล้านหุน้ ก าไรสุทธติ่อหุน้จะลดลงเหลอื 0.09 บาท หรอืลดลงรอ้ยละ 25.49 ซึ่งหากบรษิทั

ไม่สามารถด าเนินธุรกจิใหม้ผีลประกอบการทีเ่พิม่ขึน้เพื่อรองรบัการเพิม่ขึน้ของหุน้สามญัดงักล่าว การเสนอขายหุน้สามญัใน

ครัง้นี้จะท าใหอ้ตัราผลตอบแทนต่างๆ ของบรษิทัลดลงในอนาคต 

อย่างไรก็ด ีในระยะยาวบรษิัทเชื่อว่าจะได้รบัประโยชน์จากการเสนอขายหุ้นสามญัและน าหุ้นเขา้จดทะเบยีนใน

ตลาดหลกัทรพัย์ฯ โดยเงนิทีไ่ดจ้ากการเสนอขายหุน้สามญัในครัง้นี้ บรษิทัจะน าไปใชใ้นการขยายธุรกจิพฒันาโครงการเป็น

หลกั รวมถึงใช้เป็นเงนิทุนหมุนเวยีนเพิม่เสรมิสภาพคล่องในการด าเนินงาน ซึ่งจะช่วยให้บรษิัทมรีายได้และก าไรสุทธทิี่

เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ก าไรสุทธติ่อหุ้นของบรษิัทเพิ่มสูงขึ้นได้ในอนาคต นอกจากนี้ บรษิัทจะได้รบัประโยชน์อื่นจากการเป็น
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บรษิัทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ฯ เช่น ความคล่องตัวในการจดัหาเงนิทุน และภาพลกัษณ์ที่ดีในการเป็นบรษิัทจด

ทะเบยีน ซึง่จะส่งผลดตี่อการด าเนินงานของบรษิทัดว้ยเช่นกนั 

2. การแพร่ระบาดของโรคตดิต่อเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลท าให้เกิดการชะลอตัวของ

เศรษฐกจิและมผีลกระทบต่อธุรกจิและอุตสาหกรรมโดยรวม สถานการณ์ดงักล่าวอาจส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของ

กลุ่มบรษิัทและการรบัรู้และการวดัมูลค่าของสนิทรพัย์และหนี้สนิในงบการเงนิ ฝ่ายบรหิารประเมนิผลกระทบทางการเงนิ

เกี่ยวกบัมูลค่าของสนิทรพัย์ ประมาณการหนี้สนิและหนี้สนิที่อาจเกดิขึน้อย่างต่อเนื่อง และได้ใชดุ้ลยพนิิจในการประมาณ

การในสถานการณ์นัน้ๆ 

3. การขยายการด าเนินงานตามโครงการทีอ่ยู่ระหว่างการพฒันาและโครงการในอนาคต 

จากแผนการลงทุนตามโครงการอนาคต 2 โครงการ มูลค่ารวม 617.38 ล้านบาท (รายละเอยีดตามหวัขอ้ “ส่วนที ่

2.2 การประกอบธุรกจิ ขอ้ 6) โครงการในอนาคต”) เช่น 1) แผนพฒันาโครงการสวิารมณ์ เนเจอร์พลสั (อสัสมัชญั-ศรรีาชา) 

และโครงการสิวารมณ์เนเจอร์พลสั 2 (สุขุมวทิ-บางปู) ซึ่งบรษิัทมีแผนที่จะเปิดขายและรบัรู้รายได้จากโครงการดงักล่าว 

อย่างต่อเนื่องในปี 2565 รวมถงึโครงการทีอ่ยู่ระหว่างการพฒันา มูลค่าประมาณ 1,317.49 ล้านบาท ซึ่งบรษิัทมแีผนที่จะ

ทยอยเปิดขาย และรบัรูร้ายไดจ้ากโครงการดงักล่าวในปี 2565 โดยหากโครงการดงักล่าวรบัรูร้ายไดต้ามก าหนดการ ผลการ

ด าเนินงานของบรษิทั อาจเปลีย่นแปลงไปจากปัจจุบนั อย่างไรกต็าม หากมีปัจจยัภายนอกทีอ่ยู่นอกการควบคุมทีอ่าจส่งผล

กระทบใหก้ารด าเนินงานไม่เป็นไปตามทีค่าดการณ์ไว ้เช่น กระบวนการจดัซื้อทีด่นิ การขออนุญาตจดัสรรและก่อสรา้ง การ

จดัหาผูร้บัเหมา หรอืการบรหิารจดัการต้นทุนทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการด าเนินงานต่างๆ ของบรษิทั ตลอดจนประมาณการรายได้ที่

อาจไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ เป็นต้น บรษิัท อาจพจิารณาระงบั ชะลอ หรอืเปลี่ยนแปลงแนวทางการด าเนินการตาม

โครงการดงักล่าว เพื่อลดความเสีย่งของการทีผ่ลการด าเนินงานจะไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
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ขอ้มูลทางการเงินท่ีส าคญั 

สรปุรายงานการสอบบญัชี 

งบการเงิน  สรปุรายงานการตรวจสอบ 

งบตรวจสอบ : ส าหรบังวดบญัชีปี 2562 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

ผูส้อบบญัช ี : นางสาวธญัพร ตัง้ธโนปจยั ผู้สอบบญัชรีบัอนุญาตเลขที่ 9169 จากบรษิทั สอบ

บญัชธีรรมนิต ิจ ากดั  

การแสดงความเห็นโดยผู้สอบ

บญัช ี

: ผูส้อบบญัชใีหค้วามเหน็ว่า งบการเงนิขา้งต้นนี้แสดงฐานะการเงนิของ บรษิทั สิ

วารมณ์ เรยีลเอสเตท จ ากดั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 และผลการด าเนินงาน

และกระแสเงนิสด ส าหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนัโดยถูกต้องตามทีค่วรในสาระส าคญั

ตามมาตรฐานการายงานทางการเงินส าหรับกิจการที่ไม่ มีส่วนได้ส่วนเสีย

สาธารณะ 

งบตรวจสอบ : ส าหรบังวดบญัชีปี 2563 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

ผูส้อบบญัช ี : นางสาวกรรณิการ์ วภิาณุรตัน์ ผู้สอบบัญชีรบัอนุญาตเลขที่ 7305 จากบริษัท 

กรินทร์ ออดิท จ ากัด (เป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รบัความเห็นชอบจากส านักงาน 

ก.ล.ต.) 

การแสดงความเห็นโดยผู้สอบ

บญัช ี

: ผู้สอบบัญชีให้ความเห็นว่า ยกเว้นผลกระทบซึ่งอาจจะเกิดขึ้นต่อตัวเลข

เปรียบเทียบจากเรื่องที่กล่าวไว้ในวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมี

เงือ่นไข งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกนิการขา้งต้นน้ี แสดงฐานะการเงนิ

รวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ของบรษิัท สิวารมณ์ เรียลเอสเตท จ ากัด 

และบรษิทัย่อย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 และผลการด าเนินงานรวมและผลการ

ด าเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงนิสดรวมและกระเงนิสดเฉพาะกิจการ

ส าหรบัปีสิ้นสุดวนัเดยีวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงนิ 

งบตรวจสอบ : งบการเงิน ส าหรบังวดบญัชีปี 2564 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

ผูส้อบบญัช ี : นางสาวกรรณิการ์ วภิาณุรตัน์ ผู้สอบบัญชีรบัอนุญาตเลขที่ 7305 จากบริษัท 

กรินทร์ ออดิท จ ากัด (เป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รบัความเห็นชอบจากส านักงาน 

ก.ล.ต.) 

การแสดงความเห็นโดยผู้สอบ

บญัช ี

: สอบบญัชีให้ความเห็นว่างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการขา้งต้นนี้ 

แสดงฐานะการเงนิรวมและฐานะการเงนิเฉพาะกจิการ ของบรษิทั สวิารมณ์ เรยีล

เอสเตท จ ากดั และบรษิทัย่อย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 และผลการด าเนินงาน

รวมและผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงนิสดรวมและกระเงนิสด

เฉพาะกิจการส าหรบัปีสิ้นสุดวนัเดยีวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคญั

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  
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ตารางสรปุงบการเงิน 

งบแสดงฐานะการเงิน 

งบแสดงฐานะทางการเงิน 

ส้ินสุด 

31 ธนัวาคม 2562 

ส้ินสุด 

31 ธนัวาคม 2563 

ส้ินสุด 

31 ธนัวาคม 2564 

ล้านบาท สดัส่วน ล้านบาท สดัส่วน ล้านบาท สดัส่วน 

สินทรพัยห์มุนเวียน       

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 19.78 3.45 84.10 10.22 26.72 3.15 

ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อื่น 46.24 8.07 33.20 4.04 3.70 0.44 

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้ 48.99 8.54 0.05 0.01 0.00 0.00 

สนิคา้คงเหลอื 391.39 68.26 472.67 57.46 602.96 71.11 

อสงัหารมิทรพัยร์อการขาย - - - - 63.51 7.49 

สนิทรพัย์หมุนเวยีนอื่น 3.08 0.54 7.10 0.86 10.77 1.27 

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 509.48 88.86 597.12 72.59 707.66 83.46 

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน       

เงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 7.12 1.24 0.00 0.00 0.00 0.00 

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 39.82 6.95 35.66 4.34 2.99 0.35 

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้ - - 11.45 1.39 19.80 2.34 

สนิทรพัย์ไม่มตีวัตน 1.50 0.26 4.43 0.54 4.95 0.58 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 1.04 0.18 0.51 0.06 0.62 0.07 

สนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนอื่น – อื่นๆ 14.39 2.51 173.46 21.09 111.92 13.20 

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 63.87 11.14 225.51 27.41 140.28 16.54 

รวมสินทรพัย ์ 573.35 100.00 822.64 100.00 847.94 100.00 

หน้ีสินหมุนเวียน       

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 77.78 13.57 85.74 10.42 114.64 13.52 

ส่วนของหนี้สนิระยะยาวทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี  0.53 0.09 2.17 0.26 6.81 0.80 

ส่วนของหนี้สนิตามสญัญาเช่าทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี  59.98 10.46 104.08 12.65 79.48 9.37 

เงนิกูย้มืระยะสัน้และดอกเบี้ยคา้งจ่าย 11.13 1.94 112.07 13.62 74.86 8.83 

ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย 0.01 0.00 11.54 1.40 8.58 1.01 

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 149.44 26.06 315.60 38.36 284.37 33.54 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน       

เงนิกูย้มืระยะยาว 79.86 13.93 77.69 9.44 67.23 7.93 

หนี้สนิตามสญัญาเช่า 1.14 0.20 8.91 1.08 12.82 1.51 

หนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 0.00 0.00 1.08 0.13 0.00 0.00 

ประมาณการหนี้สนิไม่หมุนเวยีนส าหรบัผลประโยชน์ระยะยาว 1.36 0.24 2.43 0.30 3.05 0.36 
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บรษิทั สวิารมณ์ เรยีลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 

 ส่วนที ่1 หวัขอ้ 4   
 
 

 

งบแสดงฐานะทางการเงิน 

ส้ินสุด 

31 ธนัวาคม 2562 

ส้ินสุด 

31 ธนัวาคม 2563 

ส้ินสุด 

31 ธนัวาคม 2564 

ล้านบาท สดัส่วน ล้านบาท สดัส่วน ล้านบาท สดัส่วน 

พนักงาน 

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 82.36 14.36 90.11 10.95 83.10 9.80 

รวมหน้ีสิน 231.80 40.43 405.71 49.32 367.47 43.34 

ส่วนของผู้ถือหุ้น       

ทุนจดทะเบยีน 380.00 66.28 380.00 46.19 380.00 44.81 

ทุนทีอ่อกและช าระแลว้ 380.00 66.28 380.00 46.19 380.00 44.81 

(หกั) ลูกหนี้ค่าหุน้ (29.10) (5.08) - - - - 

ส่วนเกนิมลูค่าหุน้จากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 8.02 1.40 8.02 0.97 8.02 0.95 

ก าไร (ขาดทุน) สะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรร (8.00) (1.40) 10.19 1.24 39.63 4.67 

รวมองคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้อืหุน้ (22.34) (3.90) (25.36) (3.08) (3.03) (0.35) 

ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษทัใหญ่ 328.58 57.31 372.85 45.32 424.62 50.08 

ส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุม 12.97 2.26 44.08 5.36 55.84 6.58 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 341.55 59.57 416.93 50.68 480.46 56.66 

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 573.35 100.00 822.64 100.00 847.94 100.00 
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บรษิทั สวิารมณ์ เรยีลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 

 ส่วนที ่1 หวัขอ้ 4   
 
 

 

งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

รายการ 
งบการเงินตรวจสอบ 

ปี 2562 /1 ปี 2563 ปี 2564 
ล้านบาท สดัส่วน ล้านบาท สดัส่วน ล้านบาท สดัส่วน 

รายไดจ้ากการขาย 237.78 98.52 549.18 98.53 559.25 97.16 
ตน้ทุนขาย 170.08 70.47 403.77 72.45 389.31 67.63 

ก าไรขัน้ต้น 67.70 28.05 145.40 26.48 169.94 30.39 
รายไดอ้ื่น 2.70 1.12 7.85 1.41 5.17 0.90 
ก าไรจากการขายเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย - - - - 11.19 1.94 

ก าไรก่อนค่าใช้จ่าย ต้นทุนทางการเงินและภาษี 70.40  29.17 153.26 27.51 186.31 32.37 
ค่าใชจ้่ายในการขาย 24.89 10.31 43.20 7.76 45.67 7.93 
ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 43.21 17.90 48.47 8.70 61.30 10.65 
ค่าใชจ้่ายในการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 4.70 1.95 -  - - - 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษี (2.40)  (0.99) 61.59 11.06 79.34 13.78 
รายไดท้างการเงนิ 0.86 0.36 0.32 0.06 0.04 0.01 
ตน้ทุนทางการเงนิ 3.63 1.51 5.32 0.96 2.42 0.42 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 1.69 0.70 -  -  -  -  

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ (3.48) (1.44) 56.58 10.16 76.96 13.37 
ค่าใชจ้่าย (รายได)้ ภาษเีงนิได ้ 1.67 0.69 14.09 2.53 13.61 2.36 
ก าไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั - - - - 0.19 0.03 

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรบัปี (5.15) (2.13) 42.49 7.63 63.54 11.04 
ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อ่ืนส าหรบัปี – สุทธิจากภาษี - - - - - - 
ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี – สุทธิจากภาษี (5.15) (2.13) 42.49 7.63 63.54 11.04 
การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน)       
ส่วนทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ ่ (0.48) - 18.19 - 47.36 - 
ส่วนทีเ่ป็นของส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุม (4.67) - 24.30 - 15.99 - 
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรบัปี (5.15) - 42.49 - 63.35 - 
การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวม       
ส่วนทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ ่ 0.48 - 18.19 - 47.36 - 
ส่วนทีเ่ป็นของส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุม (4.67) - 24.30 - 15.99 - 
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรบัปี (5.15) - 42.49 - 63.35 - 
ก าไรต่อหุ้นขัน้พื้นฐาน (0.25) - 4.79  - 13.58  - 
หมายเหต ุ: /1  ขอ้มลูทางการเงนิรวมส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 จดัท าโดยฝ่ายบรหิารของบรษิทัฯ ซึง่ไม่ไดผ้่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัช ี
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บรษิทั สวิารมณ์ เรยีลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 

 ส่วนที ่1 หวัขอ้ 4   
 
 

 

งบกระแสเงินสด 

รายการ 
งบตรวจสอบ 

ปี 2562 /1 ปี 2563 ปี 2564 
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน    
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษเีงนิได ้ (3.48) 57.63 76.96 
ปรบักระทบก าไรก่อนภาษเีงนิไดเ้ป็นเงนิสดรบั (จ่าย) จากกจิกรรมด าเนินงาน      

ตน้ทุนทางการเงนิ 3.64 5.32 2.42 
ดอกเบีย้รบั (0.87) (0.32) (0.04) 
ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อื่น (เพิม่ขึน้) ลดลง (35.31) 6.83 15.69 
สนิคา้คงเหลอื (เพิม่ขึน้) ลดลง (118.98) (61.91) (107.41) 
สนิทรพัยอ์ื่น (เพิม่ขึน้) ลดลง (1.94) (1.76) (0.81) 
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่นเพิม่ขึน้ 15.73 (2.81) 18.79 
ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 3.90 5.43 8.89 
ผลขาดทุนจากการปรบัลดมลูค่าสนิคา้ - 5.33 2.30 
ประมาณการหนี้สนิส าหรบัผลประโยชน์พนักงาน 1.36 1.05 1.11 
การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ 4.70 - - 
(ก าไร) ขาดทุนจากการจ าหน่ายสนิทรพัย ์ - - 0.07 
(ก าไร) ขาดทุนจากการปรบัมลูค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม - (2.97) - 
ส่วนแบ่ง (ก าไร) ขาดทุนจากบรษิทัร่วม (1.69) 0.00 - 
ก าไรจากการซื้อบรษิทัย่อยในราคาต ่ากว่ามลูค่ายุตธิรรม - (2.70) - 
ก าไรจากการเลกิกจิการของบรษิทัร่วม (0.26) - - 
ก าไรจากการจ าหน่ายเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม (1.58) - - 
ก าไรจากการจ าหน่ายเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย (0.04) - (11.19) 
รวมการปรบัปรงุจากการกระทบยอดก าไร (ขาดทุน) (131.34) (48.50) 70.17 

กระแสเงนิสดสุทธไิดม้าจาก (ใชไ้ป) การด าเนินงาน (134.82) 8.08 6.79 
ดอกเบีย้รบั 0.57 0.47 0.09 
ดอกเบีย้จ่าย (11.27) (26.03) (29.07) 
ภาษเีงนิไดร้บัคนื (จ่ายออก) (2.70) (4.85) (17.82) 

กระแสเงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) กิจกรรมด าเนินงาน (148.22) (22.33) (40.01)  
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมการลงทุน    

เงนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จ ากดัในการใช ้(เพิม่ขึน้) ลดลง - (1.26) (5.03) 
เงนิสดรบัจากการขายเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 0.63 - 39.40 
เงนิสดจ่ายเพื่อซื้อเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยสุทธจิากเงนิทีไ่ดม้า - (4.67) - 
เงนิสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุม (1.00) (9.75) - 
เงนิสดจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุม (6.25) - - 
เงนิสดรบัจากการขายเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 13.50 - - 
เงนิสดรบัจากการคนืทุนของบรษิทัร่วม 11.39 - - 
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บรษิทั สวิารมณ์ เรยีลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 

 ส่วนที ่1 หวัขอ้ 4   
 
 

 

รายการ 
งบตรวจสอบ 

ปี 2562 /1 ปี 2563 ปี 2564 
เงนิสดจ่ายเพื่อซื้อเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม (15.00) - - 
เงนิสดรบัจากการขายทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ - - 0.39 
เงนิสดจ่ายเพื่อซื้อทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ (28.70) (1.32) (4.35) 
เงนิสดจ่ายเพื่อซื้อทรพัยส์นิทีไ่ม่มตีวัตน (1.50) (2.94) (1.29) 
เงนิสดรบัจากเงนิใหกู้ย้มืบุคคลและบรษิทัทีเ่กี่ยวขอ้งกนั 15.00 33.79 - 
เงนิสดจ่ายเงนิใหกู้ย้มืบุคคลและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั (144.70) - - 
เงนิมดัจ ารบัจากการขายอสงัหารมิทรพัยร์อการขาย - - 20.00 

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมการลงทุน (156.62) 13.85 49.13 
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมการจดัหาเงนิ    

เงนิสดรบัจากการออกหุน้ทุน 250.90 29.10 - 
เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืบุคคลและบรษิทัทีเ่กี่ยวขอ้งกนั 212.54 59.33 7.00 
เงนิสดจ่ายเพื่อช าระเงนิกูย้มืบุคคลและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั (167.99) (62.46) (8.01) 
เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืบุคคลและบรษิทัอื่น 75.42 340.80 210.90 
เงนิสดจ่ายเพื่อช าระเงนิกูย้มืบุคคลและบรษิทัอื่น (156.40) (185.18) (303.40) 
เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ 113.00 98.23 178.31 
เงนิสดจ่ายเพื่อช าระเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ (8.21) (205.31) (146.03) 
เงนิสดจ่ายช าระหนี้สนิตามสญัญาเช่า (0.58) (1.71) (5.28) 

เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน 318.68 72.81 (66.50) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึ้น (ลดลง) สุทธิ 13.84 64.33 (57.39) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด – ยอดต้นปี 5.93 19.77 84.10 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด – ยอดส้ินปี 19.77 84.10 26.72 

หมายเหต ุ: /1  ขอ้มลูทางการเงนิรวมส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 จดัท าโดยฝ่ายบรหิารของบรษิทัฯ ซึง่ไม่ไดผ้่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัช ี
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บรษิทั สวิารมณ์ เรยีลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 

 ส่วนที ่1 หวัขอ้ 4  
 
 

 

อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั 

รายการ หน่วย 
งบตรวจสอบ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
อตัราส่วนสภาพคล่อง     
อตัราส่วนสภาพคล่อง เท่า 3.41  1.89  2.49  
อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเรว็ เท่า 0.44  0.37  0.11  
อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงนิสด เท่า  (1.62)  (0.10)  (0.25) 
อตัราหมุนเวยีนลูกหนี้การคา้/1 เท่า 22.55  47.19  318.64  
ระยะเวลาเกบ็หน้ีเฉลีย่/1 วนั 17 8 2 
อตัราส่วนหมุนเวยีนสนิคา้คงเหลอื เท่า 0.57  0.93  0.72 
ระยะเวลาการขายสนิคา้เฉลีย่ วนั 645  391  498  
อตัราส่วนหมุนเวยีนเจา้หนี้ เท่า 6.36  15.62  10.41  
ระยะเวลาการช าระหนี้ วนั 58 24 36 
วงจรเงนิสด วนั 604 375 464 
อตัราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร     
อตัราก าไรขัน้ตน้ รอ้ยละ 28.47 26.48  30.39  
อตัราก าไรจากการด าเนินงาน รอ้ยละ (0.65) 11.21  14.19  
อตัราก าไรอื่น รอ้ยละ (0.83) 1.41  99.09  
อตัราส่วนเงนิสดต่อการท าก าไร รอ้ยละ 9,615.96   (36.08)  (50.41) 
อตัราก าไรสุทธ ิ/2 รอ้ยละ  (2.13) 7.62  11.04  
อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ รอ้ยละ  (2.35) 11.21  14.16 
อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน     
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์ รอ้ยละ  (1.25) 6.09  7.58  
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยถ์าวร รอ้ยละ  (10.54) 29.37  34.63  
อตัราหมุนของสนิทรพัย ์ เท่า 0.59  0.80  0.69  
อตัราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน     
อตัราส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ เท่า 0.68  0.97  0.76  
อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบีย้ เท่า 0.65  12.65  36.46  
อตัราส่วนความสามารถช าระภาระผกูพนั เท่า 0.03  0.31 0.55 
อตัราการจ่ายเงนิปันผล รอ้ยละ n.a. n.a. n.a. 
หมายเหตุ : /1ส าหรบัธุรกจิอสงัหารมิทรพัยไ์ม่มรีายการลูกหนี้การคา้เนื่องจากจะรบัรูร้ายไดเ้มื่อมกีารโอนการควบคุม (กรรมสทิธิ)์ อสงัหารมิทรพัย์ให ้ 
                      ลูกคา้ตามสญัญาแลว้เท่านัน้ โดยรายการลูกหนี้การคา้ของบรษิทัมาจากการขายพรแีคสทข์องบรษิทั ทูบไีบรท ์พรแีคสท ์จ ากดั ท าใหใ้น

ปี 2564 ไม่มรีายการลูกหนี้การคา้เนื่องจากบรษิทัมกีารจ าน่ายเงนิลงทุนในบรษิทั ทูบไีบรท ์พรแีคสท ์จ ากดั ทัง้จ านวน 
    /2 อตัราก าไร (ขาดทุน) สุทธ ิค านวณจากก าไร (ขาดทุน) สุทธหิารดว้ยรายไดจ้ากการขายรวมกบัรายไดอ้ื่น 
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งบก าไรขาดทุน 

เพื่อวตัถปุระสงคเ์ฉพาะ – ท่ีไม่รวมธรุกิจ ผลิตและจ าหน่ายระบบโครงสร้างช้ินส่วนส าเรจ็รปู (PRECAST) 

ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 2563 และ 2562 

 

อนัเน่ืองมาจากบรษิทัจ าหน่ายเงนิลงทุนในธุรกิจผลติและจ าหน่ายระบบโครงสรา้งชิ้นส่วนส าเรจ็รูป (PRECAST) และ

โอนหุ้นให้กบัผู้ซื้อในวนัที่ 13 ธนัวาคม 2564 ดงันัน้ บรษิัทจงึได้มกีารจดัท างบก าไรขาดทุนเพื่อวตัถุประสงค์เฉพาะส าหรบัปี 

2562 ถงึปี 2564 โดยไม่รวมผลการด าเนินงานในอดตีของธุรกจิผลติและจ าหน่ายระบบโครงสรา้งชิ้นส่วนส าเรจ็รปู (PRECAST) 

เพื่อแสดงเป็นส่วนหนึ่งในหนังสอืชีช้วนเพื่อการเสนอขายหุน้ต่อประชาชนครัง้แรกของบรษิัท 

หน่วย : ลา้นบาท 

งบก าไรขาดทุน/1 

งบการเงินตรวจสอบ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

ล้านบาท สดัส่วน ล้านบาท สดัส่วน ล้านบาท สดัส่วน 

รายไดจ้ากการขาย 215.63 100.00 540.05 100.00 553.50 100.00 

ตน้ทุนขาย 154.34 71.58 398.78 73.84 383.07 69.21 

ก าไรขัน้ต้น 61.28 28.42 141.27 26.16 170.44 30.79 

รายไดอ้ื่น 2.69 1.25 5.77 1.07 0.75 0.13 

ค่าใชจ้่ายในการขาย 19.31 8.95 43.07 7.98 45.67 8.25 

ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 37.97 17.61 48.91 9.06 60.04 10.85 

ค่าใชจ้่ายในการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 4.70 2.18 0.00 0.00 0.00 0.00 

ก าไรจากการด าเนินงาน 1.99 0.92 55.06 10.19 65.47 11.83 

รายไดท้างการเงนิ 0.72 0.33 0.32 0.06 0.04 0.01 

ตน้ทุนทางการเงนิ 3.51 1.63 4.68 0.87 1.88 0.34 

ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) ของบรษิทัร่วมทีใ่ชว้ธิสี่วนไดเ้สยี 1.69 0.78 0.00 0.00 0.00 0.00 

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 0.90 0.42 50.70 9.39 63.63 11.50 

ค่าใชจ้่าย (รายได)้ ภาษเีงนิได้ 1.70 0.79 14.10 2.61 13.63 2.46 

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรบัปี (0.80) (0.37) 36.60 6.78 50.00 9.03 

หมายเหตุ: /1 งบการเงนิเพื่อวตัถุประสงคเ์ฉพาะ ประกอบดว้ยงบก าไรขาดทุนของบรษิทัส าหรบัปี 2562 – ปี 2564 โดยไม่รวมผลการด าเนินงานในอดตี

ของธุรกจิผลติและจ าหน่ายระบบโครงสรา้งชิน้สว่นส าเรจ็รปู (PRECAST) เพื่อแสดงเป็นส่วนหนึ่งในหนังสอืชีช้วนเพื่อการเสนอขายหุน้ตอ่

ประชาชนครัง้แรกของบริษัท และเพื่อประกอบการยื่นค าขอเพื่อออกและเสนอขายหุ้นสามญัของบรษิัทแก่ประชาชน ต่อส านั กงาน

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ 

 

บรษิทัมรีายไดร้วมส าหรบัปี 2562 ปี 2563 และปี 2564 เท่ากบั 218.32 ลา้นบาท 545.82 ลา้นบาท และ 554.25 ลา้น

บาทตามล าดบัเตบิโตอย่างต่อเนื่องในแต่ละปีตามแผนการขยายโครงการของบรษิทั โดยคดิเป็นอตัราการเตบิโตเฉลี่ยสะสมต่อปี 

(Compound Annual Growth Rate: CAGR) อยู่ที่ร้อยละ 36.42 ต่อปี สาเหตุหลักมาจากแนวโน้มความต้องการที่อยู่อาศัย

ประเภทประเภทบา้นจดัสรรเตบิโตอย่างต่อเนื่อง ทีท่ าใหผู้ซ้ื้อหนัมาใหค้วามส าคญักบัพืน้ทีใ่ชส้อยและฟังกช์ัน่ทีเ่อื้อต่อการท างาน
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ทีบ่า้นมากขึน้ ส่งผลใหบ้า้นแนวราบในท าเลชานเมอืงไดร้บัความนิยมสงู ประกอบกบัแผนการขยายโครงการอสงัหารมิทรพัยข์อง

บรษิัทในแถบชานเมอืงมกีารเพิม่จ านวนโครงการมากขึ้นทุกปี จงึท าให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าไดส่้งผลให้

รายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัยเ์พิม่ขึน้อย่างต่อเนื่อง 

บรษิทัมกี าไรขัน้ตน้ส าหรบัปี 2562 ปี 2563 และปี 2564 เท่ากบั 61.28 ลา้นบาท 141.27 ลา้นบาท และ 170.44 ลา้น

บาท หรอืคดิเป็นอตัราก าไรขัน้ต้น รอ้ยละ 28.42 รอ้ยละ 26.16 และรอ้ยละ 30.79 ตามล าดบั โดยก าไรขัน้ต้นในปี 2563 เพิม่ขึน้

จากปีก่อน 79.99 ลา้นบาท เป็นก าไรขัน้ตน้ทีเ่กดิขึน้มาจากการโอนกรรมสทิธิโ์ครงการทัง้สิน้ โดยสาเหตุหลกัมาจากการเพิม่ขึน้

เปิดขายอสงัหารมิทรพัยโ์ครงการใหม่ของบรษิทัในปี 2563 คอืโครงการเนเจอรพ์ลสั (บางป ู83) ซึง่เปิดขายช่วยเดอืนกุมภาพนัธ ์

2563 ท าใหม้กีารรบัรูก้ าไรจากโครงการดงักล่าวเพิม่ขึน้เป็นหลกั เน่ืองจากบรษิทัมแีนวทางการก าหนดราคาทีเ่หมาะสมกบักลุ่ม

ลูกคา้ ในขณะทีอ่ตัราก าไรขัน้ตน้ของบรษิทัในปี 2563 ลดลงจากปีก่อนเลก็น้อย เนื่องจากในบางโครงการมอีตัราก าไรขัน้ต้นทีต่ ่า

กว่าค่าเฉลีย่จากการการปรบัราคาขายเพื่อใหร้าคาอยู่ในระดบัทีส่ามารถแขง่ขนักบับรษิทัคู่แขง่ในช่วงการระบาดของโรค COVID-

19  ส าหรบัปี 2564 บรษิทัมกี าไรขัน้ตน้ เพิม่ขึน้จากปีก่อนเท่ากบั 29.16 ลา้นบาท เนื่องจากบรษิทัมกีารเปิดตวัโครงการใหม่ คอื 

โครงการสวิารมณ์ แกรนด์ (สุขุมวทิ - บางปู) ในช่วงเดอืนมถิุนายน 2564 และโครงการสวิารมณ์ วลิเลจ (สุขุมวทิ - เทพารกัษ์) 

ในช่วงเดอืนสงิหาคม 2564 ซึ่งเป็นโครงการทีอ่ยู่ในท าเลทีม่ศีกัยภาพท าใหส้ามารถก าหนดราคาตามราคาตลาด ซึ่งเป็นราคาที่

เหมาะสมกบักลุ่มลูกคา้ในท าเลดงักล่าว อกีทัง้ไดม้กีารโอนกรรมสทิธิโ์ครงการเนเจอร์พลสั (บางปู 83) ครบทัง้โครงการแลว้เมื่อ

เดอืนกนัยายน 2564 และโครงการสวิารมณ์ ปาร์ค (สุขมุวทิ-บางป)ู ไดม้กีารโอนกรรมสทิธิใ์กลจ้ะครบทัง้โครงการแล้วในปี 2564 

ท าใหร้ายไดข้องบรษิทัในปี 2564 มาจากโครงการใหม่ดงักล่าวเป็นหลกั 

บรษิทัมกี าไรสุทธสิ าหรบัปี 2562 ปี 2563 และปี 2564 เท่ากบั (0.80) ล้านบาท 36.60 ล้านบาท และ 50.00 ล้านบาท 
หรอืคดิเป็นอตัราก าไร (ขาดทุน) สุทธริอ้ยละ (0.37) รอ้ยละ 6.78 และรอ้ยละ 9.03 ตามล าดบั โดยก าไรสุทธิในปี 2563 เพิม่ขึ้น
จากปีก่อน 37.40 ลา้นบาท โดยบรษิทัมอีตัราก าไรขัน้ตน้ในปี 2563 ค่อนขา้งคงทีเ่มื่อเทยีบกบัปีก่อน ดงันัน้ก าไรสุทธทิีเ่พิม่ขึน้จงึ
มสีาเหตุหลกัมาจากยอดการโอนกรรมสทิธิข์องบรษิทั ซึ่งรบัรูเ้ป็นรายได้จากการขายอสงัหารมิทรพัย์และก าไรขัน้ต้นทีเ่พิม่ขึ้น
ตามแผนการขายโครงการเนื่องจากมกีารเปิดตวัโครงการสวิารมณ์ เนเจอร์พลสั (บางปู 83) เมื่อเดอืนกุมภาพนัธ์ 2563 ท าให้มี
รายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัย์เพิม่ขึน้จากปีก่อนหน้า อกีทัง้บรษิทัมคี่าใชจ้่ายทีสู่งขึน้จากปีก่อนในสดัส่วนทีน้่อยกว่ารายได ้
โดยเป็นการเพิม่ในส่วนของต้นทุนขายเป็นหลกั สอดคล้องกบัรายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัย์ส่งผลใหบ้รษิทัมกี าไรสุทธเิพิม่ 
ขึน้ นอกจากนี้ ในปี 2562 บรษิทัมคี่าใชจ้่ายในการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑจ์ากการปรบัมาตรฐานรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่2 
ส่งผลใหบ้รษิทัมผีลการด าเนินงานขาดทุน ส าหรบัปี 2564 บรษิทัมกี าไรสุทธ ิเพิม่ขึน้จากปีก่อนเท่ากบั 13.40 ลา้นบาท เน่ืองจาก
ยอดการโอนกรรมสทิธิอ์สงัหารมิทรพัย์เป็นหลกัท าใหส้ามารถรบัรูเ้ป็นรายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัย์และก าไรขัน้ต้นที่เพิม่ 
ขึน้ตามแผนการขายโครงการเนื่องจากมกีารเปิดตวัโครงการสวิารมณ์ แกรนด์ (สุขุมวทิ - บางปู) และโครงการสวิารมณ์ วลิเลจ 
(สุขุมวทิ-เทพารกัษ์) ซึ่งเป็นโครงการที่อยู่ในท าเลที่มีศกัยภาพท าให้สามารถก าหนดราคาตามราคาตลาดประกอบกบับรษิัท
สามารถบรหิารตน้ทุนค่าก่อสรา้งไดด้ยีิง่ขึน้ จงึท าใหอ้ตัราก าไรขัน้ตน้และอตัราก าไรสุทธปีิ 2564 เพิม่ขึน้ 
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ส่วนที ่1 ขอ้ 5  
 
 

5. ข้อมูลทัว่ไปและขอ้มูลส ำคญัอ่ืน 

 

5.1 ข้อมูลทัว่ไป 

บรษิทัทีอ่อกหลกัทรพัย ์ : บรษิทั สวิารมณ์ เรยีลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 

เลขทะเบยีนบรษิทั : 0107565000051 

ลกัษณะการประกอบธุรกจิ : พฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อขาย 

ทีต่ัง้ส านักงานใหญ ่ : เลขที ่662/45 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา  

  จงัหวดักรุงเทพมหานคร 10120 

โทรศพัท ์ : 02-295-3361 

เวบ็ไซต ์ : www.sivarom.co.th 

E-Mail : info@sivarom.co.th 

ทุนจดทะเบยีน : 510,000,000  บาท (หา้รอ้ยสบิลา้นบาทถว้น) 

ทุนทีอ่อกและเรยีกช าระแลว้ : 380,000,000  บาท (สามรอ้ยแปดสบิลา้นบาทถว้น) 

มลูค่าหุน้ทีต่ราไวต้่อหุน้ : 1.00 บาท (หนึ่งบาทถว้น) 

 

5.2 ข้อมูลของบุคคลอ้ำงอิงอ่ืน ๆ 

1. ผูส้อบบญัช ี : บรษิทั กรนิทร ์ออดทิ จ ากดั 

   เลขที ่72 อาคาร กสท โทรคมนาคม ชัน้ 24 ถนนเจรญิกรุง 

   แขวงสุรยิวงศ ์เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 10500   

   โทรศพัท ์: 02-105-4661   

   โทรสาร : 02-026-3760 

 

2. ผูต้รวจสอบภายใน : บรษิทั กลัยด์ษิฐ ์แอดไวซอร ีเซอรว์สิเซส จ ากดั 

   เลขที ่เลขที ่637/1 อาคารพรอ้มพนัธุ ์1 ชัน้ 3 ถนนลาดพรา้ว  

   แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 10900 

   โทรศพัท ์: 081-171-3546 

 

3. ทีป่รกึษาทางการเงนิ : บรษิทั แคปปิตอล วนั พารท์เนอร ์จ ากดั 

   เลขที ่87/2 อาคารซอีารซ์ ีออลซซีัน่ส ์เพลส ชัน้ 12 ถนนวทิยุ 

   แขวงลุมพนิี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 

   โทรศพัท ์: 02-672-5999 
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4. ทีป่รกึษากฎหมาย : บรษิทั อารยา แอนด ์พารท์เนอรส์ จ ากดั 

   เลขที ่973 อาคารเพรสเิดน้ท ์ทาวเวอร ์ชัน้ 6 หอ้ง 6 จ ีถนนเพลนิจติ  

   แขวงลุมพนิี เขตปทุมวนั จงัหวดักรุงเทพมหานคร 10330 

   โทรศพัท ์02-656-0606 

 

5. นายทะเบยีนหลกัทรพัย ์ : บรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

 หุน้สามญั       อาคารตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  

   เลขที ่93 ถนนรชัดาภเิษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

   โทรศพัท ์: 02-009-9999  

   โทรสาร :  02-009-9991 
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6. นโยบายการก ากบัดแูลกิจการ 

6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบติัการก ากบัดแูลกิจการ 

 ตามหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีส าหรบับรษิทัจดทะเบยีนปี 2560 โดยคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละ

ตลาดหลกัทรพัย ์ซึง่ไดป้ระกาศออกมาเพื่อวตัถุประสงค์ในการเป็นหลกัปฏบิตัใิหค้ณะกรรมการบรษิทัของบรษิทัจด

ทะเบยีนน าไปปรบัใชใ้นการก ากบัดูแลใหก้จิการมผีลประกอบการทีด่ใีนระยะยาว น่าเชื่อถอืส าหรบัผูถ้อืหุน้และผูค้น

รอบข้างเพื่อประโยชน์ในการสร้างคุณค่าในกิจการอย่างยัง่ยืน ตรงตามความมุ่งหวงัของทัง้ภาคธุรกิจ ผู้ลงทุน 

ตลอดจนตลาดทุนและสงัคมโดยรวม 

 คณะกรรมการบรษิัทเล็งเห็นถงึความส าคญัถึงการจดัท าและประกาศใชห้ลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดตีาม

หลกัปฏบิตัดิงักล่าวในบรษิทั เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินธุรกจิต่อทุกภาคส่วนทีเ่กี่ยวขอ้ง โดยไดน้ าหลกัปฏบิตัิ

ทัง้ 8 ขอ้ รวมถงึแนวปฏบิตัใินแต่ละหลกัปฏบิตัมิาปรบัใชใ้หต้ามความเหมาะสมกบับรบิทธุรกจิของบรษิทั ดงันี้ 

 

หลกัปฏิบติั 1: บทบาทและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 

แนวปฏิบติั 1.1 

 คณะกรรมการเขา้ใจในบทบาทความรบัผดิชอบในฐานะผูน้ าซึง่ตอ้งก ากบัดแูลใหอ้งคก์รมกีารบรหิารจดัการที่

ดี โดยบริษัทได้ก าหนดบทบาท อ านาจและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทไว้อย่างชัดเจน       

นอกจากนี้ บริษัทจะมีการประชุมและรายงานผลการด าเนินงาน ส าหรับตรวจสอบการท างานว่าเป็นไปตาม

วตัถุประสงค์และเป้าหมายของบรษิทัหรอืไม่ และมคีณะกรรมการชุดย่อยคอยดูแลควบคุมการท างาน รบัฟังความ

คดิเห็นพนักงาน เพื่อท าให้บรษิัท มีประสทิธภิาพมากขึ้น โดยคณะกรรมการต่างๆ จะการจดัประชุมเป็นประจ า

สม ่าเสมอ เพื่อให้การท างานเป็นไปตามจุดประสงค์และเป้าหมายของบรษิัท ซึ่งคณะกรรมการบรษิัทจะก าหนด

แผนการด าเนินงานและเป้าหมายของบรษิัทอย่างชดัเจนและตดิตามผลการด าเนินงานอย่างสม ่าเสมอรายไตรมาส 

โดยสื่อสารให้ทุกหน่วยงานของบริษัทรับทราบ มีการประชุมติดตามผลเป็นประจ าทุกสัปดาห์ (การประชุม 

Operation) เพื่อรายงานผลต่อผูบ้รหิารอย่างสม ่าเสมอ โดยผูบ้รหิารจะก ากบัดแูลการด าเนินงานอย่างใกล้ชดิ อกีทัง้ 

บรษิทัมกีารแยกแผนกส าหรบัการท างานอย่างชดัเจนซึ่งแต่ละแผนกการท างานจะมหีวัหน้าแผนกคอยควบคุมดูแล 

โดยมกีารจดัสรรทรพัยากรบุคคลใหท้ างานตรงตามความถนัดและจะมกีารประเมนิผลการปฏบิตังิาน 

แนวปฏิบติั 1.2 

1) บรษิัทมผีลประกอบการที่ดสี าหรบัปีที่ผ่านมา มีการวางแผน พฒันากลยุทธ์ในการพฒันาโครงการเพื่อเพิ่ม

ความสามารถในการแข่งขนักับคู่แข่งบรเิวณใกล้เคียง อีกทัง้ การด าเนินงานยงัค านึงถึงลูกค้า และบุคคล 

ภายนอกทีม่ส่ีวนเกี่ยวขอ้งในการท างานรวมถึงพนักงาน และขณะเดยีวกนัคณะกรรมการบริหารยงัค านึงถึง

การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจที่อาจส่งผลกระทบต่อความต้องการของลูกค้า ดงันัน้ ทางบริษัทจึงได้ติดตาม

ปรบัปรุงการด าเนินงานในการพัฒนาโครงการตามสถานการณ์ภาวะอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ให้มีความ

สอดคลอ้งกบัแนวโน้มและความตอ้งการของลูกคา้ในปัจจุบนั 
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2) ผูบ้รหิารมกีารปฏิบตัิหน้าที่อย่างดีเพื่อที่จะรกัษาผลประโยชน์ให้กบัผู้ถือหุ้น โดยจดัให้มกีารประชุมผู้ถือหุ้น 

และจะจดัส่งหนังสอืนัดประชุมให้ผูถ้ือหุ้นและนายทะเบยีนทราบไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม และหากมี

วาระทีเ่ป็นรายการทีเ่กี่ยวโยงกนั การไดม้าจ าหน่ายไปซึ่งสนิทรพัย์ และการออกและเสนอขายหลกัทรพัย์ต่อ

กรรมการและพนักงาน เป็นต้น จะส่งหนังสอืนัดประชุมให้ผูถ้อืหุน้และนายทะเบยีนทราบไม่น้อยกว่า 14 วนั

ก่อนวนัประชุม โดยลงโฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันไม่น้อยกว่ า 3 วนัก่อนวนั

ประชุมและสามารถเสนอวาระการประชุมเพิม่เตมิไดโ้ดยการแจง้กบัทางบรษิทั และใหค้วามส าคญักบัผูถ้อืหุน้

รายย่อยอย่างเท่าเทียมกัน อีกทัง้ บรษิัทยงัมีจดัให้มีการอบรมและทบทวนเรื่องการก ากับดูแลกิจการที่ด ี

จรยิธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจให้กับพนักงานทุกคนปีละ 1 ครัง้ (อาจงดเว้นกรณีที่มีเหตุ

จ าเป็นเช่นสถานการณ์การระบาดของไวรสัโควิด-19 ในปี2563 ถึง 2564) ส าหรบัปี 2565 บรษิัทมกี าหนด

จดัท าการทบทวนในเดอืนมนีาคม 2565 

3) คณะกรรมการค านึงถงึจรยิธรรม ผลกระทบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้มเป็นส าคญั นอกเหนือจากผลประกอบการ

ทางการเงนิ โดยบรษิัทมีการจดัท ารายงานการทวนสอบคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint 

Organization Report) ส าหรบัปี 2563 และจะท าต่อเน่ืองส าหรบัการด าเนินงานในปี 2564  

4) บรษิทัตระหนักถงึการปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสถานการณ์ปัจจุบนั บรษิทัพฒันาการออกแบบเพื่อตอบสนองตรงตาม

ความตอ้งการของลูกคา้ ปรบักลยุทธใ์นการด าเนินงานใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ ณ ช่วงเวลานัน้ ๆ 

แนวปฏิบติั 1.3 

1) คณะกรรมการบรษิทัไดก้ าหนดหน้าทีแ่ละขอบเขตความรบัผดิชอบของคณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการ

ผูจ้ดัการ (CEO) ไวอ้ย่างชดัเจน รวมทัง้ท าการก ากบัดูแลใหก้รรมการและผูบ้รหิารปฏบิตัหิน้าทีต่ามทีก่ าหนด

ด้วยความรบัผิดชอบ (Accountability and Responsibility) ระมัดระวัง (Duty of Care) และซื่อสัตย์สุจริต 

(Duty of Loyalty) พร้อมดูแลการด าเนินงานของบรษิัท ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง ขอ้บงัคบั มติที่

ประชุมคณะกรรมการ มตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ และนโยบายต่างๆ ของบรษิทั 

2) บริษัทมีด าเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามพระราชบัญญัติ

หลักทรพัย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เช่น เรื่องการจัดทางบการเงินฉบับ กิจการที่มีส่วนได้เสีย

สาธารณะ (Publicly Accountable Entities: PAEs) และการมีผูต้รวจสอบภายในเป็นผู้ตรวจสอบให้บรษิัทท า

ตามหลกัเกณฑท์ีไ่ดก้ าหนดไว ้

3) ฝ่ายบริหารได้ก ากับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย คู่มือปฏิบัติงานทุกฉบบั การขออนุมัติต่อ

คณะกรรมการชุดต่างๆและผูถ้อืหุน้เป็นไปตามคู่มอือ านาจด าเนินการ ในปี 2564 มกีารอนุมตักิารด าเนินงานที่

ส าคญั เช่น การประชุมคณะกรรมการครัง้ที ่6/2564 วนัที ่17 กนัยายน 2564 ไดอ้นุมตักิารจ าหน่ายเงนิลงทุน

ทัง้หมดใน บรษิัท ทูบไีบรท์ พรแีคสท์ จ ากดั (บรษิัทย่อย) และพจิารณาอนุมตักิารเขา้ท ารายการกบับุคคลที่

เกีย่วโยงกนั และการสิน้สภาพในการเป็นบรษิทัย่อย 
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แนวปฏิบติั 1.4 

 คณะกรรมการมีการก าหนดขอบเขตอ านาจ หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน คณะท างานบรหิารความเสี่ยง คณะท างาน

การก ากบัดูแลกิจการที่ด ีคณะท างานความรบัผดิชอบต่อสงัคม ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของกรรมการผู้จดัการและ

เลขานุการบรษิทั รวมถงึกฎบตัรของฝ่ายตรวจสอบภายในไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร อกีทัง้ คณะกรรมการไดด้แูลใหม้ี

การด าเนินการในเรื่องต่างๆ โดยมอบหมายให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้เสนอเรื่องเพื่อพิจารณา เช่น การก าหนด

วตัถุประสงค์ เป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจ การดูแลโครงสร้างองค์กร โดยทุกครัง้ที่มีการเปลี่ยนแปลง

โครงสรา้งองค์กรจะต้องผ่านการพจิารณาและอนุมตัโิดยคณะกรรมการ นอกจากนี้ ก าหนดใหม้กีารทบทวนกฎบตัร

ดงักล่าวทุกปีอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ เพื่อจะไดแ้กไ้ขใหส้อดคลอ้งกบัทศิทางของบรษิทั 

หลกัปฏิบติั 2: ก าหนดวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของบริษทัท่ีเป็นไปเพื่อความยัง่ยืน 

แนวปฏิบติั 2.1 

 บรษิัทมวีสิยัทศัน์ พนัธกิจ และเป้าหมายในการด าเนินธุรกิจที่ชดัเจน และสื่อสารไปยงัพนักงานทุกคนได้

รบัทราบ สรา้งความเขา้ใจ ความร่วมมอื และเปิดโอกาสใหพ้นักงานเสนอแนะสิง่ทีเ่ป็นประโยชน์ 

 บรษิัทใหค้วามส าคญักบัรูปแบบธุรกจิ (business model) ทีส่ามารถสรา้งคุณค่าให้ทัง้แก่บรษิทั ผูม้ส่ีวนได้

เสยี และสงัคมโดยรวมควบคู่กนัไป โดยระบุไวใ้นขอ้บงัคบัเกี่ยวกบัการท างาน หลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดแีละ

จรยิธรรมธุรกจิของบรษิทั ตลอดจนเป็นหวัขอ้หนึ่งในการปฐมนิเทศและอบรมพนักงาน พรอ้มทัง้ใหพ้นักงานทุกท่าน

ลงนามรบัทราบและยนิดปีฏบิตัติาม หากฝ่าฝืนจะไดร้บัโทษทางวนิัยตามควรแก่กรณี 

แนวปฏิบติั 2.2 

1) ทางฝ่ายบรหิารได้จดัท าแผนงานประจ าปีเสนอต่อคณะกรรมการอยู่เสมอ โดยมีมติครัง้ล่าสุดใน

รายงานการประชุมคณะกรรมการครัง้ที ่7/2564 เมื่วนัที่15พฤศจกิายน 2564ฝ่ายบรหิารไดจ้ดัท า

แผนงานประจ าปี2565เสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพจิารณาอนุมตัิ และรายงานผลของปี2564  อีก

ทัง้ฝ่ายบรหิารมกีารทบทวนและปรบัแผนการด าเนินงานด าเนินงานระหว่างปีอย่างต่อเนื่อง เพื่อ

บรรลุตามเป้าหมายหลกัของบรษิัทและมกีารปรบักลยุทธ์ให้เขา้กบัสถานการณ์ปัจจุบนั หากการ

ด าเนินงานตามแผนเดมิมคีวามไม่เหมาะสม 

2) คณะกรรมการได้ค านึงถึงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีการเปลี่ยนไปอยู่เสมอ เมื่อมีการปรบัแนวทางการ

ปฏบิตังิาน จะมกีารพจิารณาถงึผลกระทบทีอ่าจส่งผลต่อผูท้ีม่ส่ีวนไดส่้วนเสยีอย่างสมเหตุสมผลและเท่าเทยีม 

โดยบรษิทัมชี่องทางในการตดิต่อกบัผูถ้อืหุน้รายย่อยโดยการจดัประชุมผูถ้อืหุน้เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้ไดร้บัทราบการ

ด าเนินงานของบรษิทั  

3) บรษิทัน าโปรแกรมการจดัการทรพัยากรส าหรบัธุรกจิอสงัหารมิทรพัย์เขา้มาช่วยจดัการขอ้มูล เพื่อการท างาน

ใหม้ปีระสทิธภิาพ ใชเ้วลาน้อยลงและสะดวกรวดเรว็มากยิง่ขึน้ อกีทัง้ ในการพฒันาโครงการบรษิทัยงัมกีารน า

เทคโนโลย ีSmart Network มาใชใ้นกลยุทธใ์นการพฒันาโครงการของบรษิทั เพื่อตอ้งสนองความตอ้งการของ

ลูกคา้และเพิม่ความสามารถในการแขง่ขนัใหแ้ก่บรษิทั 
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4) ในการด าเนินธุรกจิบรษิทัมกีารเน้นย ้าอยู่เสมอในการปฏบิตังิานใหต้รงไปตามจรรยาบรรณและจรยิธรรมในการ

ด าเนินธุรกจิ (Code of Conduct and Code of Ethics) ซึ่งท าใหบุ้คลากรของบรษิทัปฏบิตังิานบนพืน้ฐานของ

ความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้มได ้

5) บรษิัทจดัใหม้กีารประชุมพนักงานเพิ่มเติมอย่างสม ่าเสมอ หากมกีารน าแผนการท างานใหม่ๆ เขา้ปรบัใช้ใน

บรษิทั 

หลกัปฏิบติั 3: เสริมสร้างคณะกรรมการท่ีมีประสิทธิผล 

แนวปฏิบติั 3.1 

 คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลายทัง้ในด้าน เพศ ทักษะ ประสบการณ์ 

ความสามารถและคุณลกัษณะเฉพาะด้าน เป็นผู้มีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท และมีความเชี่ยวชาญที่เป็น

ประโยชน์ต่อบรษิทั มกีรรมการอสิระอย่างน้อย 1 คนทีม่ปีระสบการณ์ในธุรกจิหรอือุตสาหกรรมหลกัทีบ่รษิทัด าเนิน

กจิการอยู่ และมคีณะกรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน มคีวามรูด้า้นบญัชแีละการเงนิ 

คณะกรรมการบรษิัท มจี านวน 7 คน โดยมกีรรมการอิสระมจี านวน 4 คน ซึ่งทัง้ 4 คนไม่ได้เป็นผู้บรหิาร 

สามารถใหค้วามเหน็เกีย่วกบัการท างานของฝ่ายจดัการไดอ้ย่างอสิระ โดยขนาด และสดัส่วนกรรมการทีเ่ป็นอสิระมี

จ านวนเหมาะสมซึง่ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้หมดเพื่อเป็นการถ่วงดุลคณะกรรมการการเปิดเผยนโยบาย

ในการก าหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการทีม่คีวามหลากหลาย และขอ้มูลกรรมการ อาท ิอายุ ประวตักิารศกึษา 

ประสบการณ์ สดัส่วนการถือหุ้น จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ และการด ารงต าแหน่งกรรมการในบรษิัทจด

ทะเบยีนอื่น ในรายงานประจ าปีและบน website ของบรษิัท จะด าเนินการหลงัเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย 

แนวปฏิบติั 3.2 

 คณะกรรมการไดเ้ลอืกบุคคลทีเ่หมาะสมซึ่งเป็นกรรมการอสิระเป็นประธานกรรมการ และประธานกรรมการ

กบัประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารจะมหีน้าทีค่วามรบัผดิชอบต่างกนั จากการปฏบิตัหิน้าทีใ่นปี 2564 ประธานกรรมการมี

บทบาทเป็นผูน้ าของคณะกรรมการ และก ากบัดแูลให ้องคป์ระกอบและการด าเนินงานของคณะกรรมการเอือ้ต่อการ

ใชดุ้ลพนิิจในการตดัสนิใจอย่างมอีสิระ  

 คณะกรรมการได้แต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและ

พจิารณาค่าตอบแทน  คณะท างานบรหิารความเสี่ยง คณะท างานความรบัผดิชอบต่อสงัคม และคณะท างานการ

ก ากับดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตัง้ได้รายงานผลการด าเนินการที่ร ับผิดชอบต่อ

คณะกรรมการอย่างสม ่าเสมอ 

แนวปฏิบติั 3.3 

 คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนมกีารประชุม เพื่อพจิารณาหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารสรรหาบุคคล

เพื่อใหไ้ดก้รรมการทีม่คีุณสมบตัทิีจ่ะท าใหค้ณะกรรมการมอีงคป์ระกอบความรูค้วามช านาญทีเ่หมาะสมรวมทัง้มกีาร

พิจารณาประวตัิของบุคคลดงักล่าว เสนอคณะกรรมการบรษิัทก่อนจะน าเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้แต่งตัง้
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กรรมการ นอกจากนี้ บรษิทัได้แจง้ให้ผูถ้ือหุ้นทราบถงึขอ้มูลอย่างเพยีงพอเกี่ยวกบับุคคลที่ได้รบัการเสนอชื่อเพื่อ

ประกอบการตดัสนิใจ 

 การเสนอชื่อกรรมการรายเดมิ คณะกรรมการบรษิทัจะค านึงถงึผลการปฏบิตัหิน้าทีข่องกรรมการรายดงักล่าว

ประกอบดว้ย 

 ปัจจุบนัยงัไม่มกีรณีทีค่ณะกรรมการบรษิทัแต่งตัง้บุคคลใดใหเ้ป็นทีป่รกึษาของคณะกรรมการ 

แนวปฏิบติั 3.4 

 ผูถ้อืหุน้อนุมตัคิ่าตอบแทนกรรมการทุกคณะ ประกอบไปดว้ย คณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการตรวจสอบ 

และคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ส าหรบัปี 2564 รวมไม่เกนิ 1,200,000 บาท (หนึ่งลา้นสองแสน

บาท) ซึง่มคีวามเหมาะสมกบัความรบัผดิชอบและจงูใจใหค้ณะกรรมการน าพาองคก์รใหด้ าเนินงานตามเป้าหมายทัง้

ระยะสัน้และระยะยาว  

 โดยภายหลงัทีบ่รษิทัเขา้จดทะเบยีนเป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยแลว้ บรษิทัมี

นโยบายใหก้ารก าหนดโครงสรา้งและอตัราค่าตอบแทนกรรมการทัง้รปูแบบทีเ่ป็นตวัเงนิและไม่ใช่ตวัเงนิจะตอ้งไดร้บั

การอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ตามทีก่ฎหมายหรอืขอ้บงัคบัของบรษิทัก าหนด 

แนวปฏิบติั 3.5 

 กฎบตัรคณะกรรมการบรษิทั ก าหนดใหก้รรมการบรษิทัแต่ละท่านสามารถด ารงต าแหน่งกรรมการในบรษิทั

จดทะเบยีนอื่นให้เหมาะสมกบัลกัษณะหรอืสภาพธุรกิจของบรษิัทได้ แต่ต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบตัิหน้าที่

กรรมการของบรษิทัและตอ้งเป็นไปตามแนวทางของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์

(“ส านักงาน ก.ล.ต.”) และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัยฯ์”) 

 บรษิทัมรีะบบการรายงานการด ารงต าแหน่งอื่นของกรรมการ และเปิดเผยใหเ้ป็นทีร่บัทราบผ่านรายงานการ

มส่ีวนได้เสยีของกรรมการและผู้บรหิาร และมาตรการป้องกนักรณีกรรมการด ารงต าแหน่งกรรมการหรอืผู้บรหิาร 

หรอืมส่ีวนไดเ้สยีไม่ว่าโดยตรงหรอืโดยออ้มในกจิการอื่นทีม่คีวามขดัแยง้ หรอืสามารถใชโ้อกาสหรอืขอ้มลูของบรษิทั 

เพื่อประโยชน์ของตน กรรมการและผูบ้รหิารตอ้งรายงานใหบ้รษิทัทราบถงึการมส่ีวนไดเ้สยีของตนหรอืของบุคคลที่

มคีวามเกีย่วขอ้ง ซึง่เป็นส่วนไดเ้สยีทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารจดัการกจิการของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย  และเน่ืองจาก

การที่กรรมการและผู้บรหิารต้องปฏิบตัิหน้าที่ด้วย ความระมดัระวงัและซื่อสตัย์สุจรติ ( fiduciary duties) ซึ่งต้อง

ตดัสนิใจโดยไม่มส่ีวนไดเ้สยีไม่ว่าทางตรงหรอืทางออ้มในเรื่องทีต่ดัสนิใจ ขอ้มูลในรายงานดงักล่าวจงึเป็นประโยชน์

ต่อการตดิตามดแูลใหก้ารท าหน้าทีข่องกรรมการและผูบ้รหิารเป็นไปตามหลกัการดงักล่าวดว้ย   

 ส าหรบัปี 2564 กรรมการทุกคนเขา้ร่วมประชุมครบทุกครัง้ทีไ่ดจ้ดัใหม้กีารประชุมขึน้ 

แนวปฏิบติั 3.6 

 บรษิัทมกีารก ากบัดูแลนโยบายและการด าเนินงานของบรษิัทย่อย โดยกรรมการบรหิารของบรษิัท เป็นผู้

ด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทัในบรษิทัย่อย และระบบการควบคุมภายในของบรษิทั ควบคุมรวมถงึบรษิทัย่อย 
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แนวปฏิบติั 3.7 

 บริษัทมีการจดัให้มีการประเมินผลการท างานของกรรมการทัง้คณะ รวมทัง้ประเมินผลการท างานของ

กรรมการรายบุคคลของปี 2564 โดยมีการรายงานผลการประเมินการท างานของกรรมการในการประชุม

คณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่1/2565 วนัที ่10 กุมภาพนัธ ์2565 

แนวปฏิบติั 3.8 

 คณะกรรมการบรษิัทมนีโยบายที่จะส่งเสรมิให้กรรมการเขา้ร่วมการสมัมนาและการอบรมตามที่หน่วยงาน

ต่างๆ จดัขึน้ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปฏบิตัหิน้าที ่และการประกอบธุรกจิของบรษิทั และภายหลงัทีบ่รษิทัเขา้จดทะเบยีน

เป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยแล้ว บรษิัทมนีโยบายในการเปิดเผยขอ้มูลการฝึกอบรม

ต่างๆ ในรายงานประจ าปี โดยปัจจุบนับรษิทัไดจ้ดัใหก้รรมการทุกท่านเขา้อบรมหลกัสตูรของสมาคมส่งเสรมิสถาบนั

กรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

แนวปฏิบติั 3.9 

 คณะกรรมการได้จดัให้มีก าหนดการประชุมและวาระการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้าเพื่อให้

กรรมการสามารถจดัเวลาและเขา้ร่วมประชุมได้ ส าหรบัปี 2564 มกีารประชุมคณะกรรมการบรษิทัทัง้หมด 7 ครัง้ 

โดยจดัส่งเอกสารประกอบการประชุมใหแ้ก่กรรมการเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจด็ (7) วนัก่อนวนัประชุมผ่านทาง 

E-Mail โดยคณะกรรมการบรษิทัจะก าหนดการประชุมไวล่้วงหน้าอย่างน้อย 4 ครัง้ต่อปีและอาจมกีารประชุมพเิศษ

เพิม่เตมิตามความจ าเป็น 

 คณะกรรมการแต่งตัง้ เลขานุการบรษิทัที่มคีวามรูแ้ละประสบการณ์ที่จ าเป็นและเหมาะสมต่อการสนับสนุน

การด าเนินงานของคณะกรรมการ ซึ่งเลขานุการบรษิทัไดเ้ขา้รบัการอบรมหลกัสตูร Company Secretary Program 

(CSP) โดยสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

หลกัปฏิบติั 4: สรรหาและพฒันาผู้บริหารระดบัสูงและการบริหารบุคลากร 

แนวปฏิบติั 4.1 

 ทางบรษิัทมีระบุไว้ในกฎบตัรคณะกรรมการสรรหา และการพิจารณาผลงานของ กรรมการผู้จดัการโดย

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนเป็นประจ าทุกปี โดยมหีลกัเกณฑ์ในการพจิารณาเป็นรายหวัขอ้ซึ่ง

ผ่านการพจิารณาจากคณะกรรมการบรษิทั 

 เมื่อกรรมการผูจ้ดัการพจิารณาแต่งตัง้ผูบ้รหิารระดบัสูง จะด าเนินการแจง้คณะกรรมการสรรหาและพจิารณา

ค่าตอบแทนเพื่อเหน็ชอบต่อบุคคลดงักล่าวทีจ่ะมาด ารงต าแหน่ง 

 แผนการสบืทอดต าแหน่ง (succession plan) ไดจ้ดัท าและพจิารณาผ่านคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่19/2563 

วนัที ่15 ธนัวาคม 2563 เป็นทีเ่รยีบรอ้ย 

 ทางบรษิทัมกีารจดัใหก้รรมการผูจ้ดัการและกรรมการเขา้รบัการอบรมเมื่อมหีลกัสตูรทีเ่หน็ว่าเป็นประโยชน์

เกีย่วขอ้งในกจิการของบรษิทัฯ อย่างสม ่าเสมอ 
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แนวปฏิบติั 4.2 

 ฝ่ายบรหิารก าหนดโครงสร้างค่าตอบแทนผู้บรหิารและพนักงานทุกระดบั ที่เหมาะสม โดยค านึงถึงหลกั

ยุติธรรม สามารถอ้างอิงกับบรษิัทในอุตสาหกรรมเดยีวกนัที่มขีนาดใกล้เคียงกนั และเป็นค่าตอบแทนที่สามารถ

รกัษาผูบ้รหิารทีม่คีุณสมบตัติามทีบ่รษิทัตอ้งการ รวมทัง้สรา้งแรงจูงใจใหม้กีารปฏบิตังิานทีม่คีุณภาพและมาตรฐาน

ที่ดี เหมาะสมกับหน้าที่และความรบัผิดชอบที่ได้รบัมอบหมาย และกรรมการผู้จดัการเป็นผู้ประเมนิผลงานของ

ผูบ้รหิารระดบัสงู 

แนวปฏิบติั 4.3 

 คณะกรรมการบรษิัทให้ความส าคญักบัการท าความเขา้ใจโครงสร้างและความสมัพนัธ์ของผูถ้ือหุ้นที่อาจมี

ผลกระทบต่อการบรหิารงานของกจิการและอ านาจในการควบคุมการบรหิารจดัการบรษิทั เพื่อมใิหเ้ป็นอุปสรรคต่อ

การปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการบรษิทั และจะดแูลใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลูทีอ่าจมผีลกระทบต่อการควบคุมกจิการ

อย่างเหมาะสม 

นอกจากนี้  ส าหรับบุคคลที่จะมาสืบทอดต าแหน่งจะต้องผ่านคณะกรรมการสรรหา และพิจารณา

ค่าตอบแทน โดยสมาชกิคณะกรรมการสรรหา และพจิารณาค่าตอบแทน ประกอบดว้ยกรรมการอสิระ 2 ท่าน และ

กรรมการบรหิาร 1 ท่าน 

แนวปฏิบติั 4.4 

1) บรษิทัมกีารแบ่งแยกแผนกชดัเจนในการท างาน โดยจะจา้งบุคลากรทีม่คีวามรูค้วามสามารถทีเ่หมาะสมในแต่

ละแผนก มกีารจดัอบรมภายในและจดัหางานอบรมหรอืสมัมนาจากภายนอกเพื่อเป็นการส่งเสรมิและพฒันา

ศกัยภาพในการท างานบุคลากรอย่างเตม็ประสทิธภิาพ 

2) บรษิทัมกีารจดัตัง้กองทุนส ารองเลี้ยงชพีในสดัส่วนทีก่ฎหมายก าหนดใหก้บัพนักงานเรยีบรอ้ยแลว้ เมื่อวนัที ่1 

กุมภาพนัธ์ 2564 อีกทัง้ยงัมีการแนะน า อบรมพนักงานในการน าเงินไปลงทุนส าหรบัเป็นเงนิออมเพื่อให้

ครอบครวัมฐีานะทีม่ ัน่คงและยัง่ยนื มเีงนิใชย้ามเกษยีณอายุไดอ้ย่างเกดิประโยชน์สงูสุด 

หลกัปฏิบติั 5: การประกอบธรุกิจอย่างมีความรบัผิดชอบ 

แนวปฏิบติั 5.1 

 คณะกรรมการให้ความส าคญักบัการสรา้งวฒันธรรมองค์กรทีส่่งเสรมิการสรา้งนวตักรรม และสนับสนุนการ

ด าเนินการทีก่่อใหเ้กดิมลูค่าแก่ธุรกจิตามสภาพปัจจยัแวดล้อมทีเ่ปลีย่นแปลงอยู่เสมอ ซึ่งอาจครอบคลุมการก าหนด

รูปแบบธุรกิจ (business model) วิธคีิดมุมมองในการออกแบบและพัฒนาผลติภัณฑ์ โดยบริษัทได้ค านึงถึงการ

พฒันาคุณภาพของสนิคา้ การพฒันาทรพัยากรมนุษย ์การค านึงถงึสิง่แวดลอ้ม และความรบัผดิชอบต่อสงัคมมาโดย

ตลอด ทัง้นี้เพื่อสรา้งความสมดุลระหว่างผลก าไรทางธุรกจิและการตอบแทนสู่สงัคม 
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แนวปฏิบติั 5.2 

 บรษิทัประกอบธุรกจิอย่างมจีรยิธรรมมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม ไม่ละเมดิสทิธขิองผูม้ส่ีวน

ไดเ้สยี มกีารจดัท านโยบายจรรยาบรรณทางธุรกจิใหค้รอบคลุมความรบัผดิชอบทัง้ต่อพนักงาน ลูกคา้ คู่คา้ ชุมชน 

สิง่แวดลอ้ม การแขง่ขนัอย่างเป็นธรรม และมนีโยบายการต่อตา้นคอรร์ปัชัน่ 

 ในปี 2564 ความรบัผดิชอบทัง้ต่อพนักงาน บรษิทัก าหนดค่าตอบแทนและค่าผลประโยชน์อื่นๆ ทีเ่ป็นธรรม 

ด าเนินการจดัตัง้กองทุนส ารองเลีย้งชพี ส่วนการอบรมใหค้วามรู ้พฒันาศกัยภาพและส่งเสรมิความกา้วหน้า บรษิทัมี

การจดัท าและตัง้งบประมาณประจ าปีในการส่งพนักงานฝึกอบรม 

แนวปฏิบติั 5.3 

 คณะกรรมการไดต้ดิตามดูแลใหฝ่้ายจดัการจดัสรรและจดัการทรพัยากรใหเ้ป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ และ

ประสทิธผิล เพื่อให้สามารถบรรลุวตัถุประสงค์และเป้าหมายหลกัได้อย่างยัง่ยนื ซึ่งบรษิัทมกีารก าหนดแนวปฎิบตัิ

กรณีขาดบุคลากร เช่น การระบุในคู่มืออ านาจด าเนินการให้ผู้มีต าแหน่งสูงกว่าเป็นผู้พิจารณาอนุมตัิแทน การ

มอบหมายใหห้วัหน้างานเป็นผูร้บัผดิชอบงานแทนโดยพจิารณาจดัสรรปรมิาณงานใหม่ตามจ านวนบุคลากรทีม่หีรอื

การว่าจา้งผูเ้ชีย่วชาญ/ทีป่รกึษาภายนอก รวมถงึก าหนดใหม้กีารหมุนเวยีนงานในบางต าแหน่งเป็นต้น และปัจจุบนั

บรษิทัมกีารจดัท าแผนงานบรหิารความเสีย่งและแผนพฒันาเพื่อทดแทนต าแหน่งงาน (Succession Planning) เพื่อ

ก าหนดแนวทางบรหิารจดัการกรณีดงักล่าวเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

แนวปฏิบติั 5.4 

 ในขัน้ตอนการปฏิบตัิงานของทุกหน่วยงานโดยรวมจะเกี่ยวขอ้งกบัระบบสารสนเทศ Mango ซึ่งเป็นระบบ

สารสนเทศหลกัของบรษิทั เช่น กระบวนการขาย การจดัซื้อจดัจา้ง การบนัทกึบญัชแีละการจ่าย เป็นตน้ บรษิทัจงึให้

ความส าคญัโดยมกีารก าหนดนโยบายควบคุมสทิธิก์ารเขา้ถงึขอ้มลูในระบบสารสนเทศ เพื่อป้องกนัการเขา้ถึงขอ้มูล

โดยบุคคลที่ไม่เกี่ยวขอ้ง และบรษิัทมอบหมายให้ฝ่ายสารสนเทศรบัผดิชอบควบคุมด้านความปลอดภยัของระบบ

เทคโนโลย ีโดยมกีารก าหนดวธิปีฏบิตัเิกี่ยวกบัการรกัษาความปลอดภยัของระบบสารสนเทศเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

(คู่มอืการปฏบิตังิาน เรื่องการก ากบัดแูลดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ) 

หลกัปฏิบติั 6: ดแูลให้มีระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคมุภายในท่ีเหมาะสม 

แนวปฏิบติั 6.1 

 คณะกรรมการแต่งตัง้คณะท างานบรหิารความเสีย่ง เพื่อสนับสนุนการปฏิบตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการ และ

ผูบ้รหิารอย่างเหมาะสม และคณะกรรมการมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ สอบทานให้บรษิัทมรีะบบการ

ควบคุมภายใน (Internal Control) ระบบการตรวจสอบภายใน(Internal Audit) การบรหิารความเสีย่งทีเ่หมาะสมและ

มปีระสทิธผิล ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบมกีารรายงานผลใหค้ณะกรรมการบรษิทัทราบทุกไตรมาส 

 คณะกรรมการอนุมตัินโยบายการบรหิารความเสี่ยง และฝ่ายบรหิารได้น านโยบายการบรหิารความเสี่ยงที่

ไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัมาสื่อสารใหพ้นักงานรบัทราบและน ามาเป็นส่วนหนึ่งในแนวทางการปฏบิตังิาน

และปัจจุบนัคณะท างานการบรหิารความเสีย่งมกีารจดัท าคู่มอืปฏบิตังิานและแผนงานบรหิารความเสีย่ง โดยการน า
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นโยบายบริหารความเสี่ยงที่คณะกรรมการอนุมตัิไว้มาทบทวนกับปัจจยัเสี่ยง โอกาส ผลกระทบ เพื่อจดัล าดับ

ความส าคญั ก าหนดมาตรการแกไ้ขและป้องกนั ก าหนดผูร้บัผดิชอบในการด าเนินการ 

แนวปฏิบติั 6.2 

 คณะกรรมการแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบจ านวน 3 คน ซึ่งทุกคนเป็นกรรมการอสิระ และมคีุณสมบตัิ

และหน้าทีต่ามหลกัเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ และตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย โดยหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบก าหนดไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร ตามกฏบตัรคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

 บรษิัทได้มกีารว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายในจากภายนอก ซึ่งมคีวามเป็นอิสระในการปฏิบตัิหน้าที่ โดยมีการ

ก าหนดแผนการตรวจ (Audit Plan) ซึ่งพิจารณาจากปัจจยัเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุวตัถุประสงค์ของ

บรษิทั เพื่อใหม้ัน่ใจว่าบรษิทัมรีะบบการควบคุมภายในทีเ่พยีงพอเหมาะสม และรายงานผลการตรวจสอบใหผู้บ้รหิาร

และคณะกรรมการตรวจสอบทราบทุกไตรมาส  

แนวปฏิบติั 6.3 

 คณะกรรมการก ากบัดูแลใหม้รีะบบการรกัษาความปลอดภยัของขอ้มูลบรษิทั มนีโยบายการใชข้อ้มูลภายใน

ซึ่งคณะกรรมการดูแลให้มกีารจดัการและติดตามรายการที่อาจมคีวามขดัแย้งของผลประโยชน์ รวมทัง้ดูแลให้มี

แนวทางและวธิปีฏบิตัเิพื่อใหก้ารท ารายการดงักล่าวเป็นไปตามขัน้ตอนการด าเนินการและการเปิดเผยขอ้มลู ตามที่

กฎหมายก าหนดและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบรษิัท และผูถ้ือหุ้นโดยรวมเป็นส าคญั โดยทีผู่้มส่ีวนได้เสยีไม่มี

ส่วนร่วมในการตดัสนิใจ 

 คณะกรรมการก าหนดให ้กรรมการและผูบ้รหิารตาม พ.ร.บ. บรษิัทมหาชนจ ากดั และ พ.ร.บ. หลกัทรพัย์

และตลาดหลักทรัพย์ มีหน้าที่รายงานการมีส่วนได้เสียนี้  เมื่อเข้าด ารงต าแหน่งและรายงานทุกครัง้เมื่อมีการ

เปลีย่นแปลง  

แนวปฏิบติั 6.4 

 บรษิัทได้มกีารจดัท านโยบายการต่อต้านทุจรติและคอร์รปัชัน่ ซึ่งก าหนดมาตรการและแนวปฏบิตัดิา้นการ

ต่อต้านคอร์รปัชัน่ทีช่ดัเจน เพื่อสื่อสารใหใ้นทุกระดบัขององค์กรและต่อบุคคลภายนอกสามารถน าไปปฏิบตัไิดจ้รงิ  

โดยคณะกรรมการไดอ้นุมตันิโยบายต่อตา้นคอรร์ปัชัน่ทีช่ดัเจน เมื่อวนัที ่15 ธนัวาคม 2563 

แนวปฏิบติั 6.5 

 บรษิทัจดัใหม้ชี่องทางการสื่อสารพเิศษหรอืช่องทางลบัเพื่อใหบุ้คคลต่าง ๆ ภายในบรษิทัสามารถแจง้ขอ้มูล

หรอืเบาะแสเกี่ยวกบัการฉ้อฉลหรอืทุจรติภายในบรษิัท (whistle-blower hotline) ไดอ้ย่างปลอดภยั โดยการติดตัง้

