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ว�สัยทัศน�
บร�ษัทมีความมุ�งมั่นทุ�มเทแรงบันดาลใจทั้งหมด
เพ�่อสร�างสรรค�คุณภาพชีว�ตที่ดีในการอยู�อาศัย
และมุ�งหวังที่จะเป�นบร�ษัทผู�ประกอบการพัฒนา
อสังหาร�มทรัพย�ช้ันนําติดอันดับ
1 ใน 10 ของประเทศไทย

พันธกิจ
บร�ษัทมีความต้ังใจที่จะส�งมอบสินค�าและบร�การที่ดี
ที่สุดให�กับลูกค�า เพ�่อตอบโจทย�รูปแบบการดํารงชีว�ต
ทุกความต�องการของลูกค�าและเป�น Class of Living 
ในรูปแบบของคนรุ�นใหม�ได�อย�างครบถ�วน



สารจากประธานกรรมการ
 ป� 2563 เป�นป�แห�งความท�าทายของเศรษฐกจิทกุๆ ประเทศท่ัวโลก โดยเป�นผลกระทบจากการ
ระบาดของไวรัส โคว�ด 19 ทําให�ธุรกรรมต�างๆ ต�องหยุดชะงักลงจากการ Lock Down อัตราการเติบโต
ของเศรษฐกิจในหลายๆ ประเทศจ�งอยู�ในอัตราทีติ่ดลบ โดยประเทศไทยน้ันมีอัตราการเติบโตของ GDP 
ของป� 2563 ที่ -6.1% แม�ว�าประเทศไทยนั้นจะมีความสามารถด�านแพทย�และสาธารณสุขที่ได�รับการ
ยอมรบัในระดับโลก เน่ืองจากการบร�หารจัดการท่ีสามารถจํากัดจาํนวนการแพร�ระบาดของ ไวรสั โคว�ด 19
ในหมู�ประชาชนชาวไทยได�เป�นอย�างดี โดยสถานการณ�ด�านการแพร�ระบาดดงักล�าว มแีนวโน�มท่ีลดลง
หลังจากทการเร��มต�นฉดีวคัซนีให�กับประชาชนเม่ือต�นป� 2564 สถานการณ�เศรษฐกิจโลกปรบัฟ��นตัวใน
ทิศทางท่ีดขี�น้ อัตราการเติบโตของการบร�โภคในประเทศและการส�งออกคาดการณ�ว�าจะเพ��มสูงข�น้เช�น
กันในป� 2564

 สําหรบัทิศทางของกลุ�มอ�ตสาหกรรมอสังหาร�มทรพัย�และก�อสร�าง แม�จะได�รบัผล กระทบเช�นเดยีว
กับอ�ตสาหกรรมประเภทอ่ืนๆ จากการหยุดชะงักของธรุกรรมทางเศรษฐกิจในช�วง Lock Down ไตรมาส
ท่ีสองของป�แต�จากมาตรการความช�วยเหลือจากภาครัฐ เพ�อ่สนบัสนุนความต�องการซ้ืออสังหาร�มทรพัย�

นางเกศรา มัญชุศร�
ประธานกรรมการ

บร�ษัท ออลล� อินสไปร� ดีเวลลอปเม�นท� จํากัด (มหาชน)

ของผู�บร�โภค เช�น มาตรการลดค�าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิเ์หลือ 0.01% มาตรการลดภาษีท่ีดนิและสิ�งปลูกสร�างลง 90% การประกาศให�ใช�ราคา
ประเมินทนุทรพัย�ท่ีดนิเดมิป� 2559 – 2563 สําหรบั บร�ษทั ออลล� อินสไปร� ได�เตร�ยมความพร�อมในการรบัมือกับสถานการณ�ความผันผวน โดยเพ��ม
ประสิทธภิาพการบร�หารจัดการต�นทุน การบร�หารการขาย โดยบร�ษัทยงัคงมีสถานะทางการเง�นท่ีแขง็แรง ทําให�สามารถจ�ายป�นผลระหว�างกาลจากผล
ประกอบการ 9 เดือน ของป� 2563 เป�นจํานวนเง�น 0.05 บาท ต�อ 1 หุ�น และการจ�ายป�นผลเป�นหุ�นเป�นจํานวน 1 หุ�นใหม� ต�อ 10 หุ�นเดมิ ให�แก�ผู�ถอืหุ�น

 ในบทบาทของการเป�นบร�ษัทผู�ประกอบการอสังหาร�มทรัพย� บร�ษัทตระหนักถึงเป�าหมายการเติบโตอย�างยั่งยืนในระยะยาวการเพ��มข�ดความ
สามารถในการแข�งขนัในอ�ตสาหกรรมอสังหาร�มทรพัย� การมีกลยุทธ�และการสร�างโอกาสการขยายธุรกิจป�จจ�บนัและธรุกิจประเภทใหม�ในอนาคต โดย
จะต�องเป�นการตอบโจทย�ความต�องการของลูกค�า ผู�บร�โภค และผู�ถอืหุ�น โดยยังคงมาตรฐานโครงการท่ีมีคณุภาพในราคาทีเ่หมาะสม ท้ังนี ้บร�ษทัคาํนึง
ถงึการทาํงานร�วมกันด�วยความสัมพนัธ�อันดี ระหว�างบร�ษัท พนกังาน ลูกค�า คู�ค�า และผู�ลงทุน เพ�อ่ก�อให�เกดิประสิทธิภาพในการดําเนนิธรุกิจ เพ�อ่ให�
บร�ษัทเติบโตได�อย�างย่ังยนืต�อไป

 ในนามของคณะกรรมการบร�ษัท คณะผู�บร�หาร และพนักงานของบร�ษัท ออลล� อินสไปร� ดีเวลลอปเม�นท� จาํกัด (มหาชน) หร�อ ALL ขอขอบคณุ
ท�านผู�ถอืหุ�น ผู�ลงทนุ พนัธมิตรทางธรุกิจ ตลอดจนลูกค�า ท่ีสนับสนุนการดาํเนนิงานของบร�ษทัเป�นอย�างดมีาโดยตลอด



สารจากประธานเจ�าหน�าที่บร�หาร
 ป� 2563 “ออลล� อินสไปร�” ท�ามกลางการเปล่ียนแปลงและการผนัผวนของเศรษฐกจิไทยและเศรษฐกิจ
โลกซ่ึงได�รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ส�งผลให�เศรษฐกิจเกิดการชะลอ
ตัวอย�างหนัก ประกอบกับหนี้ครัวเร�อนอยู�ในระดับสูง อีกทั้งผู�บร�โภคมีความระมัดระวังในการใช�จ�ายและใช�
เวลาในการตัดสินใจซื้อที่อยู�อาศัยนานข�้น นอกจากนี้จํานวนนักท�องเที่ยวต�างชาติที่ขยายตัวตํ่ากว�าที่ประ
เมินไว� รวมท้ังมาตรการควบคมุสินเชือ่ท่ีอยู�อาศยัใหม� (LTV) ของธนาคารแห�งประเทศไทยท่ีต�อเนือ่งมาจาก
ป� 2562 ทําให�เกิดป�จจัยลบและมผีลให�ตลาดอสังหาร�มทรัพย�โดยเฉพาะตลาดคอนโดมิเนียมยงัคงชะลอตัว
เน่ืองจากกําลังซื้อจากต�างชาติหายไป และกําลังซ้ือภายในประเทศหยุดชะงัก ซึ่งเป�นผลกระทบท่ีหลีกเล่ียง
ไม�ได� อีกทั้งยังเป�นป�จจัยที่อยู�นอกเหนือการควบคุม

 ท่ีผ�านมานโยบายภาครฐัมีส�วนสําคญัในการสนับสนุนและฟ��นตัวของเศรษฐกิจโดยรวมผ�านโครงการ 
“เพ��มกําลังซ้ือให�แก�ผู�ถอืบัตรสวสัดกิารแห�งรฐั” โครงการ “คนละคร�ง่” และมาตรการ “ช�อปดมีคีนื” ซ่ึงจะมี
ส�วนช�วยประคบัประคองเศรษฐกิจไทย รักษาระดบัการจ�างงาน และสนบัสนนุเศรษฐกิจชมุชนให�มีเมด็เง�นหมุน
เว�ยนในเศรษฐกิจฐานราก สําหรบัธรุกิจภาคอสังหาร�มทรัพย� นโยบายสําคญัท่ีเข�าช�วยเหลือม ี2 มาตรการ

สําคญัคอื 1.มาตรการลดภาษทีีด่นิและสิ�งปลูกสร�าง” โดยให�ลดภาษีในอัตราร�อยละ 90 ของจาํนวนภาษีท่ีคาํนวณ 2.“มาตรการลดค�าธรรมเนียมจด
ทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสําหรับท่ีอยู�อาศัย”โดยลดค�าธรรมเนียมการโอนจากร�อยละ 2 ลงเหลือร�อยละ 0.01 และลดค�าธรรมเนียมการจํานองจาก
ร�อยละ 1 ลงเหลือร�อยละ 0.01 (เฉพาะการโอนและจดจํานองในคราวเดียวกัน)สําหรับที่อยู�อาศัยใหม�ราคาไม�เกิน 3 ล�านบาทต�อหน�วย ซึ่งครอบคลุม
บ�านเด่ียว บ�านแฝด บ�านแถวอาคารพาณิชย�และห�องชุด ซ่ึงคาดว�าจะสามารถฟ��นฟ�และช�วยพยุงธุรกิจภาคอสังหาร�มทรัพย�ให�กลับมาดีข�้นได� แต�สิ�ง
สําคัญที่สุดคือผู�ประกอบการทุกรายต�องเร�ยนรู�ที่ปรับตัวให�สอดคล�องไปกับสถานการณ�ที่มีการเปล่ียนแปลงอยู�ตลอดเวลา

 การปรับตัวท�ามกลางว�กฤตเศรษฐกิจคือ “การเปล่ียนว�กฤตให�เป�นโอกาส” ซ่ึงเป�นแนวทางการดําเนินธุรกิจของออลล� อินสไปร�เร��มจากการ
เปล่ียนแนวคิดสู�การปรับตัว ปรับเปล่ียนแผนดําเนินธุรกิจและกลยุทธ�ทางการตลาดให�สอดคล�องและเป�นไปตามสถานการณ�มุ�งเน�นเชิงนโนบายสู�การ
ลงมือปฏิบัติอย�างจร�งจัง รอบคอบและรัดกุม ซึ่งการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 กลายเป�นตัวแปรสําคัญท่ีทําให�ว�ถีการใช�ชีว�ตของผู�
บร�โภคหร�อลูกค�าเปล่ียนไปโดยสิ�นเชิง ทุกกลุ�มธรุกจิรวมไปถงึตลาดอสังหาร�มทรัพย�ต�องพร�อมรับมือกับความปกติใหม� หร�อท่ีเร�ยกว�า “New Normal”
เพ�่อรองรับพฤติกรรมและความต�องการของผู�บร�โภคแบบใหม�ที่จะเข�ามาแทนที่การใช�ชีว�ตในรูปแบบเดิม

  “All Together with Passion” จากความท�าทายสู�ก�าวสําคญัของ “ALL” เรายึดมัน่ท่ีจะสร�างความแข็งแกร�งให�เป�นเอกลักษณ�ที่ไม�เหมือนใคร
มุ�งเน�นการพฒันาธุรกิจอสังหาร�มทรพัย�พร�อมส�งมอบบร�การทีเ่ข�าใจและเข�าถงึลูกค�าอย�างแท�จร�ง หัวใจสําคญัคอืความเป�นมืออาชพีและความสามารถ
ของคณะผู�บร�หาร พนกังาน ในการปรบัตัวหาว�ธกีารบรรเทาและลดความเส่ียงทีอ่าจเกิดข�น้เพ�อ่รกัษาสมดลุของธรุกิจ ทีสํ่าคญับร�ษัทฯ ยังคงให�ความ
สําคญัในการสร�างโอกาสให�กับเดก็ สังคมและสิ�งแวดล�อมอย�างต�อเน่ือง เพ�อ่การดาํเนินธรุกจิท่ีม่ันคงและยัง่ยนื พร�อมนําพาทกุท�านก�าวข�ามผ�านช�วง
เวลาที่ยากลําบากนี้ไปให�ได�ร�วมกัน

 สุดท�ายน้ีในนามของบร�ษัท ออลล� อินสไปร� ดเีวลลอปเม�นท� จํากัด (มหาชน) ขอขอบคณุคณะผู�บร�หารและพนักงานทุกท�าน สําหรับความมุ�งม่ัน
ต้ังใจและทํางานอย�างหนักเพ�อ่ช�วยผลักดันการเติบโตของบร�ษัทฯ และขอแสดงความขอบคณุจากใจจร�งต�อผู�ถอืหุ�น สถาบนัการเง�น ส่ือมวลชน รวมถงึ
พันธมิตรทางธุรกิจทุกท�าน ท่ีให�การสนับสนุนและไว�วางใจกับ “ALL” ตลอดระยะเวลาหลายป�ท่ีผ�านมา หวังเป�นอย�างยิ�งว�าเราจะชื่นชมเส�นทางแห�ง
ความสําเร็จต�างๆ ที่จะเกิดข�้นในอนาคตอันใกล�นี้ไปด�วยกัน

นายธนากร ธนวร�ทธ์ิ
ประธานเจ�าหน�าที่บร�หาร 

บร�ษัท ออลล� อินสไปร� ดีเวลลอปเม�นท� จํากัด (มหาชน)



คณะกรรมการบร�ษัท

คุณเกศรา มัญชุศร�

ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

คุณมนัส แจ�มเวหา

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพ�จารณาค�าตอบแทน

คุณชาตร� ศิร�พานิชกุล

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพ�จารณาค�าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ

คุณธนากร ธนวร�ทธ์ิ

กรรมการ / ประธานเจ�าหน�าท่ีบร�หาร / ประธานกรรมการบร�หาร

คุณดุษฎี เล็กยิ�ม

กรรมการ / กรรมการบร�หาร / ผู�ช�วยรองประธานเจ�าหน�าท่ีบร�หาร

คุณชวนา ธนวร�ทธ์ิ

กรรมการ / ประธานเจ�าหน�าท่ีกลุ�มงานการจัดการ



คณะกรรมการบร�หาร

คุณธนากร ธนวร�ทธ์ิ

กรรมการบร�หาร / ประธานเจ�าหน�าท่ีบร�หาร

คุณดุษฎี เล็กยิ�ม

กรรมการบร�หาร / ผู�ช�วยรองประธานเจ�าหน�าท่ีบร�หาร

คุณรว�สุต บุญอาภา

กรรมการบร�หาร / ประธานเจ�าหน�าท่ีกลุ�มงานการตลาด

คุณชวนา ธนวร�ทธ์ิ

ประธานเจ�าหน�าท่ีกลุ�มงานการจัดการ

คุณสุทธิดา พันไพศาล

กรรมการบร�หาร / ประธานเจ�าหน�าท่ีกลุ�มงานการเง�น



“WE MAKE LUXURY ACCESSIBLE”
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1. โครงสร�างและการดาํเนนิงานของกลุ�มบรษิทั 

 

1.1 นโยบาย และภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
 

บริษัท ออลล� อินสไปร� ดีเวลลอปเม�นท� จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรพัย�

ส ําหร ับการอยู �อาศัยแบบแนวสูง ได �แก �  โครงการคอนโดมิ เน ียมแบบ Low Rise และ High Rise และ

อสังหาริมทรัพย�สําหรับการอยู�อาศัยแบบแนวราบ ได�แก� ทาวน�โฮม และธุรกิจให�บริการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ

พัฒนาอสังหาริมทรัพย� ได�แก� ธุรกิจให�บริการเป�นตัวแทนและนายหน�าในการขายอสังหาริมทรัพย�สําหรับ

ตลาดต�างประเทศ  ทั้งของกลุ�มบริษัทและผู �ประกอบการอสังหาริมทรัพย�รายอื ่น ธุรกิจลงทุนและซื้อขาย

อสังหาริมทรัพย�ท่ีสร�างแล�วเสร็จโดยผู�ประกอบการอสังหาริมทรัพย�รายอ่ืน และธุรกิจให�บริการบริหารจัดการ

นิติบุคคลอาคารชุดให�แก�โครงการที่บริษัทฯ เป�นผู�พัฒนาเพื่อตอบสนองความต�องการของลูกค�า โดยเฉพาะ
กลุ�มคนรุ�นใหม�และวัยทํางานที ่มีศักยภาพในการซื้อ ในราคาที่สามารถเป�นเจ�าของได� ตลอดจนการสร�าง

ประสบการณ�ที่ดีของแบรนด�และสินค�าของบริษัทฯ แก�ลูกค�า รวมไปถึงการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย�

ใหม�ๆ ท่ีเต็มเป��ยมไปด�วยความสมบูรณ�และเท�าทันต�อยุคสมัย ภายใต�แนวคิด “Class of Living : ชีวิตท่ีมีระดับ 

คือชีวิตท่ีคุณเลือกเอง” 
 

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย�ของบริษัทฯ เริ่มต�นจากคุณธนากร ธนวริทธิ์ (“คุณธนากร”) ประธานเจ�าหน�าท่ีบริหาร

บริษัท ซึ ่งมีประสบการณ�เป�นผู �บริหารของบริษัทชั ้นนําหลายบริษัท โดยคุณธนากรมีความสนใจและมี

ประสบการณ�ลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย� ไม�ว�าจะเป�นการลงทุนเพื่ออยู�อาศัยเอง ซื้อขายและ/หรือให�เช�าห�อง

ชุดคอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพฯ มาเป�นเวลากว�า 10 ป� ด�วยประสบการณ�ดังกล�าว จึงได�พบเห็นส�วนที่ขาด

หายไป หรือข�อบกพร�องของการพัฒนาที่อยู�อาศัย คุณธนากรจึงได�เล็งเห็นถึงโอกาสในการเติบโตของธุรกิจ

พัฒนาอสังหาริมทรัพย�สําหรับการอยู �อาศัยเพื่อขาย และช�องว�างระหว�างความต�องการของลูกค�ากับ

ผู�ประกอบการอสังหาริมทรัพย�รายใหญ� ณ ขณะนั้น ประกอบกับคุณธนากรและทีมผู�บริหารมี Passion ที่จะ

พัฒนาอสังหาริมทรัพย�สําหรับการอยู�อาศัย ท่ีอยากให�ทุกคนมีท่ีพักอาศัยในราคาท่ีสามารถเป�นเจ�าของได�และ
เป�นไปตามความคาดหวังของลูกค�าเม่ือเปรียบเทียบกับมูลค�าของสินค�า ดังน้ัน ในป� 2556 คุณธนากรจึงจัดตั้ง

บริษัท ออลล� อินสไปร� ดีเวลลอปเม�นท� จํากัด ด�วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรกจํานวน 2 ล�านบาท โดยมีความตั้งใจท่ี

จะเป�นผู�ประกอบการอสังหาริมทรัพย�รายใหม� ท่ีพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย�สําหรับการอยู�อาศัย จากแรง

บันดาลใจ (Inspire) ของผู �บริหารและพนักงานทุกคนในบริษัทฯ เพื ่อส�งต�อโครงการอสังหาริมทรัพย�ที่มี

คุณภาพและตรงกับความต�องการของลูกค�า ต�อมาในป� 2557 ได�เป�ดขาย     “The Excel Bearing” เป�น

โครงการแรกโดยเป�นคอนโดมิเนียมแบบ Low Rise ความสูง 8 ชั้น จํานวน 60 ยูนิต ตั้งอยู�ที่ถนนสุขุมวิท 105 

ซอยลาซาล 11 บางนา กรุงเทพฯ และได�รับการตอบรับจากลูกค�าเป�นอย�างดี จนถึงป�จจุบัน โดย ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2563 กลุ�มบริษัทมีโครงการประเภทคอนโดมิเนียมที่พัฒนาแล�วเสร็จและป�ดโครงการแล�วจํานวน 8 

โครงการ มีโครงการที่อยู�ระหว�างการขายและก�อสร�างจํานวน 8 โครงการ และมีโครงการที่อยู�ระหว�างรอการ

พัฒนาและอยู�ระหว�างการขายจํานวน 2 โครงการ และโครงการประเภททาวน�โฮมท่ีอยู�ระหว�างการการขายและ

ก�อสร�างอีก 1 โครงการ 

 

 ต�อมาในป� 2558 บริษัทฯ ได�แปรสภาพเป�นบริษัทมหาชนจํากัด ภายใต�ชื่อ “บริษัท ออลล� อินสไปร� ดี

เวลลอปเม�นท� จํากัด (มหาชน) หรือ ALL” โดยมีวิสัยทัศน�ท่ีจะเป�นผู�ประกอบการอสังหาริมทรัพย�รายใหญ� 10 



รายงานประจําป� 2563 บริษัท ออลล� อินสไปร� ดีเวลลอปเม�นท� จํากัด (มหาชน)

   

 

8 

อันดับแรกของประเทศไทย เพื่อสร�างความน�าเช่ือถือและความเช่ือม่ันให�แก�ผู�ท่ีเก่ียวข�องไม�ว�าจะเป�นผู�ถือหุ�น คู�ค�า 

รวมถึงพนักงาน และให�เข�าถึงแหล�งเงินทุนจากตลาดเงินและตลาดทุนสําหรับพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย�

ใหม�ในอนาคต  ท้ังน้ี บริษัทฯ มีเงินลงทุนในบริษัทย�อยจํานวน 5 บริษัท ได�แก�  
 

1. บริษัท ไทย ดี เรียลเอสเตท จํากัด (“Thai D”)  

ประกอบธุรกิจให�บริการเป�นตัวแทนและนายหน�าขายอสังหาริมทรัพย�สําหรับตลาดต�างประเทศ
ของกลุ�มบริษัทและผู�ประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย�รายอ่ืน  

2. บริษัท ไรส� เอสเตท จํากัด (“RISE”)  

ประกอบธุรกิจลงทุนและซื ้อขายอสังหาริมทรัพย�ที ่สร �างแล�วเสร ็จ โดยผู �ประกอบการ

อสังหาริมทรัพย�รายอ่ืน 

3. บริษัท ออลล� พร็อพเพอร�ตี้ เซอร�วิส จํากัด (“ALL Prop”)  

ประกอบธุรกิจให�บริการบริหารจัดการนิติบุคคลอาคารชุดซึ่งเป�นโครงการของบริษัทฯ 

4. บริษัท ออลล� ลักซ� วัน จํากัด (“ALL Lux”)  

ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย�สําหรับการอยู�อาศัย ประเภทคอนโดมิเนียมแบบ Luxury 

5. บริษัท ออลล� รีเทล 1 จํากัด (“ALL Reatail One”)  

ประกอบกิจการห�างสรรพสินค�า พลาซ�า พื้นท่ีให�เช�าเพื่อการค�า 
 

นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังมีเงินลงทุนในกิจการร�วมค�าอีก 4 บริษัท คือ บริษัท ออลล� อินสไปร�-ฮูซิเออร� สุขุมวิท 50 

จํากัด (“ALL Hoosiers”) ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย�ของโครงการคอนโดมิเนียม The Excel 

Hideaway Sukhumvit 50 , บริษัท เอเอชเจ เอกมัย จํากัด (“AHJ Ekkamai”) ประกอบธุรกิจพัฒนา

อสังหาริมทรัพย�ของโครงการคอนโดมิเนียม Impression Ekkamai  , บริษัท เอจี ทองหล�อ16 จํากัด (“AG 

Thonglor16”) ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรพัย�ของโครงการคอนโดมิเนียม บริเวณซอยทองหล�อ 16 และ 

บริษัท เอเจ เจริญนคร จํากัด (“AJ Charoennakhon”) ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย�ของโครงการ

คอนโดมิเนียม บริเวณถนนเจริญนคร 
 

ธุรกิจหลักของกลุ�มบริษัทประกอบไปด�วย 
 

1. ธุรกิจพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย�สําหรับการอยู�อาศัย ประเภทคอนโดมิเนียม  
 

§ โครงการภายใต�ช่ือ “The Excel” เป�นโครงการคอนโดมิเนียมแบบ Low Rise ความสูงไม�เกิน 8 

ช้ัน เน�นกลุ�มลูกค�าระดับกลาง ซึ่งเป�นคนรุ�นใหม�และอยู�ในวัยทํางานท่ีสามารถเป�นเจ�าของได�แทน

การเช�าห�องชุด  

§ โครงการภายใต�ช่ือ “RISE” เป�นโครงการคอนโดมิเนียมท้ังแบบ Low Rise และ High Rise เน�น

กลุ�มลูกค�าระดับกลาง – ระดับบน ซึ่งเป�นคนทํางานท่ีเน�นความทันสมัยและความสะดวกสบาย

เป�นหลัก   
 

§ โครงการภายใต�ชื่อ “Impression” เป�นโครงการคอนโดมิเนียมแบบ Luxury โดยเน�นทําเลที่มี

ศักยภาพ เจาะกลุ�มลูกค�าระดับบน – ระดับไฮเอนด� ซึ่งเป�นกลุ�มลูกค�าท่ีมีกําลังซื้อสูง  
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 ทั้งนี้ บริษัทฯ เน�นการพัฒนาโครงการในบริเวณพื้นที่แนวระบบขนส�งมวลชนหลักของกรุงเทพฯ 

เช�น รถไฟฟ�า BTS สายสีเขียว และรถไฟฟ�า MRT สายสีน้ําเงิน เป�นต�น รวมถึงทําเลใกล�เคียงอ่ืนท่ีมีศักยภาพ 

เช�น ใกล�ทางด�วน พื้นท่ีท่ีอยู�ในความต�องการของกลุ�มลูกค�า หรือมีความหนาแน�นของชุมชน เป�นต�น 
 

2. ธุรกิจพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย�แนวราบ ประเภททาวน�โฮม ภายใต�ช่ือ “The Vision” เป�นโครงการ

ทาวน�โฮมหน�ากว�าง 5-5.5 เมตร เน�นกลุ�มลูกค�าระดับกลาง - ระดับกลางบน ซึ่งเป�นกลุ�มลูกค�าท่ีต�องการ

พื้นท่ีใช�สอยเหมือนบ�านเดี่ยว และเหมาะกับกลุ�มลูกค�าท่ีเป�นครอบครัว 
 

3. ธุรกิจให�บริการเป�นตัวแทนและนายหน�าในการขายอสังหาริมทรัพย�สําหรับตลาดต�างประเทศท้ังของกลุ�ม
บริษัทและผู�ประกอบการอสังหาริมทรัพย�รายอ่ืนๆ ซึ่งเป�นลูกค�าต�างชาติท่ีมีความต�องการและสนใจลงทุน

ในอสังหาริมทรัพย�ในประเทศไทย และเป�นกลุ�มประเทศท่ีมีกําลังซื้อสูง  
 

4. ธุรกิจลงทุนและซื้อขายอสังหาริมทรัพย�ที่สร�างแล�วเสร็จจากผู�ประกอบการอสังหาริมทรัพย�รายย�อย 

ภายใต�ช่ือ “Rise Venture”  
 

5. ธุรกิจให�บริการบริหารจัดการนิติบุคคลอาคารชุด ซึ่งเป�นงานให�บริการหลังการขายโครงการของบริษัทฯ 

เพื ่อให �ลูกบ�านหรือลูกค�าได�รับความพอใจและประสบการณ�ที ่ดีในการซื ้อโครงการของบริษัทฯ   

 

6. ธุรกิจพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย�สําหรับการพาณิชย� ซึ่งประกอบกิจการห�างสรรพสินค�า พลาซ�า 

พื้นท่ีให�เช�า เพื่อสร�างรายได�ประจําให�กับบริษัทฯ โดยโครงการตั้งอยู�ในจังหวัดชลบุร ีภายใต�ช่ือ เดอะ นิว 

ฟอรั่ม พลาซ�า  

 