กล่องแสดงความคดิเหน็ทัง้ทีส่ านักงานใหญ่และส านักงานขายทุกสาขา มอบหมายใหเ้ลขานุการบรษิทัรบัผดิชอบใน

การรวบรวมขอ้เสนอแนะ เพื่อรายงานใหฝ่้ายบรหิารและคณะกรรมการตรวจสอบทราบ    รวมถงึบรษิทัไดจ้ดัเตรยีม

ช่องทางสื่อสารทีเ่หมาะสมผ่าน 2 ช่องทาง ไดแ้ก่ E-mail: ir@sivarom.co.th และ Website ของบรษิทั 

 ส าหรบัช่องทางการสื่อสารพเิศษหรอืช่องทางลบัเพื่อใหผู้ม้ส่ีวนไดเ้สยีภายนอกองค์กรสามารถแจง้ขอ้มลูหรอื

เบาะแสเกีย่วกบัการฉ้อฉลหรอืทุจรติ (whistle-blower hotline) แก่บรษิทัไดอ้ย่างปลอดภยั  บุคคลภายนอกสามารถ
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แจ้งขอ้มูลให้บรษิัทผ่านอีเมล์ของนักลงทุนสมัพนัธ์(E-mail: ir@sivarom.co.th) โดยก าหนดให้ระบบท างานจดัส่ง

ขอ้มูลทีไ่ดร้บัแจง้จากบุคคลภายนอกไปยงัผูบ้รหิารของบรษิัทมากกว่า 1 ท่าน เพื่อความโปร่งใสในการด าเนินการ

กบัขอ้มลู 

หลกัปฏิบติั 7: รกัษาความน่าเช่ือถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล 

แนวปฏิบติั 7.1 

 คณะกรรมการบรษิัทรบัผิดชอบดูแลให้ระบบการจดัท ารายงานทางการเงนิและการเปิดเผยข้อมูลส าคญั

ถูกต้อง เพยีงพอ ทนัเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบตัิที่เกี่ยวขอ้ง โดยดูแลให้มีบุคลากรที่มี

คุณภาพเหมาะสมกบังานจดัท ารายงานทางเงนิและการเป็นเผยขอ้มลูของบรษิทั  

 คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้การเปิดเผยข้อมูล ซึ่งรวมถึงงบการเงิน แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 

สามารถสะทอ้นฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานอย่างเพยีงพอ รวมทัง้สนับสนุนใหบ้รษิทัจดัท าค าอธบิายและการ

วิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management discussion and analysis หรือ MD&A) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบ

การเงนิ ทัง้นี้ เพื่อใหน้ักลงทุนไดร้บัทราบขอ้มลูและเขา้ใจการเปลี่ยนแปลงทีเ่กดิขึน้กบัฐานะทางการเงนิและผลการ

ด าเนินงานของบรษิทัไดด้ยีิง่ขึน้ นอกจากตวัเลขทางการเงนิเพยีงอย่างเดยีวแนวปฏิบติั 7.2 

 คณะกรรมการบรษิัทจะจดัให้มีการรายงานความรบัผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิซึ่ง

แสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชี การวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร ข้อมูลทัว่ไปและข้อมูลส าคญัในรายงาน

ประจ าปี อย่างถูกต้องครบถ้วน ทนัเวลา และเป็นไปตามขอ้ก าหนด ของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์

และตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 นอกจากนี้  ในการอนุมัติการท ารายการใดๆ หรือการเสนอความเห็นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัต ิ

คณะกรรมการจะมีการประเมินปัจจยัความเสี่ยงทัง้ที่มาจากภายนอกและภายในเพื่อให้มัน่ใจว่าการท ารายการ

ดงักล่าวจะไม่กระทบต่อความต่อเนื่องในการด าเนินกิจการสภาพคล่องทางการเงนิ หรอืความสามารถในการช าระ

หนี้ 

แนวปฏิบติั 7.3 

 คณะกรรมการติดตามสถานะทางการเงินของบริษัทผ่านการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและ

คณะกรรมการบรษิทั ประกอบกบัการมอี านาจการอนุมตัธิุรกรรมทางการเงนิทีร่ดักุม ซึง่จะเป็นเครื่องมอืทีช่่วยดูแล

ใหก้จิการประกอบธุรกจิดว้ยความระมดัระวงัและสมเหตุสมผล 

แนวปฏิบติั 7.4 

 คณะกรรมการได้พิจารณาความเหมาะสมในการเปิดเผยขอ้มูล การปฏิบตัิตามกฎหมาย การปฏิบตัิตาม

จรรยาบรรณ นโยบายการต่อต้านคอร์รปัชนั การปฏบิตัติ่อพนักงานและผูม้ส่ีวนไดเ้สยี โดยไดก้ าหนดแนวทางและ

นโยบายให้กบัผู้บรหิารและพนักงานของบรษิัท รวมถึงเป็นผู้รบัการร้องเรยีนจากผู้ที่มีส่วนได้เสียกับทางบรษิัท

โดยตรงผ่านช่องทางต่างๆ 
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แนวปฏิบติั 7.5 

 คณะกรรมการไดแ้ต่งตัง้ผู้รบัผดิชอบงานนักลงทุนสมัพนัธ์เป็นที่เรยีบร้อยและพรอ้มด าเนินการหลงัเขา้จด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์ โดยเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมกับการปฏิบตัิหน้าที่ เข้าใจธุรกิจของบรษิัท รวมทัง้

วตัถุประสงค ์เป้าหมายหลกัค่านิยมและสามารถสื่อสารกบัตลาดทุนได้เป็นอย่างดเีพื่อใหข้อ้มลูกบับุคคลภายนอก 

แนวปฏิบติั 7.6 

 ภายหลงัทีบ่รษิทัเขา้จดทะเบยีนเป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยแลว้ นอกจากการ

เผยแพร่ขอ้มูลตามเกณฑ์ที่ก าหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย บรษิทัจะมกีารเปิดเผย

ขอ้มลูทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษผ่านชอ่งทางเวบ็ไซตข์องบรษิทั โดยมกีารน าเสนอขอ้มลูใหเ้ป็นปัจจบุนัอยู่เสมอ 

หลกัปฏิบติั 8: สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการส่ือสารกบัผู้ถือหุ้น 

แนวปฏิบติั 8.1 

 ทางบรษิัทตระหนักถึงความส าคญัของผู้ถือหุ้น โดยให้ผู้ถือหุ้นร่วมตดัสนิใจในพิจารณาการอนุมตัิการท า

ธุรกรรมใด ๆ ทีน่อกเหนืออ านาจของกรรมการบรหิาร หรอืคณะกรรมการ บรษิทัส่งจดหมายแจง้ผูถ้อืหุน้เพื่อท าการ

ประชุม และขอความเหน็ชอบจากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ในการขออนุมตัพิจิารณาธุรกรรมรายงานนัน้ ๆ  

 ในการประชุมผูถ้อืหุน้แต่ละครัง้ โดยปกตทิางบรษิทัจะตอ้งแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบล่วงหน้า และเปิดโอกาสใหผู้้

ถอืหุน้แจง้วาระทีต่้องการประชุมเพิม่เตมิใหบ้รษิทัทราบ จากนัน้คณะกรรมการจะพจิารณาวาระทีผู่ถ้อืหุ้นเสนอมา

นัน้เหน็ควรน าเขา้เป็นวาระการประชุมดว้ยหรอืไม่ 

 อกีทัง้ บรษิทัปฏบิตัติามกฎหมายโดยเคร่งครดัในการใหส้ทิธติ่อผูถ้อืหุ้น ไม่ว่าจะเป็นผูถ้อืหุน้ส่วนน้อยหรอื

ส่วนมาก โดยในการเรยีกประชุมแต่ละครัง้ บรษิทัจะก าหนดระยะเวลา จดัส่งเอกสาร และเปิดเผยบน website เพื่อ

เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ส่งค าถามมาล่วงหน้า ตามทีม่ขีอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์ฯโดยเคร่งครดั 

แนวปฏิบติั 8.2 

 คณะกรรมการค านึงถงึความส าคญัของผูถ้อืหุน้ทุกคนเป็นส่วนส าคญั เหน็ชอบตามกรอบแนวปฏบิตัติามที่

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยเ์ป็นผูก้ าหนด อกีทัง้ กรรมการจะควบคุมดแูลใหก้ารด าเนินการ

ในวนัประชุมผูถ้อืหุ้นเป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ย โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ โดยก าหนดใหผู้้ถอืหุน้ทุกรายมี

สทิธอิอกเสยีงตามจ านวนหุน้ทีถ่อือยู่และแต่ละหุน้มสีทิธอิอกเสยีงหนึ่งเสยีง ในการเลอืกตัง้กรรมการผูถ้อืหุน้แต่ละ

คนจะใชค้ะแนนเสยีงที่ตนมอียู่ทัง้หมดเลอืกบุคคลเดยีวหรอืหลายบุคคลเป็นกรรมการกไ็ด ้ในกรณีทีเ่ลอืกตัง้บุคคล

หลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ (ลงคะแนนแบบ Non-cumulative 

voting เท่านัน้) และมหีุน้นับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนหุน้ทีถ่อืโดยผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอก

เสยีง 

แนวปฏิบติั 8.3 

 บรษิทัจะก าหนดแนวทางปฏบิตังิานใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ี คณะกรรมการไดด้แูลการ

เปิดเผยมตทิีป่ระชุมและการจดัท ารายงานการประชุมผูถ้อืหุน้เป็นไปอย่างถูกตอ้งและครบถว้น โดยภายหลงัทีบ่รษิทั

เขา้จดทะเบยีนเป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยแลว้บรษิทัจะมกีารเปิดเผยมตทิีป่ระชุม ผล
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การลงคะแนนเสยีงภายในวนัท าการถดัไป ผ่านระบบของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และบนเวบ็ไซต์ของ

บรษิทั พรอ้มทัง้จดัส่งส าเนารายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ใหต้ลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วนันับจาก

วนัประชุมผูถ้อืหุน้ 

1. นโยบายและแนวปฏิบติัท่ีเก่ียวกบัคณะกรรมการบริษทั 

การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทั 

 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นผูพ้จิารณาและก าหนดหลกัเกณฑ์ค่าตอบแทน

ของคณะกรรมการ ซึ่งก าหนดตามขอบเขตหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ และผลการด าเนินงานของบรษิทัใหม้คีวาม

เหมาะสม จากนัน้ยื่นน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื่อพจิารณาและอนุมตัิ และเสนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อ

พจิารณาอนุมตัเิป็นประจ าทุกปี 

การประเมินผลการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการ 

 บรษิทัด าเนินการจดัใหม้กีารการประเมนิผลการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการ โดยมกีารจดัท า

ประเมินผลทัง้องค์คณะและรายบุคคล เพื่อเป็นทบทวนและการพัฒนาประสิทธิภาพในการท างานของ

คณะกรรมการบริษัทให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น โดยมีการรายงานผลการประเมินต่อ

คณะกรรมการบรษิทัเป็นประจ าทุปี    

การพฒันากรรมการ 

 บรษิทัตระหนักถงึความส าคญัในการส่งเสรมิการพฒันาความรูค้วามสามารถของกรรมการทุกคน 

เพื่อน าทกัษะ ความรู ้และความช านาญในการปฏบิตัหิน้าที ่โดยสนับสนุนและส่งเสรมิใหก้รรมการเขา้ร่วมการ

สมัมนาและการอบรม เกีย่วขอ้งกบัการปฏบิตัหิน้าทีแ่ละลกัษณะธุรกจิของบรษิทั 

การก ากบัดแูลบริษทัย่อยและบริษทัร่วม 

 บริษัทได้ก าหนดนโยบายการก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม เพื่อ

ก าหนดมาตรการและกลไกทัง้ทางตรงและทางอ้อมเพื่อให้บรษิทัสามารถก ากบัดูแลและบรหิารจดัการกจิการ

ของบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม รวมถงึการตดิตามดแูลใหบ้รษิทัย่อยและบรษิทัร่วม มกีารด าเนินงานเป็นไปตาม

นโยบายของบรษิทัทีไ่ดก้ าหนดไว ้รวมถงึมกีารปฏบิตัติามมาตรการและกลไกต่างๆ เสมอืนเป็นหน่วยงานของ

บรษิทัเอง เพื่อรกัษาผลประโยชน์ในเงนิลงทุนของบรษิทัในบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

 (1)บรษิัทจะส่งบุคคลที่เป็นตวัแทนของบรษิัทเขา้ไปเป็นกรรมการ และ/หรอื ผู้บรหิารในแต่ละ

บรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม ตามสดัส่วนการถอืหุน้และตามสญัญาร่วมคา้ในแต่ละบรษิทั เพื่อท าหน้าทีก่ ากบัดแูล

ให้บริษัทย่อยและบรษิัทร่วม ด าเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายทางธุรกิจที่บริษัทได้ก าหนดเอาไว้ และ

เป็นไปตามนโยบายการก ากบัดแูลกจิการทีด่ขีองบรษิทั ตวัแทนของบรษิทัมหีน้าทีต่ดิตามการด าเนินธุรกจิของ

บรษิัทย่อยหรอืบรษิัทร่วมอย่างใกล้ชดิ และรายงานฐานะการเงนิ และผลการด าเนินงานของบรษิัทย่อยหรอื

บรษิัทร่วมแก่คณะกรรมการบรษิทั  ทัง้นี้ การส่งตวัแทนของบรษิทัเขา้ไปเป็นกรรมการดงักล่าวจะต้องไดร้บั

การพจิารณาและเหน็ชอบโดยทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัโดยค านึงถงึความเหมาะสมของแต่ละบรษิทั 
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 (2)หากในการเขา้ท ารายการ หรอืการด าเนินการใดๆ ของบรษิทัย่อยทีเ่ขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรอื

จ าหน่ายไปซึ่งทรพัย์สนิ หรอืเขา้ข่ายรายการทีเ่กี่ยวโยงกนั ตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศ

ไทย และ/หรอื ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ซึง่จะส่งผลใหบ้รษิทัมหีน้าทีต่อ้ง

ขออนุมตัทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั และ/หรอื ขออนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทั หรอืขออนุมตัจิาก

หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งตามกฎหมายก่อนการเขา้ท ารายการ บรษิทัย่อยจะเขา้ท ารายการหรอืด าเนินการนัน้ได้

ต่อเมื่อได้รบัอนุมตัิจากที่ประชุมคณะกรรมการของบรษิัท และ/หรอื ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบรษิัท และ/หรอื 

หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง (แลว้แต่กรณี) 

 นอกจากนี้ หากในการเขา้ท ารายการหรอืเกดิเหตุการณ์ของบรษิัทย่อย อนัท าให้บรษิัทมหีน้าที่

ต้องเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ตามหลกัเกณฑ์ทีก่ าหนด ตวัแทนของบรษิทัใน

บรษิัทย่อยดงักล่าวมหีน้าที่ต้องแจ้งมายงัคณะกรรมการหรอืฝ่ายจดัการของบรษิัท ในทนัททีี่ทราบว่าบรษิัท

ย่อยมแีผนจะเขา้ท ารายการหรอืเกดิเหตุการณ์ดงักล่าว 

 (3)กรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัยอ่ย มขีอบเขตอ านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบทีส่ าคญัตาม

กฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง เช่น เปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกบัฐานะทางการเงนิและผลการด าเนินงานให้แก่บรษิัททราบ 

โดยน าประกาศทีเ่กี่ยวขอ้งของของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และ/หรอื ส านักงานคณะกรรมการก ากบั

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม รวมทัง้จะตอ้งเปิดเผยและน าส่งขอ้มูลส่วนไดเ้สยีของ

ตนและบุคคลทีม่คีวามเกีย่วขอ้งตอ่คณะกรรมการบรษิทัใหท้ราบถงึความสมัพนัธ ์และการท าธุรกรรมกบับรษิทั 

บริษัทย่อย ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ และหลีกเลี่ยงการท ารายการที่อาจ

ก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

 (4)กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อย จะต้องปฏิบัติห น้าที่ ให้เป็นไปตามกฎหมาย 

วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบรษิทั ตลอดจนมตคิณะกรรมการและมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิัท (Duty of 

Obedience) ดว้ยความซื่อสตัย์สุจรติ (Duty of Loyalty) ความระมดัระวงั (Duty of Care)  การเปิดเผยขอ้มูล

อย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใสและทนัเวลา (Duty of Disclosure) มคีวามรบัผดิชอบ (Accountability) และมี

จรยิธรรม (Ethics) รวมทัง้ด าเนินการตดิตาม และให้ค าแนะน าทีจ่ าเป็น เพื่อใหก้ารด าเนินงานของบรษิทัย่อย

และบรษิทัร่วมเป็นไปตามสญัญาและกฎระเบยีบต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 (5)บรษิัทจะก าหนดแผนงานและการด าเนินการที่จ าเป็น เพื่อท าให้มัน่ใจได้ว่าบรษิัทย่อยมกีาร

เปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงนิ รวมถงึข้อมูลต่างๆ ทีต่อ้งเปิดเผยแก่หน่วยงาน

ก ากบัดูแลและหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้ง นักลงทุนภายนอก รวมถงึสาธารณชน ที่มคีวามถูกต้อง 

ครบถว้น และน่าเชื่อถอื 
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2. นโยบายและแนวปฏิบติัท่ีเก่ียวกบัผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย 

การใช้ข้อมูลภายใน 

 บรษิัทมีนโยบายป้องกันการใช้ข้อมูลภายในและก ากับดูแลกรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงาน

(รวมถงึคู่สมรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ) ซึง่ไดร้บัทราบขอ้มลูของบรษิทั ดงัต่อไปนี้ 

1) ให้ความรูแ้ก่กรรมการ ผูบ้รหิาร รวมถึงผูด้ ารงต าแหน่งระดบับรหิารในสายงานบญัชหีรอืการเงนิทีเ่ป็น

ระดบัผูจ้ดัการฝ่ายขึน้ไปหรอืเทยีบเท่า เกี่ยวกบัหน้าที่ทีต่้องจดัท าและส่งรายงานการถอืหลกัทรพัย์ของ

ตน คู่สมรสหรอืผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา บุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ และนิติบุคคลที่กรรมการ 

ผูบ้รหิาร รวมถงึผูด้ ารงต าแหน่งระดบับรหิารในสายงานบญัชหีรอืการเงนิทีเ่ป็นระดบัผูจ้ดัการฝ่ายขึน้ไป

หรอืเทยีบเท่า/คู่สมรสหรอืผูท้ีอ่ยู่กนิดว้ยกนัฉันสามภีรรยา/บุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ ถอืหุน้รวมกนัเกนิ

กว่าร้อยละ 30 ของจ านวนสทิธิออกเสยีงทัง้หมดและมสีดัส่วนการถือหุ้นมากที่สุดในนิติบุคคลนัน้ ต่อ

ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ตามมาตรา 59 และบทก าหนดโทษตาม

มาตรา 275แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 

2) ก าหนดใหก้รรมการและผูบ้รหิาร รวมถงึผูด้ ารงต าแหน่งระดบับรหิารในสายงานบญัชหีรอืการเงนิทีเ่ป็น

ระดบัผู้จดัการฝ่ายขึ้นไปหรอืเทยีบเท่า จดัท าและน าส่งรายงานการถือหลกัทรพัย์ของตน ของคู่สมรส 

และของบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ ส่งผ่านมายงัเลขานุการของบรษิทัก่อนน าส่งส านักงานคณะกรรมการ

ก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ทุกครัง้ โดยใหจ้ดัท าและน าส่งภายใน 30 วนันับแต่วนัทีไ่ดร้บัการ

แต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ ผู้บรหิาร หรอืรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลกัทรพัย์

ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัทีม่กีารซื้อ ขาย โอน หรอืรบัโอนหลกัทรพัยน์ัน้ 

3) ก าหนดให้กรรมการ ผู้บรหิาร รวมถึงผู้ด ารงต าแหน่งระดบับรหิารในสายงานบญัชหีรอืการเงนิที่เป็น

ระดบัผู้จดัการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องที่ได้รบัทราบข้อมูลภายในที่เป็น

สาระส าคญั ซึ่งมผีลต่อการเปลีย่นแปลงราคาหลกัทรพัย ์จะตอ้งระงบัการซื้อขายหลกัทรพัย์ของบรษิทัใน

ช่วงเวลาก่อนที่จะเผยแพร่งบการเงนิหรอืเผยแพร่เกี่ยวกบัฐานะการเงนิและสถานะของบรษิัทจนกว่า

บรษิทัจะไดเ้ปิดเผยขอ้มูลต่อสาธารณชนแล้ว โดยบรษิทัจะแจง้ให้กรรมการและผูบ้รหิาร รวมถงึผู้ด ารง

ต าแหน่งระดบับรหิารในสายงานบญัชหีรอืการเงนิทีเ่ป็นระดบัผูจ้ดัการฝ่ายขึน้ไปหรอืเทยีบเท่า งดการซื้อ

ขายหลกัทรพัย์ของบรษิทัอย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นเวลาอย่างน้อย 30 วนัล่วงหน้าก่อนการเปิดเผย

ขอ้มูลต่อสาธารณชน และควรรอคอยอย่างน้อย 24 ชัว่โมงภายหลงัการเปิดเผยขอ้มูลใหแ้ก่สาธารณชน

แลว้ รวมทัง้หา้มไม่ใหเ้ปิดเผยขอ้มลูทีเ่ป็นสาระส าคญันัน้ต่อบุคคลอื่น 

4) ก าหนดบทลงโทษทางวนิัยหากมกีารฝ่าฝืนน าขอ้มูลภายในไปใช้หาประโยชน์ส่วนตนซึ่งเริม่ตัง้แต่การ

ตกัเตอืนเป็นหนังสอื ตดัค่าจา้ง พกังานชัว่คราวโดยไม่ไดร้บัค่าจา้ง หรอืใหอ้อกจากงาน ซึง่การลงโทษจะ

พจิารณาจากเจตนาของการกระท าและความรา้ยแรงของความผดินัน้ๆ 
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การป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์และการรายงานส่วนได้เสีย 

 บริษัทให้ความส าคญัในการด าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและค านึงถึงผู้มีส่วนได้เสยีทุกฝ่าย 

บรษิทัจงึไดก้ าหนดนโยบายและขัน้ตอนการท ารายการกบับุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ไวอ้ย่างชดัเจน ทัง้นี้เพื่อ

ใช้เป็นแนวทางในการเขา้ท ารายการกบับุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้งและเพื่อเป็นการป้องกนัความขดัแย้งทาง

ผลประโยชน์ทีอ่าจเกดิขึน้ โดยนโยบายและขัน้ตอนการท ารายการกบับุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้นี้ ไดร้บัอนุมตัิ

จากทีป่ระชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิทัแลว้   

 หากบรษิทัมคีวามจ าเป็นต้องท ารายการระหว่างกนักบับุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทาผลประโยชน์ 

คณะกรรมการบรษิทัไดก้ าหนดนโยบายเพื่อใหเ้กดิความโปร่งใสและเป็นธรรมต่อผูถ้อืหุน้ทุกรายโดยเท่าเทยีม

กนัโดยยดึหลกัการดงันี้ 

- เป็นรายการที่ผ่านกระบวนการอนุมัติที่โปร่งใสโดยกรรมการและผู้บริหารด้วยความรบัผิดชอบ

ระมดัระวงัและซื่อสตัยสุ์จรติ โดยผูม้ส่ีวนไดเ้สยีไม่มส่ีวนร่วมในการตดัสนิใจ 

- เป็นรายการทีก่ระท าโดยค านึงถงึผลประโยชน์ของบรษิทัเสมอืนการท ารายการกบับุคคลภายนอก 

- มรีะบบการตดิตามและตรวจสอบเพื่อใหม้ัน่ใจไดว้่าการท ารายการเป็นไปตามขัน้ตอนทีถู่กตอ้ง 

- มกีารเปิดเผยขอ้มลูอย่างครบถว้น ถูกตอ้ง โปร่งใส ในเวลาทีเ่หมาะสม 

นโยบายของบรษิทัในการท ารายการระหว่างกนัจ าแนกตามประเภทรายการมดีงันี้ 

1) การท ารายการทีเ่ป็นขอ้ตกลงทางการคา้ทีม่เีงื่อนไขการคา้โดยทัว่ไป 

2) การท ารายการธุรกิจปกตแิละรายการสนับสนุนธุรกจิปกติ อาท ิการให้บรกิาร เป็นต้น ระหว่างบรษิัทและ

บริษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งที่ได้รับอนุมัติเป็นหลักการจาก

คณะกรรมการบรษิทัแลว้ ใหฝ่้ายจดัการสามารถอนุมตักิารท าธุรกรรมดงักล่าวได ้หากรายการนัน้มขีอ้ตกลง

ทางการคา้ในลกัษณะเดยีวกบัทีว่ญิญูชนจะพงึกระท ากบัคู่สญัญาทัว่ไปในสถานการณ์เดยีวกนั ดว้ยอ านาจ

ต่อรองทางการคา้ทีป่ราศจากอทิธพิลในการทีต่นมสีถานะเป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืบุคคลทีม่คีวามเกี่ยว

โยงกนั ทัง้นี้ บรษิัทจะจดัท ารายงานสรุปการท าธุรกรรมดงักล่าว เพื่อรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการ

ตรวจสอบและทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัในทุกไตรมาส 

3)  การท ารายการทีเ่ป็นขอ้ตกลงทางการคา้ทีไ่ม่เป็นเงือ่นไขการคา้โดยทัว่ไป 

4) การท ารายการทีเ่ป็นขอ้ตกลงทางการคา้ทีไ่ม่เป็นเงื่อนไขการคา้โดยทัว่ไปจะตอ้งไดร้บัการพจิารณาและให้

ความเหน็โดยคณะกรรมการตรวจสอบก่อนน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัหรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ (แล้วแต่

กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ทัง้นี้ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์

รวมทัง้ข้อบังคบั ประกาศ และค าสัง่ของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ส านักงานคณะกรรมการก ากับ

หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบตัิตามขอ้ก าหนด

เกีย่วกบัการเปิดเผยขอ้มลูการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั 
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5) ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช านาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจจะเกิดขึ้น 

บรษิทัจะแต่งตัง้ผูเ้ชีย่วชาญอสิระหรอืผูส้อบบญัชขีองบรษิทัเป็นผูใ้หค้วามเหน็เกี่ยวกบัรายการระหว่างกนั

ดงักล่าว เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรษิัท หรอืผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ใช้เป็นขอ้มูล

ประกอบการตดัสนิใจ เพื่อใหม้ัน่ใจวา่การเขา้ท ารายการดงักล่าวมคีวามจ าเป็นและมคีวามสมเหตุสมผล โดย

ค านึงถึงผลประโยชน์ของบรทิเป็นส าคญัโดยบรษิัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกนัดงักล่าวไวใ้นแบบแสดง

รายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) รายงานประจ าปีของบรษิทั และหมายเหตุประกอบงบการเงนิทีไ่ดร้บั

การตรวจสอบจากผูส้อบบญัชขีองบรษิทั 

การต่อต้านทุจริตคอรร์ปัชนั 

 บริษัทยึดมัน่ในการด าเนินธุรกิจด้วยความซื่อสตัย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นไปตาม

หลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีไม่ยอมรบัการคอร์รปัชัน่ทุกรูปแบบทัง้ทางตรงและทางอ้อมจงึก าหนดนโยบาย

ต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อให้บุคลากรของบริษัทยึดถือปฏิบัติและใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยมี

รายละเอยีด ดงันี้ 

1) บุคลากรของบรษิัท ต้องไม่ด าเนินการหรอืเขา้ไปมส่ีวนร่วมในการคอร์รปัชัน่ทุกรูปแบบทั ้งทางตรงและ

ทางออ้ม 

2) บุคลากรของบรษิทั ต้องปฏบิตัดิว้ยความระมดัระวงัในเรื่องทีเ่กี่ยวกบัการรบั การใหข้องขวญั ทรพัย์สนิ 

หรอืประโยชน์อื่นใด การให้หรอืรบัของขวญัและการเลี้ยงรบัรองควรเป็นไปเพื่อวตัถุประสงค์ทางธุรกิจ

เท่านัน้ โดยมมีลูค่าทีเ่หมาะสม และไม่ส่งผลกระทบต่อการตดัสนิใจอย่างมนีัยส าคญั 

3) สรา้งวฒันธรรมองคก์รทีซ่ื่อสตัยแ์ละยดึมัน่ในความเป็นธรรม 

4) จดัให้มกีารฝึกอบรมแก่พนักงานภายในองค์กร เพื่อส่งเสรมิให้พนักงานมคีวามซื่อสตัย์สุจรติต่อหน้าที ่

และพร้อมจะน าหลกัการและจรรยาบรรณในนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีเป็นหลกัปฏิบตัิ ในการ

ด าเนินงานดว้ยความเคร่งครดัทัง้องคก์ร 

5) จดัใหม้รีะบบการควบคุมภายในและการประเมนิความเสีย่งทีม่ปีระสทิธภิาพและเหมาะสมอย่างสม ่าเสมอ 

เพื่อป้องกันการคอร์รัปชัน่ทบทวนและประเมินความเสี่ยงจากการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการ

คอรร์ปัชัน่อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

6) จดัใหม้กีลไกการรายงานทางการเงนิทีโ่ปร่งใสและถูกตอ้ง ภายใตม้าตรฐานการบญัชทีีไ่ดร้บัการยอมรบั

ในระดบัสากล 

7) มกีระบวนการบรหิารทรพัยากรบุคคล ทีส่ะทอ้นถงึความมุ่งมัน่ต่อมาตรการต่อต้านการคอรร์ปัชัน่ ตัง้แต่

การคดัเลอืก การอบรม การประเมนิผลงาน การใหผ้ลตอบแทน และการเลื่อนต าแหน่ง 

8) จดัช่องทางการสื่อสารให้บุคลากรสามารถแจ้งเบาะแส ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการ

คอรร์ปัชัน่ โดยมมีาตรการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส 

9) ด าเนินงานใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการต่อตา้นคอรร์ปัชัน่ 
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10) ให้ความร่วมมอืกบัภาครฐั ในการก าหนดให้ทุกหน่วยงานที่เป็นคู่สญัญากบัภาครฐั เปิดเผยแบบแสดง

บญัชรีายรบั – รายจ่าย ต่อส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามทุจรติแห่งชาต ิ(ป.ป.ช.) 

11) การกระท าใดๆ ที่ฝ่าฝืนหรือไม่เป็นไปตามนโยบายฉบับนี้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม จะได้รบัการ

พจิารณาทางวนิัยตามระเบยีบทีบ่รษิทั ก าหนดไวห้รอืมโีทษทางกฎหมาย 

การรบัข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการกระท าผิดและการทุจริต 

 บรษิัทได้จดัท านโยบายการแจ้งเบาะแสการกระท าความผดิ (Whistle Blowing Policy) ขึ้นเพื่อ

เป็นช่องทางใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร พนักงาน ลูกคา้ บุคคลภายนอก สามารถรอ้งเรยีนหรอืแจง้เบาะแสในกรณีที่

เกดิการทุจรติ การกระท าทีผ่ดิกฎหมาย ผดิกฎขอ้บงัคบั ผดิไปจากนโยบายของบรษิทัและผดิต่อจรรยาบรรณ

และจรยิธรรมในการด าเนินธุรกิจ เพื่อช่วยกนัปรบัปรุงแก้ไขหรอืด าเนินการให้เกิดความถูกต้อง เหมาะสม 

โปร่งใส และยุตธิรรมต่อไป ทัง้นี้ ขอ้มูลของผู้แจง้เบาะแสและเรื่องที่แจง้ จะถูกเก็บเป็นความลบั เพื่อป้องกนั

กรณีถูกละเมดิสทิธ ิ

แนวทางการปฏบิตั ิ

1) พนักงาน ลูกค้า หรอืบุคคลภายนอก สามารถร้องเรยีนและแจ้งเบาะแสการกระท าผดิ สามารถโดยยื่น

เรื่องแจ้ง พร้อมแนบขอ้มูลที่น่าเชื่อถือ โดยระบุรายละเอียดจะต้องเขยีนเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื่อให้

สามารถด าเนินการสอบสวน โดยจะแสดงตวัตนหรอืไม่แสดงตวัตนกไ็ด้ และส่งไปยงัประธานกรรมการ

การตรวจสอบได ้2 ช่องทางดงัต่อไปนี้ 

(1) ช่องทางไปรษณีย ์หรอื กล่องแสดงความคดิเหน็ของบรษิทั 

 อเีมล: ir@sivarom.co.th 

 โทรศพัท:์  02-295-3361 ต่อ 201 

 ทีอ่ยู่: บรษิทั สวิารมณ์ เรยีลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
662/45 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

(2) ช่องทางเวบ็ไซตข์องบรษิทั: www.sivarom.co.th 

2) บริษัทจะด าเนินการอย่างยุติธรรมต่อผู้แจ้งเบาะแส หากเป็นพนักงานบริษัทจะไม่มีการปรบัเปลี่ยน

ต าแหน่งหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ สถานที่ท างาน พกังาน  ข่มขู่ คุกคาม เลกิจ้าง หรอืกระท าการอื่นใดที่

เป็นการไม่ยุติธรรมต่อผู้แจ้งเบาะแส  และหากเป็นลูกค้าหรือบุคคลภายนอก บรษิัทจะพิจารณาและ

สอบสวนดว้ยความโปร่งใส โดยปฏบิตัติ่อผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทุกฝ่ายอย่างเท่าเทยีมและเสมอภาคเพื่อแจง้ใหผู้้

แจง้เบาะแสไวว้างใจและเชื่อมัน่ในกระบวนการตรวจสอบทีเ่ป็นธรรม 

3) ผูแ้จง้เบาะแสทีไ่ม่ไดม้เีจตนาสุจรติในการรายงาน และ / หรอืต่อมาพสิูจน์ไดว้่าเป็นการกระท าทีต่ัง้ใจให้

เกิดความเสียหาย หรือรายงานไม่ถูกต้อง หากเป็นพนักงานจะต้องได้รบัโทษทางวินัยตามข้อบงัคบั

เกี่ยวกับการท างานของบรษิัทหากเป็นลูกค้าหรอืบุคคลภายนอก ซึ่งท าให้บรษิัทได้รบัความเสียหาย 

บรษิทัจะพจิารณาด าเนินคดตีามกฎหมาย 
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4) บรษิทัจะเกบ็รกัษาขอ้มูลที่เกี่ยวกบัรายงานไวเ้ป็นความลบั เช่น ชื่อผูแ้จง้เบาะแส หรอืเนื้อหาสาระของ

เรื่องที่รายงานยกเว้นแต่มกีารขอขอ้มูลเพิม่เติม หรอืมกีารร้องขอตามกฎหมาย บรษิัทจะแจง้ให้ผู้แจ้ง

เบาะแสทราบก่อนทีจ่ะเปิดเผยขอ้มลู 

5) ผูร้บัแจง้เบาะแสจะพจิารณาเรื่องทีแ่จง้ว่าจ าเป็นทีจ่ะต้องสอบสวนหรอืไม่โดยค านึงถงึหลกัความยุตธิรรม

เทีย่งธรรม และสุจรติ และหากมกีารสอบสวนจะแจง้ใหผู้แ้จง้ทราบ หากผูแ้จง้เบาะแสไม่แสดงตวัตนผูร้บั

แจง้เบาะแสจะไม่สามารถแจง้การสอบสวนกลบัไปยงัผูแ้จง้เบาะแสได้ 

6) ในกรณีที่จ าเป็นต้องมีการสอบสวนหาข้อเท็จจริง ผู้รบัแจ้งเบาะแสจะได้รายงานเบาะแสดงักล่าวต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อท าการพจิารณาต่อไป โดยคณะกรรมการตรวจสอบ อาจแต่งตัง้คณะท างาน

สอบสวนในกรณีทีเ่หน็ว่ามคีวามจ าเป็น ทัง้นี้ ผูถู้กกล่าวหาตอ้งไม่อยู่ในคณะท างานสอบสวนดงักล่าว ใน

กรณีทีผู่ถู้กกล่าวหาเป็นหนึ่งในคณะกรรมการตรวจสอบ ผูร้บัแจง้เบาะแสจะรายงานต่อประธานเจา้หน้าที่

บรหิารแทน 

7) คณะท างานจะแจง้ผลการสอบสวนใหก้บัผูแ้จง้เบาะแสทราบ หากเป็นการแจง้แบบไมแ่สดงตวัตนจะท าให้

ไม่สามารถแจง้ผลการสอบสวนไปยงัผูแ้จง้เบาะแสได ้

8) ในกรณีที ่ผลการสอบสวนไดร้บัการยนืยนัว่าเป็นความจรงิ บรษิัท จะก าหนดมาตรการเพื่อป้องกนัและ

แก้ไขให้ทันท่วงที และหากจ าเป็น บริษัทจะด าเนินการลงโทษกับบุคคลที่เกี่ยวข้องหรอืด าเนินการ

รายงานใหห้น่วยงานทางการทีเ่กีย่วขอ้งรบัทราบ 

9) ขอ้มูลทัง้หมดที่ได้รบัจากผู้แจง้เบาะแส และหลกัฐานอื่น/สิง่ที่ตรวจพบ/ผลการสอบสวน จะเก็บไว้เป็น

เอกสารความลบัทีเ่ลขานุการบรษิทั 

6.2 จรรยาบรรณทางธรุกิจ 

 บริษัทจะปฏิบัติและดูแลให้พนักงานที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจโดยถือปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจ 

ดงัต่อไปนี้ 

1) ประกอบธุรกจิดว้ยความซื่อสตัย ์สุจรติ และด าเนินงานธุรกจิอย่างมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม ทัง้ทางกฎหมาย 

จรรยาบรรณ และมุ่งมัน่ท าความดตี่อบุคคล กลุ่มชุมชน สงัคมและสิง่แวดลอ้ม 

2) ปฏบิตัติ่อลูกคา้อย่างเป็นธรรมในเรื่องของสนิคา้และบรกิาร โดยไม่เลอืกปฏบิตัิ 

3) ประกอบธุรกจิโดยมรีะบบการด าเนินงานทีม่มีาตรฐานและมกีารควบคุมทีด่ ีโดยใชค้วามรูค้วามสามารถอย่าง

เต็มที่ด้วยความระมดัระวงั ด้วยข้อมูลที่เพียงพอและมีหลกัฐานสามารถอ้างอิง ได้รวมทัง้ถือปฏิบตัิตามข้อ

กฎหมายและขอ้ก าหนดทีเ่กีย่วขอ้งอย่างเคร่งครดั 

4) ไม่เปิดเผยขอ้มูลของลูกคา้ทีต่นไดล่้วงรูม้าเนื่องจากการด าเนินธุรกจิ อนัเป็นขอ้มูลทีต่ามปกตวิสิยัจะพงึสงวน

ไวไ้ม่เปิดเผย เวน้แต่เป็นการเปิดเผย ตามหน้าทีต่ามกฎหมาย 

5) เปิดใหลู้กคา้สามารถรอ้งเรยีนไดเ้กีย่วกบัความไม่สมบรณ์ูของสนิคา้และบรกิาร 

6) เปิดเผยขา่วสารขอ้มลูของสนิคา้และบรกิารอย่างถูกตอ้งครบถว้น 
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7) ปฏบิตัติามขอ้ตกลงและเงือ่นไขต่างๆ กบัลูกคา้อย่างเป็นธรรม หากปฏบิตัติามขอ้ตกลงหรอืเงือ่นไขไม่ได ้ตอ้ง

รบีแจง้ใหลู้กคา้ทราบ เพื่อหาทางออกร่วมกนั 

ข้อพึงปฏิบติัส าหรบัผู้บริหาร 

 พนักงานระดบัผู้บรหิารทุกคนต้องปฏิบตัิตนตามระเบยีบ ขอ้บงัคบั ประกาศ และค าสัง่ต่างๆ ของบรษิัทและ

ของผูบ้งัคบับญัชาในระดบัเหนือขึน้ไป กล่าวคอื 

1) ต้องสนับสนุนนโยบายและการปฏบิตัิตามระเบยีบ ขอ้บงัคบั ค าสัง่ ขอ้ตกลง ประกาศ หรอืหนังสอืเวยีนของ

บรษิทั ซึง่ประกาศใหพ้นักงานทุกคนทราบโดยเคร่งครดั 

2) ตอ้งปฏบิตังิานในหน้าทีด่ว้ยความซื่อสตัยสุ์จรติและเทีย่งธรรม ตลอดจนต้องรายงานเหตุการณ์ทีอ่าจก่อใหเ้กดิ

ความเสยีหายแก่ชื่อเสยีง และทรพัยส์นิของบรษิทั โดยเรว็ 

3) ตอ้งสุภาพ ใหเ้กยีรต ิและใหค้วามนับถอืต่อผูร้่วมงาน 

4) ต้องปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความตัง้ใจ วริยิะอุตสาหะ รกัษาระเบยีบแบบแผนและธรรมาภิบาลของบรษิทั เพื่อเป็น

แบบอย่างอนัดใีหแ้ก่พนักงานโดยทัว่ไป เพื่อใหบ้รษิทั มคีวามก้าวหน้า และเป็นไปอย่างถูกต้องตามครรลอง

ธรรม 

5) ต้องรักษาไว้ซึ่ งผลประโยชน์และความลับของบริษัท  ของลูกค้า หรือที่ เกี่ยวกับกิจการใด ๆ ที่  

บรษิัท ไม่พึงเปิดเผยโดยเคร่งครดั การเผยแพร่ข่าวสารต่าง ๆ อนัเกี่ยวกบัธุรกิจการเงนิและตวับุคคลของ

บรษิทั จะตอ้งกระท าตามแนวทางทีถู่กตอ้งเหมาะสมทีไ่ดร้บัอนุญาตเท่านัน้ และตอ้งกระท าดว้ยความรอบคอบ

และมปีระสทิธภิาพ ดงันัน้ ตลอดระยะเวลาทีเ่ป็นพนักงานของบรษิทั และภายหลงัจากพน้สภาพของพนักงาน

ของบรษิัท พนักงานทุกคนตกลงจะรกัษาขอ้มูลอนัเป็นความลบัดงักล่าวขา้งต้นไว้เป็นความลบั หากมกีาร

เปิดเผยหรือส่งให้แก่ผู้อื่นหรือใช้ข้อมูลดงักล่าวในเรื่องอื่นใดนอกเหนือจากการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัท  

พนักงานตกลงยนิยอมรบัผดิชอบชดใชค้วามเสยีหายใหแ้ก่บรษิทั ตามทีเ่กดิขึน้จรงิทุกประการ 

6) ต้องช่วยกนัระมดัระวงัและป้องกนัทรพัย์สนิของบรษิทั โดยมใิหเ้สยีหายหรอืสูญหายไม่ว่าจากบุคคลหรอืจาก

ภยัพบิตัิใด ๆ เท่าที่สามารถจะท าได้อย่างเต็มที่  รวมทัง้ไม่น าสิง่ของใด ๆ ไม่ว่าอุปกรณ์หรอืทรพัย์สนิของ

บรษิทั ไปใชป้ระโยชน์ส่วนตวัหรอืเพื่อประโยชน์ของผูอ้ื่นทีไ่ม่ไดเ้กีย่วขอ้งกบัการด าเนินธุรกจิของบรษิทั 

7) บรหิารงานโดยยึดมัน่ในคุณธรรมและจรยิธรรม รวมทัง้ส่งเสรมิให้มคีุณธรรมและจรยิธรรมในทุกระดบัของ

บรษิทั ตลอดจนสอดส่องดแูลและจดัการแกปั้ญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ทีอ่าจเกดิขึน้ในบรษิทั 

8) ตอ้งปกครองดแูลผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอย่างใกลช้ดิ  มคีวามยุตธิรรม  ไม่มอีคติ 

9) ตอ้งพรอ้มทีจ่ะท างานเป็นทมี และสามารถรบัฟังความคดิเห็นของผูอ้ื่น 

10) ตอ้งปฏบิตัติาม ตลอดจนต้องสนับสนุน และช่วยควบคุมก ากบัพนักงานในบงัคบับญัชาใหป้ฏบิตัติามระเบยีบ 

วนิัย และขอ้ก าหนดของบรษิทั ในการใชร้ะบบคอมพวิเตอร ์ขอ้มลูคอมพวิเตอร ์ ขอ้มลูจราจรทางคอมพวิเตอร์

ของบรษิัท อย่างเคร่งครดั เพื่อให้การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ของบรษิัท เป็นไปตามกฎหมายคอมพิวเตอร ์

กฎหมายลขิสทิธิ ์หรอืกฎหมายอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง และป้องกนัมใิหเ้กดิความเสยีหายตอ่ชื่อเสยีงและภาพลกัษณ์

ของบรษิทั 
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ข้อไม่พึงปฏิบติัส าหรบัผู้บริหาร 

 พนักงานระดบัผู้บรหิารทุกคนพึงงดเว้นไม่ปฏิบตัิหรอืประพฤติตนไปในทางที่จะน าไปสู่ความเสื่อมเสยีของ

บรษิทั และของตนเอง  กล่าวคอื 

1) ใชเ้วลาท างานของบรษิทั ไปท าอย่างอื่น  หรอืใชป้ระโยชน์ส่วนตวั 

2) ประกอบกจิการอนัมสีภาพเดยีวกนั และเป็นการแข่งขนักบักจิการของบรษิทั ไม่ว่าจะท าเพื่อประโยชน์ส่วนตวั

หรอืผูอ้ื่น หรอืเป็นผู้ถอืหุน้ทีม่อี านาจครอบง าการจดัการ  ซึ่งอาจเป็นผลเสยีหายต่อบรษิทั ไม่ว่าโดยตรงหรอื

ออ้ม 

3) ประพฤตตินไปในทางทีอ่าจท าใหเ้สื่อมเสยีต่อต าแหน่งหน้าทีแ่ละเกยีรตคิุณของบรษิทั  

4) แจง้หรอืใชข้อ้ความทีเ่ป็นเทจ็ หรอืปกปิดขอ้ความจรงิทีค่วรแจง้ต่อบรษิทั 

5) ท างานดว้ยความประมาทเลนิเล่อ กระท าการใด ๆ อนัไม่เหมาะสมแก่การปฏบิตัหิน้าทีข่องผูบ้รหิารทีด่ ีเพื่อให้

งานลุล่วงไปโดยถูกตอ้งและสุจรติ 

6) ปกปิด หรอืบดิเบอืนความจรงิเพื่อใหไ้ดม้าซึ่งผลประโยชน์ของตนเองหรอืผูอ้ื่น ซึ่งอาจจะเป็นผลเสยีหายต่อ

บรษิทั  ไม่ว่าโดยตรงหรอืโดยออ้ม 

7) ขดัขวาง หรอืกระท าการใด ๆ อนัเป็นการขดัขวางการปฏบิตังิานโดยชอบของผูม้อี านาจหน้าทีใ่นบรษิทั  หรอื

ออกค าสัง่ใด ๆ ใหพ้นักงานปฏบิตัใินทางมชิอบหรอืผดิจรยิธรรม 

8) ท าผดิกฎหมายแพ่งและกฎหมายอาญา อนัส่งผลเสยีหายใหแ้ก่ตนเองหรอืผูอ้ื่น ไม่ว่าโดยเจตนาหรอืไม่กต็าม 

9) เปิดเผยค่าจา้งหรอืเงนิเดอืน  อตัราการขึน้เงนิเดอืนของตนเองหรอืของผูอ้ื่น ไม่ว่าโดยเจตนาหรอืไม่กต็าม 

10) เรยีกรบั หรอืยนิยอมจะรบัทรพัยส์นิหรอืประโยชน์อื่นใดจากลูกคา้ ผูค้า้ คู่คา้ คู่แขง่ หรอืบุคคลอื่นใด ทีท่ าธุรกจิ

กบับรษิัท  หรอืการเลี้ยงรบัรอง ซึ่งพสิูจน์ได้ว่าเกินกว่าความเหมาะสม  ยกเว้นของขวญัตามประเพณีนิยม 

หรอืการเลีย้งรบัรองทางธุรกจิตามปกต ิหรอืค่าใชจ้่ายในการส่งเสรมิธุรกจิอนัน ามาซึ่งชื่อเสยีงทางการคา้ เพื่อ

เป็นการแลกเปลี่ยนตามธรรมเนียมนิยม แต่หากสิ่งเหล่านัน้มีมูลค่าเกินกว่า  20,000 บาท  ต้องแจ้งให้

ผูบ้งัคบับญัชาระดบัตัง้แต่ผูบ้งัคบับญัชาทราบทนัท ี

11) ใหส้นิบนไม่ว่าโดยตรงหรอืผ่านบุคคลทีส่าม และ/หรอืใชอ้ทิธพิลอย่างไม่ถูกตอ้งต่อตวัแทนของรฐั  ลูกคา้หรือคู่

คา้ ซึง่นับว่าเป็นการขดัแยง้ต่อนโยบายของบรษิทั 

12) กระท าการเพิ่มเติม ตัดทอนหรอืแก้ไขด้วยประการใด ๆ ในบันทึกหรือขอ้มูลใด ๆ เพื่อเปลี่ยนแปลง หรือ

บดิเบอืนผลการด าเนินงาน และการบนัทกึบญัชใีห้ผดิไปจากความเป็นจรงิโดยเจตนา ไม่ว่าเพื่อจุดประสงค์

ใดๆ กต็าม 

13) ช าระเงนิ หรอืจดัการทางธุรกจิโดยมเีจตนา หรอืท าใหเ้ขา้ใจไดว้่าส่วนหนึ่งของการช าระเงนิ  หรอืการจดัการ

ทางธุรกิจนัน้ ๆ มีจุดประสงค์อื่นนอกเหนือจากวตัถุประสงค์ที่ได้ระบุในเอกสารเพื่อการช าระเงินหรือการ

จดัการทางธุรกจิ 

14) เป็นบุคคลทีม่หีนี้สนิล้นพน้ตวั หรอืมเีหตุผลอย่างหนึ่งอย่างใดตามกฎหมายใหส้นันิษฐานไดว้่ามหีนี้สนิล้นพน้

ตวั 
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15) ไม่รกัษาขอ้มลูทางทรพัยส์นิทางปัญญาของบรษิทั หรอืทีบ่รษิทัไดม้าจากการปฏบิตัหิน้าทีข่องพนักงาน  

16) ลอกเลยีนแบบผลงานและทรพัยส์นิทางปัญญาของผูอ้ื่น 

17) กระท าการใด ๆ อนัเป็นการแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรอืผูอ้ื่นโดยมชิอบ 

18) ใหห้น่วยงานทีไ่ม่ใช่สายจดัซื้อขอการสนับสนุนจากผูค้า้หรอืคู่คา้ (หากมคีวามจ าเป็นทีจ่ะตอ้งขอการสนับสนุน

ดงักล่าวเพื่อประโยชน์ของบรษิัท ให้หน่วยงานต่าง ๆ หารอืกับสายจดัซื้อเพื่อเป็นผู้รบัผิดชอบด าเนินการ 

ยกเวน้ การจดักจิกรรมร่วมทางการตลาด ใหก้ารตลาดของสายการตลาดและพฒันาธุรกจิเป็นผูร้บัผดิชอบ) 

19) กระท าการอนัเป็นการละเลย หรอืเอื้ออ านวยแก่บุคคลใด ๆ ที่จะเข้ามาแสวงหาประโยชน์ หรอืเขา้ถึง หรอื

รบกวนระบบคอมพวิเตอร์ ขอ้มูลคอมพวิเตอร ์ขอ้มูลจราจรคอมพวิเตอร์ของบรษิทั โดยมชิอบ หรอืโดยไม่ได้

รบัอนุญาตจากบรษิัท หรอืจงใจ สนับสนุน ยนิยอมให้เกิดขึน้หรอืมอียู่ซึ่งการกระท าผดิของผูใ้หบ้รกิาร  ตาม

กฎหมายคอมพวิเตอร ์ หรอืกฎหมายลขิสทิธิ ์ หรอืกฎหมายอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

การก าหนดโทษผู้บริหาร 

1) การฝ่าฝืนทีไ่ม่รา้ยแรง:  ผูบ้รหิารจะไดร้บัหนังสอืเตอืนเป็นลายลกัษณ์อกัษร  ซึง่จะระบุลกัษณะของการฝ่าฝืน

รวมทัง้มูลเหตุทีอ่าศยัเป็นหลกัของการฝ่าฝืนนัน้ โดยใหโ้อกาสผูบ้รหิารดงักล่าวโต้แยง้ขอ้กล่าวหาดงักล่าวต่อ

ผูบ้งัคบับญัชา หากไม่สามารถแกปั้ญหาได ้ใหน้ าเสนอเรื่องดงักล่าวต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื่อพจิารณา และ

ให้ถือค าตดัสนิของคณะกรรมการบรษิัทเป็นที่สิ้นสุด หากมกีารฝ่าฝืนเป็นครัง้ที่สอง หรอืผู้บรหิารไม่แก้ไข

ความผดิจากการฝ่าฝืนในครัง้แรกตามที่ได้รบัหนังสอืเตือนนัน้ ผู้บรหิารดงักล่าวจะถูกลงโทษทางวนิัยอย่าง

เคร่งครดั ซึง่อาจรวมถงึการเลกิจา้งได ้

2) การฝ่าฝืนร้ายแรงซึ่งรวมถึงการฝ่าฝืนดงัต่อไปนี้  เช่น การให้หรอืการรบัสนิบน  การฉ้อโกง  การเปิดเผย

ขอ้มูลความลบั หรอืทรพัย์สนิทางปัญญาของบรษิทัต่อบุคคลทีส่าม และการกระท าใดๆ ทีเ่สื่อมเสยีต่อเกียรติ

คุณของบรษิทั หรอืปกปิดหรอืไม่รายงานขอ้มลู การหารอื หรอืเอกสารส าคญัใดๆ ต่อผูบ้งัคบับญัชา บรษิทัอาจ

พจิารณาเลกิจา้งโดยไม่จ่ายค่าชดเชย  และโดยไม่จ าเป็นตอ้งออกหนังสอืเตอืนเป็นลายลกัษณ์อกัษรก่อน 

ข้อพึงปฏิบติัส าหรบัพนักงาน 

 เพื่อเป็นการเสรมิสรา้งการท างานทีด่ ีมปีระสทิธภิาพ พนักงานควรมแีนวทางปฏบิตั ิดงันี้ 

1) พนักงานพึงปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และด้วยความอุตสาหะ ขยันหมัน่เพียร และปรับปรุง

ประสทิธภิาพการท างานใหด้ยีิง่ขึน้ ทัง้นี้เพื่อประโยชน์ต่อตนเองและบรษิทั 

2) พนักงานพงึประพฤตปิฏบิตัติามกฎระเบยีบ ขอ้บงัคบัในการท างานของบรษิทัโดยเคร่งครดั 

3) พนักงานพงึใหค้วามเคารพและเชื่อฟังผูบ้งัคบับญัชาทีส่ัง่การโดยชอบดว้ยนโยบาย และระเบยีบขอ้บงัคบัของ

บรษิทั 

4) พนักงานพงึมคีวามสมคัรสมานสามคัคตี่อกนั และเอื้อเฟ้ือช่วยเหลอืซึ่งกนัและกนั ไม่ก่อใหเ้กิดความขดัแย้ง 

ซึง่จะน าไปสู่ความเสยีหายต่อบุคคลอื่น และบรษิทั 
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5) พนักงานพึงเคารพสิทธแิละให้เกียรติซึ่งกันและกนัหลีกเลี่ยงการน าข้อมูลหรอืเรื่องราวของผู้อื่นทัง้ในเรื่อง

เกีย่วกบัการปฏบิตังิาน และเรื่องส่วนตวัไปเปิดเผยหรอืวพิากษ์วจิารณ์ในลกัษณะทีจ่ะก่อใหเ้กดิความเสยีหาย

ทัง้ต่อพนักงาน และต่อบรษิทั 

6) พนักงานพงึหลกีเลี่ยงการรบัของขวญัใด ๆ ทีอ่าจท าใหต้นเองรูส้กึอดึอดัในการปฏบิตัหิน้าทีใ่นภายหน้า หาก

หลกีเลีย่งไม่ไดใ้หแ้จง้ต่อผูบ้งัคบับญัชาทราบในทนัท ี

7) พนักงานไม่ใชต้ าแหน่งหน้าที ่หรอืประโยชน์จากหน้าทีก่ารงาน แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน หรอืพรรคพวก 

หรอืท าธุรกจิแขง่ขนักบับรษิทั 

8) พนักงานพงึปฏบิตั ิต่อลูกคา้ คู่คา้ ดว้ยความซื่อสตัยสุ์จรติ และดว้ยความเสมอภาค 

9) พนักงานพงึรกัษาความลบัของลูกคา้ คู่คา้ และองคก์รอย่างเคร่งครดั 

10) พนักงานพงึรายงานเรื่องทีไ่ดร้บัทราบใหผู้บ้งัคบับญัชาโดยมชิกัชา้ เมื่อเรื่องทีร่บัทราบอาจมผีลกระทบต่อการ

ด าเนินงาน หรอืชื่อเสยีงของบรษิทั 

11) พนักงานพึงรกัษาดูแลสิทธิประโยชน์ และทรพัย์สินของบรษิัทให้มีสภาพดี ให้ได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที ่

ประหยดั มใิหส้ิน้เปลอืง สญูเปล่า เสยีหาย หรอืเสื่อมสลายก่อนเวลาอนัสมควร 

บทก าหนดโทษพนักงาน 

 กรณีที่พนักงานปฏบิตัตินในลกัษณะทีก่่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับรษิัท ให้พิจารณาไปตาม

โครงสรา้งการจดัองค์กรของบรษิทั และระเบยีบขอ้บงัคบัเกี่ยวกบัการท างาน ทัง้นี้ ใหแ้ต่ละฝ่ายงานเป็นผูพ้จิารณา

เองในเบื้องตน้และสรุปเรื่องส่งต่อใหผู้บ้งัคบับญัชาระดบัสูงและสายงานทีเ่กี่ยวขอ้งต่อไป เพื่อตดัสนิความผดิพรอ้ม

ทัง้ระบุโทษตามความเหมาะสมต่อไป แต่หากความขดัแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นรุนแรงและก่อให้เกิดความ

เสยีหายเป็นอย่างมาก ไม่อาจอยู่ในวนิิจฉัยของตน้สงักดัได ้กใ็หน้ าเรื่องเขา้สู่ฝ่ายบรหิารของบรษิทั เพื่อพจิารณาหา

ขอ้สรุปและก าหนดโทษต่อไป  

การก าหนดโทษ 

1) ตกัเตอืนดว้ยวาจา 

2) ตกัเตอืนดว้ยหนังสอื 

3) ตดัค่าจา้ง 

4) พกังาน 

5) เลกิจา้ง โดยไม่จ่ายค่าชดเชยภายใตก้ฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน 

6) ด าเนินคดตีามกฎหมาย 

6.3 การเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีส าคญัของนโยบาย แนวปฏิบติั และระบบการก ากบัดแูลกิจการในรอบปี

ท่ีผ่านมา 

1) การเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีส าคญัเก่ียวกบัการทบทวน นโยบาย แนวปฏิบติั และระบบการ

ก ากบัดแูลกิจการ หรือกฎบตัรคณะกรรมการในรอบปีท่ีผ่านมา 
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- แต่งตัง้เลขานุการบรษิทั 

- ทบทวนค่านิยมองคก์ร 

- ทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการบรษิทั กฎบตัรคณะกรรมการชุดย่อย และกฎบตัรกรรมการผูอ้ านวยการ 

- ทบทวนคู่มอืการด าเนินการ 

- อนุมตันิโยบายและคู่มอืดงัต่อไปนี้ 

1) จรรยาบรรณทางธุรกจิ 

2) นโยบายการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี

3) นโยบายการจ่ายปันผล 

4) นโยบายการลงทุนในบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม 

5) นโยบายการท ารายการระหว่างกนั 

6) นโยบายการแจง้เบาะแสการกระท าความผดิ 

7) นโยบายการใชข้อ้มลูภายใน 

8) นโยบายการถอืครองหลกัทรพัย ์

9) นโยบายความรบัผดิชอบต่อสงัคม 

10) นโยบายต่อตา้นคอรร์ปัชัน่ 

11) นโยบายการบรหิารความเสีย่ง 

12) นโยบายบญัช ี

13) นโยบายคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล 

14) นโยบายการจดัท าแผนงานและงบประมาณประจ าปี 

15) นโยบายการบรหิารความต่อเนื่องทางธุรกจิ 

16) คู่มอืการวางแผนสบืทอดต าแหน่งงาน 

2) การปฏิบติัในเร่ืองอ่ืนๆ ตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

บรษิทัจดัใหม้กีารทบทวนนโยบายก ากบัดแูลกจิการที่ดเีป็นประจ าทุกปี 
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7. โครงสร้างการก ากบัดแูลกิจการ และข้อมูลส าคญัเก่ียวกบัคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอ่ืนๆ 

7.1 โครงสร้างการก ากบัดแูลกิจการ 

บรษิทัมโีครงสรา้งการจดัการตามทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมคณะกรรมการครัง้ที่ 1/2565 เมื่อวนัที ่4 มนีาคม 2565 ดงันี้ 
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7.2 ข้อมูลเก่ียวกบัคณะกรรมการ 

1. องคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษทั 

 ณ. วนัที ่4 มนีาคม 2565 คณะกรรมการบรษิัทมจี านวนทัง้สิ้น 7 ท่าน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ 4 

ท่าน คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 57 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด ซึง่มจี านวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการ

ทัง้หมด ทัง้นี้ มกีรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิารจ านวน 4 ท่าน คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 57 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด 

และกรรมการที่เป็นผู้บรหิารจ านวน 3 ท่าน คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 43 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด ปัจจุบนัมี

กรรมการซึ่งเป็นเพศหญิงจ านวน 2 ท่าน และเพศชายจ านวน 5 ท่าน โดยกรรมการทุกท่านเป็นผูท้รงคุณวุฒทิี่มี

คุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศ

คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ 

ฉบบัลงวนัที ่30 กนัยายน 2559 และทีม่แีกไ้ขเพิม่เตมิทุกประการ  

 ทัง้นี้ ใหค้ณะกรรมการบรษิทัเลอืกกรรมการในคณะกรรมการบรษิทัเป็นประธานกรรมการบรษิัท และรอง

ประธานกรรมการบรษิทั โดยกรรมการทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ 2 ต าแหน่งดงักล่าวต้องไม่ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ

ผูจ้ดัการ และเป็นกรรมการอสิระ 

 โดยขอ้มลูและรายละเอยีดทีเ่กี่ยวขอ้ง และประวตักิรรมการปรากฏในเอกสารแนบ 1 “รายละเอยีดเกีย่วกบั

กรรมการ ผูบ้รหิาร ผูม้อี านาจควบคุม ผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายใหร้บัผดิชอบสงูสุดในสายงานบญัชแีละการเงนิ ผูท้ีไ่ดร้บั

มอบหมายใหร้บัผดิชอบโดยตรงในการควบคุมดแูลการท าบญัช ีและเลขานุการบรษิทั” 

2. ข้อมูลกรรมการรายบุคคล 

 ณ. วนัที ่4 มนีาคม 2565 คณะกรรมการบรษิทัประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 7 ท่าน ดงันี้ 

รายชื่อกรรมการ ต าแหน่ง 

1. นายปวณิ ช านิประศาสน์ ประธานกรรมการบรษิทั / กรรมการอสิระ  

2. นายไพฑรูย ์รกัษ์ประเทศ รองประธานกรรมการบรษิทั / ประธานกรรมการตรวจสอบ /

กรรมการอสิระ 

3. นางพรนิภา เรงิหริญั กรรมการบรษิทั / กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ 

4. นายปรชีา เปล่งผวิ กรรมการบรษิทั / กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ 

5. นายอรรถปวทิย ์มโนธรรมรกัษา กรรมการบรษิทั / กรรมการผูจ้ดัการ 

6. นายรณฤทธิ ์ฐติสุิรยิารกัษ์ กรรมการบรษิทั  

7. นางสาวปุณิกา มโนธรรมรกัษา กรรมการบรษิทั  
หมายเหตุ: ไดร้บัการแต่งตัง้โดยทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่1/2565 เมื่อวนัที ่4 มนีาคม 2565 
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 โดยม ีนางสาวป่ินอนงค ์พชืมงคล เป็นเลขานุการบรษิทั ตามทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้โดยประชุมคณะกรรมการ

บรษิทั ครัง้ที ่1/2565 เมื่อวนัที ่4 มนีาคม 2565 โดยเลขานุการบรษิทัไดผ้่านการอบรมหลกัสตูรเลขานุการบรษิทั 

(Company Secretary Program) จากสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) รุ่นที ่116/2564 

กรรมการผูม้อี านาจลงลายมอืชื่อผกูพนับรษิทั 

 กรรมการผูม้อี านาจลงลายมอืชื่อผูกพนับรษิทั ได้แก่ นายอรรถปวทิย์ มโนธรรมรกัษา หรอื นายรณฤทธิ ์

ฐติิสุรยิารกัษ์ หรอื นางสาวปุณิกา มโนธรรมรกัษา กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมอืร่วมกนัและประทบัตรา

ส าคญัของบรษิทั 

3. ข้อมูลเก่ียวกบับทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษทั และกรรมการผู้จดัการ 

 ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่1/2565 เมื่อวนัที ่4 มนีาคม 2565 ไดก้ าหนดขอบเขต อ านาจ หน้าที่

ของคณะกรรมการบรษิทั ดงันี้ 

1) ปฏบิตัิหน้าที่ดว้ยความรบัผดิชอบ ความระมดัระวงัและความซื่อสตัย์สุจรติ โดยค านึงถงึผลประโยชน์สูงสุด

ของบรษิทัเป็นส าคญั รวมทัง้ตอ้งปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบับรษิทั ตลอดจนมติที่

ประชุมผูถ้อืหุน้  

2) ก าหนดและพิจารณาอนุมัติวิสยัทศัน์ กลยุทธ์ ทิศทางในการด าเนินธุรกิจ เป้าหมาย แนวทาง นโยบาย 

แผนงานการด าเนินธุรกิจ งบประมาณ โครงสรา้งการบรหิารจดัการ อ านาจอนุมตัิของบรษิัท การก าหนด

นโยบายการลงทุน การขยายกจิการ การประชาสมัพนัธ์ ก าหนดแผนการเงิน รายงานประจ าปี งบประมาณ

รวมทัง้งบประมาณประจ าปี การบรหิารทรพัยากรบุคคล และการลงทุนดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศตามทีค่ณะ

กรรมการบรหิารน าเสนอ รวมทัง้ควบคุมก ากบัดูแล (Monitoring and Supervision) การบรหิาร การจดัการ

และตดิตามผลการด าเนินงานของฝ่ายบรหิารของทัง้บรษิทัใหเ้ป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณ

ทีก่ าหนดไวอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลตามนโยบายทางธุรกจิเพื่อเพิม่มลูค่าสงูสุดใหแ้ก่บรษิทัและผู้

ถอืหุน้ 

3) ตดิตามและประเมนิผลการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการบรหิารและฝ่ายจดัการอย่างต่อเนื่องและสม ่าเสมอ

เพื่อใหบ้รรลุกลยุทธแ์ละเป็นไปตามแผนงานและงบประมาณ  

4) พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้บุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลกัษณะต้องห้ามที่ก าหนดในพระราชบญัญัติบริษัท

มหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ รวมถึงประกาศขอ้บงัคบั 

และ/หรอืระเบยีบที่เกี่ยวขอ้งเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ ในกรณีที่เป็นการแต่งตัง้กรรมการแทนต าแหน่ง

กรรมการทีว่่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถงึคราวออกตามวาระ 

5) พจิารณาแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบโดยมคีุณสมบตัติามที่ก าหนดในกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ

และกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน รวมถงึประกาศ

ขอ้บงัคบัและ/หรอืระเบยีบของตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
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6) พิจารณาแต่งตัง้กรรมการบริหาร โดยคัดเลือกจากกรรมการและ/หรือผู้บริหารของบริษัทและ/หรือ

บุคคลภายนอกทีม่คีุณสมบตัเิป็นไปตามทีก่ าหนดในกฎบตัรคณะกรรมการบรหิาร พรอ้มทัง้ก าหนดขอบเขต 

อ านาจ หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของกรรมการบรหิาร 

7) พจิารณาแต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อยอื่น พรอ้มทัง้ก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรบัผดิชอบ เพื่อ

ช่วยเหลอืและสนับสนุนการปฏบิตังิานตามความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทั 

8) พจิารณาแต่งตัง้กรรมการผูจ้ดัการที่มคีุณสมบตัเิป็นไปตามขอบเขตอ านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของ

กรรมการผู้จดัการ พร้อมทัง้ก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ และก าหนดกรอบและ

นโยบายส าหรบัการก าหนดเงนิเดอืน การปรบัขึน้เงนิเดอืน การก าหนดเงนิโบนัส ค่าตอบแทน และบ าเหน็จ

รางวลัของกรรมการผูจ้ดัการ 

9) พจิารณาแต่งตัง้เลขานุการบรษิทัพรอ้มทัง้ก าหนดขอบเขต อ านาจ หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบเพื่อช่วยเหลอื

คณะกรรมการบรษิทัในการปฏบิตังิานต่างๆ เพื่อใหก้ารด าเนินธุรกจิของบรษิทัเป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ 

และระเบยีบขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง 

10) พจิารณาก าหนดและแกไ้ขเปลีย่นแปลงชื่อกรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนับรษิทัได้ 

11) พจิารณาอนุมตักิารท ารายการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัย์ และ/หรอืการท ารายการทีเ่กี่ยวโยงกนั เวน้

แต่รายการดงักล่าวจะต้องไดร้บัอนุมตัิจากที่ประชุมผูถ้ือหุน้ ทัง้นี้ ในการพจิารณาอนุมตัดิงักล่าวจะเป็นไป

ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และ/หรอืประกาศ ขอ้บงัคบั และ/หรอืระเบยีบที่เกี่ยวขอ้งของ

ตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

12) พิจารณาอนุมตัิการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อเห็นว่ าบริษัทมีก าไรพอสมควรที่จะท า

เช่นนัน้และรายงานการจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทราบในการประชุมผูถ้อืหุน้คราวต่อไป 

13) จดัท ารายงานประจ าปีของคณะกรรมการบรษิัทและงบการเงนิรวม รวมทัง้งบการเงนิเฉพาะกิจการของ

บรษิัท ณ วนัสิน้สุดรอบระยะเวลาบญัชขีองบรษิทั ซึ่งผู้สอบบญัชตีรวจสอบแล้ว เพื่อแสดงถงึฐานะการเงนิ

และผลการด าเนินงานในรอบปีทีผ่่านมา และน าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาและอนุมตัิ 

14) พิจารณาคดัเลอืกและให้ความเห็นชอบการเสนอรายชื่อผู้สอบบญัชขีองบรษิัท  รวมทัง้พิจารณาก าหนด

ค่าตอบแทนที่เหมาะสม ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบน าเสนอ ก่อนน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการ

ประชุมสามญัประจ าปี เพื่อพจิารณาและอนุมตั ิ

15) ด าเนินการให้บรษิัทน าระบบงานบญัชีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมาใช้ รวมทัง้จดัให้มีระบบควบคุม

ภายในและระบบตรวจสอบภายในทีม่ปีระสทิธภิาพ 

16) พจิารณาก าหนดนโยบายดา้นการบรหิารความเสีย่ง (Risk Management) ใหค้รอบคลุมทัง้องคก์ร และก ากบั

ดแูลใหม้รีะบบหรอืกระบวนการในการบรหิารจดัการความเสีย่ง โดยมมีาตรการรองรบัและวธิคีวบคุมเพื่อลด

ผลกระทบต่อธุรกจิของบรษิทัอย่างเหมาะสม 

17) จดัใหม้นีโยบายเกี่ยวกบัการก ากบัดูแลกิจการที่ด ีและนโยบายการต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชัน่ทุกรูปแบบ

ของบรษิัทตามหลกัธรรมาภิบาลที่เป็นลายลกัษณ์อกัษร อย่างน้อยตามแนวทางที่ตลาดหลกัทรพัย์ฯ และ/
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หรอืส านักงาน ก.ล.ต. ก าหนด และมกีารปรบัใชน้โยบายดงักล่าวอย่างมปีระสทิธภิาพ เพื่อให้เชื่อมัน่ไดว้่า

บรษิทัมคีวามรบัผดิชอบต่อผูม้ส่ีวนเกีย่วขอ้งทุกกลุ่มดว้ยความเป็นธรรม 

18) ดแูลไม่ใหเ้กดิปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหว่างผูม้ส่ีวนไดเ้สยีของบรษิทั ทัง้นี้ ในกรณีทีก่รรมการ

รายใดมีส่วนได้เสียในธุรกรรมใดที่ท ากับบริษัท หรอืมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทเพิ่มขึ้นหรือลดลง ให้

กรรมการรายดงักล่าวแจง้ใหบ้รษิทัทราบโดยไม่ชกัชา้ 

19) ดแูลใหม้กีารเปิดเผยบทบาทและหน้าทีข่องคณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการชุดย่อย จ านวนครัง้ของ

การประชุม และจ านวนครัง้ทีก่รรมการแต่ละท่านเขา้ร่วมประชุมในปีทีผ่่านมา และรายงานผลการปฏบิตังิาน

ของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด 

20) ส่งเสริมให้กรรมการและผู้บรหิารของบรษิัท เข้าร่วมหลกัสูตรสมัมนาต่าง ๆ ของสมาคมส่งเสรมิสถาบัน

กรรมการบรษิทัไทย ในหลกัสตูรทีเ่กีย่วขอ้งกบัหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของกรรมการและผูบ้รหิารนัน้ 

21) ตดิตามและก ากบัดูแลการบรหิารจดัการและการด าเนินงานต่างๆ ของบรษิทัใหเ้ป็นไปตามนโยบายทีบ่รษิทั

ก าหนด กฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกบัการด าเนินธุรกจิ รวมทัง้กฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์

ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยอนุโลมเท่าทีไ่ม่

ขดัหรอืแยง้กบักฎหมายอื่น 

22) มอบหมายหรอืแต่งตัง้บุคคลอื่นใดใหด้ าเนินกจิการของบรษิทั ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบรษิัท

หรืออาจมอบอ านาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอ านาจ และ/หรือภายในเวลาตามที่คณะกรรมการบริษัท

เหน็สมควรซึง่คณะกรรมการบรษิทัอาจยกเลกิ เพกิถอน เปลีย่นแปลงหรอืแกไ้ขอ านาจนัน้ ๆ ได้ 

23) ทัง้นี้ การมอบหมายอ านาจ หน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทันัน้ จะไม่มลีกัษณะเป็นการ

มอบอ านาจ หรอืมอบอ านาจช่วงทีท่ าใหค้ณะกรรมการบรษิทั หรอืผูร้บัมอบอ านาจจากคณะกรรมการบรษิทั

สามารถอนุมตัริายการที่ตนหรอืบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ (ตามทีน่ิยามไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบั

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ หรอืประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน) อาจมส่ีวนไดเ้สยีหรอือาจไดร้บั

ประโยชน์ในลกัษณะใดๆ หรอือาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์อื่นใดกบับรษิทัหรอืบรษิทัย่อย ยกเวน้เป็น

การอนุมตัริายการทีเ่ป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑท์ีท่ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้หรอืคณะกรรมการบรษิทัพจิารณา

อนุมตัไิว ้

 ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่1/2565 เมื่อวนัที ่4 มนีาคม 2565 ไดก้ าหนดขอบเขต อ านาจ หน้าที่

ของกรรมการผูจ้ดัการ ดงันี้ 

1) การก ากับดูแลการด าเนินงานของบรษิัท โดยรวมเพื่อให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ในการด าเนินธุรกิจของ

บรษิทั และตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 

2) ก าหนดกลยุทธ์และแผนการทางธุรกิจเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัท และด าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

ตามกลยุทธแ์ละแผนการทางธุรกจิทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั 

3) ด าเนินการและปฏบิตัภิารกจิตามทีค่ณะกรรมการมอบหมาย และตามนโยบายของคณะกรรมการบรษิทั 
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4) สัง่การ ออกระเบยีบ ประกาศ บนัทกึ เพื่อใหก้ารปฏบิตังิานเป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบรษิทั 

5) อนุมตัแิละ/หรอืมอบอ านาจการท านิตกิรรมเพื่อผกูพนับรษิทัส าหรบัธุรกรรมปกตขิองบรษิทั รวมถงึธุรกรรมที่

ประธานเจ้าหน้าที่บรหิารได้รบัมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษัทให้ด าเนินการแทน ทัง้นี้ ให้รวมถึง

ธุรกรรมใดๆ ทีไ่ม่เป็นการผกูพนัทรพัยส์นิของบรษิทัโดยตรง 

6) ประสานงานผูบ้รหิารและพนักงานเพื่อใหป้ฏบิตัติามนโยบายและทศิทางทางธุรกจิทีไ่ดร้บัจากคณะกรรมการ

บรษิทั 

7) แสวงโอกาสทางธุรกจิและการลงทุนใหม่ๆ  ทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิหลกัของบรษิทัและบรษิทัย่อย เพื่อเพิม่รายได้

และก าไรใหแ้ก่บรษิทั 

8) พจิารณาการน าสทิธแิละทรพัย์สนิของบรษิัทไปก่อภาระผูกพนัใดกบับุคคล บรษิัท ห้าง ร้าน หรอืสถาบนั

การเงนิ เพื่อน าเสนอคณะกรรมการอนุมตั ิ

9) พจิารณาอนุมตักิารจ่ายค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานปรกตติามวงเงนิทีค่ณะกรรมการบรษิทัอนุมตัมิอบหมาย

ไว ้

10) พจิารณาอนุมตัิการลงทุนในตราสารและหลกัทรพัย์ เพื่อบญัชบีรษิัทในวงเงนิตามที่คณะกรรมการบรษิัท

อนุมตัมิอบหมายไว ้

11) อนุมตัใินหลกัการการลงทุนในการขยายธุรกจิ ตลอดจนการร่วมทุนกบัผู้ประกอบกจิการอื่นๆ และใหน้ าเสนอ

คณะกรรมการบรษิทัเพื่ออนุมตัใินทีป่ระชุมคราวถดัไป 

12) อนุมตักิารใชจ้่ายเงนิลงทุนทีส่ าคญัทีไ่ดก้ าหนดไวใ้นงบประมาณรายจ่ายประจ าปี หรอืทีค่ณะกรรมการบรษิทั

ไดเ้คยมมีตอินุมตัใินหลกัการไวแ้ลว้ 

13) ดูแลการท างานของพนักงานให้เป็นไปตามนโยบาย กฎระเบยีบต่างๆ รวมถงึการปฏิบตัิงานด้วยหลกัธรร

มาภบิาล ในการท าธุรกจิ 

14) ส่งเสรมิพฒันาความรู ้ความสามารถ และศกัยภาพของพนักงานเพื่อเพิม่ศกัยภาพขององคก์รโดยรวม 

15) พจิารณาแต่งตัง้ทีป่รกึษาต่างๆ ทีจ่ าเป็นต่อการด าเนินการของบรษิทั 

16) พจิารณาอนุมตัิการท ารายการที่เกี่ยวโยงกนัที่ เป็นเงื่อนไขปรกติทางการค้า เช่น ซื้อขายสนิค้าด้วยราคา

ตลาด การคดิค่าธรรมเนียมบรกิารในอตัราค่าธรรมเนียมปรกติ และการให้เครดติเทอมเหมอืนลูกค้าทัว่ไป 

เป็นตน้ ทัง้นี้ภายใตน้โยบายทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั 

17) อนุมตักิารแต่งตัง้ โยกยา้ย และเลกิจา้งพนักงานระดบัผูบ้รหิาร 

18) ด าเนินกิจการงานดา้นอื่นๆ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั ทัง้นี้ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร

ไม่มอี านาจในการอนุมตัิเรื่องหรอืรายการที่เกี่ยวโยงกนัที่ไม่ใช่เป็นเงื่อนไขปรกตทิางการค้า รายการได้มา

จ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย์ส าคญัของบรษิัท และ/หรอืรายการที่ประธานเจ้าหน้าที่บรหิารหรอืบุคคลที่อาจมี

ความขดัแย้งมีส่วนได้เสยี หรอืมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดที่จะท าขึ้นกับบรษิัทและ

บรษิทัย่อย ยกเวน้เป็นรายการทีเ่ป็นเงือ่นไขปรกตทิางการคา้ทีไ่ดม้กีารก าหนดนโยบายและหลกัเกณฑ์ โดย

ไดอ้นุมตัริายการทีเ่ป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ทีค่ณะกรรมการบรษิทัไดพ้จิารณาอนุมตัไิวแ้ละไดข้อ
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ความเหน็ชอบจากผูถ้อืหุน้ ในการท ารายการเกีย่วโยงกนัและการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึ่งสนิทรพัย์ทีส่ าคญั

ของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อยแล้ว เพื่อใหส้อดคล้องกบัขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยในเรื่อง

ดงักล่าว 

19) ให้มอี านาจในการมอบอ านาจช่วง และ/หรอืมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏบิตังิานเฉพาะอย่างแทนได ้ โดยการ

มอบอ านาจช่วงและ/หรอืการมอบหมายดงักล่าวใหอ้ยู่ภายในขอบเขตแห่งการมอบอ านาจตามหนังสอืมอบ

อ านาจทีใ่หไ้ว ้และ/หรอืใหเ้ป็นไปตามระเบยีบ ขอ้ก าหนด หรอืค าสัง่ทีค่ณะกรรมการของบรษิทัไดก้ าหนดไว ้

ทัง้นี้ การมอบหมายอ านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารนัน้ จะตอ้งไม่มลีกัษณะ

เป็นการมอบอ านาจ หรอืการมอบอ านาจช่วงที่ท าให้ประธานเจ้าหน้าที่บรหิารหรอืผู้รบัมอบอ านาจจาก

ประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร สามารถอนุมตัิรายการที่ตนหรอืบุคคลที่อาจมีความขดัแย้ง (ตามที่นิยามไว้ใน

ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ หรือประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน) 

อาจมส่ีวนไดเ้สยี หรอือาจไดร้บัประโยชน์ในลกัษณะใดๆ หรอือาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกบั

บรษิทัหรอืบรษิทัย่อย ยกเวน้เป็นการอนุมตัริายการทีเ่ป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑท์ีท่ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้

หรอืคณะกรรมการบรษิทัไดพ้จิารณาอนุมตัไิว ้

7.3 ข้อมูลเก่ียวกบัคณะกรรมการชุดย่อย 

ณ วนัที่ 4 มนีาคม 2565 บรษิัทมคีณะกรรมการชุดย่อยจ านวน 3 ชุด ซึ่งประกอบด้วย (1) คณะกรรมการ

ตรวจสอบ (2) คณะกรรมการบรหิาร และ (3) คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน และคณะท างานชุดย่อย 

จ านวน 3 ชุด ประกอบด้วย (1) คณะท างานบริหารความเสี่ยง และ (2) คณะท างานก ากับดูแลกิจการ และ(3) 

คณะท างานความรบัผดิชอบต่อสงัคม โดยมขีอ้มลูเกีย่วกบับทบาทหน้าทีแ่ละรายชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย ดงันี้ 

1. ข้อมูลเก่ียวกบับทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการชุดย่อย 

• ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1) สอบทานให้บรษิัทมีรายงานทางการเงนิอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับ

ผูส้อบบญัช ีและผูบ้รหิารทีร่บัผดิชอบจดัท ารายงานทางการเงนิทัง้ในรายไตรมาสและประจ าปี คณะกรรมการ

ตรวจสอบอาจแนะใหผู้ส้อบบญัชสีอบทานหรอืตรวจสอบรายการใดๆ ทีเ่หน็ว่าจ าเป็นและเป็นเรื่องส าคญัใน

ระหว่างการตรวจสอบบญัชขีองบรษิทักไ็ด ้

2) สอบทานให้บริษัทและบริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายใน ( internal control) และระบบการตรวจสอบ

ภายใน (internal audit) ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้

ตรวจสอบภายใน และพจิารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหค้วามเหน็ชอบใน

การพจิารณาแต่งตัง้ โยกยา้ย เลกิจา้ง และก าหนดค่าตอบแทนของหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรอื

หน่วยงานอื่นใดทีร่บัผดิชอบเกีย่วกบัการตรวจสอบภายใน รวมทัง้อนุมตัแิผนการตรวจสอบภายใน ตลอดจน

มอบหมายงานแก่เจา้หน้าทีต่รวจสอบภายในเพื่อสนับสนุนงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
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3) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรพัย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาด

หลกัทรพัยฯ์ และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั และมาตรฐานทีเ่กีย่วขอ้ง 

4) พจิารณาคดัเลอืกและเสนอแต่งตัง้ผูส้อบบญัชขีองบรษิทั และเสนอค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชดีงักล่าว  โดย

ค านึงถึงความน่าเชื่อถอื ความเพยีงพอของทรพัยากร ปรมิาณงานตรวจสอบของส านักงานตรวจสอบบญัชี

นัน้ รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รบัมอบหมายให้ท าการตรวจสอบบญัชีของบรษิัท นอกจากนี้ 

คณะกรรมการตรวจสอบตอ้งเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชโีดยไม่มฝ่ีายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ยอย่างน้อย

ปีละครัง้ 

5) พจิารณาใหค้วามเหน็การเขา้ท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนัหรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ของ

บรษิัท ตามขอ้ก าหนดของกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวขอ้งและขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์ฯ ทัง้นี้ 

เพื่อใหม้ัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สงูสุดต่อบรษิทั 

6) จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบรษิทั  ซึง่รายงานดงักล่าว

ลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ  และรายงานดงักล่าวควรประกอบดว้ยขอ้มลูอย่างน้อยดงัต่อไปนี้  

- ความเห็นเกี่ยวกบักระบวนการจดัท าและการเปิดเผยขอ้มูลในรายงานทางการเงนิของบรษิัทถึงความ

ถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นทีเ่ชื่อถอืได ้

- ความเหน็เกีย่วกบัความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายในของบรษิทั 

- ความเหน็เกี่ยวกบัการปฏิบตัติามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ขอ้ก าหนดของตลาด

หลกัทรพัยฯ์ หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 

- ความเหน็เกีย่วกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัช ี

- ความเหน็เกีย่วกบัรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ของบรษิทั 

- จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 

- ความเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รบัจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร 

(charter) 

- รายงานอื่นใดทีเ่หน็ว่าผูถ้อืหุน้และผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบที่

ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 

7) สอบทาน ทบทวน และให้ความเห็นเกี่ยวกบันโยบายต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการ

ตรวจสอบ เช่น นโยบายบญัช ีนโยบายการก ากับดูแลกิจการ นโยบายความรบัผดิชอบต่อสงัคมและการ

ต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่ เป็นตน้ 

8) สอบทานความถูกตอ้งของเอกสารอา้งองิและแบบประเมนิตนเองเกีย่วกบัมาตรการต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่ของ

บรษิทัตามโครงการแนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจรติ และใหค้วามเหน็ในรายงานผล

การประเมนิการก ากบัดูแลกจิการและความรบัผดิชอบต่อสงัคมและการต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่ของบรษิทัตาม

โครงการแนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจรติ 
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9) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย เช่น 

ทบทวนนโยบายการบรหิารทางการเงนิและการบรหิารความเสีย่ง ทบทวนการปฏบิตัติามจรรยาบรรณทาง

ธุรกิจของผู้บรหิาร ทบทวนร่วมกบัผู้บรหิารของบรษิัทในรายงานส าคญั ๆ ต้องเสนอต่อสาธารณชนตามที่

กฎหมายก าหนด ไดแ้ก่ บทรายงานและการวเิคราะหข์องฝ่ายบรหิาร เป็นตน้ 

10) มีอ านาจในการด าเนินการตรวจสอบและสอบสวนตามที่จ าเป็นในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งมีข้อบ่งชี้ได้ว่าอาจมี

ผลกระทบอย่างมนีัยส าคญัต่อชื่อเสยีง ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานของบรษิทั รวมถงึผลประโยชน์ทีผู่้

ถอืหุน้พงึไดร้บั เช่น 

- รายการทีอ่าจเกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

- ขอ้สงสยัหรอืสนันิษฐานว่าอาจมกีารทุจรติหรอืมสีิง่ผดิปกตหิรอืมคีวามบกพร่องทีส่ าคญัในระบบควบคุม

ภายในของบรษิทั 

- ข้อสงสัยว่าอาจมีการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ ข้อก าหนดของตลาด

หลกัทรพัยฯ์ หรอืกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 

- รายงานอื่นใดทีเ่หน็ว่าคณะกรรมการบรษิทัควรทราบ 

11) คณะกรรมการตรวจสอบมอี านาจในการแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรกึษาทางวชิาชพีอื่นใด เมื่อ

เหน็ว่าจ าเป็นดว้ยค่าใชจ้่ายของบรษิทัเพื่อใหก้ารปฏบิตังิานภายใตห้น้าทีค่วามรบัผดิชอบส าเรจ็ลุล่วงดว้ยด ี 

12) หากคณะกรรมการตรวจสอบไดร้ายงานต่อคณะกรรมการบรษิทัถงึสิง่ทีม่ผีลกระทบอย่างมนีัยส าคญัต่อฐานะ

การเงนิและผลการด าเนินงาน และได้มกีารหารอืร่วมกนักบัคณะกรรมการบรษิัทและผู้บรหิารแล้วว่าต้อง

ด าเนินการปรบัปรุงแกไ้ข เมื่อครบก าหนดเวลาทีก่ าหนดไวร้่วมกนั หากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่ามกีาร

เพกิเฉยต่อการด าเนินการแก้ไขดงักล่าวโดยไม่มเีหตุผลอนัสมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจ

รายงานสิง่ทีพ่บดงักล่าวต่อส านักงาน ก.ล.ต. หรอืตลาดหลกัทรพัยฯ์ ได ้

• ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 

1) จดัท าวิสยัทัศน์ กลยุทธ์ ทิศทางในการด าเนินธุรกิจ เป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนการด าเนินธุรกิจ 

งบประมาณ โครงสรา้งการบรหิารงาน และอ านาจอนุมตัขิองบรษิทัเพื่อเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทัเหน็ชอบ

และอนุมตั ิและด าเนินการตามทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบรษิทั รวมถงึตรวจสอบและตดิตาม

ผลการด าเนินงานดงักล่าวใหเ้ป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 

2) พิจารณากลัน่กรองข้อเสนอของฝ่ายจัดการในการก าหนดนโยบายการลงทุน การขยายกิจการ การ

ประชาสมัพนัธ์ ก าหนดแผนการเงนิ รายงานประจ าปี งบประมาณรวมทัง้งบประมาณประจ าปี การบรหิาร

ทรพัยากรบุคคล และการลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเป็นผู้

พจิารณาก าหนดต่อไป 
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3) มอี านาจแต่งตัง้คณะท างานเพื่อการด าเนินกิจการหรอืการบรหิารงานของบรษิัทและการก าหนดอ านาจ 

หน้าที่ และความรบัผดิชอบของคณะท างาน รวมถึงควบคุมก ากบัดูแลให้การด าเนินงานของคณะท างานที่

แต่งตัง้บรรลุตามนโยบายและเป้าหมายทีก่ าหนด 

4) ติดตามผลการด าเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามกรอบนโยบาย และเป้าหมายที่ได้รบัการอนุมัติจาก

คณะกรรมการบรษิทัและก ากบัดแูลใหก้ารด าเนินงานมคีุณภาพและประสทิธภิาพ 

5) พิจารณาเรื่องการจดัสรรงบประมาณประจ าปีตามที่ฝ่ายจดัการเสนอ ก่อนที่จะน าเสนอให้คณะกรรมการ

บรษิทัพจิารณาและอนุมตั ิ

6) มอี านาจพจิารณาอนุมตักิารใชจ้่ายทางการเงนิในการด าเนินการทีเ่ป็นธุรกรรมปกตขิองธุรกจิของบรษิทั แต่

ไม่เกนิงบประมาณทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั 

7) ศกึษาความเป็นไปไดส้ าหรบัโครงการใหม่ๆ และมอี านาจพจิารณาอนุมตัเิขา้ร่วมประมูลงานต่างๆ ตลอดจน

เขา้ด าเนินงานโครงการต่างๆ ตามทีเ่ห็นสมควร รวมถงึการท านิตกิรรมทีเ่กี่ยวขอ้งกบัเรื่องดงักล่าวจนเสรจ็

การ 

8) อนุมตักิารใชจ้่ายเงนิลงทุนทีส่ าคญัทีไ่ดก้ าหนดไวใ้นงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ตามที่จะไดร้บัมอบหมาย

จากคณะกรรมการบรษิทั หรอืตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัไดเ้คยมมีตอินุมตัใินหลกัการไวแ้ลว้ 

9) อนุมตัิการเขา้ท าสญัญาและ/หรอืธุรกรรมใดๆ ทีเ่กี่ยวกบัการด าเนินธุรกจิปกตขิองบรษิทั (เช่น การซื้อขาย 

การลงทุนหรอืร่วมทุนกบับุคคลอื่นเพื่อการท าธุรกรรมตามปกตขิองบริษทั และเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการ

ด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ของบริษัท) ภายในวงเงินตามตารางอ านาจอนุมัติที่ผ่านการอนุมัติจาก

คณะกรรมการบรษิทั กรณีทีว่งเงนิเกินงบประมาณทีไ่ด้รบัอนุมตัิจากคณะกรรมการบรษิัท ต้องน าเสนอต่อ

คณะกรรมการบรษิทัเพื่อขออนุมตัใินการประชุมครัง้ถดัไป 

10) มีอ านาจพิจารณาอนุมตัิการกู้ยืมเงิน การท าธุรกรรมทางการเงนิกบัธนาคารหรอืสถาบนัการเงินส าหรบั

สนับสนุนการท าธุรกิจตามปกติ เช่น การเปิดบญัชธีนาคาร การปิดบญัชธีนาคาร การจดัหาวงเงนิสนิเชื่อ 

หรอืการขอสนิเชื่อใดๆ ของบรษิทัตามตารางอ านาจอนุมตัทิีผ่่านการอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั กรณีที่

วงเงนิเกนิงบประมาณทีไ่ด้รบัอนุมตัิจากคณะกรรมการบรษิัท ต้องน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัทเพื่อขอ

อนุมตัใินการประชุมครัง้ถดัไป และกรณีทีต่อ้งใชท้รพัยส์นิของบรษิทัเป็นหลกัประกนั ตอ้งน าเสนอขออนุมตัิ

จากคณะกรรมการของบรษิทั 

11) พจิารณาและติดตามผลการด าเนินงานของบรษิทั และน าเสนอขออนุมตัจิ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลหรอืเงนิ

ปันผลประจ าปี ต่อคณะกรรรมการบรษิทั  

12) ก าหนดโครงสรา้งองค์กร อ านาจการบรหิารองค์กร รวมถงึการแต่งตัง้ การว่าจา้ง การโยกยา้ย การเลกิจา้ง 

การก าหนดเงนิค่าจา้ง ค่าตอบแทน โบนัส พนักงานระดบัผู้บรหิารตัง้แต่ระดบัประธานเจา้หน้าทีฝ่่ายขึน้ไป

หรอืเทยีบเท่าขึน้ไป ยกเวน้ต าแหน่งประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
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13) มอี านาจแต่งตัง้ที่ปรกึษาหรอืคณะที่ปรกึษาของคณะกรรมการบรหิารได้ตามความเหมาะสมและมอี านาจ

ก าหนดค่าตอบแทน ค่าเบีย้เลีย้ง สวสัดกิาร สิง่อ านวยความสะดวก และค่าใชจ้่ายอื่นๆ ของประธานทีป่รกึษา 

ทีป่รกึษา หรอืคณะทีป่รกึษาดงักล่าวไดต้ามความเหมาะสม 

14) ด าเนินการอื่นใดตามที่ได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัทหรอืตามนโยบายที่คณะกรรมการบรษิัท

ก าหนด 

15) มอบอ านาจใหบุ้คคลใดบุคคลหนึ่งหรอืหลายคนปฏบิตักิารอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบรหิาร 

16) ทัง้นี้ การมอบอ านาจ หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรหิารนัน้จะไม่มลีกัษณะเป็นการมอบ

อ านาจหรอืมอบอ านาจช่วงที่ท าให้คณะกรรมการบรหิาร หรอืผู้รบัมอบอ านาจจากคณะกรรมการบรหิาร

สามารถอนุมตัริายการที่ตนหรอืบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ (ตามทีน่ิยามไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบั

หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์หรอืประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน) อาจมส่ีวนไดเ้สยี หรอือาจไดร้บั

ประโยชน์ในลกัษณะใดๆ หรอือาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์อื่นใดกบับรษิทัหรอืบรษิทัย่อย ยกเวน้เป็น

การอนุมตัริายการทีเ่ป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑท์ีท่ีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัไดอ้นุมตัไิว ้

• ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

การสรรหา 

1) จดัท านโยบาย หลกัเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหากรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย กรรมการ

ผูจ้ดัการ และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร โดยพจิารณาความเหมาะสมของจ านวน โครงสรา้ง และองคป์ระกอบ

ของคณะกรรมการ ก าหนดคุณสมบตัิของกรรมการเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัท และ/หรอืเสนอขอ

อนุมตัติ่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้แลว้แต่กรณี 

2) พจิารณาสรรหาและเสนอชื่อบุคคลทีม่คีุณสมบตัเิหมาะสม มคีวามรูค้วามช านาญที่เหมาะสมเพื่ อให้บุคคล

ดงักล่าวด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิัท คณะกรรมการชุดย่อย กรรมการผู้จดัการ และประธานเจ้าหน้าที่

บรหิาร รวมทัง้พจิารณาประวตับิุคคลดงักล่าวแล้วว่ามคีุณสมบตัิครบถ้วนตามทีก่ าหนดไว้ในกฎบตัรต่างๆ 

ของบรษิัทและกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งรวมทัง้ไม่ขดัหรอืแย้งกบักฎหมายที่ เกี่ยวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจของ

บรษิทั 

3) พจิารณาก าหนดนโยบายการหาผูบ้รหิารมาสบืทอดต าแหน่งทีส่ าคญั (Succession Plan)  

4) ทบทวนหลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัทก่อนที่จะมีการสรรหา

กรรมการทีค่รบวาระ 

5) ในกรณีทีค่ณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนเสนอชื่อกรรมการทีพ่น้วาระกลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง 

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนจะพจิารณาผลการปฏิบตัิหน้าที่ของกรรมการรายดงักล่าว 

และควรน าเสนอผลการปฏบิตัหิน้าที ่ผลงาน (Contribution) รวมทัง้ประวตักิารเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการ

และการประชุมผูถ้อืหุน้ เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้ใชป้ระกอบการพจิารณาดว้ย 
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6) จดัท าแผนการพฒันากรรมการบรษิทัเพื่อพฒันาความรูก้รรมการบรษิทัปัจจุบนัและกรรมการบรษิทัเขา้ใหม่

ให้เขา้ใจธุรกิจของบรษิัท บทบาทหน้าที่ของกรรมการบรษิัท และพฒันาการต่าง ๆ ที่ส าคญั เช่น สภาวะ

เศรษฐกจิและอุตสาหกรรม กฎเกณฑห์รอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั เป็นตน้ 

7) ด าเนินการอื่น ๆ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัดว้ยความเหน็ชอบของคณะกรรมการสรร

หาและพจิารณาค่าตอบแทน 

การก าหนดค่าตอบแทน 

1) จดัท านโยบายและหลักเกณฑ์ในการก าหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น (ไม่ว่าจะอยู่ในรูปเงนิสด 

หลกัทรพัย์ หรอือื่นใด) ของคณะกรรมการบรษิัท คณะกรรมการชุดย่อย กรรมการผู้จดัการ และประธาน

เจา้หน้าทีบ่รหิาร เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั และ/หรอืเสนอขออนุมตัติ่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

2) จดัท านโยบายและหลักเกณฑ์ในการประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย 

กรรมการผูจ้ดัการ และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารเพื่อพจิารณาผลตอบแทนประจ าปี 

3) เปิดเผยนโยบายและหลกัเกณฑ์ในการก าหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น และจดัท ารายงานการ

ก าหนดค่าตอบแทนดงักล่าวไวใ้นรายงานประจ าปีของบรษิทั 

4) พจิารณากลัน่กรองโครงสรา้งเงนิเดอืน และผลประโยชน์ตอบแทนอื่นขององคก์ร 

5) ด าเนินการอื่นๆ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัดว้ยความเหน็ชอบของคณะกรรมการสรรหา

และพจิารณาค่าตอบแทน 

• ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะท างานบริหารความเส่ียง 

1) ก าหนดโครงสรา้งการบรหิารความเสีย่งโดยรวมของบรษิทัซึง่ครอบคลุมถงึความเสีย่งประเภทต่างๆ ทีส่ าคญั 

เช่น ความเสี่ยงด้านการเงนิ ความเสีย่งด้านการลงทุน และความเสี่ยงทีม่ผีลกระทบต่อชื่อเสยีงของกจิการ 

เป็นต้น เพื่อน าเสนอคณะกรรมการบรษิัทให้ความเห็นชอบ โดยให้สอดคล้องและเป็นไปตามแนวทางการ

บรหิารความเสีย่งของตลาดหลกัทรพัยแ์ละสมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 

2) ก าหนดยุทธศาสตรแ์ละแนวทางในการบรหิารความเสีย่งของบรษิทัใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการบรหิารความ

เสีย่ง เพื่อใหส้ามารถประเมนิ ตดิตาม และควบคุมความเสีย่งแต่ละประเภทใหอ้ยู่ในระดบัทีย่อมรบัได ้โดยให้

หน่วยงานต่างๆ มส่ีวนร่วมในการบรหิารและควบคุมความเสีย่ง 

3) ดแูลและตดิตามการปฏบิตัติามนโยบายการบรหิารความเสีย่งภายใตแ้นวทางและนโยบายทีไ่ดร้บัอนุมตัจิาก

คณะกรรมการบรษิทั  

4) ก าหนดเกณฑว์ดัความเสีย่งและเพดานความเสีย่งทีบ่รษิทัจะยอมรบัได้ 

5) ก าหนดมาตรการทีจ่ะใชใ้นการจดัการความเสีย่งใหเ้หมาะสมต่อสภาวการณ์ 

6) ประเมินความเสี่ยงในระดับองค์กร และก าหนดวิธีการบริหารความเสี่ยงนัน้ให้อยู่ในระดับที่ยอมรบัได ้ 

รวมทัง้ควบคุมดแูลใหม้กีารบรหิารความเสีย่งตามวธิกีารทีก่ าหนดไว้ 
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7) ทบทวนนโยบายการบรหิารความเสี่ยงและปรบัปรุงให้มีประสทิธิภาพและประสิทธิผลอย่างเพียงพอที่จะ

ควบคุมความเสีย่ง 

8) มีอ านาจในการเรียกบุคคลที่ เกี่ยวข้องมาชี้แจงหรือแต่งตัง้และก าหนดบทบาทที่ให้ผู้ปฏิบัติงาน  

ทุกระดบัมีหน้าที่บรหิารความเสี่ยงตามความเหมาะสม และให้รายงานต่อคณะท างานบริหารความเสี่ยง

เพื่อใหก้ารบรหิารความเสีย่งบรรลุวตัถุประสงค์ 

9) รายงานผลเกี่ยวกบัการบรหิาร การด าเนินงาน สถานะความเสี่ยงของบรษิัท และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ 

รวมถงึสิง่ทีต่อ้งด าเนินการปรบัปรุงแก้ไขเพื่อใหส้อดคลอ้งกบันโยบายและกลยุทธท์ีก่ าหนดต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบ เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัอย่างสม ่าเสมอ 

10) จดัท าคู่มอืการบรหิารความเสีย่ง 

11) ระบุความเสี่ยงด้านต่างๆ พร้อมทัง้ วเิคราะห์ และประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทัง้แนวโน้มซึ่งมี

ผลกระทบต่อบรษิทั 

12) จดัท าแผนงานเพื่อป้องกนัหรอืลดความเสีย่ง 

13) ประเมนิผลและจดัท ารายงานการบรหิารความเสีย่ง 

14) จดัวางระบบบรหิารความเสีย่งแบบบูรณาการโดยเชื่อมโยงระบบสารสนเทศ 

15) ปฏบิตังิานอื่นๆ ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัเหน็สมควร 

• ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะท างานก ากบัดแูลกิจการ 

1) พจิารณาก าหนดแนวทาง เสนอแนะแนวนโยบาย / แนวปฏบิตัเิกี่ยวกบัจรรยาบรรณและจรยิธรรมทางธุรกจิ

ตามระบบการก ากบัดูแลกจิการทีด่ตี่อคณะกรรมการบรษิทัฯ และฝ่ายจดัการ เพื่อก าหนดเป็นระเบยีบปฏบิตัิ

ขององคก์ร ทัง้นี้เพื่อใหเ้ป็นแนวทางปฏบิตัขิององคก์รทีไ่ดม้าตรฐาน และเป็นแนวทางทีถู่กตอ้ง 

2) ก ากบัดูแลให้ค าปรกึษา ประเมนิผล และทบทวนนโยบายและการปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดูแลกจิการที่ดี

และจรรยาบรรณธุรกจิ เพื่อพฒันาและยกระดบัระบบการก ากบัดแูลกจิการของบรษิทัสู่มาตรฐานสากล 

3) ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่นใดตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย 

• ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะท างานความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

1) ก ากบัดูแลให้ค าปรกึษา ประเมนิผล และทบทวนนโยบายและการปฏิบตัิตามนโยบายความรบัผดิชอบต่อ

สงัคมเพื่อพฒันาและยกระดบัระบบการก ากบัดแูลกจิการของบรษิทัสู่มาตรฐานสากล 

2) คณะท างานรบัผิดชอบต่อสงัคมมีความรบัผิดชอบต่อคณะกรรมการบรษิัทโดยตรงตามหน้าที่และความ

รบัผดิชอบทีไ่ดร้บัมอบหมาย และคณะท างานรบัผดิชอบต่อสังคมยงัคงมคีวามรบัผดิชอบในการด าเนินงาน

ของบรษิทัต่อบุคคลภายนอก 

3) ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่นใดตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย 
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2. รายชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย 

• คณะกรรมการตรวจสอบ 

 ณ วนัที ่4 มนีาคม 2565 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 3 ท่าน ดงันี้ 

ช่ือ-สกลุ ต าแหน่ง 

1. นายไพฑรูย ์รกัษ์ประเทศ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. นางพรนิภา เรงิหริญั กรรมการตรวจสอบ 

3. นายปรชีา เปล่งผวิ กรรมการตรวจสอบ 

หมายเหตุ :  คณะกรรมการตรวจสอบได้ร ับการแต่ งตั ้งโดยที่ ประชุมคณะกรรมการบริษัท  ครัง้ที่  1/2565 เมื่ อ     

               วนัที ่4 มนีาคม 2565 

โดยมีนางพรนิภา เรงิหิรญัเป็นกรรมการตรวจสอบที่มคีวามรู้และประสบการณ์ทางบญัชีและการเงิน

เพียงพอในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงนิ (กรุณาดูข้อมูลประสบการณ์นางพรนิภา เรงิหิรญัใน

เอกสารแนบ 1 “รายละเอียดเกีย่วกบักรรมการ ผู้บรหิาร ผู้มีอ านาจควบคุม ผู้ทีไ่ด้รบัมอบหมายให้รบัผดิชอบ

สงูสุดในสายงานบญัชแีละการเงนิ ผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายใหร้บัผดิชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท าบญัช ีและ

เลขานุการบรษิทั”) และมนีางสาวป่ินอนงค์ พชืมงคล ด ารงต าแหน่งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งไดร้บั

การแต่งตัง้โดยทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่1/2565 เมื่อวนัที ่4 มนีาคม 2565 

• คณะกรรมการบริหาร 

ณ วนัที ่4 มนีาคม 2565 คณะกรรมการบรหิารประกอบดว้ยกรรมการทัง้หมดจ านวน 3 ท่าน ดงันี้ 

ช่ือ-สกลุ ต าแหน่ง 

1. นายอรรถปวทิย ์มโนธรรมรกัษา ประธานกรรมการบรหิาร 

2. นายรณฤทธิ ์ ฐติสุิรยิารกัษ์ กรรมการบรหิาร 

3. นางสาวปุณิกา มโนธรรมรกัษา กรรมการบรหิาร 

หมายเหตุ : คณะกรรมการบริห าร ได้ ร ับการแต่ งตั ้งโดยที่ ป ระชุมคณ ะกรรมการบริษัท  ครัง้ที่  1/2565 เมื่ อ วันที ่ 

              4 มนีาคม 2565 
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• คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 ณ วนัที ่4 มนีาคม 2565 คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนประกอบดว้ยกรรมการทัง้หมด

จ านวน 3 ท่าน ดงันี้ 

ช่ือ-สกลุ ต าแหน่ง 

1. นางพรนิภา เรงิหริญั ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

2. นายปรชีา เปล่งผวิ กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

3. นายรณฤทธิ ์ ฐติสุิรยิารกัษ์ กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

หมายเหตุ:  คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนได้รบัการแต่งตัง้โดยที่ประชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที่ 1/2565 

เมื่อวนัที ่4 มนีาคม 2565 

• คณะท างานบริหารความเส่ียง 

 ณ วนัที่ 4 มนีาคม 2565 คณะท างานบรหิารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการทัง้หมดจ านวน 7 ท่าน 

ดงันี้ 

ช่ือ-สกลุ ต าแหน่ง 

1. นายรณฤทธิ ์ ฐติสุิรยิารกัษ์ รองกรรมการผูจ้ดัการอาวุโส ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารดา้นการเงนิ 

2. นายอดศิกัดิ ์ ชขูวญั ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการอาวุโส 

3. นายเอก งามจริฐัติกิาล ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด 

4. นางสุรยี ์พมิสริธินชยั ผูจ้ดัการฝ่ายขาย 

5. นายจกัรพงษ์ ปราชญ์นคร ผูจ้ดัการฝ่ายก่อสรา้งกลาง 

6. นายจริภทัร แสวงทรพัย ์ ผูจ้ดัการฝ่ายออกแบบและพฒันาโครงการ        

7. นายวรีะพร สุขอ่อน ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชแีละการเงนิ 

หมายเหตุ:  คณะท างานบรหิารความเสี่ยงได้รบัการแต่งตัง้โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2565 เมื่อวนัที่ 4 

มนีาคม 2565 
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• คณะท างานก ากบัดแูลกิจการ  

 ณ วนัที่ 4 มีนาคม 2565 คณะท างานก ากบัดูแลกิจการประกอบด้วยกรรมการทัง้หมดจ านวน 4 ท่าน 

ดงันี้ 

 

ช่ือ-สกลุ ต าแหน่ง 

1. นายอดศิกัดิ ์ ชขูวญั ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการอาวุโส 

2. นายเอก งามจริฐัติกิาล ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด 

3. นายชานนท ์เทศนอก ผูจ้ดัการฝ่ายทรพัยากรบุคคลและธุรการ 

4. นางสาวป่ินอนงค ์พชืมงคล ผูจ้ดัการฝ่ายเลขานุการบรษิทัและนักลงทุนสมัพนัธ์ 

หมายเหตุ:  คณะท างานก ากบัดูแลกิจการและรบัผดิชอบต่อสงัคมได้รบัการแต่งตัง้โดยที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที ่

1/2565 เมื่อวนัที ่4 มนีาคม 2565 

• คณะท างานความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

 ณ วนัที ่4 มนีาคม 2565 คณะท างานความรบัผดิชอบต่อสงัคมประกอบดว้ยกรรมการทัง้หมดจ านวน 4 

ท่าน ดงันี้ 

ช่ือ-สกลุ ต าแหน่ง 

1. นายอดศิกัดิ ์ ชขูวญั ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการอาวุโส 

2. นายเอก งามจริฐัติกิาล ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด 

3. นายชานนท ์เทศนอก ผูจ้ดัการฝ่ายทรพัยากรบุคคลและธุรการ 

4. นางสาวป่ินอนงค ์พชืมงคล ผูจ้ดัการฝ่ายเลขานุการบรษิทัและนักลงทุนสมัพนัธ์ 

 

7.4 ข้อมูลเก่ียวกบัผู้บริหาร 

1. รายช่ือผู้บริหารและต าแหน่ง 

 ณ วนัที ่4 มนีาคม 2565 บรษิทัมผีูบ้รหิารตามค านิยาม “ผูบ้รหิาร” ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต ที ่

กจ. 17/2551 เรื่องการก าหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกบัการออกและเสนอขายหลกัทรพัย์ (รวมทัง้ที่มกีารแก้ไข

เพิม่เตมิ) จ านวนทัง้สิน้ 5 ท่าน ดงันี้ 
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ช่ือ-สกลุ ต าแหน่ง 

1. นายอรรถปวทิย ์มโนธรรมรกัษา กรรมการผูจ้ดัการ 

2. นายรณฤทธิ ์ฐติสุิรยิารกัษ์ 
รองกรรมการผูจ้ดัการอาวุโส ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารดา้นการเงนิ

อาวุโส 

3. นายอดศิกัดิ ์ชขูวญั รองกรรมการผูจ้ดัการ 

4. นายจกัรพงษ์  ปราชญ์นคร) ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการอาวุโส 

5. นายเอก งามจริฐัติกิาล ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ 

ทัง้นี้ ข้อมูลและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องของผู้บริหารของบรษิัทปรากฏตาม เอกสารแนบ 1 “รายละเอียด

เกีย่วกบักรรมการ ผูบ้รหิาร ผูม้อี านาจควบคุม ผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายใหร้บัผดิชอบสงูสุดในสายงานบญัชแีละการเงนิ ผูท้ี ่

ไดร้บัมอบหมายใหร้บัผดิชอบโดยตรงในการควบคุมดแูลการท าบญัช ีและเลขานุการบรษิทั” 

 

2. นโยบายการจ่ายค่าตอบแทน กรรมการบริหารและผู้บริหาร 

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการบรหิารและ

ผูบ้รหิาร ใหอ้ยู่ในอตัราทีเ่หมาะสม โดยค่าตอบแทนจะอยู่ในระดบัทีเ่ปรยีบเทยีบไดก้บัค่าตอบแทนเฉลีย่ของผูบ้รหิาร

ของบรษิทัในอุตสาหกรรมเดยีวกนั อกีทัง้ พจิารณาจากผลการด าเนินงาน ความสามารถในการพฒันาธุรกจิและการ

ปฏบิตังิานตามนโยบายทีไ่ดร้บัจากคณะกรรมการบรษิทั และการปรบัปรุงประสทิธภิาพการด าเนินงานขององคก์ร 

 

3. จ านวนค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผู้บริหาร 

ส าหรบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 และวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 บรษิทัมกีารจ่ายค่าตอบแทนใหก้บั

ผูบ้รหิาร โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

• ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 

ประเภทค่าตอบแทน ปี 2563 ปี 2564 

จ านวนผูบ้รหิาร (คน) 4 5 

เงนิเดอืน โบนัส และค่าล่วงเวลา (บาท) 7,399,066 8,744,752 

ค่าตอบแทนอื่น เช่น กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 

ประกนัสงัคม และสวสัดกิารอื่น เป็นตน้ (บาท) 

5,850 556,737 

รวมทัง้ส้ิน (บาท) 7,404,916 9,301,489 
หมายเหตุ: 1.) บรษิทัมกีารจดัตัง้กองทุนส ารองเลีย้งชพีเมื่อวนัที ่1 กุมภาพนัธ ์2564  

              2.) ค่าตอบแทนอื่นปี 2564 เพิม่ขึน้จากปี 2563 เนื่องจากมกีารจ่ายเงนิสมทบในกองทุนส ารองเลีย้งชพีของนายจา้ง 

                  ใหแ้ก่ผูบ้รหิาร 

196



บรษิทั สวิารมณ์ เรยีลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 

ส่วนที ่2 หวัขอ้ 7 

 

ค่าตอบแทนอื่นทีม่ใิช่ตวัเงนิ 

- ไม่ม ี– 

 

4. บุคลากร 

จ านวนพนักงานของบรษิทั (ไม่รวมผูบ้รหิาร) ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 มจี านวนรวมทัง้สิน้ 69 คน ซึง่แบ่ง

ตามสายงานได ้ดงันี้ 

ฝ่าย 
จ านวน (คน) 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

1. ควบคุมงานก่อสรา้งโซน1 7 6 8 

2. ควบคุมงานก่อสรา้งโซน2 1 1 4 

3. ก่อสรา้งกลาง 7 7 6 

4. ขาย 7 8 8 

5. การตลาด 6 6 5 

6. ออกแบบและพฒันาโครงการ 1 2 2 

7. ประสานงานราชการ 2 2 4 

8. บญัชแีละการเงนิ 6 8 10 

9. ทรพัยากรบุคคลและธุรการ 8 6 6 

10. สารสนเทศ 1 1 2 

11. จดัซื้อ 2 1 2 

12. เลขานุการบรษิทัและนักลงทุนสมัพนัธ์ 2 2 2 

รวมทัง้ส้ิน (คน) 60 60 69 

 

• การเปล่ียนแปลงจ านวนพนักงานอย่างมีนัยส าคญัในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา 

ในปี 2564 บริษัทมีการรบัสมัครพนักงานเพิ่มขึ้นในหลายส่วนงาน โดยมีพนักงานเพิ่มขึ้นจากปี 2563 

จ านวน 9 คน โดยหลกัเพิม่ขึน้จาก 3 ส่วนงาน ไดแ้ก่ (1) ควบคุมงานก่อสรา้งโซน จ านวน 2 คน เน่ืองจากบรษิทัมกีาร

พัฒนาโครงการเพิ่มขึ้น 3 โครงการ ทัง้ในพื้นที่เขตบางปูและพื้นที่ใกล้นิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดชลบุรี (2) 

ประสานงานราชการ จ านวน 2 คน และ (3) บญัชแีละการเงนิ จ านวน 2 คน เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพและประสทิธผิลใน

การท างาน เน่ืองจากการขยายตวัของโครงการทีบ่รษิทัพฒันาในปี 2564 และโครงการในอนาคต 
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• ค่าตอบแทนพนักงาน 

ค่าตอบแทนพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร) ของบริษัทประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส ค่าล่วงเวลา และ

ค่าตอบแทนอื่น ดงันี้ 

ประเภทค่าตอบแทน ปี 2563 ปี 2564 

เงนิเดอืน โบนัส และค่าล่วงเวลา (บาท) 18,311,763.04 21,960,629.81 

ค่าตอบแทนอื่น เช่น กองทุนส ารองเลีย้งชพี 

ประกนัสงัคม และค่าเบีย้เลีย้ง เป็นตน้ (บาท) 

834,460.47 2,083,884.78 

รวมทัง้ส้ิน (บาท) 19,146,223.51 24,044,514.59 
หมายเหตุ: 1.) บรษิทัมกีารจดัตัง้กองทุนส ารองเลีย้งชพีเมื่อวนัที ่1 กุมภาพนัธ ์2564  

              2.) ค่าตอบแทนอื่นปี 2564 เพิม่ขึน้จากปี 2563 เนื่องจากมกีารจ่ายเงนิสมทบในกองทุนส ารองเลีย้งชพีของนายจา้ง  

                  ใหแ้ก่พนักงาน 

• กองทุนส ารองเล้ียงชีพ 

จากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 13/2563 เมื่อวนัที่ 15 ตุลาคม 2563 ได้อนุมตัิการจดัตัง้

กองทุนส ารองเลีย้งชพีภายใตก้ารจดัการของ บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนไทยพาณิชย์ ซึง่มอีตัราเงนิสมทบ 

นายจา้ง แบบขัน้บนัได ในอตัรารอ้ยละ 5 ถงึรอ้ยละ 9 ต่อเดอืนตามอายุงาน และอตัราเงนิสะสม (ลูกจา้ง) ตัง้แต่

ร้อยละ 5 ถึงร้อยละ 15 ตามความสมคัรใจ และสามารถเปลี่ยนอตัราสะสมของลูกจ้างได้ทุกปี ภายในเดือน

มกราคม 

ข้อพิพาทด้านแรงงานท่ีส าคญัในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา 

- ไม่ม ี- 

• นโยบายการบริหารและพฒันาทรพัยากรบุคคล 

บรษิทัฯ และผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งไดต้ระหนักถงึความส าคญัของการบรหิารงานบุคคลทีจ่ะสนับสนุนเพื่อส่งเสรมิ

และกระตุ้นให้พนักงานทุกคนท างานได้อย่างมปีระสทิธิภาพ รวมทัง้พฒันาตนเองจนเต็มความสามารถและ

ศกัยภาพเพื่อปฏบิตังิานอย่างไดผ้ลดทีีสุ่ด ซึ่งพนักงานแต่ละคนจะไดร้บัผลตอบแทนทีเ่หมาะสมตามระดบัของ

ผลงานตลอดระยะเวลาปฏิบตัิงาน และสอดคล้องกบัหลกัธรรมาภิบาล บรษิัทได้ตระหนักดถีงึการบรหิารงาน

บุคคลเพื่อให้เป็นธรรม โดยมีนโยบายด้านบริหารงานบุคคลซึ่งประกอบด้วย เรื่องการสรรหา การพัฒนา

บุคลากร การประเมินผลงาน การก าหนดค่าตอบแทน และสวสัดกิาร เพื่อเป็นกรอบแนวทางปฏิบตัิงานของ

พนักงานในองคก์ร ซึง่จะก่อใหเ้กดิประโยชน์แก่บรษิทัมากทีสุ่ด 
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7.5 ข้อมูลส าคญัอ่ืน ๆ 

1.  เลขานุการบริษทั 

ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่ 1/2565 เมื่อวนัที่ 4 มนีาคม 2565 มมีติแต่งตัง้นางสาวป่ินอนงค ์

พืชมงคลเป็นเลขานุการบริษัท โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ก าหนดตามมาตรา 89/23 แห่ง

พระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ (ฉบบัที ่4) พ.ศ. 2551 (รวมทัง้ทีม่กีารแก้ไขเพิม่เตมิ) ซึ่งต้อง

ปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความรบัผดิชอบ ความระมัดระวงั และความซื่อสตัย์สุจรติรวมทัง้ต้อง ปฏิบตัิให้เป็นไปตาม

กฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ มตคิณะกรรมการตลอดจนมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ โดยคุณสมบตัแิละ

ขอบเขตอ านาจหน้าที ่และความรบัผดิชอบของเลขานุการบรษิทัปรากฏในเอกสารแนบ 1 “รายละเอยีดเกีย่วกบั

กรรมการ ผูบ้รหิาร ผูม้อี านาจควบคุม ผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายให้รบัผดิชอบสูงสุดในสายงานบญัชแีละการเงนิ ผู้ที ่

ไดร้บัมอบหมายใหร้บัผดิชอบโดยตรงในการควบคุมดแูลการท าบญัช ีและเลขานุการบรษิทั” 

2. ผู้ท่ีได้รบัมอบหมายให้รบัผิดชอบโดยตรงในการควบคมุดแูลการท าบญัชี 

นายวรีะพร สุขอ่อน ด ารงต าแหน่ง ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชแีละการเงนิ ไดร้บัมอบหมายใหร้บัผดิชอบโดยตรง

ในการควบคุมดูแลการท าบญัชขีองบรษิทั ใหม้ปีระสทิธภิาพและเป็นไปตามระเบยีบ ขอ้ก าหนด หลกัเกณฑต์่าง 

ๆ ของบรษิทัและมาตรฐานทางบญัช ี ซึ่งนายวรีะพร สุขอ่อน มปีระสบการณ์ในการท างานดา้นบญัชมีาไม่น้อย

กว่า 3 ปีในตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ทัง้นี้ ขอ้มูลและรายละเอียดที่เกี่ยวขอ้งของผู้ที่ได้รบัมอบหมายให้

รบัผดิชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท าบญัชี ปรากฏในเอกสารแนบ 1 “รายละเอียดเกีย่วกบักรรมการ 

ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม ผู้ทีไ่ด้รับมอบหมายให้รบัผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ทีไ่ด้รบั

มอบหมายใหร้บัผดิชอบโดยตรงในการควบคุมดแูลการท าบญัช ีและเลขานุการบรษิทั” 

3. หวัหน้างานนักลงทุนสมัพนัธ์ 

เพื่อใหก้ารเปิดเผยขอ้มลูทีส่ าคญัเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเรว็ และโปร่งใส กลุ่มบรษิทัอยู่ระหว่างการสรร

หาหวัหน้างานนักลงทุนสมัพนัธ์ เพื่อมาท าหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการเปิดเผยขอ้มูลส าคญัต่อผู้ถือหุ้นและผู้

ลงทุน รวมทัง้ขอ้มูลทางการเงนิ เช่น ผลการด าเนินงานและงบการเงนิรายไตรมาส รายงานและการวเิคราะห์

ของฝ่ายบรหิารรายไตรมาส เป็นต้น ใหผู้ถ้อืหุน้และผูล้งทุนไดท้ราบอย่างสม ่าเสมอ เท่าเทยีม และครบถว้นตาม

ความเป็นจรงิ 

ชื่อ นางสาวป่ินอนงค ์พชืมงคล 

ทีอ่ยู่ บรษิทั สวิารมณ์ เรยีลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 

662/45 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา จังหวัด

กรุงเทพมหานคร  

อเีมล ir@sivarom.co.th 
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โทรศพัท ์ 02-295-3361 ต่อ 201 

4. ผู้ตรวจสอบภายในท่ีว่าจ้างจากภายนอก  

จากการประชุมคณะกรรมการบริหารครัง้ที่ 6/2563 เมื่อวนัที่ 8 มิถุนายน 2563 ได้พิจารณาแต่งตัง้ 

บรษิัท กลัย์ดษิฐ์ แอดไวซอรี่ เซอร์วสิเซส จ ากดั หรอื (“KAS”) ซึ่งเป็นบรษิัทภายนอกเป็นผูต้รวจสอบภายใน 

ท าหน้าที่ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน และติดตามการด าเนินงานเกี่ยวกับระบบควบคุม

ภายในของบรษิทั โดยมีนายค านึง สารสิระ เป็นหวัหน้างานตรวจสอบภายใน โดยนายไพศาล ภู่รตัน์เจรญิชยั 

เป็นผูม้คีวามรูใ้นการปฏบิตังิานในบรษิทัฯ หลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีการประเมนิความเสีย่งและการควบคุม

ภายใน ทัง้ในระดบัธุรกิจและภาพรวม โดยคุณสมบตัิของผู้ด ารงต าแหน่งเป็นหวัหน้างานตรวจสอบภายใน 

ปรากฏในเอกสารแนบ 3 “รายละเอยีดเกีย่วกบัหวัหน้างานตรวจสอบภายใน” 

ชื่อบรษิทั บรษิทั กลัยด์ษิฐ ์แอดไวซอรี ่เซอรว์สิเซส จ ากดั 

ชื่อบุคคลทีไ่ดร้บัมอบหมาย นายค านึง สารสิระ 

การศกึษา ● ปรญิญาตร ีสาขาบรหิารธุรกจิ (บญัช)ี มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

● ผูบ้รหิารระดบัสงู Mini MBA มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

การฝึกอบรม ● การตรวจสอบภายใน - Operation Audit และการบริหารความเสี่ยง 

สมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 

● ทีป่รกึษา Counselor - สถาบนัเพิม่ผลผลติแห่งชาต ิ

● การเตรยีมตวับรษิทัจดทะเบยีนเขา้ตลาดหลกัทรพัย ์- สภาวชิาชพีบญัช ี

ประสบการณ์ท างาน ● 2561 – ปัจจุบนั  กรรมการ  

               บรษิทั กลัยด์ษิฐ ์แอดไวซอรี ่เซอรว์สิเซส จ ากดั 

● 2561                ผูอ้ านวยการอาวุโส ฝ่ายบรหิาร บรษิทั ส.นภา จ ากดั 

● 2560                ประธานกรรมการบรหิาร  

                บรษิทั ตรวจสอบภายในธรรมนิต ิจ ากดั 

● 2532 – 2559      กรรมการบรหิาร แผนกตรวจสอบภายใน  

                บรษิทั สอบบญัช ีธรรมนิต ิจ ากดั 
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 โดยมรีายละเอยีดเกีย่วกบัหวัหน้างานตรวจสอบภายในตามเอกสารแนบ 3 “รายละเอยีดเกีย่วกบัหวัหน้า

งานตรวจสอบภายใน” 

5. ค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี 

บรษิัทแต่งตัง้ผู้สอบบญัชขีองบรษิัท คอื บรษิัท กรนิทร์ ออดทิ จ ากดั โดยมนีางสาวกรรณิการ์ วภิาณุ

รตัน์ เป็นผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต ทะเบยีนเลขที ่7305 โดยบรษิทัไดช้ าระค่าสอบบญัชขีองบรษิทัและบรษิทัย่อย

ใหแ้ก่ผูส้อบบญัชสี าหรบัปี 2563 เป็นจ านวนเงนิ 1.75 ล้านบาท ซึ่งไม่รวมค่าใชจ้่ายอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวเนื่องกบัการ

ตรวจสอบงบการเงนิโดยตรง เช่น ค่าจดัพมิพง์บการเงนิ ค่าเดนิทาง และอื่น ๆ อกีทัง้ จากทีป่ระชุมสามญัผูถ้อื

หุ้นประจ าปี 2564 เมื่อ 30 เมษายน 2564 มีมติเอกฉันท์ในการแต่งตัง้บรษิัท กรินทร์ ออดิท จ ากัด โดยมี

นางสาวกรรณิการ์ วภิาณุรตัน์ เป็นผู้สอบบญัชีประจ าปี 2564 ส าหรบับรษิัทฯและบรษิัทย่อย บรษิัทฯมีการ

ก าหนดค่าตอบแทนเป็นจ านวนเงนิ 1.75 ล้านบาทต่อปี ซึ่งเป็นค่าตอบแทนทีค่งเดมิเท่ากบัค่าตอบแทนผูส้อบ

บญัชสี าหรบัปี 2563 
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8. รายงานผลการด าเนินงานส าคญัด้านการก ากบัดแูลกิจการ 

8.1 สรปุผลการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการในรอบปีท่ีผ่านมา 

คณะกรรมการบรษิัทยดึมัน่ในการด าเนินธุรกิจบนพื้นฐานจรยิธรรมตามหลกัธรรมาภิบาล และก าหนดกล
ยุทธ์การด าเนินงานให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์และเป้าหมายที่สอดคล้องกบัวสิยัทศัน์และพนัธกจิของบรษิัท โดย
คณะกรรมการบริษัทมีการทบทวนนโยบายการก ากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท  เพื่อ
ประโยชน์ในการพฒันาองค์กรตามหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรบับรษิัทจดทะเบียน ปี 2560 (Corporate 
Governance Code) ของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ส านักงาน ก.ล.ต.)  อกีทัง้
คณะกรรมการบรษิัทยงัมีส่วนร่วมพจิารณากบัฝ่ายบรหิารในการวางแผนกลยุทธ์และนโยบายส าหรบัการด าเนิน
ธุรกจิใหเ้หมาะสมต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกดิขึน้ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบรษิัท เพื่อใหบ้รษิัทสามารถมผีล
การด าเนินงานที่มีประสิทธิผลและสามารถเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของบริษัทในอนาคตนอกจากนี้
คณะกรรมการบรษิทัได้ตดิตามผลการก ากบัดูแลความเพยีงพอของระบบควบคุมภายในของบรษิัทอย่างสม ่าเสมอ
เป็นประจ าทุกไตรมาส และใหค้วามส าคญักบัการเปิดเผยขอ้มูลรายงานทางการเงนิที่ถูกต้อง ครบถ้วน ใหเ้ป็นไป
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อสรา้งความน่าเชื่อถอืและความเชื่อมัน่ใหก้บันักลงทุนและผูถ้อื
หุน้ของบรษิทั 

1. การสรรหา พฒันา และประเมินผลการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษทั 

กรรมการอิสระ 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้เป็นผู้พิจารณาสรรหาและเสนอชื่อบุคคลที่มคีุณสมบตัิ
ครบถ้วนเหมาะสมทัง้ดา้นความรู ้ประสบการณ์ และความสามารถเพื่อเสนอชื่อต่อคณะกรรมการบรษิัท รวมถึง ที่
ประชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาแต่งตัง้ โดยกรรมการบรษิทัหรอืกรรมการอสิระ จะต้องเป็นผูท้ีม่คีุณสมบตัใินการด ารง
ต าแหน่งกรรมการหรอืกรรมการอสิระตามกฎหมายวา่ดว้ยบรษิทัมหาชนจ ากดั และ/หรอื กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์หรอืตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืตามหลกัเกณฑท์ีค่ณะกรรมการก ากบัตลาดทุนก าหนด  

บรษิทัก าหนดนโยบายใหก้ารแต่งตัง้คณะกรรมการบรษิทัต้องประกอบดว้ยกรรมการอสิระอย่างน้อย 1 ใน 3 
ของจ านวนกรรมการทัง้หมดและต้องมจี านวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน โดย ณ วนัที ่30 ธนัวาคม 2564 คณะกรรมการ
บรษิัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 4 ท่าน จากจ านวนกรรมการทัง้หมด 7 ท่าน ซึ่งไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของ
จ านวนกรรมการทัง้หมด และคุณสมบัติของกรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามที่
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด และต้องสามารถดแูลผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้ทุกรายไดเ้ท่าเทยีมกนั
และไม่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ นอกจากนัน้ ยงัต้องสามารถเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบรษิทัโดยให้
ความเหน็อย่างเป็นอสิระไดแ้ละจะตอ้งมคีุณสมบตัเิพิม่เตมิ ดงันี้ 

1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสทิธอิอกเสียงทัง้หมดของบรษิัท บรษิัทย่อย บรษิัทร่วมหรอื นิติ

บุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ โดยใหน้ับรวมหุน้ทีถ่อืโดยผูท้ีเ่กีย่วขอ้งของกรรมการอสิระรายนัน้ๆ ดว้ย 

2) เป็นกรรมการที่ไม่มส่ีวนร่วมในการบรหิารงาน รวมทัง้ไม่เป็นลูกจา้ง พนักงาน หรอื ที่ปรึกษา ทีไ่ด้เงนิเดอืน

ประจ า หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยล าดบัเดยีวกนัหรอืนิตบิุคคลทีอ่าจมี

ความขดัแย้ง เว้นแต่จะไดพ้้นจากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รบัการแต่งตัง้ กรณี
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เป็นพนักงานฝ่ายบญัชกีารเงนิ ต้องพ้นจากการเป็นพนักงานในฝ่าย ดงักล่าวมาไม่น้อยกว่า 5 ปี ก่อนไดร้บั

การแต่งตัง้ 

3) เป็นกรรมการทีไ่ม่มคีวามสมัพนัธท์างสายโลหติ หรอื โดยการจดทะเบยีนตามกฎหมาย ในลกัษณะทีเ่ป็น บดิา

มารดา คู่สมรส พีน้่อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูม้อี านาจควบคุมหรอื 

บุคคลทีจ่ะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิารหรอืผูม้อี านาจควบคุมบรษิทัและบรษิทัย่อย 

4) เป็นกรรมการทีไ่ม่ม ีหรอื เคยมคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิทั บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม หรอื นิตบิุคคลทีอ่าจมี

ความขดัแยง้ ในลกัษณะทีอ่าจจะเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอย่างอสิระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรอืเคย

เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรอื ผู้บรหิารของผู้ที่มคีวามสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับ

บรษิัทบรษิัทย่อย บรษิทัร่วม หรอื นิตบิุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้ง เวน้แต่จะไดพ้้นจากการมลีกัษณะดงักล่าว

มาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนไดร้บัการแต่งตัง้  

5) เป็นกรรมการทีไ่ม่เป็น หรอื เคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม หรอื นิตบิุคคลทีอ่าจมคีวาม

ขดัแยง้และไม่เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ กรรมการซึง่ไม่ใช่กรรมการอสิระ ผูบ้รหิาร หรอืหุน้ส่วนผูจ้ดัการของส านัก

งานสอบบญัช ีซึ่งมผีูส้อบบัญชขีองบรษิทั บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม หรอืนิตบิุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้สงักดัอยู่

เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 5 ปีก่อนไดร้บัการแต่งตัง้ 

6) เป็นกรรมการทีไ่ม่เป็น หรอื เคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีใดๆ ซึง่รวมถงึการใหบ้รกิารเป็นทีป่รกึษากฎหมาย

หรอื ทีป่รกึษาทางการเงนิ ซึง่ไดร้บัค่าบรกิารเกนิกว่า 2 ลา้นบาทต่อปี จากบรษิทั บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม หรอื

นิตบิุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ ทัง้นี้ ในกรณีทีผู่ใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีเป็นนิตบิุคคล ใหร้วมถงึการเป็นผูถ้อืหุ้น

รายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอสิระ ผู้บรหิาร หรอื หุน้ส่วนผูจ้ดัการของผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีนัน้ดว้ย 

เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนไดร้บัการแต่งตัง้ 

7) เป็นกรรมการทีไ่ม่ไดร้บัการแต่งตัง้ขึน้ เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิทั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูถ้อืหุน้

ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั 

8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนัที่มีนัยกับกิจการของบรษิัทหรอืบริษัทย่อย 

หรอืไม่เป็นหุน้ส่วนทีม่นีัยในหา้งหุน้ส่วน หรอืเป็นกรรมการทีม่ส่ีวนร่วมบรหิารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ทีป่รกึษา

ที่รบัเงนิเดอืนประจ า หรอืถือหุ้นเกนิ 1%ของจ านวนหุ้นที่มสีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิัทอื่น ซึ่งประกอบ

กจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนัทีม่นีัยกบักจิการของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย 

9) ไม่มลีกัษณะอื่นใดทีท่ าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเหน็อย่างเป็นอสิระเกีย่วกบัการด าเนินงานของบรษิทั 

การเลือกตัง้ และวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการบริษทั  

1) การแต่งตัง้กรรมการบรษิัทให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัของบรษิัทและขอ้ก าหนดของกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง ทัง้นี้ 

จะต้องมคีวามโปร่งใสและชดัเจน โดยการพจิารณาจะต้องมปีระวตัิการศกึษาและประสบการณ์การประกอบ

วชิาชพีของบุคคลนัน้ ๆ โดยมรีายละเอยีดที่เพยีงพอเพื่อประโยชน์ในการตดัสนิใจของคณะกรรมการบรษิัท

และผูถ้อืหุน้ 
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2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผู้ท าการสรรหาและเสนอชื่อบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ

ครบถ้วนตามที่ระบุไวใ้นกฎบตัรนี้ เพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิัท โดยจะน าเสนอชื่อบุคคลดงักล่าวต่อที่

ประชุมคณะกรรมการบรษิทัและ/หรอืทีป่ระชุมผู้ถอืหุ้น เพื่อเสนอต่อทีป่ระชุมผู้ถอืหุ้นพจิารณาเลอืกตัง้ต่อไป 

(แลว้แต่กรณี) 

3) ใหก้รรมการบรษิทั ด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี และเมื่อครบก าหนดออกตามวาระ อาจไดร้บัพจิารณาเลอืกตัง้

ใหเ้ป็นกรรมการบรษิทัต่อไปได ้

4) ในกรณีทีเ่ป็นการแต่งตัง้กรรมการแทนต าแหน่งกรรมการทีว่่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถงึคราวออกตามวาระ 

ใหค้ณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนเลอืกบุคคลซึง่มคีุณสมบตัคิรบถ้วนตามทีร่ะบุไวใ้นกฎบตัรนี้

และไม่มลีกัษณะต้องห้ามตามกฎหมาย และน าเสนอชื่อบุคคลดงักล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัทเพื่อ

แต่งตัง้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของ

กรรมการผูน้ัน้จะเหลอืน้อยกว่า 2 เดอืน ทัง้นี้ บุคคลซึ่งเขา้รบัต าแหน่งเป็นกรรมการในกรณีดงักล่าวใหอ้ยู่ใน

ต าแหน่งเพยีงเท่าวาระทีย่งัเหลอือยู่ของกรรมการบรษิทัซึง่พน้จากต าแหน่ง 

5) ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปีทุกครัง้ ใหก้รรมการบรษิทัออกจากต าแหน่งจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวน

กรรมการในขณะนัน้ ถา้จ านวนกรรมการจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้กใ็หอ้อกโดยจ านวนใกลท้ีสุ่ดกบั

ส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการบริษัทซึ่งพ้นจากต าแหน่งอาจได้รบัเลือกให้กลับเข้ามารับต าแหน่งได้ ทัง้นี้ 

กรรมการทีจ่ะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีทีส่อง ภายหลงัจดทะเบยีนบรษิทันัน้ใหจ้บัสลากกนั ส่วนปี

หลงั ๆ ต่อไปใหก้รรมการคนทีอ่ยู่ในต าแหน่งนานทีสุ่ดนัน้เป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง 

6) กรรมการอิสระจะมีวาระการด ารงต าแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวนัที่ได้รบัแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่ง

กรรมการอสิระเป็นครัง้แรก เวน้แต่คณะกรรมการบรษิทัจะพจิารณาแลว้ถงึความสมเหตุสมผลของความจ าเป็น 

คณะกรรมการบรษิทัอาจบุคคลดงักล่าวใหด้ ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอสิระของบรษิทัต่อไป 

7) นอกจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระดงักล่าวแลว้ กรรมการบรษิทัอาจพน้จากต าแหน่งเมื่อ 

- ตาย 

- ลาออก  

- ขาดคุณสมบตักิารเป็นกรรมการบรษิัท หรอืมลีกัษณะต้องหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบรษิทัมหาชนจ ากดั

หรอื มีลกัษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รบัความไว้วางใจให้บรหิารจดัการกิจการที่มี

มหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบญัญัติหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ (และที่แก้ไข

เพิม่เตมิ) รวมทัง้ประกาศของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ีเ่กีย่วขอ้ง 

- ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้มมีตใิหพ้น้จากต าแหน่ง (ดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ านวนผูถ้อืหุน้ซึง่มา

ประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงและมหีุน้นับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่ากึง่หนึ่งของจ านวนหุน้ทีถ่อืโดยผูถ้อืหุน้ทีม่า

ประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง) 

- ศาลมคี าสัง่ใหอ้อก  

204



บรษิทั สวิารมณ์ เรยีลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 

ส่วนที ่2 หวัขอ้ 8  

 

กรรมการบรษิทัคนใดจะลาออกจากต าแหน่งใหย้ื่นหนังสอืลาออกต่อบรษิทั โดยการลาออกนัน้จะมผีลนับแต่
วนัทีร่ะบุใหม้ผีลในหนังสอืลาออก 

ทัง้นี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อ
กรรมการที่มคีุณสมบตัิเหมาะสมและลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้กรรมการแบบ Non-cumulative voting เท่านัน้ โดย
บรษิทัก าหนดใหผู้ถ้อืหุน้ทกุรายมสีทิธอิอกเสยีงตามจ านวนหุน้ทีถ่อือยู่และแต่ละหุน้มสีทิธอิอกเสยีงหนึ่งเสยีง ในการ
เลอืกตัง้กรรมการผูถ้อืหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสยีงทีต่นมอียู่ทัง้หมดเลอืกบุคคลเดยีวหรอืหลายบุคคลเป็นกรรมการ
กไ็ด ้ในกรณีทีเ่ลอืกตัง้บุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสยีงใหแ้ก่ผูใ้ดมากน้อยเพยีงใดไมไ่ดแ้ละมหีุน้นับ
รวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่ากึง่หนึ่งของจ านวนหุน้ทีถ่อืโดยผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง 

การสรรหากรรมการ และผู้บริหารของบริษทั 

ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่ 19/2563 เมื่อวนัที่ 15 ธนัวาคม 2564 มีมติอนุมตัินโยบายเกี่ยวกับ
แผนการสบืทอดต าแหน่งงาน โดยก าหนดแผนสบืทอดต าแหน่งงานที่ส าคญั ได้แก่ กรรมการ ผู้จดัการ ประธาน
เจา้หน้าทีบ่รหิารดา้นการเงนิ (CFO) และผูบ้รหิารของบรษิทั ซึง่คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน หรอื
คณะกรรมการบรษิัทจะคดัเลือกตามหลกัเกณฑ์และวิธีการในการสรรหาคัดเลือกต าแหน่งงานต่าง ๆ ที่ส าคัญ 
ดงัต่อไปนี้  

1) มคีุณสมบตัติรงตามคุณสมบตัเิฉพาะส าหรบัต าแหน่งตามทีก่ าหนดไวใ้นมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

2) มปีระสบการณ์ในการเป็นหวัหน้าแผนก/ฝ่าย ไม่น้อยกว่า 2 ปี และผ่านเกณฑก์ารประเมนิ ดา้นการบรหิาร 

ดา้นทศันคต ิและดา้นความรูเ้ฉพาะงาน 

3) มปีระวตักิารท างาน ความประพฤต ิความรู ้ความสามารถ และความเชีย่วชาญตามทีบ่รษิทัก าหนดไว้ 

4) มผีลงานอนัเป็นทีป่ระจกัษ์ทีผ่่านมา 2 ใน 5 ปีทีผ่่านมา 

ในการพิจารณาคดัเลอืกผู้ที่มีความเหมาะสมด้านความรู้ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ มีวสิยัทศัน์ และ
เขา้ใจวฒันธรรมองคก์ร เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบรหิาร กรรมการผูจ้ดัการ และผูบ้รหิารระดบัตัง้แต่ผูจ้ดัการฝ่าย
ขึน้ไป  ผูท้ีไ่ดร้บัการสรรหาจะตอ้งมคีุณสมบตัติามทีบ่รษิทัก าหนด ดงันี้ 

กรรมการผูจ้ดัการและกรรมการบรหิาร 

 กรรมการบริหาร 

(1) กรรมการบรหิารต้องเป็นบุคคลที่มคีวามรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการ

ด าเนินธุรกิจของบรษิัทเป็นอย่างดี มีความซื่อสตัย์ สุจรติ มจีรยิธรรมในการด าเนินธุรกิจและมีเวลา

เพยีงพอทีจ่ะอุทศิความรู ้ความสามารถและปฏบิตัหิน้าทีใ่หแ้ก่บรษิทัอย่างเตม็ที่ 

(2) กรรมการบรหิารต้องมีคุณสมบตัิและไม่มลีกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบรษิัทมหาชนจ ากัด 

กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และ/หรอืกฎหมายอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้ง 

(3) กรรมการบรหิารไม่สามารถประกอบกจิการ เขา้เป็นหุน้ส่วน หรอืเขา้เป็นกรรมการในนิตบิุคคลอื่นที่มี

สภาพอย่างเดยีวกนัและ/หรอืเป็นการแขง่ขนักบักจิการของบรษิทั ไม่ว่าจะท าเพื่อประโยชน์ของตนเอง

หรอืประโยชน์ของบุคคลอื่น เวน้แต่จะแจง้ใหท้ีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัทราบก่อนทีจ่ะมมีตแิต่งตัง้ 
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กรรมการผู้จดัการ 

(1) อายุ 35 ปี ขึน้ไป 

(2) มคีุณสมบตั ิและไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มตามพระราชบญัญตับิรษิทัจ ากดัมหาชนพ.ศ.2535 หรอืกฎหมาย

อื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์ฯ และส านักงาน ก.ล.ต และข้อบงัคบัของ

บรษิทั 

(3) วุฒกิารศกึษาไม่ต ่ากว่าระดบัปรญิญาตร ี

(4) มปีระสบการณ์ดา้นธุรกจิอสงัหารมิทรพัย ์10 ปี ขึน้ไป และประสบการณ์ดา้นบรหิาร 5 ปี ขึน้ไป 

(5) มภีาวะผู้น าสูง วสิยัทศัน์ และมคีวามสามารถในการตดัสนิใจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบรษิัทและผู้ถือ

หุน้โดยรวม 

(6) ปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความซื่อสตัย์ สุจรติ มีจรยิธรรม ภายใต้กรอบของกฎหมายตลอดจนแนวทางการ
ก ากบัดูแลกิจการที่ดแีละจรยิธรรมธุรกิจ มคีวามรบัผดิชอบที่จะปฏิบตัิหน้าที่กรรมการผู้จดัการ และ

สามารถอุทศิเวลาในการปฏบิตัหิน้าทีก่รรมการผูจ้ดัการไดอ้ย่างเตม็ที ่ตลอดจนมคีวามรบัผดิชอบต่อผู้

ถอืหุน้ โดยสม ่าเสมอ และตดัสนิใจดว้ยความระมดัระวงั รกัษาผลประโยชน์ของบรษิทั 

ผูบ้รหิารระดบัตัง้แต่ผูจ้ดัการฝ่ายขึน้ไป  

บริษัทมีการจดัท าแผนการวางแผนสืบทอดต าแหน่งผู้บริหารระดบัตัง้แต่ผู้จดัการฝ่ายขึ้นไป 

ผูจ้ดัการ โดยก าหนดหลกัเกณฑแ์ละคุณสมบตัใินการคดัเลอืกดงันี้ 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารด้านการเงิน (CFO) 

(1) อายุ 35 ปี ขึน้ไป 

(2) มคีุณสมบตั ิและไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มตามพระราชบญัญตับิรษิทัจ ากดัมหาชนพ.ศ.2535 หรอืกฎหมาย

อื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์ฯ และส านักงาน ก.ล.ต และข้อบงัคบัของ

บรษิทั 

(3) วุฒกิารศกึษาไม่ต ่ากว่าระดบัปรญิญาตร ี ในสาขา บญัช ีหรอื การเงนิ 

(4) มปีระสบการณ์ดา้นบรหิารงานบญัช ีและการวางแผนทางการเงนิ 5 ปี ขึน้ไป 

(5) มีภาวะผู้น าสูง มีความช านาญในการบรหิารความเสี่ยง  มีความสามารถในการคิด วเิคราะห์ และ

วางแผน  

(6) ปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความซื่อสตัย์ สุจรติ มีจรยิธรรม ภายใต้กรอบของกฎหมายตลอดจนแนวทางการ
ก ากบัดูแลกิจการทีด่แีละจรยิธรรมธุรกจิมคีวามช านาญในการบรหิารความเสีย่ง / มคีวามสามารถใน

การคดิวเิคราะหแ์ละวางแผนเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมาย/มภีาวะผูน้ าสงู 

รองกรรมการผู้จดัการ หรือผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ ด้านออกแบบและพฒันาโครงการ 

(1) วุฒกิารศกึษาไม่ต ่ากว่าระดบัปรญิญาตร ี 

(2) มปีระสบการณ์ดา้นธุรกจิอสงัหารมิทรพัย ์5 ปี ขึน้ไป 
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(3) มภีาวะผูน้ า มทีกัษะการเจรจาและการประสานงาน มมีนุษยสมัพนัธด์ ี

(4) ปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความซื่อสตัย์ สุจรติ มีจรยิธรรม ภายใต้กรอบของกฎหมายตลอดจนแนวทางการ

ก ากบัดแูลกจิการทีด่แีละจรยิธรรมธุรกจิ 

รองกรรมการผู้จดัการ หรือผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ ด้านออกแบบและพฒันาโครงการ 

(1) จบการศกึษาไม่ต ่ากว่าระดบัปรญิญาตร ี ดา้นวศิวกรรมศาสตร์ 

(2) มปีระสบการณ์ดา้นธุรกจิอสงัหารมิทรพัย ์   5 ปี ขึน้ไป มปีระสบการณ์ในดา้นงานควบคุมงานก่อสรา้ง 

10 ปี ขึน้ไป และประสบการณ์ในต าแหน่งผูบ้รหิาร 5 ปี ขึน้ไป 

(3) มีภาวะผู้น า ขยนั อดทน และกระตือรอืร้นในการท างาน  มีความสามารถใจการคิด วเิคราะห์ และ

วางแผน เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมาย 

(4) ปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความซื่อสตัย์ สุจรติ มีจรยิธรรม ภายใต้กรอบของกฎหมายตลอดจนแนวทางการ
ก ากบัดแูลกจิการทีด่แีละจรยิธรรมธุรกจิ 

รองกรรมการผู้จดัการ หรือผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ ด้านขายและการตลาด 

(1) วุฒกิารศกึษาไม่ต ่ากว่าระดบัปรญิญาตร ี

(2) มปีระสบการณ์ในต าแหน่งผูบ้รหิารดา้นงานขายและการตลาด ในธุรกจิอสงัหารมิทรพัย ์5 ปี ขึน้ไป 

(3) มภีาวะผูน้ า มคีวามรูท้างดา้นงานขายและดา้นการตลาดเป็นอย่างด ี มทีกัษะการเจรจาและการต่อรอง

ทีด่ ีมมีนุษยสมัพนัธด์ ี

(4) ปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความซื่อสตัย์ สุจรยิ มีจรยิธรรม ภายใต้กรอบของกฎหมายตลอดจนแนวทางการ

ก ากบัดแูลกจิการทีด่แีละจรยิธรรมธุรกจิ 

บรษิทัจะไดเ้ปิดโอกาสใหพ้นักงานทุกท่านไดม้โีอกาสพฒันาศกัยภาพและความสามารถตามความถนัดของ
ตน และในกระบวนการสรรหาและคดัเลอืกจะมกีารประเมนิสมรรถนะและการสมัภาษณ์โดยกรรมการเพื่อประเมนิผล
งาน ศักยภาพและความพร้อมตามแบบฟอร์มที่ก าหนดให้ ซึ่งผลการประเมินสมรรถนะจะน าไปสู่การพัฒนา
รายบุคคล และการจดัการสรรหาบุคคลทีเ่หมาะสมโดยคณะกรรมการ 

การประเมินผลการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการ 

บรษิทัไดม้กีารก าหนดใหม้กีารประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการและคณะท างานอย่างน้อยปีละ 1 
ครัง้ ทัง้การประเมินกรรมการรายคณะและรายบุคคล โดยผลการประเมนิที่ได้จะถูกน ามาใช้ในการพจิารณาและ
ทบทวนผลงาน ประเด็น และอุปสรรคต่าง ๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา และน าผลการประเมนินัน้มาประกอบในการ
วเิคราะห์การปฏบิตัหิน้าทีข่องกรรมการ รวมทัง้น าขอ้เสนอแนะมาปรบัปรุงและเพิม่ประสทิธภิาพผลการท างานของ
คณะกรรมการและคณะท างานปฏบิตังิานต่อไป โดยมผีลการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการ ดงันี้ 