1.1.1  วิสัยทัศน� วัตถุประสงค� และเป�าหมาย  
 

วิสัยทัศน�  

กลุ�มบริษัทมีความมุ�งม่ันทุ�มเทแรงบันดาลใจท้ังหมดเพื่อสร�างสรรค�คุณภาพท่ีดีในการอยู�อาศัยและมุ�งหวังท่ีจะ

เป�นบริษัทผู�ประกอบการพัฒนาอสังหารมิทรัพย�ช้ันนําติดอันดับ 1 ใน 10 ของประเทศไทย 
 

พันธกิจ  

กลุ�มบริษัทมีความตั้งใจท่ีจะส�งมอบสินค�าและบริการท่ีดีท่ีสุดให�กับลูกค�า เพื่อตอบโจทย�รูปแบบการดํารงชีวิต

ทุกความต�องการของลูกค�าและเป�น Class of Living ในรูปแบบของคนรุ�นใหม�ได�อย�างครบถ�วน  
 

กลยุทธ� 

1)  การมุ�งเน�นพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย�บนพื้นท่ีในรัศมีสถานีขนส�งมวลชนระบบรางและทําเลอ่ืนท่ีมี

ศักยภาพ 

 

กลุ�มบริษัทมุ�งเน�นการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย�บนพื้นท่ีท่ีมีศักยภาพและเพียบพร�อมไปด�วยส่ิงอํานวย

ความสะดวกโดยเฉพาะโครงสร�างพื้นฐาน กล�าวคือ พื้นท่ีท่ีเช่ือมโยงถนนได�หลายสาย และเช่ือมต�อใจกลางเมือง

ได�อย�างสะดวก โดยอยู�ในรัศมีสถานีขนส�งมวลชนหลักของกรุงเทพฯ อาทิ พื้นท่ีบริเวณถนนบางนา-ตราด และ
ถนนสุขุมวิท เป�นต�น  นอกจากนี้ กลุ�มบริษัทได�เล็งเห็นถึงปริมาณความต�องการที่พักอาศัยในทําเลอื ่นที่มี
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ศักยภาพ กลุ�มบริษัทจึงมีแผนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย�ประเภทคอนโดมิเนียมพื้นที่อื่นที ่มีศักยภาพ 

กล�าวคือ พื้นที่เป�นส�วนต�อขยายศูนย�กลางธุรกิจ (New Central Business District หรือ New CBD) เช�น 

พื้นท่ีบริเวณถนนพระราม 9 และถนนรัชดาภิเษก เป�นต�น 
 

2)  การพัฒนาและออกแบบโครงการท่ีเป�นเอกลักษณ�และมุ�งเน�นให�ผู�อยู�อาศัยใช�ชีวิตได�จริง 
 

กลุ�มบริษัทตระหนักถึงความสําคัญของการออกแบบทุกโครงการ โดยทุกโครงการของบริษัทฯ มีรูปแบบอาคาร

คล�ายกันเพื่อความเป�นเอกลักษณ� และโดดเด�น โดยจะปรับเปลี่ยนรูปแบบไปตามพื้นที่ความเหมาะสมในแต�ละ

ความต�องการของลูกค�าในทําเลน้ันๆ นอกจากน้ี กลุ�มบริษัทมุ�งเน�นการพัฒนาโครงการให�ผู�อยู�อาศัยใช�ชีวิตได�

จริง โดยคํานึงถึงทุกรายละเอียดของการอยู�อาศัย เช�น การออกแบบและแบ�งสัดส�วนห�องน่ังเล�น ห�องนอน และ

ห�องครัว ให�เหมาะสมกับความต�องการของลูกค�า และยังคํานึงถึงการใช�ประโยชน�สูงสุดของพื้นที ่ใช�สอยใน

อาคาร เพื ่อยกระดับการใช�ชีวิต และส�งมอบสินค�าที ่ดีที ่สุดในราคาที ่เข�าถึงได� (Make Luxury Become 

Accessible) 
 

3)  การพิจารณาโอกาสการลงทุนและซื้อขายโครงการอสังหาริมทรัพย�ที่สร�างแล�วเสร็จจากผู�ประกอบการ

อสังหาริมทรัพย�รายย�อย 
 

นอกจากการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย�เพื่อขายของกลุ�มบริษัทเองแล�วน้ัน กลุ�มบริษัทเล็งเห็นถึงช�องว�าง

ระหว�างผู�ประกอบการอสังหาริมทรัพย�รายย�อยรายอ่ืนท่ีสร�างแล�วเสร็จแต�ยังขายไม�ได� และความต�องการของ
ลูกค�าในทําเลที่ต�องการ โดยกลุ�มบริษัทจะพิจารณาโอกาสการลงทุนในโครงการอสังหาริมทรัพย�ที่สร�างแล�ว

เสร็จจากผู�ประกอบการอสังหาริมทรัพย�รายย�อยแล�วนํามาเพิ่มมูลค�าเพื่อขายต�อให�ลูกค�า เพื่อเพิ่มความ

ต�อเน่ืองของรายได�ของกลุ�มบริษัทในอนาคต ควบคู�ไปกับการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย�ของกลุ�มบริษัท  
 

1.1.2   การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญ 
 

ประวัติความเป�นมา 

บริษัทฯ จดทะเบียนจัดตั้งเป�นบริษัทจํากัดตามกฎหมายไทยเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2556 โดยคุณธนากร เพื่อ

ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย�สําหรับการอยู�อาศัยประเภทคอนโดมิเนียม ภายใต�ชื่อโครงการ “The 

Excel” โดยเริ่มพัฒนาโครงการ Low Rise โครงการแรก คือ “The Excel Bearing” ที่ซอยลาซาล 11 บางนา 

กรุงเทพฯ ซึ่งได�รับการตอบรับจากลูกค�าเป�นอย�างดี และบริษัทฯ ได�เป�ดโครงการใหม�เรื่อยมาจนถึงป�จจุบัน 

นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังได�พัฒนาอสังหาริมทรัพย�ประเภทคอนโดมิเนียมแบบ High Rise และ Low Rise ภายใต�

ช่ือโครงการ “RISE” โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย�ประเภทคอนโดมิเนียมแบบ Luxury Residence ภายใต�
ชื่อโครงการ “Impression” และโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย�ประเภททาวน�โฮม ภายใต�ชื่อโครงการ “The 

Vision”   
 

ต�อมาเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 บริษัทฯ ได�ดําเนินการจดทะเบียนแปรสภาพเป�นบริษัทมหาชนจํากัด 

ภายใต�ชื่อ บริษัท ออลล� อินสไปร� ดีเวลลอปเม�นท� จํากัด (มหาชน) โดยบริษัทฯ มีความประสงค�ที่จะประกอบ

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย�อย�างต�อเนื่องต�อไป จึงได�เตรียมความพร�อมในการเข�าจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย�แห �งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย�ฯ”) เพื ่อระดมเง ินทุนสําหรับการพัฒนาโครงการ
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อสังหาริมทรัพย�ใหม�ในอนาคต เพื ่อให�บรรลุตามวิสัยทัศน�ที ่จะเป�น 1 ใน 10 รายของผู �ประกอบการ

อสังหาริมทรัพย�ช้ันนําในประเทศไทยในอีก 5 ป�ข�างหน�า    
 

พัฒนาการที่สําคัญ 

พัฒนาการที่สําคัญของบริษัทฯ เกี่ยวกับการเปลี ่ยนแปลงอํานาจในการควบคุมบริษัทฯ และลักษณะการ

ประกอบธุรกิจนับตั้งแต�จัดตั้งบริษัทฯ มีดังต�อไปน้ี 
 

ป� 2556  

§ วันที่ 29 มีนาคม 2556 จัดตั้งบริษัทฯ ด�วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 2 ล�านบาท แบ�งเป�นหุ�นสามัญ

จํานวน 20,000 หุ�น มูลค�าท่ีตราไว�หุ�นละ 100 บาท 

§ เดือนพฤษภาคม 2556 บริษัทฯ ได�เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 2 ล�านบาท เป�น 10 ล�านบาท โดยออก

หุ�นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 80,000 หุ�น มูลค�าท่ีตราไว�หุ�นละ 100 บาท 

§ เดือนมิถุนายน 2556 จัดตั้งบริษัท ทีซี ดีเวลลอปเม�นท� จํากัด ด�วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1 ล�าน

บาท เพื่อประกอบธุรกิจบริหารจัดการนิติบุคคลสําหรับโครงการต�างๆ ของกลุ�มบริษัท ซึ่งต�อมาได�

เปล่ียนช่ือเป�นบริษัท ออลล� พร็อพเพอร�ตี ้เซอร�วิส จํากัด 
 

ป� 2557 

§ เดือนกุมภาพันธ� 2557 บริษัทฯ ได�เป�ดขายโครงการแรกคือ “The Excel Bearing” ที่ซอยลาซาล 

11 จํานวน 60   ยูนิต มูลค�าโครงการประมาณ 106 ล�านบาท 

§ เดือนสิงหาคม 2557 บริษัทฯ ได�เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 10 ล�านบาท เป�น 160 ล�านบาท โดยออก

หุ�นสามัญ    เพิ่มทุนจํานวน 1,500,000 หุ�น มูลค�าท่ีตราไว�หุ�นละ 100 บาท 

§ เดือนตุลาคม 2557 บริษัทฯ ได�เป�ดขายโครงการ “The Excel Hideaway” ที่ซอยลาซาล 11 

จํานวน 159 ยูนิต มูลค�าโครงการประมาณ 273 ล�านบาท 
 

ป� 2558 

§ เดือนพฤษภาคม 2558 บริษัทฯ ได�เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 160 ล�านบาท เป�น 210 ล�านบาท โดย

ออกหุ�นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 500,000 หุ�น มูลค�าท่ีตราไว�หุ�นละ 100 บาท 

§ เดือนมิถุนายน 2558 บริษัทฯ ได�เป�ดขายโครงการ “The Excel Hybrid” ที่ซอยลาซาล 8 จํานวน 

78 ยูนิต มูลค�าโครงการประมาณ 159 ล�านบาท  

§ เดือนกรกฎาคม 2558 บริษัทฯ ได�เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 210 ล�านบาท เป�น 410 ล�านบาท โดย

ออกหุ�น      สามัญเพิ่มทุนจํานวน 2,000,000 หุ�น มูลค�าท่ีตราไว�หุ�นละ 100 บาท 

§ วันท่ี 20 พฤศจิกายน 2558 บริษัทฯ ได�แปรสภาพเป�นบริษัทมหาชนจํากัด โดยใช�ช่ือบริษัท ออลล� 

อินสไปร�        ดีเวลลอปเม�นท� จํากัด (มหาชน) ด�วยทุนจดทะเบียนและชําระแล�ว 410 ล�านบาท 

แบ�งเป�นหุ�นสามัญจํานวน 410,000,000 หุ�น มูลค�าท่ีตราไว�หุ�นละ 1 บาท 

 

ป� 2559 

§ จัดตั้งบริษัทใหม� 2 แห�งคือ บริษัท ไทย ดี เรียลเอสเตท จํากัด เพื่อประกอบธุรกิจเป�นตัวแทนและ

นายหน�าขายอสังหาร ิมทร ัพย� ในตลาดต�างประเทศให �ก ับบร ิษ ัทฯ และผ ู �ประกอบการ
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อสังหาริมทรัพย�รายอ่ืนในอุตสาหกรรม และบริษัท ไรส� เอสเตท จํากัด เพื่อประกอบธุรกิจลงทุนและ

ซื้อขายอสังหาริมทรัพย�ท่ีพัฒนาแล�วเสร็จโดยผู�ประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย�รายอ่ืน 

§ บริษัทฯ เป�ดขายโครงการรวมท้ังส้ิน 5 โครงการ คือ 

1. “The Excel Parc” ที่ซอยลาซาล 19 จํานวน 104 ยูนิต มูลค�าโครงการประมาณ 188 ล�าน

บาท 

2. “The Excel Groove” เฟส 1 และ 2 ท่ีซอยลาซาล 52 จํานวน 420 ยูนิต มูลค�าโครงการประมาณ 

722 ล�านบาท 

3. “The Excel Udomsuk” จํานวน 228 ยูนิต มูลค�าโครงการประมาณ 429 ล�านบาท 

4. “The Excel KhuKhot” อาคาร B และอาคาร C จํานวน 395 ยูนิต มูลค�าโครงการประมาณ 

478 ล�านบาท 

5. “RISE Rama 9” จํานวน 652 ยูนิต มูลค�าโครงการประมาณ 1,612 ล�านบาท 
 

ป� 2560  

§ บริษัทฯ เข �าร �วมทุนกับ Hoosiers Asia Pacific Pte. Ltd. ซึ่งเป�นบริษัทในกลุ �ม Hoosiers 

Holdings ซึ่งเป�นบริษัทที่ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย�ที่ประเทศญี่ปุ�นและเป�นบริษทัจด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย�โตเกียว โดยได�จัดตั้งบริษัทร�วมทุนคือ บริษัท ออลล� อินสไปร�-ฮูซิเออร� 

สุขุมวิท 50 จํากัด เพื่อพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียม “The Excel Hideaway Sukhumvit 50” 

ร�วมกัน โดยบริษัทฯ ถือหุ�นในสัดส�วนร�อยละ 51 และ Hoosiers Asia Pacific Pte. Ltd. ถือหุ�นใน
สัดส�วนร�อยละ 49  

§ บริษัทฯ เป�ดขายโครงการท้ังส้ิน 5 โครงการ คือ 

1. “The Excel KhuKhot” อาคาร A จํานวน 186 ยูนิต มูลค�าโครงการประมาณ 249 ล�านบาท 

2. “The Excel Groove” เฟส 3 ที่ซอยลาซาล 52 จํานวน 232 ยูนิต มูลค�าโครงการประมาณ 

500 ล�านบาท 

3. “The Excel Hideaway Sukhumvit 50” จํานวน 772 ยูนิต มูลค�าโครงการประมาณ 2,035 

ล�านบาท 

4. “The Excel Hideaway Sukhumvit 71” จํานวน 672 ยูนิต มูลค�าโครงการประมาณ 1,564 

ล�านบาท 

5. “The Excel Ratchada 17” จํานวน 235 ยูนิต มูลค�าโครงการประมาณ 580 ล�านบาท 

§ คุณธนากร ประธานเจ�าหน�าที่บริหารของบริษัทฯ ได�รับโล�ประกาศเกียรติคุณ “บุคคลตัวอย�างใน

ภาคธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย�” ในโครงการบุคคลคุณภาพแห�งป� ซึ ่งจัดโดยมูลนิธิสภา
วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีแห�งประเทศไทย 

 

ป� 2561 

§ บริษัทฯ ได�รับรางวัล Rising Star of the Year ในงานประกาศรางวัล Thailand Top Company 

Awards 2018 ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยหอการค�า ซึ่งเป�นรางวัลสําหรับองค�กรที่มีความโดดเด�น

และมีผลการดําเนินงานเติบโตอย�างก�าวกระโดด 

§ บริษัทฯ เป�ดโครงการ “Employer of Choice” เพื่อประกาศยกระดับเป�นบริษัทผู�ประกอบการ

อสังหาริมทรัพย�ท่ีให�ความสําคัญกับการบริหารทรัพยากรบุคคล  
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§ บริษัทฯ เป�ดขายโครงการใหม�เพิ่มเติมอีก 5 โครงการ คือ 

1. “The Excel Hideaway Ratchada – Huai Khwang” จํานวน 592 ยูนิต มูลค�าโครงการ

ประมาณ 1,532 ล�านบาท 

2. “Impression Phuket” โครงการคอนโดมิเนียม Luxury ตากอากาศ จํานวน 42 ยูนิต มูลค�า

โครงการประมาณ 2,048 ล�านบาท  

3. “RISE Phahon – Inthamara” โครงการคอนโดมิเนียมสูง 39 ชั้น จํานวน 384 ยูนิต มูลค�า

โครงการประมาณ 1,784 ล�านบาท ซึ่งเป�นโครงการคอนโดมิเนียมสูงโครงการแรก 

4. “The Excel Hideaway Lasalle 17” จํานวน 581 ยูนิต มูลค�าโครงการประมาณ 1,335 ล�าน

บาท 

5. “The Excel Ratchada 18” จํานวน 270 ยูนิต มูลค�าโครงการประมาณ 692 ล�านบาท 

§ ที่ประชุมวิสามัญผู�ถือหุ �น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 มีมติอนุมัติเพิ่มทุนจด

ทะเบียนบริษัทอีก 150,000,000 บาท แบ�งออกเป�นหุ�นสามัญจํานวน 150,000,000 หุ�นมูลค�าท่ี

ตราไว� 1.00 บาทต�อหุ�น จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 410,000,000 บาท เป�น 560,000,000 

บาท โดยเห็นชอบให�จัดสรรหุ�นสามัญเพิ่มทุนใหม�ดังกล�าว เพื่อเสนอขายให�แก�ประชาชนเป�นครั้ง

แรก (IPO) 

§ บริษัทฯ เข�าร�วมทุนกับ Hoosiers Asia Pacific Pte. Ltd. และ Kyushu Railway Company หรือ 

JR Kyushu ซึ่งดําเนินธุรกิจรถไฟฟ�าและธุรกิจหลายด�านในประเทศญี่ปุ�น โดยได�จัดตั้งบริษัทร�วม
ทุนแห�งที ่สอง คือ บริษัท เอเอชเจ เอกมัย จํากัด (“AHJ Ekkamai”) เพื ่อพัฒนาโครงการ

คอนโดมิเนียม “Impression Ekkamai” ร�วมกัน โดยบริษัทฯ ถือหุ �นในสัดส�วนร�อยละ 51, 

Hoosiers Asia Pacific Pte. Ltd. ถือหุ�นในสัดส�วนร�อยละ 29 และ Kyushu Railway Company 

ถือหุ�นในสัดส�วนร�อยละ 20 

§ บริษัทฯ เข�าร�วมทุนกับ Ground Property Pte. Ltd โดยได�จัดตั ้งบริษัทร�วมทุนแห�งที่สาม คือ 

บริษัท เอจี ทองหล�อ16 จํากัด (“AG Thonglor16”) เพื่อพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียม “บรเิวณ

ซอยทองหล�อ 16” ร�วมกัน โดยบริษัทฯ ถือหุ�นในสัดส�วนร�อยละ 62.10 และ Ground Property 

Pte. Ltd ถือหุ�นในสัดส�วนร�อยละ 37.90  

ป� 2562    

§ บริษัทฯ ระดมทุนโดยการเข�าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย�เอ็ม เอ ไอ (MAI) โดยมีการเริ่มซื้อขาย

ครั้งแรกเม่ือวันท่ี 8 พฤษภาคม 2562  

§ บริษัทฯ เป�ดขายโครงการใหม�เพิ่มเติมอีก 3 โครงการ คือ 

1. “Impression Ekkamai” โครงการคอนโดมิเนียม Luxury จํานวน 378 ยูนิต มูลค�าโครงการ

ประมาณ 4,967 ล�านบาท 

2. “The Excel Ladprao - Sutthisan” โครงการคอนโดมิเนียมจํานวน 420 ยูนิต มูลค�าโครงการ

ประมาณ 1,136 ล�านบาท  

3. “The Vision Ladprao - Nawamin” โครงการทาวน�โฮม จํานวน 308 ยูนิต มูลค�าโครงการ

ประมาณ 1,391 ล�านบาท ซึ่งเป�นโครงการทาวน�โฮม โครงการแรก 

ป� 2563    
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§ บริษัทฯ เข�าร�วมทุนกับ Kyushu Railway Company หรือ JR Kyushu ซึ่งดําเนินธุรกิจรถไฟฟ�า

และธุรกิจหลายด�านในประเทศญี่ปุ�น โดยได�จัดตั้งบริษัทร�วมทุนแห�งที่สาม คือ บริษัท เอเจ เจริญ

นคร จํากัด (“AJ Charoennakhon”) เพื่อพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมบริเวณถนนเจริญนคร

ร�วมกัน โดยบริษัทฯ ถือหุ�นในสัดส�วนร�อยละ 51 

§ ที่ประชุมสามัญผู�ถือหุ�น ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 มีมติอนุมัติเพิ่มทุนจด
ทะเบียนบริษัทอีก 140,000,000 บาท แบ�งออกเป�นหุ�นสามัญจํานวน 140,000,000 หุ�นมูลค�าท่ี

ตราไว� 1.00 บาทต�อหุ�น จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 560,000,000 บาท เป�น 700,000,000 

บาท โดยเห็นชอบให�จัดสรรหุ�นสามัญเพิ่มทุนใหม�ดังกล�าว เพื ่อรองรับการออกและเสนอขาย

ใบสําคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ที่จะเสนอขายต�อผู�ถือหุ�นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส�วนการถือหุ�น 

(Rights Offering) 

 

1.1.3.  ข�อมูลทั่วไปของบริษัทฯ 

 

ช่ือบริษัท  : บริษัท ออลล� อินสไปร� ดีเวลลอปเม�นท� จํากัด (มหาชน) 

All Inspire Development Public Company Limited 

ประเภทธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย�ที่อยู�อาศัยเพื่อขาย สําหรับโครงการ

ประเภทคอนโดมิเนียมและทาวน�โฮม  

ท่ีตั้งสํานักงานใหญ� : 4345 อาคารภิรัชทาวเวอร� แอท ไบเทค ชั้นที่ 18 ถนนสุขุมวิท      

แขวงบางนาใต� เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10250 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107558000458 

โทรศัพท�  : 02-029-9988  

โฮมเพจ : www.allinspire.co.th 

ทุนจดทะเบียน : 700,000,000 บาท 

ทุนท่ีออกและชําระแล�ว : 560,000,000 บาท 

 

1.2  ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

 

กลุ�มบริษัทประกอบธุรกิจพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย�เพื่ออยู�อาศัยท้ังโครงการอาคารชุดท่ีพักอาศัย

ประเภทคอนโดมิ เนียม และโครงการอสังหาริมทรัพย�ประเภทแนวราบ  เช �น  ทาวน� โฮม ลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย�เพื่อขาย รวมถึงธุรกิจให�บริการเป�นตัวแทนและนายหน�าในการขายอสังหาริมทรัพย�สําหรับ

ตลาดต�างประเทศ และธุรกิจอื ่นที ่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย� กลุ�มบริษัทเป�นผู�ประกอบการ

อสังหาริมทรัพย�ที่เน�นพัฒนาโครงการ ในทําเลที่ตั้งบริเวณแนวระบบขนส�งมวลชนระบบรางของกรุงเทพฯ 

โดยเฉพาะรถไฟฟ�า BTS สายสีเขียวและรถไฟฟ�า MRT สายสีน้ําเงินเพื่อตอบโจทย�การใช�ชีวิตของคนรุ�นใหม� 

โดยเน�นฟังก�ช่ันการใช�งาน การออกแบบท่ีทันสมัยพร�อมเฟอร�นิเจอร�ท่ีครบครัน การออกแบบพื้นท่ีใช�สอยให�

เกิดประโยชน�สูงสุดท้ังในส�วนของพื้นท่ีส�วนกลางและส่ิงแวดล�อมท่ีด ี ในราคาท่ีใครๆ สามารถเป�นเจ�าของได� 

ตามแนวคิด Class of Living “ชีวิตท่ีมีระดับ คือชีวิตท่ีคุณเลือกเอง” 
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 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ�มบริษัทมีโครงการประเภทคอนโดมิเนียมที่พัฒนาแล�วเสร็จและป�ด

โครงการแล�วจํานวน 8 โครงการ มีโครงการที่อยู�ระหว�างการขายและก�อสร�างจํานวน 8 โครงการ และมี

โครงการท่ีอยู�ระหว�างรอการพฒันาจํานวน 2 โครงการ และโครงการประเภททาวน�โฮมท่ีอยู�ระหว�างการการ

ขายและก�อสร�างอีก 1 โครงการ 

 

1.2.1   โครงสร�างรายได�ของกลุ�มบริษัท 

 

 ตามงบการเงิน สําหรับป� 2561 - 2563 สรุปได�ดังน้ี 

 
ดําเนินการโดย 

2561 2562 2563 

 ล�านบาท ร�อยละ ล�านบาท ร�อยละ ล�านบาท ร�อยละ 

รายได �จากการขาย

อสังหาริมทรัพย� 
ALL 

1,938.61 84.19 2,347.03 80.43 1,961.73 88.34 

รายได�ค�านายหน�า 

ร า ย ไ ด � จ า ก ก า ร

ให�บริการ 

ALL,Thai D 

ALL Prop 

321.35 13.95 490.68 16.81 140.29 6.32 

รวมรายได�หลัก  2,259.96 98.15 2,837.71 97.24 2,102.02 94.66 

รายได�อ่ืน  42.59 1.85 80.51 2.76 118.56 5.34 

รวมรายได�ทั้งหมด 
 

2,302.55 100.0

0 

2,918.22 100.00 2,220.57 100.00 

 

รายได�รวมของกลุ�มบริษัท ประกอบด�วย 1) รายได�จากการขายอสังหาริมทรัพย� 2) รายได�ค�านายหน�า จาก

การให�บริการเป�นนายหน�าในการขายอสังหาริมทรัพย� รวมถึงกําไรจากการลงทุนในอสังหาริมทรัพย�เพื่อ

ขาย 3) รายได�จากการให�บริการ ซึ่งให�บริการบริหารจัดการนิติบุคคลอาคารชุด และ 4) รายได�อื่น เช�น 

รายได�ดอกเบ้ียรับ เป�นต�น 

 

1.2.2  ข�อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ� 
 

1.2.2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ�และบริการ 
 

1) ธุรกิจพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย�เพื่อขาย 

โครงการอสังหาริมทรัพย�ของกลุ�มบริษัท สามารถแบ�งได�เป�น 2 ประเภทหลัก ได�แก� โครงการคอนโดมิเนียมท่ี

พักอาศัย และโครงการอสังหาริมทรัพย�แนวราบ 
 

1.1) โครงการคอนโดมิเนียมที่พักอาศัย 

กลุ�มบริษัทพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย� ประเภทคอนโดมิเนียมทั้งแบบ High Rise และ Low Rise โดย

เน�นทําเลท่ีตั้งโครงการบริเวณแนวระบบขนส�งมวลชนระบบรางในเขตกรุงเทพฯ เป�นหลักภายใต�ช่ือโครงการ

ดังน้ี 
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1.1.1 ) โครงการภายใต�ชือ่ “The Excel” พัฒนาโครงการโดยบริษัทฯ เป�นโครงการคอนโดมิเนียมแบบ Low 

Rise ความสูงไม�เกิน 8 ช้ัน เน�นทําเลท่ีตั้งโครงการท่ีมีประชากรและผู�อยู�อาศัยหนาแน�น การออกแบบมีความ

เป�นเอกลักษณ� สวยงาม ทันสมัย และมีการบริหารจัดการพื้นท่ีใช�สอยในโครงการให�เกิดประโยชน�สูงสุดท้ังใน

ส�วนของพื้นที่ห�องพักอาศัย พื้นที่ส�วนกลาง และสิ่งแวดล�อมโดยรอบ และมุ�งเน�นการตอบโจทย�ทุกการอยู�

อาศัยด�วยความครบครันอย�างมีคุณค�าและคุ�มค�าภายใต�แนวคิด “Luxury Assemble” โดยมีกลุ�มเป�าหมาย
ลูกค�าท่ีมีรายได�ระดับประมาณ 25,000 บาท ถึง 50,000 บาท ต�อเดือน ขนาดห�องตั้งแต� 25.0 - 49.0 ตาราง

เมตร มีทั้งแบบห�องสตูดิโอ และ 1 - 2 ห�องนอน ราคาขายเฉลี่ยต�อตารางเมตรอยู�ระหว�าง 60,000 บาท ถึง 

90,000 บาท ป�จจุบันกลุ�มบริษัทได�พัฒนาโครงการภายใต� ช่ือโครงการ “The Excel” ท้ังหมด 14 โครงการ 

สรุปได�ดังน้ี 

 

โครงการทีพ่ฒันาแล�วเสรจ็และป�ดโครงการแล�ว 

 

1. โครงการ : The Excel Bearing 

  

ทีต่ัง้โครงการ : ซ.ลาซาล 11 (ซอยร�วมพัฒนา) ถ.ลาซาล (สุขุมวิท 105) แขวงบางนา เขตบางนา 

กทม. 