ผลการประเมิน คะแนนเฉล่ีย ร้อยละ เกณฑค์ะแนน 

กรรมการบรษิทัแบบรายคณะ 3.70 92.54 ดมีาก 

กรรมการตรวจสอบแบบรายคณะ 3.60 90.00 ดมีาก 
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ผลการประเมิน คะแนนเฉล่ีย ร้อยละ เกณฑค์ะแนน 

กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนแบบรายคณะ 3.91 97.83 ดมีาก 

คณะท างานบรหิารความเสีย่งแบบรายคณะ 3.75 93.82 ดมีาก 

คณะท างานการก ากบัดแูลกจิการ 3.85 96.35 ดมีาก 

คณะท างานความรบัผดิชอบต่อสงัคม 3.85 96.35 ดมีาก 

คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคล 3.87 96.79 ดมีาก 

คณะท างานรายบุคคล 3.66 91.38 ดมีาก 

ทัง้นี้ การพจิารณาผลการประเมนิของผูบ้รหิารสูงสุด (กรรมการผูจ้ดัการ) ส าหรบัปี 2564 ซึ่งด ารงต าแหน่ง
โดยนายอรรถปวทิย ์มโนธรรมรกัษา มผีลการประเมนิในระดบัดมีาก โดยมคีะแนนเฉลีย่ 3.70 คดิเป็นรอ้ยละ 92.44 

 

2. การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล 
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั 

รายละเอียดการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทส าหรบังวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธนัวาคม 2563 และ วนัที ่ 
31 ธนัวาคม 2564  เป็นดงันี้ 

 

รายชื่อกรรมการ 
การเข้าร่วมประชมุ / การประชุมทัง้หมด (ครัง้) 

ปี 2563 ปี 2564 

1. นายปวณิ ช านิประศาสน์ /1 1/1 7/7 

2. นายไพฑรูย ์รกัษ์ประเทศ /1  1/1 7/7 

3. นางพรนิภา เรงิหริญั /1 1/1 7/7 

4. นายปรชีา  เปล่งผวิ /1 1/1 7/7 

5. นายอรรถปวทิย ์มโนธรรมรกัษา 19/19 7/7 

6. นายรณฤทธิ ์ ฐติสุิรยิารกัษ์ 19/19 7/7 

7. นางสาวปุณิกา มโนธรรมรกัษา /2 - 6/7 /1 

หมายเหตุ  /1 กรรมการล าดบัที ่1-4 เป็นกรรมการอสิระไดร้บัการแต่งตัง้เมื่อ 4 ธนัวาคม 2563 
                    /2  นางสาวปุณิกา มโนธรรมรกัษา ไดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการบรษิทั เมื่อ 29 มกราคม 2564 
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การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 

รายชื่อกรรมการ 
การเข้าร่วมประชมุ / การประชุมทัง้หมด (ครัง้) 

ปี 2563 ปี 2564 

1. นายปวณิ ช านิประศาสน์ - 3/3 

2. นายไพฑรูย ์รกัษ์ประเทศ  - 3/3 

3. นางพรนิภา เรงิหริญั - 3/3 

4. นายปรชีา  เปล่งผวิ  - 3/3 

5. นายอรรถปวทิย ์มโนธรรมรกัษา 3/3 3/3 

6. นายรณฤทธิ ์ ฐติสุิรยิารกัษ์ 3/3 3/3 

7. นางสาวปุณิกา มโนธรรมรกัษา /1 - 2/3 
หมายเหตุ  /1 นางสาวปุณิกา มโนธรรมรกัษา ไดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการบรษิทั เมื่อ 29 มกราคม 2564 

 

ค่าตอบแทนกรรมการ 
- ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 

จากประชุมที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม  2565 ได้มีมติอนุมัติ
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบรษิทั และคณะกรรมการชุดย่อย โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

คณะกรรมการบริษทั 
และคณะกรรมการชุดย่อย 

ประธานกรรมการ 

(บาท / ครัง้ / คน) 

กรรมการ 

(บาท / ครัง้ / คน) 

คณะกรรมการบรษิทั 30,000 15,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ 15,000 10,000 

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 15,000 10,000 

ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิของกรรมการส าหรบัปี 2563 มรีายละเอยีด ดงันี้ 

รายชื่อกรรมการ 

ปี 2563 (บาท) 

กรรมการ 
กรรมการ
ตรวจสอบ 

กรรมการสรร
หาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 

รวม 

1. นายปวณิ ช านิประศาสน์ 30,000 - - 30,000 

2. นายไพฑรูย ์รกัษ์ประเทศ 15,000 15,000 - 30,000 

3. นางพรนิภา เรงิหริญั 15,000 10,000 - 25,000 
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รายชื่อกรรมการ 

ปี 2563 (บาท) 

กรรมการ 
กรรมการ
ตรวจสอบ 

กรรมการสรร
หาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 

รวม 

4. นายปรชีา  เปล่งผวิ 15,000 10,000 - 25,000 

5. นายอรรถปวทิย ์มโนธรรมรกัษา 15,000 - - 15,000 

6. นายรณฤทธิ ์ ฐติสุิรยิารกัษ์ 15,000 - - 15,000 

7. นางสาวปุณิกา มโนธรรมรกัษา/1 - - - - 

รวม 105,000 35,000 - 140,000 

ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิของกรรมการส าหรบัปี 2564 มรีายละเอยีด ดงันี้ 

รายชื่อกรรมการ 

ปี 2564 (บาท) 

กรรมการ 
กรรมการ
ตรวจสอบ 

กรรมการสรร
หาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 

รวม 

1. นายปวณิ ช านิประศาสน์ 210,000 - - 210,000 
2. นายไพฑรูย ์รกัษ์ประเทศ 105,000 105,000 - 210,000 
3. นางพรนิภา เรงิหริญั 105,000 70,000 15,000 190,000 
4. นายปรชีา  เปล่งผวิ 105,000 70,000 10,000 185,000 
5. นายอรรถปวทิย ์มโนธรรมรกัษา 105,000 - - 105,000 
6. นายรณฤทธิ ์ ฐติสุิรยิารกัษ์ 105,000 - 10,000 115,000 
7. นางสาวปุณิกา มโนธรรมรกัษา/1 90,000 - - 90,000 
รวม 825,000 245,000 35,000 1,105,000 

 
- ค่าตอบแทนอ่ืน 

- ไม่ม ี- 
 
3. การก ากบัดแูลการด าเนินงานของบริษทัย่อยและบริษทัร่วม 

บรษิัทมนีโยบายที่จะลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ใกล้เคียงกนั หรอืก่อให้เกิดประโยชน์ และสนับสนุนการ
ด าเนินธุรกจิของบรษิทั เพื่อเสรมิสรา้งความมัน่คงและผลการด าเนินงานของบรษิทั บรษิทัจะท าการวเิคราะห์ความ
เป็นไปไดข้องโครงการและพจิารณาความเสีย่งจากการลงทุน ผลตอบแทน และสภาพคล่องทางการเงนิของบรษิัท
อย่างรอบคอบ นอกจากนี้ การลงทุนของบรษิทัจะต้องผ่านการพจิารณาจากคณะกรรมการบรษิทัและทีป่ระชุมผูถ้อื
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หุ้นตามขอบเขตอ านาจอนุมัติที่ก าหนดไว้ และต้องสอดคล้องให้เป็นไปตามข้อก าหนดและประกาศของ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนและตลาดหลกัทรพัย ์รวมถงึกฎหมายต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง โดยบรษิทัจะควบคุมดแูลผ่าน
การส่งกรรมการ และ/หรอืผู้บรหิารของบรษิัทเขา้ไปเป็นกรรมการตามสดัส่วนการถือหุ้นเพื่อควบคุมทศิทางและ
นโยบายการบรหิารงานใหส้อดคลอ้งกบัการด าเนินธุรกจิของบรษิทั 

 

4. การติดตามให้มีการปฏิบติัตามนโยบายและแนวปฏิบติัในการก ากบัดแูลกิจการ 
การปฏิบติังานให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบงัคบั 

ในการด าเนินงานทีผ่่านมา คณะกรรมการของบรษิทัไดป้ฏบิตัติามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั และมติ
ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัรวมทัง้ไดย้ดึถอืและปฏบิตัติามหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ขีองบรษิทัจดทะเบยีน (The 
Principles of Good Corporate Governance of Listed Companies) ตามแนวทางที่ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศ
ไทย (“ตลาดหลกัทรพัยฯ์”) ก าหนด และหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่สี าหรบับรษิทัจดทะเบยีนปี 2560 (Corporate 
Governance Code for Listed Companies 2017) ตามแนวทางที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัย์และ
ตลาดหลกัทรพัย ์(“ส านักงาน ก.ล.ต.”) ก าหนด   

จากประชุมที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่ 19/2563 เมื่อวนัที่ 15 ธนัวาคม 2563 ได้อนุมตัินโยบาย
เกีย่วกบัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ขีองบรษิทั  ซึง่เป็นแนวทางในการด าเนินงานของบรษิทัใหม้ปีระสทิธภิาพ และเกดิ
ความโปร่งใสต่อนักลงทุน เพื่อบุคคลภายนอกเกิดความเชื่อมัน่ในการด าเนินธุรกิจของบริษัท โดยบริษัทให้
ความส าคญัต่อการปฏิบตัิตามหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยครอบคลุมหลกัปฏิบตัิตามหลกัการก ากับดูแล
กจิการ (Corporate Governance) 8 หลกัปฏบิตั ิดงันี้ 

หลกัปฏิบติั 1  บทบาทและความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ 

หลกัปฏิบติั 2  วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของบรษิทั 

หลกัปฏิบติั 3  เสรมิสรา้งคณะกรรมการทีม่ปีระสทิธผิล  

หลกัปฏิบติั 4  สรรหาและพฒันาผูบ้รหิารระดบัสงูและการบรหิารบุคลากร  

หลกัปฏิบติั 5  ส่งเสรมินวตักรรมและการประกอบธุรกจิอย่างมคีวามรบัผดิชอบ  

หลกัปฏิบติั 6  ดแูลใหม้รีะบบการบรหิารความเสีย่งและการควบคุมภายในทีเ่หมาะสม 

หลกัปฏิบติั 7  รกัษาความน่าเชื่อถอืทางการเงนิและการเปิดเผยขอ้มลู  

หลกัปฏิบติั 8  สนับสนุนการมส่ีวนร่วมและการสื่อสารกบัผูถ้อืหุน้  

ทัง้นี้ บรษิทัจะตดิตามเพื่อใหม้กีารปฏบิตัติามนโยบายและแนวปฏบิตักิารก ากบัดแูลกจิการทีด่ดีงักล่าวต่อไป 
ส าหรบัขอ้มูลและรายละเอยีดเกี่ยวกบันโยบายและแนวทางในการปฏิบตัิงานปรากฏตาม เอกสารแนบ 4 “นโยบาย
และแนวปฏบิตักิารก ากบัดแูลกจิการ ฉบบัเตม็ และจรรยาบรรณทางธุรกจิฉบบั” 
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การปฏิบติัตามนโยบายและแนวปฏิบติัในการป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

บรษิทัมกีารด าเนินการปฏบิตัติามนโยบายและขัน้ตอนการท ารายการกบับุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้เพื่อเป็น
การป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ทีอ่าจเกิดขึ้น โดยการท ารายการกบับุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้นี้จะต้อง
ได้รบัอนุมตัิจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิัทแล้ว เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็น
ธรรมต่อผูถ้อืหุน้ทุกรายโดยเท่าเทยีมกนัโดยยดึหลกัการดงันี้ 

1) เป็นรายการที่ผ่านกระบวนการอนุมตัิที่โปร่งใสโดยกรรมการและผู้บรหิารดว้ยความรบัผดิชอบระมดัระวงั

และซื่อสตัยสุ์จรติ โดยผูม้ส่ีวนไดเ้สยีไม่มส่ีวนร่วมในการตดัสนิใจ 

2) เป็นรายการทีก่ระท าโดยค านึงถงึผลประโยชน์ของบรษิทัเสมอืนการท ารายการกบับุคคลภายนอก 

3) มรีะบบการตดิตามและตรวจสอบเพื่อใหม้ัน่ใจไดว้่าการท ารายการเป็นไปตามขัน้ตอนทีถู่กตอ้ง 

4) มกีารเปิดเผยขอ้มลูอย่างครบถว้น ถูกตอ้ง โปร่งใส ในเวลาทีเ่หมาะสม 

การปฏิบติัตามนโยบายและแนวปฏิบติัในการใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ 

บรษิทัมนีโยบายป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในและก ากบัดูแลกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน(รวมถงึคู่สมรส
และบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ) ซึง่ไดร้บัทราบขอ้มลูของบรษิทั ดงัต่อไปนี้ 

1) ใหค้วามรูแ้ก่กรรมการ ผูบ้รหิาร รวมถงึผูด้ ารงต าแหน่งระดบับรหิารในสายงานบญัชหีรอืการเงนิทีเ่ป็นระดบั

ผู้จดัการฝ่ายขึ้นไปหรอืเทียบเท่า เกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องจดัท าและส่งรายงานการถือหลกัทรพัย์ของตน คู่

สมรสหรอืผู้ที่อยู่กินด้วยกนัฉันสามภีรรยา บุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ และนิติบุคคลที่กรรมการ ผู้บรหิาร 

รวมถึงผู้ด ารงต าแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จ ัดการฝ่ายขึ้นไปหรือ

เทยีบเท่า/คู่สมรสหรอืผูท้ีอ่ยู่กนิดว้ยกนัฉนัสามภีรรยา/บุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ ถอืหุน้รวมกนัเกนิกว่ารอ้ย

ละ 30 ของจ านวนสทิธิออกเสยีงทัง้หมดและมีสดัส่วนการถือหุ้นมากที่สุดในนิติบุคคลนัน้ ต่อส านักงาน

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ตามมาตรา 59 และบทก าหนดโทษตามมาตรา 275

แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 

5) ก าหนดให้กรรมการและผู้บรหิาร รวมถึงผู้ด ารงต าแหน่งระดบับรหิารในสายงานบญัชหีรอืการเงนิที่เป็น

ระดบัผูจ้ดัการฝ่ายขึน้ไปหรอืเทยีบเท่า จดัท าและน าส่งรายงานการถอืหลกัทรพัย์ของตน ของคู่สมรส และ

ของบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ ส่งผ่านมายงัเลขานุการของบรษิทัก่อนน าส่งส านักงานคณะกรรมการก ากบั

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ุกครัง้ โดยใหจ้ดัท าและน าส่งภายใน 30 วนันับแต่วนัทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ให้

ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืรายงานการเปลีย่นแปลงการถอืครองหลกัทรพัยภ์ายใน 3 วนัท า

การนับแต่วนัทีม่กีารซื้อ ขาย โอน หรอืรบัโอนหลกัทรพัยน์ัน้ 

6) ก าหนดใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร รวมถงึผูด้ ารงต าแหน่งระดบับรหิารในสายงานบญัชหีรอืการเงนิทีเ่ป็นระดบั

ผูจ้ดัการฝ่ายขึน้ไปหรอืเทยีบเท่า และผูป้ฏบิตังิานทีเ่กี่ยวขอ้งทีไ่ดร้บัทราบขอ้มูลภายในทีเ่ป็นสาระส าคญั 

ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลกัทรพัย์ จะต้องระงบัการซื้อขายหลกัทรพัย์ของบริษัทในช่วงเวลา

ก่อนที่จะเผยแพร่งบการเงนิหรอืเผยแพร่เกี่ยวกบัฐานะการเงนิและสถานะของบรษิัทจนกว่าบรษิัทจะได้
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เปิดเผยขอ้มูลต่อสาธารณชนแล้ว โดยบรษิทัจะแจง้ใหก้รรมการและผูบ้รหิาร รวมถงึผูด้ ารงต าแหน่งระดบั

บรหิารในสายงานบญัชหีรอืการเงนิทีเ่ป็นระดบัผูจ้ดัการฝ่ายขึน้ไปหรอืเทยีบเท่า งดการซื้อขายหลกัทรพัย์

ของบริษัทอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาอย่างน้อย 30 วันล่วงหน้าก่อนการเปิดเผยข้อมูลต่อ

สาธารณชน และควรรอคอยอย่างน้อย 24 ชัว่โมงภายหลงัการเปิดเผยขอ้มลูใหแ้ก่สาธารณชนแล้ว รวมทัง้

หา้มไม่ใหเ้ปิดเผยขอ้มลูทีเ่ป็นสาระส าคญันัน้ต่อบุคคลอื่น 

7) ก าหนดบทลงโทษทางวนิัยหากมีการฝ่าฝืนน าขอ้มูลภายในไปใช้หาประโยชน์ส่วนตนซึ่งเริม่ตัง้แต่การ

ตกัเตอืนเป็นหนังสอื ตดัค่าจา้ง พกังานชัว่คราวโดยไม่ไดร้บัค่าจา้ง หรอืใหอ้อกจากงาน ซึ่งการลงโทษจะ

พจิารณาจากเจตนาของการกระท าและความรา้ยแรงของความผดินัน้ๆ 

การปฏิบติัตามนโยบายและแนวปฏิบติัในการต่อต้านทุจริตคอรร์ปัชนั 

บรษิทัยดึมัน่ในการด าเนินธุรกิจด้วยความซื่อสตัย์สุจรติ โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นไปตามหลกัการก ากบั
ดูแลกิจการที่ด ีไม่ยอมรบัการคอร์รปัชัน่ทุกรูปแบบทัง้ทางตรงและทางอ้อมจงึก าหนดนโยบายต่อต้านคอร์รปัชนั 
เพื่อใหบุ้คลากรของบรษิทัยดึถอืปฏบิตัแิละใชเ้ป็นแนวทางในการปฏบิตังิาน โดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 

1) บุคลากรของบรษิัท ต้องไม่ด าเนินการหรอืเขา้ไปมส่ีวนร่วมในการคอร์รปัชัน่ทุกรูปแบบทั ้งทางตรงและ

ทางออ้ม 

2) บุคลากรของบรษิัท ต้องปฏิบตัิด้วยความระมดัระวงัในเรื่องที่เกี่ยวกบัการรบั การให้ของขวญั ทรพัย์สนิ 

หรอืประโยชน์อื่นใด การให้หรอืรบัของขวญัและการเลี้ยงรบัรองควรเป็นไปเพื่อวตัถุประสงค์ทางธุรกิจ

เท่านัน้ โดยมมีลูค่าทีเ่หมาะสม และไม่ส่งผลกระทบต่อการตดัสนิใจอย่างมนีัยส าคญั 

3) สรา้งวฒันธรรมองคก์รทีซ่ื่อสตัยแ์ละยดึมัน่ในความเป็นธรรม 

4) จดัใหม้กีารฝึกอบรมแก่พนักงานภายในองคก์ร เพื่อส่งเสรมิใหพ้นักงานมคีวามซื่อสตัย์สุจรติต่อหน้าที ่และ

พรอ้มจะน าหลกัการและจรรยาบรรณในนโยบายการก ากบัดูแลกจิการทีด่เีป็นหลกัปฏบิตัิในการด าเนินงาน

ดว้ยความเคร่งครดัทัง้องคก์ร 

5) จดัใหม้รีะบบการควบคุมภายในและการประเมนิความเสีย่งทีม่ปีระสทิธภิาพและเหมาะสมอย่างสม ่าเสมอ 

เพื่อป้องกนัการคอรร์ปัชัน่ทบทวนและประเมนิความเสีย่งจากการด าเนินงานทีอ่าจก่อใหเ้กดิการคอร์รปัชัน่

อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

6) จดัใหม้กีลไกการรายงานทางการเงนิทีโ่ปร่งใสและถูกตอ้ง ภายใต้มาตรฐานการบญัชทีีไ่ดร้บัการยอมรบัใน

ระดบัสากล 

7) มกีระบวนการบรหิารทรพัยากรบุคคล ที่สะทอ้นถึงความมุ่งมัน่ต่อมาตรการต่อต้านการคอร์รปัชัน่ ตัง้แต่

การคดัเลอืก การอบรม การประเมนิผลงาน การใหผ้ลตอบแทน และการเลื่อนต าแหน่ง 

8) จดัช่องทางการสื่อสารใหบุ้คลากรสามารถแจง้เบาะแส ขอ้เสนอแนะ และขอ้รอ้งเรยีนเกีย่วกบัการคอรร์ปัชัน่ 

โดยมมีาตรการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส 

9) ด าเนินงานใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการต่อตา้นคอรร์ปัชัน่ 
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10) ใหค้วามร่วมมอืกบัภาครฐั ในการก าหนดใหทุ้กหน่วยงานทีเ่ป็นคู่สญัญากบัภาครฐั เปิดเผยแบบแสดงบญัชี

รายรบั – รายจ่าย ต่อส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามทุจรติแห่งชาต ิ(ป.ป.ช.) 

11) การกระท าใดๆ ทีฝ่่าฝืนหรอืไม่เป็นไปตามนโยบายฉบบันี้ ไม่ว่าทางตรงหรอืทางออ้ม จะไดร้บัการพจิารณา

ทางวนิัยตามระเบยีบทีบ่รษิทั ก าหนดไวห้รอืมโีทษทางกฎหมาย 

การรบัเร่ืองร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการกระท าความผิด (Whistleblowing)  

หากบุคคลใดพบเห็นการกระท าที่เขา้ข่ายการทุจรติ หรอืส่อไปในทางทุจรติที่มีผลเกี่ยวขอ้งกบับรษิัทและ
บรษิัทย่อยทัง้ทางตรงและทางอ้อม สามารถแจง้ให้คณะกรรมการตรวจสอบหรอืกรรมการผู้จดัการให้รบัทราบได้
ทนัท ีหรอืแจง้เบาะแสการกระท าความผดิผ่านช่องทางตามทีบ่รษิทัก าหนดในนโยบายการแจง้เบาะแสการกระท า 
(Whistleblower Policy) ผ่าน 2 ช่องทางดงัต่อไปนี้ 

(1) ช่องทางไปรษณีย ์หรอื กล่องแสดงความคดิเหน็ของบรษิทั 

 อเีมล: ir@sivarom.co.th 

 โทรศพัท:์  02-295-3361 ต่อ 201 

 ทีอ่ยู่: บรษิทั สวิารมณ์ เรยีลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
662/45 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

(2) ช่องทางเวบ็ไซตข์องบรษิทั: www.sivarom.co.th 

 
8.2 รายงานผลการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 

การเข้าร่วมประชุม 

รายละเอยีดการเขา้ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบส าหรบังวดปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 และวนัที ่
31 ธนัวาคม 2564 เป็นดงันี้ 

รายชื่อกรรมการตรวจสอบ 
การเข้าร่วมประชมุ / การประชุมทัง้หมด (ครัง้) 

ปี 2563 ปี 2564 

1. นายไพฑรูย ์รกัษ์ประเทศ 1/1 7/7 

2. นางพรนิภา เรงิหริญั 1/1 7/7 

3. นายปรชีา เปล่งผวิ 1/1 7/7 

ผลการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ  

คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบตัหิน้าทีพ่จิารณาและใหค้วามเหน็ในเรื่องต่าง ๆ ตามทีไ่ดร้ะบุไวใ้นกฎ
บตัรคณะกรรมการตรวจสอบ จากรายงานคณะกรรมการตรวจสอบปี 2564  คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบ
ทานให้บรษิัทและบรษิัทย่อยมรีะบบการควบคุมภายใน ( internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน 
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(internal audit) ทีเ่พยีงพอ และมกีารจดัท ารายงานทางการเงนิทีอ่ย่างถูกตอ้งและครบถว้น ทัง้นี้ รายละเอยีด
เพิม่เตมิแสดงในเอกสารแนบ 6  “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ” 

 

8.3 รายงานผลการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการ และคณะท างานชุดย่อยอ่ืนๆ 
1. รายงานผลการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหาร 

การเข้าร่วมประชุม 

รายละเอยีดการเขา้ประชุมคณะกรรมการบรหิารส าหรบังวดปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 และวนัที ่
31 ธนัวาคม 2564 เป็นดงันี้ 

รายชื่อกรรมการ 
การเข้าร่วมประชมุ / การประชุมทัง้หมด (ครัง้) 

ปี 2563 ปี 2564 

1. นายอรรถปวทิย ์มโนธรรมรกัษา 19/19 23/23 

2. นายรณฤทธิ ์ ฐติสุิรยิารกัษ์ 19/19 23/23 

3. นางสาวปุณิกา มโนธรรมรกัษา - 21/21 1/ 

หมายเหตุ  /1 นางสาวปุณิกา มโนธรรมรกัษา ไดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการบรษิทั เมื่อ 29 มกราคม 2564 

 
ผลการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหาร 

ส าหรบังวดปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 คณะกรรมการบรหิารไดพ้จิารณาเรื่องส าคญั ดงัต่อไปนี้ 
1) ตดิตามผลการด าเนินงานของบรษิทั การจดัซื้อวตัถุดบิ สถานะการเบกิจ่ายงบประมาณ และการบรหิารงาน

ทัว่ไปของบรษิทัใหเ้ป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล รวมถงึพจิารณาขอ้เสนอต่าง ๆ จากฝ่ายจดัการ 

2) ก าหนดนโยบาย วสิยัทศัน์ แผนการด าเนินงาน และกลยุทธท์างธุรกจิทีส่ าคญัของบรษิทั 

3) พจิารณา แผนธุรกจิ งบประมาณ และโครงสรา้งการบรหิารจดัการ และการอนุมตัริายการตามอ านาจอนุมตัิ 

 

2. รายงานผลการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
การเข้าร่วมประชุม 

รายละเอยีดการเขา้ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ส าหรบังวดปีสิ้นสุดวนัที ่
31 ธนัวาคม 2563 และวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 เป็นดงันี้ 

รายชื่อกรรมการ 
การเข้าร่วมประชมุ / การประชุมทัง้หมด (ครัง้) 

ปี 2563 ปี 2564 

1. นายไพฑรูย ์รกัษ์ประเทศ - 1/1 

2. นางพรนิภา เรงิหริญั - 1/1 
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3. นายปรชีา เปล่งผวิ - 1/1 

หมายเหตุ:  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้รับการแต่ งตั ้งโดยที่ประชุม
คณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่19/2563 เมื่อวนัที ่15 ธนัวาคม 2564 

 
ผลการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

ส าหรบังวดปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 คณะกรรมการบรหิารไดพ้จิารณาเรื่องส าคญั ดงัต่อไปนี้ 

1) แต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ และ การแต่งตัง้ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารและกรรมการบรหิาร 

2) ผลการประเมนิตนเองของคณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการชุดย่อยประจ าปี 2564 

3) ทบทวนนโยบายเกีย่วกบัการก ากบัดูแลกจิการ กฎบตัรต่าง ๆ ของคณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการชุด

ย่อย 

4) พจิารณาหลกัเกณฑแ์ละการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

 

3. รายงานผลการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะท างานบริหารความเส่ียง 
การเข้าร่วมประชุม 

รายละเอยีดการเขา้ประชุมคณะท างานบรหิารความเสีย่ง ส าหรบังวดปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 
และวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 เป็นดงันี้ 

รายชื่อกรรมการ 
การเข้าร่วมประชมุ / การประชุมทัง้หมด (ครัง้) 

ปี 2563 ปี 2564 

1. นายรณฤทธิ ์ ฐติสุิรยิารกัษ์ - 2/2 

2. นายอดศิกัดิ ์ ชขูวญั - 2/2 

3. นายเอก งามจริฐัติกิาล - 2/2 

4. นางสุรยี ์พมิสริธินชยั - 2/2 

5. นายจกัรพงษ์ ปราชญ์นคร - 2/2 

6. นายจริภทัร แสวงทรพัย ์ - 2/2 

7. นายวรีะพร สุขอ่อน - - 

หมายเหตุ: คณะท างานบริหารความเสี่ยงได้รับการแต่งตัง้โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที ่
19/2563 เมื่อวนัที ่15   
              ธนัวาคม 2564 
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ผลการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะท างานบริหารความเส่ียง 

ส าหรบังวดปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 คณะกรรมการบรหิารไดพ้จิารณาเรื่องส าคญั ดงัต่อไปนี้ 

• แผนการบรหิารความต่อเนื่องทางธุรกจิ (BCP) 

 

4. รายงานผลการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะท างานก ากบัดแูลกิจการและรบัผิดชอบต่อสงัคม 
การเข้าร่วมประชุม 

รายละเอยีดการเขา้ประชุมคณะท างานก ากบัดูแลกจิการและรบัผดิชอบต่อสงัคมส าหรบังวดปีสิน้สุด
วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 และวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 เป็นดงันี้ 

รายชื่อกรรมการ 
การเข้าร่วมประชมุ / การประชุมทัง้หมด (ครัง้) 

ปี 2563 ปี 2564 

1. นายอดศิกัดิ ์ ชขูวญั - 1/1 

2. นายเอก งามจริฐัติกิาล - 1/1 

3. นายชานนท ์เทศนอก - 1/1 

4. นางสาวป่ินอนงค ์พชืมงคล - 1/1 

หมายเหตุ:  คณะท างานก ากับดูแลกิจการและรับผิดชอบต่อสังคมได้รับการแต่งตัง้โดยที่ประชุม
คณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่19/2563 เมื่อวนัที ่15 ธนัวาคม 2564 

ผลการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะท างานก ากบัดแูลกิจการและรบัผิดชอบต่อสงัคม 

ส าหรบังวดปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 คณะท างานก ากบัดูแลกจิการและรบัผดิชอบต่อสงัคมไดพ้จิารณา
เรื่องส าคญั ดงัต่อไปนี้ 

• จดัท ารายงานผลปฏบิตัติามนโยบายการก ากบัดแูลกจิการ  
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9. การควบคมุภายในและรายการระหว่างกนั 

1. การควบคมุภายใน 
1) ความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคมุภายใน 

บรษิัทตระหนักถึงความส าคญัของการมรีะบบควบคุมภายในที่ดี เพื่อให้มัน่ใจได้ว่าบรษิัทมรีะบบการ
ควบคุมภายในทีเ่หมาะสมและเพยีงพอตามหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ีในการดูแลการด าเนินธุรกจิ อกีทัง้
เพื่อการป้องกนัความเสีย่งและความเสยีหายทีอ่าจเกดิขึน้กบับรษิทัและผูม้ส่ีวนไดเ้สยี รวมทัง้มกีารจดัท าและ
เปิดเผยขอ้มลูรายงานทางการเงนิทีค่รบถว้น ถูกตอ้งและน่าเชื่อถอื 

นอกจากนี้คณะกรรมการบรษิัทได้ก าหนดและทบทวนกรอบการบรหิารความเสี่ยงองค์กร ด้วยการ
ประเมนิ และการวเิคราะหปั์จจยัเสีย่งทัง้ปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกทีม่ผีลกระทบต่อองคก์ร เพื่อน าไปถอื
ปฏบิตัทิัว่ทัง้องค์กรและใชค้วบคุมความเสีย่งขององค์กรอย่างเป็นระบบ และไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการ
ตรวจสอบท าหน้าทีก่ ากบัดแูลการน านโยบายและกรอบการบรหิารความเสีย่งไปปฏบิตัภิายในองคก์ร ตดิตาม
กระบวนการบริหารความเสี่ยง ความเพียงพอของการจัดการความเสี่ยงส าคัญ รวมถึงสนับสนุนและ
พฒันาการบรหิารความเสีย่งในทุกระดบัทัว่ทัง้องคก์ร 

 ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่1/2565 เมื่อวนัที ่28 กุมภาพนัธ์ 2565 ซึ่งมกีรรมการตรวจสอบทัง้ 
3 ท่านเขา้ร่วมประชุมดว้ย คณะกรรมการบรษิทัไดป้ระเมนิความเพยีงพอของระบบควบคุมภายในของบรษิทั
และบรษิทัย่อย โดยการซกัถามขอ้มูลจากฝ่ายบรหิารแลว้สรุปไดว้่า จากการประเมนิระบบควบคุมภายในตาม
แนวท างของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of Treadway Commission) ซึ่ ง
ประกอบดว้ย 5 องคป์ระกอบ ดงันี้ 

(1) การควบคุมภายในองคก์ร (Control Environment) 

(2) การประเมนิความเสีย่ง (Risk Assessment) 

(3) การควบคุมการปฏบิตังิาน (Control Activities) 

(4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอ้มลู (Information & Communication) 

(5) ระบบตดิตาม (Monitoring Activities) 

คณะกรรมการบรษิทัมคีวามเหน็ว่า ระบบการควบคุมภายในของบรษิัทและบรษิทัย่อยมคีวามเพยีงพอ
และเหมาะสมส าหรบัการด าเนินธุรกิจของบรษิัท โดยบรษิัทและบรษิัทย่อยได้จดัให้มีบุคลากรอย่างเพียง
พอที่จะด าเนินการตามระบบได้อย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล ตลอดจนบรษิัทมรีะบบควบคุมภายใน
เรื่องการตดิตามควบคุมดูแลการด าเนินงานของบรษิัทย่อย เพื่อจะสามารถป้องกนัทรพัย์สนิของบรษิัทและ
บรษิัทย่อยจากการที่กรรมการหรอืผูบ้รหิารอาจน าไปใชโ้ดยมชิอบ รวมทัง้การท าธุรกรรมหรอืรายการใด ๆ 
กบับุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้และบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัอย่างเพยีงพอแล้ว ส าหรบัการควบคุมภายในในหวัขอ้
อื่น ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท จึงได้
พิจารณาอนุมตัิแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทประจ าปี 2564 โดยมี
รายละเอยีดปรากฏในเอกสารแนบ 7 “รายงานผลการประเมนิความเพยีงพอของระบบควบคุมภายใน” 
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2) ข้อสงัเกตจากผู้ตรวจสอบภายในเก่ียวกบัระบบควบคมุภายในของบริษทั  

บริษัทได้ว่าจ้างบริษัท กัลย์ดิษฐ์ แอดไวซอรี่ เซอร์วิสเซส จ ากัด หรือ ( “KAS”) เป็นผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัทโดยเริ่มด าเนินการให้บริการ             
ตรวจสอบภายในแก่บรษิทัตัง้แต่ปี 2564 เพื่อท าหน้าทีส่อบทานและประเมนิความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายในของบรษิทั และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 
โดย KAS ไดท้ าการเขา้ปฏบิตักิารสอบทานและประเมนิระบบงานต่าง ๆ ทีส่ าคญักบัการด าเนินธุรกจิส าหรบัปี 2563 ของบรษิทั โดยมแีผนการตรวจสอบ ดงันี้ 

บริษทั กระบวนการ 

1. บรษิทั สวิารมณ์ เรยีลเอสเตท จ ากดั 

2. บรษิทั สยามพฒันา เรยีลเอสเตท จ ากดั 

3. บรษิทั สวิารมณ์ ไชน่า จ ากดั 

1. ระบบการจดัการซื้อทีด่นิและการอนุมตัพิฒันาโครงการ 
2. ระบบการควบคุมการก่อสรา้ง – งานโครงการ 
3. ระบบการขายและการรบัเงนิ – งานโครงการ 
4. ระบบการจดัซื้อ จดัจา้ง การควบคุมเจา้หนี้ และการจ่ายช าระเงนิ 
5. ระบบตน้ทุน - งานโครงการ  
6. ระบบสนิทรพัยถ์าวร 
7. ระบบทรพัยากรบุคคล 
8. ระบบเงนิสดย่อยและเงนิทดรองจ่าย 
9. ระบบการควบคุมทัว่ไป - เทคโนโลยสีารสนเทศ 

จากกระบวนการทัง้หมดขา้งต้น ผูต้รวจสอบภายในไดเ้ขา้ปฏบิตังิานประเมนิระบบควบคุมภายในทุกระบบของกลุ่มบรษิทัในปี 2563 ตามรายงานการประเมนิความ
เพยีงพอของระบบการควบคุมภายใน ปี 2563 ฉบบัลงวนัที ่17 กุมภาพนัธ์ 2564 และรายงานตรวจตดิตามการด าเนินการแก้ไข ปี 2563 ฉบบัลงวนัที ่7 พฤษภาคม 2564 ซึ่ง
สามารถสรุปไดด้งันี้      

การรายงานผลการปฏิบติังาน ช่วงเวลาเข้าตรวจสอบ 
ขอบเขตรายการท่ี

ตรวจสอบ 

รายงานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

จ านวนประเดน็ 
ท่ีตรวจพบ 

รายงานการประเมนิความเพยีงพอของระบบการ
ควบคุมภายในปี 2563 

รายงานลงวนัที ่17 กุมภาพนัธ ์2564 

พฤศจกิายน 2563 –  
มกราคม 2564 

มถิุนายน – ธนัวาคม 
2563 

1 มนีาคม 2564  ประเดน็ทีต่รวจพบรวม 42 ประเดน็ 
ความเสีย่งสงู 8 ประเดน็ 

ความเสีย่งปานกลาง 22 ประเดน็ 
ความเสีย่งต ่า 12 ประเดน็ 
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การรายงานผลการปฏิบติังาน ช่วงเวลาเข้าตรวจสอบ 
ขอบเขตรายการท่ี

ตรวจสอบ 

รายงานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

จ านวนประเดน็ 
ท่ีตรวจพบ 

รายงานตรวจตดิตามการด าเนินการแกไ้ข ปี 2563 
รายงานลงวนัที ่7 พฤษภาคม 2564 

15 มนีาคม – 19 มนีาคม 
2564 

มถิุนายน – ธนัวาคม 
2563 

17 พฤษภาคม 2564 ด าเนินการเรยีบรอ้ยแลว้ 41 ประเดน็ 
อยู่ระหว่างด าเนินการ 1 ประเดน็ 

(ความเสีย่งกลาง) 
 
ในปี 2564 บรษิทัไดแ้ต่งตัง้ KAS เป็นผูต้รวจสอบระบบควบคมุภายในส าหรบัปี 2564 เพื่อท าหน้าทีส่อบทานและประเมนิความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายในของบรษิทั 

และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบ KAS สอบทานและประเมนิระบบงานต่าง ๆ ทีส่ าคญักบัการด าเนินธุรกจิของกลุ่มบรษิทั โดยตรวจพบประเดน็ทัง้สิน้ 17 ประเดน็ แบ่ง
ออกเป็น 1) ประเดน็ทีม่คีวามเสีย่งปานกลาง 8 ประเดน็ 2) ประเดน็ทีม่คีวามเสีย่งต ่า 8 ประเดน็ และ 3) 1 ขอ้สงัเกต โดยบรษิทัไดด้ าเนินการแกไ้ขประเดน็ทัง้หมดเรยีบรอ้ยแลว้ ซึง่มี
รายละเอยีดการเขา้ปฏบิตักิารตรวจสอบระบบควบคมุภายในของบรษิทัปี 2564 ดงันี้  

การรายงานผลการปฏิบติังาน 
ช่วงเวลาเข้า
ตรวจสอบ 

ขอบเขตรายการท่ี
ตรวจสอบ 

รายงานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

ระบบงานท่ี
ตรวจสอบ 

จ านวนประเดน็ 
ท่ีตรวจพบ 

รายงานการประเมนิความเพยีงพอของระบบ
การควบคุมภายใน ประจ าไตรมาส 1/2564  

รายงานลงวนัที ่14 มถิุนายน 2564 

5 – 13 พฤษภาคม 
2564 

มกราคม – เมษายน 
2564 

14 มถิุนายน 2564 1, 2 และ 4 ประเดน็ทีต่รวจพบรวม 4 ประเดน็ 
ความเสีย่งปานกลาง 2 ประเดน็ 

ความเสีย่งต ่า 2 ประเดน็ 

รายงานการประเมนิความเพยีงพอของระบบ
การควบคุมภายใน ประจ าไตรมาส 2/2564  

รายงานลงวนัที ่3 กนัยายน 2564 

19 กรกฎาคม – 20 
สงิหาคม 2564 

เมษายน – มถิุนายน 
2564 

14 กนัยายน 2564 1 และ 5 ประเดน็ทีต่รวจพบรวม 3 ประเดน็ 
ความเสีย่งปานกลาง 1 ประเดน็ 

ความเสีย่งต ่า 2 ประเดน็  
และ 1 ขอ้สงัเกต 

รายงานการประเมนิความเพยีงพอของระบบ
การควบคุมภายใน ประจ าไตรมาส 3/2564  

รายงานลงวนัที ่27 กนัยายน 2564 

18 – 31 สงิหาคม 
2564 

เมษายน – สงิหาคม 
2564 

15 พฤศจกิายน 2564 1, 3 และ 6 ประเดน็ทีต่รวจพบรวม 5 ประเดน็ 
ความเสีย่งปานกลาง 1 ประเดน็ 

ความเสีย่งต ่า 4 ประเดน็ 
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การรายงานผลการปฏิบติังาน 
ช่วงเวลาเข้า
ตรวจสอบ 

ขอบเขตรายการท่ี
ตรวจสอบ 

รายงานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

ระบบงานท่ี
ตรวจสอบ 

จ านวนประเดน็ 
ท่ีตรวจพบ 

รายงานการประเมนิความเพยีงพอของระบบ
การควบคุมภายใน ประจ าไตรมาส 4/2564  

รายงานลงวนัที ่14 มกราคม 2565 

29 พฤศจกิายน – 
14 มกราคม 2565 

กนัยายน – พฤศจกิายน 
2564 

28 กมุภาพนัธ ์2565 1 และ 9 ประเดน็ทีต่รวจพบรวม 4 ประเดน็ 
ความเสีย่งปานกลาง 4 ประเดน็ 

 
โดยสามารถสรุปประเดน็จากรายงานการประเมนิความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายในส าหรบัปี 2564 และรายงานตรวจตดิตามการด าเนินการแกไ้ขไดด้งันี้ 

ประเดน็ส าคญัท่ีตรวจพบ ข้อเสนอแนะ ผลการติดตามการปรบัปรงุการควบคมุภายในโดย KAS 

1. ระบบการควบคมุการก่อสร้าง – งานโครงการ 

1.1 การวางแผนงานก่อสร้างโครงการ 

บริษทัท่ีพบประเดน็ : SVR 

จากการสุ่มตรวจสอบ การวางแผนงานก่อสร้างโครงการ 

(Project Construction Plan) ของโครงการ สิวารมณ์           

แกรนด ์(สุขมุวทิ-บางป ู109) ผลการตรวจสอบพบว่า  

(1) วันที่เริ่มงานจริง (Actual) ไม่ตรงตามวันที่วางแผน 

(Plan) ไว ้ 

(2) ในกรณีที่มีการท างานไม่เป็นไปตามที่วางแผนไว้ ไม่

ปรากฏการระบุเหตุผลในการเลื่อนแผนหรอืชะลอแผนงาน

ก่อสรา้ง 

ผลกระทบ – การควบคุมงานและกระบวนการจัดการ 

อาจจะมปีระสทิธภิาพ และประสทิธผิลทีด่ไีม่เพยีงพอ 

บรษิัทควรทบทวนขัน้ตอนแผนงาน

ก่อสร้างโครงการที่ส าคัญ  กรณีที่

ว า ง แ ผ น ง าน แ ล้ ว ไม่ ส าม า ร ถ

ด าเนินการตามแผนได้ และควร

รายงานใหห้น่วยงานทเีกี่ยวขอ้งและ

ผูบ้รหิารรบัทราบทนัท ี

ฝ่ายก่อสร้างโครงการ มีการจดัท าข้อมูลการด าเนินงานประจ าสัปดาห ์

(Weekly Report) เพื่อรายงานผลการด าเนินงาน ตัง้แต่เริ่มด าเนินงาน 

ปัญหาและอุปสรรคระหว่างการท างาน ใหผู้บ้รหิารเกีย่วขอ้งรบัทราบ กรณี

ที่ไม่สามารถด าเนินการตามแผนงานก่อสร้างได้ จะท าการรายงานให้

ผูบ้รหิารและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งรบัทราบทนัท ี

สถานะ: ด าเนินการแลว้เสรจ็ 
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บรษิทั สวิารมณ์ เรยีลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 

ส่วนที ่2 หวัขอ้ 9 

 

ประเดน็ส าคญัท่ีตรวจพบ ข้อเสนอแนะ ผลการติดตามการปรบัปรงุการควบคมุภายในโดย KAS 

ความเส่ียง – ต ่า 

2. ระบบการขายและการรบัเงิน - งานโครงการ 

2.1 เอกสารชุดโอนกรรมสิทธ์ิ 

บริษทัท่ีพบประเดน็ : SVR SVC และ SPR 

บรษิทัก าหนดให้เจา้หน้าทีฝ่่ายบญัชรีบัเงนิจดัท าเอกสาร

โอนกรรมสทิธิท์ีด่นิพรอ้มสิง่ปลูกสรา้ง โดยฝ่ายขายจะแจง้

ผลอนุมัติการกู้จากธนาคารของลูกค้า จากการสุ่ม

ตรวจสอบเอกสารชุดรบัเงนิเดอืนเมษายน 2564 ถงึ เดอืน

กรกฎาคม 2564 พบว่า  

(1) ฝ่ายขายและการตลาดได้รบัหลกัฐานการอนุมัติจาก

ธนาคาร ผ่านทางไลน์  

(2) บรษิทัมกีารจดัท าเอกสารสรุปค่าใชจ้่ายโอนกรรมสทิธิ ์

ก่อนไดร้บัผลการอนุมตัจิากธนาคาร และด าเนินการแก้ไข

ขอ้มลูในระบบ Mango ยอ้นหลงั 

ผลกระทบ – กระบวนการควบคุมภายในอาจจะมี

ประสทิธภิาพและประสทิธผิลทีด่ไีม่เพยีงพอ 

ความเส่ียง – กลาง 

บริษัทควรพิจารณาในการปรบัปรุง

รายการดงักล่าว ดงันี้ 

(1) บ ริษั ท ค ว ร ได้ รับ ห ลั ก ฐ า น

แสดงผลอนุมตักิารกูเ้งนิจากธนาคาร

ของลูกค้า เป็นลายลักษณ์อักษร 

ก่อนจดัท าเอกสารสรุปค่าใช้จ่ายโอน

กรรมสิทธิ ์และนัดหมายลูกค้า เพื่อ

ลดขอ้ผดิพลาดในการโอนกรรมสทิธิ ์

ทีด่นิพรอ้มสิง่ปลูกสรา้ง 

(2) หลกัฐานแสดงผลการอนุมตักิารกู้

เงินจากธนาคาร ผ่านช่องทางที่มี

ความน่าเชื่อถอื 

(3) คู่ มื อ อ าน าจด า เนิ น ก ารควร

ทบทวนเพิ่มห้วข้อในการอนุมัติชุด

ราคาขาย / ส่วนลด / โปรโมชัน่ / 

การให้ส่วนลดพิเศษ  / การขายต ่ า

กว่า Bottom Price 
 

(1) ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด น าส่งผลการอนุมตัจิากธนาคารของลูกคา้ให้

แผนกบญัชทีางอเีมล 

(2) บรษิัทได้รบัหลกัฐานแสดงผลอนุมตัิการกู้เงนิจากธนาคารของลูกค้า

ก่อนจดัท าเอกสารสรุปค่าใชจ้่ายโอนกรรมสทิธิห์วัขอ้การอนุมตัชิุดราคา

ขาย / ส่วนลด / โปรโมชัน่การใหส่้วนลดพเิศษไดร้ะบใุนคู่มอืปฏบิตังิาน

เรื่องการขายและการตลาดอนุมตัแิละประกาศใชว้นัที ่1 มนีาคม 2564 

(3) คู่มืออ านาจด าเนินการ ได้เพิ่มหัวข้อในการอนุมัติการขายต ่ากว่า 

Bottom Price อนุมตัแิละประกาศใชว้นัที ่16 สงิหาคม 2564 

สถานะ: ด าเนินการแลว้เสรจ็ 
 

3. ระบบการจดัซือ้ จดัจา้ง การควบคมุเจ้าหน้ี และการจ่ายช าระเงิน 

222
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ประเดน็ส าคญัท่ีตรวจพบ ข้อเสนอแนะ ผลการติดตามการปรบัปรงุการควบคมุภายในโดย KAS 

3.1 การตรวจรบัของตามใบสัง่ซื้อ (PO) 

บริษทัท่ีพบประเดน็ : SVR 

บรษิัทก าหนดให้ฝ่ายจดัซื้อท าการตรวจสอบคุณลกัษณะ 

คุณภาพ ของที่น ามาส่งให้ตรงตามใบสัง่ซื้อ (PO) กรณีที่

เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ที่ต้องใช้ความ

ช านาญในการตรวจรับต้องแจ้งผู้ที่ เกี่ยวข้องเข้ามา

ตรวจสอบและรับของด้วยตนเองจากการสุ่มตรวจสอบ

เอกสารรบัสินค้าจ านวน 25 รายการ จากทัง้หมด 1,240 

รายการผลการตรวจสอบ พบว่า บรษิทัมกีารสัง่ซื้อชุดไมค์

ลอยส าหรบัห้องประชุมชัน้ 3 มูลค่า 40,553 บาท ซึ่งฝ่าย

จดัซื้อท าการตรวจรบัของเพยีงฝ่ายเดยีว  

ผลกระทบ – กระบวนการควบคุมภายในอาจจะมี
ประสทิธภิาพและประสทิธผิลทีด่ไีม่เพยีงพอ 

ความเส่ียง – ต ่า 

บริษัทควรพิจารณาในการทบทวน

คู่มอืปฏบิตังิาน ดงันี้ 

- การตรวจรับของบางรายการที่

ส าคัญ  ควรพิจารณาก าหนดให้มี

เจ้าหน้าที่ร่วมตรวจรบักบัฝ่ายจดัซื้อ 

- ควรระวงั ในการลงนามการรบัของ

ในเอกสารของผูข้าย 

บริษัทก าหนดให้ ฝ่ายจดัซื้อท าการตรวจรบัของตามใบสัง่ซื้อ (PO) ใน

กรณีทีเ่ป็นอุปกรณ์คอมพวิเตอร์ หรอือุปกรณ์ทีต่้องใชค้วามช านาญในการ

ตรวจรบั หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งจะท าการตรวจรบัร่วมกบัฝ่ายจดัซื้อพรอ้ม

ลงลายมอืชื่อรบัของ อย่างครบถว้น 

สถานะ: ด าเนินการแลว้เสรจ็ 

 

4. ระบบต้นทุน - งานโครงการ 

4.1 วิธีการปันส่วนต้นทุน 
บริษทัท่ีพบประเดน็ : SVR SVC และ SPR 

บรษิทัก าหนดเกณฑว์ธิกีารปันส่วน ดงันี้ 

1. การปันส่วนค่าทีด่นิแต่ละยูนิต โดยการใชร้าคาขายหรอื

มลูค่าตามสญัญาสุทธ ิ

ต า ม ข้ อ เท็ จ จ ริ ง ที่ ป ร า ก ฏ  ผู้

ตรวจสอบภายใน มคีวามเหน็ว่าการ

ปันส่วนต้นทุน น่าจะใช้พื้นที่ขาย 

เป็น เกณฑ์ น่ าจะเหมาะสมกว่ า 

อย่างไรกด็เีห็นควรทีท่างบรษิัทควร

บริษัทเปลี่ยนแปลงวิธีการปันส่วนต้นทุนค่าที่ดิน ตามที่ได้หารือกับผู้

ตรวจสอบบญัช ีโดยการใชพ้ืน้ทีข่ายของทีด่นิแต่ละยนูิต เป็นเกณฑใ์นการ

ค านวณ และปรบัปรุงแก้ไขคู่มอืปฏิบตัิงาน เรื่องต้นทุน ประกาศใช้วนัที ่

30 สงิหาคม 2564 

สถานะ: ด าเนินการแลว้เสรจ็ 
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ประเดน็ส าคญัท่ีตรวจพบ ข้อเสนอแนะ ผลการติดตามการปรบัปรงุการควบคมุภายในโดย KAS 

2. การปันส่วนงานก่อสร้าง ใช้มูลค่างานก่อสร้างจรงิตาม

สญัญาสุทธขิองแต่ละยนูิต  

3. การปันส่วนงานก่อสรา้งอื่น ๆ ใชพ้ืน้ทีด่นิแต่ละยนูิต (ไม่

รวมการขายทีด่นิเปล่า) 

4. การปันส่วนงานสาธารณูปโภค ใชพ้ืน้ทีด่นิแต่ละยนูิต 

5. การปันส่วนต้นทุนทางการเงิน โดยการน าต้นทุนของ

ทีด่นิ, ค่างานสาธารณูปโภคและค่างานก่อสรา้งมาค านวณ

ตามรอ้ยละของความคบืหน้างานก่อสรา้งแยกเป็นรายยนูิต

แล้วจงึน าตนัทุน (ทีด่นิ+งานสาธารณูปโภค+งานก่อสรา้ง) 

ทีไ่ด ้นัน้มาใชใ้นการปันส่วนดอกเบีย้จ่ายเป็นรายยนูิต 

ผลกระทบ – อาจส่งผลให้ พนักงานน าคู่มอืไปใช้ปฏิบตัิ 

ไม่สมัฤทธิผ์ลตามทีค่าดหวงั 

ความเส่ียง – 1 ขอ้สงัเกต 

 

 

 

 

 

 

ยกเรื่องข้อสงัเกต ปรกึษาหารอืกับ

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เพื่อขอ้สรุปที

เหมาะสมต่อไป 

 

5. ระบบสินทรพัยถ์าวร 
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ประเดน็ส าคญัท่ีตรวจพบ ข้อเสนอแนะ ผลการติดตามการปรบัปรงุการควบคมุภายในโดย KAS 

5.1 ขัน้ตอนการตดัจ าหน่ายสินทรพัย ์

บริษทัท่ีพบประเดน็ : SVR 

คู่มอืปฏบิตังิาน เรื่อง สนิทรพัย์ ประกาศใชว้นัที ่1 มนีาคม 

2564 มกีารก าหนดขัน้ตอนการตดัจ าหน่ายสนิทรพัย์ จาก

การตรวจสอบรายการตดัจ าหน่ายสนิทรพัย์ เดอืนมกราคม 

2564 ถงึ เดอืนสงิหาคม 2564 พบว่า  

(1) บรษิทัยงัไม่ไดก้ าหนดหลกัเกณฑใ์นการคดัเลอืกผูซ้ื้อ 

สนิทรพัยถ์าวรเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

(2) เอกสารขออนุมัติขายสินทรัพย์ปรากฏข้อมูลที่ไม่

เพยีงพอต่อการตดัสนิใจในการขายสนิทรพัย์ 

(3) ไม่ปรากฏหลกัฐานการส่งมอบสนิทรพัยใ์หแ้ก่ผูซ้ื้อ 

ผลกระทบ – กระบวนการควบคุมภายในอาจจะมี

ประสทิธภิาพ และประสทิธผิล ทีด่ไีม่เพยีงพอ 

ความเส่ียง – ต ่า 

บรษิัทควรพิจารณาในการปรบัปรุง

ดงักล่าว ดงันี้ 

(1) ควรก าหนดหลักเกณฑ์ในการ

คัดเลือกผู้ซื้ อสินทรัพย์ เป็นลาย

ลกัษณ์อกัษร 

(2) เอกสารแบบฟอร์มการขออนุมตัิ

ขายสินทรพัย์ ควรเพิ่มขอ้มูลที่เป็น

สาระส าคัญ ให้ เพีย งพอต่ อการ

ตัดสินใจ ในการขออนุมัติการขาย

สนิทรพัย์ เช่น ขอ้มูลสนิทรพัย์ที่ตดั

จ าหน่าย (ราคาทุน, ค่าเสื่อมราคา

ส ะ ส ม  แ ล ะ ร า ค า ค ง เห ลื อ ) , 

วัตถุประสงค์ในการจ าหน่าย และ

แหล่งที่มาของการก าหนดราคาขาย

หรอืเกณฑ์ในการขาย กรณีผลของ

การขายสนิทรพัยม์กี าไรหรอืขาดทุน 

ควรระบุเหตุผลประกอบการอนุมตั ิ

(3) ควรมีห ลัก ฐานการ ส่ งมอบ

สนิทรพัยใ์หแ้ก่ผูซ้ื้อ 

(1) บรษิัทจดัท าหลกัเกณฑ์ในการคดัเลือกผู้ซื้อสนิทรพัย์ถาวรเป็นลาย

ลกัษณ์อกัษร 

(2) บริษัทจัดท าเอกสารขออนุมัติขายสินทรัพย์มีการเพิ่มข้อมูลที่เป็น

สาระส าคญั ดงันี้ 

- ข้อมูลสินทรพัย์ที่ตัดจ าหน่าย (รหัสสินทรพัย์ , ราคาทุน, ค่าเสื่อม    

ราคาสะสม และราคาคงเหลอื) 

- แหล่งทีม่าของการก าหนดราคาขาย / มกีารแนบใบเสนอราคาซื้อ 

- กรณีผลของการขายสนิทรพัย์ มกี าไรหรอืขาดทุนมกีารระบุเหตุผล

ประกอบการอนุมตั ิ

(3) ปรากฏหลกัฐานการส่งมอบสนิทรพัยใ์หแ้ก่ผูซ้ื้อเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

สถานะ: ด าเนินการแลว้เสรจ็ 

6. ระบบการควบคมุทัว่ไป – เทคโนโลยสีารสนเทศ (IT General Control) 
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ประเดน็ส าคญัท่ีตรวจพบ ข้อเสนอแนะ ผลการติดตามการปรบัปรงุการควบคมุภายในโดย KAS 

6.1 การดแูลบริหารจดัการข้อมูล 

บริษทัท่ีพบประเดน็ : SVR 

บรษิทัยงัไม่ไดจ้ดัท าระบบส ารอง เช่น File Server, Active 

Directory (AD) ซึ่งอาจท าให้ไม่สามารถท างานต่อไปได ้

หากระบบเดมิ หรอืเครื่อง Sever เดมิไม่สามารถใชง้านได ้

หรือเกิดภัยพิบัติสาธารณภัย เช่น ไฟไหมห้อง Data 

Center เป็นตน้ 

ผลกระทบ – หากเกดิภยัพบิตั ิจะไม่สามารถท างานต่อไป

ได ้การกู้คนือาจใชเ้วลา 1 วนั หรอืหลายวนั ท าใหบ้รษิัท

อาจเสยีรายได ้และการท างานล่าชา้ลง 

ความเส่ียง – กลาง 

บริษัทควรจดัท าระบบส ารองขึ้นมา

เพื่อท าใหธุ้รกจิยงัคงด าเนินต่อไปได ้

บรษิทัไดด้ าเนินการจดัท าระบบส ารองตามขอ้เสนอแนะแล้ว เพื่อเป็นการ

ป้องกนัความเสยีหายทีอ่าจเกดิขึน้ไดใ้นอนาคต 

สถานะ: ด าเนินการแลว้เสรจ็ เมื่อวนัที ่24 ธนัวาคม 2564 

6.2 การควบคมุรหสัผ่าน 

บริษทัท่ีพบประเดน็ : SVR 

จากการตรวจสอบ พบว่า ฝ่ายทรพัยากรบุคคล มีการใช้

งาน User และ Password มากกว่า 1 คน บนระบบ File 

Sharing 

ผลกระทบ – หากมีการแก้ไขไฟล์งานอาจไม่สามารถ

ตรวจสอบย้อนหลงัได้ เนื่องจากพนักงานใช้ User และ 

Password เดียวกัน มากกว่า 1 คน ข้อมูลไม่มีความ

น่าเชื่อถอืก่อใหเ้กดิปัญหาในระยะยาวได ้

บรษิทัควรพจิารณา ปรบัปรุง ดงันี้ 

ฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ ควรสรา้ง 

User Name ตามชื่ อพนักงาน ให้

เหมาะสมกับการน าไปใช้ เพื่ อให้

สามารถตรวจสอบไดใ้นภายหลงั 

 

บรษิทัด าเนินการแกไ้ข โดยมอบหมายใหฝ่้ายเทคโนโลยสีารสนเทศ จดัท า

User Name ตามชื่อพนักงาน เพื่อความสะดวกในการใช้งาน และท าให้

สามารถตรวจสอบไดใ้นภายหลงั 

สถานะ: ด าเนินการแลว้เสรจ็ เมื่อวนัที ่10 ธนัวาคม 2564 
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ความเส่ียง – กลาง 

 

KAS ได้ให้ความส าคญัในการตรวจระบบการจดัซื้อที่ดนิและการอนุมตัิพฒันาโครงการ โดยท าการตรวจทุกไตรมาส ซึ่งในระหว่างปี 2564 บรษิัทได้ด าเนินการจดัซื้อที่ดนิ
บรเิวณ ซอยเทศบาลบางปู 83 (เอี่ยมสุรยี์) เพื่อพฒันาโครงการจ านวน 4 โฉนด และเสนอคณะกรรมการบรหิารพจิารณาและอนุมตั ิเมื่อวนัที ่25 พฤศจกิายน 2564 ซึ่งจากการจดัซื้อ
ทีด่นิดงักล่าว KAS ไดเ้ขา้ตรวจสอบระบบการจดัซื้อทีด่นิและการอนุมตัพิฒันาโครงการแลว้พบว่า ไม่พบประเดน็ใด ๆ เน่ืองจากทางบรษิทัไดป้ฏบิตัเิป็นไปตามคู่มอื เรื่องการจดัซื้อทีด่นิ
เพื่อพฒันาโดรงการ และอ านาจในการด าเนินการเรยีบรอ้ยแลว้ 
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ในปี 2565 บรษิทัไดม้อบหมายให ้KAS ท าหน้าทีต่รวจสอบภายในของบรษิทัต่อไป โดย KAS ไดเ้สนอ
แผนงานการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในรายไตรมาสส าหรบัปี 2565 ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ใน
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 1/2565 เมื่อวนัที ่28 กุมภาพนัธ ์2565 ดงันี้ 

เร่ือง ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

1. ระบบการจดัการซื้อที่ดนิและการอนุมตัิพฒันา
โครงการ 

    

2. ระบบการควบคุมการก่อสรา้ง - งานโครงการ     
3. ระบบการขายและการรบัเงนิ - งานโครงการ     
4. ระบบการจัดซื้อ จัดจ้าง การควบคุมเจ้าหนี้ 
และการจ่ายช าระเงนิ 

 
 

  

5. ระบบตน้ทุน - งานโครงการ     
6. ระบบสนิทรพัยถ์าวร     
7. ระบบทรพัยากรบุคคล     
8. ระบบเงนิสดย่อยและเงนิทดรองจ่าย     
9. ร ะบ บ ก า รค วบ คุ ม ทั ่ว ไป  - เท ค โน โล ยี
สารสนเทศ   

  

10. พระราชบญัญตัคิุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล 
PDPA     

โดยแผนการตรวจสอบส าหรบัปี 2565 จะครอบคลุมกระบวนการหลกัของบรษิทัตามความเสีย่งทีต่รวจ
พบสบืเนื่องจากผลการตรวจสอบในปี 2564 และประเมนิจากดุลยพนิิจตามทีผู่ต้รวจสอบภายในเหน็สมควร 

 
3) ข้อสงัเกตจากผู้สอบบญัชีเก่ียวกบัระบบควบคมุภายในของบริษทั 

 บรษิทั กรนิทร ์ออดทิ จ ากดั ซึง่เป็นผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตของบรษิทั ไดต้รวจสอบงบการเงนิส าหรบั
ปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 ของบรษิทั ผูส้อบบญัชไีด้ปฏบิตัิการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี 
ซึ่งก าหนดให้ผูส้อบบญัชปีฏบิตัติามขอ้ก าหนดดา้นจรรยาบรรณ และปฏบิตักิารตรวจสอบ ทีก่่อใหเ้กิดความ
เชื่อมัน่ว่างบการเงนิแสดงขอ้เทจ็จรงิทีถู่กต้องและครบถว้น โดยวธิกีารตรวจสอบทีเ่ลอืกใชข้ึน้อยู่กบัดุลยพนิิจ
ของผูส้อบบญัช ีตลอดจนการประเมนิความเสีย่งจากการแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัของ
งบการเงนิไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด  

จากการตรวจสอบ ผูส้อบบญัชไีม่พบประเดน็หรอืขอ้บกพร่องทีเ่ป็นสาระส าคญัของระบบการควบคุม
ภายในของกจิการ จงึไม่ไดจ้ดัท ารายงานขอ้สงัเกตเกีย่วกบัระบบการควบคุมภายในใหแ้กบ่รษิทั 

 

4) หวัหน้างานตรวจสอบภายในของบริษทั 
โดยบริษัทมีการแต่งตัง้ บริษัท  กัลย์ดิษฐ์ แอดไวซอรี่ เซอร์วิสเซส จ ากัด หรือ (“KAS”) เป็นผู้

ตรวจสอบภายในท าหน้าทีป่ระเมนิความเพยีงพอของระบบควบคุมภายใน และตดิตามการด าเนินงานเกีย่วกบั
ระบบควบคุมภายในของบรษิัทและบรษิัทย่อย  บรษิัทได้ว่าจ้างบรษิัท กลัย์ดษิฐ์ แอดไวซอรี่ เซอร์วสิเซส 
จ ากดั หรอื (“KAS”) เป็นผูต้รวจสอบระบบควบคุมภายในตัง้แต่ปี 2564 และแต่งตัง้นายค านึง สารสิระ ด ารง
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ต าแหน่งเป็นหวัหน้างานตรวจสอบภายใน อกีทัง้จากการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ที่ 7/2564 เมื่อ
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ได้อนุมัติการแต่งตัง้ KAS เพื่อท าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ติดตามผลและ
ประเมนิผลการควบคุมภายในส าหรบัปี 2565 ได้แต่งตัง้ให้นายค านึง สารสิระ เป็นผู้รบัผดิชอบหลกัในการ
ปฏบิตัติ่อหน้าทีผู่ต้รวจสอบภายในของบรษิทัต่อไป 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาถงึคุณสมบตัขิอง KAS และนายค านึง สารสิระ และมคีวามเหน็
ว่ามวีุฒิการศึกษา ประสบการณ์ และการอบรม ที่มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบตัิหน้าที่เป็นผู้
ตรวจสอบภายในของบรษิัท อีกทัง้มคีวามเป็นอิสระในการตรวจสอบและประเมินความเพียงพอของระบบ
ควบคุมภายใน และการปฏบิตัติามระบบของบรษิทั   

ทัง้นี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจร่วมกับฝ่ายบริหารในการประเมินผลการปฏิบัติงานและ
พิจารณาการอนุมตัิ แต่งตัง้ ถอดถอน โยกย้าย หรอืเลิกจ้างผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในของบรษิัท โดยมรีายละเอียดเกี่ยวกบัหวัหน้างานตรวจสอบภายในตามเอกสารแนบ 3 “รายละเอียด
เกีย่วกบัหวัหน้างานตรวจสอบภายใน” 
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2. รายการระหว่างกนั 
1) ข้อมูลรายการระหว่างกนักบับุคคลท่ีมีอาจความขดัแย้ง 

ในงวดปีสิน้สุด วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 และงวดปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 บรษิทัมรีายการะหว่าง
กนักบับุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ดงันี้ 

บุคคล/นิติบุคคล 

ท่ีอาจมีความขดัแย้ง 
ลกัษณะความสมัพนัธ ์

1. บรษิทั สวิารมณ์ ไชน่า จ ากดั - บริษัทย่อยของบรษิัทฯ โดยบรษิัทฯถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 51.00 ของ 
ทุนจดทะเบยีนช าระแลว้ 
- มกีรรมการของบรษิัทร่วมกัน 3 ท่าน ได้แก่ นายอรรถปวิทย์ มโนธรรม
รกัษา นายรณฤทธิ ์ฐติสุิรยิารกัษ์ และนางสาวปุณิกา มโนธรรมรกัษา 
- ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ (โครงการ สวิารมณ์ เนเจอร์ พลสั 
(บางป ู83)) 

2. บรษิทั สยามพฒันา เรยีลเอสเตท 
จ ากดั  

- บรษิัทย่อยของบรษิัทฯ โดยบริษัทฯถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 99.97 ของ 
ทุนจดทะเบยีนช าระแลว้ 

- มกีรรมการของบรษิัทร่วมกัน 2 ท่าน ได้แก่ นายอรรถปวิทย์ มโนธรรม
รกัษา และนางสาวปุณิกา มโนธรรมรกัษา 

- ประกอบธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์(โครงการ สวิารมณ์ซติี้ นิคมพฒันา 
ระยอง) 

3. บรษิทั ทบูไีบรท ์พรแีคสท ์จ ากดั - บรษิัทย่อยของบรษิัทฯ ตัง้แต่ปี 2562 ถึง 2564 (สิน้สภาพการเป็นบรษิัท
ย่อยเมื่อวนัที ่13 ธนัวาคม 2564) 

- กรรมการของบริษัท คือ นายพชร มโนธรรมรักษา ซึ่งเป็นบิดาของ 
นายอรรถปวทิย ์มโนธรรมรกัษา 

- ประกอบธุรกจิผลติและจ าหน่ายแผ่นคอนกรตีส าเรจ็รปู (Precast) 

4. นายอรรถปวทิย ์มโนธรรมรกัษา - กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ (กลุ่มครอบครวัมโนธรรมรกัษา) / กรรมการบริษัท /  
ผูถ้อืหุน้ในบรษิทั สดัส่วนรอ้ยละ 14.20 ของทุนจดทะเบยีนช าระแลว้ 
- บุตรชายของนายพชร มโนธรรมรกัษา 

5. นายพชร มโนธรรมรกัษา - กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ (กลุ่มครอบครวัมโนธรรมรกัษา) / ผู้ถือหุ้นในบริษัท
สดัส่วนรอ้ยละ 4.26 ของทุนจดทะเบยีนช าระแลว้ 
- บดิาของนายอรรถปวทิย์ มโนธรรมรกัษา และนางสาวปุณิกา มโนธรรม
รกัษา 

6. นายรณฤทธิ ์ฐติสุิรยิารกัษ์ - กรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้นในบริษัท สัดส่วนร้อยละ 0.50 ของทุน 
จดทะเบยีนช าระแลว้ 

7. นางสาวปุณิกา มโนธรรมรกัษา - กรรมการบรษิทั 
- บุตรสาวของนายพชร มโนธรรมรกัษา 
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บรษิทั สวิารมณ์ เรยีลเอสเตท จ ากดั 

ส่วนที ่2 หวัขอ้ 9  

 

ส าหรบังวดปีสิน้สุด วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 และงวดปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 บรษิทัเขา้ท ารายการกบับุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ดงัรายละเอยีดต่อไปนี้ (โปรดพจิารณา
รายการระหว่างกนัเพิม่เตมิในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ) 

บุคคล /นิติบุคลท่ีอาจ  

มีความขดัแย้ง / ลกัษณะธรุกิจ  

ลกัษณะและรายละเอียด 

ของรายการ 

มูลค่ารายการระหวา่งกนั (ล้านบาท(  ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 

ของรายการ 31 ธ .ค . 63 31 ธ .ค . 64 

1.บรษิัท สวิารมณ์ ไชน่า จ ากัด

(“SVC”) 

- บริษัทย่อยของบริษัทฯ ถือ

หุ้นในสดัส่วนร้อยละ 51 ของ

ทุนจดทะเบยีนช าระแลว้ 

เงนิใหกู้ย้มืแก่ SVC 

เงนิตน้ 

ยอดตน้งวด 

เพิม่ขึน้ระหว่างงวด 

รบัช าระระหว่างงวด 

ยอดปลายงวด 

ดอกเบีย้คา้งรบั 

ยอดตน้งวด 

เพิม่ขึน้ระหว่างงวด 

รบัช าระระหว่างงวด 

ยอดปลายงวด 

 

 

14.90 

61.70 

(76.60) 

- 

 

0.10 

2.20 

(2.30) 

- 

 

 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

บรษิทัฯ ใหกู้้ยมืเงนิแก่บรษิทัย่อย เป็นเงนิให้

กู้ยืมระยะสัน้ประเภทตัว๋สัญญาใช้เงิน โดย 

ไม่มหีลกัประกนัและมกีารคดิดอกเบี้ย อตัรา

ร้อยละ 5.65 ซึ่งเป็นอตัราดอกเบี้ยที่สถาบัน

การเงนิเรยีกเกบ็จากบรษิทัและบรษิทัย่อยใน

ขณะนั ้น และรายการเงินให้กู้ยืมดังกล่าว

ไดร้บัช าระเงนิตน้และดอกเบีย้คนืจากบรษิทัที่

เกีย่วขอ้งเสรจ็สิน้ไปเมื่อวนัที ่18 พฤศจกิายน 

2563  

เงนิกูย้มืจาก SVC 

เงนิตน้ 

ยอดตน้งวด 

เพิม่ขึน้ระหว่างงวด 

จ่ายช าระระหว่างงวด 

ยอดปลายงวด 

ดอกเบีย้คา้งจ่าย 

 

 

- 

- 

- 

- 

 

 

 

- 

120.00 

(1.50) 

118.50 

 

บรษิทัฯ กู้ยมืเงนิจากบรษิทัย่อย เป็นเงนิกูย้มื

ระยะสัน้ประเภทตัว๋สัญญาใช้เงิน โดยใน

ระหว่างปี 2564 มีการกู้ยืมคงเหลือจ านวน 

118.50 ล้านบาท ซึ่งการกู้ยืมเงินโดยไม่มี

หลักประกันและมีการคิดดอกเบี้ยในอัตรา 

ร้อยละ 5.58 ซึ่งเป็นอตัราดอกเบี้ยที่สถาบัน

การเงนิเรยีกเกบ็จากบรษิทัและบรษิทัย่อยใน
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บรษิทั สวิารมณ์ เรยีลเอสเตท จ ากดั 

ส่วนที ่2 หวัขอ้ 9  

 

บุคคล /นิติบุคลท่ีอาจ  

มีความขดัแย้ง / ลกัษณะธรุกิจ  

ลกัษณะและรายละเอียด 

ของรายการ 

มูลค่ารายการระหวา่งกนั (ล้านบาท(  ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 

ของรายการ 31 ธ .ค . 63 31 ธ .ค . 64 

ยอดตน้งวด 

เพิม่ขึน้ระหว่างงวด 

จ่ายช าระระหว่างงวด 

ยอดปลายงวด 

- 

- 

- 

- 

- 

4.72 

(1.78) 

2.94 

ขณะนัน้ และมกีารช าระเงนิคนืในระหว่างงวด 

 

ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณ าและ 

มคีวามเห็นว่า รายการดงักล่าวเป็นการกู้ยมื

เ งิ น จ า ก บ ริ ษั ท ย่ อ ย  (SVC)  มี ค ว า ม

สมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการ

ด าเนิ นธุ รกิจ  ป ระกอบกับการกู้ ยืม เงิน

ดังกล่าวมีหลกัฐานการกู้เงินที่ชัดเจนและมี

การคดิดอกเบีย้ระหว่างกนัในอตัราดอกเบี้ยที่

สถาบันการเงินเรียกเก็บ รายการดังกล่าว 

จึงท าให้กลุ่มบริษัทฯ ได้ประโยชน์ในการ

ด าเนินธุรกจิ 

2.บ ริ ษั ท  ส ย า ม พั ฒ น า  

เรยีลเอสเตท จ ากดั 

เงนิใหกู้ย้มืแก่ SPR 

เงนิตน้ 

ยอดตน้งวด 

เพิม่ขึน้ระหว่างงวด 

รบัช าระระหว่างงวด 

ยอดปลายงวด 

ดอกเบีย้คา้งรบั 

 

 

47.42 

26.60 

(1.40) 

72.62 

 

 

 

72.62 

14.30 

(40.00) 

46.92 

 

บรษิทัฯ ใหกู้้ยมืเงนิแก่บรษิทัย่อย เป็นเงนิให้

กูย้มืระยะสัน้ประเภทตัว๋สญัญาใชเ้งนิ โดยไม่

มีหลักประกันและมีการคิดดอกเบี้ย อัตรา 

รอ้ยละ 5.65 และ 5.58 ซึ่งเป็นอตัราดอกเบี้ย

ที่สถาบันการเงินเรียกเก็บจากบริษัทและ

บรษิทัย่อยในขณะนัน้ และรายการเงนิใหกู้ย้มื

ดังกล่าวได้รับช าระเงินต้นและดอกเบี้ ย

232



บรษิทั สวิารมณ์ เรยีลเอสเตท จ ากดั 

ส่วนที ่2 หวัขอ้ 9  

 

บุคคล /นิติบุคลท่ีอาจ  

มีความขดัแย้ง / ลกัษณะธรุกิจ  

ลกัษณะและรายละเอียด 

ของรายการ 

มูลค่ารายการระหวา่งกนั (ล้านบาท(  ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 

ของรายการ 31 ธ .ค . 63 31 ธ .ค . 64 

ยอดตน้งวด 

เพิม่ขึน้ระหว่างงวด 

รบัช าระระหว่างงวด 

ยอดปลายงวด 

0.42 

3.49 

- 

3.91 

3.91 

3.38 

(6.43) 

0.86 

บางส่วนคนืจากบรษิทั  

 

ความเห็นคณ ะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมี

ความเห็นว่า รายการดงักล่าวเป็นการให้เงนิ

กู้ ยื ม แ ก่ บ ริ ษั ท ย่ อ ย  (SPR)  มี ค ว า ม

สมเหตุสมผล ประกอบกับการให้กู้ยืมเงิน

ดงักล่าวมหีลกัฐานการใหกู้้เงนิทีช่ดัเจนและมี

การคดิดอกเบีย้ระหว่างกนัในอตัราดอกเบี้ยที่

สถาบนัการเงนิเรยีกเก็บ รายการดงักล่าวจงึ

ท าใหก้ลุ่มบรษิทั ฯ ไดป้ระโยชน์ในการด าเนิน

ธุรกจิ 

3.บริษัท ทูบีไบรท์  พรีแคสท ์

จ ากดั (TBB) 