เนือ้ทีด่นิ : 0-2-0 ไร�  
พืน้ทีข่าย : ประมาณ 1,670 ตารางเมตร 

ราคาขายเฉลีย่ต�อตารางเมตร : ประมาณ 63,300 บาท 

ประเภทโครงการ : คอนโดมิเนียม Low Rise สูง 8 ช้ัน 1 อาคาร 

จาํนวนยนูติ :  60 ยูนิต 

ประเภทห�อง :  Studio 25.4 ตารางเมตร จํานวน 1 ยูนิต 

          1 Bedroom 26.38 - 32.48 ตารางเมตร จาํนวน 58 ยูนิต 

          2 Bedroom 49.0 ตารางเมตร จาํนวน 1 ยูนิต 

มลูค�าโครงการ : ประมาณ 105.72 ล�านบาท 
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2. โครงการ : The Excel Hideaway 

 

ทีต่ัง้โครงการ : ซ.ลาซาล 11 (ซอยร�วมพัฒนา) ถ.ลาซาล (สุขุมวิท 105) แขวงบางนา เขตบางนา 

กทม.   

เนือ้ทีด่นิ : 1-1-25 ไร� 

พืน้ทีข่าย : ประมาณ 4,212 ตารางเมตร 

ราคาขายเฉลีย่ต�อตารางเมตร : ประมาณ 64,900 บาท 

ประเภทโครงการ : คอนโดมิเนียม Low Rise สูง 8 ช้ัน 1 อาคาร  

จาํนวนยนูติ :  159 ยูนิต 

ประเภทห�อง :  Studio 24.2 ตารางเมตร จํานวน 49 ยูนิต 

          1 Bedroom 26.0 - 28.3 ตารางเมตร จาํนวน 106 ยูนิต 

          2 Bedroom 44.5 ตารางเมตร จาํนวน 4 ยูนิต 

 มลูค�าโครงการ (โดยประมาณ)  : ประมาณ 273.47 ล�านบาท 
 

3. โครงการ : The Excel Hybrid 

  

ทีต่ัง้โครงการ : ซ.ลาซาล 15 ถ.ลาซาล (สุขุมวิท 105) แขวงบางนา เขตบางนา กทม.   

เนือ้ทีด่นิ : 0-3-15 ไร� 

พืน้ทีข่าย : ประมาณ 2,195 ตารางเมตร 

ราคาขายเฉลีย่ต�อตารางเมตร : ประมาณ 72,700 บาท 

ประเภทโครงการ : คอนโดมิเนียม Low Rise สูง 8 ช้ัน 1 อาคาร  

จาํนวนยนูติ : จาํนวน 78 ยูนิต 

ประเภทห�อง :  1 Bedroom ขนาด 27.0 - 30.0 ตารางเมตร จํานวน 78 ยูนิต 

 มลูค�าโครงการ : ประมาณ 159.49 ล�านบาท 
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4. โครงการ : The Excel Parc 

 

ทีต่ัง้โครงการ : ซ.ลาซาล 19 ถ.ลาซาล (สุขุมวิท 105) แขวงบางนา เขตบางนา กทม.   

เนือ้ทีด่นิ : 1-0-2 ไร� 

พืน้ทีข่าย : ประมาณ 2,906 ตารางเมตร 

ราคาขายเฉลีย่ต�อตารางเมตร : ประมาณ 64,800 บาท 

ประเภทโครงการ : คอนโดมิเนียม Low Rise สูง 8 ช้ัน 1 อาคาร  

จาํนวนยนูติ : จาํนวน 104 ยูนิต 

ประเภทห�อง :  1 Bedroom ขนาด 27.5 - 34.0 ตารางเมตร จํานวน 104 ยูนิต 

มลูค�าโครงการ : ประมาณ 188.21 ล�านบาท 
 

5. โครงการ : The Excel Udomsuk 

 

ทีต่ัง้โครงการ : ซ.อุดมสุข 29 ถ.สุขุมวิท (ซอยสุขุมวิท 103) แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม.   

เนือ้ทีด่นิ : 1-2-11 ไร� 

พืน้ทีข่าย : ประมาณ 6,098 ตารางเมตร 

ราคาขายเฉลีย่ต�อตารางเมตร : ประมาณ 70,400 บาท 

ประเภทโครงการ : คอนโดมิเนียม Low Rise สูง 8 ช้ัน 1 อาคาร  

จาํนวนยนูติ :  228 ยูนิต 

ประเภทห�อง :  Studio 22.0 ตารางเมตร จํานวน 65 ยูนิต 

          1 Bedroom 25.00 - 28.00 ตารางเมตร จาํนวน 156 ยูนิต 

          1 Bedroom Plus 37.0 ตารางเมตร จาํนวน 7 ยูนิต 

 มลูค�าโครงการ : ประมาณ 429.40 ล�านบาท 
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6. โครงการ : The Excel Groove 

 

ทีต่ัง้โครงการ : ซ.ลาซาล 52 ถ.ลาซาล (สุขุมวิท 105) แขวงบางนา เขตบางนา กทม.   

เนือ้ทีด่นิ : 6-2-60.1 ไร� (เฟส 1 ท่ีดิน 2-0-19.9 ไร�, เฟส 2 ท่ีดิน 2-1-23.9 ไร�, เฟส 3 

ท่ีดิน 2-1-16.3 ไร�) 
พืน้ทีข่าย : ประมาณ 17,423 ตารางเมตร 

ราคาขายเฉลีย่ต�อตารางเมตร : ประมาณ 70,200 บาท 

ประเภทโครงการ : คอนโดมิเนียม Low Rise 5 อาคาร สูง 8 ช้ัน (เฟส 1 มี 1 อาคาร, เฟส 2 มี 2 

อาคาร, เฟส 3 มี 2 อาคาร) 

จาํนวนยนูติ : 652 ยูนิต 

ประเภทห�อง : 1 Bedroom ขนาด 25.0 - 30.0 ตารางเมตร จํานวน 652 ยูนิต 

มลูค�าโครงการ : ประมาณ 1,222.45 ล�านบาท 
 

 

7. โครงการ : The Excel Khukhot 

 

ทีต่ัง้โครงการ : ถ.ลําลูกกา ต.คูคต อ.ลําลูกกา ปทุมธานี 

เนือ้ทีด่นิ : 5-2-26 ไร� 

พืน้ทีข่าย : ประมาณ 15,392 ตารางเมตร 

ราคาขายเฉลีย่ต�อตารางเมตร : ประมาณ 47,200 บาท 

ประเภทโครงการ : คอนโดมิเนียมสูง 8 ช้ัน 3 อาคาร 

จาํนวนยนูติ :  581 ยูนิต 

ประเภทห�อง : 1 Bedroom ขนาด 25.00 - 35.00 ตารางเมตร จํานวน 581 ยูนิต 

มลูค�าโครงการ : ประมาณ 726.78 ล�านบาท 
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โครงการทีอ่ยู�ระหว�างการขายและก�อสร�าง 

 

8. โครงการ : The Excel  Hideaway Sukhumvit 50 

 
* พัฒนาโดยบริษทั ออลล� อินสไปร�-ฮูซิเออร� สุขมุวทิ 50 จํากัด (บริษทัร�วมทุน โดยบริษทัฯ ถือหุ�นสัดส�วนร�อยละ 51) 

ทีต่ัง้โครงการ : ซอยเริ่มเจรญิ แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กทม.  

เนือ้ทีด่นิ : 7-1-32 ไร� 

พืน้ทีข่าย : ประมาณ 23,612 ตารางเมตร 

ราคาขายเฉลีย่ต�อตารางเมตร : ประมาณ 86,200 บาท 

ประเภทโครงการ : คอนโดมิเนียม Low Rise สูง 8 ช้ัน 4 อาคาร 

จาํนวนยนูติ : 772 ยูนิต 

ประเภทห�อง : 1 Bedroom ขนาด 30.0 ตารางเมตร จํานวน 703 ยูนิต 

                   2 Bedroom ขนาด 48.0 ตารางเมตร จํานวน 69 ยูนิต 

มลูค�าโครงการ : ประมาณ 2,034.63 ล�านบาท 

ความคบืหน�าในการก�อสร�าง : 99% 

ความคบืหน�าในการขาย : 95% 
 

9. โครงการ : The Excel Hideaway  Sukhumvit 71 

 

ทีต่ัง้โครงการ : ซอยปรดีีย�พนมยงค� 14 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กทม. 

เนือ้ทีด่นิ : 5-3-15 ไร� 

พืน้ทีข่าย : ประมาณ 19,915 ตารางเมตร 

ราคาขายเฉลีย่ต�อตารางเมตร : ประมาณ 78,500 บาท 

ประเภทโครงการ : คอนโดมิเนียม Low Rise สูง 8 ช้ัน 3 อาคาร 

จาํนวนยนูติ : 672 ยูนิต 
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ประเภทห�อง : 1 Bedroom ขนาด 28.0 - 41.5 ตารางเมตร จํานวน 672 ยูนิต 

มลูค�าโครงการ : ประมาณ 1,564.17 ล�านบาท 

ความคบืหน�าในการก�อสร�าง : 98% 

ความคบืหน�าในการขาย : 97% 
 

10. โครงการ : The Excel Ratchada - Huai Kwang 

 

ทีต่ัง้โครงการ : ซอยประชาราษฎร�บําเพญ็ 10 ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 

เนือ้ทีด่นิ : 4-3-71 ไร� 

พืน้ทีโ่ครงการ : ประมาณ 27,893 ตารางเมตร 

พืน้ทีข่าย : ประมาณ 17,567 ตารางเมตร 

ราคาขายเฉลีย่ต�อตารางเมตร : 87,200 บาท 

ประเภทโครงการ : คอนโดมิเนียม Low Rise สูง 8 ช้ัน 3 อาคาร 

จาํนวนยนูติ : 592 ยูนิต 

ประเภทห�อง : 1 Bedroom ขนาด 25.0 - 34.5 ตารางเมตร จํานวน 559 ยูนิต 

           2 Bedroom ขนาด 45.25 ตารางเมตร จาํนวน 33 ยูนิต 

มลูค�าโครงการ : ประมาณ 1,531.56 ล�านบาท 

ความคบืหน�าในการก�อสร�าง : 15% 

ความคบืหน�าในการขาย : 65% 
 

11. โครงการ : The Excel Lasalle 17 

 

ทีต่ัง้โครงการ : ถ.ลาซาล (สุขุมวิท 105) แขวง บางนา เขตบางนา กทม. 

เนือ้ทีด่นิ : 5-1-23 ไร� 

พืน้ทีข่าย : ประมาณ 18,911 ตารางเมตร 

ราคาขายเฉลีย่ต�อตารางเมตร : ประมาณ 70,600 บาท 
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ประเภทโครงการ : คอนโดมิเนียม Low Rise 

จาํนวนยนูติ : 581 ยูนิต 

ประเภทห�อง : 1 Bedroom ขนาด 25.0 - 30.0 ตารางเมตร จํานวน 390 ยูนิต 

           1 Bedroom plus ขนาด 34.5 ตารางเมตร จาํนวน 163 ยูนิต 

           2 Bedroom ขนาด 44.0 ตารางเมตร จาํนวน 28 ยูนิต 

มลูค�าโครงการ : ประมาณ 1,335 ล�านบาท 

ความคบืหน�าในการก�อสร�าง : 27% 

ความคบืหน�าในการขาย : 80% 

 

12. โครงการ : The Excel Ratchada 18 

 

ทีต่ัง้โครงการ : ซอยรัชดา 18 ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 

เนือ้ทีด่นิ : 2-2-35 ไร� 

พืน้ทีข่าย : ประมาณ 7,822 ตารางเมตร 

ราคาขายเฉลีย่ต�อตารางเมตร : ประมาณ 88,500 บาท 

ประเภทโครงการ : คอนโดมิเนียม Low Rise 

จาํนวนยนูติ : 270 ยูนิต 

ประเภทห�อง : 1 Bedroom ขนาด 25.0 - 30.0 ตารางเมตร จํานวน 236 ยูนิต 

           2 Bedroom ขนาด 39.0 - 41.0 ตารางเมตร จาํนวน 34 ยูนิต 

มลูค�าโครงการ : ประมาณ 692.24 ล�านบาท 

ความคบืหน�าในการก�อสร�าง : 70% 

ความคบืหน�าในการขาย : 61% 

 

13. โครงการ : The Excel Ladprao - Sutthisan 
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ทีต่ัง้โครงการ : ซอยลาดพร�าว 62 แขวงวงัทองหลาง เขตบางกะป� กรงุเทพฯ 

เนือ้ทีด่นิ : 3-1-41 ไร� 

พืน้ทีข่าย : ประมาณ 11,797 ตารางเมตร 

ราคาขายเฉลีย่ต�อตารางเมตร : ประมาณ 96,200 บาท 

ประเภทโครงการ : คอนโดมิเนียม Low Rise สูง 8 ช้ัน 2 อาคาร 

จาํนวนยนูติ : 420 ยูนิต 

ประเภทห�อง : 1 Bedroom ขนาด 24.5 - 30.1 ตารางเมตร  

          1 Bedroom Plus ขนาด 34.7 ตารางเมตร  

มลูค�าโครงการ : ประมาณ 1,136 ล�านบาท 

ความคบืหน�าในการก�อสร�าง : 99% 

ความคบืหน�าในการขาย : 87% 

 

โครงการทีอ่ยู�ระหว�างรอการพฒันาและอยู�ระหว�างการขาย 

 

14. โครงการ : The Excel Ratchada 17 

 

ทีต่ัง้โครงการ : ซอยรัชดา 17 ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.   