- บรษิทัย่อยของบรษิทัฯ ตัง้แต่

ปี 2562 ถึง 2564 (สิ้นสภาพ

การเป็นบริษัทย่อยเมื่อวันที ่

13 ธนัวาคม 2564) 
 

เงนิใหกู้ย้มืแก่ TBB 

เงนิตน้ 

ยอดตน้งวด 

เพิม่ขึน้ระหว่างงวด 

รบัช าระระหว่างงวด 

ยอดปลายงวด 

ดอกเบีย้คา้งรบั 

ยอดตน้งวด 

 
 

8.50 
- 

(8.50) 
- 
 

0.03 
0.01 

 
 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 

บรษิัทฯให้กู้ยมืเงนิแก่บรษิัทย่อย เป็นเงนิให้

กูย้มืระยะสัน้ประเภทตัว๋สญัญาใชเ้งนิโดยไม่มี

หลกัประกนัและมกีารคดิดอกเบี้ย อตัรารอ้ย

ละ 5.65 ซึ่ งเป็นอัตราดอกเบี้ ยที่สถาบัน

การเงนิเรยีกเกบ็จากบรษิทัและบรษิทัย่อยใน

ขณะนั ้น และรายการเงินให้กู้ยืมดังกล่าว

ได้รบัช าระคืนจากบรษิัทที่เกี่ยวขอ้งเสร็จสิ้น

ไปเมื่อวนัที ่13 มกราคม 2563  
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บรษิทั สวิารมณ์ เรยีลเอสเตท จ ากดั 

ส่วนที ่2 หวัขอ้ 9  

 

บุคคล /นิติบุคลท่ีอาจ  

มีความขดัแย้ง / ลกัษณะธรุกิจ  

ลกัษณะและรายละเอียด 

ของรายการ 

มูลค่ารายการระหวา่งกนั (ล้านบาท(  ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 

ของรายการ 31 ธ .ค . 63 31 ธ .ค . 64 

เพิม่ขึน้ระหว่างงวด 

รบัช าระระหว่างงวด 

ยอดปลายงวด 

(0.04) 
- 

- 
- 

 

เงนิกูย้มืจาก TBB 

เงนิตน้ 

ยอดตน้งวด 

เพิม่ขึน้ระหว่างงวด 

จ่ายช าระระหว่างงวด 

ยอดปลายงวด 

ดอกเบีย้คา้งจ่าย 

ยอดตน้งวด 

เพิม่ขึน้ระหว่างงวด 

จ่ายช าระระหว่างงวด 

ยอดปลายงวด 

 

 

- 

2.30 

(2.30) 

- 

 

0.003 

0.006 

(0.006) 

0.003 

 

 

- 

- 

- 

- 

 

0.003 

- 

(0.003) 

- 

บรษิทัฯ กู้ยมืเงนิจากบรษิทัย่อย เป็นเงนิกูย้มื

ระยะสัน้ประเภทตัว๋สัญญาใช้เงิน โดยไม่มี

หลกัประกนัและมกีารคดิดอกเบี้ย อตัรารอ้ย

ละ 5.65 ซึ่ งเป็นอัตราดอกเบี้ ยที่สถาบัน

การเงนิเรยีกเกบ็จากบรษิทัและบรษิทัย่อยใน

ขณะนัน้ และรายการเงนิกูย้มืดงักล่าวไดช้ าระ

คนืเงนิต้นให้แก่บรษิัทที่เกี่ยวขอ้งเสร็จสิ้นไป

เมื่อวนัที่ 16 สงิหาคม 2562 บรษิัทฯไดช้ าระ

คืนดอกเบี้ยแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องเสร็จสิ้นไป 

ในระหว่างไตรมาส 1/2564 

 

4.นายพชร มโนธรรมรกัษา 

- ผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ สัดส่วน

ร้ อ ย ล ะ  4.26 ข อ งทุ น จ ด

ทะเบยีนช าระแลว้ 

- บิดาของนายอรรถปวิทย ์ 

เงนิใหกู้ย้มืแก่บุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง  

เงนิตน้ 

ยอดตน้งวด 

เพิม่ขึน้ระหว่างงวด 

รบัช าระระหว่างงวด 

ยอดปลายงวด 

 

 

10.67 

(10.67) 

- 

- 

 

 

- 

- 

- 

- 

บริษัทฯ มีการให้กู้ยืมแก่กรรมการ เป็นเงิน

กูย้มืระยะสัน้ประเภทตัว๋สญัญาใชเ้งนิ โดยไม่

มีหลักประกันและไม่มีการคิดดอกเบี้ย ซึ่ง

รายการเงินให้กู้ยืมดังกล่าว ได้รับช าระคืน

จากบุคคลที่เกี่ยวขอ้งเสรจ็สิน้ไปเมื่อวนัที่ 10 

เมษายน 2563   
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บรษิทั สวิารมณ์ เรยีลเอสเตท จ ากดั 

ส่วนที ่2 หวัขอ้ 9  

 

บุคคล /นิติบุคลท่ีอาจ  

มีความขดัแย้ง / ลกัษณะธรุกิจ  

ลกัษณะและรายละเอียด 

ของรายการ 

มูลค่ารายการระหวา่งกนั (ล้านบาท(  ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 

ของรายการ 31 ธ .ค . 63 31 ธ .ค . 64 

มโนธรรมรกัษา และนางสาว

ปุณิกา มโนธรรมรกัษา 

เงนิกูย้มืจากบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง  

เงนิตน้ 

ยอดตน้งวด 

เพิม่ขึน้ระหว่างงวด 

จ่ายช าระระหว่างงวด 

ยอดปลายงวด 

 

 

1.00 

9.33 

(9.33) 

1.00 

 

 

1.00 

- 

(1.00) 

- 

บรษิัทฯ มกีารกู้ยมืเงนิจากกรรมการเป็นเงนิ

กูย้มืระยะสัน้ประเภทตัว๋สญัญาใชเ้งนิ โดยไม่

มีหลักประกันและไม่มีการคิดดอกเบี้ย ซึ่ง

รายการเงินกู้ยืมดังกล่าว มีการกู้ยืม เงิน

กรรมการเพิม่ 9.33 ล้านบาท และมกีารช าระ

คนืในระหว่างปี 2563 ท าให้มยีอดปลายงวด

เงินกู้ยืมกรรมการ ณ 31 ธันวาคม 2563 

จ านวน 1.00 ล้านบาท ในระหว่างไตรมาส 

2/2564 บรษิทัฯ ไดช้ าระคนืเงนิตน้แก่บุคคลที่

เกี่ยวข้องเสร็จสิ้นไปเมื่อวันที่ 5 เมษายน 

2564 

 

ความเห็นคณ ะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมี

ความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นการกู้ยืม

เงนิจากกรรมการ มคีวามสมเหตุสมผล และ

เป็นไปเพื่ อประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจ 

ประกอบกับการกู้ยืมเงนิดงักล่าวมีหลกัฐาน

การกู้เงินที่ชัดเจนและไม่มีการคิดดอกเบี้ย

ระหว่างกนั จงึท าให้กลุ่มบรษิัทได้ประโยชน์
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บรษิทั สวิารมณ์ เรยีลเอสเตท จ ากดั 

ส่วนที ่2 หวัขอ้ 9  

 

บุคคล /นิติบุคลท่ีอาจ  

มีความขดัแย้ง / ลกัษณะธรุกิจ  

ลกัษณะและรายละเอียด 

ของรายการ 

มูลค่ารายการระหวา่งกนั (ล้านบาท(  ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 

ของรายการ 31 ธ .ค . 63 31 ธ .ค . 64 

ในส่วนของตน้ทุนทางการเงนิ 

 

 

รายการค า้ประกนัวงเงินสินเช่ือและการจ านอง 

ส าหรบังวดปีสิน้สุด วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 และงวดปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 กรรมการและผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษิทัไดท้ าการค ้าประกนัวงเงนิสนิเชื่อของบรษิัท
โดยไม่คดิค่าธรรมเนียมค ้าประกนัใด ๆ ซึง่มรีายละเอยีดดงัตารางต่อไปนี้ (กรุณาดรูายละเอยีดเกีย่วกบัสญัญาวงเงนิสนิเชื่อจากธนาคาร การจ านอง และการจ าน า ในส่วนที ่2.2 
หวัขอ้ที่ 2.2.1 (2.11) เรื่องทรพัย์สนิทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ) ทัง้นี้ ทุกรายการเป็นรายการที่เกดิขึ้นตัง้แต่ในอดตี โดยภายหลงัจากที่บรษิัทเป็นบรษิัทจดทะเบยีนในตลาด
หลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยเรยีบรอ้ยแลว้ บรษิทัไม่มนีโยบายทีจ่ะจดัใหม้กีารค ้าประกนัโดยบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ บรษิทัจะด าเนินการขอปลดการค ้าประกนัโดยบุคคลที่
อาจมคีวามขดัแยง้ดงักล่าวทัง้หมด  

บุคคล /นิติบุคลท่ีอาจ  

มีความขดัแย้ง/ลกัษณะธรุกิจ 

ลกัษณะและรายละเอียด 

ของรายการ 

มูลค่ารายการระหวา่งกนั 

(ล้านบาท(  ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 

ของรายการ 
31 ธ .ค . 63 31 ธ .ค . 64 

1. นายพชร มโนธรรมรกัษา 

- ผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ สดัส่วนร้อยละ 4.26 

ของทุนจดทะเบยีนช าระแลว้ 

- บดิาของนายอรรถปวทิย์ มโนธรรมรกัษา 

และนางสาวปุณิกา มโนธรรมรกัษา 

 

ค า้ประกนัวงเงินสินเช่ือรวม 

บริษทั สิวารมณ์ เรียลเอสเตท จ ากดั 

โครงการ สวิารมณ์ ปารค์ สุขมุวทิบางป-ู 

- เงนิกูย้มืเพื่อพฒันาโครงการอสงัรมิทรพัย์ 
 

 

200.20 

 

 

00 .01 

 

 

193.10 

 

 

- 

 

 

เป็นการค ้าประกันวงเงินสินเชื่อกับสถาบัน

การเงินสี่แห่งเพื่อใช้เป็นเงินทุนของบริษัทฯ 

โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจากการค ้าประกัน

ดงักล่าว  

บรษิทัฯ ไดจ้่ายช าระเงนิกูท้ ัง้จ านวนและปิด

วงเงนิ (วงเงนิกู ้560.70 ลา้นบาท) เสรจ็สิน้ไป
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บรษิทั สวิารมณ์ เรยีลเอสเตท จ ากดั 

ส่วนที ่2 หวัขอ้ 9  

 

บุคคล /นิติบุคลท่ีอาจ  

มีความขดัแย้ง/ลกัษณะธรุกิจ 

ลกัษณะและรายละเอียด 

ของรายการ 

มูลค่ารายการระหวา่งกนั 

(ล้านบาท(  ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 

ของรายการ 
31 ธ .ค . 63 31 ธ .ค . 64 

2. นายอรรถปวทิย ์มโนธรรมรกัษา 

- กรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้นในบรษิัทฯ 
สดัส่วนรอ้ยละ 14.20 ของทุนจดทะเบยีน

ช า ร ะ แ ล้ ว บุ ต รช า ย ข อ งน า ย พ ช ร  

มโนธรรมรกัษา 

 

1. นายอรรถปวทิย ์มโนธรรมรกัษา 

- กรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้นในบรษิัทฯ 
สดัส่วนรอ้ยละ 14.20 ของทุนจดทะเบยีน

ช าระแลว้บุตรชายของนายพชร มโนธรรม

รกัษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการ สวิารมณ์ ซติี ้พทัยา ชยัพฤกษ-์ 

- เงนิกูย้มืเพื่อเป็นค่าทีด่นิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 .00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 .00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อวนัที ่22 มนีาคม 2564 

 

 

 

เป็นการค ้าประกันวงเงินสินเชื่อกับสถาบัน

การเงินสี่แห่งเพื่อใช้เป็นเงินทุนของบริษัทฯ 

โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจากการค ้าประกัน

ดงักล่าว  

ทัง้นี้  บริษัทคาดว่าการพึ่งพิงหรือรับความ

ช่วยเหลอืทางการเงนิจะลดน้อยลงภายหลงัจาก

ที่บรษิัทเสนอขายหุ้นต่อประชาชนและน าหุ้น

เขา้จดทะเบยีนในครัง้นี้ของบรษิทัแลว้เสรจ็ 

ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณ าและมี

ความเหน็ว่า รายการค ้าประกนัดงักล่าวมคีวาม

สมเหตุสมผลและท าให้บริษัทได้ประโยชน์

เนื่องจากผู้ค ้าประกันไม่ได้คิดค่าตอบแทนใน

การค ้าประกนัแต่อย่างใด 

237



บรษิทั สวิารมณ์ เรยีลเอสเตท จ ากดั 

ส่วนที ่2 หวัขอ้ 9  

 

บุคคล /นิติบุคลท่ีอาจ  

มีความขดัแย้ง/ลกัษณะธรุกิจ 

ลกัษณะและรายละเอียด 

ของรายการ 

มูลค่ารายการระหวา่งกนั 

(ล้านบาท(  ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 

ของรายการ 
31 ธ .ค . 63 31 ธ .ค . 64 

1. นายพชร มโนธรรมรกัษา 

- ผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ สดัส่วนร้อยละ 4.26 

ของทุนจดทะเบยีนช าระแลว้ 

- บดิาของนายอรรถปวทิย์ มโนธรรมรกัษา 

และนางสาวปุณิกา มโนธรรมรกัษา 

 

2. นายอรรถปวทิย ์มโนธรรมรกัษา 

- กรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้นในบรษิัทฯ 
สดัส่วนรอ้ยละ 14.20 ของทุนจดทะเบยีน

ช าระแลว้บุตรชายของนายพชร มโนธรรม

รกัษา 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการ สิวารมณ์ ทาวน์ แอร์พอร์ต  –

ภูเกต็ 

- เงนิกูย้มืเพื่อเป็นค่าทีด่นิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37 .50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37 .50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เป็นการค ้าประกันวงเงินสินเชื่อกับสถาบัน

การเงนิแห่งหนึ่งเพื่อใชเ้ป็นเงนิทุนของบรษิทัฯ 

โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจากการค ้าประกัน

ดงักล่าว  

ทัง้นี้  บริษัทคาดว่าการพึ่งพิงหรือรับความ

ช่วยเหลอืทางการเงนิจะลดน้อยลงภายหลงัจาก

ที่บรษิัทเสนอขายหุ้นต่อประชาชนและน าหุ้น

เขา้จดทะเบยีนในครัง้นี้ของบรษิทัแลว้เสรจ็ 

ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณ าและมี

ความเหน็ว่า รายการค ้าประกนัดงักล่าวมคีวาม

สมเหตุสมผลและท าให้บริษัทได้ประโยชน์

เนื่องจากผู้ค ้าประกันไม่ได้คิดค่าตอบแทนใน

การค ้าประกนัแต่อย่างใด 
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บรษิทั สวิารมณ์ เรยีลเอสเตท จ ากดั 

ส่วนที ่2 หวัขอ้ 9  

 

บุคคล /นิติบุคลท่ีอาจ  

มีความขดัแย้ง/ลกัษณะธรุกิจ 

ลกัษณะและรายละเอียด 

ของรายการ 

มูลค่ารายการระหวา่งกนั 

(ล้านบาท(  ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 

ของรายการ 
31 ธ .ค . 63 31 ธ .ค . 64 

1. นายอรรถปวทิย ์มโนธรรมรกัษา 

- กรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้นในบรษิัทฯ 
สดัส่วนรอ้ยละ 14.20 ของทุนจดทะเบยีน

ช า ร ะ แ ล้ ว บุ ต รช า ย ข อ งน า ย พ ช ร  

มโนธรรมรกัษา 

 

2. นายรณฤทธิ ์ฐติสุิรยิารกัษ์ 

- กรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้นในบรษิัทฯ 
สดัส่วนร้อยละ 0.50 ของทุนจดทะเบียน

ช าระแลว้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการ สวิารมณ์ แกรนด-์สุขมุวทิ 

- เงินกู้ยืมเพื่อพัฒนาโครงการอสังริม

ทรพัย ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

97 .30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46 .97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เป็นการค ้าประกันวงเงินสินเชื่อกับสถาบัน

การเงินสี่แห่งเพื่อใช้เป็นเงินทุนของบริษัทฯ 

โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจากการค ้าประกัน

ดงักล่าว  

ทัง้นี้  บริษัทคาดว่าการพึ่งพิงหรือรับความ

ช่วยเหลอืทางการเงนิจะลดน้อยลงภายหลงัจาก

ที่บรษิัทเสนอขายหุ้นต่อประชาชนและน าหุ้น

เขา้จดทะเบยีนในครัง้นี้ของบรษิทัแลว้เสรจ็ 

ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณ าและมี

ความเหน็ว่า รายการค ้าประกนัดงักล่าวมคีวาม

สมเหตุสมผลและท าให้บริษัทได้ประโยชน์

เนื่องจากผู้ค ้าประกันไม่ได้คิดค่าตอบแทนใน

การค ้าประกนัแต่อย่างใด 
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บรษิทั สวิารมณ์ เรยีลเอสเตท จ ากดั 

ส่วนที ่2 หวัขอ้ 9  

 

บุคคล /นิติบุคลท่ีอาจ  

มีความขดัแย้ง/ลกัษณะธรุกิจ 

ลกัษณะและรายละเอียด 

ของรายการ 

มูลค่ารายการระหวา่งกนั 

(ล้านบาท(  ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 

ของรายการ 
31 ธ .ค . 63 31 ธ .ค . 64 

1. นายพชร มโนธรรมรกัษา 

- ผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ สดัส่วนร้อยละ 4.26 

ของทุนจดทะเบยีนช าระแลว้ 

- บดิาของนายอรรถปวทิย์ มโนธรรมรกัษา 

และนางสาวปุณิกา มโนธรรมรกัษา 

 

2. นายอรรถปวทิย ์มโนธรรมรกัษา 

- กรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้นในบรษิัทฯ 
สดัส่วนรอ้ยละ 14.20 ของทุนจดทะเบยีน

ช าระแลว้บุตรชายของนายพชร มโนธรรม

รกัษา 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการ สิวารม ณ์  วิล เลจ สุขุม วิท -

เทพารกัษ์ 

- เงนิกูย้มืเพื่อเป็นค่าทีด่นิ 

- เงินกู้ยืมเพื่อเป็นค่าพัฒนาที่ดิน  /ก่อสร้าง

สาธารณู ปโภคและนค่ าก่อสร้างบ้ าน

โครงการ 

- หนังสอืค ้าประกนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

- 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

18 .05 

 

15 .77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เป็นการค ้าประกันวงเงินสินเชื่อกับสถาบัน

การเงินสี่แห่งเพื่อใช้เป็นเงินทุนของบริษัทฯ 

โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจากการค ้าประกัน

ดงักล่าว  

ทัง้นี้  บริษัทคาดว่าการพึ่งพิงหรือรับความ

ช่วยเหลอืทางการเงนิจะลดน้อยลงภายหลงัจาก

ที่บรษิัทเสนอขายหุ้นต่อประชาชนและน าหุ้น

เขา้จดทะเบยีนในครัง้นี้ของบรษิทัแลว้เสรจ็ 

ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณ าและมี

ความเหน็ว่า รายการค ้าประกนัดงักล่าวมคีวาม

สมเหตุสมผลและท าให้บริษัทได้ประโยชน์

เนื่องจากผู้ค ้าประกันไม่ได้คิดค่าตอบแทนใน

การค ้าประกนัแต่อย่างใด 
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บรษิทั สวิารมณ์ เรยีลเอสเตท จ ากดั 

ส่วนที ่2 หวัขอ้ 9  

 

บุคคล /นิติบุคลท่ีอาจ  

มีความขดัแย้ง/ลกัษณะธรุกิจ 

ลกัษณะและรายละเอียด 

ของรายการ 

มูลค่ารายการระหวา่งกนั 

(ล้านบาท(  ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 

ของรายการ 
31 ธ .ค . 63 31 ธ .ค . 64 

1. นายอรรถปวทิย ์มโนธรรมรกัษา 

- กรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้นในบรษิัทฯ 
สดัส่วนรอ้ยละ 14.20 ของทุนจดทะเบยีน

ช าระแลว้บุตรชายของนายพชร มโนธรรม

รกัษา 

 

2. นางสาวปุณิกา มโนธรรมรกัษา 

- กรรมการบรษิทั 

- บุตรสาวของนายพชร มโนธรรมรกัษา  

 

 

 

โครงการ สวิารมณ์ เนเจอรพ์ลสั   อสัสมัชญั)

(ศรรีาชา - 

- เงนิกูย้มืเพื่อเป็นค่าทีด่นิ 

- เงินกู้ยืมเพื่อเป็นค่าพัฒนาที่ดิน  /ก่อสร้าง

สาธารณูปโภคและค่าก่อสรา้งบา้นโครงการ 

- หนังสอืค ้าประกนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

- 

- 

 

 

 

 

 

39 .00 

2.00 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เป็นการค ้าประกันวงเงินสินเชื่อกับสถาบัน

การเงินสี่แห่งเพื่อใช้เป็นเงินทุนของบริษัทฯ 

โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจากการค ้าประกัน

ดงักล่าว  

ทัง้นี้  บริษัทคาดว่าการพึ่งพิงหรือรับความ

ช่วยเหลอืทางการเงนิจะลดน้อยลงภายหลงัจาก

ที่บรษิัทเสนอขายหุ้นต่อประชาชนและน าหุ้น

เขา้จดทะเบยีนในครัง้นี้ของบรษิทัแลว้เสรจ็ 

ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณ าและมี

ความเหน็ว่า รายการค ้าประกนัดงักล่าวมคีวาม

สมเหตุสมผลและท าให้บริษัทได้ประโยชน์

เนื่องจากผู้ค ้าประกันไม่ได้คิดค่าตอบแทนใน

การค ้าประกนัแต่อย่างใด 
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บุคคล /นิติบุคลท่ีอาจ  

มีความขดัแย้ง/ลกัษณะธรุกิจ 

ลกัษณะและรายละเอียด 

ของรายการ 

มูลค่ารายการระหวา่งกนั 

(ล้านบาท(  ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 

ของรายการ 
31 ธ .ค . 63 31 ธ .ค . 64 

 

1. นายพชร มโนธรรมรกัษา 

- ผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ สดัส่วนร้อยละ 4.26 

ของทุนจดทะเบยีนช าระแลว้ 

- บดิาของนายอรรถปวทิย์ มโนธรรมรกัษา 
และนางสาวปุณิกา มโนธรรมรกัษา 

 

2. นายอรรถปวทิย ์มโนธรรมรกัษา 

- กรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้นในบรษิัทฯ 

สดัส่วนรอ้ยละ 14.20 ของทุนจดทะเบยีน

ช า ร ะ แ ล้ ว บุ ต รช า ย ข อ งน า ย พ ช ร  

มโนธรรมรกัษา 

 

 

 

บรษิทั สยามพฒันา เรยีลเอสเตท จ ากดั 

- เงนิกูย้มืเพื่อเป็นค่าทีด่นิ 

- เงินกู้ยืมเพื่อเป็นค่าพัฒนาที่ดิน  /ก่อสร้าง

สาธารณูปโภคและค่าก่อสรา้งบา้นโครงการ 

- หนังสอืค ้าประกนั 

 

 

- 

7.62 

 

9.93 

 

 

 

- 

- 

 

- 

 

 

เป็นการค ้าประกันวงเงินสินเชื่อกับสถาบัน

การเงนิหนึ่งแห่งเพื่อใชเ้ป็นเงนิทุนของบรษิทัฯ 

โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจากการค ้าประกัน

ดงักล่าว 

บรษิทัฯ ไดจ้่ายช าระเงนิกูท้ ัง้จ านวนและปิด

วงเงนิ (วงเงนิกู ้120.61 ลา้นบาท) เสรจ็สิน้ไป

เมื่อวนัที ่24 พฤษภาคม 2564 

 

ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณ าและมี

ความเหน็ว่า รายการค ้าประกนัดงักล่าวมคีวาม

สมเหตุสมผลและท าให้บริษัทได้ประโยชน์

เนื่องจากผู้ค ้าประกันไม่ได้คิดค่าตอบแทนใน

การค ้าประกนัแต่อย่างใด 

 

1. นายรณฤทธิ ์ฐติสุิรยิารกัษ์ 

บรษิทั สวิารมณ์ เรยีลเอสเตท จ ากดั 

- เช่าซื้อรถ TOYOTA CAMRY 

 

2.11 

 

1.80 

 

บริษัทได้มีการจ่ายช าระอย่างสม ่าเสมอ ยอด
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บุคคล /นิติบุคลท่ีอาจ  

มีความขดัแย้ง/ลกัษณะธรุกิจ 

ลกัษณะและรายละเอียด 

ของรายการ 

มูลค่ารายการระหวา่งกนั 

(ล้านบาท(  ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 

ของรายการ 
31 ธ .ค . 63 31 ธ .ค . 64 

- กรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้นในบรษิัทฯ 

สดัส่วนร้อยละ 0.50 ของทุนจดทะเบียน

ช าระแลว้ 

- เช่าซื้อรถ TOYOTA Majesty 

 

2.35 2.01 คงเหลอืของ 2 สญัญา มลูค่า 3.81 ลา้นบาท  

 

ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณ าและมี

ความเหน็ว่า รายการค ้าประกนัดงักล่าวมคีวาม

สมเหตุสมผลและท าให้บริษัทได้ประโยชน์

เนื่องจากผู้ค ้าประกันไม่ได้คิดค่าตอบแทนใน

การค ้าประกนัแต่อย่างใด 

 

1. นายพชร มโนธรรมรกัษา 

- ผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ สดัส่วนร้อยละ 4.26 

ของทุนจดทะเบยีนช าระแลว้ 

- บิ ด า ข อ ง น า ย อ ร ร ถ ป วิ ท ย ์ 

มโนธรรมรกัษา และนางสาวปุณิกา มโน

ธรรมรกัษา 

 

2. นายอรรถปวทิย ์มโนธรรมรกัษา 

บรษัทั ทบูไีบรท์ พรแีคสท ์จ ากดั 

- เงนิกูย้มืเพื่อเป็นค่าทีด่นิ 

 

 

13 .38 

 

- 

 

เป็นการค ้าประกันวงเงินสินเชื่อกับสถาบัน

การเงนิหนึ่งแห่งเพื่อใชเ้ป็นเงนิทุนของบรษิทัฯ 

โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจากการค ้าประกัน

ดั ง ก ล่ า ว  ณ  30 ธัน ว าค ม  2564 บ รัษั ท  

ทูบไีบรท์ พรแีคสท์ จ ากดั ไดม้กีารช าระวงเงนิ

สินเชื่อแล้วทัง้จ านวน ท าให้หมดภาระค ้ า

ประกนั 
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ส่วนที ่2 หวัขอ้ 9  

 

บุคคล /นิติบุคลท่ีอาจ  

มีความขดัแย้ง/ลกัษณะธรุกิจ 

ลกัษณะและรายละเอียด 

ของรายการ 

มูลค่ารายการระหวา่งกนั 

(ล้านบาท(  ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 

ของรายการ 
31 ธ .ค . 63 31 ธ .ค . 64 

- กรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้นในบรษิัทฯ 

สดัส่วนรอ้ยละ 14.20 ของทุนจดทะเบยีน

ช าระแลว้บุตรชายของนายพชร มโนธรรม

รกัษา 

 

3. บรษิทั สวิารมณ์ เรยีลเอสเตท จ ากดั 

 ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณ าและมี

ความเหน็ว่า รายการค ้าประกนัดงักล่าวมคีวาม

สมเหตุสมผลและท าให้บริษัทได้ประโยชน์

เนื่องจากผู้ค ้าประกันไม่ได้คิดค่าตอบแทนใน

การค ้าประกนัแต่อย่างใด 
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2) นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกนัในอนาคต  

มาตรการหรือขัน้ตอนการอนุมติัการท ารายการระหว่างกนั 

ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่ 2/2565 เมื่อวนัที่ 28 กุมภาพนัธ์ 2565 ไดม้มีติอนุมตันิโยบายการท า

รายการระหว่างกนัและนโยบายเกี่ยวกบัความขดัแย้งทางผลประโยชน์  ซึ่งบรษิัทตระหนักถึงความส าคญัในการ

ด าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและค านึงถึงผู้มส่ีวนไดเ้สยีทุกฝ่าย บรษิัทจงึไดก้ าหนดนโยบายและขัน้ตอนการท า

รายการกบับุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ไวอ้ย่างชดัเจน และเป็นไปตามหลกัการปฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์

และตลาดหลกัทรพัย์ ทัง้นี้เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการเขา้ท ารายการกบับุคคลที่อาจมคีวามขดัแยง้และเพื่อเป็นการ

ป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ทีอ่าจเกดิขึน้ 

หากบริษัทมีความจ าเป็นต้องท ารายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

คณะกรรมการบรษิัทไดก้ าหนดนโยบายเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมต่อผู้ถอืหุน้ทุกรายโดยเท่าเทยีมกนั

โดยยดึหลกัการดงันี้ 

• เป็นรายการที่ผ่านกระบวนการอนุมัติที่โปร่งใสโดยกรรมการเละผู้บริหารด้วยความรับผิดชอบ

ระมดัระวงัและซื่อสตัยสุ์จรติ โดยผูม้ส่ีวนไดเ้สยีไม่มส่ีวนร่วมในการตดัสนิไจ 

• เป็นรายการทีก่ระท าโดยค านึงถงึผลประโยชน์ของบรษิทัเสมอืนการท ารายการกบับุคคลภายนอก 

• มรีะบบการตดิตามและตรวจสอบเพื่อใหม้ัน่ใจไดว้่าการท ารายการเป็นไปตามขัน้ตอนทีถู่กตอ้ง 

• มกีารเปิดเผยขอ้มลูอย่างครบถว้น ถูกตอ้ง โปร่งใส ในเวลาทีเ่หมาะสม 

การท ารายการระหว่างกนัของบรษิทัมคีณะกรรมการตรวจสอบเขา้ร่วมประชุมเพื่อพจิารณาและใหค้วามเหน็

เกี่ยวกบัความจ าเป็นในการท ารายการและความสมเหตุสมผลของรายการนัน้ๆ และความเห็นของคณะกรรมการ

ตรวจสอบจะถูกน าเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิัท เพื่อใหม้ัน่ใจว่าการเขา้ท ารายการตามทีเ่สนอนัน้เป็นไป

เพื่อประโยชน์สูงสุดของบรษิทั ทัง้นี้ การท ารายการทีเ่ป็นขอ้ตกลงทางการคา้ที่มเีงื่อนไขการคา้โดยทัว่ไป และการ

ท ารายการทีเ่ป็นขอ้ตกลงทางการคา้ทีไ่ม่เป็นเงือ่นไขการคา้โดยทัว่ไป ใหม้หีลกัการดงันี้ 

การท ารายการทีเ่ป็นขอ้ตกลงการคา้ทีม่เีงือ่นไขการคา้โดยทัว่ไป 

การท ารายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ อาท ิการให้บรกิาร เป็นต้น ระหว่างบรษิัทและ

บรษิัทย่อย กบักรรมการ ผู้บรหิาร หรอืบุคคลที่อาจมคีวามขดัแย้งที่ได้รบัอนุมตัิเป็นหลกัการจากคณะกรรมการ

บรษิทัแล้ว ใหฝ่้ายจดัการสามารถอนุมตักิารท าธุรกรรมดงักล่าวได ้หากรายการนัน้มขีอ้ตกลงทางการคา้ในลกัษณะ

เดยีวกบัทีว่ญิญูชนจะพงึกระท ากบัคู่สญัญาทัว่ไปในสถานการณ์เดยีวกนั ดว้ยอ านาจต่อรองทางการคา้ทีป่ราศจาก

อทิธพิลในการที่ตนมสีถานะเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรอืบุคคลที่มคีวามเกี่ยวโยงกนั ทัง้นี้ บรษิัทจะจดัท ารายงาน

สรปุการท าธุรกรรมตงักล่าว เพื่อรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิัทใน

ทุกไตรมาส 

245



บรษิทั สวิารมณ์ เรยีลเอสเตท จ ากดั 

ส่วนที ่2 หวัขอ้ 9  

 

การท ารายการทีเ่ป็นขอ้ตกลงการคา้ทีไ่ม่เป็นเงือ่นไขการคา้โดยทัว่ไป 

การท ารายการที่เป็นข้อตกลงการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทัว่ไปจะต้องได้รบัการพิจารณาและให้

ความเหน็โดยคณะกรรมการตรวจหอบก่อนน าเสนอต่อคณะกรมการบรษิทัหรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ (แล้วแต่กรณี) เพื่อ

พจิารณาอนุมตัติ่อไป ทัง้นี้ ใหป้ฏบิตัติามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์รวมทัง้ ขอ้บงัคบั ประกาศ 

และค าสัง่ของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลักทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และ

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวมถงึการปฏบิตัติามขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการเปิดเผยขอ้มลูการท ารายการทีเ่กีย่ว

โยงกนั 

ในกรณีทีค่ณะกรรมการตรวจสอบไม่มคีวามช านาญในการพจิารณารายการระหว่างกนัที่อาจจะเกดิขึน้บรษิทั

จะแต่งตัง้ผูเ้ชีย่วชาญอสิระหรอืผู้สอบบญัชขีองบรษิทัเป็นผูใ้หค้วามเหน็เกีย่วกบัรายการระหว่างกนัตงักล่าว เพื่อให้

คณะกรรมการบริษัทหรอืผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ เพื่อให้มัน่ใจว่าการเข้าท า

รายการตงักล่าวมคีวามจ าเป็นและมคีวามสมเหตุสมผล โดยค านึงถงึผลประโยชน์ของบรษิทัเป็นส าคญัโดยบรษิทัจะ

เปิดเผยรายการระหว่างกนัดงักล่าวไวใ้นแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) รายงานประจ าปีของบรษิัท 

และหมายเหตุประกอบงบการเงนิทีไ่ดร้บัการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชขีองบรษิทั 

แนวโน้มการท ารายการระหว่างกนัในอนาคต 

หากบรษิัทมคีวามจ าเป็นในการท ารายการระหว่างกนักับบุคคลที่อาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์กับ

บรษิัทในอนาคต รายการระหว่างกนัดงักล่าวต้องผ่านการพจิารณาความจ าเป็น และความเหมาะสมของราคาโดย

คณะกรรมการตรวจสอบ และตามนโยบายการอนุมตัติามมตกิารประชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่1/2565 เพื่อให้

เป็นไปตามลกัษณะของการด าเนินการค้าปกติและเป็นราคาตลาดซึ่งสามารถเปรยีบเทยีบหรอือ้างอิงกับเงื่อนไข

ราคาทีบ่รษิทักระท ากบับุคคลภายนอก ทัง้นี้ หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มคีวามช านาญในรายการระหว่างกนัที่

อาจจะเกดิขึน้ บรษิทัจะพจิารณาใหผู้ป้ระเมนิอสิระ ผูเ้ชีย่วชาญอสิระเฉพาะดา้นหรอืผูส้อบบญัชขีองบรษิทัเป็นผูใ้ห้

ความเห็นต่อรายการระหว่างกนัดงักล่าวเพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบประกอบการตดัสนิใจและใหค้วามเห็นต่อ

คณะกรรมการบรษิัทหรอืผู้ถอืหุน้ และหากหุน้สามญัของบรษิทัได้เขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศ

ไทยแล้ว บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันดงักล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ  56-1 One 

Report) ตามหลกัเกณฑ์และกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสัง่ หรอื

ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยรายการระหว่างกนัทีม่แีนวโน้มจะเกดิขึน้ในอนาคตต่อไป สรุป

ไดด้งันี้ 

1. รายการบุคคลค ้าประกนัสญัญาเงนิกูข้องกรรมการ 

นายอรรถปวทิย์ มโนธรรมรกัษา นางสาวปุณิกา มโนธรรมรกัษา และนายรณฤทธิ ์ฐติิสุรยิารกัษ์ ซึ่งด ารง

ต าแหน่งเป็นกรรมการบรษิทัไดเ้ป็นผู้ค ้าประกนัสญัญาเงนิกู้ยมืจากสถาบนัการเงนิ โดยไม่มกีารคดิค่าตอบแทนใน
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บรษิทั สวิารมณ์ เรยีลเอสเตท จ ากดั 

ส่วนที ่2 หวัขอ้ 9  

 

การค ้าประกนั ทัง้นี้ เมื่อตลาดหลกัทรพัยอ์นุมตักิารรบัหุน้ของบรษิทัเป็นหลกัทรพัย์จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์

แลว้นัน้ บรษิทัจะเจรจากบัสถาบนัการเงนิเพื่อขอปลดภาระค ้าประกนัต่าง ๆ ขา้งตน้ของกรรมการ 

 
3) เหตุผลท่ีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้งถือหุ้นในบริษัทย่อย บริษัทร่วม เกินกว่า 10% แทนการถือหุ้นของ

บริษทัโดยตรง 

-ไม่ม-ี 
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บรษิทั สวิารมณ์ เรยีลเอสเตท จ ากดั (มหาชน)        เอกสารแนบ 1 

 

 

 

 

 

 

 
 

บริษทั สิวารมณ์ เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 

SIVAROM REAL ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED 
 
 

 
 

เอกสารแนบ 1 
รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคมุ 

ผู้ท่ีได้รบัมอบหมายให้รบัผิดชอบสูงสุดในสายงานบญัชีและการเงิน 
  ผู้ท่ีได้รบัมอบหมายให้รบัผิดชอบโดยตรงในการควบคมุดแูลการท าบญัชี และเลขานุการบริษทั
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บรษิทั สวิารมณ์ เรยีลเอสเตท จ ากดั (มหาชน)                  เอกสารแนบ 1 

 

1. รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ กรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคมุ ผู้ท่ีได้รบัมอบหมายให้รบัผิดชอบสูงสุดในสายงานบญัชีและการเงิน 
ผู้ท่ีได้รบัมอบหมายให้รบัผิดชอบโดยตรงในการควบคมุดแูลการท าบญัชี และเลขานุการบริษทั  

 

ช่ือ – สกลุ / ต ำแหน่ง  
อำยุ 
(ปี) 

คณุวฒิุทำงกำรศึกษำ 
/ประวติัอบรม 

สดัส่วน
กำรถือหุ้น
ในบริษทัฯ 
(ร้อยละ) /1 

ควำมสมัพนัธ์
ทำงครอบครวั

ระหว่ำง
กรรมกำรและ

ผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะเวลำ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง  ช่ือหน่วยงำน /บริษทั ประเภทธรุกิจ 

1. นายปวณิ ช านิประศาสน์ 
 
ต าแหน่ง 
- ประธานกรรมการบรษิทั 
- กรรมการอสิระ 
 
วนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้ 
- 15 ธนัวาคม 2563 
 

61 คุณวุฒกิารศกึษา 
- ปรญิญาตร ีสาขาการปกครอง คณะรฐัศาสตร ์
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

- ปรญิญาโท สาขาการปกครอง 
  บณัฑติวทิยาลยั จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 
ประวตักิารอบรม 
- ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Director 
Accreditation Program (DAP) รุน่ที ่179/2564 

- ไม่ม ี- - ไม่ม ี- 2563-ปัจจุบนั 
 
 

2561-2563 
 
 

2558-2561 
 

 2556-2558  

ประธานกรรมการ/
กรรมการอสิระ 
 
รองปลดักระทรวง
มหาดไทย 
 
ผูว้่าราชการจงัหวดั 
 
ผูว้่าราชการจงัหวดั 

บรษิทั สวิารมณ์ เรยีลเอสเตท 
จ ากดั (มหาชน) 
 
กระทรวงมหาดไทย 
 
 
จงัหวดัเชยีงใหม่ 
 
จงัหวดัอ่างทอง 

พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์
 
 
หน่วยงานราชการ 
 
 
หน่วยงานราชการ 
 
หน่วยงานราชการ 

2. นายไพฑรูย ์รกัษ์ประเทศ 
 
ชื่อเดมิ 
- นายไพฑรูย ์ไวยฉาย 
 
ต าแหน่ง 
- รองประธานกรรมการบรษิทั 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ  
- กรรมการอสิระ 
 
 
วนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้ 

63 คุณวุฒกิารศกึษา 
- ปรญิญาตร ีสาขาสื่อสารการเมอืง  
คณะศลิปศาสตร มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

- ปรญิญาโท สาขานโยบายสาธารณะ คณะรฐั
ประศาสนศาสตรมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยั
บูรพา 

- ปรญิญาเอก สาขาสื่อสารการเมอืง  
มหาวทิยาลยัเกรกิ 

 
 
 
ประวตักิารอบรม 

- ไม่ม ี- - ไม่ม ี- 2563-ปัจจุบนั 
 
 
 

2560 
 

2558 
 

2557  
 

2556 
 

รองประธานกรรมการ
บรษิทั/ ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ/ กรรมการอสิระ 
 
ผูว้่าราชการจงัหวดั 
 
รองผูว้่าราชการจงัหวดั 
 
ปลดัจงัหวดั 
 
นายอ าเภออู่ทอง 
 

บรษิทั สวิารมณ์ เรยีลเอสเตท 
จ ากดั (มหาชน) 
 
 
จงัหวดัมุกดาหาร 
 
จงัหวดันครพนม 
 
จงัหวดัหนองคาย 
 
จงัหวดัสุพรรณบุร ี
 

พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์
 
 
 
หน่วยงานราชการ 
 
หน่วยงานราชการ 
 
หน่วยงานราชการ 
 
หน่วยงานราชการ 
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บรษิทั สวิารมณ์ เรยีลเอสเตท จ ากดั (มหาชน)                  เอกสารแนบ 1 

 

ช่ือ – สกลุ / ต ำแหน่ง  
อำยุ 
(ปี) 

คณุวฒิุทำงกำรศึกษำ 
/ประวติัอบรม 

สดัส่วน
กำรถือหุ้น
ในบริษทัฯ 
(ร้อยละ) /1 

ควำมสมัพนัธ์
ทำงครอบครวั

ระหว่ำง
กรรมกำรและ

ผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะเวลำ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง  ช่ือหน่วยงำน /บริษทั ประเภทธรุกิจ 

- 15 ธนัวาคม 2563 
 

ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Director Accreditation 
Program (DAP) รุ่นที ่179/2564 

2555 นายอ าเภอด่านชา้ง จงัหวดัสุพรรณบุร ี หน่วยงานราชการ 

3. นางพรนิภา เรงิหริญั 
 
ต าแหน่ง 
- กรรมการบรษิทั 
- กรรมการอสิระ 
- กรรมการตรวจสอบ 
- ประธานกรรมการสรรหาและ
พจิารณาค่าตอบแทน 

 
วนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้ 
- 15 ธนัวาคม 2563 

59 คุณวุฒกิารศกึษา 
- ปรญิญาตร ีสาขาบญัช ีคณะบรหิารธุรกจิ 
มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

- ปรญิญาโท หลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ 
สาขาวชิาระบบสารสนเทศ Strayer College 

 
ประวตักิารอบรม 
ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Director Accreditation 
Program (DAP) รุ่นที ่180/2564 

- ไม่ม ี- - ไม่ม ี- 2563-ปัจจุบนั 
 
 
 
 
 

2565-ปัจจุบนั 
 
 

2563-2564 
 
 

2561-2562 
 
 

2545-2560 
 
 

2535-2544 

กรรมการบรษิทั/ 
กรรมการอสิระ/ กรรมการ
ตรวจสอบ/ ประธาน
กรรมการสรรหาและ
พจิารณาค่าตอบแทน 
 
ทีป่รกึษาสนับสนุนการ
ปฏบิตักิาร 
 
ทีป่รกึษาสนับสนุนการ
ปฏบิตักิาร 
 
ผูจ้ดัการฝ่ายการเงนิและ
บญัช ี
 
รองผูอ้ านวยการ – สนิเชื่อ
อสงัหารมิทรพัย ์
 
รองผูจ้ดัการฝ่ายสนิเชือ่
อสงัหารมิทรพัย ์

บรษิทั สวิารมณ์ เรยีลเอสเตท 
จ ากดั (มหาชน) 
 
 
 
 
บรษิทั เบทเทอร ์ดเีวลลอป
เมน้ท ์2022 จ ากดั 
 
บรษิทั คลัเลอร ์ดเีวลลอปเมน้ท ์
จ ากดั 
 
บรษิทั เออเบิล้ พรอ๊พเพอรต์ี้ 
จ ากดั (มหาชน) 
 
บรษิทั เกยีรตนิาคนิ จ ากดั 
(มหาชน) 
 
บรษิทั เอกธนา จ ากดั (มหาชน) 

พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์
 
 
 
 
 
Holding Company 
 
 
Holding Company 
 
 
พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์
 
 
สถาบนัการเงนิ 
 
 
สถาบนัการเงนิ 
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บรษิทั สวิารมณ์ เรยีลเอสเตท จ ากดั (มหาชน)                  เอกสารแนบ 1 

 

ช่ือ – สกลุ / ต ำแหน่ง  
อำยุ 
(ปี) 

คณุวฒิุทำงกำรศึกษำ 
/ประวติัอบรม 

สดัส่วน
กำรถือหุ้น
ในบริษทัฯ 
(ร้อยละ) /1 

ควำมสมัพนัธ์
ทำงครอบครวั

ระหว่ำง
กรรมกำรและ

ผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะเวลำ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง  ช่ือหน่วยงำน /บริษทั ประเภทธรุกิจ 

4. นายปรชีา เปล่งผวิ 
 
ต าแหน่ง 
- กรรมการบรษิทั 
- กรรมการอสิระ 
- กรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการสรรหาและพจิารณา
ค่าตอบแทน 

 
วนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้ 
- 15 ธนัวาคม 2563 

64 คุณวุฒกิารศกึษา 
- ปรญิญาตร ีสาขานิตศิาสตร ์คณะนิตศิาสตร ์
มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

- ปรญิญาโท สาขาการเมอืง คณะรฐั
ประศาสนศาสตร มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

 
ประวตักิารอบรม 
ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Director Accreditation 
Program (DAP) รุ่นที ่179/2564 

- ไม่ม ี- - ไม่ม ี- 2563-ปัจจุบนั 
 
 
 
 
 

2560-2563 
 
 

2557-2560 
 

2555-2557 

กรรมการบรษิทั/ 
กรรมการอสิระ/ กรรมการ
ตรวจสอบ/ กรรมการสรร
หาและพจิารณา
ค่าตอบแทน 
 
ทีป่รกึษา 
 
 
จ.พ.ด.จงัหวดั 
 
จ.พ.ด.จงัหวดั 

บรษิทั สวิารมณ์ เรยีลเอสเตท 
จ ากดั (มหาชน) 
 
 
 
 
บรษิทั เอม็ แอสเสท จ ากดั 
 
 
ส านักงานทีด่นิสมุทรปราการ 
 
ส านักงานทีด่นิสมุทรปราการ 

พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์
 
 
 
 
 
อสงัหารมิทรพัยแ์ละ
ก่อสรา้ง 
 
หน่วยงานราชการ 
 
หน่วยงานราชการ 

5. นายอรรถปวทิย ์มโนธรรม
รกัษา 
 

ชื่อเดมิ 
- นายธรีะชาต ิมโนธรรมรกัษา 
 
ต าแหน่ง 
- กรรมการบรษิทัและกรรมการทีม่ี
อ านาจลงนาม 

- กรรมการผูจ้ดัการ 
- ประธานกรรมการบรหิาร 
 
 

37 คุณวุฒกิารศกึษา 
- ปรญิญาตร ีสาขาวทิยาศาสตรค์อมพวิเตอร ์
วทิยาลยันานาชาตมิหาวทิยาลยัมหดิล 

- ปรญิญาโท สาขาการจดัการทัว่ไป วทิยาลยั
นานาชาต ิมหาวทิยาลยัมหดิล 

 
ประวตักิารอบรม 
ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Director Accreditation 
Program (DAP) รุ่นที ่104/2556 

14.21 นางสาวปุณิกา 
มโนธรรมรกัษา 

2561-ปัจจุบนั 
 
 

 
 
 

2559-2561 
 
 

2559-2561 
 

2558-2561 
 

กรรมการบรษิทัและ
กรรมการทีม่อี านาจลง
นาม/  
กรรมการผูจ้ดัการ/  
ประธานกรรมการบรหิาร 
 
กรรมการ 
 
 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
 

บรษิทั สวิารมณ์ เรยีลเอสเตท 
จ ากดั (มหาชน) 
 
 
 
 
บรษิทั เจ.เอส.พ.ีแอสพลสั 
จ ากดั 
 
บรษิทั เจ.เอส.พ.ีจงเทยีน จ ากดั 
 
บรษิทั บา้นพุทธชาด 2015 
จ ากดั 

พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์
 
 
 
 
 
พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์
 
 
พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์
 
พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์
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บรษิทั สวิารมณ์ เรยีลเอสเตท จ ากดั (มหาชน)                  เอกสารแนบ 1 

 

ช่ือ – สกลุ / ต ำแหน่ง  
อำยุ 
(ปี) 

คณุวฒิุทำงกำรศึกษำ 
/ประวติัอบรม 

สดัส่วน
กำรถือหุ้น
ในบริษทัฯ 
(ร้อยละ) /1 

ควำมสมัพนัธ์
ทำงครอบครวั

ระหว่ำง
กรรมกำรและ

ผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะเวลำ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง  ช่ือหน่วยงำน /บริษทั ประเภทธรุกิจ 

วนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้ 
- 2 พฤษภาคม 2561 

 
2558-2561 

 
2558-2561 

 
2557-2561 

 
 
 

2553-2555 

 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
 
รองกรรมการผูจ้ดัการ 
กรรมการบรหิารความ
เสีย่ง 
 
รองกรรมการผูจ้ดัการ 

 
บรษิทั บา้นรื่นรมย ์2015 จ ากดั 
 
บรษิทั เจเอสพ ีโอเชีย่น จ ากดั  
 
บรษิทั เจ.เอส.พ.ี พรอ็พเพอรต์ี้ 
จ ากดั (มหาชน) 
 
 
บรษิทั เจ.เอส.พ.ี พรอ็พเพอรต์ี้ 
แมเนจเมนท ์จ ากดั 

 
พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์
 
พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์
 
พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์
 
 
 
พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์

6. นายรณฤทธิ ์ฐติสิุรยิารกัษ์ /2 
 
ชื่อเดมิ 
- นายสมยศ ฐติสิุรยิารกัษ ์
 
ต าแหน่ง 
- กรรมการบรษิทัและกรรมการทีม่ี
อ านาจลงนาม 

- กรรมการบรหิาร 
- รองกรรมการผูจ้ดัการอาวุโส 
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารดา้น
การเงนิอาวุโส 

- กรรมการสรรหาและพจิารณา
ค่าตอบแทน 

64 คุณวุฒกิารศกึษา 
- ปรญิญาตร ีสาขาการเงนิและการธนาคาร  
คณะบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

- ปรญิญาโท สาขาการเงนิและการธนาคาร  
คณะบญัช ีจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 
ประวตักิารอบรม 
- ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Director 
Accreditation Program (DAP) รุน่ที ่179/2564 

- ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Orientation Course 
– CFO Focus on Financial Reporting รุ่นที ่
0036 

- ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Company Secretary 
Program (CSP) รุ่นที ่89/2561 

0.53 - ไม่ม ี- 2562-ปัจจุบนั 
 
 
 
 
 
 
 
 

2561 
 
 

 
2560 

กรรมการบรษิทัและ
กรรมการทีม่อี านาจลง
นาม/ กรรมการบรหิาร/ 
รองกรรมการผูจ้ดัการ
อาวุโส ประธานเจา้หน้าที่
บรหิารดา้นการเงนิอาวุโส/ 
กรรมการสรรหาและ
พจิารณาค่าตอบแทน 
 
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร
ดา้นการเงนิอาวุโสและ 
เลขานุการบรษิทั 
 

บรษิทั สวิารมณ์ เรยีลเอสเตท 
จ ากดั (มหาชน) 
 
 
 
 
 
 
 
บรษิทั บา้นสวยกรุ๊ป 
(สุราษฏรธ์านี) จ ากดั (มหาชน) 
 
 
บรษิทั เจดฟีู้ดโปรดกั จ ากดั 

พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์
 
 
 
 
 
 
 
 
พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์
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บรษิทั สวิารมณ์ เรยีลเอสเตท จ ากดั (มหาชน)                  เอกสารแนบ 1 

 

ช่ือ – สกลุ / ต ำแหน่ง  
อำยุ 
(ปี) 

คณุวฒิุทำงกำรศึกษำ 
/ประวติัอบรม 

สดัส่วน
กำรถือหุ้น
ในบริษทัฯ 
(ร้อยละ) /1 

ควำมสมัพนัธ์
ทำงครอบครวั

ระหว่ำง
กรรมกำรและ

ผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะเวลำ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง  ช่ือหน่วยงำน /บริษทั ประเภทธรุกิจ 

 
วนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้ 
- 13 พฤษภาคม 2562 

กรรมการผูจ้ดัการ และ
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร
ดา้นการเงนิอาวุโส 

ผูผ้ลติสนิคา้เครื่องปรุงรส
อาหาร 

7. นางสาวปุณิกา มโนธรรมรกัษา 
 
ชื่อเดมิ 
- นางสาวเกศร ีมโนธรรมรกัษา 
 
ต าแหน่ง 
- กรรมการบรษิทัและกรรมการทีม่ี
อ านาจลงนาม 

- กรรมการบรหิาร 
 
วนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้ 
- 29 มกราคม 2564 

30 คุณวุฒกิารศกึษา 
- ปรญิญาตร ีสาขาการบญัช ี
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

- ปรญิญาโท MSc Finance and Management, 
University of Exeter, UK.  

 
ประวตักิารอบรม 
- ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Director 
Accreditation Program (DAP) รุน่ที ่182/2564  

- ไม่ม ี- นายอรรถปวทิย ์
มโนธรรมรกัษา 

2564-ปัจจุบนั 
 
 
 

2558-2561 
 
 

กรรมการบรษิทัและ
กรรมการทีม่อี านาจลง
นาม/ กรรมการบรหิาร 
 
นักวเิคราะหส์นิเชื่อภาค
ธุรกจิ 

บรษิทั สวิารมณ์ เรยีลเอสเตท 
จ ากดั (มหาชน) 
 
 
ธนาคารกรุงศรอียุธยา จ ากดั 
(มหาชน) 

พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์
 
 
 
ธนาคาร 
 
 

8. นายอดศิกัดิ ์ชูขวญั 
 
ต าแหน่ง 
- รองกรรมการผูจ้ดัการ 
 
วนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้ 
- 16 พฤศจกิายน 2562 

41 คุณวุฒกิารศกึษา 
- ปรญิญาตร ีครุศาสตรอ์ุตสาหกรรมบณัฑติ  
สาขาวศิวกรรมโยธา มหาวทิยาลยัเทคโนโลย ี
พระจอมเกลา้ธนบุร ี

- ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ  
สาขาการตลาด มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

- ไม่ม ี- - ไม่ม ี- 2564-ปัจจุบนั 
 
 
 

2562-2564 
 
 

2559-2562 
 

รองกรรมการผูจ้ดัการ 
/ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ
อาวุโส 
 
ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ 
 
 
ผูช้่วยผูอ้ านวยการ 
 

บรษิทั สวิารมณ์ เรยีลเอสเตท 
จ ากดั (มหาชน) 
 
 
บรษิทั สวิารมณ์ เรยีลเอสเตท 
จ ากดั  
 
บรษิทั เจ. เอส. พ.ี พรอ็พเพอร์
ตี้ จ ากดั (มหาชน) 

พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์
 
 
 
พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์
 
 
พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์
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บรษิทั สวิารมณ์ เรยีลเอสเตท จ ากดั (มหาชน)                  เอกสารแนบ 1 

 

ช่ือ – สกลุ / ต ำแหน่ง  
อำยุ 
(ปี) 

คณุวฒิุทำงกำรศึกษำ 
/ประวติัอบรม 

สดัส่วน
กำรถือหุ้น
ในบริษทัฯ 
(ร้อยละ) /1 

ควำมสมัพนัธ์
ทำงครอบครวั

ระหว่ำง
กรรมกำรและ

ผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะเวลำ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง  ช่ือหน่วยงำน /บริษทั ประเภทธรุกิจ 

 
2554-2559 

 
2546-2554 

 
ผูช้่วยผูอ้ านวยการ 
 
วศิวกรโครงการ 

 
บรษิทั ควอลติี้เฮา้ส ์จ ากดั 
(มหาชน) 
บรษิทั พฤกษา เรยีลเอสเตท 
จ ากดั (มหาชน) 

 
พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์
 
พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์

9. นายจกัรพงษ์  ปราชญ์นคร 
 
ต าแหน่ง 
- ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการอาวโุส 
- ผูจ้ดัการฝ่ายก่อสรา้งกลาง 
 
วนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้ 
- 1 สงิหาคม 2561 

42 คุณวุฒกิารศกึษา 
- ปรญิญาตร ีสาขาวศิวกรรมโยธา มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยมีหานคร 

- ไม่ม ี- - ไม่ม ี- 2564-ปัจจุบนั 
 
 
 

2555-2561 
 
 

2548-2554 
 
 

2545-2547 

ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ
อาวุโส/ ผูจ้ดัการฝ่าย
ก่อสรา้งกลาง 
 
ผูช้่วยผูอ้ านวยการฝ่าย
ก่อสรา้งกลาง 
 
วศิวกรโครงการ 
 
 
วศิวกรควบคุมงาน 

บรษิทั สวิารมณ์ เรยีลเอสเตท 
จ ากดั (มหาชน) 
 
 
บรษิทั เจ. เอส. พ.ี พรอ็พเพอร์
ตี้ จ ากดั (มหาชน) 
 
บรษิทั เกยีรติป์ระเสรฐิ มารเ์กต็
ติ้ง จ ากดั 
 
บรษิทั เอดบับลวิซ ีเอน็จเินียริง่ 
จ ากดั 

พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์
 
 
 
พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์
 
 
รบัเหมาก่อสรา้ง 
 
 
รบัเหมาก่อสรา้ง 
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บรษิทั สวิารมณ์ เรยีลเอสเตท จ ากดั (มหาชน)                  เอกสารแนบ 1 

 

ช่ือ – สกลุ / ต ำแหน่ง  
อำยุ 
(ปี) 

คณุวฒิุทำงกำรศึกษำ 
/ประวติัอบรม 

สดัส่วน
กำรถือหุ้น
ในบริษทัฯ 
(ร้อยละ) /1 

ควำมสมัพนัธ์
ทำงครอบครวั

ระหว่ำง
กรรมกำรและ

ผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะเวลำ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง  ช่ือหน่วยงำน /บริษทั ประเภทธรุกิจ 

10. นายเอก งามจริฐัติกิาล 
 
ต าแหน่ง 
- ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ 
- ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด 
 
วนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้ 
- 2 มกราคม 2562 

40 คุณวุฒกิารศกึษา 
- ปรญิญาตร ีสาขาการจดัการ เอกการตลาด 
มหาวทิยาลยัราชภฎันครสวรรค ์

- ไม่ม ี- - ไม่ม ี- 2564-ปัจจุบนั 
 
 

2553-2561 
 
 

2548-2551 

ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ/ 
ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด 
 
ผูช้่วยผูอ้ านวยการฝ่าย
การตลาด 
 
ผูจ้ดัการฝ่ายขาย 

บรษิทั สวิารมณ์ เรยีลเอสเตท 
จ ากดั (มหาชน) 
 
บรษิทั เจ. เอส. พ.ี พรอ็พเพอร์
ตี้ จ ากดั (มหาชน) 
 
บรษิทั บวัทอง พรอ็พเพอรต์ี้ 
จ ากดั 

พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์
 
 
พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์
 
 
พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์
 

11. นายวรีะพร สขุออ่น /3 
 
ต าแหน่ง 
- ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชแีละการเงนิ 
 
วนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้ 
- 1 เมษายน 2564 
 
 

30 คุณวุฒกิารศกึษา 
- ปรญิญาตร ีสาขาการบญัช ีมหาวทิยาลยัราช
ภฎันครศรธีรรมราช 

 
 

- ไม่ม ี- - ไม่ม ี- 2564-ปัจจุบนั 
 
 

2563-2564 
 
 

2559-2562 
 

2558-2559 

ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชแีละ
การเงนิ 
 
ผูช้่วยผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี
และการเงนิ 
 
Senior 
 
Assistance 2 

บรษิทั สวิารมณ์ เรยีลเอสเตท 
จ ากดั (มหาชน) 
 
บรษิทั เครดติฟองซเิอร ์เอสเบ 
จ ากดั 
 
บรษิทั เอสพ ีออดทิ จ ากดั 
 
บรษิทั พวี ีออดทิ จ ากดั 

พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์
 
 
สถาบนัการเงนิ 
 
 
ตรวจสอบบญัช ี
 
ตรวจสอบบญัช ี
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บรษิทั สวิารมณ์ เรยีลเอสเตท จ ากดั (มหาชน)                  เอกสารแนบ 1 

 

ช่ือ – สกลุ / ต ำแหน่ง  
อำยุ 
(ปี) 

คณุวฒิุทำงกำรศึกษำ 
/ประวติัอบรม 

สดัส่วน
กำรถือหุ้น
ในบริษทัฯ 
(ร้อยละ) /1 

ควำมสมัพนัธ์
ทำงครอบครวั

ระหว่ำง
กรรมกำรและ

ผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะเวลำ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง  ช่ือหน่วยงำน /บริษทั ประเภทธรุกิจ 

12. นางสาวป่ินอนงค ์พชืมงคล 
 
ต าแหน่ง 
-  ผูจ้ดัการฝ่ายเลขานุการบรษิทัและ 
นักลงทุนสมัพนัธ ์

34 - ปรญิญาโท สาขากฎหมายธุรกจิ 
มหาวทิยาลยัศรปีทุม 

- ปรญิญาตร ีนิตศิาสตรบณัฑติ 
มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์ 

- เนตบิณัฑติ ส านักอบรมศกึษากฎหมายแห่ง 
เนตบิณัฑติยสภา 

- ไม่ม ี- - ไม่ม ี- 2562 – ปัจจุบนั 
 

 
2556 – 2559 

ผูจ้ดัการฝ่ายเลขานุการบริ
ษทัและนักลงทุนสมัพนัธ์ 
 
ผูช้่วยเลขานุการบรษิทั 
 

บรษิทั สวิารมณ์ เรยีลเอสเตท 
จ ากดั (มหาชน) 
 
บรษิทั สวิารมณ์ เรยีลเอสเตท 
จ ากดั (มหาชน) 
 

พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์
 
 
พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์
 

หมายเหตุ :  /1 สดัส่วนการถอืหุน้ของบรษิทั ณ 30 เมษายน 2564  
            /2 นายรณฤทธิ ์ฐติสิุรยิารกัษ์ เป็นผูร้บัผดิชอบสงูสุดในสายงานบญัชแีละการเงนิ 

                      /3 นายวรีะพร สขุออ่น เป็นผูร้บัผดิชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท าบญัช ี
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บรษิทั สวิารมณ์ เรยีลเอสเตท จ ากดั (มหาชน)        เอกสารแนบ 1 
 

 

2. ขอบเขต อ านาจ หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของเลขานุการบริษทั 
 ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่ 1/2565 เมื่อวนัที ่ 4 มนีาคม 2565 มมีตแิต่งตัง้นางสาวป่ินอนงค ์
พชืมงคลเป็นเลขานุการบรษิทั และก าหนดขอบเขตอ านาจ หน้าที ่และความรบัผดิชอบของเลขานุการบรษิทั ดงันี้ 

1) แจง้มตแิละนโยบายของคณะกรรมการบรษิทัและผูถ้อืหุน้ใหผู้บ้รหิารทีเ่กีย่วขอ้งรบัทราบ 

พรอ้มทัง้ใหค้ าปรกึษาและขอ้เสนอแนะเบือ้งตน้แกค่ณะกรรมการบรษิทัตามระเบยีบปฏบิตัิ นโยบาย 

และขอ้บงัคบัของบรษิทั และขอ้พงึปฏบิตัดิา้นการก ากบัดแูลกจิการ 

2) จดัท าและจดัเกบ็รกัษาเอกสาร ดงันี้  

(1) ทะเบยีนกรรมการ 

(2) หนังสอืนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานประชมุคณะกรรมการ และรายงานประจ าปีของบรษิทั 

(3) หนังสอืนัดประชุมผูถ้อืหุน้ และรายงานการประชมุผูถ้อืหุน้ 

3) ด าเนินการใหก้รรมการบรษิทัและผูบ้รหิารจดัท ารายงานการมส่ีวนไดเ้สยีของตนเองและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งตามขอ้

ก าหนดของกฎหมาย พรอ้มทัง้เกบ็รกัษารายงานดงักล่าว รวมถงึส่งส าเนาใหป้ระธานกรรมการบรษิทั 

และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

4) จดัการประชมุผูถ้อืหุน้ การประชุมคณะกรรมการบรษิทั และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ 

ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบัของบรษิทั กฎบตัรของคณะกรรมการแต่ละชุด รวมถงึขอ้พงึปฏบิตั ิ

รวมทัง้บนัทกึรายงานการประชมุและตดิตามใหม้กีารปฏบิตัติามมตทิีป่ระชุม 

5) ดแูลใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลู และรายงานสารสนเทศในส่วนทีร่บัผดิชอบต่อหน่วยงานที่เกีย่วขอ้ง 

6) ตดิต่อและสื่อสารกบัผูถ้อืหุน้ทัว่ไปใหไ้ดร้บัทราบสทิธติ่าง ๆ ของผูถ้อืหุน้ 

7) ดแูลกจิการของคณะกรรมการบรษิทั และเป็นผูป้ระสานงานระหว่างคณะกรรมการและผูบ้รหิาร 

พรอ้มทัง้ใหข้า่วสารและขอ้มลูแก่กรรมการในประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประกอบธุรกจิของบรษิทั 

รวมถงึรายงานการเปลีย่นแปลงทีม่นีัยส าคญัแก่กรรมการทราบ 

8) จดัใหม้กีารประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรษิทั และคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด 

รวมถงึการประเมนิตนเองเป็นรายบุคคล และรายงานผลการประเมนิดงักล่าวต่อคณะกรรมการบรษิทั 

9) ด าเนินการอื่นใดเพื่อใหเ้ป็นไปตามตามทีค่ณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด 

กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดทรพัย ์รวมถงึกฎหมายและกฎเกณฑอ์ื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

10) ด าเนินการอื่นใดทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย 
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บรษิทั สวิารมณ์ เรยีลเอสเตท จ ากดั (มหาชน)        เอกสารแนบ 1 
 

 

 
 
 

3. การด ารงต าแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มอี านาจควบคมุ 

รายชื่อกรรมการ บริษทัฯ 

บริษทัท่ีเก่ียวข้อง 
บรษิทั สยามพฒันา 
เรยีลเอสเตท จ ากดั 

(บรษิทัย่อย) 

บรษิทั สวิารมณ์ ไชน่า 
จ ากดั (บรษิทัย่อย) 

1. นายปวณิ ช านิประศาสน์ X, ID   
2. นายไพฑรูย ์รกัษ์ประเทศ AX, D, ID   

3. นางพรนิภา เรงิหริญั AC, D, ID   
4. นายปรชีา เปล่งผวิ AC, D, ID   

5. นายอรรถปวทิย ์มโนธรรมรกัษา D, EX, MD  D D 

6. นายรณฤทธิ ์ฐติสุิรยิารกัษ์ D, EC, E  D 

7. นางสาวปุณิกา มโนธรรมรกัษา D, EC D D 

8. นายอดศิกัดิ ์ชขูวญั E   
9. นายจกัรพงษ์ ปราชญ์นคร E   
10. นายเอก งามจริฐัติกิาล E   

หมายเหตุ : 
X = ประธานกรรมการบรษิทั  
EX = ประธานกรรมการบรหิาร 
AX = ประธานกรรมการตรวจสอบ  

 
D = กรรมการบรษิทั 
EC = กรรมการบรหิาร 
AC= กรรมการตรวจสอบ 

 
ID = กรรมการอสิระ 
E = ผูบ้รหิาร 
MD =กรรมการผูจ้ดัการ 

 

4. ประวติัการถกูลงโทษของกรรมการ ผู้บริหาร และผูม้ีอ านาจควบคมุในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา 

   - ไม่ม ี- 
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บรษิทั สวิารมณ์ เรยีลเอสเตท จ ากดั (มหาชน)                                                                    เอกสารแนบ 2                            

เอกสารแนบ 2  

 

 

 

 

 

 

 
 

บริษทั สิวารมณ์ เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 

SIVAROM REAL ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED 
 
 

 
 

เอกสารแนบ 2 
รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ านาจควบคมุของบริษทัย่อย 
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บรษิทั สวิารมณ์ เรยีลเอสเตท จ ากดั (มหาชน)                                                                    เอกสารแนบ 2                            
 

เอกสารแนบ 2  

รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการของบริษทัย่อย 

บริษทั / กรรมการ นายอรรถปวิทย ์ 
มโนธรรมรกัษา 

นายรณฤทธ์ิ 

ฐิติสุริยารกัษ์  

นางสาวปุณิกา  

มโนธรรมรกัษา 

บริษทัย่อย    

บรษิทั สยามพฒันา เรยีลเอสเตท จ ากดั    
บรษิทั สวิารมณ์ ไชน่า จ ากดั    

หมายเหตุ:   = กรรมการ 
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บรษิทั สวิารมณ์ เรยีลเอสเตท จ ากดั (มหาชน)                                                                    เอกสารแนบ 3                            

เอกสารแนบ 3  

 
 
 
 
 

 
 

บริษทั สิวารมณ์ เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
SIVAROM REAL ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED 

  
 

 
 

เอกสารแนบ 3 
รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหน้างานตรวจสอบภายใน  
และหวัหน้างานก ากบัดแูลการปฏิบติังานของบริษทั 
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บรษิทั สวิารมณ์ เรยีลเอสเตท จ ากดั (มหาชน)                                                                  เอกสารแนบ 3                                                                                                                                                   
 

เอกสารแนบ 3  

รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหน้างานตรวจสอบภายใน และหวัหน้างานก ากบัดแูลการปฎิบติังานของบริษทัฯ 
บรษิัทได้ว่าจ้างบรษิัท กลัย์ดษิฐ์ แอดไวซอรี ่เซอร์วสิเซส จ ากดั หรอื (“KAS”) เป็นผู้ตรวจสอบภายในท าหน้าที่

ประเมนิความเพยีงพอของระบบควบคุมภายใน และตดิตามการด าเนินงานเกี่ยวกบัระบบควบคุมภายในของบรษิทัมาโดย
ตลอดตัง้แต่ปลายปี 2563 ทัง้นี้ บรษิทัไดแ้ต่งตัง้ KAS เป็นผูต้รวจสอบภายในทีท่างบรษิทัไดว้่าจา้งในการตรวจสอบภายใน 
รวมถงึการตดิตามผลการปรบัปรุงและแก้ไขประเดน็ต่างๆ ส าหรบัปี 2565 ซึ่งมบีุคคลทีไ่ดร้บัมอบหมายใหป้ฏบิตังิานเป็น
หวัหน้างานผูต้รวจสอบภายใน โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

ชื่อบรษิทั  บรษิทั กลัยด์ษิฐ ์แอดไวซอรี ่เซอรว์สิเซส จ ากดั 
ชื่อบุคคลทีไ่ดร้บัมอบหมายให้
เป็นหวัหน้างาน  

นายค านึง สารสิระ 

ต าแหน่ง กรรมการ 
คุณวุฒทิางการศกึษาและ
ประกาศนียบตัรอื่นๆ 

• ปรญิญาตร ีสาขาบรหิารธุรกจิ (บญัช)ี มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
• ประกาศนียบตัร ผูบ้รหิารระดบัสงู Mini MBA มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
• ประกาศนียบตัร ผูต้รวจสอบภายใน สมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 
• ใบอนุญาต ผูต้รวจสอบบญัชภีาษอีากร (Tax Auditor) - กรมสรรพากร 
• ประกาศนียบตัร - Director Accreditation Program 
• ประกาศนียบตัร - Advanced Audit Committee Program 

ประสบการณ์ท างาน • 2561 – ปัจจุบนั  กรรมการ บรษิทั กลัยด์ษิฐ ์แอดไวซอรี ่เซอรว์สิเซส จ ากดั 
• 2561 – 2561     ผูอ้ านวยการอาวุโส ฝ่ายบรหิาร บรษิทั ส.นภา จ ากดั 
• 2560 – 2561     ประธานกรรมการบรหิาร บรษิทั ตรวจสอบภายใน 

                      ธรรมนิต ิจ ากดั 
• 2532 – 2559     กรรมการบรหิาร แผนกตรวจสอบภายใน บรษิทั สอบ  

                      บญัช ีธรรมนติ ิจ ากดั 
การฝึกอบรม • งานตรวจสอบภายใน รุ่นที ่1 สภาวชิาชพีบญัช ีในพระบรมราชปูถมัภ ์

• งานตรวจสอบภายใน รุ่นที ่2 สภาวชิาชพีบญัช ีในพระบรมราชปูถมัภ ์
• การตรวจสอบภายใน - Operation Audit สมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่ง

ประเทศไทย 
• การตรวจสอบภายใน - การบรหิารความเสีย่ง สมาคมผูต้รวจสอบภายในแหง่

ประเทศไทย 
• บทบาททีป่รกึษา Counselor - สถาบนัเพิม่ผลผลติแห่งชาต ิ
• การตรวจสอบภายใน - การอบรมประกาศนียบตัรผูต้รวจสอบภายใน สมาคม

ผูต้รวจสอบภายในแหง่ประการตรวจสอบบญัชภีาษอีากร - กรมสรรพากร 
• การเตรยีมตวับรษิทัจดทะเบยีนเขา้ตลาดหลกัทรพัย ์- สภาวชิาชพีบญัช ี
• นักบรหิารระดบัสงูเพื่อการสรา้งชาต ิ- สถาบนัการสรา้งชาต ิ
• Director Accreditation Program - สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
• Advanced Audit Committee Program – สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการ

บรษิทัไทย 
• HRP - How to Develop a Risk Management Plan - สมาคมส่งเสรมิสถาบนั

กรรมการบรษิทั 
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บรษิทั สวิารมณ์ เรยีลเอสเตท จ ากดั (มหาชน)        เอกสารแนบ 4 

เอกสารแนบ 4  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

บริษทั สิวารมณ์ เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 

SIVAROM REAL ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED 
 
 

 
 

เอกสารแนบ 4 
ทรพัยสิ์นท่ีใช้ในการประกอบธรุกิจและรายละเอียดเก่ียวกบัรายการประเมินราคาทรพัยสิ์น
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บรษิทั สวิารมณ์ เรยีลเอสเตท จ ากดั (มหาชน)                     เอกสารแนบ 4 
 

เอกสารแนบ 4  
 

 

รายละเอียดเก่ียวกบัรายการประเมินราคาทรพัยสิ์น 

รายงานการประเมนิมลูค่าทรพัยส์นิของ บรษิทั ทีป่รกึษา เฟิรส์สตาร ์จ ากดั ณ วนัที ่30 ธนัวาคม 2564 เพื่อวตัถุประสงคส์าธารณะ 

ล าดบั ทรพัยสิ์นท่ีประเมิน 
ราคา

ประเมิน  (บาท) 
ช่ือผู้ประเมินหลกั วิธีการประเมิน ภาระผกูพนั ผู้ถือกรรมสิทธ์ิ 

1. โครงการสิวารมณ์ ปารค์ (สุขมุวิท-บางปู) 

ทีต่ ัง้ทรพัยส์นิ: ต าบลบางป ูอ าเภอเมอืงสมุทรปราการ 
จงัหวดัสมุทรปราการ 
ประเภททรพัยส์นิ: ทีด่นิพรอ้มสิง่ปลูกสรา้ง 
ประเภทบา้นเดีย่ว 2 ชัน้ จ านวน 4 ยนูิต 
1. เลขที ่987/29 ซอย 2 
2. เลขที ่987/39 ซอย 3 
3. เลขที ่987/89 ซอย 6 
4. เลขที ่987/90 ซอย 6 
เนื้อทีด่นิรวม: 245.0 ตารางวา 

17,720,000 /1 นายอมตะ ยอดมงคล วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด 
เป็นวิธีหลัก และวิธีคิดจาก
ต้นทุนทดแทน เป็นวิธีสอบ
ทาน 

ไม่ม ี บริษัท สิวารมณ์  เรียลเอสเดท 
จ ากดั 

2. โครงการสิวารมณ์ ซิต้ี (นิคมพฒันา-ระยอง) 
ที่ตัง้ทรพัย์สนิ: ถนนสาย 13 (ทล. 3375) ต าบลมะขาม
คู่ อ าเภอนิคมพฒันา จงัหวตัระยอง 
ประเภททรพัยส์นิ: ทีด่นิพรอ้มโครงการก่อสรา้ง 
ประเภทบ้านเดี่ยวชัน้เดีย , บ้านแฝดชัน้เดียว, ทาวน์
เฮา้สช์ัน้เดยีว และอาคารพาณิชย ์3 ชัน้ รวม 137 ยนูิด 
เนื้อทีด่นิรวม: 10-1-89.0 ไร่ หรอื 4,189.0 ตารางวา /2 

95,960,000 นายภาสพงศ์ เพ็งสา
ธร 

วธิคี านวณมลูค่าคงเหลอีสุทธ ิ
เป็นวิธีหลัก และวิธีคิดจาก
ตนัทุน เป็นวธิสีอบทาน 

ไม่ม ี บรษิทั สยามพฒันา เรยีลเอสเตท 
จ ากดั 

3. โครงการสิวารมณ์ แกรนด ์(สุขมุวิท - บางปู) 
ที่ตัง้ทรพัย์สนิ: เทศบาลบางปู ซอย109 ถนนสุขุมวิท 
(ทล.3) ต าบลบางปู่ ใหม่ อ าเภอเมอืงสมุทรปราการ 
จงัหวดัสมุทรปราการ 
ประเภททรพัยส์นิ: ทีด่นิพรอ้มโครงการก่อสรา้ง 
ประเภทบา้นเดีย่ว 2 ชัน้ จ านวน 3 แบบ รวม 227 ยนูิต 
คงเหลอื 193 ยนูิต 

322,300,000 นายอมตะ ยอดมงคล วธิคี านวณมลูค่าคงเหลอีสุทธ ิ
เป็นวิธีหลัก และวิธีคิดจาก
ตนัทุน เป็นวธิสีอบทาน 

จ านองเป็นประกันภัยกับ
บรษิัท ไทยสมุทร ประกัน
ชวีติ จ ากดั (มหาชน) 

บริษัท สิวารมณ์  เรียลเอสเดท 
จ ากดั 

349



บรษิทั สวิารมณ์ เรยีลเอสเตท จ ากดั (มหาชน)                     เอกสารแนบ 4 
 

เอกสารแนบ 4  
 

 

ล าดบั ทรพัยสิ์นท่ีประเมิน 
ราคา

ประเมิน  (บาท) 
ช่ือผู้ประเมินหลกั วิธีการประเมิน ภาระผกูพนั ผู้ถือกรรมสิทธ์ิ 

เนื้อทีด่นิรวม: เนื้อทีโ่ครงการรวม 50-1-0.2 ไร่ 
คงเหลอื 28-1-1.2 ไร่ 

4. โครงการสิวารมณ์ วิลเลจ (สุขมุวิท-เทพารกัษ์) 
ทีต่ ัง้ทรพัยส์นิ: ซอยรุ่งเรอืง 10 ถนนเทพารกัษ์ 
ต าบลเทพารกัษ์ อ าเภอเมอืงสมุทรปราการ 
จงัหวดัสมุทรปราการ 
ประเภททรพัยส์นิ: ทีด่นิพรอ้มโครงการก่อสรา้ง 
ประเภททาวน์ โฮม 2 ชั ้น  จ านวนรวม 107 ยูนิ ต 
คงเหลอื 63 ยนูิต 
เนื้ อ ที่ ดิ น ร วม : 9-2-39.6 ห รือ  3,838.6 ต ารางว า 
คงเหลอื 3-2-80.0 ไร่ หรอื 1,408.0 ตารางวา 

110,700,000 นายแสน ยอตมงคล วธิคี านวณมลูค่าคงเหลอีสุทธ ิ
เป็นวิธีหลัก และวิธีคิดจาก
ตนัทุน เป็นวธิสีอบทาน 

จ านองเป็นประกันภัยกับ
ธน าค ารกรุ งศ รีอ ยุ ธยา 
จ ากดั (มหาชน) 

บริษัท สิวารมณ์  เรียลเอสเดท 
จ ากดั 

5. โครงการสิวารมณ์ เนเจอร์พลัส (อัสสัมชัญ -ศรี
ราชา) 
ทีต่ ัง้ทรพัยส์นิ: ซอยศรรีาชา-หนองคอ้ 17 ถนนบ่อขยะ-
หว้ยยายพรหม ต าบลสุรศกัดิ ์อ าเภอศรรีาชา 
จงัหวดัชลบุร ี
ประเภททรพัยส์นิ: ทีด่นิพรอ้มโครงการก่อสรา้ง 
ประเภทบ้านเดี่ยว 2 ชัน้ จ านวน 10 ยูนิต, บ้านแฝด 2 
ชัน้ จ านวน 74 ยูนิต และทาวน์เฮ้าส์ 2 ชัน้ จ านวน 50 
ยนูิต 
เนื้อทีด่นิรวม: 20-0-80.8 ไร่ หรอื 8,080.8 ตารางวา 

มลูค่าตลาด ณ วนั
ส ารวจ 

93,080,000 บาท 
มลูค่าตลาด เมื่อแลว้

เสรจ็ 
262,370,000 บาท 

นายชยุต จติระพนัธ์ วิธีคิดจากตันทุนทดแทน 
และวธิคีดิจากมลูค่าคงเหลอื 

จ านองเป็นประกันภัยกับ
ธน าค ารกรุ งศ รีอ ยุ ธยา 
จ ากดั (มหาชน) 

บริษัท สิวารมณ์  เรียลเอสเดท 
จ ากดั 

6. โครงการสิวารมณ์ พทัยา-ชยัพฤกษ์ 
ทีต่ ัง้ทรพัยส์นิ: ต าบลหนองปรอื อ าเภอบางละมุง 
จงัหวดัชลบุร ี
ประเภททรพัยส์นิ: ทีด่นิว่างเปล่า /3 
ทรพัยส์นิกลุ่มที ่1 ตดิถนนทุ่งกลม-ตาลหมนั 
ทรพัยส์นิกลุ่มที ่2 ตดิซอยทุ่งกลม-ตาลหมนั 10 
เนื้อที่ดินรวม: ทรพัย์สินกลุ่มที่ 1 16-0-57.1 ไร่ หรือ 

80,890,000 น า ย ม น ต รี  ก อ ง
เพิม่พลู 

วธิเีปรยีบเทยีบราคาตลาด ทรพัยส์นิกลุ่มที ่1  
จ านองเป็นประกันภัยกับ
ธนาคารธนชาต จ ากดั 
(ปัจจุบนัเป็นธนาคารทหาร
ไ ท ย ธ น ช า ด  จ า กั ด 
(มหาชน) 
ทรพัยส์นิกลุ่มที ่2  

บริษัท สิวารมณ์  เรียลเอสเดท 
จ ากดั 
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บรษิทั สวิารมณ์ เรยีลเอสเตท จ ากดั (มหาชน)                     เอกสารแนบ 4 
 

เอกสารแนบ 4  
 

 

ล าดบั ทรพัยสิ์นท่ีประเมิน 
ราคา

ประเมิน  (บาท) 
ช่ือผู้ประเมินหลกั วิธีการประเมิน ภาระผกูพนั ผู้ถือกรรมสิทธ์ิ 

6,457.1 ตารางวา 
ทรพัยส์นิกลุ่มที ่2 3-1-36.2 ไร่ หรอื 1,336.2 ตารางวา 

ไม่มภีาระผกูพนั 

7. โครงการทาวน์ แอรพ์อรท์ ภเูกต็ 
ที่ตัง้ทรพัย์สนิ: ตดิถนนสายเทพกระษัตรี-ในยาง (ทล.
4031) ต าบลสาค ูอ าเภอถลาง จงัหวดัภูเกต็ 
ประเภททรพัยส์นิ: ทีด่นิว่างเปล่า 
เนื้อทีด่นิรวม: 15-3-0.1 ไร่ หรอื 6,300.1 ตารางวา 

100,800,000 น า ย ฐ ป น น ท์  ม า
ส าราญ 

วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด 
เป็นวิธีหลัก และวิธีค านวณ
มูลค่าคงเหลีอสุทธิ เป็นวิธี
สอบทาน 

จ านองเป็นประกันภัยกับ
ธน าค าร ไท ยพ าณิ ช ย ์
จ ากดั (มหาชน) 

- โฉนดทีด่นิเลขที ่
22416,224717, 22418,61905 
บรษิทั สวิารมณ์ เรยีลเอสเตท 
จ ากดั 
- โฉนดทีด่นิเลขที ่645955  
1. บรษิทั ทบูไีบรท์ พรแีคสท ์
จ ากดั  
2. บรษิทั สวิารมณ์ เรยีลเอสเตท 
จ ากดั 

8. ท่ีดินลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 
ทีต่ ัง้ทรพัยส์นิ: หมู่ที ่2 ถนนสายเลยีบคลองตรง 
แยกจากถนนทางหลวงชนบทสายแยกทางหลวง 346 - 
บ้านทองสะอาด (ปท.2026) ต าบลคลองพระอุดม 
อ าเภอลาดหลุมแกว้ จงัหวดัปทุมธานี 
ประเภททรพัยส์นิ: ทีด่นิว่างเปล่า 
เนื้อทีด่นิรวม: 8-1-19.0 ไร่ หรอื 3,319.0 ตารางวา 

13,276,000 นางสาวณหัชชนันท ์
จรินันทก์วนิ 

วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด 
เป็นวิธีหลัก และวิธีค านวณ
มูลค่าคงเหลีอสุทธิ เป็นวิธี
สอบทาน 

ไม่ม ี บริษัท สิวารมณ์  เรียลเอสเดท 
จ ากดั 

หมายเหตุ :  /1 มลูค่าดงักล่าวไม่รวมในสว่นงานตกแตง่ของบา้นตวัอยา่งโฉนดทีด่นิเลขที ่348122 บา้นเลขที ่987/29 

                /2 เนื้อทีร่วมทัง้โครงการคอื 23-2-55.0 ไร่ จ านวน 199 ยนูิด ปัจจุบนัคงเหลอืเนื้อที ่10-1-89.0 ไร่ จ านวน 137 ยนูิต 
                         /3 (1) ทรพัยส์นิทีป่ระเมนิมลูคา่ ตามผงัเมอืงรวมเมอืงพทัยา จงัหวดัชลบุร ีพ.ศ. 2558 (ฉบบัเดมิ) ตัง้อยู่บรเิวณสเีหลอืง แต่ปัจจุบนัตามผงัเมอืงเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก พ.ศ. 2562 พบว่า ตัง้อยู่บรเิวณสเีขยีวมเีสน้ทแยงสฟ้ีา 

ซึง่มขีอ้ก าหนดหา้มจดัสรรทีด่นิเพื่อการอยู่อาศยั, ประกอบพาณิชยกรรม, ประกอบอุตสาหกรรม โดยทัง้นี้ ผูม้ผีลกระทบสามารถยื่นเรื่องรอ้งเรยีนกบัทางส านักงานผงัเมอืงจงัหวดัชลบุรไีด้ 

          (2) ทรพัยส์นิกลุ่มที ่1 ตัง้อยู่แนวโครงการถนนสาย ฉ.83 และถนนสาย ฌ.13 
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บรษิทั สวิารมณ์ เรยีลเอสเตท จ ากดั (มหาชน)        เอกสารแนบ 5 

เอกสารแนบ 5 

 

 

 

 

 

 

 

บริษทั สิวารมณ์ เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน)                                                                                                                                                             

SIVAROM REAL ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 5 

นโยบายและแนวปฏิบติัการก ากบัดแูลกิจการ ฉบบัเตม็ และจรรยาบรรณธรุกิจ  

ฉบบัเตม็ท่ีบริษทัได้จดัท า 
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บรษิทั สวิารมณ์ เรยีลเอสเตท จ ากดั (มหาชน)        เอกสารแนบ 5 

เอกสารแนบ 5 

1. นโยบาย หลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหา และก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหารระดบัสูง 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการบรหิารและ

ผูบ้รหิาร ใหอ้ยู่ในอตัราทีเ่หมาะสม โดยค่าตอบแทนจะอยู่ในระดบัทีเ่ปรยีบเทยีบไดก้บัค่าตอบแทนเฉลี่ยของผูบ้รหิาร

ของบรษิัทในอุตสาหกรรมเดยีวกนั อกีทัง้ พจิารณาจากผลการด าเนินงาน ความสามารถในการพฒันาธุรกิจและการ

ปฏบิตังิานตามนโยบายทีไ่ดร้บัจากคณะกรรมการบรษิทั และการปรบัปรุงประสทิธภิาพการด าเนินงานขององคก์ร 

 

2. นโยบายการก ากบัดแูลการด าเนินงานของบริษทัย่อยและบริษทัร่วม 

บรษิัท สวิารมณ์ เรยีลเอสเตท จ ากดั (“บรษิัท”) มนีโยบายที่จะลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ใกล้เคยีงกนั หรอื

ก่อให้เกิดประโยชน์ และสนับสนุนการด าเนินธุรกิจของบรษิัท เพื่อเสรมิสรา้งความมัน่คงและผลการด าเนินงานของ

บรษิทั บรษิทัจะท าการวเิคราะห์ความเป็นไปไดข้องโครงการและพจิารณาความเสีย่งจากการลงทุน ผลตอบแทน และ

สภาพคล่องทางการเงินของบริษัทอย่างรอบคอบ นอกจากนี้ การลงทุนของบริษัทจะต้ องผ่านการพิจารณาจาก

คณะกรรมการบรษิัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามขอบเขตอ านาจอนุมตัิที่ก าหนดไว้ และต้องสอดคล้องให้เป็นไปตาม

ขอ้ก าหนดและประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนและตลาดหลกัทรพัย ์รวมถงึกฎหมายต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง โดย

บรษิทัจะควบคุมดูแลผ่านการส่งกรรมการ และ/หรือผูบ้รหิารของบรษิทัเขา้ไปเป็นกรรมการตามสดัส่วนการถอืหุน้เพื่อ

ควบคุมทศิทางและนโยบายการบรหิารงานใหส้อดคลอ้งกบัการด าเนินธุรกจิของบรษิทั 

นโยบายนี้ไดร้บัอนุมตัโิดยทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่1/2565 เมื่อวนัที ่10 กุมภาพนัธ ์2565  

 

3. นโยบายการจดัการข้อมูลภายใน 

บรษิทั สวิารมณ์ เรยีลเอสเตท จ ากดั (“บรษิทั”) มนีโยบายป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในและก ากบัดูแลกรรมการ 

ผูบ้รหิาร และพนักงาน (รวมถงึคู่สมรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ) ซึง่ไดร้บัทราบขอ้มลูของบรษิทั ดงัต่อไปนี้ 

1) ให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ด ารงต าแหน่งระดบับริหารในสายงานบญัชีหรือการเงนิที่เป็นระดับ

ผูจ้ดัการฝ่ายขึน้ไปหรอืเทยีบเท่า เกีย่วกบัหน้าทีท่ีต่้องจดัท าและส่งรายงานการถอืหลกัทรพัยข์องตน คู่สมรสหรอื 

ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา บุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ และนิติบุคคลที่กรรมการ ผู้บรหิาร รวมถึงผู้ด ารง

ต าแหน่งระดบับรหิารในสายงานบญัชหีรอืการเงนิทีเ่ป็นระดบัผูจ้ดัการฝ่ายขึน้ไปหรอืเทยีบเท่า/คู่สมรสหรอืผูท้ีอ่ยู่

กนิดว้ยกนัฉันสามภีรรยา/บุตรที่ยงัไม่บรรลุนิตภิาวะ ถอืหุน้รวมกนัเกนิกว่ารอ้ยละ 30 ของจ านวนสทิธอิอกเสยีง

ทัง้หมดและมสีดัส่วนการถอืหุน้มากที่สุดในนิตบิุคคลนัน้ ต่อส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาด

หลักทรัพย์ตามมาตรา 59 และบทก าหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 

2) ก าหนดให้กรรมการและผู้บรหิาร รวมถึงผู้ด ารงต าแหน่งระดบับรหิารในสายงานบญัชีหรอืการเงนิที่เป็นระดบั

ผูจ้ดัการฝ่ายขึน้ไปหรอืเทยีบเท่า จดัท าและน าส่งรายงานการถอืหลกัทรพัย์ของตน ของคู่สมรส และของบุตรทีย่งั

ไม่บรรลุนิตภิาวะ ส่งผ่านมายงัเลขานุการของบรษิทัก่อนน าส่งส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัยท์ุกครัง้ โดยใหจ้ดัท าและน าส่งภายใน 30 วนันับแต่วนัทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ 
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ผูบ้รหิาร หรอืรายงานการเปลีย่นแปลงการถอืครองหลกัทรพัย์ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัทีม่กีารซื้อ ขาย โอน 

หรอืรบัโอนหลกัทรพัยน์ัน้ 

3) ก าหนดใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร รวมถงึผูด้ ารงต าแหน่งระดบับรหิารในสายงานบญัชหีรอืการเงนิทีเ่ป็นระดบัผูจ้ดัการ

ฝ่ายขึน้ไปหรอืเทยีบเท่า และผูป้ฏบิตังิานที่เกี่ยวขอ้งทีไ่ดร้บัทราบขอ้มูลภายในทีเ่ป็นสาระส าคญั ซึ่งมผีลต่อการ

เปลี่ยนแปลงราคาหลกัทรพัย์ จะต้องระงบัการซื้อขายหลกัทรพัย์ของบริษัทในช่วงเวลาก่อนที่จะเผยแพร่งบ

การเงนิหรอืเผยแพร่เกี่ยวกบัฐานะการเงนิและสถานะของบรษิทัจนกว่าบรษิทัจะไดเ้ปิดเผยขอ้มูลต่อสาธารณชน

แลว้ โดยบรษิทัจะแจง้ใหก้รรมการและผูบ้รหิาร รวมถงึผูด้ ารงต าแหน่งระดบับรหิารในสายงานบญัชหีรอืการเงนิที่

เป็นระดบัผู้จดัการฝ่ายขึ้นไปหรอืเทียบเท่า งดการซื้อขายหลกัทรพัย์ของบรษิัทอย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็น

เวลาอย่างน้อย 30 วนัล่วงหน้าก่อนการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน และควรรอคอยอย่างน้อย 24 ชัว่โมง

ภายหลงัการเปิดเผยขอ้มลูใหแ้ก่สาธารณชนแลว้ รวมทัง้หา้มไม่ใหเ้ปิดเผยขอ้มลูทีเ่ป็นสาระส าคญันัน้ต่อบุคคลอื่น 

4) ก าหนดบทลงโทษทางวนิัยหากมกีารฝ่าฝืนน าขอ้มลูภายในไปใชห้าประโยชน์ส่วนตนซึง่เริม่ตัง้แต่การตกัเตอืนเป็น

หนังสอื ตดัค่าจา้ง พกังานชัว่คราวโดยไม่ไดร้บัค่าจา้ง หรอืใหอ้อกจากงาน ซึ่งการลงโทษจะพจิารณาจากเจตนา

ของการกระท าและความรา้ยแรงของความผดินัน้ๆ 

นโยบายนี้ไดร้บัอนุมตัโิดยทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่1/2565 เมื่อวนัที ่10 กุมภาพนัธ ์2565   

 

4. นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอรร์ปัชัน่ 

บรษิทั สวิารมณ์ เรยีลเอสเตท จ ากดั (“บรษิทั”) ยดึมัน่ในการด าเนินธุรกจิดว้ยความซื่อสตัยสุ์จรติ โปร่งใส เป็น

ธรรม และเป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกจิการที่ด ีจงึก าหนดนโยบายต่อต้านคอร์รปัชนั เพื่อใหบุ้คลากรของบรษิัท

ยดึถอืปฏบิตัแิละใชเ้ป็นแนวทางในการปฏบิตังิาน 

นิยาม 

“คอรร์ปัชัน่” (Corruption) หมายถงึ การตดิสนิบนไม่ว่าจะอยู่ในรปูแบบใดๆ ดงันี้ 

- การให ้การเสนอ/ใหค้ ามัน่/สญัญาว่าจะให ้

- การรบั การเรยีกรอ้ง 

ซึง่เงนิ ทรพัยส์นิ หรอืประโยชน์อื่นใด ซึ่งไม่เหมาะสมกบัเจา้หน้าทีข่องรฐั หรอืเอกชน หรอืผูม้หีน้าทีเ่กีย่วขอ้ง 

ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรอืทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดงักล่าวกระท าหรอืละเว้นการปฏิบตัิหน้าที่อนัเป็นการให้ได้มาหรอื

รกัษาไวซ้ึง่ธุรกจิหรอืผลประโยชน์อื่นใดทีไ่ม่เหมาะสมในทางธุรกจิ ทัง้นี้ เวน้แต่เป็นกรณีทีก่ฎหมาย ระเบยีบ ประกาศ 

ขอ้บงัคบั ขนบธรรมเนียมประเพณีของทอ้งถิน่ หรอืจารตีทางการคา้ใหก้ระท าได้  

“บุคลากรของบริษทั” หมายถงึ กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานทุกระดบัของบรษิทั  

นโยบาย 

 บรษิทัไม่ยอมรบัการคอร์รปัชัน่ทุกรูปแบบทัง้ทางตรงและทางอ้อม และก าหนดใหบุ้คลากรของบรษิทั ปฏบิตัิ

ตามนโยบายต่อตา้นคอรร์ปัชัน่อย่างจรงิจงั ดงันี้ 

1) บุคลากรของบรษิทั ตอ้งไม่ด าเนินการหรอืเขา้ไปมส่ีวนร่วมในการคอรร์ปัชัน่ทุกรปูแบบ ทัง้ทางตรงและทางออ้ม 

354



บรษิทั สวิารมณ์ เรยีลเอสเตท จ ากดั (มหาชน)        เอกสารแนบ 5 

เอกสารแนบ 5 

2) บุคลากรของบรษิัท ต้องปฏิบตัิด้วยความระมดัระวงัในเรื่องที่เกี่ยวกับการรบั การให้ของขวญั ทรพัย์สนิ หรือ

ประโยชน์อื่นใด การใหห้รอืรบัของขวญัและการเลีย้งรบัรองควรเป็นไปเพื่อวตัถุประสงคท์างธุรกจิเท่านัน้ โดยมมีูล

ค่าทีเ่หมาะสม และไม่ส่งผลกระทบต่อการตดัสนิใจอย่างมนีัยส าคญั 

3) สรา้งวฒันธรรมองคก์รทีซ่ื่อสตัยแ์ละยดึมัน่ในความเป็นธรรม 

4) จดัใหม้กีารฝึกอบรมแก่พนักงานภายในองค์กร เพื่อส่งเสรมิใหพ้นักงานมคีวามซื่อสตัย์สุจรติต่อหน้าที ่และพรอ้ม

จะน าหลกัการและจรรยาบรรณในนโยบายการก ากบัดูแลกจิการที่ดเีป็นหลกัปฏิบตัิในการด าเนินงานด้วยความ

เคร่งครดัทัง้องคก์ร 

5) จดัให้มรีะบบการควบคุมภายในและการประเมนิความเสี่ยงที่มปีระสทิธภิาพและเหมาะสมอย่างสม ่าเสมอ เพื่อ

ป้องกนัการคอรร์ปัชัน่ ทบทวนและประเมนิความเสีย่งจากการด าเนินงานทีอ่าจก่อใหเ้กดิการคอรร์ปัชัน่อย่างน้อย

ปีละ 1 ครัง้ 

6) จดัให้มกีลไกการรายงานทางการเงนิทีโ่ปร่งใสและถูกต้อง ภายใต้มาตรฐานการบญัชทีีไ่ดร้บัการยอมรบัในระดบั

สากล 

7) มีกระบวนการบริหารทรพัยากรบุคคล ที่สะท้อนถึงความมุ่งมัน่ต่อมาตรการต่อต้ านการคอร์รปัชัน่ ตัง้แต่การ

คดัเลอืก การอบรม การประเมนิผลงาน การใหผ้ลตอบแทน และการเลื่อนต าแหน่ง 

8) จดัช่องทางการสื่อสารใหบุ้คลากรสามารถแจง้เบาะแส ขอ้เสนอแนะ และขอ้รอ้งเรยีนเกีย่วกบัการคอรร์ปัชัน่ โดยมี

มาตรการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส 

9) ด าเนินงานใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการต่อตา้นคอรร์ปัชัน่ 

10) ใหค้วามร่วมมอืกบัภาครฐั ในการก าหนดใหทุ้กหน่วยงานทีเ่ป็นคู่สญัญากบัภาครฐั เปิดเผยแบบแสดงบญัชรีายรบั 

- รายจ่าย ต่อส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามทุจรติแห่งชาต ิ(ป.ป.ช.) 

11) การกระท าใดๆ ทีฝ่่าฝืนหรอืไม่เป็นไปตามนโยบายฉบบันี้ ไม่ว่าทางตรงหรอืทางอ้อม จะไดร้บัการพจิารณาทาง

วนิัยตามระเบยีบทีบ่รษิทั ก าหนดไวห้รอืมโีทษทางกฎหมาย 

 บุคลากรของบริษัทต้องท าความเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รปัชันในทุกขัน้ตอนของการ

ปฏบิตังิาน หากพบการกระท าใดทีเ่ขา้ขา่ยขดัต่อนโยบายนี้ ใหแ้จง้ผูบ้งัคบับญัชา หรอืหน่วยงาน/บุคคลทีร่บัผดิชอบ 

นโยบายนี้ไดร้บัอนุมตัโิดยทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่1/2565 เมื่อวนัที ่10 กุมภาพนัธ ์2565  

 

5. นโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี (Corporate Governance) 

บรษิทั สวิารมณ์ เรยีลเอสเตท จ ากดั (“บรษิทั”) ไดต้ระหนักถงึความส าคญัของการก ากบัดแูลกจิการทีด่วี่าเป็นสิง่

ส าคญัทีจ่ะช่วยส่งเสรมิการด าเนินงานของบรษิทัใหม้ปีระสทิธภิาพและมกีารเจรญิเตบิโตอย่างยัง่ยนื ซึง่จะน าไปสู่ประโยชน์

สงูสุดต่อผูม้ส่ีวนเกีย่วขอ้งทุกฝ่าย ตัง้แต่พนักงาน ผูล้งทุน ผูถ้อืหุน้ และผูม้ส่ีวนไดเ้สยีอื่น ๆ ดงันัน้คณะกรรมการบรษิทัจงึ

ไดเ้หน็ควรใหม้กีารจดัท านโยบายการก ากบัดแูลกจิการทีด่ขี ึน้ โดยครอบคลุมเนื้อหาหลกัการส าคญัตัง้แต่โครงสรา้ง บทบาท 

หน้าที่ และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ จนถึงหลกัการในการบรหิารงานของผู้บรหิารอย่างโปร่งใส ชดัเจน และ

สามารถตรวจสอบไดเ้พื่อเป็นแนวทางในการบรหิารองค์กรท าใหเ้กดิความเชื่อมัน่ว่าการด าเนินงานใด ๆ ของบรษิทัเป็นไป

ดว้ยความเป็นธรรม และค านึงถงึประโยชน์สงูสุดของผูถ้อืหุน้และผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทุกฝ่าย 
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เพื่อใหบ้รษิัทมคีวามน่าเชื่อถอืส าหรบัผู้ถอืหุน้และผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทุกฝ่าย และเพื่อประโยชน์ในการสรา้งคุณค่าให้

กจิการอย่างยัง่ยนื ตรงตามความมุ่งหวงัของทัง้ภาคธุรกจิ ผูล้งทุน ตลอดจนตลาดทุนและสงัคมโดยรวม บรษิทัจงึไดจ้ดัท า

นโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีโดยยึดหลักปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียน  

ปี 2560 ซึ่งจดัท าโดยคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ เพื่อเป็นแนวทางในการก ากบัดูแลกิจการของ

บรษิทั 

หลกัการและนโยบายการก ากบัดแูลกิจการ 

คณะกรรมการบรษิทัไดใ้หค้วามส าคญัต่อการปฏบิตัติามหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีโดยครอบคลุมหลกัปฏบิตัิ

ตามหลกัการก ากบัดแูลกจิการ (Corporate Governance) 8 หลกัปฏบิตั ิดงันี้ 

หลกัปฏิบติั 1  บทบาทและความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ 

หลกัปฏิบติั 2  วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของบรษิทั 

หลกัปฏิบติั 3  เสรมิสรา้งคณะกรรมการทีม่ปีระสทิธผิล  

หลกัปฏิบติั 4  สรรหาและพฒันาผูบ้รหิารระดบัสงูและการบรหิารบุคลากร  

หลกัปฏิบติั 5  ส่งเสรมินวตักรรมและการประกอบธุรกจิอย่างมคีวามรบัผดิชอบ  

หลกัปฏิบติั 6  ดแูลใหม้รีะบบการบรหิารความเสีย่งและการควบคุมภายในทีเ่หมาะสม 

หลกัปฏิบติั 7  รกัษาความน่าเชื่อถอืทางการเงนิและการเปิดเผยขอ้มลู  

หลกัปฏิบติั 8  สนับสนุนการมส่ีวนร่วมและการสื่อสารกบัผูถ้อืหุน้  

 

หลกัปฏิบติั 1: บทบาทและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 

หลกัปฏิบติั 1.1 

คณะกรรมการจะท าความเขา้ใจบทบาทและตระหนักถงึความรบัผดิชอบในฐานะผูน้ าทีต่้องก ากบัดูแลใหอ้งค์กรมี 

การบรหิารจดัการทีด่ ีซึง่ครอบคลุมถงึ 

1) การก าหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย 

2) การก าหนดกลยุทธ์ นโยบายการด าเนินงาน ตลอดจนการจดัสรรทรพัยากรส าคญัเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์และ

เป้าหมาย 

3) การตดิตาม ประเมนิผล และดแูลการรายงานผลการด าเนินงาน 

หลกัปฏิบติั 1.2 

คณะกรรมการจะก ากับดูแลบริษัทให้น าไปสู่ผลการก ากับดูแลกิจการที่ดี (governance outcome) อย่างน้อย 

ดงัต่อไปนี้ 

1) สามารถแขง่ขนัได ้และมผีลประกอบการทีด่โีดยค านึงถงึผลกระทบในระยะยาว  

2) ประกอบธุรกจิอย่างมจีรยิธรรม เคารพสทิธแิละมคีวามรบัผดิชอบต่อผูถ้อืหุน้ และผูม้ส่ีวนไดเ้สยี  

3) เป็นประโยชน์ต่อสงัคม และพฒันาหรอืลดผลกระทบดา้นลบต่อสิง่แวดลอ้ม  

4) สามารถปรบัตวัไดภ้ายใตปั้จจยัการเปลีย่นแปลง  

ทัง้นี้ คณะกรรมการจะยดึหลกัปฏบิตัดิงัต่อไปนี้ในการก ากบัดแูลบรษิทัใหน้ าไปสู่ผลการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี
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1) คณะกรรมการจะค านึงถงึจรยิธรรมผลกระทบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อมเป็นส าคญั นอกเหนือจากผลประกอบการทาง

การเงนิ 

2) คณะกรรมการจะประพฤตตินเป็นแบบอย่างในฐานะผูน้ าในการก ากบัดูแลกจิการเพื่อขบัเคลื่อนวฒันธรรมองค์กรทีย่ดึ

มัน่ในจรยิธรรม 

3) คณะกรรมการจะจดัให้มนีโยบายส าหรบักรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงาน ที่แสดงถึงหลกัการและแนวทางในการ

ด าเนินงานเป็นลายลกัษณ์อกัษร อาท ิจรรยาบรรณในการประกอบธุรกจิ เป็นตน้ 

4) คณะกรรมการจะก ากบัดแูลใหม้กีารสื่อสารเพื่อใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานทุกคนเขา้ใจ มกีลไกเพยีงพอทีเ่อื้อ

ให้ มี ก า ร ป ฏิ บั ติ จ ริ ง ต า ม น โย บ า ย ข้ า ง ต้ น  ติ ด ต า ม ผ ล ก า รป ฏิ บั ติ  แ ล ะท บ ท ว น น โย บ า ย แ ล ะ 

การปฏบิตัเิป็นประจ า 

หลกัปฏิบติั 1.3 

คณะกรรมการจะดูแลใหก้รรมการทุกคนและผูบ้รหิารปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความรบัผดิชอบระมดัระวงั (duty of care) 

และซื่อสตัย์สุจรติต่อองค์กร (duty of loyalty) และดูแลให้การด าเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และมติทีป่ระชุมผู้

ถอืหุน้ ตลอดจนนโยบายหรอืแนวทางทีไ่ดก้ าหนดไวร้วมทัง้มกีระบวนการอนุมตักิารด าเนินงานทีส่ าคญั เช่น การลงทุน การ

ท าธุรกรรมที่มีผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยส าคญั การท ารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน การได้มา/จ าหน่ายไปซึ่ง

ทรพัยส์นิ การจ่ายเงนิปันผล เป็นต้น 

หลกัปฏิบติั 1.4 

คณะกรรมการจะท าความเข้าใจขอบเขตหน้าที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ และก าหนดขอบเขต  

การมอบหมายหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบใหป้ระธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร และฝ่ายจดัการอย่างชดัเจน ตลอดจนตดิตามดูแลให้

ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารและฝ่ายจดัการปฏบิตัหิน้าทีต่ามทีไ่ดร้บัมอบหมาย  

1) คณะกรรมการจะจัดท ากฎบัตรหรือนโยบายการก ากับดูแลกิจการของคณะกรรมการ ที่ ระบุหน้าที่และ  

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการเพื่ อใช้อ้างอิงในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการทุกคน และจะจัดให้มี 

การทบทวนกฎบัตรดงักล่าวเป็นประจ าอย่างน้อยปีละครัง้ รวมทัง้ทบทวนการแบ่งบทบาทหน้าที่คณะกรรมการ 

ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร และฝ่ายจดัการ อย่างสม ่าเสมอเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัทศิทางขององคก์ร 

2) คณะกรรมการจะท าความเข้าใจขอบเขตหน้าที่ของตน และมอบหมายอ านาจการจัดการบริษัทให้แก่  

ฝ่ายจดัการ โดยท าการบนัทกึเป็นลายลกัษณ์อกัษร อย่างไรกด็ ีการมอบหมายดงักล่าวมไิดเ้ป็นการปลดเปลือ้งหน้าที่

ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ คณะกรรมการจะต้องติดตามดูแลฝ่ายจัดการให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับ

มอบหมาย ทัง้นี้ ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และฝ่ายจดัการอาจพิจารณาแบ่ง

ออกเป็น ดงันี้ 

เรื่องที่ควรดูแลให้มกีารด าเนินการ หมายถึง เรื่องที่คณะกรรมการเป็นผู้รบัผดิชอบหลกัให้มใีนการด าเนินการอย่าง

เหมาะสม ทัง้นี้ คณะกรรมการอาจมอบหมายใหฝ่้ายจดัการเป็นผูเ้สนอเรื่องเพื่อพจิารณาได ้ซึง่ไดแ้ก่เรื่องดงัต่อไปนี้ 

- การก าหนดวตัถุประสงค ์เป้าหมายหลกัในการประกอบธุรกจิ 

- การสรา้งวฒันธรรมองคก์รทีย่ดึมัน่ในจรยิธรรม รวมทัง้ประพฤตตินเป็นตน้แบบ 

- การดูแลโครงสรา้ง และการปฏบิตัขิองคณะกรรมการ ใหเ้หมาะสมต่อการบรรลุวตัถุประสงค์ และเป้าหมายหลกัใน

การประกอบธุรกจิ อย่างมปีระสทิธภิาพ 
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- การสรรหา พฒันา ก าหนดค่าตอบแทนและประเมนิผลงานของประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

- การก าหนดโครงสรา้งค่าตอบแทนทีเ่ป็นเครื่องจงูใจใหบุ้คลากรปฏบิตังิานใหส้อดคลอ้งกบั วตัถุประสงค ์เป้าหมาย

หลกัขององคก์ร 

เรื่องที่ด าเนินการร่วมกบัฝ่ายจดัการ หมายถึง เรื่องที่คณะกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร และฝ่ายจัดการจะ

พจิารณาร่วมกนัโดยฝ่ายจดัการเสนอใหค้ณะกรรมการเหน็ชอบ ซึ่งคณะกรรมการจะก ากบัดูแลใหน้โยบายภาพรวม

สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์และเป้าหมายหลกัในการประกอบธุรกจิ รวมทัง้มอบหมายใหฝ่้ายจดัการ ไปด าเนินการโดย

คณะกรรมการตดิตามและใหฝ่้ายจดัการรายงานให้คณะกรรมการทราบเป็นระยะ ๆ ตามที่เหมาะสม ซึ่งได้แก่ เรื่อง

ดงัต่อไปนี้ 

- การก าหนดและทบทวนกลยุทธ ์เป้าหมาย แผนงานประจ าปี  

- การดแูลความเหมาะสมเพยีงพอของระบบบรหิารความเสีย่งและการควบคุมภายใน  

- การก าหนดอ านาจด าเนินการทีเ่หมาะสมกบัความรบัผดิชอบของฝ่ายจดัการ  

- การก าหนดกรอบการจดัสรรทรพัยากร การพฒันาและงบประมาณ เช่น นโยบายและแผนการบรหิารจดัการบุคคล 

และนโยบายดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ  

- การตดิตามและประเมนิผลการด าเนินงาน  

- การดแูลใหก้ารเปิดเผยขอ้มลูทางการเงนิและไม่ใช่การเงนิมคีวามน่าเชื่อถอื 

เรื่องทีค่ณะกรรมการไม่ควรด าเนินการ หมายถงึ เรื่องทีค่ณะกรรมการจะก ากบัดูแลระดบันโยบาย โดยมอบหมายให้

ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร และฝ่ายจดัการเป็นผูร้บัผดิชอบหลกัในการด าเนินการ ซึง่ไดแ้ก่เรื่องดงัต่อไปนี้ 

- การจดัการ (execution) ใหเ้ป็นไปตามกลยุทธ์ นโยบาย แผนงานทีค่ณะกรรมการอนุมตัแิล้ว ทัง้นี้ คณะกรรมการ

ควรปล่อยใหฝ่้ายจดัการรบัผดิชอบการตดัสนิใจด าเนินงาน การจดัซื้อจดัจา้งการรบับุคลากรเขา้ท างาน ฯลฯ ตาม

กรอบนโยบายทีก่ าหนดไวแ้ละตดิตามดแูลผล โดยไม่แทรกแซงการตดัสนิใจ เวน้แต่มเีหตุจ าเป็น 

- เรื่องทีข่อ้ก าหนดหา้มไว ้เช่น การอนุมตัริายการทีก่รรมการมส่ีวนไดเ้สยี เป็นตน้ 

หลกัปฏิบติั 2: ก าหนดวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของบริษทัท่ีเป็นไปเพื่อความยัง่ยืน 

หลกัปฏิบติั 2.1 

คณะกรรมการจะก าหนดหรอืดูแลให้วตัถุประสงค์และเป้าหมายหลกัของบรษิัท (objectives) เป็นไปเพื่อความ

ยัง่ยนื โดยเป็นวตัถุประสงค์และเป้าหมายที่สอดคล้องกับการสร้างคุณค่าให้ทัง้บรษิัท ลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสีย และสงัคม

โดยรวม 

1) คณะกรรมการมหีน้าที่รบัผดิชอบดูแลให้บรษิัท มีวตัถุประสงค์หรอืเป้าหมายหลกั (objectives) ที่ชดัเจน เหมาะสม 

สามารถใชเ้ป็นแนวคดิหลกัในการก าหนดรูปแบบธุรกจิ (business model) และสื่อสาร ใหทุ้กคนในองค์กรขบัเคลื่อน

ไปในทศิทางเดยีวกนั โดยจดัท าเป็นวสิยัทศัน์ และค่านิยมร่วมขององคก์ร (vision and values) หรอืวตัถุประสงค์และ

หลกัการ (principles and purposes) หรอือื่นๆ ในท านองเดยีวกนั 

2) ในการบรรลุวตัถุประสงคห์รอืเป้าหมายหลกั คณะกรรมการจะก าหนดรปูแบบธุรกจิ (business model) ทีส่ามารถสรา้ง

คุณค่าใหท้ัง้แก่บรษิทั ผูม้ส่ีวนไดเ้สยี และสงัคมโดยรวมควบคู่กนัไปโดยพจิารณาถงึ 

- สภาพแวดลอ้มและการเปลีย่นแปลงปัจจยัต่างๆ รวมทัง้การน าเทคโนโลยมีาใชอ้ย่างเหมาะสม 

- ความตอ้งการของลูกคา้และผูม้ส่ีวนไดเ้สยี 
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- ความพรอ้ม ความช านาญ ความสามารถในการแขง่ขนัของบรษิทั 

- วตัถุประสงคใ์นการจดัตัง้บรษิทั 

- กลุ่มลูกคา้หลกัของบรษิทั 

- ความสามารถในการท าก าไร หรอืแขง่ขนัดว้ยการสรา้งคุณค่าใหบ้รษิทั และลูกคา้ (value proposition) 

- ความสามารถในการด ารงอยู่ของบรษิทั ในระยะยาว ภายใตปั้จจยัทัง้โอกาสและความเสีย่งทีม่ผีลกระทบต่อบรษิทั 

และผูม้ส่ีวนไดเ้สยีได ้

3) คณ ะกรรมการจะส่งเสริมค่ านิ ยมขององค์ ก รในการก า กับดู แลกิจการที่ ดี  เช่ น  ความรับผิดชอบ ใน 

ผลการกระท า (accountability) ความเที่ยงธรรม (integrity) ความโปร่งใส (transparency) ความเอาใจใส่ (due 

consideration of social and environmental responsibilities) เป็นตน้  

4) คณะกรรมการจะส่งเสรมิการสื่อสาร และเสรมิสร้างให้วตัถุประสงค์และเป้าหมายหลกัขององค์กรสะท้อนอยู่ในการ

ตดัสนิใจและการด าเนินงานของบุคลากรในทุกระดบั จนกลายเป็นวฒันธรรมองคก์ร 

หลกัปฏิบติั 2.2 

คณะกรรมการจะก ากับดูแลให้ วตัถุประสงค์และเป้าหมาย ตลอดจนกลยุทธ์ในระยะเวลาปานกลางและ/หรือ

ประจ าปีของบรษิัทสอดคล้องกบัการบรรลุวตัถุประสงค์และเป้าหมายหลกัของบรษิัท โดยมกีารน าเทคโนโลยมีาใช้อย่าง

เหมาะสม และปลอดภยั 

1) คณะกรรมการจะก ากบัดูแลใหก้ารจดัท ากลยุทธ์และแผนงานประจ าปีทีส่อดคล้องกบัวตัถุประสงค์และเป้าหมายหลกั

ของบริษัท โดยค านึงถึงปัจจัยแวดล้อมของบริษัท ณ ขณะนัน้ ตลอดจนโอกาสและความเสี่ยงที่ยอมรบัได้และ

สนับสนุนให้มกีารจดัท า หรอืทบทวนวตัถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ส าหรบัระยะปานกลาง 3-5 ปีดว้ย เพื่อให้

มัน่ใจว่ากลยุทธ์และแผนงานประจ าปีได้ค านึงถึงผลกระทบในระยะเวลาที่ยาวขึ้น และยงัพอจะคาดการณ์ได้ตาม

สมควร 

2) ในการก าหนดกลยุทธ์และแผนงานประจ าปี คณะกรรมการจะดูแลให้มกีารวเิคราะห์สภาพแวดล้อม ปัจจยัและความ

เสีย่งต่างๆ ที่อาจมผีลกระทบต่อผู้มส่ีวนไดเ้สยีที่เกี่ยวขอ้งตลอดสาย value chain รวมทัง้ปัจจยัต่างๆ ทีอ่าจมผีลต่อ

การบรรลุเป้าหมายหลกัของบรษิทั โดยมกีลไกทีท่ าใหเ้ขา้ใจความตอ้งการของผูม้ีส่วนไดเ้สยีอย่างแทจ้รงิ 

- ระบุวิธีการ กระบวนการ ช่องทางการมี ส่วนร่วมหรือช่องทางการสื่ อสารระหว่างผู้มี ส่วนได้เสียกับ  

บรษิทั ไวช้ดัเจน เพื่อใหบ้รษิทั สามารถเขา้ถงึและไดร้บัขอ้มูลประเดน็หรอืความต้องการของผูม้ส่ีวนไดเ้สยีแต่ละ

กลุ่มไดอ้ย่างถูกตอ้งใกลเ้คยีงมากทีสุ่ด 

- ระบุผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทีเ่กี่ยวขอ้งของบรษิทั ทัง้ภายในและภายนอก ทัง้ทีเ่ป็นตวับุคคล กลุ่มบุคคล หน่วยงานองค์กร 

เช่น พนักงาน ผูล้งทุน ลูกคา้ คู่คา้ ชุมชน หน่วยงานราชการ หน่วยงานก ากบัดแูล เป็นตน้ 

- ระบุประเดน็และความคาดหวงัของผูม้ส่ีวนไดเ้สยี เพื่อน าไปวเิคราะห์และจดัระดบัประเดน็ดงักล่าวตามความส าคญั

และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อทัง้บริษัท และผู้มีส่วนได้เสยี ทัง้นี้ เพื่อเลอืกเรื่องส าคญัที่จะเป็นการสร้างคุณค่า

ร่วมกบัผูม้ส่ีวนไดเ้สยีมาด าเนินการใหเ้กดิผล 

3) คณะกรรมการจะก าหนดเป้าหมายให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและศัก ยภาพของบริษัท โดย

คณะกรรมการจะพจิารณาก าหนดเป้าหมายทัง้ทีเ่ป็นตวัเงนิและไม่ใช่ตวัเงนิ นอกจากนี้ คณะกรรมการจะตระหนักถงึ

ความเสีย่งของการตัง้เป้าหมายทีอ่าจน าไปสู่การประพฤตทิีผ่ดิกฎหมาย หรอืขาดจรยิธรรม (unethical conduct) 
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4) คณะกรรมการจะก ากบัดแูลใหม้กีารถ่ายทอดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายผ่านกลยุทธแ์ละแผนงานใหท้ัว่ทัง้องคก์ร 

5) คณะกรรมการจะก ากับดูแลให้มีการจดัสรรทรพัยากรและการควบคุมการด าเนินงานที่เหมาะสมและติดตามการ

ด า เนิ น ก ารต าม กลยุ ท ธ์ แ ละแผนงานประจ า ปี  โดยจัด ให้ มี ผู้ ท าห น้ าที่ ร ับ ผิด ช อบดู แ ลและติ ดต าม  

ผลการด าเนินงาน 

หลกัปฏิบติั 3: เสริมสร้างคณะกรรมการท่ีมีประสิทธิผล 

หลกัปฏิบติั 3.1 

คณะกรรมการมหีน้าทีร่บัผดิชอบในการก าหนดและทบทวนโครงสรา้งคณะกรรมการ ทัง้ในเรื่องขนาดองคป์ระกอบ 

สดัส่วนกรรมการทีเ่ป็นอสิระทีเ่หมาะสมและจ าเป็นต่อการน าพาองคก์รสู่วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัทีก่ าหนดไว้ 

1) คณะกรรมการมีหน้าที่ดูแลให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลายทัง้ในด้านทักษะ 

ประสบการณ์ ความสามารถและคุณลกัษณะเฉพาะดา้น เพื่อให้มัน่ใจว่า จะได้คณะกรรมการโดยรวมที่มคีุณสมบตัิ

เหมาะสม สามารถ เข้าใจและตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียได้ รวมทัง้ต้องมีกรรมการที่ไม่ได้เป็น

ผูบ้รหิารอย่างน้อย 1 คนทีม่ปีระสบการณ์ในธุรกจิหรอือุตสาหกรรมหลกัทีบ่รษิทัด าเนินกจิการอยู่ 

2) คณะกรรมการจะพจิารณาจ านวนกรรมการทีเ่หมาะสม สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพโดยตอ้งมจี านวน

กรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่เกนิ 12 คน  

3) คณะกรรมการจะมสีดัส่วนระหว่างกรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิารและกรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิารทีส่ะทอ้นอ านาจทีถ่่วงดุลกนั

อย่างเหมาะสม โดย 

- กรรมการส่วนใหญ่เป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บรหิารที่สามารถให้ความเห็นเกี่ยวกบัการท างานของฝ่ายจดัการได้

อย่างอสิระ  

- กรรมการอิสระมีจ านวนและคุณสมบตัิของกรรมการอิสระตามหลกัเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากับ

หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย รวมทัง้ดูแล ให้กรรมการอิสระสามารถ

ท างานร่วมกบัคณะกรรมการทัง้หมดไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและสามารถแสดงความเหน็ไดอ้ย่างอสิระ 

4) คณะกรรมการจะด าเนินการเปิดเผยนโยบายในการก าหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการทีม่คีวามหลากหลาย และ

ขอ้มูลกรรมการ อาท ิอายุ ประวตักิารศกึษา ประสบการณ์ สดัส่วนการถอืหุน้ จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการ และ

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบรษิทัจดทะเบยีนอื่น ในรายงานประจ าปีและบน website ของบรษิทั 

หลกัปฏิบติั 3.2 

คณะกรรมการจะเลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็นประธานกรรมการ และดูแลให้มัน่ใจว่า องค์ประกอบและการ

ด าเนินงานของคณะกรรมการเอือ้ต่อการใชดุ้ลพนิิจในการตดัสนิใจอย่างมอีสิระ 

1) ประธานกรรมการเป็นกรรมการอสิระ 

2) ประธานกรรมการและประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารมหีน้าทีค่วามรบัผดิชอบต่างกนั คณะกรรมการจะก าหนดอ านาจหน้าที่

ของประธานกรรมการและประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารใหช้ดัเจน และเพื่อไม่ใหค้นใดคนหนึ่งมอี านาจโดยไม่จ ากดั บรษิทั

จะแยกบุคคลทีด่ ารงต าแหน่งประธานกรรมการออกจากบุคคลทีด่ ารงต าแหน่งประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

3) ประธานกรรมการมบีทบาทเป็นผูน้ าของคณะกรรมการ โดยหน้าทีข่องประธานกรรมการจะครอบคลุมเรื่องดงัต่อไปนี้ 

- การก ากบั ติดตาม และดูแลให้มัน่ใจได้ว่า การปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ และ

บรรลุตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัขององคก์ร 
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- การดูแลใหม้ัน่ใจว่า กรรมการทุกคนมส่ีวนร่วมในการส่งเสรมิใหเ้กดิวฒันธรรมองคก์รทีม่จีรยิธรรม และการก ากบั

ดแูลกจิการทีด่ ี

- การก าหนดวาระการประชุมคณะกรรมการโดยหารอืร่วมกบัประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร และมมีาตรการทีด่แูลใหเ้รื่อง

ส าคญัไดถู้กบรรจุเป็นวาระการประชุม 

- การจดัสรรเวลาไวอ้ย่างเพยีงพอที่ฝ่ายจดัการจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการจะอภิปรายประเด็นส าคญักนั

อย่างรอบคอบโดยทัว่กนั การส่งเสรมิใหก้รรมการมกีารใชดุ้ลยพนิิจทีร่อบคอบ ใหค้วามเหน็ไดอ้ย่างอสิระ 

- การเสรมิสร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บรหิาร และระหว่าง

คณะกรรมการและฝ่ายจดัการ 

4) คณะกรรมการจะก าหนดนโยบายใหก้รรมการอสิระมกีารด ารงต าแหน่งต่อเน่ืองไม่เกนิเกา้ (9) ปีนับจากวนัทีไ่ดร้บัการ

แต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระครัง้แรก ในกรณีที่จะแต่งตัง้กรรมการอิสระนัน้ให้ด ารงต าแหน่งต่อไป 

คณะกรรมการจะพจิารณาอย่างสมเหตุสมผลถงึความจ าเป็นดงักล่าว  

5) เพื่อใหเ้รื่องส าคญัไดร้บัการพจิารณาในรายละเอยีดอย่างรอบคอบ คณะกรรมการจะพจิารณาแต่งตัง้คณะกรรมการชุด

ย่อย เพื่อพิจารณาประเด็นเฉพาะเรื่อง กลัน่กรองข้อมูล และเสนอแนวทางพิจารณาก่อนเสนอให้คณะกรรมการ

เหน็ชอบต่อไป 

6) คณะกรรมการจะดแูลใหม้กีารเปิดเผยบทบาทและหน้าทีข่องคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย จ านวนครัง้ของ

การประชุมและจ านวนครัง้ที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมาและรายงานผลการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด  

หลกัปฏิบติั 3.3 

1) คณะกรรมการบรษิัทจะจดัให้มีการประชุม เพื่อพิจารณาหลกัเกณฑ์และวธิกีารสรรหาบุคคลเพื่อให้ได้กรรมการที่มี

คุณสมบตัทิี่จะท าให้คณะกรรมการมอีงค์ประกอบความรู้ความช านาญที่เหมาะสมรวมทัง้มกีารพจิารณาประวตัขิอง

บุคคลดงักล่าว ก่อนจะน าเสนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ใหเ้ป็นผูแ้ต่งตัง้กรรมการ นอกจากน้ี บรษิัทจะแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบถงึ

ขอ้มลูอย่างเพยีงพอเกีย่วกบับุคคลทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อเพื่อประกอบการตดัสนิใจ 

2) คณะกรรมการบรษิทัจะทบทวนหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารสรรหากรรมการก่อนทีจ่ะมกีารสรรหากรรมการทีค่รบวาระ และ

ในกรณีที่เป็นการเสนอชื่อกรรมการรายเดมิ คณะกรรมการบรษิัทจะค านึงถึงผลการปฏิบตัิหน้าที่ของกรรมการราย

ดงักล่าวประกอบดว้ย 

3) ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้บุคคลใดให้เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการบริษัทในกระบวนการ  

สรรหาและก าหนดค่ าตอบแทนให้มีการเปิดเผยข้อมูลของที่ปรึกษานั ้นไว้ในรายงานประจ าปี  รวมทั ้ง  

ความเป็นอสิระ หรอืไม่มคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

หลกัปฏิบติั 3.4 

ในการเสนอค่าตอบแทนคณะกรรมการใหผู้้ถอืหุน้อนุมตั ิคณะกรรมการบรษิทัจะพจิารณาให้โครงสรา้งและอตัรา

ค่าตอบแทนมคีวามเหมาะสมกบัความรบัผดิชอบและจูงใจให้คณะกรรมการน าพาองค์กรให้ด าเนินงานตามเป้าหมายทัง้

ระยะสัน้และระยะยาว 
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1) ค่าตอบแทนของกรรมการจะต้องสอดคล้องกบักลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของบรษิัท ประสบการณ์ ภาระหน้าที ่

ขอบเขตของบทบาทและความรบัผดิชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถงึประโยชน์ทีค่าดว่าจะไดร้บัจาก

กรรมการแต่ละคน ทัง้นี้ อยู่ในลกัษณะทีเ่ปรยีบเทยีบไดก้บัระดบัทีป่ฏบิตัอิยู่ในอุตสาหกรรม  

2) ผู้ถือหุ้นต้องเป็นผู้อนุมัติโครงสร้างและอตัราค่าตอบแทนกรรมการ ทัง้รูปแบบที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน โดย

คณะกรรมการบรษิัทจะพิจารณาค่าตอบแทนแต่ละรูปแบบให้มีความเหมาะสม ทัง้ค่าตอบแทนในอตัราคงที่ (เช่น 

ค่าตอบแทนประจ า เบีย้ประชุม) และค่าตอบแทนตามผลด าเนินงานของบรษิทั (เช่น โบนัส บ าเหน็จ) โดยเชื่อมโยงกบั

มลูค่าทีบ่รษิทัสรา้งใหก้บัผูถ้อืหุน้ แต่ไม่อยู่ในระดบัทีส่งูเกนิไปจนท าใหเ้กดิการมุ่งเน้นแต่ผลประกอบการระยะสัน้ 

3) คณะกรรมการจะเปิดเผยนโยบายและหลกัเกณฑ์การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการทีส่ะทอ้นถงึภาระหน้าทีแ่ละความ

รบัผดิชอบของแต่ละคน รวมทัง้รูปแบบและจ านวนของค่าตอบแทนดว้ย ทัง้นี้ จ านวนเงนิค่าตอบแทนที่เปิดเผย ให้

รวมถงึค่าตอบแทนทีก่รรมการแต่ละท่านไดร้บัจากการเป็นกรรมการของบรษิทัย่อยดว้ย 

หลกัปฏิบติั 3.5 

คณะกรรมการมหีน้าที่ก ากบัดูแลให้กรรมการทุกคนมคีวามรบัผดิชอบในการปฏบิตัิหน้าทีแ่ละจดัสรรเวลาอย่าง

เพยีงพอ 

1) คณะกรรมการจะดแูลใหม้ัน่ใจว่า มกีลไกสนับสนุนใหก้รรมการเขา้ใจบทบาทหน้าทีข่องตน 

2) คณะกรรมการจะก าหนดหลกัเกณฑ์ในการด ารงต าแหน่งในบรษิทัอื่นของกรรมการโดยพจิารณาถงึประสทิธภิาพการ

ท างานของกรรมการทีด่ ารงต าแหน่งหลายบรษิทั และเพื่อใหม้ัน่ใจว่ากรรมการสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏบิตัหิน้าที่

ในบริษัทได้มีอย่างเพียงพอ โดยจะก าหนดจ านวนบรษิัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะไปด ารงต าแหน่งให้

เหมาะสมกบัลกัษณะหรอืสภาพธุรกจิของบรษิทั 

3) คณะกรรมการจะจดัใหม้รีะบบการรายงานการด ารงต าแหน่งอื่นของกรรมการ และเปิดเผยใหเ้ป็นทีร่บัทราบ 

4) ในกรณีทีก่รรมการด ารงต าแหน่งกรรมการหรอืผูบ้รหิาร หรอืมส่ีวนไดเ้สยีไม่ว่าโดยตรงหรอืโดยอ้อมในกจิการอื่นที่มี

ความขดัแย้ง หรอืสามารถใช้โอกาสหรอืขอ้มูลของบรษิัท เพื่อประโยชน์ของตน คณะกรรมการต้องดูแลให้มัน่ใจว่า 

บรษิทัมมีาตรการป้องกนัอย่างเพยีงพอและมกีารแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้รบัทราบตามความเหมาะสม 

5) ใหก้รรมการแต่ละคนเขา้ร่วมประชุมไมน้่อยกว่ากึง่หนึ่งของจ านวนการประชุมคณะกรรมการบรษิทัทัง้หมดทีไ่ดจ้ดัใหม้ี

ขึน้ในรอบปี เวน้แต่ในกรณีทีม่เีหตุจ าเป็น 

หลกัปฏิบติั 3.6 

คณะกรรมการมหีน้าทีก่ ากบัดูแลใหม้กีรอบและกลไกในการก ากบัดูแลนโยบายและการด าเนินงานของบรษิทัย่อย 

(ถ้าม)ี และกิจการอื่นที่บรษิัทไปลงทุนอย่างมีนัยส าคญั ในระดบัที่เหมาะสมกบักิจการแต่ละแห่ง รวมทัง้บรษิัทย่อยและ

กจิการอื่นทีบ่รษิทัไปลงทุนมคีวามเขา้ใจถูกตอ้งตรงกนัดว้ย 

1) คณะกรรมการจะพจิารณาก าหนดนโยบายการก ากบัดแูลบรษิทัย่อย (ถา้ม)ี ซึง่รวมถงึ 

- ระดบัการแต่งตัง้บุคคลไปเป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืผูม้อี านาจควบคุมในบรษิทัย่อย โดยใหค้ณะกรรมการเป็นผู้

แต่งตัง้เวน้แต่บรษิทัดงักล่าวเป็นบรษิทัขนาดเลก็ทีเ่ป็น operating arms ของบรษิทั คณะกรรมการอาจมอบหมาย

ใหป้ระธานเจา้หน้าทีบ่รหิารเป็นผูพ้จิารณาแต่งตัง้กไ็ด ้ 

- ก าหนดขอบเขตหน้าที่และความรบัผดิชอบของบุคคลที่เป็นตวัแทนของบรษิัท ตามขอ้ (1) และให้ตวัแทนของ

บ ริษั ท ดู แ ล ให้ ก า รป ฏิ บั ติ เ ป็ น ไป ต าม น โย บ าย ข อ งบ ริษั ท ย่ อ ย  แ ล ะ ใน ก ร ณี ที่ บ ริษั ท ย่ อ ย ม ี
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ผูร้่วมลงทุนอื่น คณะกรรมการจะก าหนดนโยบายใหต้วัแทนท าหน้าทีอ่ย่างดทีีสุ่ดเพื่อผลประโยชน์ของบรษิทัย่อย 

และใหส้อดคลอ้งกบันโยบายของบรษิทัแม่ 

- ระบบการควบคุมภายในของบรษิัทย่อยที่เหมาะสมและรดักุมเพียงพอและการท ารายการต่างๆ เป็นไปอย่าง

ถูกตอ้งตามกฎหมาย และหลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง 

- การเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการด าเนินงานการท ารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน การได้มาหรือ

จ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิ การท ารายการอื่นทีส่ าคญั การเพิม่ทุน การลดทุน การเลกิบรษิทัย่อยเป็นตน้ 

2) หากเป็นการเข้าร่วมลงทุนในกิจการอื่นอย่างมีนัยส าคัญ เช่น มีสัดส่วนการถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงตัง้แต่ 

รอ้ยละ 20 แต่ไม่เกนิรอ้ยละ 50 และจ านวนเงนิลงทุนหรอือาจตอ้งลงทุนเพิม่เตมิมนีัยส าคญัต่อบรษิทัในกรณีทีจ่ าเป็น

คณะกรรมการจะดูแลใหม้กีารจดัท าสญัญาระหว่างผูถ้อืหุน้ (Shareholders’ Agreement) หรอืขอ้ตกลงอื่นเพื่อใหเ้กดิ

ความชดัเจนเกี่ยวกบัอ านาจในการบรหิารจดัการและการมส่ีวนร่วมในการตดัสนิใจในเรื่องส าคญั การตดิตามผลการ

ด าเนินงาน เพื่อสามารถใชเ้ป็นขอ้มลูในการจดัท างบการเงนิของบรษิทัไดม้ตีามมาตรฐานและก าหนดเวลา 

หลกัปฏิบติั 3.7 

คณะกรรมการจะจัดให้มีการประเมินผลการท างานของกรรมการทัง้คณะ รวมทัง้ประเมินผลการท างานของ

กรรมการรายบุคคล เพื่อพจิารณาทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคในแต่ละปี เพื่อสามารถน าผลการประเมนิไปใชใ้นการ

พฒันาและปรบัปรุงการปฏบิตังิานในดา้นต่าง ๆ ได ้ 

หลกัปฏิบติั 3.8 

คณะกรรมการจะก ากบัดูแลให้คณะกรรมการและกรรมการแต่ละคนมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบับทบาทหน้าที่

ลกัษณะการประกอบธุรกจิ และกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการประกอบธุรกจิ ตลอดจนสนับสนุนใหก้รรมการทุกคนไดร้บัการ

เสรมิสรา้งทกัษะและความรูส้ าหรบัการปฏบิตัหิน้าทีก่รรมการอย่างสม ่าเสมอ 

1) คณะกรรมการจะดูแลให้มัน่ใจว่า บุคคลที่ได้รบัแต่งตัง้เป็นกรรมการใหม่ จะได้รบัการแนะน าและมีข้อมูลที่เป็น

ประโยชน์ต่อการปฏบิตัหิน้าที ่ซึง่รวมถงึความเขา้ใจในวตัถุประสงค ์เป้าหมายหลกั วสิยัทศัน์ พนัธกจิ ค่านิยมองคก์ร 

ตลอดจนลกัษณะธุรกจิและแนวทางการด าเนินธุรกจิของบรษิทั 

2) คณะกรรมการจะดแูลใหก้รรมการไดร้บัการอบรมและพฒันาความรูท้ีจ่ าเป็นอย่างต่อเนื่อง 

3) คณะกรรมการจะท าความเขา้ใจเกี่ยวกบักฎหมาย กฎเกณฑ์ มาตรฐาน ความเสีย่ง และสภาพแวดลอ้มทีเ่กีย่วขอ้งกบั

การประกอบธุรกจิ รวมทัง้ไดร้บัทราบขอ้มลูทีเ่ป็นปัจจุบนัอย่างสม ่าเสมอ 

4) คณะกรรมการจะเปิดเผยขอ้มลูการฝึกอบรมและพฒันาความรูอ้ย่างต่อเนื่องของคณะกรรมการในรายงานประจ าปี  

หลกัปฏิบติั 3.9 

คณะกรรมการจะดูแลใหม้ัน่ใจว่าการด าเนินงานของคณะกรรมการเป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ยสามารถเขา้ถงึขอ้มูล

ที่จ าเป็น และมีเลขานุการบรษิัทที่มคีวามรู้และประสบการณ์ที่จ าเป็นและเหมาะสมต่อการสนับสนุนการด าเนินงานของ

คณะกรรมการ 

1) คณะกรรมการจะจดัให้มีก าหนดการประชุมและวาระการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้าเพื่อให้กรรมการ

สามารถจดัเวลาและเขา้ร่วมประชุมได ้

2) จ านวนครัง้ของการประชุมคณะกรรมการจะพิจารณาให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการและลกัษณะการด าเนินธุรกจิของบรษิทั แต่ไม่น้อยกว่าสี ่(4) ครัง้ต่อปี 
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3) คณะกรรมการจะดูแลให้มีกลไกให้กรรมการแต่ละคน รวมทัง้ฝ่ายจดัการมีอิสระที่จะเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อ

บรษิทัเขา้สู่วาระการประชุม 

4) เอกสารประกอบการประชุมจะจดัส่งใหแ้ก่กรรมการเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจด็ (7) วนัก่อนวนัประชุม เวน้แต่ใน

กรณีจ าเป็นเร่งด่วนเพื่อรกัษาสทิธหิรอืประโยชน์ของบรษิัท จะแจง้การนัดประชุมโดยวธิอีื่นและก าหนดวนัประชุมให้

เรว็กว่านัน้กไ็ด ้

5) คณะกรรมการจะสนับสนุนให้ประธานเจ้าหน้าที่บรหิารเชญิผู้บรหิารระดบัสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อให้

สารสนเทศรายละเอยีดเพิม่เตมิในฐานะทีเ่กีย่วขอ้งกบัปัญหาโดยตรง และเพื่อใหม้โีอกาสรูจ้กัผูบ้รหิารระดบัสูงส าหรบั

ใชป้ระกอบการพจิารณาแผนการสบืทอดต าแหน่ง  

6) คณะกรรมการจะเขา้ถงึสารสนเทศทีจ่ าเป็นเพิม่เตมิไดจ้ากประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร เลขานุการบรษิทั หรอืผูบ้รหิารอื่น

ทีไ่ดร้บัมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายทีก่ าหนด และในกรณีทีจ่ าเป็น คณะกรรมการอาจจดัใหม้คีวามเหน็อสิระ

จากทีป่รกึษาหรอืผูป้ระกอบวชิาชพีภายนอก โดยถอืเป็นค่าใชจ้่ายของบรษิทั 

7) คณะกรรมการอาจพจิารณาก าหนดเป็นนโยบายใหก้รรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิารมโีอกาสทีจ่ะประชุมระหว่างกนัเองตาม

ความจ าเป็นเพื่ออภปิรายปัญหาต่างๆ เกีย่วกบัการจดัการทีอ่ยู่ในความสนใจ โดยไม่มฝ่ีายจดัการร่วมดว้ย โดยแจง้ให้

ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารทราบถงึผลการประชุมดว้ย  

8) คณะกรรมการจะก าหนดคุณสมบตัิและประสบการณ์ของเลขานุการบรษิัทที่เหมาะสมที่จะปฏิบตัิหน้าที่ในการให้

ค าแนะน าเกีย่วกบัดา้นกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ทีค่ณะกรรมการจะต้องทราบ ดแูลการจดัการเอกสารการประชุม

คณะกรรมการ เอกสารส าคญัต่างๆ และกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทัง้ประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติ

คณะกรรมการ นอกจากนี้ คณะกรรมการจะเปิดเผยคุณสมบตัิและประสบการณ์ของเลขานุการบรษิัทในรายงาน

ประจ าปี และบน website ของบรษิทั 

9) เลขานุการบรษิัทจะฝึกอบรมและพฒันาความรู้อย่างต่อเนื่องที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบตัิหน้าที่และในกรณีที่มี

หลกัสตูรรบัรอง (certified program) เลขานุการบรษิทัจะเขา้รบัการอบรมหลกัสตูรดงักล่าวดว้ย 

หลกัปฏิบติั 4: สรรหาและพฒันาผู้บริหารระดบัสูงและการบริหารบุคลากร 

หลกัปฏิบติั 4.1 

คณะกรรมการจะด าเนินการใหม้ัน่ใจว่ามกีารสรรหาและพฒันาประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารและผูบ้รหิารระดบัสูงใหม้ี

ความรู ้ทกัษะ ประสบการณ์ และคุณลกัษณะทีจ่ าเป็นต่อการขบัเคลื่อนองคก์รไปสู่เป้าหมาย 

1) คณะกรรมการจะพิจารณาหรอืมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนพจิารณาหลกัเกณฑ์และ

วธิกีารสรรหาบุคคลทีม่คีุณสมบตัเิหมาะสมเพื่อด ารงต าแหน่งประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

2) คณะกรรมการจะติดตามดูแลให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารดูแลให้มีผู้บริหารระดับสูงที่เหมาะสมโดยอย่างน้ อย

คณะกรรมการหรือคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารพิจารณา

หลกัเกณฑ์และวธิกีารในการสรรหาและแต่งตัง้บุคคล เหน็ชอบบุคคลทีป่ระธานเจา้หน้าทีบ่รหิารเสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิาร

ระดบัสงู 

3) เพื่อให้การด าเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการจะก ากับดูแลให้มีแผนสบืทอดต าแหน่ง (Succession 

Plan) เพื่อเป็นการเตรยีมสบืทอดต าแหน่งประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารและผูบ้รหิารระดบัสงู 
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4) คณะกรรมการจะส่งเสรมิและสนับสนุนให้ประธานเจา้หน้าที่บรหิารและผู้บรหิารระดบัสูงได้รบัการอบรมและพฒันา 

เพื่อเพิม่พนูความรูแ้ละประสบการณ์ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการปฏบิตังิาน 

หลกัปฏิบติั 4.2 

คณะกรรมการโดยค าแนะน าของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะก ากับดูแลให้มีการก า หนด

โครงสรา้งค่าตอบแทนและการประเมนิผลทีเ่หมาะสม 

1) คณะกรรมการโดยค าเสนอแนะของคณะกรรมการบรหิารจะก าหนดโครงสรา้งค่าตอบแทนทีเ่ป็นเครื่องจงูใจใหผู้บ้รหิาร

และพนักงานทุกระดับปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวตัถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กรและสอดคล้องกับ

ผลประโยชน์ของบรษิทั ในระยะยาว 

2) คณะกรรมการจะพจิารณาเหน็ชอบหลกัเกณฑแ์ละปัจจยัในการประเมนิผลงาน ตลอดจนอนุมตัโิครงสรา้งค่าตอบแทน

ของผู้บรหิารระดบัสูง และติดตามให้ประธานเจ้าหน้าที่บรหิารประเมินผู้บริหารระดบัสูงให้สอดคล้องกับหลกัการ

ประเมนิดงักล่าว 

หลกัปฏิบติั 4.3 

คณะกรรมการจะท าความเข้าใจโครงสร้างและความสมัพันธ์ของผู้ถือหุ้นที่อาจมีผลกระทบต่อการบรหิารและ 

การด าเนินงานของบรษิทั 

1) คณะกรรมการจะท าความเขา้ใจโครงสร้างและความสมัพนัธ์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบของขอ้ตกลงภายใน

กจิการครอบครวัไม่ว่าจะเป็นลายลกัษณ์อกัษรหรอืไม่ ขอ้ตกลงผู้ถือหุ้น หรอืนโยบายของกลุ่มบรษิัทแม่ ซึ่งมผีลต่อ

อ านาจในการควบคุมการบรหิารจดัการบรษิทั  

2) คณะกรรมการจะดูแลไม่ให้ขอ้ตกลงตามข้อ 4.3.1 เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการ เช่น การมี

บุคคลทีเ่หมาะสมมาสบืทอดต าแหน่ง 

3) คณะกรรมการจะดแูลใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลูตามขอ้ตกลงต่าง ๆ ทีม่ผีลกระทบต่อการควบคุมบรษิทั 

หลกัปฏิบติั 4.4 

คณะกรรมการจะติดตามดูแลการบริหารและพฒันาบุคลากรให้มีความรู้ ทกัษะ ประสบการณ์และแรงจูงใจที่

เหมาะสม 

1) คณะกรรมการจะดูแลให้มกีารบรหิารทรพัยากรบุคคลทีส่อดคล้องกบัทศิทางและกลยุทธ์ขององค์กร พนักงานในทุก

ระดับมีความรู้ ความสามารถ แรงจูงใจที่เหมาะสม และได้รบัการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมเพื่อรกัษาบุคลากรที่มี

ความสามารถขององคก์รไว ้

2) คณ ะกรรมการจะดู แลให้มีก ารจัดตั ้งกองทุ น ส ารองรองเลี้ ย งชีพ ห รือกลไกอื่ น เพื่ อดู แล ให้พ นั ก งาน  

มีการออมอย่างเพียงพอส าหรับรองรับการเกษียณ รวมทัง้สนับสนุนให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจใน  

การบรหิารจดัการเงนิ การเลอืกนโยบายการลงทุนทีส่อดคลอ้งกบัช่วงอายุ ระดบัความเสีย่ง 

หลกัปฏิบติั 5: การประกอบธรุกิจอย่างมีความรบัผิดชอบ 

หลกัปฏิบติั 5.1 

คณะกรรมการให้ความส าคัญและสนับสนุนการด าเนินการที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้าง

คุณประโยชน์ต่อลูกคา้หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง และมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม 
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1) คณะกรรมการจะให้ความส าคญักับการสร้างวฒันธรรมองค์กร และดูแลให้ฝ่ายจดัการน าไปเป็นส่วนหนึ่งในการ

ทบทวนกลยุทธ ์การวางแผนพฒันาปรบัปรุงการด าเนินงานและการตดิตามผลการด าเนินงาน 

2) คณะกรรมการจะส่งเสรมิการด าเนินการ เพื่อเพิม่คุณค่าใหบ้รษิทัตามสภาพปัจจยัแวดลอ้มทีเ่ปลีย่นแปลงอยู่เสมอ ซึ่ง

อาจครอบคลุมการก าหนดรปูแบบธุรกจิ (Business Model) วธิคีดิมุมมองในการออกแบบและพฒันาสนิคา้และบรกิาร 

การวจิยั การปรบัปรุงกระบวนการผลติและกระบวนการท างาน รวมทัง้การร่วมมอืกบัคู่คา้ 

ทัง้นี้ การด าเนินการขา้งตน้ควรมลีกัษณะเป็นไปเพื่อการสรา้งประโยชน์ร่วมกนัทัง้แก่บรษิทั ลูกคา้ คู่คา้ สงัคมและ

สิง่แวดลอ้ม และไม่สนับสนุนใหเ้กดิพฤตกิรรมทีไ่ม่เหมาะสม กจิกรรมทีผ่ดิกฎหมายหรอืขาดจรยิธรรม 

หลกัปฏิบติั 5.2 

คณะกรรมการจะติดตามดูแลให้ฝ่ายจดัการประกอบธุรกิจอย่างมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม และ

สะท้อนอยู่ในแผนด าเนินการ (Operational Plan) เพื่อให้มัน่ใจได้ว่าทุกฝ่ายขององค์กรได้ด าเนินการสอดคล้องกับ

วตัถุประสงค ์เป้าหมายหลกั และแผนกลยุทธ ์(Strategies) ของบรษิทั  

1) คณะกรรมการจะดูแลใหม้กีลไกทีท่ าใหม้ัน่ใจว่า บรษิทัประกอบธุรกจิอย่างมจีรยิธรรมมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมและ

สิ่งแวดล้อม ไม่ละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อเป็นแนวทางให้ทุกส่วนในองค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค ์

เป้าหมายหลกั ทีเ่ป็นไปดว้ยความยัง่ยนื โดยจดัท านโยบายจรรยาบรรณทางธุรกจิใหค้รอบคลุมเรื่องดงัต่อไปนี้ 

ความรบัผดิชอบต่อพนักงานและลูกจ้าง โดยปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวขอ้งและปฏิบตัิต่อ

พนักงานและลูกจา้งอย่างเป็นธรรมและเคารพสิทธมินุษยชน ไดแ้ก่ การก าหนดค่าตอบแทนและค่าผลประโยชน์อื่นๆ 

ทีเ่ป็นธรรม การจดัสวสัดกิารทีไ่ม่น้อยกว่าทีก่ฎหมายก าหนดหรอืมากกว่าตามความเหมาะสม การดแูลสุขภาพอนามยั

และความปลอดภยัในการท างาน การอบรมใหค้วามรู ้พฒันาศกัยภาพและส่งเสรมิความกา้วหน้า รวมถงึเปิดโอกาสให้

พนกังานมโีอกาสพฒันาทกัษะการท างานในดา้นอื่นๆ 

ความรบัผิดชอบต่อลูกค้า โดยปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวขอ้ง และค านึงถึงสุขภาพ ความ

ปลอดภัย ความเป็นธรรม การเก็บรกัษาขอ้มูลลูกค้า การบรกิารหลงัการขายตลอดช่วงอายุสนิค้าและบรกิาร การ

ตดิตามวดัผลความพงึพอใจของลูกคา้เพื่อการพฒันาปรบัปรุงสนิคา้และบรกิาร รวมทัง้การโฆษณาประชาสมัพนัธแ์ละ

การส่งเสรมิการขายต้องกระท าอย่างมคีวามรบัผดิชอบ ไม่ท าใหเ้กดิความเขา้ใจผดิ หรอืใชป้ระโยชน์จากความเขา้ใจ