เนือ้ทีด่นิ : 2-2-82 ไร� 

พืน้ทีข่าย : ประมาณ 6,145 ตารางเมตร 

ราคาขายเฉลีย่ต�อตารางเมตร : ประมาณ 94,400 บาท 

ประเภทโครงการ : คอนโดมิเนียม Low Rise สูง 5 - 8 ช้ัน 4 อาคาร 

จาํนวนยนูติ :  235 ยูนิต 

ประเภทห�อง : 1 Bedroom ขนาด 25.0 - 33.5 ตารางเมตร จํานวน 235 ยูนิต 

มลูค�าโครงการ : ประมาณ 580.31 ล�านบาท 

ความคบืหน�าในการก�อสร�าง : ได�รับ EIA แล�ว 

ความคบืหน�าในการขาย : 3% 
 

1.1.2 ) โครงการภายใต�ชือ่ “RISE” พัฒนาโดยบริษัทฯ เป�นคอนโดมิเนียมแบบ Low Rise ความสูงไม�เกิน 8 

ช้ัน และ High Rise ความสูงมากกว�า 8 ช้ัน ตั้งอยู�ในทําเลแนวระบบขนส�งมวลชนหลักของกรุงเทพฯ ใกล�ทาง

ขึ้นลงทางด�วน และ/หรือใกล�ถนนใหญ� เน�นลูกค�ากลุ�มรายได�ท่ีมีระดับกลางถึงระดับบน รูปแบบโครงการจะมี

ลักษณะเป�ดโล�ง มีสระว�ายนํ้าขนาดใหญ� สิ่งอํานวยความสะดวกครบครันและใช�ระบบ Home Automation 
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มาผสมผสานเพื่อตอบโจทย�คนรุ�นใหม� ขนาดห�องจะมีตั้งแต� 25.0 -70.0 ตารางเมตร ทั้งแบบสตูดิโอ 1-2 

ห�องนอน และแบบ Duplex ราคาขายเฉลี่ยต�อตารางเมตรป�จจุบันอยู�ระหว�าง 80,000 บาท ถึง 140,000 

บาท 
 

ป�จจุบันบริษัทฯ ได�พัฒนาโครงการภายใต�ช่ือ “RISE” จํานวน 2 โครงการ สรุปได�ดังน้ี 

 

โครงการทีพ่ฒันาแล�วเสรจ็และป�ดโครงการแล�ว 

 

1. โครงการ : RISE Rama 9 

 

ทีต่ัง้โครงการ : ถนนพระราม 9 แขวงบางกะป� เขตห�วยขวาง กทม.  

เนือ้ทีด่นิ : 6-0-92 ไร� 

พืน้ทีข่าย : ประมาณ 19,521 ตารางเมตร 

ราคาขายเฉลีย่ต�อตารางเมตร : ประมาณ 82,600 บาท 

ประเภทโครงการ : คอนโดมิเนียม Low Rise สูง 8 ช้ัน 4 อาคาร 

จาํนวนยนูติ : 652 ยูนิต 

ประเภทห�อง : 1 Bedroom ขนาด 25.0 - 33.0 ตารางเมตร จํานวน 636 ยูนิต 

                 2 Bedroom ขนาด 61.0 ตารางเมตร จํานวน 12 ยูนิต 

                        Duplex ขนาด 70.0 ตารางเมตร จาํนวน 4 ยูนิต 

มลูค�าโครงการ : ประมาณ 1,612.10 ล�านบาท 

ความคบืหน�าในการก�อสร�าง : 100% 

ความคบืหน�าในการขาย : 100% 
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โครงการทีอ่ยู�ระหว�างการขายและก�อสร�าง 

 

2. โครงการ : RISE Phahol - Inthamara  

 

ทีต่ัง้โครงการ : ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 

เนือ้ทีด่นิ : 1-2-92 ไร� 

พืน้ทีข่าย : ประมาณ 13,041 ตารางเมตร 

ราคาขายเฉลีย่ต�อตารางเมตร : ประมาณ 136,800 บาท 

ประเภทโครงการ : คอนโดมิเนียม High Rise สูง 38 ช้ัน 

จาํนวนยนูติ : 384 ยูนิต  

ประเภทห�อง : 1 Bedroom ขนาด 37.0 - 38.0 ตารางเมตร จํานวน 344 ยูนิต 

 2 Bedroom ขนาด 41.0 - 55.0 ตารางเมตร จาํนวน 40 ยูนิต 

มลูค�าโครงการ : ประมาณ 1,784.23 ล�านบาท 

ความคบืหน�าในการก�อสร�าง : 9% 

ความคบืหน�าในการขาย : 83% 

 

1.1.3 ) โครงการภายใต�ชื่อ “Impression” พัฒนาโดยบริษัทฯ เป�นโครงการคอนโดมิเนียม เน�นกลุ�มลกูค�า

รายได�ระดับบน ในทําเลที่มีศักยภาพ การออกแบบโครงการเพื่อตอบสนองผู�อยู�อาศัยที่ต�องการความ

หรูหรา โดยมีส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีครบครันและบริการระดับโรงแรม อาทิเช�น สระว�ายน้ําบริเวณดาดฟ�า

ของแต�ละตึก, สระว�ายน้ํายาวเช่ือมต�อระหว�างตึก, คลับเฮ�าส�, ท่ีจอดรถสําหรับซุปเปอร�คาร�, สปา และระบบ

รักษาความปลอดภัย 24 ชม. ทั้งนี้ในป�จจุบันกลุ�มบริษัทมีโครงการภายใต�ชื่อ Impression อยู� 2 โครงการ 

สรุปได�ดังน้ี 
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โครงการทีอ่ยู�ระหว�างการขายและก�อสร�าง 

 

1. โครงการ : Impression Phuket 

 

ทีต่ัง้โครงการ : ถนนเจ�าฟ�าตะวันออก ตาํบลฉลอง อําเภอเมือง ภูเก็ต 

เนือ้ทีด่นิ : 5-3-35.5 ไร� 

พืน้ทีข่าย : ประมาณ 7,916 ตารางเมตร 

ราคาขายเฉลีย่ต�อตารางเมตร : ประมาณ 240,900 บาท 

ประเภทโครงการ : คอนโดมิเนียม Luxury Villa สูง 3 ช้ัน 4 อาคาร 

จาํนวนยนูติ : 42 ยูนิต 

ประเภทห�อง : 2 Bedroom ขนาด 113.0 - 302.5 ตารางเมตร จํานวน 42 ยูนิต 

มลูค�าโครงการ : ประมาณ 2,047.82 ล�านบาท 

ความคบืหน�าในการก�อสร�าง : 83% 

ความคบืหน�าในการขาย : 60% 

 

โครงการทีอ่ยู�ระหว�างรอการพฒันาและอยู�ระหว�างการขาย 

 

2. โครงการ : Impression Ekkamai 

  
* พัฒนาโดยบริษทั เอเอชเจ เอกมัย จํากัด (บริษทัร�วมทุน โดยบริษทัฯ ถือหุ�นสัดส�วนร�อยละ 51) 

ทีต่ัง้โครงการ : ถนนเอกมัย แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม. 

เนือ้ทีด่นิ : 2-3-3.9 ไร� 

พืน้ทีข่าย : ประมาณ 21,722 ตารางเมตร 

ราคาขายเฉลีย่ต�อตารางเมตร : ประมาณ 220,500 บาท 

ประเภทโครงการ : คอนโดมิเนียม High Rise สูง 25 ช้ัน 1 อาคาร และ 43 ช้ัน 1 อาคาร 

จาํนวนยนูติ : 378 ยูนิต 
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ประเภทห�อง : 1 Bedroom 30 – 34.5 ตร.ม. 

1 Bedroom Plus 35.90 – 48 ตร.ม. 

2 Bedrooms 47 – 76.5 ตร.ม. 

2 Bedrooms Plus 76 – 83 ตร.ม. 

3 Bedrooms 77.5 - 98 ตร.ม. 

2 Bedrooms Duplex 84.5 – 100.5 ตร.ม. 

3 Bedrooms Duplex 134 – 139 ตร.ม. 

Penthouse 165 – 183 ตร.ม 

มลูค�าโครงการ : ประมาณ 4,967 ล�านบาท 

ความคบืหน�าในการก�อสร�าง : ได�รับ EIA แล�ว 

ความคบืหน�าในการขาย : 46% 

 

1.2) โครงการอสังหาริมทรัพย�แนวราบ 
 

โครงการอสังหาริมทรัพย�แนวราบของกลุ �มบริษัทได�แก� โครงการทาวน�โฮม ภายใต�ชื ่อโครงการ “The 

Vision”  
 

“The Vision” พัฒนาโดยบริษัทฯ เป�นโครงการทาวน�โฮม เน�นทําเลที่ตั้งในเมือง เพียบพร�อมไปด�วยส่ิง
อํานวยความสะดวกต�างๆ และเชื่อมโยงถนนได�หลายสาย เชื่อมต�อใจกลางเมืองได�อย�างสะดวก โดยกลุ�ม

ลูกค�าเป�าหมาย คือกลุ�มลูกค�าที่มีรายได�ระดับกลาง โดยการออกแบบให�ใช�พื้นที่ใช�สอยเหมือนบ�านเดี่ยว 

เหมาะกับการใช�งานทั้ง ผู�สูงอายุ วัยทํางาน และเด็ก เป�นทาวน�โฮม 3 ชั้น มีให�เลือกแบบประเภทหน�ากว�าง 5 

เมตร และ หน�ากว�าง 5.5 เมตร ป�จจุบันบริษัทฯ ได�พัฒนาโครงการภายใต�ช่ือ The Vision จํานวน 1 โครงการ 

ได�แก� โครงการ The Vision Ladprao - Nawamin 
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โครงการทีอ่ยู�ระหว�างการขายและก�อสร�าง 

 

1. โครงการ : The Vision Ladprao - Nawamin 

 

ทีต่ัง้โครงการ : ซอยนวมินทร� 85 ถนนนวมินทร� แขวงนวมินทร� เขตบึงกุ�ม กทม. 

เนือ้ทีด่นิ : 33-0-33 ไร� 

พืน้ทีข่าย : ประมาณ 29,292 ตารางเมตร 

ราคาขายเฉลีย่ต�อยนูติ : ประมาณ 4,520,000 บาท 

ประเภทโครงการ : ทาวน�โฮม 2 - 3 ช้ัน 

จาํนวนทาวน�โฮม : 308 ยูนิต  

ประเภททาวน�โฮม : ทาวน�โฮม 2 ช้ัน หน�ากว�าง 5.0 เมตร จาํนวน 109 ยูนิต 

      ทาวน�โฮม 3 ช้ัน หน�ากว�าง 5.0 - 5.5 เมตร จํานวน 199 ยูนิต 

มลูค�าโครงการ : ประมาณ 1,391 ล�านบาท 

ความคบืหน�าในการก�อสร�าง : 84% 

ความคบืหน�าในการขาย : 69% 

 

2) ธุรกิจให�บริการเป�นตัวแทนและนายหน�าในการขายอสังหาริมทรัพย�สําหรับตลาดต�างประเทศ 

 

Thai D ประกอบธุรกิจให�บริการเป�นตัวแทนและนายหน�าในการขายอสังหาริมทรัพย�ให�แก�ลูกค�าหรือนัก

ลงทุนต�างประเทศท่ีมีความต�องการอสังหาริมทรัพย�ในประเทศไทย เช�น จีน ฮ�องกง สิงคโปร� และไต�หวัน เป�น

ต�น ซึ่งเป�นกลุ�มลูกค�าท่ีมีกําลังซื้อสูงและมีความสนใจในอสังหาริมทรัพย�ในประเทศไทย เน่ืองจากมีราคาถูก

เมื่อเทียบกับราคาอสังหาริมทรัพย�ในประเทศของตัวเอง อีกทั้งต�องการผลตอบแทนจากการลงทุนและเอา

ห�องออกให�เช�า รวมถึงเพื่อใช�เป�นที่พักอาศัยเวลาเข�ามาท�องเที่ยวหรือพักผ�อนยามเกษียณในประเทศไทย 

ทั้งน้ี Thai D ให�บริการเป�นตัวแทนและนายหน�าสําหรับโครงการที่กลุ�มบริษัทพัฒนาและมีแผนการขายห�อง

ชุดของโครงการให�แก�ลูกค�าต�างประเทศ โดยตามกฎหมายท่ีเก่ียวข�องกับการถือครองกรรมสิทธิ์ห�องชุดของ

ชาวต�างชาติ ได�กําหนดให�ชาวต�างชาติสามารถถือครองกรรมสิทธิ์ห�องชุดของโครงการแต�ละแห�งได�ไม�เกิน

ร�อยละ 49.0 ของพื้นท่ีขายท้ังหมดของโครงการ ในป�จจุบันโครงการของกลุ�มบริษัทโดยเฉพาะทําเลย�านถนน
ส ุข ุมว ิท  ถนนพระราม  9 ถนนร ัชดาภ ิ เษก  เป �นท ี ่น ิยมและ ได �ร ั บผลตอบร ับท ี ่ด ีจากล ูกค� า

ชาวต�างชาติ  นอกจากน้ี Thai D ยังให�บริการกับผู�ประกอบการอสังหาริมทรัพย�รายอ่ืนๆ เช�นเดียวกัน โดย

กลุ�มบริษัทมีนโยบายที่จะไม�ให�บริการกับโครงการที่อาจจะทําให�เกิดการแข�งขันกับโครงการของกลุ�มบริษัท

โดยตรง 
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3) ธุรกิจลงทุนซื้อขายอสังหาริมทรัพย�สร�างเสร็จแล�ว 
 

ธุรกิจลงทุนซื้อขายอสังหาริมทรัพย�เกิดขึ้นจากช�องว�างของช�องทางการจัดจําหน�ายของผู�ประกอบการ