ผดิของลูกคา้ 

ความรบัผดิชอบต่อคู่คา้ โดยมกีระบวนการจดัซื้อจดัจา้งและเงือ่นไขสญัญาหรอืขอ้ตกลงทีเ่ป็นธรรม การช่วยใหค้วามรู ้

พฒันาศกัยภาพและยกระดบัความสามารถในการผลติและใหบ้รกิารใหไ้ดม้าตรฐาน ชีแ้จงและดแูลใหคู้่คา้เคารพสทิธิ

มนุษยชนและปฏิบตัิต่อแรงงานตนเองอย่างเป็นธรรม รบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม รวมถงึติดตามตรวจสอบ

และประเมนิผลคู่คา้เพื่อพฒันาการประกอบธุรกจิระหว่างกนัอย่างยัง่ยนื 

ความรบัผดิชอบต่อชุมชน โดยน าความรูแ้ละประสบการณ์ทางธุรกจิมาพฒันาโครงการทีส่ามารถสรา้งเสรมิประโยชน์

ต่อชุมชนไดอ้ย่างเป็นรปูธรรม มกีารตดิตามและวดัผลความคบืหน้าและความส าเรจ็ในระยะยาว 

ความรบัผดิชอบต่อสิง่แวดล้อม โดยป้องกนั ลด จดัการและดูแลใหม้ัน่ใจว่าบรษิทัจะไม่สรา้งหรอืก่อใหเ้กดิผลกระทบ

ในทางลบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งครอบคลุมการใช้วตัถุดิบ การใช้พลงังาน การใช้น ้า การใช้ทรพัยากรหมุนเวียน การ

ปลดปล่อยและจดัการของเสยีทีเ่กดิจากการประกอบธุรกจิ การปล่อยก๊าซเรอืนกระจก เป็นตน้ 
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การแข่งขนัอย่างเป็นธรรม โดยการประกอบธุรกิจอย่างเปิดเผยโปร่งใสและไม่สร้างความได้เปรยีบทางการแข่งขนั

อย่างไม่เป็นธรรม 

การต่อตา้นการทุจรติและคอรร์ปัชัน่ โดยปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานทีเ่กีย่วขอ้งและก าหนดใหบ้รษิทัมี

และประกาศนโยบายการต่อต้านการทุจรติและคอร์รปัชัน่ต่อสาธารณะ โดยบริษัท อาจพิจารณาเข้าร่วมเป็นภาคี

เครอืข่ายในการต่อต้านการทุจรติและคอรร์ปัชัน่ รวมถงึสนับสนุนใหบ้รษิทัอื่น ๆ และคู่คา้มแีละประกาศนโยบายการ

ต่อตา้นการทุจรติและคอรร์ปัชัน่ รวมทัง้เขา้ร่วมเป็นภาคเีครอืขา่ยดว้ย  

หลกัปฏิบติั 5.3 

คณะกรรมการจะติดตามดูแลให้ฝ่ายจดัการจัดสรรและจดัการทรพัยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ

ประสทิธผิล เพื่อใหส้ามารถบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัไดอ้ย่างยัง่ยนื 

1) คณะกรรมการจะตระหนักถงึความจ าเป็นของทรพัยากรทีต่อ้งใช ้รวมทัง้ตระหนักว่าการใชท้รพัยากรแต่ละประเภทมี

ผลกระทบต่อกนัและกนั 

2) คณะกรรมการจะตระหนักว่า รูปแบบธุรกิจ (business model) ที่ต่างกนั ท าใหเ้กิดผลกระทบต่อทรพัยากรที่ต่างกนั

ดว้ย ดงันัน้ ในการตดัสนิใจเลอืกรูปแบบธุรกิจ ให้ค านึงถึงผลกระทบและความคุ้มค่าที่จะเกิดขึน้ต่อทรพัยากร โดย

ยงัคงอยู่บนพืน้ฐานของการมจีรยิธรรม มคีวามรบัผดิชอบและสรา้งคุณค่าใหแ้ก่บรษิทัอย่างยัง่ยนื 

ทัง้นี้ ทรพัยากรที่บรษิัทพึงค านึงถึงมีอย่างน้อย 4 ประเภท ได้แก่ การเงิน (Financial Capital) ด้านบุคลากร 

(Human Capital) สงัคมและความสมัพนัธ ์(Social and Relationship Capital) และธรรมชาต ิ(Natural Capital)  

หลกัปฏิบติั 5.4 

คณะกรรมการจะจดัใหม้กีรอบการก ากบัดแูลและการบรหิารจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศระดบัองคก์ร ทีส่อดคลอ้ง

กบัความต้องการของบรษิทั รวมทัง้ดูแลให้มกีารน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการเพิม่โอกาสทางธุรกิจและพฒันาการ

ด าเนินงาน การบรหิารความเสีย่ง เพื่อใหบ้รษิทัสามารถบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของบรษิทั  

1) คณะกรรมการจะจดัใหม้นีโยบายในเรื่องการจดัสรรและการบรหิารทรพัยากรดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ ซึ่งครอบคลุม

ถงึการจดัสรรทรพัยากรใหเ้พยีงพอต่อการด าเนินธุรกจิ และการก าหนดแนวทางเพื่อรองรบัในกรณีทีไ่ม่สามารถจดัสรร

ทรพัยากรไดเ้พยีงพอตามทีก่ าหนดไว ้

2) คณะกรรมการจะดูแลให้การบริหารความเสี่ยงขององค์กรครอบคลุมถึงการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้าน

เทคโนโลยสีารสนเทศดว้ย 

3) คณะกรรมการจะจดัใหม้นีโยบายและมาตรการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัของระบบสารสนเทศ ทัง้นี้ กรอบการก ากบั

ดแูลและการบรหิารจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศระดบัองคก์ร ไดแ้ก่ 

- บรษิทัไดท้ าตามกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบัและมาตรฐานต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

- บริษัทมีระบบการรกัษาความปลอดภัยของข้อมูล ในการรกัษาความลับ (Confidentiality) การรักษาความ

น่าเชื่อถอื (Integrity) และความพรอ้มใชข้องขอ้มูล (Availability) รวมทัง้ป้องกนัมใิหม้กีารน าขอ้มูลไปใชใ้นทางมิ

ชอบ หรอืมกีารแกไ้ขเปลีย่นแปลงขอ้มลูโดยไม่ไดร้บัอนุญาต 

- บริษั ท ได้พิ จ ารณ าความ เสี่ ย งด้ าน เทคโน โลยีส ารสน เทศ  และมีม าต รการในการบ ริห ารจัดการ 

ความเสี่ยงดงักล่าว ในดา้นต่างๆ เช่น การบรหิารความต่อเนื่องทางธุรกจิ (Business Continuity Management) 
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การบรหิารจดัการเหตุการณ์ทีส่่งผลกระทบต่อความมัน่คงปลอดภยัของระบบสารสนเทศ (Incident Management) 

การบรหิารจดัการทรพัยส์นิสารสนเทศ (Asset Management) เป็นตน้ 

- บรษิทัไดพ้จิารณาการจดัสรรและบรหิารทรพัยากรดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ มกีารก าหนดหลกัเกณฑ์และปัจจยั

ในการก าหนดล าดบัความส าคญัของแผนงานดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ เช่น ความเหมาะสมสอดคล้องกบัแผนกล

ยุทธ์ ผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ ความเร่งด่วนในการใชง้าน งบประมาณและทรพัยากรบุคคลดา้นเทคโนโลยี

สารสนเทศ และความสอดคลอ้งกบัรปูแบบธุรกจิ (Business Model) เป็นตน้ 

หลกัปฏิบติั 6: ดแูลให้มีระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคมุภายในท่ีเหมาะสม 

หลกัปฏิบติั 6.1 

คณะกรรมการจะก ากบัดูแลใหม้ัน่ใจว่า บรษิทัมรีะบบการบรหิารความเสีย่งและการควบคุมภายในทีจ่ะท าใหบ้รรลุ

วตัถุประสงคอ์ย่างมปีระสทิธผิล และมกีารปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานทีเ่กีย่วขอ้ง 

1) คณะกรรมการจะท าความเขา้ใจความเสีย่งทีส่ าคญัของบรษิทัและอนุมตัคิวามเสีย่งทีย่อมรบัได้ 

2) คณะกรรมการจะพจิารณาและอนุมตัินโยบายการบรหิารความเสีย่งที่สอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ เป้าหมายหลกั กล

ยุทธ์ และความเสีย่งทีย่อมรบัไดข้องบรษิทั ส าหรบัเป็นกรอบการปฏบิตังิานในกระบวนการบรหิารความเสีย่งของทุก

คนในองคก์รใหเ้ป็นทศิทางเดยีวกนั ทัง้นี้ คณะกรรมการจะใหค้วามส าคญักบัสญัญาณเตอืนภยัล่วงหน้าและดูแลใหม้ี

การทบทวนนโยบายการบรหิารความเสีย่งเป็นประจ า  

3) คณะกรรมการจะดูแลใหบ้รษิัทมกีารระบุความเสีย่ง โดยพิจารณาปัจจยัทัง้ภายนอกและภายในองค์กรทีอ่าจส่งผลให้

บรษิทัไม่สามารถบรรลุวตัถุประสงคท์ีก่ าหนดไว ้

ทัง้นี้ ความเสี่ยงหลกัที่คณะกรรมการจะให้ความส าคญั อาจแบ่งออกเป็น ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) 

ความเสีย่งดา้นการปฏบิตังิาน (Operational Risk) ความเสีย่งด้านการเงนิ (Financial Risk) และความเสีย่งดา้นการ

ปฏบิตัติามกฎระเบยีบขอ้บงัคบั (Compliance Risk) เป็นตน้ 

4) คณะกรรมการจะดูแลใหม้ัน่ใจว่า บรษิทัไดม้กีารประเมนิผลกระทบและโอกาสทีเ่กดิขึน้ของความเสีย่งทีไ่ดร้ะบุไวเ้พื่อ

จดัล าดบัความเสีย่ง และมวีธิจีดัการความเสีย่งทีเ่หมาะสม 

5) คณะกรรมการอาจมอบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบกลัน่กรองขอ้ 1) ถงึ 4) ก่อนเสนอใหค้ณะกรรมการพจิารณา  

6) คณะกรรมการจะตดิตามและประเมนิประสทิธผิลของการบรหิารความเสีย่งอย่างสม ่าเสมอ 

7) คณะกรรมการมหีน้าทีด่แูลใหบ้รษิทัประกอบธรุกจิใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย และมาตรฐานทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้ของในประเทศ

และในระดบัสากล 

8) ในกรณี ที่ บ ริษั ทมีบ ริษัท ย่ อยห รือกิ จการอื่ นที่ บ ริษั ท ไปลงทุ นอย่ างมีนั ยส าคัญ  (เช่ น  มีสัด ส่วนการ  

ถอืหุน้ที่มสีทิธอิอกเสยีงตัง้แต่รอ้ยละ 20 แต่ไม่เกนิรอ้ยละ 50) คณะกรรมการจะน าผลประเมนิระบบควบคุมภายใน

และการบรหิารความเสีย่งมาเป็นส่วนหนึ่งในการพจิารณาตามขอ้ 1) ถงึ 7) ดว้ย 

หลกัปฏิบติั 6.2 

คณะกรรมการจะจดัตัง้คณะกรรมการตรวจสอบทีส่ามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและอสิระ 

1) คณะกรรมการจะจดัใหม้คีณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมการอย่างน้อย 3 คน ซึง่ทุกคนต้องเป็นกรรมการ

อสิระ และมคีุณสมบตัแิละหน้าทีต่ามหลกัเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์

และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
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2) คณะกรรมการจะก าหนดหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยมหีน้าทีอ่ย่างน้อยตามทีร่ะบุ

ไวใ้นกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ 

3) คณะกรรมการจะดูแลใหบ้รษิัทจดัให้มกีลไกหรอืเครื่องมอืที่จะท าให้คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเขา้ถงึขอ้มูลที่

จ าเป็นต่อการปฏบิตัหิน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมาย เช่น เอือ้อ านวยใหค้ณะกรรมการตรวจสอบสามารถเรยีกผูท้ีเ่กีย่วขอ้งมา

ให้ข้อมูล การได้หารือร่วมกับผู้สอบบัญชี หรือแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดมา

ประกอบการพจิารณาของคณะกรรมการตรวจสอบได ้

4) คณะกรรมการจะจดัใหม้บีุคคลหรอืหน่วยงานตรวจสอบภายในทีม่คีวามเป็นอสิระในการปฏบิตัหิน้าทีเ่ป็นผูร้บัผดิชอบ

ในการพัฒนาและสอบทานประสิทธภิาพระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน พร้อมทัง้รายงานให้

คณะกรรมการตรวจสอบและเปิดเผยรายงานการสอบทานไวใ้นรายงานประจ าปี 

5) คณะกรรมการตรวจสอบต้องให้ความเห็นถึงความเพียงพอของระบบการบรหิารความเสีย่งและการควบคุมภายใน 

และเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปี 

หลกัปฏิบติั 6.3 

คณะกรรมการจะติดตามดูแลและจดัการความขดัแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นได้ระหว่างบรษิัทกับฝ่าย

จดัการ คณะกรรมการ หรอืผูถ้อืหุน้ รวมไปถงึการป้องกนัการใชป้ระโยชน์อนัมคิวรในทรพัยส์นิ ขอ้มลู และโอกาสของบรษิทั 

และการท าธุรกรรมกบัผูท้ีม่คีวามสมัพนัธเ์กีย่วโยงกบับรษิัทในลกัษณะทีไ่ม่สมควร 

1) คณะกรรมการจะก ากบัดแูลใหม้รีะบบการรกัษาความปลอดภยัของขอ้มลู ซึง่รวมถงึการก าหนดนโยบายและวธิปีฏบิตัิ

ในการรักษาความลับ (Confidentiality) การรักษาความน่าเชื่อถือ (Integrity) และความพร้อมใช้ของข้อมูล 

(Availability) รวมทัง้การจัดการข้อมูลที่ อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ (Market Sensitive Information) 

นอกจากนี้ คณะกรรมการจะดูแลให้กรรมการ ผู้บรหิารระดบัสูง และพนักงาน ตลอดจนบุคคลภายนอกที่เกี่ยวขอ้ง 

อาท ิทีป่รกึษาทางกฎหมาย ทีป่รกึษาทางการเงนิ ปฏบิตัติามระบบการรกัษาความปลอดภยัของขอ้มลูดว้ย 

2) คณะกรรมการจะดูแลให้มีการจดัการและติดตามรายการที่อาจมีความขดัแย้งของผลประโยชน์ รวมทัง้ดูแลให้มี

แนวทางและวธิปีฏบิตัเิพื่อใหก้ารท ารายการดงักล่าวเป็นไปตามขัน้ตอนการด าเนินการและการเปิดเผยขอ้มูล ตามที่

กฎหมายก าหนดและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบรษิทั และผูถ้อืหุน้โดยรวมเป็นส าคญั โดยทีผู่ม้ส่ีวนไดเ้สยีไม่ควรมี

ส่วนร่วมในการตดัสนิใจ 

3) คณะกรรมการจะจดัใหม้ขีอ้ก าหนดใหก้รรมการรายงานการมส่ีวนไดเ้สยีอย่างน้อยก่อนการพจิารณาวาระการประชุม

คณะกรรมการ และบนัทกึไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการจะดูแลให้กรรมการที่มส่ีวนได้เสยี

อย่างมนีัยส าคญัในลกัษณะทีอ่าจท าใหก้รรมการรายดงักล่าวไม่สามารถให้ความเห็นไดอ้ย่างอสิระ งดเว้นจากการมี

ส่วนร่วมในการประชุมพจิารณาในวาระนัน้ 

หลกัปฏิบติั 6.4 

คณะกรรมการจะก ากบัดแูลใหม้กีารจดัท านโยบายและแนวปฏบิตัดิา้นการต่อตา้นคอรร์ปัชัน่ทีช่ดัเจนและสื่อสารใน

ทุกระดบัขององค์กรและต่อคนนอกเพื่อใหเ้กดิการน าไปปฏบิตัไิดจ้รงิ รวมถงึการสนับสนุนกจิกรรมทีส่่งเสรมิและปลูกฝังให้

พนักงานทุกคนปฏบิตัติามกฎหมาย และระเบยีบขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง 

หลกัปฏิบติั 6.5 

คณะกรรมการจะก ากบัดแูลใหบ้รษิทัมกีลไกในการรบัเรื่องรอ้งเรยีนและการด าเนินการกรณีมกีารชีเ้บาะแส 
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1) คณะกรรมการจะก ากบัดูแลให้มกีลไกและกระบวนการจดัการ ขอ้ร้องเรยีนของผู้มส่ีวนได้เสยี และดูแลให้มกีารจดั

ช่องทางเพื่อการรบัข้อร้องเรียนที่มีความสะดวกและมีมากกว่าหนึ่งช่องทาง รวมทัง้เปิดเผยช่องทางการรบัเรื่อง

รอ้งเรยีนไวใ้น website หรอืรายงานประจ าปี 

2) คณะกรรมการจะดูแลใหม้นีโยบายและแนวทางทีช่ดัเจนในกรณีทีม่กีารชี้เบาะแส โดยจะก าหนดให้มชี่องทางในการ

แจ้งเบาะแสผ่านทาง E-mail ของบริษัท หรือผ่านกรรมการอิสระ หรือ กรรมการตรวจสอบของบรษิัท รวมทัง้มี

กระบวนการตรวจสอบขอ้มลู การด าเนินการ และรายงานต่อคณะกรรมการ 

3) คณะกรรมการจะดแูลใหม้มีาตรการคุม้ครองทีเ่หมาะสมแก่ผูแ้จง้เบาะแสทีแ่จง้เบาะแสดว้ยเจตนาสุจรติ 

หลกัปฏิบติั 7: รกัษาความน่าเช่ือถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล 

หลกัปฏิบติั 7.1 

คณะกรรมการมคีวามรบัผดิชอบในการดูแลใหร้ะบบการจดัท ารายงานทางการเงนิและการเปิดเผยขอ้มูลส าคญั  

ต่างๆ ถูกตอ้ง เพยีงพอ ทนัเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ ์มาตรฐาน และแนวปฏบิตัทิีเ่กีย่วขอ้ง 

1) คณะกรรมการจะดูแลให้บุคลากรที่เกี่ยวขอ้งกับการจดัท าและเปิดเผยขอ้มูล มคีวามรู้ ทกัษะ และประสบการณ์ที่

เหมาะสมกบัหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ และมจี านวนเพยีงพอ โดยบุคลากรดงักล่าวหมายรวมถงึผูบ้รหิารสูงสุดสายงาน

บญัชแีละการเงนิ ผูจ้ดัท าบญัช ีผูต้รวจสอบภายใน เลขานุการบรษิทั และนักลงทุนสมัพนัธ์ 

2) ในการใหค้วามเหน็ชอบการเปิดเผยขอ้มูล ให้คณะกรรมการค านึงถงึปัจจัยทีเ่กี่ยวขอ้งโดยในกรณีทีเ่ป็นรายงานทาง

การเงนิ จะพจิารณาปัจจยัอย่างน้อยดงัต่อไปนี้ดว้ย 

- ผลการประเมนิความเพยีงพอของระบบควบคุมภายใน 

- ความเห็นของผู้สอบบัญชีในรายงานทางการเงนิ และข้อสงัเกตของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน 

รวมทัง้ขอ้สงัเกตของผูส้อบบญัชผี่านการสื่อสารในช่องทางอื่นๆ (ถา้ม)ี 

- ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

- ความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์เป้าหมายหลกั กลยุทธแ์ละนโยบายของบรษิทั 

3) คณะกรรมการจะดแูลใหก้ารเปิดเผยขอ้มูล ซึง่รวมถงึงบการเงนิ รายงานประจ าปี แบบ 56-1 สะทอ้นฐานะการเงนิและ

ผลการด าเนินงานอย่างเพียงพอ รวมทัง้สนับสนุนให้บริษัทจัดท าค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ 

(Management Discussion and Analysis หรอื MD&A) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงนิทุกไตรมาส ทัง้นี้ เพื่อให้

นักลงทุนไดร้บัทราบขอ้มลูและเขา้ใจการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้กบัฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานของบรษิทัในแต่

ละไตรมาสไดด้ยีิง่ขึน้ นอกจากขอ้มลูตวัเลขในงบการเงนิเพยีงอย่างเดยีว 

4) ในกรณีทีก่ารเปิดเผยขอ้มลูรายการใดเกีย่วขอ้งกบักรรมการรายใดรายหนึ่งเป็นการเฉพาะ กรรมการรายนัน้จะดแูลให้

การเปิดเผยในส่วนของตนมีความครบถ้วนถูกต้องด้วย เช่น ข้อมูลผู้ถือหุ้นของกลุ่ มตน การเปิดเผยในส่วนที่

เกีย่วเน่ืองกบัสญัญาระหว่างผูถ้อืหุน้ (Shareholders’ Agreement) ของกลุ่มตน 

หลกัปฏิบติั 7.2 

คณะกรรมการจะตดิตามดแูลความเพยีงพอของสภาพคล่องทางการเงนิและความสามารถในการช าระหนี้ 

1) คณะกรรมการจะดูแลให้ฝ่ายจดัการมีการติดตามและประเมินฐานะทางการเงนิของบริษัท และมีการรายงานต่อ

คณะกรรมการอย่างสม ่าเสมอ โดยใหค้ณะกรรมการและฝ่ายจดัการร่วมกนัหาทางแกไ้ขโดยเรว็หากเริม่มสีญัญาณบ่งชี้

ถงึปัญหาสภาพคล่องทางการเงนิและความสามารถในการช าระหนี้ 
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2) ในการอนุมตักิารท ารายการใดๆ หรอืการเสนอความเหน็ใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้อนุมตั ิคณะกรรมการจะพจิารณาใหม้ัน่ใจ

ได้ว่า การท ารายการดังกล่าวจะไม่กระทบต่อความต่อเนื่องในการด าเนินกิจการ สภาพคล่องทางการเงิน หรือ

ความสามารถในการช าระหนี้ 

หลกัปฏิบติั 7.3 

ในภาวะทีบ่รษิทัประสบปัญหาทางการเงนิหรอืมแีนวโน้มจะประสบปัญหา คณะกรรมการจะพจิารณาใหม้ัน่ใจไดว้่า 

บรษิทัมแีผนในการแก้ไขปัญหา หรอืมกีลไกอื่นทีจ่ะสามารถแกไ้ขปัญหาทางการเงนิได ้ทัง้นี้ ภายใต้การค านึงถงึสทิธขิองผู้

มส่ีวนไดเ้สยี 

1) ในกรณีทีบ่รษิทัมแีนวโน้มทีจ่ะไม่สามารถช าระหนี้หรอืมปัีญหาทางการเงนิคณะกรรมการจะตดิตามอย่างใกลช้ดิ และ

ดแูลใหบ้รษิทัประกอบธุรกจิดว้ยความระมดัระวงั และปฏบิตัติามขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการเปิดเผยขอ้มลู 

2) คณะกรรมการจะดูแลใหบ้รษิทัก าหนดแผนการแกไ้ขปัญหาทางการเงนิ โดยค านึงถงึความเป็นธรรมต่อผูม้ส่ีวนไดเ้สยี 

ซึง่รวมถงึเจา้หนี้ ตลอดจนตดิตามการแกไ้ขปัญหา โดยใหฝ่้ายจดัการรายงานสถานะอย่างสม ่าเสมอ 

3) คณะกรรมการจะพจิารณาใหม้ัน่ใจไดว้่า การพจิารณาตดัสนิใจใดๆ ในการแก้ไขปัญหาทางการเงนิของบรษิทัไม่ว่าจะ

ดว้ยวธิกีารใดจะตอ้งเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล 

หลกัปฏิบติั 7.4 

คณะกรรมการจะพจิารณาจดัท ารายงานความยัง่ยนืตามความเหมาะสม 

1) คณะกรรมการจะพจิารณาความเหมาะสมในการเปิดเผยขอ้มูลการปฏบิตัติามกฎหมาย การปฏบิตัติามจรรยาบรรณ 

นโยบายการต่อตา้นคอร์รปัชัน่ การปฏบิตัติ่อพนักงานและผูม้ส่ีวนไดเ้สยี ซึง่รวมถงึการปฏบิตัิอย่างเป็นธรรม และการ

เคารพสทิธมินุษยชน รวมทัง้ความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม โดยค านึงถึงกรอบการรายงานที่ได้รบัการ

ยอมรบัในประเทศหรอืในระดบัสากล ทัง้นี้ อาจเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวไว้ในรายงานประจ าปี หรอือาจจดัท าเป็นเล่ม

แยกต่างหากตามความเหมาะสมของบรษิทั 

2) คณะกรรมการจะดูแลใหข้อ้มูลทีเ่ปิดเผยเป็นเรื่องทีส่ าคญัและสะทอ้นการปฏบิตัทิีจ่ะน าไปสู่การสรา้งคุณค่าแก่บรษิัท

อย่างยัง่ยนื 

หลกัปฏิบติั 7.5 

คณะกรรมการจะก ากับดูแลให้ฝ่ายจดัการจัดให้มีหน่วยงานหรือผู้รบัผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ที่ท าหน้าที่ใน  

การสื่อสารกบัผูถ้อืหุ้น และผู้มส่ีวนไดเ้สยีอื่น เช่น นักลงทุน นักวเิคราะห์ ใหเ้ป็นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทยีมกนั และ

ทนัเวลา 

1) คณะกรรมการจะจดัให้มนีโยบายการสื่อสาร (Communication Policy) และนโยบายการเปิดเผยขอ้มูล (Disclosure 

Policy) เพื่อให้มัน่ใจได้ว่า การสื่อสารและการเปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลภายนอกเป็นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทยีมกัน 

ทนัเวลา ใชช้่องทางทีเ่หมาะสม ปกป้องขอ้มลูลบัและขอ้มลูทีม่ตี่อผลต่อราคาหลกัทรพัย์ รวมทัง้มกีารสื่อสารใหเ้ขา้ใจ

ตรงกนัทัง้องคก์รในการปฏบิตัติามนโยบายดงักล่าว 

2) คณะกรรมการจะจดัใหม้กีารก าหนดผูท้ีร่บัผดิชอบการใหข้อ้มลูกบับุคคลภายนอก โดยเป็นผูท้ีม่คีวามเหมาะสมกบัการ

ปฏิบตัิหน้าที ่เขา้ใจธุรกจิของบรษิัท รวมทัง้วตัถุประสงค์ เป้าหมายหลกั ค่านิยมและสามารถสื่อสารกบัตลาดทุนได้

เป็นอย่างด ี 
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3) คณะกรรมการจะดแูลใหฝ่้ายจดัการก าหนดทศิทางและสนับสนุนงานดา้นนักลงทุนสมัพนัธ ์เช่น การจดัใหม้หีลกัปฏบิตัิ

ในการใหข้อ้มลู นโยบายการใชข้อ้มลูภายใน รวมทัง้ก าหนดหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของนักลงทุนสมัพนัธใ์หช้ดัเจน 

เพื่อใหก้ารสื่อสารและการเปิดเผยขอ้มลูเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ 

หลกัปฏิบติั 7.6 

คณะกรรมการจะส่งเสรมิใหม้กีารน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการเผยแพร่ขอ้มลู 

1) นอกจากการเผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที่ก าหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว 

คณะกรรมการจะพจิารณาใหม้กีารเปิดเผยขอ้มูลทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ผ่านช่องทางอื่นด้วย เช่น Website 

ของบรษิทั โดยกระท าอย่างสม ่าเสมอ พรอ้มทัง้น าเสนอขอ้มลูทีเ่ป็นปัจจุบนั 

ทัง้นี้ บรษิทัจะเปิดเผยขอ้มลูอย่างน้อยดงัต่อไปนี้บน Website ของบรษิทั 

- วสิยัทศัน์และค่านิยมของบรษิทั 

- ลกัษณะการประกอบธุรกจิของบรษิทั 

- รายชื่อคณะกรรมการและผูบ้รหิาร 

- งบการเงนิและรายงานเกีย่วกบัฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานทัง้ฉบบัปัจจุบนั และของปีก่อนหน้า 

- แบบ 56-1 และรายงานประจ าปี ทีส่ามารถใหด้าวน์โหลดได ้

- ขอ้มลูหรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัน าเสนอต่อนักวเิคราะห ์ผูจ้ดัการกองทุน หรอื สื่อต่างๆ 

- โครงสรา้งการถอืหุน้ทัง้ทางตรงและทางออ้ม 

- โครงสรา้งกลุ่มบรษิัท รวมถึงบรษิัทย่อย บรษิัทร่วม บรษิัทร่วมค้า และ special purpose enterprises/vehicles 

(SPEs/SPVs) 

- กลุ่มผูถ้อืหุน้รายใหญ่ทัง้ทางตรงและทางออ้มทีถ่อืหุน้ตัง้แตร่อ้ยละ 5 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดและมี

สทิธอิอกเสยีง 

- การถอืหุน้ทัง้ทางตรงและทางออ้มของกรรมการ ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูบ้รหิารระดบัสงู 

- หนังสอืเชญิประชุมสามญัและวสิามญัผูถ้อืหุน้ 

- ขอ้บงัคบัของบรษิทั หนังสอืบรคิณหส์นธ ิ

- นโยบายการก ากับดูแลกิจการของบริษัทนโยบายการต่อต้านคอร์รปัชัน่ นโยบายรกัษาความปลอดภัยด้าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ และนโยบายดา้นบรหิารความเสีย่ง  

- กฎบตัร หรอืหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ คุณสมบตั ิวาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการรวมถงึเรื่องทีต่้องไดร้บั

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ กฎบตัร หรือหน้าที่ความรบัผิดชอบคุณสมบตัิ วาระการด ารงต าแหน่งของ

คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  

- จรรยาบรรณในการประกอบธุรกจิ 

- ขอ้มลูตดิต่อหน่วยงานหรอืรอ้งเรยีน หรอืบุคคลทีร่บัผดิชอบงานนักลงทุนสมัพนัธ์ เลขานุการบรษิทั เช่น ชื่อบุคคล

ทีส่ามารถใหข้อ้มลูได ้หมายเลขโทรศพัท ์อเีมล์ 

หลกัปฏิบติั 8: สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการส่ือสารกบัผู้ถือหุ้น 

หลกัปฏิบติั 8.1 
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คณะกรรมการจะดแูลใหม้ัน่ใจว่า ผูถ้อืหุน้มส่ีวนร่วมในการตดัสนิใจในเรื่องส าคญัของบรษิทั 

1) คณะกรรมการจะดูแลให้เรื่องส าคัญ  ทัง้ประเด็นที่ก าหนดในกฎหมายและประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อ 

ทศิทางการด าเนินงานของบรษิทัไดผ้่านการพจิารณาและ/หรอืการอนุมตัขิองผูถ้อืหุน้ โดยเรื่องส าคญัดงักล่าวถูกบรรจุ

เป็นวาระการประชุมผูถ้อืหุน้ 

2) คณะกรรมการจะสนับสนุนการมส่ีวนร่วมของผูถ้อืหุน้ เช่น 

- การก าหนดหลัก เกณฑ์ การให้ผู้ ถือหุ้ น ส่วน น้อยสามารถเสนอเพิ่ม วาระการประชุม ล่วงห น้ าก่ อน 

วนัประชุมผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการจะพิจารณาบรรจุเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเป็นวาระการประชุม ซึ่งหากกรณี

คณะกรรมการปฏเิสธเรื่องทีผู่ถ้อืหุน้เสนอบรรจุเป็นวาระคณะกรรมการตอ้งแจง้เหตุผลใหท้ีป่ระชุมผู้ถอืหุน้ทราบ 

- หลกัเกณฑก์ารใหผู้ถ้อืหุน้ส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ 

ทัง้นี้ คณะกรรมการจะดแูลใหม้กีารเปิดเผยหลกัเกณฑด์งักล่าวใหผู้ถ้อืหุน้ทราบล่วงหน้า 

3) คณะกรรมการจะดแูลใหห้นังสอืนัดประชุมผูถ้อืหุน้มขีอ้มลูทีถู่กตอ้ง ครบถว้น และเพยีงพอต่อการใชส้ทิธขิองผูถ้อืหุน้ 

4) คณะกรรมการจะดูแลให้มกีารส่งหนังสอืนัดประชุมผู้ถอืหุ้นพรอ้มเอกสารที่เกี่ยวขอ้ง และเผยแพร่บน website ของ

บรษิทัอย่างน้อยสบิสี ่(14) วนัก่อนวนัประชุม  

5) คณะกรรมการจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งค าถามล่วงหน้าก่อนวนัประชุม โดยก าหนดหลักเกณฑ์การส่ งค าถาม

ล่วงหน้า และเผยแพร่หลกัเกณฑด์งักล่าวไวบ้น website ของบรษิทัดว้ย 

6) หนังสอืนัดประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารที่เกี่ยวขอ้งจะถูกจดัท าเป็นภาษาองักฤษทัง้ฉบบั และเผยแพร่พรอ้มกบัฉบบั

ภาษาไทย  

ทัง้นี้ หนังสอืนัดประชุมผูถ้อืหุน้ ประกอบดว้ยขอ้ความดงัต่อไปนี้ 

- วนั เวลา และสถานทีจ่ดัประชุมผูถ้อืหุน้ 

- วาระการประชุม โดยระบุว่า เป็นวาระเพื่อทราบหรอืเพื่ออนุมตั ิรวมทัง้แบ่งเป็นเรื่องๆ อย่างชดัเจน เช่น ในวาระที่

เกีย่วกบักรรมการ ไดแ้ยกเรื่องการเลอืกตัง้กรรมการและการอนุมตัคิ่าตอบแทนกรรมการเป็นแต่ละวาระ 

- วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล และความเหน็ของคณะกรรมการในแต่ละวาระการประชุมทีเ่สนอซึง่รวมถงึ 

ก. วาระอนุมตัิจ่ายปันผล – นโยบายการจ่ายเงนิปันผล อตัราเงนิปันผลที่เสนอจ่ายพร้อมทัง้เหตุผลและข้อมูล

ประกอบ ในกรณีทีเ่สนอใหง้ดจ่ายปันผล ใหอ้ธบิายเหตุผลและขอ้มลูประกอบ 

ข. ว า ร ะแ ต่ ง ตั ้ ง ก ร รม ก าร  – ร ะบุ ชื่ อ  อ ายุ  ป ร ะวัติ ก า รศึ ก ษ าแ ล ะก า รท า ง าน  จ า น วน บ ริษั ท 

จดทะเบยีนและบรษิัททัว่ไปที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ หลกัเกณฑ์และวธิกีารสรรหา ประเภทของกรรมการที่

เสนอ และในกรณีที่เป็นการเสนอชื่อกรรมการเดมิกลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งอีกครัง้ให้ระบุขอ้มูลการเขา้ร่วม

ประชุมปีทีผ่่านมา และวนัทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการของบรษิทั 

ค. วาระอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการ – นโยบายและหลกัเกณฑ์ในการก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการแต่ละ

ต าแหน่ง และค่าตอบแทนกรรมการทุกรปูแบบทัง้ทีเ่ป็นตวัเงนิและสทิธปิระโยชน์อื่นๆ 

ง. วาระแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ี– ชื่อผูส้อบบญัช ีบรษิทัทีส่งักดั ประสบการณ์ท างาน ความเป็นอสิระของผูส้อบบญัช ี

ค่าสอบบญัชแีละค่าบรกิารอื่น 

- หนังสอืมอบฉนัทะตามแบบทีก่ระทรวงพาณิชยก์ าหนด 
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- ขอ้มลูประกอบการประชุมอื่นๆ เช่น ขัน้ตอนการออกเสยีงลงคะแนน การนับและแจง้ผลคะแนนเสยีง สทิธขิองหุน้

แต่ละประเภทในการลงคะแนนเสียง ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บรษิัทเสนอเป็นผู้รบัมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 

เอกสารทีผู่ถ้อืหุน้ตอ้งแสดงก่อนเขา้ประชุมเอกสารประกอบการมอบฉันทะ และแผนทีข่องสถานทีจ่ดัประชุม เป็น

ตน้  

หลกัปฏิบติั 8.2 

คณะกรรมการจะดูแลให้การด าเนินการในวนัประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรยีบร้อย โปร่งใสมปีระสทิธภิาพ 

และเอือ้ใหผู้ถ้อืหุน้สามารถใชส้ทิธขิองตน 

1) คณะกรรมการจะก าหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุม โดยค านึงถึงความสะดวกในการเข้าร่วมประชุมของ  

ผู้ถือหุ้น เช่น ช่วงเวลาการประชุมที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการอภิปราย สถานที่จ ัดประชุมที่สะดวกต่อ 

การเดนิทาง เป็นตน้ 

2) คณะกรรมการจะดูแลไม่ใหม้กีารกระท าใดๆ ที่เป็นการจ ากดัโอกาสการเขา้ประชุมหรอืสรา้งภาระให้ผู้ถอืหุน้จนเกิน

ควร เช่น ไม่ก าหนดให้ผู้ถือหุ้นหรอืผู้รบัมอบฉันทะต้องน าเอกสารหรือหลกัฐานแสดงตนเกินกว่าที่ก าหนดไว้ใน

แนวทางปฏบิตัขิองหน่วยงานก ากบัดแูลทีเ่กีย่วขอ้ง 

3) คณะกรรมการจะส่งเสรมิการน าเทคโนโลยมีาใชก้บัการประชุมผูถ้อืหุน้ ทัง้การลงทะเบยีนผูถ้อืหุน้ การนับคะแนนและ

แสดงผล เพื่อใหก้ารด าเนินการประชุมสามารถกระท าไดร้วดเรว็ ถูกตอ้ง แม่นย า 

4) ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ดูแลให้การประชุมให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ที่

เกี่ยวขอ้ง และข้อบงัคบัของบรษิัทจดัสรรเวลาส าหรบัแต่ละวาระการประชุมที่ก าหนดไว้ในหนังสอืนัดประชุมอย่าง

เหมาะสม และเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้แสดงความเหน็และตัง้ค านึงถามต่อทีป่ระชุมในเรื่องทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทั  

5) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถร่วมตัดสินใจในเรื่องส าคญัได้ กรรมการในฐานะผู้เข้าร่วมประชุมและในฐานะผู้ถือหุ้นไม่

สนับสนุนการเพิม่วาระการประชุมทีไ่ม่ไดแ้จง้เป็นการล่วงหน้าโดยไม่จ าเป็น โดยเฉพาะวาระส าคญัทีผู่ถ้ือหุน้ต้องใช้

เวลาในการศกึษาขอ้มลูก่อนตดัสนิใจ 

6) สนับสนุนใหก้รรมการทุกคนและผูบ้รหิารทีเ่กี่ยวขอ้งเขา้ร่วมการประชุม เพื่อผูถ้อืหุน้สามารถซกัถามในประเดน็ต่างๆ 

ทีเ่กีย่วขอ้งได ้

7) ก่อนเริม่การประชุม ใหบ้รษิทัแจง้ผูถ้อืหุน้ใหท้ราบถงึจ านวนและสดัส่วนของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและ

ของผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะ วธิกีารประชุม การลงคะแนนเสยีงและการนับคะแนนเสยีง 

8) ในกรณีทีว่าระใดมหีลายรายการ ประธานทีป่ระชุมจะจดัใหม้กีารลงมตแิยกในแต่ละรายการเช่น ผูถ้อืหุน้ใชส้ทิธใินการ

แต่งตัง้กรรมการเป็นรายบุคคลในวาระการแต่งตัง้กรรมการ 

9) คณะกรรมการจะสนับสนุนให้มีการใช้บตัรลงคะแนนเสียงในวาระที่ส าคญั และส่งเสรมิให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็น

ผูต้รวจนับหรอืตรวจสอบคะแนนเสยีงในการประชุม และเปิดเผยผลการลงคะแนนทีเ่หน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย และงดออก

เสยีง ในแต่ละวาระใหท้ีป่ระชุมทราบพรอ้มทัง้บนัทกึไวใ้นรายงานการประชุม 

หลกัปฏิบติั 8.3 

คณะกรรมการจะดแูลใหก้ารเปิดเผยมตทิีป่ระชุมและการจดัท ารายงานการประชุมผูถ้อืหุน้เป็นไปอย่างถูกต้องและ

ครบถว้น 
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1) คณะกรรมการจะดูแลใหบ้รษิทัเปิดเผยมตทิี่ประชุมผูถ้อืหุน้พรอ้มผลการลงคะแนนเสยีงภายในวนัท าการถดัไป ผ่าน

ระบบขา่วของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และบน website ของบรษิทั 

2) คณะกรรมการจะดูแลใหก้ารจดัส่งส าเนารายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ใหต้ลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยภายในสบิสี ่

(14) วนันับจากวนัประชุมผูถ้อืหุน้ 

3) คณะกรรมการจะดแูลใหม้รีายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ไดบ้นัทกึขอ้มลูอย่างน้อยดงัต่อไปนี้ 

- รายชื่ อกรรมการและผู้บ ริห ารที่ เข้าประชุม  และสัด ส่วนกรรมการที่ เข้าร่วมการประชุม ไม่ เข้าร่วม  

การประชุม 

- วธิกีารลงคะแนนและนับคะแนน มตทิีป่ระชุม และผลการลงคะแนน (เหน็ชอบ ไม่เหน็ชอบงดออกเสยีง) ของแต่ละ

วาระ 

- ประเดน็ค าถามและค าตอบในทีป่ระชุม รวมทัง้ชื่อ-นามสกุลของผูถ้ามและผูต้อบ 

6. จรรยาบรรณในการด าเนินธรุกิจ 

บรษิทัจะปฏบิตัแิละดแูลใหพ้นักงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนินธุรกจิโดยถอืปฏบิตัติามจรยิธรรมธุรกจิ ดงัต่อไปนี้ 
1) ประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสตัย์ สุจริต และด าเนินงานธุรกิจอย่างมีความรบัผิดชอบต่อสงัคม ทัง้ทางกฎหมาย 

จรรยาบรรณ และมุ่งมัน่ท าความดตี่อบุคคล กลุ่มชุมชน สงัคมและสิง่แวดลอ้ม 

2) ปฏบิตัติ่อลูกคา้อย่างเป็นธรรมในเรื่องของสนิคา้และบรกิาร โดยไม่เลอืกปฏบิตัิ 

3) ประกอบธุรกจิโดยมรีะบบการด าเนินงานที่มมีาตรฐานและมกีารควบคุมที่ด ีโดยใชค้วามรูค้วามสามารถอย่างเต็มที่

ด้วยความระมดัระวงั ด้วยขอ้มูลที่เพียงพอและมีหลกัฐานสามารถอ้างอิงได้รวมทัง้ถือปฏิบตัิตามขอ้กฎหมายและ

ขอ้ก าหนดทีเ่กีย่วขอ้งอย่างเคร่งครดั 

4)  ไม่เปิดเผยขอ้มูลของลูกค้าทีต่นไดล่้วงรูม้าเนื่องจากการด าเนินธุรกจิ อนัเป็นขอ้มูลที่ตามปกตวิสิยัจะพงึสงวนไว้ไม่

เปิดเผย เวน้แต่เป็นการเปิดเผย ตามหน้าทีต่ามกฎหมาย 

5) เปิดใหลู้กคา้สามารถรอ้งเรยีนไดเ้กีย่วกบัความไม่สมบรณ์ูของสนิคา้และบรกิาร 

6) เปิดเผยขา่วสารขอ้มลูของสนิคา้และบรกิารอย่างถูกตอ้งครบถว้น 

7) ปฏบิตัติามขอ้ตกลงและเงือ่นไขต่างๆ กบัลูกคา้อย่างเป็นธรรม หากปฏบิตัติามขอ้ตกลงหรอืเงือ่นไขไม่ได ้ตอ้งรบีแจง้

ใหลู้กคา้ทราบ เพื่อหาทางออกร่วมกนั 

ข้อพึงปฏิบติัส าหรบัผู้บริหาร 

พนักงานระดบัผู้บรหิารทุกคนต้องปฏบิตัตินตามระเบยีบ ขอ้บงัคบั ประกาศ และค าสัง่ต่างๆ ของบรษิทัและของ

ผูบ้งัคบับญัชาในระดบัเหนือขึน้ไป กล่าวคอื 
1) ตอ้งสนับสนุนนโยบายและการปฏบิตัติามระเบยีบ ขอ้บงัคบั ค าสัง่ ขอ้ตกลง ประกาศ หรอืหนังสอืเวยีนของบรษิทั ซึ่ง

ประกาศใหพ้นักงานทุกคนทราบโดยเคร่งครดั 

2) ตอ้งปฏบิตังิานในหน้าทีด่ว้ยความซื่อสตัย์สุจรติและเทีย่งธรรม ตลอดจนต้องรายงานเหตุการณ์ทีอ่าจก่อใหเ้กดิความ

เสยีหายแก่ชื่อเสยีง และทรพัยส์นิของบรษิทั โดยเรว็ 

3) ตอ้งสุภาพ ใหเ้กยีรต ิและใหค้วามนับถอืต่อผูร้่วมงาน 

4) ตอ้งปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความตัง้ใจ วริยิะอุตสาหะ รกัษาระเบยีบแบบแผนและธรรมาภบิาลของบรษิทั เพื่อเป็นแบบอย่าง

อนัดใีหแ้ก่พนักงานโดยทัว่ไป เพื่อใหบ้รษิทั มคีวามกา้วหน้า และเป็นไปอย่างถูกตอ้งตามครรลองธรรม 
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5) ตอ้งรกัษาไวซ้ึง่ผลประโยชน์และความลบัของบรษิทั ของลูกคา้ หรอืทีเ่กีย่วกบักจิการใด ๆ ทีบ่รษิทั ไม่พงึเปิดเผยโดย

เคร่งครดั การเผยแพร่ข่าวสารต่าง ๆ อนัเกี่ยวกบัธุรกจิการเงนิและตวับุคคลของบรษิทั จะต้องกระท าตามแนวทางที่

ถูกตอ้งเหมาะสมทีไ่ดร้บัอนุญาตเท่านัน้ และตอ้งกระท าดว้ยความรอบคอบและมปีระสทิธภิาพ ดงันัน้ ตลอดระยะเวลา

ทีเ่ป็นพนักงานของบรษิทั และภายหลงัจากพน้สภาพของพนักงานของบรษิทั พนักงานทุกคนตกลงจะรกัษาขอ้มูลอนั

เป็นความลบัดงักล่าวขา้งต้นไวเ้ป็นความลบั หากมกีารเปิดเผยหรอืส่งใหแ้ก่ผู้อื่นหรอืใช้ขอ้มูลดงักล่าวในเรื่องอื่นใด

นอกเหนือจากการปฏบิตัหิน้าทีใ่หก้บับรษิทั  พนักงานตกลงยนิยอมรบัผดิชอบชดใชค้วามเสยีหายใหแ้ก่บรษิทั ตามที่

เกดิขึน้จรงิทุกประการ 

6) ตอ้งช่วยกนัระมดัระวงัและป้องกนัทรพัยส์นิของบรษิทั โดยมใิหเ้สยีหายหรอืสูญหายไม่ว่าจากบุคคลหรือจากภยัพบิตัิ

ใด ๆ เท่าที่สามารถจะท าได้อย่างเต็มที่  รวมทัง้ไม่น าสิ่งของใด ๆ ไม่ว่าอุปกรณ์หรอืทรพัย์สินของบรษิัท ไปใช้

ประโยชน์ส่วนตวัหรอืเพื่อประโยชน์ของผูอ้ื่นทีไ่ม่ไดเ้กีย่วขอ้งกบัการด าเนินธุรกจิของบรษิทั 

7) บรหิารงานโดยยึดมัน่ในคุณธรรมและจรยิธรรม รวมทัง้ส่งเสรมิให้มีคุณธรรมและจรยิธรรมในทุกระดบัของบรษิัท 

ตลอดจนสอดส่องดแูลและจดัการแกปั้ญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ทีอ่าจเกดิขึน้ในบรษิทั 

8) ตอ้งปกครองดแูลผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอย่างใกลช้ดิ  มคีวามยุตธิรรม  ไม่มอีคติ 

9) ตอ้งพรอ้มทีจ่ะท างานเป็นทมี และสามารถรบัฟังความคดิเหน็ของผูอ้ื่น 

10) ต้องปฏิบตัิตาม ตลอดจนต้องสนับสนุน และช่วยควบคุมก ากบัพนักงานในบงัคบับญัชาให้ปฏิบตัิตามระเบยีบ วนิัย 

และขอ้ก าหนดของบรษิัท ในการใชร้ะบบคอมพวิเตอร์ ขอ้มูลคอมพวิเตอร์  ขอ้มูลจราจรทางคอมพวิเตอรข์องบรษิัท 

อย่างเคร่งครดั เพื่อใหก้ารใชเ้ครื่องคอมพวิเตอรข์องบรษิทั เป็นไปตามกฎหมายคอมพวิเตอร์ กฎหมายลขิสทิธิ ์หรอื

กฎหมายอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง และป้องกนัมใิหเ้กดิความเสยีหายต่อชื่อเสยีงและภาพลกัษณ์ของบรษิทั 

ข้อไม่พึงปฏิบติัส าหรบัผู้บริหาร 

พนักงานระดบัผูบ้รหิารทุกคนพงึงดเวน้ไม่ปฏบิตัหิรอืประพฤตตินไปในทางทีจ่ะน าไปสู่ความเสื่อมเสยีของบรษิทั 

และของตนเอง  กล่าวคอื 
1) ใชเ้วลาท างานของบรษิทั ไปท าอย่างอื่น  หรอืใชป้ระโยชน์ส่วนตวั 

2) ประกอบกจิการอนัมสีภาพเดยีวกนั และเป็นการแข่งขนักบักจิการของบรษิัท ไม่ว่าจะท าเพื่อประโยชน์ส่วนตวัหรอื

ผูอ้ื่น หรอืเป็นผูถ้อืหุน้ทีม่อี านาจครอบง าการจดัการ  ซึง่อาจเป็นผลเสยีหายต่อบรษิทั ไม่ว่าโดยตรงหรอืออ้ม 

3) ประพฤตตินไปในทางทีอ่าจท าใหเ้สื่อมเสยีต่อต าแหน่งหน้าทีแ่ละเกยีรตคิุณของบรษิทั  

4) แจง้หรอืใชข้อ้ความทีเ่ป็นเทจ็ หรอืปกปิดขอ้ความจรงิทีค่วรแจง้ต่อบรษิทั 

5) ท างานด้วยความประมาทเลนิเล่อ กระท าการใด ๆ อนัไม่เหมาะสมแก่การปฏิบตัหิน้าที่ของผูบ้รหิารที่ด ีเพื่อให้งาน

ลุล่วงไปโดยถูกตอ้งและสุจรติ 

6) ปกปิด หรอืบดิเบอืนความจรงิเพื่อใหไ้ดม้าซึง่ผลประโยชน์ของตนเองหรอืผูอ้ื่น ซึง่อาจจะเป็นผลเสยีหายต่อบรษิทั  ไม่

ว่าโดยตรงหรอืโดยออ้ม 

7) ขดัขวาง หรอืกระท าการใด ๆ อนัเป็นการขดัขวางการปฏิบตัิงานโดยชอบของผู้มอี านาจหน้าที่ในบรษิัท  หรอืออก

ค าสัง่ใด ๆ ใหพ้นักงานปฏบิตัใินทางมชิอบหรอืผดิจรยิธรรม 

8) ท าผดิกฎหมายแพ่งและกฎหมายอาญา อนัส่งผลเสยีหายใหแ้ก่ตนเองหรอืผูอ้ื่น ไม่ว่าโดยเจตนาหรอืไม่กต็าม 

9) เปิดเผยค่าจา้งหรอืเงนิเดอืน  อตัราการขึน้เงนิเดอืนของตนเองหรอืของผูอ้ื่น ไม่ว่าโดยเจตนาหรอืไม่กต็าม 
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10) เรยีกรบั หรอืยนิยอมจะรบัทรพัย์สนิหรอืประโยชน์อื่นใดจากลูกค้า ผู้ค้า คู่คา้ คู่แข่ง หรอืบุคคลอื่นใด ที่ท าธุรกิจกบั

บรษิทั  หรอืการเลีย้งรบัรอง ซึ่งพสิูจน์ไดว้่าเกนิกว่าความเหมาะสม  ยกเวน้ของขวญัตามประเพณีนิยม หรอืการเลีย้ง

รบัรองทางธุรกจิตามปกต ิหรอืค่าใชจ้่ายในการส่งเสรมิธุรกจิอนัน ามาซึ่งชื่อเสยีงทางการคา้ เพื่อเป็นการแลกเปลีย่น

ตามธรรมเนียมนิยม แต่หากสิ่งเหล่านัน้มีมูลค่าเกินกว่า  20,000 บาท  ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาระดับตัง้แต่

ผูบ้งัคบับญัชาทราบทนัท ี

11) ใหส้นิบนไม่ว่าโดยตรงหรอืผ่านบุคคลทีส่าม และ/หรอืใชอ้ทิธพิลอย่างไม่ถูกต้องต่อตวัแทนของรฐั  ลูกคา้หรอืคู่คา้ ซึ่ง

นับว่าเป็นการขดัแยง้ต่อนโยบายของบรษิทั 

12) กระท าการเพิม่เตมิ ตดัทอนหรอืแก้ไขดว้ยประการใด ๆ ในบนัทกึหรอืขอ้มูลใด ๆ เพื่อเปลี่ยนแปลง หรอืบดิเบอืนผล

การด าเนินงาน และการบนัทกึบญัชใีหผ้ดิไปจากความเป็นจรงิโดยเจตนา ไม่ว่าเพื่อจุดประสงคใ์ดๆ กต็าม 

13) ช าระเงนิ หรอืจดัการทางธุรกจิโดยมเีจตนา หรอืท าใหเ้ขา้ใจไดว้่าส่วนหนึ่งของการช าระเงนิ  หรอืการจดัการทางธุรกจิ

นัน้ ๆ มจีุดประสงคอ์ื่นนอกเหนือจากวตัถุประสงคท์ีไ่ดร้ะบุในเอกสารเพื่อการช าระเงนิหรอืการจดัการทางธุรกจิ 

14) เป็นบุคคลทีม่หีนี้สนิลน้พน้ตวั หรอืมเีหตุผลอย่างหนึ่งอย่างใดตามกฎหมายใหส้นันิษฐานไดว้่ามหีนี้สนิลน้พน้ตวั 

15) ไม่รกัษาขอ้มลูทางทรพัยส์นิทางปัญญาของบรษิทั หรอืทีบ่รษิทัไดม้าจากการปฏบิตัหิน้าทีข่องพนักงาน  

16) ลอกเลยีนแบบผลงานและทรพัยส์นิทางปัญญาของผูอ้ื่น 

17) กระท าการใด ๆ อนัเป็นการแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรอืผูอ้ื่นโดยมชิอบ 

18) ใหห้น่วยงานทีไ่ม่ใช่สายจดัซื้อขอการสนับสนุนจากผูค้า้หรอืคู่คา้ (หากมคีวามจ าเป็นทีจ่ะตอ้งขอการสนับสนุนดงักล่าว

เพื่อประโยชน์ของบรษิัท ให้หน่วยงานต่าง ๆ หารอืกบัสายจดัซื้อเพื่อเป็นผู้รบัผิดชอบด าเนินการ ยกเว้น การจดั

กจิกรรมร่วมทางการตลาด ใหก้ารตลาดของสายการตลาดและพฒันาธุรกจิเป็นผูร้บัผดิชอบ) 

19) กระท าการอนัเป็นการละเลย หรอืเอื้ออ านวยแก่บุคคลใด ๆ ที่จะเขา้มาแสวงหาประโยชน์ หรอืเขา้ถึง หรอืรบกวน

ระบบคอมพวิเตอร ์ขอ้มูลคอมพวิเตอร ์ขอ้มูลจราจรคอมพวิเตอรข์องบรษิทั โดยมชิอบ หรอืโดยไม่ไดร้บัอนุญาตจาก

บรษิัท หรอืจงใจ สนับสนุน ยนิยอมใหเ้กิดขึน้หรอืมอียู่ซึ่งการกระท าผดิของผู้ใหบ้รกิาร  ตามกฎหมายคอมพวิเตอร ์ 

หรอืกฎหมายลขิสทิธิ ์ หรอืกฎหมายอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

การก าหนดโทษผู้บริหาร 

1) การฝ่าฝืนทีไ่ม่รา้ยแรง:  ผูบ้รหิารจะไดร้บัหนังสอืเตอืนเป็นลายลกัษณ์อกัษร  ซึ่งจะระบุลกัษณะของการฝ่าฝืนรวมทัง้

มลูเหตุทีอ่าศยัเป็นหลกัของการฝ่าฝืนนัน้ โดยใหโ้อกาสผูบ้รหิารดงักล่าวโตแ้ยง้ขอ้กล่าวหาดงักล่าวต่อผูบ้งัคบับญัชา 

หากไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ให้น าเสนอเรื่องดงักล่าวต่อคณะกรรมการบรษิัทเพื่อพจิารณา และให้ถือค าตดัสนิของ

คณะกรรมการบรษิทัเป็นทีส่ิน้สุด หากมกีารฝ่าฝืนเป็นครัง้ทีส่อง หรอืผูบ้รหิารไม่แก้ไขความผดิจากการฝ่าฝืนในครัง้

แรกตามทีไ่ดร้บัหนังสอืเตอืนนัน้ ผูบ้รหิารดงักล่าวจะถูกลงโทษทางวนิัยอย่างเคร่งครดั ซึง่อาจรวมถงึการเลกิจา้งได้ 

2) การฝ่าฝืนร้ายแรงซึ่งรวมถึงการฝ่าฝืนดงัต่อไปนี้  เช่น การให้หรอืการรบัสนิบน  การฉ้อโกง  การเปิดเผยข้อมูล

ความลบั หรอืทรพัยส์นิทางปัญญาของบรษิทัต่อบุคคลทีส่าม และการกระท าใดๆ ทีเ่สื่อมเสยีต่อเกยีรตคิุณของบรษิทั 

หรอืปกปิดหรอืไม่รายงานขอ้มลู การหารอื หรอืเอกสารส าคญัใดๆ ต่อผูบ้งัคบับญัชา บรษิทัอาจพจิารณาเลกิจา้งโดย

ไม่จ่ายค่าชดเชย  และโดยไม่จ าเป็นตอ้งออกหนังสอืเตอืนเป็นลายลกัษณ์อกัษรก่อน 

ข้อพึงปฏิบติัส าหรบัพนักงาน 

เพื่อเป็นการเสรมิสรา้งการท างานทีด่ ีมปีระสทิธภิาพ พนักงานควรมแีนวทางปฏบิตั ิดงันี้ 
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1) พนักงานพงึปฏบิตังิานดว้ยความซื่อสตัยสุ์จรติ และดว้ยความอุตสาหะ ขยนัหมัน่เพยีร และปรบัปรุงประสทิธภิาพการ

ท างานใหด้ยีิง่ขึน้ ทัง้นี้เพื่อประโยชน์ต่อตนเองและบรษิทั 

2) พนักงานพงึประพฤตปิฏบิตัติามกฎระเบยีบ ขอ้บงัคบัในการท างานของบรษิทัโดยเคร่งครดั 

3) พนักงานพงึใหค้วามเคารพและเชื่อฟังผูบ้งัคบับญัชาทีส่ัง่การโดยชอบดว้ยนโยบาย และระเบยีบขอ้บงัคบัของบรษิทั 

4) พนักงานพงึมคีวามสมคัรสมานสามคัคตี่อกนั และเอื้อเฟ้ือช่วยเหลอืซึ่งกนัและกนั ไม่ก่อให้เกิดความขดัแย้ง ซึ่งจะ

น าไปสู่ความเสยีหายต่อบุคคลอื่น และบรษิทั 

5) พนักงานพงึเคารพสทิธแิละใหเ้กยีรตซิึง่กนัและกนัหลกีเลีย่งการน าขอ้มูลหรอืเรื่องราวของผูอ้ื่นทัง้ในเรื่องเกี่ยวกบัการ

ปฏบิตังิาน และเรื่องส่วนตวัไปเปิดเผยหรอืวพิากษ์วจิารณ์ในลกัษณะทีจ่ะก่อใหเ้กดิความเสยีหายทัง้ต่อพนักงาน และ

ต่อบรษิทั 

6) พนักงานพึงหลีกเลี่ยงการรบัของขวัญใด ๆ ที่อาจท าให้ตนเองรู้สึกอึดอัดในการปฏิบัติหน้าที่ในภายหน้า หาก

หลกีเลีย่งไม่ไดใ้หแ้จง้ต่อผูบ้งัคบับญัชาทราบในทนัท ี

7) พนักงานไม่ใชต้ าแหน่งหน้าที ่หรอืประโยชน์จากหน้าทีก่ารงาน แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน หรอืพรรคพวก หรอืท า

ธุรกจิแขง่ขนักบับรษิทั 

8) พนักงานพงึปฏบิตั ิต่อลูกคา้ คู่คา้ ดว้ยความซื่อสตัยสุ์จรติ และดว้ยความเสมอภาค 

9) พนักงานพงึรกัษาความลบัของลูกคา้ คู่คา้ และองคก์รอย่างเคร่งครดั 

10) พนักงานพึงรายงานเรื่องที่ได้รบัทราบให้ผู้บังคับบัญชาโดยมิชักช้า เมื่อเรื่องที่รบัทราบอาจมีผลกระทบต่อการ

ด าเนินงาน หรอืชื่อเสยีงของบรษิทั 

11) พนักงานพงึรกัษาดแูลสทิธปิระโยชน์ และทรพัยส์นิของบรษิทัใหม้สีภาพด ีใหไ้ดใ้ชป้ระโยชน์อย่างเตม็ที ่ประหยดั มใิห้

สิน้เปลอืง สญูเปล่า เสยีหาย หรอืเสื่อมสลายก่อนเวลาอนัสมควร 

บทก าหนดโทษพนักงาน 

กรณีที่พนักงานปฏิบตัิตนในลกัษณะที่ก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ให้พิจารณาไปตาม

โครงสรา้งการจดัองค์กรของบรษิทั และระเบยีบขอ้บงัคบัเกี่ยวกบัการท างาน ทัง้นี้ ใหแ้ต่ละฝ่ายงานเป็นผูพ้จิารณาเองใน

เบื้องต้นและสรุปเรื่องส่งต่อให้ผู้บงัคบับญัชาระดบัสูงและสายงานที่เกี่ยวขอ้งต่อไป เพื่อตดัสนิความผดิพรอ้มทัง้ระบุโทษ

ตามความเหมาะสมต่อไป แต่หากความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ทีเ่กดิขึน้รุนแรงและก่อใหเ้กดิความเสยีหายเป็นอย่างมาก 

ไม่อาจอยู่ในวนิิจฉยัของตน้สงักดัได ้กใ็หน้ าเรื่องเขา้สู่ฝ่ายบรหิารของบรษิทั เพื่อพจิารณาหาขอ้สรุปและก าหนดโทษต่อไป  

การก าหนดโทษ 

- ตกัเตอืนดว้ยวาจา 

- ตกัเตอืนดว้ยหนังสอื 

- ตดัค่าจา้ง 

- พกังาน 

- เลกิจา้ง โดยไม่จ่ายค่าชดเชยภายใตก้ฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน 

- ด าเนินคดตีามกฎหมาย 

นโยบายนี้ไดร้บัอนุมตัโิดยคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่1/2565 เมื่อวนัที ่10 กุมภาพนัธ ์2565   
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7. กฎบตัรคณะกรรมการบริษทั 

วตัถปุระสงค ์

คณะกรรมการบรษิัทของ บรษิัท สวิารมณ์ เรยีลเอสเตท จ ากัด (“บรษิัท”) เป็นผู้แทนของผู้ถือหุ้น จงึมบีทบาท

ส าคญัต่อการสรา้งมลูค่าใหก้จิการรวมทัง้สรา้งผลตอบแทนจากการลงทุนใหก้บัผูถ้อืหุน้ ซึง่โดยทัว่ไปคณะกรรมการบรษิทัจะ

มอบหมายใหฝ่้ายจดัการเป็นผูป้ฏบิตั ิดงันัน้ หน้าทีห่ลกัของคณะกรรมการบรษิทั จงึแบ่งเป็น 2 ดา้น ดงันี้ 

1) การก าหนดทศิทาง นโยบาย และกลยุทธ์ทางธุรกจิของบรษิทั เพื่อใหม้ัน่ใจว่าบรษิทัจะด าเนินงานไปในทศิทางทีเ่ป็น

ประโยชน์สงูสุดของบรษิทั และผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 

2) การตดิตามการด าเนินงานของฝ่ายจดัการ เพื่อตรวจสอบ ถ่วงดุลและรบัผดิชอบผลการด าเนินงานของบรษิทัต่อผูถ้อื

หุน้ 

คณะกรรมการบรษิทัยงัมอี านาจและความรบัผดิชอบตามทีก่ าหนดไวใ้นกฎหมาย ขอ้บงัคบับรษิทัและมตทิีป่ระชุม

ผูถ้อืหุน้ โดยมรีายละเอยีดทีส่ าคญัแสดงไวใ้น เรื่อง ขอบเขตอ านาจหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ (ปรากฏดา้นล่างของกฎบตัรนี้) 

องคป์ระกอบ 

1) คณะกรรมการบรษิทัไม่จ าเป็นตอ้งเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 

2) ผูถ้อืหุน้เป็นผูพ้จิารณาอนุมตัแิต่งตัง้กรรมการบรษิทั 

3) คณะกรรมการบรษิัทให้มีจ านวนตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นก าหนดและประกอบด้วยประธานกรรมการ รอ งประธาน

กรรมการ และกรรมการอื่นมจี านวนทีเ่หมาะสมกบัขนาดของกจิการของบรษิทัและการปฏบิตังิานทีม่ปีระสทิธภิาพของ

บรษิทั โดยเมื่อรวมแลว้มจี านวนไม่น้อยกว่า 5 ท่าน 

4) คณะกรรมการบรษิทัประกอบดว้ยกรรมการบรษิทัไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมดจะตอ้งมถีิน่ทีอ่ยู่ใน

ราชอาณาจกัร และมกีรรมการอสิระที่มคีวามเป็นอิสระอย่างแท้จรงิจากฝ่ายบรหิารและปราศจากความสมัพนัธ์ทาง

ธุรกิจหรอืความสมัพนัธ์อื่นใดอนัอาจมีอิทธพิลต่อการใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระ จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของ

จ านวนกรรมการทัง้หมดและตอ้งไม่ต ่ากว่า 3 คน 

5) ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการอิสระคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบรษิัท ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัท

พจิารณาเหน็สมควรอาจจะเลอืกกรรมการบรษิทัคนหนึ่งหรอืหลายคนเป็นรองประธานกรรมการบรษิทักไ็ด้ 

คณุสมบติัของคณะกรรมการบริษทั 

1) กรรมการบรษิัทต้องเป็นบุคคลที่มคีวามรูค้วามสามารถ มคีวามซื่อสตัย์ สุจรติ มจีรยิธรรมในการด าเนินธุรกิจและมี

เวลาอย่างเพยีงพอทีจ่ะอุทศิความรู ้ความสามารถและปฏบิตัหิน้าทีใ่หแ้ก่บรษิทัได้ 

2) กรรมการบรษิัทมีคุณสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบรษิัทมหาชนจ ากัด กฎหมายว่าด้วย

หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทัง้ต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความ

เหมาะสมทีจ่ะไดร้บัความไวว้างใจใหบ้รหิารจดัการกจิการทีม่มีหาชนเป็นผูถ้อืหุน้ตามทีค่ณะกรรมการก ากบัตลาดทุน

ประกาศก าหนด 

3) กรรมการบรษิัทสามารถด ารงต าแหน่งกรรมการในบรษิัทอื่นได้ แต่ทัง้นี้ ในการเป็นกรรมการดงักล่าวต้องไม่เป็น

อุปสรรคต่อการปฏิบตัิหน้าที่กรรมการของบรษิัทและต้องเป็นไปตามแนวทางของส านักงานคณะกรรมการก ากับ

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(“ส านักงาน ก.ล.ต.”) และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัยฯ์”) 
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4) กรรมการบรษิทัจะต้องไม่ประกอบกจิการอนัมสีภาพอย่างเดยีวกนั และเป็นการแข่งขนักบักจิการของบรษิทั หรอืเขา้

เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามญั หรอืเป็นหุ้นส่วนไม่จ ากดัความรบัผดิในหา้งหุ้นส่วนจ ากดั หรอืเป็นกรรมการของ

บรษิทัอื่นทีป่ระกอบกจิการอนัมสีภาพอย่างเดยีวกนั และเป็นการแขง่ขนักบักจิการของบรษิทัไม่ว่าจะท าเพื่อประโยชน์

ตนหรอืเพื่อประโยชน์ผูอ้ื่น เวน้แต่จะไดแ้จง้ใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทราบก่อนทีจ่ะมมีตแิต่งตัง้ 

5) กรรมการอสิระต้องมคีุณสมบตัเิกี่ยวกบัความเป็นอสิระตามทีค่ณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด และต้อง

สามารถดูแลผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้ทุกรายไดเ้ท่าเทยีมกนัและไม่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ นอกจากนัน้ 

ยงัตอ้งสามารถเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบรษิทัโดยใหค้วามเหน็อย่างเป็นอสิระได้ 

6) กรรมการบรษิทัแต่ละท่านสามารถด ารงต าแหน่งกรรมการในบรษิทัจดทะเบยีนอื่นใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะหรอืสภาพ

ธุรกจิของบรษิทัได ้ 

การแต่งตัง้คณะกรรมการบริษทัและวาระการด ารงต าแหน่ง 

1) การแต่งตัง้กรรมการบรษิัทให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัของบรษิัทและขอ้ก าหนดของกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้ง ทัง้นี้ จะต้องมี

ความโปร่งใสและชดัเจน โดยการพจิารณาจะต้องมปีระวตักิารศกึษาและประสบการณ์การประกอบวชิาชพีของบุคคล

นัน้ ๆ โดยมรีายละเอยีดทีเ่พยีงพอเพื่อประโยชน์ในการตดัสนิใจของคณะกรรมการบรษิทัและผูถ้อืหุน้ 

2) คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนจะเป็นผูท้ าการสรรหาและเสนอชื่อบุคคลซึง่มคีุณสมบตัคิรบถว้นตามที่

ระบุไว้ในกฎบตัรนี้ เพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิัท โดยจะน าเสนอชื่อบุคคลดงักล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการ

บรษิทัและ/หรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ เพื่อเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาเลอืกตัง้ต่อไป (แลว้แต่กรณี) 

3) ใหก้รรมการบรษิทั ด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี และเมื่อครบก าหนดออกตามวาระ อาจไดร้บัพจิารณาเลอืกตัง้ใหเ้ป็น

กรรมการบรษิทัต่อไปได ้

ในกรณีทีเ่ป็นการแต่งตัง้กรรมการแทนต าแหน่งกรรมการทีว่่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถงึคราวออกตามวาระ ให้

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนเลอืกบุคคลซึง่มคีุณสมบตัคิรบถว้นตามทีร่ะบุไวใ้นกฎบตัรนี้และไม่มลีกัษณะ

ตอ้งหา้มตามกฎหมาย และน าเสนอชื่อบุคคลดงักล่าวต่อทีป่ระชุม 

กฎบตัรคณะกรรมการบรษิทันี้ใหม้ผีลใชบ้งัคบัตัง้แต่วนัที ่10 กุมภาพนัธ ์2565 เป็นตน้ไป 

8. กฎบตัรคณะกรรมการบริหาร 

วตัถปุระสงค ์

คณะกรรมการบริษัทของ บริษัท สิวารมณ์ เรียลเอสเตท จ ากัด (“บริษัท”) เป็นผู้พิจารณาแต่งตัง้คณะ

กรรมการบรหิาร ซึ่งประกอบด้วยกรรมการและ/หรอืผู้บรหิารและ/หรอืบุคคลภายนอกจ านวนหนึ่งที่มคีุณสมบตัเิหมาะสม 

เพื่อท าหน้าทีบ่รหิารจดัการและควบคุมกจิการของบรษิทัตามทีค่ณะกรรมการมอบหมาย เพื่อสนับสนุนการปฏบิตังิาน สรา้ง

ความเชื่อมัน่ใหแ้ก่ผู้มส่ีวนไดเ้สยี และเพื่อใหบ้รษิัทเติบโตอย่างยัง่ยนื กฎบตัรนี้ท าขึน้เพื่อให้คณะกรรมการบรหิารมคีวาม

เขา้ใจบทบาท หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบตนเองและใชก้ฎบตัรนี้เป็นแนวทางในการปฏบิตัิหน้าที่ให้ถูกต้องตามกฎหมาย

และสอดคลอ้งกบัหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี

องคป์ระกอบ 

1) คณะกรรมการบรหิารประกอบดว้ยจ านวนสมาชกิไม่น้อยกว่า 3 คน ทัง้นี้ กรรมการบรหิารไม่จ าเป็นตอ้งเป็นกรรมการ

บรษิทัหรอืผูบ้รหิารหรอืพนักงานของบรษิทั 
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2) คณะกรรมการบริหารจะเลือกกรรมการบริหารคนหนึ่ งเป็นประธานคณะกรรมการบริหาร และอาจจะเลือก

กรรมการบรหิารคนหนึ่งหรอืหลายคนเป็นรองประธานคณะกรรมการบรหิารกไ็ด้ 

3) คณะกรรมการบรหิารสามารถแต่งตัง้ผูบ้รหิารหรอืพนักงานของบรษิทัหรอืบุคคลภายนอกทีม่คีุณสมบตัเิหมาะสมและ

ไม่มผีลประโยชน์ขดัแยง้กบัผลประโยชน์ของบรษิทัด ารงต าแหน่งเป็นทีป่รกึษาหรอืคณะทีป่รกึษาของคณะกรรมการ

บรหิารไดต้ามความเหมาะสม 

4) คณะกรรมการบรหิารสามารถแต่งตัง้พนักงานของบรษิทั จ านวน 1 คน ท าหน้าทีเ่ป็นเลขานุการคณะกรรมการบรหิาร

เพื่อช่วยเหลอืการด าเนินงานของคณะผูบ้รหิารเกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม การจดัเตรยีมวาระการประชุม การ

น าส่งเอกสารประกอบการประชุม และการบนัทกึรายงานการประชุม 

คณุสมบติัของคณะกรรมการบริหาร 

1) กรรมการบรหิารต้องเป็นบุคคลที่มคีวามรูค้วามสามารถและประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกจิของ

บริษัทเป็นอย่างดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจและมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู ้

ความสามารถและปฏบิตัหิน้าทีใ่หแ้ก่บรษิทัอย่างเตม็ที่ 

2) กรรมการบรหิารต้องมคีุณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะต้องหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบรษิทัมหาชนจ ากดั กฎหมายว่าดว้ย

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และ/หรอืกฎหมายอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้ง 

3) กรรมการบรหิารไม่สามารถประกอบกิจการ เขา้เป็นหุ้นส่วน หรอืเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มสีภาพอย่าง

เดยีวกนัและ/หรอืเป็นการแขง่ขนักบักจิการของบรษิทั ไม่ว่าจะท าเพื่อประโยชน์ของตนเองหรอืประโยชน์ของบุคคลอื่น 

เวน้แต่จะแจง้ใหท้ีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัทราบก่อนทีจ่ะมมีตแิต่งตัง้ 

การแต่งตัง้คณะกรรมการบริหารและวาระการด ารงต าแหน่ง 

1) คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้แต่งตัง้บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ก าหนดในกฎบัตรนี้ เพื่อด ารงต าแหน่ง

กรรมการบรหิารโดยพจิารณาจากประสบการณ์อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกจิของบุคคลนัน้ๆ  

2) กรรมการบรหิารมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี และให้เป็นไปตามวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิัท 

(กรณีกรรมการบรหิารด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบรษิัทด้วย) ทัง้นี้ กรรมการบรหิารซึ่งพ้นต าแหน่งตามวาระอาจ

ไดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการบรหิารไดอ้กี 

3) ในก รณี ที่ ก รรมการบ ริห ารค รบวาระการด ารงต าแห น่ ง  ห รือ ไม่ อ าจด ารงต าแห น่ งจนครบก าหนด  

วาระได ้ซึง่จะส่งผลใหม้จี านวนกรรมการบรหิารต ่ากว่า 3 คน ใหค้ณะกรรมการบรษิทัแต่งตัง้กรรมการบรหิารรายใหม่

ใหม้จี านวนครบถ้วนในทนัทหีรอือย่างชา้ภายใน 3 เดอืนนับแต่วนัทีม่จี านวนกรรมการบรหิารไม่ครบถว้น เพื่อใหเ้กดิ

ความต่อเนื่องในการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการบรหิาร 

4) นอกจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระดงักล่าวขา้งตน้ กรรมการบรหิารพน้จากต าแหน่งเมื่อ 

- ตาย 

- ลาออก 

- ขาดคุณสมบตักิารเป็นกรรมการบรหิารตามทีก่ าหนดในกฎบตัรนี้ 

- ขาดคุณสมบตัิการเป็นกรรมการบรษิัทหรอืมีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบรษิัท มหาชนจ ากดั หรอืมี

ลกัษณะทีแ่สดงถงึการขาดความเหมาะสมทีจ่ะไดร้บัความไวว้างใจใหบ้รหิารจดัการกจิการทีม่มีหาชนเป็นผูถ้อืหุน้
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ตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบญัญัติหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) รวมทัง้ประกาศของ

ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ีเ่กีย่วขอ้ง 

- คณะกรรมการบรษิทั มมีตใิหพ้น้จากต าแหน่งกรรมการบรหิาร 

- ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้มมีตใิหพ้น้จากต าแหน่งกรรมการบรษิทั (ส าหรบักรณีมตขิองทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ต้องประกอบดว้ย

คะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ านวนผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงและมหีุน้นับรวมกนัไดไ้ม่น้อย

กว่ากึง่หนึ่งของจ านวนหุน้ทีถ่อืโดยผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง) 

- ศาลมคี าสัง่ใหอ้อกจากต าแหน่งกรรมการบรษิทั 

กรรมการบรหิารคนใดจะลาออกจากต าแหน่งใหย้ื่นหนังสอืลาออกต่อบรษิทั โดยการลาออกนัน้จะมผีลนับแต่วนัที่

ระบุใหม้ผีลในหนังสอืลาออก 

ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีความรบัผิดชอบ 

1) จดัท าวสิยัทศัน์ กลยุทธ์ ทศิทางในการด าเนินธุรกจิ เป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนการด าเนินธุรกจิ งบประมาณ 

โครงสร้างการบรหิารงาน และอ านาจอนุมตัิของบริษัทเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบรษิัทเห็นชอบและอนุมตัิ และ

ด าเนินการตามที่ได้รบัความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรษิัท รวมถึงตรวจสอบและติดตามผลการด าเนินงาน

ดงักล่าวใหเ้ป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 

2) พจิารณากลัน่กรองขอ้เสนอของฝ่ายจดัการในการก าหนดนโยบายการลงทุน การขยายกิจการ การประชาสมัพนัธ ์

ก าหนดแผนการเงนิ รายงานประจ าปี งบประมาณรวมทัง้งบประมาณประจ าปี การบรหิารทรพัยากรบุคคล และการ

ลงทุนดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ เพื่อน าเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการเป็นผูพ้จิารณาก าหนดต่อไป 

3) มอี านาจแต่งตัง้คณะท างานเพื่อการด าเนินกิจการหรอืการบรหิารงานของบรษิัทและการก าหนดอ านาจ หน้าที่ และ

ความรบัผิดชอบของคณะท างาน รวมถึงควบคุมก ากับดูแลให้การด าเนินงานของคณะท างานที่แต่งตัง้บรรลุตาม

นโยบายและเป้าหมายทีก่ าหนด 

4) ตดิตามผลการด าเนินงานของบรษิัทใหเ้ป็นไปตามกรอบนโยบาย และเป้าหมายทีไ่ดร้บัการอนุมตัจิากคณะกรรมการ

บรษิทัและก ากบัดแูลใหก้ารด าเนินงานมคีุณภาพและประสทิธภิาพ 

5) พิจารณาเรื่องการจดัสรรงบประมาณประจ าปีตามที่ฝ่ายจดัการเสนอ ก่อนที่จะน าเสนอให้คณะกรรมการบริษัท

พจิารณาและอนุมตั ิ

6) มอี านาจพิจารณาอนุมตัิการใช้จ่ายทางการเงนิในการด าเนินการที่เป็นธุรกรรมปกติของธุรกิจของบรษิัท แต่ไม่เกิน

งบประมาณทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั 

7) ศึกษาความเป็นไปได้ส าหรบัโครงการใหม่ๆ และมีอ านาจพิจารณาอนุมตัิเข้าร่วมประมูลงานต่างๆ ตลอดจนเข้า

ด าเนินงานโครงการต่างๆ ตามทีเ่หน็สมควร รวมถงึการท านิตกิรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรื่องดงักล่าวจนเสรจ็การ 

8) อนุมตัิการใช้จ่ายเงินลงทุนที่ส าคัญที่ได้ก าหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ตามที่จะได้รบัมอบหมายจาก

คณะกรรมการบรษิทั หรอืตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัไดเ้คยมมีตอินุมตัใินหลกัการไวแ้ลว้ 

9) อนุมตักิารเขา้ท าสญัญาและ/หรอืธุรกรรมใดๆ ทีเ่กีย่วกบัการด าเนินธุรกจิปกตขิองบรษิทั (เช่น การซื้อขาย การลงทุน

หรอืร่วมทุนกับบุคคลอื่นเพื่อการท าธุรกรรมตามปกติของบริษัท และเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการด าเนินงานตาม

วตัถุประสงคข์องบรษิทั) ภายในวงเงนิตามตารางอ านาจอนุมตัทิีผ่่านการอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั กรณีทีว่งเงนิ
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บรษิทั สวิารมณ์ เรยีลเอสเตท จ ากดั (มหาชน)        เอกสารแนบ 5 

เอกสารแนบ 5 

เกินงบประมาณที่ได้รบัอนุมตัิจากคณะกรรมการบรษิัท ต้องน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัทเพื่อขออนุมตัิในการ

ประชุมครัง้ถดัไป 

10) มอี านาจพจิารณาอนุมตักิารกู้ยมืเงนิ การท าธุรกรรมทางการเงนิกบัธนาคารหรอืสถาบนัการเงนิส าหรบัสนับสนุนการ

ท าธุรกจิตามปกติ เช่น การเปิดบญัชธีนาคาร การปิดบญัชธีนาคาร การจดัหาวงเงนิสนิเชื่อ หรอืการขอสนิเชื่อใดๆ 

ของบรษิัทตามตารางอ านาจอนุมตัิที่ผ่านการอนุมตัิจากคณะกรรมการบรษิัท กรณีที่วงเงนิเกินงบประมาณที่ได้รบั

อนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั ตอ้งน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื่อขออนุมตัิในการประชุมครัง้ถดัไป และกรณีที่

ตอ้งใชท้รพัยส์นิของบรษิทัเป็นหลกัประกนั ตอ้งน าเสนอขออนุมตัจิากคณะกรรมการของบรษิทั 

11) พจิารณาและติดตามผลการด าเนินงานของบรษิัท และน าเสนอขออนุมตัิจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลหรอืเงนิปันผล

ประจ าปี ต่อคณะกรรรมการบรษิทั  

12) ก าหนดโครงสร้างองค์กร อ านาจการบริหารองค์กร รวมถึงการแต่งตัง้ การว่าจ้าง การโยกย้าย การเลิกจ้าง การ

ก าหนดเงนิค่าจา้ง ค่าตอบแทน โบนัส พนักงานระดบัผูบ้รหิารตัง้แต่ระดบัประธานเจา้หน้าทีฝ่่ายขึน้ไปหรอืเทยีบเท่า

ขึน้ไป ยกเวน้ต าแหน่งประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

13) มอี านาจแต่งตัง้ที่ปรกึษาหรือคณะที่ปรกึษาของคณะกรรมการบรหิารได้ตามความเหมาะสมและมีอ านาจก าหนด

ค่าตอบแทน ค่าเบีย้เลี้ยง สวสัดกิาร สิง่อ านวยความสะดวก และค่าใชจ้่ายอื่นๆ ของประธานทีป่รกึษา ทีป่รกึษา หรอื

คณะทีป่รกึษาดงักล่าวไดต้ามความเหมาะสม 

14) ด าเนินการอื่นใดตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัหรอืตามนโยบายทีค่ณะกรรมการบรษิทัก าหนด 

15) มอบอ านาจใหบุ้คคลใดบุคคลหนึ่งหรอืหลายคนปฏบิตักิารอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบรหิาร 

16) ทัง้นี้ การมอบอ านาจ หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรหิารนัน้จะไม่มลีกัษณะเป็นการมอบอ านาจหรอื

มอบอ านาจช่วงทีท่ าใหค้ณะกรรมการบรหิาร หรอืผูร้บัมอบอ านาจจากคณะกรรมการบรหิารสามารถอนุมตัริายการที่

ตนหรอืบุคคลที่อาจมคีวามขดัแย้ง (ตามที่นิยามไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์

หรอืประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน) อาจมส่ีวนไดเ้สยี หรอือาจไดร้บัประโยชน์ในลกัษณะใดๆ หรอือาจมีความ

ขดัแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบรษิัทหรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมตัิรายการที่เป็นไปตามนโยบายและ

หลกัเกณฑท์ีท่ีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัไดอ้นุมตัไิว้ 

การประชุม 

1) ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารอย่างน้อยเดือนละ 1 ครัง้ หรือตามความเหมาะสม โดยในการประชุม

คณะกรรมการบรหิารทุกครัง้ เลขานุการคณะกรรมการบรหิารโดยการหารอืร่วมกบัประธานคณะกรรมการบรหิารจะ

ก าหนดวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า 

2) ให้ประธานคณะกรรมการบรหิาร หรอืกรรมการบรหิารที่ได้รบัมอบหมายจากประธานคณะกรรมการบรหิารเป็นผู้

ก าหนดวนั เวลา และสถานที่ในการประชุมคณะกรรมการบริหารซึ่งสถานที่ที่ประชุมนัน้อาจก าหนดเป็นอย่างอื่น 

นอกเหนือไปจากท้องที่อนัเป็นที่ตัง้ส านักงานใหญ่ของบรษิัทหรอืจงัหวดัใกล้เคยีงก็ได้ หากประธานคณะกรรมการ

บรหิาร หรอืกรรมการบรหิารที่ได้รบัมอบหมายจากประธานคณะกรรมการบรหิารมิได้ก าหนดสถานที่ประชุมให้ใช้

สถานทีต่ัง้ส านักงานใหญ่ของบรษิทัเป็นสถานทีป่ระชุม 

3) ในการเรยีกประชุมคณะกรรมการบรหิาร ให้ประธานคณะกรรมการบรหิาร หรอืผู้ซึ่งได้รบัมอบหมายส่งหนังสอืนัด

ประชุม หรอืส่งมอบใหแ้ก่กรรมการบรหิารหรอืผูแ้ทนของกรรมการบรหิารโดยตรง พรอ้มทัง้ระบุวนั เวลา สถานที ่และ
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กิจการที่จะประชุมไปยงักรรมการ ไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม เว้นแต่กรณีจ าเป็นรบีด่วนเพื่อรกัษาสทิธหิรอื

ประโยชน์ของบรษิทั จะแจง้การนัดประชุมโดยวธิอีื่นหรอืก าหนดวนัประชุมใหเ้ร็วกว่านัน้กไ็ด ้

4) คณะกรรมการบรหิารอาจเชญิบุคคลอื่น เช่น ผูบ้รหิาร ผูส้อบบญัชขีองบรษิทั ทีป่รกึษา พนักงานและ/หรอืบุคคลอื่นที่

เกีย่วขอ้ง เขา้ร่วมประชุมไดต้ามความเหมาะสม รวมถงึอาจพจิารณาใหม้กีารประชุมแยกต่างหากร่วมกบับุคคลอื่นเช่น

ว่านัน้ หากเหน็ว่ามปีระเดน็หรอืขอ้พจิารณาทีค่วรหารอืกนัเป็นการเฉพาะ 

องคป์ระชุมและการลงคะแนนเสียง 

1) ในการประชุมคณะกรรมการบรหิารต้องมกีรรมการบรหิารมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการบรหิารจงึ

จะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีทีป่ระธานคณะกรรมการบรหิารไม่อยู่ในทีป่ระชุม หรอืไม่สามารถปฏบิตัหิน้ าทีไ่ด ้ให้

กรรมการบรหิารซึง่มาประชุมเลอืกกรรมการบรหิารคนหนึ่งเป็นประธานในทีป่ระชุม 

2) การลงมตขิองคณะกรรมการบรหิารใหใ้ชเ้สยีงขา้งมาก และหากมกีรรมการคดัคา้นมตดิงักล่าว ใหบ้นัทกึค าคดัคา้นไว้

ในรายงานการประชุม 

3) ในการออกเสยีงลงคะแนน กรรมการบรหิารคนหนึ่งมสีทิธอิอกเสยีงหนึ่งเสยีงในการลงคะแนน เวน้แต่กรรมการบรหิาร

ซึง่มส่ีวนไดเ้สยีในเรื่องใดจะไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรื่องนัน้ ถา้คะแนนเสยีงเท่ากนั ใหป้ระธานในทีป่ระชุมออก

เสยีงเพิม่ขึน้อกีหนึ่งเสยีงเพื่อเป็นเสยีงชีข้าด  

กฎบตัรคณะกรรมการบรหิารน้ีใหม้ผีลใชบ้งัคบัตัง้แต่วนัที ่10 กุมภาพนัธ ์2565 เป็นตน้ไป 

9. กฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

วตัถปุระสงค ์

บรษิทั สวิารมณ์ เรยีลเอสเตท จ ากดั (“บรษิทั”) ตระหนักถงึความส าคญัของบทบาท หน้าที ่และความรบัผดิชอบ

ของกรรมการ ซึ่งเป็นบุคคลส าคญัในการด าเนินธุรกจิใหบ้รรลุวตัถุประสงค์หรือเป้าหมาย และเจรญิเตบิโตอย่างมัน่คงและ

ยัง่ยนื คณะกรรมการควรตอ้งประกอบดว้ยกรรมการทีม่คีุณสมบตัหิลากหลาย ทัง้ในดา้นทกัษะ ประสบการณ์ ความสามารถ

เฉพาะดา้นทีเ่ป็นประโยชน์กบับรษิทั รวมทัง้การอุทศิเวลาและความพยายามในการปฏบิตัหิน้าที ่เมื่อต าแหน่งกรรมการว่าง

ลง บรษิัทจงึก าหนดให้คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนท าหน้าที่สรรหาบุคคลที่มคีุณสมบตัิเหมาะสมเพื่อ

ด ารงต าแหน่งกรรมการ กรรมการชุดย่อย และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร และพจิารณาจดัท านโยบายและหลกัเกณฑก์ารจ่าย

ค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการชุดย่อย และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร เพื่อเสนอความเหน็ต่อคณะกรรมการบรหิารและ/

หรอืคณะกรรมการบรษิทัและ/หรอืน าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัติ่อไป (แลว้แต่กรณี) 

องคป์ระกอบ 

1) คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ประกอบดว้ยสมาชกิอย่างน้อย 3 คน   

2) กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนไม่จ าเป็นตอ้งเป็นกรรมการบรษิทั  

3) สมาชกิอย่างน้อย 1 คนของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนควรเป็นกรรมการอสิระ  

4) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนสามารถแต่งตั ้งพนักงานของบริษัทจ านวน 1 คน ท าหน้าที่เป็น

เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน เพื่อช่วยเหลอืการด าเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและ

พจิารณาค่าตอบแทน เกี่ยวกบัการนัดหมายการประชุม จดัเตรยีมวาระการประชุม น าส่งเอกสารประกอบการประชุม 

และบนัทกึรายงานการประชุม 
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คณุสมบติัของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

1) กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนตอ้งเป็นบุคคลทีม่คีวามรูค้วามสามารถและประสบการณ์ทีจ่ะเป็นประโยชน์

ต่อการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนเป็นอย่างด ีมคีวามซื่อสตัย ์สุจรติ มจีรยิธรรม

ในการด าเนินธุรกจิและมเีวลาเพยีงพอทีจ่ะอุทศิความรู ้ความสามารถและปฏบิตัหิน้าทีใ่หแ้ก่บรษิทัอย่างเตม็ที่ 

2) กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนตอ้งมคีุณสมบตัแิละไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบรษิทัมหาชน

จ ากดั กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และกฎหมายอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้ง 

3) กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไม่สามารถประกอบกิจการ เขา้เป็นหุ้นส่วน หรอืเขา้เป็นกรรมการในนิติ

บุคคลอื่นทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและ/หรอืเป็นการแข่งขนักบักจิการของบรษิัท ไม่ว่าจะท าเพื่อประโยชน์ของตนเอง

หรอืประโยชน์ของบุคคลอื่น เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัทหรอืที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบรษิัททราบ

ก่อนทีจ่ะมมีตแิต่งตัง้ (แลว้แต่กรณี) 

การแต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและวาระการด ารงต าแหน่ง 

1) กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมวีาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี และให้เป็นไปตามวาระการด ารง

ต าแหน่งกรรมการบรษิทั (กรณีกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบรษิทัดว้ย) ทัง้นี้ 

กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนซึ่งพน้ต าแหน่งตามวาระอาจไดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการสรรหาและพจิารณา

ค่าตอบแทนไดอ้กี 

2) ในกรณีที่กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนครบวาระการด ารงต าแหน่ง หรอืไม่อาจด ารงต าแหน่งจนครบ

ก าหนดวาระได้ ซึ่งจะส่งผลให้มจี านวนกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต ่ากว่า 3 คน ให้คณะกรรมการ

บรษิัทแต่งตัง้กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนรายใหม่ให้มจี านวนครบถ้วนในทนัทหีรอือย่างช้าภายใน 3 

เดอืนนับแต่วนัทีม่จี านวนกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนไม่ครบถว้น เพื่อใหเ้กดิความต่อเนื่องในการปฏบิตัิ

หน้าทีข่องคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

3) นอกจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระดงักล่าวขา้งตน้ กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนพน้จากต าแหน่งเมื่อ 

- ตาย 

- ลาออก 

- ขาดคุณสมบตักิารเป็นกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนตามทีก่ าหนดในกฎบตัรนี้ 

- ขาดคุณสมบตัิการเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน หรอืมลีกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วย

บรษิัทมหาชนจ ากดั หรอืมลีกัษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รบัความไว้วางใจให้บรหิารจดัการ

กิจการที่มมีหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบญัญตัิหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ (และที่แก้ไข

เพิม่เตมิ) รวมทัง้ประกาศของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ี่เกีย่วขอ้ง 

- คณะกรรมการบรษิทัมมีตใิหพ้น้จากต าแหน่งกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

- ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้มมีตใิหพ้น้จากต าแหน่งกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน (ส าหรบักรณีมตขิองทีป่ระชุมผู้

ถอืหุน้ตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ านวนผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงและมี

หุน้นับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่ากึง่หนึ่งของจ านวนหุน้ทีถ่อืโดยผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง) 

- ศาลมคี าสัง่ใหอ้อกจากต าแหน่งกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน  
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บรษิทั สวิารมณ์ เรยีลเอสเตท จ ากดั (มหาชน)        เอกสารแนบ 5 

เอกสารแนบ 5 

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนคนใดจะลาออกจากต าแหน่งให้ยื่นหนังสอืลาออกต่อบรษิัท โดยการ

ลาออกนัน้จะมผีลนับแต่วนัทีร่ะบุใหม้ผีลในหนังสอืลาออก 

ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีและความรบัผิดชอบ 

การสรรหา 

1) จดัท านโยบาย หลกัเกณฑ์ และวธิกีารในการสรรหากรรมการบรษิัท คณะกรรมการชุดย่อย กรรมการผูจ้ดัการ และ

ประธานเจา้หน้าที่บรหิาร โดยพจิารณาความเหมาะสมของจ านวน โครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการ 

ก าหนดคุณสมบตัขิองกรรมการเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั และ/หรอืเสนอขออนุมตัติ่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้แล้วแต่

กรณี 

2) พจิารณาสรรหาและเสนอชื่อบุคคลที่มคีุณสมบตัิเหมาะสม มคีวามรูค้วามช านาญที่เหมาะสมเพื่อให้บุคคลดงักล่าว

ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย กรรมการผู้จดัการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมทัง้

พจิารณาประวตับิุคคลดงักล่าวแล้วว่ามคีุณสมบตัคิรบถ้วนตามทีก่ าหนดไวใ้นกฎบตัรต่างๆ ของบรษิทัและกฎหมายที่

เกีย่วขอ้งรวมทัง้ไม่ขดัหรอืแยง้กบักฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนินธุรกจิของบรษิทั 

3) พจิารณาก าหนดนโยบายการหาผูบ้รหิารมาสบืทอดต าแหน่งทีส่ าคญั (Succession Plan)  

4) ทบทวนหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารสรรหากรรมการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัก่อนทีจ่ะมกีารสรรหากรรมการทีค่รบ

วาระ 

5) ในกรณีที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอชื่อกรรมการที่พ้นวาระกลับเข้าด ารงต าแหน่ง 

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนจะพจิารณาผลการปฏิบตัิหน้าที่ของกรรมการรายดงักล่าว และควร

น าเสนอผลการปฏบิตัหิน้าที ่ผลงาน (Contribution) รวมทัง้ประวตักิารเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้

ถอืหุน้ เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้ใชป้ระกอบการพจิารณาดว้ย 

6) จดัท าแผนการพฒันากรรมการบรษิทัเพื่อพฒันาความรูก้รรมการบรษิทัปัจจุบนัและกรรมการบรษิทัเขา้ใหม่ให้เขา้ใจ

ธุรกิจของบริษัท บทบาทหน้าที่ของกรรมการบริษัท และพัฒนาการต่าง ๆ ที่ส าคัญ เช่น  สภาวะเศรษฐกิจและ

อุตสาหกรรม กฎเกณฑห์รอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั เป็นตน้ 

7) ด าเนินการอื่น ๆ ตามที่ได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัทด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและ

พจิารณาค่าตอบแทน 

การก าหนดค่าตอบแทน 

1) จดัท านโยบายและหลกัเกณฑ์ในการก าหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น (ไม่ว่าจะอยู่ในรูปเงนิสด หลกัทรพัย ์

หรอือื่นใด) ของคณะกรรมการบรษิัท คณะกรรมการชุดย่อย กรรมการผู้จดัการ และประธานเจา้หน้าที่บรหิาร เพื่อ

เสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั และ/หรอืเสนอขออนุมตัติ่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

2) จดัท านโยบายและหลกัเกณฑ์ในการประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย กรรมการ

ผูจ้ดัการ และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารเพื่อพจิารณาผลตอบแทนประจ าปี 

3) เปิดเผยนโยบายและหลกัเกณฑ์ในการก าหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น และจัดท ารายงานการก าหนด

ค่าตอบแทนดงักล่าวไวใ้นรายงานประจ าปีของบรษิทั 

4) พจิารณากลัน่กรองโครงสรา้งเงนิเดอืน และผลประโยชน์ตอบแทนอื่นขององคก์ร 
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5) ด าเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัทด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและ

พจิารณาค่าตอบแทน 

การประชุม 

1) ใหม้กีารประชุมคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนตามความเหมาะสม โดยในการประชุมคณะกรรมการ

สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทุกครัง้ เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนโดยการหารือ

ร่วมกบัประธานคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนจะก าหนดวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า  

2) ให้ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน หรอืกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่ได้รบั

มอบหมายจากประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้ก าหนดวนั เวลา และสถานที่ในการ

ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนซึ่ งสถานที่ที่ประชุมนั ้นอาจก าหนดเป็นอย่างอื่น 

นอกเหนือไปจากทอ้งทีอ่นัเป็นทีต่ัง้ส านักงานใหญ่ของบรษิทัหรอืจงัหวัดใกลเ้คยีงกไ็ด ้หากประธานคณะกรรมการสรร

หาและพิจารณาค่าตอบแทนหรือกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่ได้รับมอบหมายจากประธาน

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนมไิดก้ าหนดสถานที่ประชุมให้ใชส้ถานที่ตัง้ส านักงานใหญ่ของบรษิัท

เป็นสถานทีป่ระชุม 

3) ในการเรยีกประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ให้ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทนหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุม หรือส่งมอบให้แก่กรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทนหรอืผู้แทนของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนโดยตรงพรอ้มทัง้ระบุวนั เวลา สถานที่ และ

กิจการที่จะประชุมไปยงักรรมการ ไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม เว้นแต่กรณีจ าเป็นรบีด่วนเพื่อรกัษาสทิธหิรอื

ประโยชน์ของบรษิทั จะแจง้การนัดประชุมโดยวธิอีื่นหรอืก าหนดวนัประชุมใหเ้รว็กว่านัน้กไ็ด้ 

4) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอาจเชิญบุคคลอื่น เช่น ผู้บรหิาร ผู้สอบบญัชขีองบรษิัท ที่ปรกึษา 

พนักงานและ/หรอืบุคคลอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง เขา้ร่วมประชุมไดต้ามความเหมาะสม รวมถงึอาจพจิารณาใหม้กีารประชุมแยก

ต่างหากร่วมกบับุคคลอื่นเช่นว่านัน้ หากเหน็ว่ามปีระเดน็หรอืขอ้พจิารณาทีค่วรหารอืกนัเป็นการเฉพาะ 

องคป์ระชุมและการลงคะแนนเสียง 

1) ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต้องมีกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมา

ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนจงึจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนไม่อยู่ในทีป่ระชุม หรอืไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ใหก้รรมการ

สรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนซึ่งมาประชุมเลอืกกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนคนหนึ่งเป็นประธานในที่

ประชุม  

2) การลงมติของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนให้ใช้เสียงข้างมาก และหากมีกรรมการคดัค้านมติ

ดงักล่าว ใหบ้นัทกึค าคดัคา้นไวใ้นรายงานการประชุม 

3) ในการออกเสียงลงคะแนน กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนคนหนึ่งมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียงในการ

ลงคะแนน เวน้แต่กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนซึ่งมส่ีวนไดเ้สยีในเรื่องใดจะไม่มสีทิธอิอกเสียงลงคะแนน

ในเรื่องนัน้ ถา้คะแนนเสยีงเท่ากนัใหป้ระธานในทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีหนึ่งเสยีงเพื่อเป็นเสยีงชีข้าด 

กฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนนี้ใหม้ผีลใชบ้งัคบัตัง้แต่วนัที ่10 กุมภาพนัธ ์2565 เป็นตน้ไป 
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บรษิทั สวิารมณ์ เรยีลเอสเตท จ ากดั (มหาชน)        เอกสารแนบ 5 

เอกสารแนบ 5 

10. กฎบตัรคณะท างานบริหารความเส่ียง 

วตัถปุระสงค ์

คณะกรรมการบรษิัท สวิารมณ์ เรยีลเอสเตท จ ากดั (“บรษิัท”) ตระหนักถึงความส าคญัในเรื่องการบรหิารความ

เสีย่ง (Risk Management) ในระบบการบรหิารงานและการปฏบิตังิานโดยมุ่งหมายใหก้ารบรหิารความเสีย่งเป็นวฒันธรรม

ของผูป้ฏบิตังิานทุกคน ซึ่งนอกจากจะช่วยให้องค์กรสามารถบรรลุวตัถุประสงค์หลกัและเป้าหมายที่ตัง้ไวแ้ล้ว ยงัเป็นการ

สนับสนุนใหบ้รษิทัมกีารด าเนินงานทีส่รา้งมูลค่าเพิม่ให้องค์กรอย่างเป็นรูปธรรม ดงันัน้เพื่อใหห้น่วยงานต่างๆ ในบรษิทัมี

แนวทางในการบริหารความเสี่ยงเป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงได้พิจารณาแต่งตัง้คณะท างานบริหารความเสี่ยง และ

เหน็สมควรใหก้ าหนดกฎบตัรของคณะท างานบรหิารความเสีย่ง ดงันี้ 

องคป์ระกอบของคณะท างานบริหารความเส่ียง 

1) คณะท างานบรหิารความเสีย่งประกอบดว้ยบุคคลทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบรษิทั   

2) คณะท างานบรหิารความเสีย่งอาจประกอบด้วยกรรมการบรษิัทที่เป็นผูบ้รหิาร (Executive Director) ผูจ้ดัการแผนก 

หรอืบุคคลอื่นใดทีม่คีวามเหมาะสมตามทีบ่รษิทัก าหนด  

คณุสมบติัของคณะท างานบริหารความเส่ียง 

1) มคีวามรู ้ประสบการณ์ และความเชีย่วชาญในการบรหิารความเสีย่งในธุรกจิดา้นต่างๆ ของบรษิทั 

2) มวีุฒภิาวะ และความมัน่คง และกลา้แสดงความเหน็ทีแ่ตกต่าง 

3) สามารถอุทศิเวลาในการท าหน้าที ่

ขอบเขต อ านาจ หน้าท่ีของคณะท างานบริหารความเส่ียง 

1) ก าหนดโครงสร้างการบรหิารความเสี่ยงโดยรวมของบรษิัทซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่ส าคญั เช่น

ความเสีย่งด้านการเงนิ ความเสีย่งด้านการลงทุน และความเสี่ยงที่มผีลกระทบต่อชื่อเสยีงของกิจการ เป็นต้น เพื่อ

น าเสนอคณะกรรมการบรษิัทใหค้วามเห็นชอบ โดยให้สอดคล้องและเป็นไปตามแนวทางการบรหิารความเสี่ยงของ

ตลาดหลกัทรพัยแ์ละสมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 

2) ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางในการบรหิารความเสี่ยงของบรษิัทให้สอดคล้องกบันโยบายการบรหิารความเสี่ยง 

เพื่อให้สามารถประเมนิ ติดตาม และควบคุมความเสี่ยงแต่ละประเภทให้อยู่ในระดบัที่ยอมรบัได้ โดยให้หน่วยงาน

ต่างๆ มส่ีวนร่วมในการบรหิารและควบคุมความเสีย่ง 

3) ดูแลและติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงภายใต้แนวทางและนโยบายที่ได้รับอนุมัติจาก

คณะกรรมการบรษิทั  

4) ก าหนดเกณฑว์ดัความเสีย่งและเพดานความเสีย่งทีบ่รษิทัจะยอมรบัได้ 

5) ก าหนดมาตรการทีจ่ะใชใ้นการจดัการความเสีย่งใหเ้หมาะสมต่อสภาวการณ์ 

6) ประเมินความเสี่ยงในระดับองค์กร และก าหนดวิธีการบริหารความเสี่ยงนัน้ให้อยู่ในระดับที่ยอมรบัได้  รวมทัง้

ควบคุมดแูลใหม้กีารบรหิารความเสีย่งตามวธิกีารทีก่ าหนดไว้ 

7) ทบทวนนโยบายการบรหิารความเสีย่งและปรบัปรุงใหม้ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลอย่างเพยีงพอทีจ่ะควบคุมความ

เสีย่ง 
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8) มีอ าน าจ ในการเรีย กบุ ค คลที่ เกี่ ย วข้อ งม าชี้ แ จ งห รือแต่ งตั ้งแ ละก าห นดบทบ าทที่ ให้ ผู้ ป ฏิ บัติ งาน  

ทุกระดบัมหีน้าที่บรหิารความเสี่ยงตามความเหมาะสม และให้รายงานต่อคณะท างานบรหิารความเสี่ยงเพื่อให้การ

บรหิารความเสีย่งบรรลุวตัถุประสงค์ 

9) รายงานผลเกี่ยวกบัการบรหิาร การด าเนินงาน สถานะความเสีย่งของบรษิัท และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ รวมถงึสิง่ที่

ต้องด าเนินการปรบัปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่ก าหนดต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อ

น าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัอย่างสม ่าเสมอ 

10) จดัท าคู่มอืการบรหิารความเสีย่ง 

11) ระบุความเสีย่งดา้นต่างๆ พรอ้มทัง้ วเิคราะห ์และประเมนิความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้ รวมทัง้แนวโน้มซึ่งมผีลกระทบต่อ

บรษิทั 

12) จดัท าแผนงานเพื่อป้องกนัหรอืลดความเสีย่ง 

13) ประเมนิผลและจดัท ารายงานการบรหิารความเสีย่ง 

14) จดัวางระบบบรหิารความเสีย่งแบบบูรณาการโดยเชื่อมโยงระบบสารสนเทศ 

15) ปฏบิตังิานอื่นๆ ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัเหน็สมควร 

วาระการด ารงต าแหน่ง 

คณะท างานบรหิารความเสีย่ง มวีาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี โดยสมาชกิท างานบรหิารความเสี่ยงทีพ่้น

ต าแหน่งตามวาระอาจไดร้บัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบรษิทัอกีได ้

การประชุม 

1) ใหม้กีารประชุมคณะท างานบรหิารความเสีย่งตามความเหมาะสมอย่างน้อย ปีละ 1 ครัง้  

2) โดยการประชุมอาจเชญิฝ่ายจดัการหรอืผูบ้รหิารหรอืพนักงานของบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืผูท้ีเ่หน็สมควรมาร่วมประชุม

ใหค้วามเหน็หรอืส่งเอกสาร ขอ้มลูตามทีเ่หน็ว่า เกีย่วขอ้งหรอืจ าเป็น 

องคป์ระชุมและการลงคะแนนเสียง 

1) ในการประชุมคณะท างานบรหิารความเสีย่งทกุครัง้ องคป์ระชุมตอ้งประกอบดว้ย สมาชกิบรหิารความเสีย่งเป็นจ านวน

ไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนสมาชกิบรหิารความเสี่ยงทัง้หมดที่มอียู่ในต าแหน่งขณะนัน้ จงึจะถือว่าครบองค์

ประชุม 

2) สมาชกิบรหิารความเสีย่งทีม่ส่ีวนไดเ้สยี ในเรื่องทีพ่จิารณาเรื่องใดมใิหอ้อกเสยีงลงคะแนนในเรื่องนัน้ ๆ 

3) ในการออกเสยีงลงมต ิใหส้มาชกิบรหิารความเสีย่งมสีทิธอิอกเสยีงคนละ 1 เสยีง และในการวนิิจฉยัชีข้าดใหถ้อืคะแนน

เสยีงขา้งมากของจ านวนสมาชกิบรหิารความเสีย่งทีเ่ขา้ร่วมประชุม ในกรณีทีก่ารลงมตโิดยมคีะแนนเสยีงเท่ากนั ให้

ประธานคณะท างานบรหิารความเสีย่งมสีทิธอิอกเสยีงอกี 1 เสยีง เพื่อเป็นการชีข้าด 

การรายงานผลการปฏิบติังานของคณะท างานบริหารความเส่ียง 

คณะท างานบรหิารความเสีย่งมหีน้าทีต่อ้งรายงานผลการปฏบิตัหิน้าทีต่่อคณะกรรมการบรษิทัเป็นประจ า โดยอาจ

รายงานเรื่องทีส่ าคญัและมตทิีป่ระชุมใหค้ณะกรรมการบรษิทัทราบทุกครัง้ทีม่กีารประชุมคณะท างานบรหิารความเสีย่ง 

กฎบตัรคณะท างานบรหิารความเสีย่งนี้ใหม้ผีลใชบ้งัคบัตัง้แต่วนัที ่10 กุมภาพนัธ ์2565 เป็นตน้ไป 
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11. กฎบตัรคณะท างานก ากบัดแูลกิจการ 

วตัถปุระสงค ์

คณะกรรมการบรษิัท เห็นควรให้ก าหนดกฎบตัรคณะท างานก ากบัดูแลกิจการ เพื่อก าหนดองค์ประกอบ หน้าที ่

ความรบัผดิชอบ และแนวทางปฏบิตัติามทีค่ณะกรรมการบรษิทัฯ มอบหมาย เพื่อใหค้ณะท างานก ากบัดแูลกจิการสามารถ

ก ากับดูแล ตลอดจนให้ค าปรกึษาและก าหนดแนวทางการปฏิบตัิตามหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบรษิัท ได้อย่าง

เหมาะสมและโปร่งใส เพื่อสรา้งความมัน่ใจและความน่าเชื่อถอืต่อผูม้ส่ีวนไดเ้สยี 

องคป์ระกอบ 

1) คณะท างานก ากบัดูแลกิจการจะต้องได้รับการแต่งตัง้โดยคณะกรรมการบรษิัท และประกอบดว้ยสมาชกิก ากบัดูแล

กจิการ อย่างน้อย 3 คน  

2) กรณีทีต่ าแหน่งสมาชกิก ากบัดูแลกจิการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถงึคราวออกตามวาระตามขอ้ 2.2 ไดแ้ก่ การ

พน้สภาพการเป็นกรรมการ หรอืพนักงานบรษิัท หรอืการลาออก หรอืการถูกถอดถอนโดยคณะกรรมการบรษิทั ให้

คณะกรรมการบรษิทัแต่งตัง้บุคคลทีม่คีุณสมบตัคิรบถว้นเป็นสมาชกิคณะท างานก ากบัดแูลกจิการ เพื่อใหค้ณะท างาน

ก ากบัดูแลกิจการมีจ านวนครบตามที่คณะกรรมการบรษิัทได้ก าหนดไว้ในกฎบตัรนี้ โดยบุคคลที่ได้รบัแต่งตัง้เป็น 

สมาชกิก ากบัดแูลกจิการแทนสมาชกิซึง่พน้จากต าแหน่งไป จะอยู่ในต าแหน่งไดเ้พยีงเท่าวาระทีย่งัเหลอือยู่ของสมาชกิ

ก ากบัดแูลกจิการซึง่ตนเขา้มาแทน 

คณุสมบติัของคณะท างานก ากบัดแูลกิจการ 

1) มคีวามรู ้ประสบการณ์ และความเขา้ใจในการปฏบิตัติามหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ี 

2) มวีุฒภิาวะ และความมัน่คง และกลา้แสดงความเหน็ทีแ่ตกต่าง 

3) สามารถอุทศิเวลาในการท าหน้าที ่

ขอบเขต อ านาจ หน้าท่ีของคณะท างานก ากบัดแูลกิจการ 

1) พจิารณาก าหนดแนวทาง เสนอแนะแนวนโยบาย / แนวปฏบิตัเิกี่ยวกบัจรรยาบรรณและจรยิธรรมทางธุรกจิตามระบบ

การก ากบัดูแลกิจการที่ดตี่อคณะกรรมการบรษิัทฯ และฝ่ายจดัการ เพื่อก าหนดเป็นระเบยีบปฏิบตัขิององค์กร ทัง้นี้

เพื่อใหเ้ป็นแนวทางปฏบิตัขิององคก์รทีไ่ดม้าตรฐาน และเป็นแนวทางทีถู่กตอ้ง 

2) ก ากับดูแลให้ค าปรึกษา ประเมินผล และทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีและ

จรรยาบรรณธุรกจิ เพื่อพฒันาและยกระดบัระบบการก ากบัดแูลกจิการของบรษิทัสู่มาตรฐานสากล 

3) ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่นใดตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย 

วาระการด ารงต าแหน่ง 

คณะท างานก ากบัดูแลกิจการ มวีาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี โดยสมาชกิก ากบัดูแลกจิการที่พน้ต าแหน่ง

ตามวาระอาจไดร้บัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบรษิทัอกีได ้

การประชุม 

1) ใหม้กีารประชุมคณะท างานก ากบัดแูลกจิการตามความเหมาะสมอย่างน้อย ปีละ 1 ครัง้  

2) โดยการประชุมอาจเชญิฝ่ายจดัการหรอืผูบ้รหิารหรอืพนักงานของบรษิทัที่เกีย่วขอ้ง หรอืผูท้ีเ่หน็สมควรมาร่วมประชุม

ใหค้วามเหน็หรอืส่งเอกสาร ขอ้มลูตามทีเ่หน็ว่า เกีย่วขอ้งหรอืจ าเป็น 
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องคป์ระชุมและการลงคะแนนเสียง 

1) ในการประชุมคณะท างานก ากบัดแูลกจิการทุกครัง้ องคป์ระชุมต้องประกอบดว้ย สมาชกิก ากบัดแูลกจิการเป็นจ านวน

ไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนสมาชกิก ากบัดูแลกิจการทัง้หมดที่มอียู่ในต าแหน่งขณะนัน้ จงึจะถือว่าครบองค์

ประชุม 

2) สมาชกิก ากบัดแูลกจิการทีม่ส่ีวนไดเ้สยี ในเรื่องทีพ่จิารณาเรื่องใดมใิหอ้อกเสยีงลงคะแนนในเรื่องนัน้ ๆ 

3) ในการออกเสยีงลงมต ิใหส้มาชกิก ากบัดแูลกจิการมสีทิธอิอกเสยีงคนละ 1 เสยีง และในการวนิิจฉยัชีข้าดใหถ้อืคะแนน

เสยีงขา้งมากของจ านวนสมาชกิก ากบัดูแลกจิการที่เขา้ร่วมประชุม ในกรณีทีก่ารลงมตโิดยมคีะแนนเสยีงเท่ากนั ให้

ประธานคณะท างานก ากบัดแูลกจิการมสีทิธอิอกเสยีงอกี 1 เสยีง เพื่อเป็นการชีข้าด 

การรายงานผลการปฏิบติังานของคณะท างานก ากบัดแูลกิจการ 

รายงานผลการปฏิบตัิงานของคณะท างานก ากบัดูแลกจิการให้คณะกรรมการบรษิัทรบัทราบ และจดัท ารายงาน

ของคณะท างานก ากบัดูแลกจิการ เพื่อเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบรษิทั และลงนามโดยประธานคณะท างานก ากบั

ดแูลกจิการ 

กฎบตัรคณะท างานก ากบัดแูลกจิการนี้ใหม้ผีลใชบ้งัคบัตัง้แต่วนัที ่10 กุมภาพนัธ ์2565 เป็นตน้ไป 

 

12. กฎบตัรคณะท างานความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

วตัถปุระสงค ์

คณะกรรมการบรษิทั เหน็ควรใหก้ าหนดกฎบตัรคณะท างานรบัผดิชอบต่อสงัคม เพื่อก าหนดองค์ประกอบ หน้าที ่

ความรบัผิดชอบ และแนวทางปฏิบัติตามที่คณะกรรมการบรษิัทฯ มอบหมาย เพื่อให้คณะท างานรบัผิดชอบต่อสงัคม

สามารถก ากบัดูแล ตลอดจนใหค้ าปรกึษาและก าหนดแนวทางการปฏบิตัใิหบ้รษิทัฯ ปฏบิตังิานอย่างมีความรบัผดิชอบต่อ

สงัคมไดอ้ย่างเหมาะสมและโปร่งใส เพื่อสรา้งความมัน่ใจและความน่าเชื่อถอืต่อผูม้ส่ีวนไดเ้สยี 

องคป์ระกอบ 

1) คณะท างานความรบัผดิชอบต่อสงัคมจะต้องไดร้บัการแต่งตัง้โดยคณะกรรมการบรษิทั และประกอบดว้ยสมาชกิความ

รบัผดิชอบต่อสงัคม อย่างน้อย 3 คน  

2) กรณีทีต่ าแหน่งสมาชกิความรบัผดิชอบต่อสงัคมว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถงึคราวออกตามวาระตามขอ้ 2.2 ไดแ้ก่ 

การพน้สภาพการเป็นกรรมการ หรอืพนักงานบรษิัท หรอืการลาออก หรอืการถูกถอดถอนโดยคณะกรรมการบรษิัท 

ใหค้ณะกรรมการบรษิทัแต่งตัง้บุคคลทีม่คีุณสมบตัคิรบถ้วนเป็นสมาชกิคณะท างานความรบัผดิชอบต่อสงัคม เพื่อให้

คณะท างานความรบัผดิชอบต่อสงัคมมจี านวนครบตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัไดก้ าหนดไวใ้นกฎบตัรนี้ โดยบุคคลที่

ไดร้บัแต่งตัง้เป็น สมาชกิความรบัผดิชอบต่อสงัคมแทนสมาชกิซึ่งพ้นจากต าแหน่งไป จะอยู่ในต าแหน่งได้เพยีงเท่า

วาระทีย่งัเหลอือยู่ของสมาชกิความรบัผดิชอบต่อสงัคมซึง่ตนเขา้มาแทน 

คณุสมบติัของคณะท างานความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

1) มคีวามรู ้ประสบการณ์ และความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม 

2) มวีุฒภิาวะ และความมัน่คง และกลา้แสดงความเหน็ทีแ่ตกต่าง 

3) สามารถอุทศิเวลาในการท าหน้าที ่
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ขอบเขต อ านาจ หน้าท่ีของคณะท างานความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

1) ก ากบัดูแลให้ค าปรกึษา ประเมนิผล และทบทวนนโยบายและการปฏิบตัติามนโยบายความรบัผดิชอบต่อสงัคมเพื่อ

พฒันาและยกระดบัระบบการก ากบัดแูลกจิการของบรษิทัสู่มาตรฐานสากล 

2) คณะท างานรบัผดิชอบต่อสงัคมมคีวามรบัผดิชอบต่อคณะกรรมการบรษิัทโดยตรงตามหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบที่

ได้รบัมอบหมาย และคณะท างานรบัผิดชอบต่อสังคมยังคงมีความรับผิดชอบในการด าเนินงานของบริษัทต่อ

บุคคลภายนอก 

3) ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่นใดตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย 

วาระการด ารงต าแหน่ง 

คณะท างานความรบัผดิชอบต่อสงัคม มวีาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี โดยสมาชกิความรบัผดิชอบต่อสงัคม

ทีพ่น้ต าแหน่งตามวาระอาจไดร้บัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบรษิทัอกีได้ 

การประชุม 

1) ใหม้กีารประชุมคณะท างานความรบัผดิชอบต่อสงัคมตามความเหมาะสมอย่างน้อย ปีละ 1 ครัง้  

2) โดยการประชุมอาจเชญิฝ่ายจดัการหรอืผูบ้รหิารหรอืพนักงานของบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืผูท้ีเ่หน็สมควรมาร่วมประชุม

ใหค้วามเหน็หรอืส่งเอกสาร ขอ้มลูตามทีเ่หน็ว่า เกีย่วขอ้งหรอืจ าเป็น 

องคป์ระชุมและการลงคะแนนเสียง 

1) ในการประชุมคณะท างานความรบัผดิชอบต่อสงัคมทุกครัง้ องคป์ระชุมต้องประกอบดว้ย สมาชกิความรบัผดิชอบต่อ

สงัคมเป็นจ านวนไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนสมาชกิความรบัผดิชอบต่อสงัคมทัง้หมดทีม่อียู่ในต าแหน่งขณะนัน้ 

จงึจะถอืว่าครบองคป์ระชุม 

2) สมาชกิความรบัผดิชอบต่อสงัคมทีม่ส่ีวนไดเ้สยี ในเรื่องทีพ่จิารณาเรื่องใดมใิหอ้อกเสยีงลงคะแนนในเรื่องนัน้ ๆ 

3) ในการออกเสยีงลงมติ ใหส้มาชกิความรบัผดิชอบต่อสงัคมมสีทิธอิอกเสยีงคนละ 1 เสยีง และในการวนิิจฉัยชี้ขาดให้

ถอืคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนสมาชกิความรบัผดิชอบต่อสงัคมทีเ่ขา้ร่วมประชุม ในกรณีทีก่ารลงมตโิดยมคีะแนน

เสยีงเท่ากนั ใหป้ระธานคณะท างานความรบัผดิชอบต่อสงัคมมสีทิธอิอกเสยีงอกี 1 เสยีง เพื่อเป็นการชีข้าด 

การรายงานผลการปฏิบติังานของคณะท างานก ากบัดแูลกิจการ 

รายงานผลการปฏิบตัิงานของคณะท างานความรบัผดิชอบต่อสงัคมให้คณะกรรมการบรษิัทรบัทราบ และจดัท า

รายงานของคณะท างานความรบัผดิชอบต่อสงัคม เพื่อเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบรษิัท และลงนามโดยประธาน

คณะท างานความรบัผดิชอบต่อสงัคม 

กฎบตัรคณะท างานความรบัผดิชอบต่อสงัคมนี้ใหม้ผีลใชบ้งัคบัตัง้แต่วนัที ่10 กุมภาพนัธ ์2565 เป็นตน้ไป 

13. กฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ 

วตัถปุระสงค ์

คณะกรรมการตรวจสอบของ บรษิทั สวิารมณ์ เรยีลเอสเตท จ ากดั (“บรษิทั”) ท าหน้าทีเ่ป็นคณะกรรมการชุดย่อย

ของคณะกรรมการบรษิทัทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้เพื่อท าหน้าทีช่่วยคณะกรรมการบรษิทั ในการปฏบิตัหิน้าทีก่ ากบัดูแลเกี่ยวกบั

ความถูกต้องของรายงานทางการเงนิ ประสทิธภิาพระบบ การควบคุมภายใน และการปฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบ และ

หลกัจรรยาบรรณต่าง ๆ เพื่อส่งเสรมิใหบ้รษิทัมกีารก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีนอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะท าหน้าทีใ่น

การสอบทานความเพยีงพอและความมปีระสทิธภิาพในการบรหิารงานของบรษิัท รวมทัง้รบัผดิชอบในการจดัท ารายงาน
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ของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อน าเสนอในรายงานประจ าปีของบรษิทั และเพื่อใหก้ารปฏบิตังิานและการเปิดเผยขอ้มลูของ

บรษิทัเป็นไปอย่างโปร่งใสและน่าเชื่อถอื 

ดงันัน้ การปฏบิตัหิน้าทีค่ณะกรรมการตรวจสอบ จงึต้องด ารงไวซ้ึ่งความสมัพนัธ์ในการท างานกบัคณะกรรมการ

บรษิัท ผู้บรหิาร รวมทัง้ผู้ตรวจสอบภายนอกและผู้ตรวจสอบภายในของบรษิัท และเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมี

ประสทิธภิาพ  กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านจ าเป็นต้องพฒันาและด ารงไว้ซึ่งความช านาญงานและความรอบรู้ตลอดจน

ความเขา้ใจในหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ รวมทัง้เขา้ใจในธุรกจิของบรษิทัเป็นอย่างดี 

องคป์ระกอบ 

1) คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมการตรวจสอบจ านวนอย่างน้อย 3 คน โดยกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 

คน ตอ้งเป็นผูม้คีวามรูแ้ละประสบการณ์ดา้นการบญัชหีรอืการเงนิอย่างเพยีงพอทีจ่ะสามารถท าหน้าทีส่อบทานความ

น่าเชื่อถอืของงบการเงนิได ้

2) ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบเลอืกกรรมการตรวจสอบ 1 คน ด ารงต าแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ

แต่งตัง้เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อช่วยเหลอืการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกบัการนัด

หมายการประชุม การจดัเตรยีมวาระการประชุม การน าส่งเอกสารประกอบการประชุม และการบนัทกึรายงานการ

ประชุม 

คณุสมบติัของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1) เป็นกรรมการบริษัทและเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนในการเป็นกรรมการอิสระตามหลัก เกณฑ์และเงื่อนไขที่

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ

ไทย (”ตลาดหลกัทรพัยฯ์”) ประกาศก าหนด 

2) ไม่เป็นกรรมการที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัทใหต้ดัสนิใจในการด าเนินกจิการของบรษิัท บรษิัทใหญ่ 

บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยล าดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั 

3) ไม่เป็นกรรมการของบรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย หรอืบรษิทัย่อยล าดบัเดยีวกนัเฉพาะกรณีทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน 

4) เป็นผูม้คีวามรูแ้ละประสบการณ์เพยีงพอทีจ่ะสามารถท าหน้าทีใ่นฐานะกรรมการตรวจสอบ และมกีรรมการตรวจสอบ

อย่างน้อย 1 คน เป็นผู้มคีวามรูแ้ละประสบการณ์ในด้านบญัชหีรอืการเงนิอย่างเพยีงพอที่จะสามารถท าหน้าที่สอบ

ทานความน่าเชื่อถอืของงบการเงนิได ้

การแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบและวาระการด ารงต าแหน่ง 

1) คณะกรรมการบรษิทัหรอืทีป่ระชุมผู้ถอืหุ้น (แล้วแต่กรณี) เป็นผูแ้ต่งตัง้กรรมการอสิระของบรษิัทเป็นคณะกรรมการ

ตรวจสอบ  

2) คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนจะเป็นผูท้ าการสรรหาและเสนอชื่อบุคคลซึง่มคีุณสมบตัคิรบถว้นตามที่

ระบุไวใ้นกฎบตัรนี้ เพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบโดยจะน าเสนอชื่อบุคคลดงักล่าวต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการ

บรษิทัหรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ (แลว้แต่กรณี) เพื่อพจิารณาอนุมตัแิต่งตัง้ต่อไป วาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี และ

ใหเ้ป็นไปตามวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทั โดยทีก่รรมการตรวจสอบอาจไดร้บัการแต่งตัง้ต่อไปไดอ้กีวาระ

หนึ่ง ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัหรอืทีป่ระชุมผู้ถอืหุน้เหน็ว่าเหมาะสม (แลว้แต่กรณี) 

3) กรณีกรรมการตรวจสอบครบวาระการด ารงต าแหน่ง หรอืมเีหตุใดทีก่รรมการตรวจสอบไม่สามารถอยู่ไดจ้นครบวาระ 

มผีลให้จ านวนสมาชิกน้อยกว่าจ านวนที่ก าหนดคือ 3 คน คณะกรรมการบรษิัทหรอืที่ประชุมผู้ถือหุ้น ควรแต่งตัง้
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กรรมการตรวจสอบรายใหม่ทีม่ ีคุณสมบตัติามทีร่ะบุไวใ้นกฎบตัรนี้เป็นกรรมการตรวจสอบแทนในทนัทหีรอือย่างช้า

ภายใน 3 เดอืนนับแต่วนัทีจ่ านวนสมาชกิไม่ครบถ้วน เพื่อใหเ้กดิความต่อเน่ืองในการด าเนินงานของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

4) ในกรณีกรรมการตรวจสอบลาออกหรือถูกพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระการด ารงต าแหน่ง ให้บ รษิัทแจ้งตลาด

หลักทรัพย์ฯ ทันที ทัง้นี้ กรรมการตรวจสอบที่ลาออกหรือถูกถอดถอนสามารถชี้แจงเหตุดังกล่าวให้ส านักงาน

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(“ส านักงาน ก.ล.ต.”) และตลาดหลกัทรพัยฯ์ ดว้ยกไ็ด้ 

5) นอกจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระดงักล่าวขา้งตน้ กรรมการตรวจสอบพน้จากต าแหน่งเมื่อ 

- ตาย 

- ลาออก 

- ขาดคุณสมบตักิารเป็นกรรมการตรวจสอบตามทีร่ะบุไวใ้นกฎบตัรนี้ 

- ขาดคุณสมบตัิการเป็นกรรมการบรษิัทหรอืมีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบรษิัทมหาชนจ ากดัหรอื มี

ลกัษณะทีแ่สดงถงึการขาดความเหมาะสมทีจ่ะไดร้บัความไวว้างใจใหบ้รหิารจดัการกจิการทีม่มีหาชนเป็นผูถ้อืหุน้

ตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบญัญัติหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) รวมทัง้ประกาศของ

ส านักงาน ก.ล.ต. ทีเ่กีย่วขอ้ง 

- คณะกรรมการบรษิทั มมีตใิหพ้น้จากต าแหน่งกรรมการตรวจสอบ 

- ทีป่ระชุมผู้ถอืหุน้มมีตใิหพ้้นจากต าแหน่งกรรมการบรษิทั (ดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ านวนผูถ้ือ

หุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงและมหีุน้นับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนหุน้ทีถ่อืโดยผูถ้อืหุน้ทีม่า

ประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง) 

- ศาลมคี าสัง่ใหอ้อกจากต าแหน่งกรรมการบรษิทั  

กรรมการตรวจสอบคนใดจะลาออกจากต าแหน่งให้ยื่นหนังสอืลาออกต่อบรษิัท โดยการลาออกนัน้จะมผีลนับแต่

วนัทีร่ะบุใหม้ผีลในหนังสอืลาออก   

ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีและความรบัผิดชอบ 

1) สอบทานใหบ้รษิทัมรีายงานทางการเงนิอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพยีงพอ โดยการประสานงานกบัผูส้อบบญัช ี

และผูบ้รหิารทีร่บัผดิชอบจดัท ารายงานทางการเงนิทัง้ในรายไตรมาสและประจ าปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจแนะให้

ผูส้อบบญัชสีอบทานหรอืตรวจสอบรายการใดๆ ทีเ่หน็ว่าจ าเป็นและเป็นเรื่องส าคญัในระหว่างการตรวจสอบบญัชขีอง

บรษิทักไ็ด ้

2) สอบทานให้บริษัทและบริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน 

(internal audit) ที่มีความเหมาะสมและมปีระสทิธผิล โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบญัชแีละผู้ตรวจสอบภายใน และ

พจิารณาความเป็นอสิระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพจิารณาแต่งตัง้ โยกย้าย 

เลกิจา้ง และก าหนดค่าตอบแทนของหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรอืหน่วยงานอื่นใดทีร่บัผดิชอบเกีย่วกบัการ

ตรวจสอบภายใน รวมทัง้อนุมตัแิผนการตรวจสอบภายใน ตลอดจนมอบหมายงานแก่เจา้หน้าทีต่รวจสอบภายในเพื่อ

สนับสนุนงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

3) สอบทานใหบ้รษิทัปฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยฯ์ และ

กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั และมาตรฐานทีเ่กีย่วขอ้ง 
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4) พจิารณาคดัเลอืกและเสนอแต่งตัง้ผูส้อบบญัชขีองบรษิทั และเสนอค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชดีงักล่าว  โดยค านึงถงึ

ความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรพัยากร ปริมาณงานตรวจสอบของส านักงานตรวจสอบบัญชีนัน้ รวมถึง

ประสบการณ์ของบุคลากรทีไ่ดร้บัมอบหมายใหท้ าการตรวจสอบบญัชขีองบรษิทั นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ

ตอ้งเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชโีดยไม่มฝ่ีายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ยอย่างน้อยปีละครัง้ 

5) พจิารณาให้ความเห็นการเขา้ท ารายการที่เกี่ยวโยงกนัหรอืรายการที่อาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ของบรษิัท 

ตามขอ้ก าหนดของกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์ฯ ทัง้นี้ เพื่อให้มัน่ใจว่า

รายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สงูสุดต่อบรษิทั 

6) จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบรษิทั  ซึ่งรายงานดงักล่าวลงนาม

โดยประธานกรรมการตรวจสอบ  และรายงานดงักล่าวควรประกอบดว้ยขอ้มลูอย่างน้อยดงัต่อไปนี้  

- ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจดัท าและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบรษิัทถึงความถูกต้อง 

ครบถว้น เป็นทีเ่ชื่อถอืได ้

- ความเหน็เกีย่วกบัความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายในของบรษิทั 

- ความเหน็เกี่ยวกบัการปฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์

ฯ หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 

- ความเหน็เกีย่วกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัช ี

- ความเหน็เกีย่วกบัรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ของบรษิทั 

- จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 

- ความเหน็หรอืขอ้สงัเกตโดยรวมทีค่ณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัจากการปฏบิตัหิน้าทีต่ามกฎบตัร (charter) 

- รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรบัผิดชอบที่ได้รบั

มอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 

7) สอบทาน ทบทวน และใหค้วามเหน็เกี่ยวกบันโยบายต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ 

เช่น นโยบายบญัช ีนโยบายการก ากบัดูแลกิจการ นโยบายความรบัผดิชอบต่อสงัคมและการต่อต้านการคอร์รปัชัน่ 

เป็นตน้ 

8) สอบทานความถูกต้องของเอกสารอ้างอิงและแบบประเมนิตนเองเกี่ยวกบัมาตรการต่อต้านการคอร์รปัชัน่ของบรษิัท

ตามโครงการแนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจรติ และใหค้วามเหน็ในรายงานผลการประเมนิการ

ก ากบัดูแลกจิการและความรบัผดิชอบต่อสงัคมและการต่อต้านการคอรร์ปัชัน่ของบรษิทัตามโครงการแนวร่วมปฏบิตัิ

ของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจรติ 

9) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย เช่น ทบทวน

นโยบายการบรหิารทางการเงนิและการบรหิารความเสีย่ง ทบทวนการปฏบิตัติามจรรยาบรรณทางธุรกจิของผูบ้รหิาร 

ทบทวนร่วมกบัผู้บรหิารของบรษิัทในรายงานส าคญั ๆ ต้องเสนอต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายก าหนด ได้แก่ บท

รายงานและการวเิคราะหข์องฝ่ายบรหิาร เป็นตน้ 

10) มอี านาจในการด าเนินการตรวจสอบและสอบสวนตามทีจ่ าเป็นในเรื่องต่าง ๆ ซึง่มขีอ้บ่งชีไ้ดว้่าอาจมผีลกระทบอย่างมี

นัยส าคญัต่อชื่อเสยีง ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานของบรษิทั รวมถงึผลประโยชน์ทีผู่ถ้อืหุน้พึงไดร้บั เช่น 

- รายการทีอ่าจเกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
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- ขอ้สงสยัหรอืสนันิษฐานว่าอาจมกีารทุจรติหรอืมสีิง่ผดิปกติหรอืมคีวามบกพร่องที่ส าคญัในระบบควบคุมภายใน

ของบรษิทั 

- ขอ้สงสยัว่าอาจมกีารฝ่าฝืนกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยฯ์ หรอื

กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 

- รายงานอื่นใดทีเ่หน็ว่าคณะกรรมการบรษิทัควรทราบ 

11) คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจในการแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรกึษาทางวิชาชีพอื่นใด เมื่อเห็นว่า

จ าเป็นดว้ยค่าใชจ้่ายของบรษิทัเพื่อใหก้ารปฏบิตังิานภายใตห้น้าทีค่วามรบัผดิชอบส าเรจ็ลุล่วงดว้ยด ี 

12) หากคณะกรรมการตรวจสอบไดร้ายงานต่อคณะกรรมการบรษิทัถงึสิง่ทีม่ผีลกระทบอย่างมนีัยส าคญัต่อฐานะการเงนิ

และผลการด าเนินงาน และไดม้กีารหารอืร่วมกนักบัคณะกรรมการบรษิทัและผูบ้รหิารแล้วว่าต้องด าเนินการปรบัปรุง

แก้ไข เมื่อครบก าหนดเวลาทีก่ าหนดไวร้่วมกนั หากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่ามกีารเพกิเฉยต่อการด าเนินการ

แกไ้ขดงักล่าวโดยไม่มเีหตุผลอนัสมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานสิง่ทีพ่บดงักล่าวต่อส านักงาน 

ก.ล.ต. หรอืตลาดหลกัทรพัยฯ์ ได ้

การประชุม 

1) ให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ครัง้ ทุกๆระยะเวลา 3 เดือน ตามรอบระยะเวลาการจดัท า

รายงานทางการเงนิ  

2) ประธานกรรมการตรวจสอบอาจเรยีกประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเป็นกรณีพเิศษไดห้ากมกีารรอ้งขอจากกรรมการ

ตรวจสอบ ผูต้รวจสอบภายใน ผูส้อบบญัช ีหรอื ประธานกรรมการบรษิทัใหพ้จิารณาประเดน็ปัญหาทีจ่ าเป็นต้องหารอื

ร่วมกนั 

3) ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบจดัใหม้กีารประชุมเฉพาะกบัผูส้อบบญัชขีองบรษิทัโดยไม่มฝ่ีายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ย

อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยอาจจดัเป็นการประชุมพเิศษเพิม่จากการประชุมปกต ิหรอืจดัการประชุมกบัผูส้อบบญัชโีดย

ไม่มฝ่ีายจดัการเขา้ร่วมเป็นวาระหนึ่งของการประชุมปกตขิองคณะกรรมการตรวจสอบซึง่มวีาระอื่นๆ อยู่ดว้ยกไ็ด ้

4) วาระการประชุม 

- ในการประชุมแต่ละครัง้ บรษิทัจะก าหนดวาระการประชุมไวล่้วงหน้าอย่างชดัเจน และน าส่งเอกสารประกอบการ

ประชุมให้คณะกรรมการตรวจสอบและผู้เขา้ร่วมประชุมเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั เพื่อให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบมเีวลาพอสมควรในการพจิารณาเรื่องต่างๆ หรอืเรยีกขอขอ้มูลเพื่อประกอบการพจิารณาเพิม่เตมิ เว้น

แต่เป็นกรณีจ าเป็นเร่งด่วน เพื่อรกัษาสทิธหิรอืประโยชน์ของบรษิัท ให้สามารถแจง้การนัดประชุมโดยวธิอีื่นหรอื

ก าหนดวนัประชุมใหเ้รว็กว่านัน้กไ็ด ้ 

- การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพจิารณาในเรื่องต่าง ๆ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย ควรประกอบด้วยเรื่อง

ต่าง ๆ ดงัต่อไปนี้ 

(1) การพจิารณางบการเงนิและรายงานทางการเงนิทีเ่กี่ยวขอ้ง หลกัการบญัชแีละวธิปีฏบิตัทิางบญัช ีการปฏบิตัิ

ตามมาตรฐานการบญัช ีการด ารงอยู่ของกจิการ การเปลีย่นแปลงนโยบายบญัชทีีส่ าคญั รวมถงึเหตุผลของ

ฝ่ายจดัการเกีย่วกบัการก าหนดนโยบายบญัชกี่อนน าเสนอคณะกรรมการบรษิทัเพื่อเผยแพร่แก่ผูถ้อืหุน้และผู้

ลงทุนทัว่ไป 
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(2) การพจิารณาระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) รวมทัง้

ประเดน็ขอ้สงัเกตของผูส้อบบญัช ี(Management Letter) 

(3) การพจิารณาทบทวนแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี (Audit Plan) ของบรษิทัและบรษิทัย่อย ขัน้ตอนการ

ประสานงานของแผนการตรวจสอบทีเ่กี่ยวขอ้งต่างๆ และการประเมนิผลการตรวจสอบร่วมกบัผูต้รวจสอบ

ภายในและผู้สอบบญัชี คณะกรรมการตรวจสอบควรสอบถามถึงขอบเขตการตรวจสอบ ที่ได้วางแผนไว้

เพื่อใหม้ัน่ใจว่าแผนการตรวจสอบดงักล่าวจะช่วยใหต้รวจพบการทุจรติหรอืขอ้บกพร่องต่าง ๆ ของระบบการ

ควบคุมภายใน 

(4) การพจิารณาร่วมกบัผูต้รวจสอบภายในถงึปัญหาหรอืขอ้จ ากดัทีเ่กดิขึน้ในระหว่างการตรวจสอบ และทบทวน

การปฏบิตังิานของผูต้รวจสอบภายใน 

(5) การพจิารณาร่วมกบัผูส้อบบญัชถีงึปัญหาหรอืขอ้จ ากดัทีเ่กดิขึน้จากการตรวจสอบงบการเงนิ 

(6) การพิจารณาร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีว่าได้มีการวางแผนเพื่อทบทวนวิธีการและการ

ควบคุมการประมวลขอ้มูลทางอเิลคทรอนิกส ์และสอบถามเกีย่วกบัโครงการรกัษาความปลอดภยัโดยเฉพาะ 

เพื่อป้องกนัการทุจรติหรอืการใชค้อมพวิเตอรไ์ปในทางทีผ่ดิโดยพนักงานบรษิทัหรอืบุคคลภายนอก 

(7) การพจิารณาใหค้วามเหน็รายการทีอ่าจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ เช่น รายการทีเ่กี่ยวโยงกนั

ของบรษิทั เป็นตน้ 

(8) การปฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยห์รอืขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

(9) การพจิารณาประเมนิผลหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมทัง้การก าหนดค่าตอบแทนทีเ่หมาะสม 

(10) การพจิารณาประเมนิผลตนเองเกีย่วกบัการปฏบิตัหิน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

(11) เรื่องอื่นใดตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเหน็ชอบ 

5) กรรมการตรวจสอบทุกท่านควรเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกครัง้และในการประชุมคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ตอ้งมกีรรมการตรวจสอบมาประชุมไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่งของจ านวนกรรมการตรวจสอบทัง้หมดจงึจะเป็นองค์

ประชุม ใหป้ระธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประธานทีป่ระชุม ในกรณีทีป่ระธานคณะกรรมการตรวจสอบ ไม่อยู่ใน

ทีป่ระชุม หรอืไม่สามารถปฏิบตัหิน้าทีไ่ด ้ใหก้รรมการตรวจสอบซึ่งมาประชุมเลอืกกรรมการตรวจสอบคนใดคนหนึ่ง

ท าหน้าทีเ่ป็นประธานในทีป่ระชุม 

องคป์ระชุมและการลงคะแนนเสียง 

1) การลงมตขิองทีป่ระชุมใหถ้อืเสยีงขา้งมาก กรรมการตรวจสอบแต่ละคนมเีสยีงหนึ่งเสยีงในการลงคะแนน กรณีเสยีง

เทา่กนั ใหป้ระธานในทีป่ระชุมมสีทิธอิอกเสยีงเพิม่ขึน้อกีหนึ่งเสยีงเป็นเสยีงชีข้าด 

2) ในการออกเสยีงลงคะแนน กรรมการตรวจสอบคนหนึ่งมสีทิธอิอกเสยีงหนึ่งเสยีง เวน้แต่กรรมการตรวจสอบซึ่งมส่ีวน

ไดเ้สยีในเรื่องใด จะไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรื่องนัน้ 

3) ใหเ้ลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบหรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายเป็นผูจ้ดรายงานการประชุม  

4) รายงานการประชุมจะต้องน าส่งต่อคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรษิทั และเลขานุการบรษิทัภายใน 7 วนั

หลงัจากวนัประชุม เพื่อคณะกรรมการบรษิทัจะไดท้ราบถงึกจิกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างทนัเวลา 

กฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบนี้ใหม้ผีลใชบ้งัคบัตัง้แต่วนัที ่10 กุมภาพนัธ ์2565 เป็นตน้ไป 

397



บรษิทั สวิารมณ์ เรยีลเอสเตท จ ากดั (มหาชน)                                                                  เอกสารแนบ 6                            

เอกสารแนบ 6  
 

 

 

 

 

 

 
 

บริษทั สิวารมณ์ เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 

SIVAROM REAL ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED 
 
 

 
 

เอกสารแนบ 6 
รายงานผลการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีท่ีผ่านมา 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิัท สวิารมณ์ เรียลเอสเตท จ ากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระผู้มี

คุณสมบตั ิความรูค้วามสามารถ และความเป็นอสิระตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย จ านวน 3 ท่าน 

ไดแ้ก่ นายไพฑูรย์ รกัษ์ประเทศเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นางพรนิภา เรงิหิรญั เป็นกรรมการตรวจสอบที่มคีวามรู้

และประสบการณ์ทางบญัชแีละการเงนิ และนายปรชีา เปล่งผวิ เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยมนีางสาวป่ินอนงค์ พชืมงคล 

เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

ในปี 2564 ที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่พิจารณาและให้ความเห็นในเรื่องต่าง ๆ  ตาม

ขอบเขตความรบัผิดชอบที่ได้ระบุไว้ในกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยบรษิัทมีการจดัประชุมคณะกรรมการ

ตรวจสอบร่วมกับฝ่ายบริหาร และมีการเชิญผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายในเข้าร่วมประชุมในวาระที่ เกี่ยวข้อง 

คณะกรรมการตรวจสอบไดม้กีารรายงานผลการด าเนินงานต่อทีป่ระชุมกรรมการบรษิทัใหท้ราบรวมทัง้หมด 7 ครัง้ โดยมี

รายละเอยีดการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ ดงันี้ 

 

รายชื่อกรรมการตรวจสอบ 
การเข้าร่วมประชมุ / การประชุมทัง้หมด (ครัง้) 

ปี 2563 ปี 2564 

1. นายไพฑรูย ์รกัษ์ประเทศ 1/1 7/7 

2. นางพรนิภา เรงิหริญั 1/1 7/7 

3. นายปรชีา เปล่งผวิ 1/1 7/7 

 

สรุปสาระส าคญัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนินงานและการใหค้วามเหน็ในการพจิารณาของคณะกรรมการตรวจสอบต่อ

ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ดงัต่อไปนี้ 

1. พจิารณาคดัเลอืกเสนอแต่งตัง้ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ และก าหนดค่าตอบแทน เสนอให้คณะกรรมการบรษิทัเพื่อขอ

อนุมตัทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดป้ระเมนิความเป็นอสิระและผลการปฏบิตักิารส าหรบัปี 2564 

ของผูส้อบบญัช ีและมคีวามเหน็ว่าการปฏบิตังิานผูส้อบบญัชสีามารถจดัท างบการเงนิทีม่คีวามถูกตอ้งครบถว้น มกีาร

เปิดเผยขอ้มูลที่เพยีงพอ ตลอดจนผู้สอบบญัชมีคีวามอสิระเพยีงพอในการพจิารณาคดัเลอืกและเสนอแต่งตัง้ผู้สอบ

บญัชสี าหรบัปี 2565 คณะกรรมการตรวจสอบไต้พจิารณาผลการปฏิบตัิงาน ขอบเขต และปรมิาณธุรกรรมเทยีบกบั

ค่าบรกิารสอบบญัชสี าหรบัปี 2565 ตามทีผู่ส้อบบญัชเีสนอ โตยมคีวามเหน็ชอบเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั

ฯ และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ให้แต่งตัง้ผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท กรินทร์ ออดิท จ ากัด โดยมีนางสาว

กรรณิการ์ วภิาณุรตัน์ เป็นผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต ทะเบยีนเลขที่ 7305 โดยได้มกีารอนุมตัิค่าสอบบญัชขีองบรษิัทฯ 

และบรษิทัย่อยประจ าปี 2565 เป็นจ านวนเงนิ 1.75 ลา้นบาท ซึง่ไม่รวมค่าใชจ้่ายอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวเนื่องกบัการตรวจสอบ

งบการเงนิโดยตรง เช่น ค่าจดัพมิพง์บการเงนิ ค่าเดนิทาง และอื่น ๆ  
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2. พจิารณาสอบทานรายงานงบการเงนิทัง้รายไตรมาสและประจ าปี 2564 เพื่อใหม้ัน่ใจว่ารายงานทางการเงนิของบรษิทั
ฯ ได้จดัท าขึ้นอย่างถูกต้องตามที่ควรเป็นตามมาตรฐานการบญัชี มกีารเลอืกใช้นโยบายการบญัชแีละการน าเสนอ
ขอ้มูลทางการเงนิที่สะท้อนฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานของบรษิัทไดอ้ย่างเหมาะสม ตลอดจนมกีารเปิดเผย
ขอ้มูลทีม่สีาระส าคญัอย่างครบถ้วน เพยีงพอ และทนัเวลา อกีทัง้คณะกรรมการตรวจสอบยงัพจิารณารายงานผลการ
ตรวจสอบและผลการตดิตามระบบการควบคุมภายในดา้นบญัช ีเพื่อใหม้ัน่ใจไดว้่าขอ้สงัเกตทีส่ าคญัทีต่รวจพบจะไดร้บั
การพิจารณาด าเนินการแก้ไขอย่างเหมาะสม รวมทัง้ประเด็นจากการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินที่มีการ
เปลีย่นแปลงไป  

3. พจิารณารายงานการตรวจสอบภายในที่จดัท าโดย บรษิทั กลัย์ดษิฐ์ แอดไวซอรี ่เซอร์วสิเซส จ ากดั ซึ่งเป็นบรษิัทที่
ใหบ้รกิารดา้นการตรวจสอบภายในจากภายนอก โดยคณะกรรมการตรวจสอบมกีารตดิตามผลการตรวจสอบภายใน
ร่วมกบัฝ่ายบรหิารอย่างต่อเนื่อง เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้่าการตรวจสอบภายในด าเนินการอย่างครบถว้นและเหมาะสมตาม
มาตรฐานการตรวจสอบภายใน ซึ่งในปี 2564 ทีผ่่านมาคณะกรรมการตรวจสอบไดใ้หค้วามเหน็ว่าระบบการควบคุม
ภายในของบรษิัทฯ และบริษัทย่อยมีความเพียงพอและเหมาะสมสอดคล้องกับกรอบแนวคิตการควบคุมภายใน 
(COSO Framework) โดยบรษิทัและบรษิัทย่อยไดจ้ดัใหม้บีุคลากรอย่างเพยีงพอทีจ่ะด าเนินการตามระบบได้อย่างมี
ประสทิธภิาพและประสทิธผิล ตลอดจนบรษิัทมรีะบบควบคุมภายในเรื่องการตดิตามควบคุมดูแลการด าเนินงานของ
บรษิทัย่อย เพื่อจะสามารถป้องกนัทรพัยส์นิของบรษิทัและบรษิทัยอ่ยจากการทีก่รรมการหรอืผูบ้รหิารอาจน าไปใชโ้ดย
มชิอบ รวมทัง้การท าธุรกรรมหรอืรายการใด ๆ กบับุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้และบุคคลทีเ่กี่ยวโยงกนัอย่างเพยีงพอ
แลว้ ส าหรบัการควบคุมภายในในหวัขอ้อื่น คณะกรรมการเหน็ว่าบรษิทัมกีารควบคุมภายในทีเ่พยีงพอแลว้เช่นกนั 

4. คณะกรรมการตรวจสอบให้ความส าคญัในการพจิารณารายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใหเ้ป็นไปตาม
กฎหมาย กฎเกณฑ์ และขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยรวมถึงมาตรฐานการบญัช ีอีกทัง้ประเมนิ
รายการทีเ่กี่ยวโยงทีเ่ปิดเผยในหมายเหตุประกอบรายงานทางการเงนิทีร่ายงานกบัคณะกรรมการตรวจสอบในทุกไตร
มาส ตลอดจนพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันระหว่างบริษัทกับบุคคล /บริษัทที่เกี่ยวข้อง โดย
พิจารณาถึงความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน โดยในปี 2564 ที่ผ่านมา คณะกรรมการ
ตรวจสอบมคีวามเหน็วา่ การเขา้ท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทัเป็นรายการทีเ่ขา้ขา่ยธุรกจิปกตทิีม่เีงือ่นไขการคา้
ทัว่ไปทีก่ าหนดขึน้อย่างสมเหตุสมผล เป็นธรรมและเป็นประโยชน์สงูสุดต่อบรษิทั  

5. คณะกรรมการตรวจสอบไต้ประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี 2564 โดยมีผลประเมินการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบอยู่ในเกณฑด์เียีย่มทัง้รายคณะและรายบุคคล 

 
ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
 

(นายไพฑรูย ์รกัษ์ประเทศ) 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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