พัฒนาอสังหาริมทรัพย� โดยเฉพาะผู�ประกอบการรายเล็กและรายใหม�ท่ีเริ่มทําธุรกิจ ท่ีอาจไม�สามารถเข�าถึง

ความต�องการของลูกค�าได� ซึ่งกลุ�มบริษัทมองเห็นโอกาสทางธุรกิจจากช�องว�างดังกล�าว จึงได�ริเริ่มโมเดล

ธุรกิจน้ีขึ้นโดยมีลักษณะเป�นการเข�าลงทุนในอสังหาริมทรัพย�ท่ีพัฒนาแล�วเสร็จจากผู�ประกอบการรายอ่ืนใน
ทําเลที่มีศักยภาพซึ่งกลุ�มบริษัทได�คัดสรรตามความต�องการของลูกค�าในตลาด นําห�องมาปรับปรุงและ

ตกแต�งตามเอกลักษณ�ของกลุ�มบริษัทเพื่อสร�างมูลค�าเพิ่ม (Value Added) ก�อนท่ีจะนํามาขายให�กับลูกค�าท่ี

มีความต�องการ โดยเฉพาะกลุ�มลูกค�าที่มีความต�องการที่จะเห็นห�องชุด ส�วนกลาง และอาคารที่สร�างแล�ว

เสร็จและพร�อมเข�าอยู�ก�อนการตัดสินใจซื้อ หรือกลุ�มลูกค�าท่ีต�องการซื้อห�องชุดจากผู�พัฒนาโครงการท่ีเป�น

ท่ีรู�จักท่ัวไปในตลาด อยู�ในทําเลท่ีด ีท่ีราคาสมเหตุสมผล เป�นต�น 

 

กลุ�มบริษัทได�เริ่มดําเนินธุรกิจข�างต�น ตั้งแต�ป� 2560 โดยให�ความสําคัญในการคัดเลือกห�องชุดของโครงการ

ท่ีจะเข�าลงทุนในลักษณะเดียวกันกับการหาท่ีดินเพื่อนํามาพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย�ของกลุ�มบริษัท 

ซึ่งมีป�จจัยหลักในการพิจารณาได�แก� ความต�องการของลูกค�า ทําเลท่ีตั้ง ราคา รวมถึงศักยภาพท่ีจะนําห�อง

มาปรับปรุง ตกแต�งเพื่อนําไปขายต�อให�กับลูกค�า โครงการแรกท่ีกลุ�มบริษัทลงทุนผ�านบริษัทใหญ�หรือ ALL 

คือ 15 Sukhumvit Residences ซึ่งซื้อมาจากเจ�าของโครงการเดิมเป�นจํานวน 25 ห�อง หลังจากนําห�องชุด

มาตรวจสอบและตกแต�งเพิ่มเติม ก็ได�นําห�องชุดทั้งหมดมาขายผ�านช�องทางการจําหน�ายห�องชุดของกลุ�ม
บริษัท ซึ่งสามารถป�ดการขายห�องท้ังหมดได�ภายในช�วงไตรมาส 1 ของป� 2561 ท้ังน้ีเพื่อให�การทําธุรกิจน้ีมี

แผนการดําเนินธุรกิจท่ีมีความชัดเจน บริหารงานโดยทีมงานท่ีมีความเป�นมืออาชีพ และสร�างแบรนด�เพื่อให�

เป�นที่รู�จักของลูกค�า จึงได�เป�ดตัวแบรนด�ใหม�ของกลุ�มบริษัทคือ “Rise Venture” ภายใต� RISE ในเดือน

สิงหาคม 2561 ซึ่งหลังจากเป�ดตัวไม�นาน ก็ได�เข�าลงทุนในห�องชุดของโครงการ ฮิว สุขุมวิท และยังมีโครงการ

ท่ีอยู�ระหว�างการศึกษาก�อนท่ีจะเข�าลงทุนอีกจํานวน 4 – 5 โครงการ        
    

ท้ังน้ี การดําเนินธุรกิจของ Rise Venture เริ่มจากการรวบรวมข�อมูลความต�องการของผู�ซื้อท้ังชาวไทยและ

ชาวต�างชาต ิจากแหล�งข�อมูลต�างๆ ได�แก� ข�อมูลท่ีได�รับจากทีมขายต�างประเทศของ Thai D ในระหว�างการทํา 

Roadshow และออกงานอสังหาริมทรัพย�ที่ต�างประเทศ ข�อมูลจากการสํารวจของทีมงานฝ�ายขายและ

การตลาดของบริษัทฯ รวมถึงข�อมูลจากเว็บไซท�และส่ือออนไลน�ต�างๆ เช�น Facebook และ Google โดยทีม

บริหารของ RISE จะนําข�อมูลท่ีรวบรวมมาวิเคราะห�คัดเลือกโครงการของผู�พัฒนาอสังหาริมทรัพย�รายอ่ืน

ท่ีสร�างแล�วเสร็จแต�อาจจะยังขายไม�หมด โดยนอกจากจะคัดเลือกจากตัวโครงการแล�ว ก็จะคัดเลือกเป�นราย
ห�องด�วย หลังจากนั้น RISE จะนําห�องชุดที่ได�มาสร�างมูลค�าเพิ่ม เช�น การปรับปรุงห�องให�ได�ตามคุณภาพ

และมาตรฐานของกลุ�มบริษัท ตกแต�งห�องให�ดูสวยงาม น�าอยู� ตอบโจทย�ความต�องการของลูกค�า เพื่อ

นําเสนอให�แก�ลูกค�าในราคาที่คุ�มค�า ภายในระยะเวลาที่ลูกค�าต�องการเข�าพักอาศัย รวมถึงการบริการท่ี

สนับสนุนการขายต�างๆ ทั้งด�านการประสานงานกับธนาคารหรือสถาบันการเงินที่จะปล�อยกู�สินเชื่อให�กับ

ลูกค�า การตรวจห�องของลูกค�า และการโอนกรรมสิทธิ์ 
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4) ธุรกิจให�บริการบริหารจัดการนิติบุคคลอาคารชุด 
 

เพื่อสร�างความประทับใจท่ีดีให�กับลูกค�า กลุ�มบริษัทมี ALL Prop ทําหน�าท่ีให�บริการด�านการบริหารจัดการ

นิติบุคคลอาคารชุดให�กับโครงการท่ีพัฒนาโดยกลุ�มบริษัท โดยจะเริ่มให�บริการแก�ลูกค�าตั้งแต�วันแรกท่ีเริ่มมี

การโอนห�องชุดของโครงการ และให�บริการต�อเนื่องเป�นระยะเวลาอีกอย�างน�อย 1 ป� ขอบเขตของการ

ให�บริการครอบคลุมตั้งแต�การบริหารจัดการนิติบุคคลอาคารชุด งานซ�อมบํารุง รวมถึงงานรักษาความ

ปลอดภัยและอ่ืนๆ โดยหลังจากให�บริการครบ 1 ป�แล�ว คณะกรรมการนิติบุคคลจะเป�นผู�พิจารณาคัดเลือก

บริษัทผู�ให�บริการใหม�ซึ่งอาจจะพิจารณาให� ALL Prop บริหารจัดการต�ออีกได�  
 

5) ธรุกิจพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย�สําหรับการพาณิชย� 
 

เพื่อสร�างรายได�ประจําให�กับบริษัทฯ กลุ�มบริษัทมี ALL Reatail One ซึ่งประกอบกิจการห�างสรรพสินค�า 

พลาซ�า พื้นที่ให�เช�า โดยป�จจุบันมีอยู� 1 โครงการ ซึ่งอยู�ระหว�างการก�อสร�าง โดยโครงการตั้งอยู�ในจังหวัด
ชลบุร ีภายใต�ช่ือโครงการ เดอะ นิว ฟอรั่ม พลาซ�า 

 

1.2.2.2 การตลาดและการแข�งขัน 

 

ลักษณะลูกค�าและกลุ�มเป�าหมาย 
 

กลุ�มบริษัทกําหนดกลุ�มลูกค�าเป�าหมายตามแบรนด�ของกลุ�มบริษัท สรุปได�ดังน้ี 

กลุ�มลูกค�าเป�าหมายของแบรนด� “The Excel” เป�นกลุ�มลูกค�าวัยทํางานที่เริ่มมองหาที่พักอาศัยเป�นของ

ตัวเอง ในเขตชุมชนเมือง ช�วงอายุ 25-35 ป� มีรายได�เฉลี่ยไม�เกิน 50,000 บาท/เดือน ซึ่งกลุ�มบริษัทมองว�า

เป�นฐานลูกค�าขนาดใหญ�เพราะเป�นกลุ�มที่เริ่มมีจํานวนมากขึ้นและมีรายได�ประจําจากการทํางานที่เริ่มมี

ความมั่นคงมากขึ้น หลังจากพ�นช�วงจบการศึกษามาเป�นเวลา 4 – 5 ป� มีรายได�เพียงพอที่จะซื้อห�องชุด

คอนโดมิเนียมมาเพื่ออยู�อาศัยแทนที่ของการเช�าที่พักอาศัยได� กลุ�มลูกค�าหลักอีกกลุ�มหนึ่งคือกลุ�มลกูค�า

ประเภท Dual Income, No Kids (DINKs) ซึ่งเป�นกลุ�มคนรุ�นใหม�ท่ีมีชีวิตคู�โดยไม�มีลูก และเป�นกลุ�มท่ีมีความ
ม่ันคงทางการเงิน 
 

กลุ�มลูกค�าเป�าหมายของแบรนด� “RISE” เป�นกลุ�มลูกค�าท่ีมีรายได�ระดับ กลาง-กลางบน และเป�นกลุ�มลูกค�า

วัยทํางาน ช�วงอายุ 25-35 ป�  เช�นเดียวกับ The Excel แต�เป�นกลุ�มลูกค�าท่ีมีรายได�เฉล่ียสูงกว�ากลุ�มลูกค�า

ของ The Excel  
 

กลุ�มลูกค�าเป�าหมายของแบรนด� “Impression” เป�นกลุ�มลูกค�ารายได�ระดับบนท้ังคนไทยและคนต�างชาต ิซึ่ง

ต�องการบ�านพักตากอากาศท่ีมีความหรูหรา  
 

รวบรวมข้อมลู 
Demand

วิเคราะห์และ
คดัเลือก
โครงการ

คดัเลือกห้องพกั
ทีBมีศกัยภาพ

Value Added ขาย
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กลุ�มลูกค�าเป�าหมายของแบรนด� “The Vision” เป�นกลุ�มลูกค�าท่ีมีรายได�ระดับกลาง-กลางบน เช�นเดียวกับ 

The Excel และ RISE แต�ต�องการความเป�นบ�านพักอาศัยมากขึ้น ซึ่งเหมาะแก�กลุ�มลูกค�าท่ีเป�นครอบครัว 

 

 

 

กลุ�มบริษัทเริ่มต�นการกําหนดกลุ�มลูกค�าเป�าหมายของโครงการ จากการศึกษาอุปสงค�ของพื้นท่ีท่ีต�องการ
พัฒนาโครงการ หลังจากน้ันจะพัฒนาโครงการโดยคัดเลือกแบรนด�ท่ีเหมาะสมกับกลุ�มลูกค�าในพื้นท่ี ทําให�

กลุ�มบริษัทสามารถพัฒนาโครงการท่ีตอบสนองความต�องการของลูกค�าในพื้นท่ีน้ันๆได�อย�างตรงจุด 
 

การจําหน�ายและช�องทางการจําหน�าย 
 

1. กลุ�มลกูค�าในประเทศ : กลุ�มบริษัทมีทีมขายท่ีมีความเป�นมืออาชีพ มีประสบการณ�สูง และมีความรู�ความ

เข�าใจในอุตสาหกรรมอสังหารมิทรัพย�เป�นอย�างด ีรวมถึงมีวิสัยทัศน�ท่ีชัดเจนและเป�นไปในทิศทางเดียวกันกับ

กลุ�มบริษัท ทีมขายของกลุ�มบริษัทมีความสามารถในการอธิบายรายละเอียดของโครงการทั้งแนวคดิการ

ออกแบบ รูปลักษณ� ทําเล ความโดดเด�นและความน�าสนใจของโครงการ และสภาพตลาดโดยรอบให�แก�ลูกค�า

ได�เป�นอย�างด ีรวมถึงมีการออกบูธตามงานอีเว�นท�ต�างๆ และสร�างสํานักงานขายบนพื้นท่ีโครงการ และตาม

สถานที่ท่ีมีผู�คนหนาแน�นใกล�กับโครงการและเป�นที ่สังเกตได�ง�าย เช�น สํานักงานขาย (Sales Gallery) ท่ี

บริเวณซอยลาซาล นอกจากนี้กลุ�มบริษัทยังช�องทางการขายใหม� โดยการจองห�องและการชําระเงินผ�าน

ระบบออนไลน�และระบบ QR payment ช�วยให�ลูกค�ามีความสะดวกสบายและช�วยประหยัดเวลาในการ
เดินทางมาจองซื้อโครงการ 
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รูปประกอบ สํานักงานขายที่บริเวณซอยลาซาล 

 

2. กลุ�มลกูค�าชาวต�างชาต ิ: กลุ�มบริษัทไม�มีความต�องการพึ่งพิงลูกค�ากลุ�มใดกลุ�มหน่ึง จึงขยายกลุ�มลูกค�า

ไปยังกลุ�มลูกค�าชาวต�างชาต ิซึ่งมีกลุ�มลูกค�าเป�าหมายหลักในต�างประเทศได�แก� สาธารณรัฐประชาชนจีน 

เขตบริหารพิเศษฮ�องกงแห�งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศสิงคโปร� ประเทศไต�หวัน และประเทศ

มาเลเซีย โดย Thai D ซึ่งมีความชํานาญในตลาดประเทศดังกล�าวเป�นพิเศษ มีทีมขายที่มีความเข�าใจใน

ความต�องการของลูกค�าชาวต�างชาติเป�นอย�างดี อีกทั้งเพื่อเพิ่มช�องทางในการขายและกระจายกลุ�ม

ลูกค�าในต�างประเทศให�ท่ัวถึงมากย่ิงขึน้ Thai D ได�ใช�ระบบตัวแทนขายย�อย (sub agent) ซึ่งมีเครือข�ายอยู�

ในสาธารณรัฐประชาชนจีน เขตบริหารพิเศษฮ�องกงแห�งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศสิงคโปร� 

ประเทศไต�หวัน ประเทศบรูไน และประเทศมาเลเซีย โดยให� sub agent ซึ่งเป�นคนท�องถิ่นและประจําอยู�ในแต�

ละประเทศนั้นๆ เป�นผู�แนะนําเสนอขายสินค�า และให�ผลตอบแทนเป�นค�านายหน�าแก� sub agent นั้นๆ 

รวมถึงการจัดทํา Road Show ในต�างประเทศ อาทิ สาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศไต�หวัน เป�นต�น 

ท้ังน้ีสัดส�วนการขายห�องชุดในแต�ละโครงการจะไม�เกินร�อยละ 49 ของพื้นท่ีขายท้ังหมด 

 

ภาวะอตุสาหกรรม 
 

เศรษฐกิจโดยรวม 
 

แนวโน�มเศรษฐกิจไทยโดยรวมท่ีผ�านมามีแนวโน�มปรับตัวลดลง โดยในป� 2563 GDP มีการปรับตัวลดลงใน

อัตราร�อยละ 6.1 เม่ือเทียบกับป� 2562 ซึ่ง GDP ขยายตัวอยู�ท่ีร�อยละ 2.3  
 

โดยสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติได�คาดการณ�เศรษฐกิจไทยในป� 2564 มีแนวโน�มท่ี

จะขยายตัวร�อยละ 2.5 – 3.5 โดยเป�นการฟื้นตัวต�อเน่ืองจากช�วงครึ่งหลังของป� 2563 โดยมีป�จจัยสนับสนุน

สําคัญมาจาก (1) แนวโน�มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและปรมิาณการค�าโลก ซึ่งมีป�จจัยสนับสนุนมาจากความ

คืบหน�าของการอนุมัติและการกระจายวัคซีนให�กับประชาชนในกลุ�มประเทศเศรษฐกิจหลัก ประกอบกับผล
จากการดําเนินมาตรการผ�อนคลายทางเศรษฐกิจเพิ่มเติมท้ังด�านการเงินและการคลังท่ีมีอย�างต�อเน่ือง (2) 

แรงขับเคลื่อนจากภาครัฐทั้งการเบิกจ�ายภายใต�กรอบงบประมาณรายจ�ายประจําป� งบลงทุนรัฐวิสาหกิจ

ตามความคืบหน�าของโครงการลงทุนโครงสร�างพื้นฐานที่สําคัญ และงบประมาณภายใต�พระราชกําหนด

เงินกู�ฯ 1 ล�านล�านบาท (3) การกลับมาขยายตัวอย�างช�า ๆ ของอุปสงค�ภาคเอกชนในประเทศ ท้ังการบริโภค

และการลงทุนรวม และ(4) การปรับตัวตามฐานการขยายตัวท่ีตํ่าผิดปกติในป� 2563 
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อย�างไรก็ตามยังมีข�อจํากัดและความเส่ียงท่ีอาจส�งผลต�อการฟื้นตวัของเศรษฐกิจในป� 2564 ได�แก� (1) ความ

ไม�แน�นอนของสถานการณ�การแพร�ระบาดท้ังภายในประเทศและต�างประเทศท่ีอาจมีความรุนแรงและยืดเย้ือ

มากกว�าที่คาดจนนําไปสู�การดําเนินมาตรการควบคุมอย�างเข�มงวดมากขึ้น (2) แนวโน�มความล�าช�าในการ

ฟื้นตัวของภาคการท�องเที ่ยว (3) เงื่อนไขด�านฐานะการเงินของภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจท�ามกลาง
ตลาดแรงงานและกิจกรรมทางธุรกิจที่ยังไม�ฟื้นตัวเต็มท่ี (4) ความเสี่ยงจากสถานการณ�ภัยแล�ง และ(5) 

ความผันผวนของเศรษฐกิจและระบบการเงินโลก 

 

ในส�วนแนวโน�มอัตราดอกเบี้ยนั้น ทั้งป� 2563 คณะกรรมการนโยบายการเงินปรับลดอัตราดอกเบี้ยรวม

ทั้งสิ้นร�อยละ 0.75 ต�อป� โดยปรับลดในเดือนกุมภาพันธ� เดือนมีนาคม และเดือนพฤษภาคม ครั้งละร�อยละ 

0.25 ต�อป� ส�งผลให�อัตราดอกเบี้ยนโยบายปรับตัวลดลงจากร�อยละ 1.25 ต�อป� ณ ส้ินป� 2562 เป�นร�อยละ 

0.50 ต�อป� ณ สิ้นป� 2563 ซึ่งเป�นอัตราที่อยู�ในระดับตํ่าสุดเป�นประวัติการณ� ส�วนแนวโน�มในป� 2564 น้ัน

คาดการณ�ว�า คณะกรรมการนโยบายการเงินจะยังคงอัตราดอกเบ้ียนโยบายไว�ท่ีร�อยละ 0.50 ต�อป� ต�อไปซึ่ง

สอดคล�องกับการดําเนินนโยบายการเงินของประเทศเศรษฐกิจหลักและประเทศส�วนใหญ�ในภูมิภาค ซึ่งจะเป�น

ป�จจัยส�งเสริมให�แนวโน�มของอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย�มีภาพรวมท่ีดีขึ้น 

 

ทั้งน้ีอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อที่อยู�อาศัย ณ สิ้นป� ป� 2563 อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อที่อยู�อาศัยลอยตัวของบุคคล
ทั่วไป (MRR) ของ 6 ธนาคารใหญ� (ธนาคารอาคารสงเคราะห�, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารกรุงเทพ, 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ธนาคารกรุงไทย และธนาคารไทยพาณิชย�) ปรับตัวลงมาอยู�ที่ร�อยละ 6.02 จาก

ร�อยละ 6.82 ณ ส้ินป� 2562 
 

อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย�ที่อยู�อาศัย 

 

อปุทานทีอ่ยู�อาศยั 
 

จากข�อมูลของบจก.เอเจนซี ่ฟอร� เรียลเอสเตท แอฟแฟร�ส (AREA) ในช�วง 5 ป�ท่ีผ�านมาตั้งแต�ป� 2559-2563 

แสดงให�เห็นว�า ในกรุงเทพและปริมณฑลมีจาํนวนยูนิตขายใหม�ในป� 2559-2561เพิ่มขึ้น และเริ่มลดลงในป� 

2562 โดยมูลค�ารวมของป� 2563 ลดลงจากส้ินป� 2562 ประมาณ 39% หรือลดลง 189,650 ล�านบาท และ

จํานวนยูนิตลดลง 38.60% หรือลดลง 45,932 ยูนิต โดยมีราคาเฉล่ียต�อยูนิตลดลง 1.90% จากราคาเฉล่ีย

ต�อยูนิตในป� 2652 ท่ีราคา 4.008 ล�านบาท ลดลงเหลือ 3.933 ล�านบาท ในป� 2563 
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แผนภูมิ 1 มูลค�ารวมและจาํนวนยูนิตขายใหม� ป� 2559-2563 (กรุงเทพและปริมณฑล) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา : บจก.เอเจนซี ่ฟอร� เรียลเอสเตท แอฟแฟร�ส (AREA) 
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แผนภูมิ 2 ราคาขายเฉล่ียต�อยูนิต ป� 2559 – 2563 (กรุงเทพและปริมณฑล) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อุปทานคงเหลือ  
 

ณ สิ้นป� 2563 มีที ่อยู �อาศัยเหลือขายในกรุงเทพและปริมณฑลทั ้งสิ ้น 226,645 ยูนิต เพิ ่มขึ ้นจากป� 

2562(218,881 ยูนิต) 7,764 ยูนิต (3.55%) โดยเป�นที่อยู�อาศัยประเภทคอนโดมิเนียมมากที่สุด 90,841 ยู

นิต(40.10%) มูลค�า 331,328 ล�านบาท รองลงมาคือ ทาวน�เฮ�าส� 75,053 ยูนิต(33.10%) มูลค�า 204,284 

ล�านบาท และ บ�านเดี่ยว 36,861 ยูนิต(16.30%) มูลค�ารวม 302,756 ล�านบาท 

 

 

 

ตาราง 1 อุปทานคงเหลือสะสม ป� 2559 – 2563 (กรุงเทพและปริมณฑล) 
 

เวลา จาํนวนยนูติคงเหลอื เพิม่ขึน้ %เพิม่ขึน้ 

ณ ส้ินป� 2559                  184,329            12,424  7.23% 

ณ ส้ินป� 2560                  195,227            10,898  5.91% 

ณ ส้ินป� 2561                  199,768              4,541  2.33% 

ณ ส้ินป� 2562                  218,881            14,296  7.16% 

ณ ส้ินป� 2563                  226,645              7,764 3.55% 

    

    

    

    

    

ท่ีมา : บจก.เอเจนซี ่ฟอร� เรียลเอสเตท แอฟแฟร�ส (AREA) 

ท่ีมา : บจก.เอเจนซี ่ฟอร� เรียลเอสเตท แอฟแฟร�ส (AREA) 
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ตาราง 2 สัดส�วนอุปทานคงเหลือสะสม ณ ส้ินป� 2563 (กรุงเทพและปริมณฑล) 
 

ประเภท จาํนวนยนูติทีค่งเหลอื % มลูค�า % 

บ�านเดี่ยว 36,861 16.30% 302,756 32.30% 

บ�านแฝด 19,533 8.60% 83,136 8.90% 

ทาวน�เฮาส� 75,053 33.10% 204,284 21.80% 

ตึกแถว 3,540 1.60% 14,160 1.50% 

คอนโดมิเนียม 90,841 40.10% 331,328 35.30% 

ท่ีดินจัดสรร 817 0.40% 2,608 0.30% 

รวม 226,645 100.00% 938,272 100.00% 

 

 

อปุสงค�ทีอ่ยู�อาศยั 
 

ในป� 2563 มีท่ีอยู�อาศัยขายไปท้ังส้ิน 65,279 ยูนิต มูลค�ารวม 263,552 ล�านบาท เป�นท่ีอยู�อาศัยประเภท

คอนโดมิเนียมมากท่ีสุด 28,947 ยูนิต (44.30%) มูลค�ารวม 95,791 ล�านบาท รองลงมาคือทาวน�เฮ�าส� 

20,557 ยูนิต (31.50%) มูลค�ารวม 59,146 ล�านบาท และ บ�านเดี่ยว 10,690 ยูนิต(16.40%) มูลค�ารวม 

85,482 ล�านบาท 

 

ตาราง 3 จํานวนยูนิตท่ีขายได�และมูลค�ารวม ป� 2563 (กรุงเทพและปริมณฑล) 
 

ประเภท จาํนวนยนูติทีข่ายได� % มลูค�า % 

บ�านเดี่ยว 10,690 16.40% 85,482 32.40% 

บ�านแฝด 4,342 6.70% 19,638 7.50% 

ทาวน�เฮาส� 20,557 31.50% 59,146 22.40% 

ตึกแถว 727 1.10% 3,424 1.30% 

คอนโดมิเนียม 28,947 44.30% 95,791 36.30% 

ท่ีดินจัดสรร 16 0.01% 71 0.01% 

รวม 65,279 100.00% 263,552 100.00% 

 

 

ท้ังน้ีเม่ือพิจารณาเปรียบเทียบจํานวนยูนิตท่ีขายได�ในช�วง 5 ป� ท่ีผ�านมา จะเห็นได�ว�าในช�วงครึ่งป�หลังจะขาย

ได�มากกว�าครึ่งป�แรกเป�นส�วนใหญ� มีเพียงป� 2662 ท่ียอดขายครึ่งป�แรกสูงกว�าครึง่ป�หลังเล็กน�อย โดยในป� 

2563 มีจํานวนยูนิตท่ีขายได�ในครึ่งป�หลังสูงกว�าครึ่งป�แรก 9,845 ยูนิต  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา : บจก.เอเจนซี ่ฟอร� เรียลเอสเตท แอฟแฟร�ส (AREA) 

ท่ีมา : บจก.เอเจนซี ่ฟอร� เรียลเอสเตท แอฟแฟร�ส (AREA) 
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แผนภูมิ3 จํานวนยูนิตท่ีขายได� ป� 2559 – 2563 (กรุงเทพและปริมณฑล) 
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ท่ีมา : บจก.เอเจนซี ่ฟอร� เรียลเอสเตท แอฟแฟร�ส (AREA) 
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กลยทุธ�การแข�งขนั 

 

การคดัเลอืกทาํเลทีต่ัง้โครงการทีม่ศีกัยภาพ 

 

กลุ�มบริษัทให�ความสําคัญกับการคัดเลือกทําเลท่ีตั้งของโครงการ โดยมีป�จจัยหลักท่ีใช�ในการประกอบการ

พิจารณาคือ จํานวนและความหนาแน�นของประชากรในบริเวณที่ตั้งโครงการ เส�นทางและระยะเวลาที่ผู�พัก
อาศัยจะใช�ในการเดินทางเพื่อเข�าถึงแหล�งชุมชน แหล�งทํางานหรือย�านธุรกิจ ระบบสาธารณูปโภคและ

โครงสร�างพื้นฐานที่อํานวยความสะดวกในบริเวณรอบๆ โครงการ โดยเฉพาะระบบเส�นทางการคมนาคม

ขนส�งสาธารณะ ได�แก� สถานีขนส�งมวลชนระบบรางทั้ง BTS และ MRT จุดขึ้น-ลงของระบบทางพิเศษหรือ

ทางด�วน เป�นต�น ถึงแม�ว�าที่ตั้งของโครงการอาจจะไม�ได�อยู�ในระยะเดินเท�าจากจุดคมนาคมขนส�งสาธารณะ 

แต�ก็อยู�ในระยะที่ผู�พักอาศัยสามารถเดินทางได�สะดวกสบายและสามารถเข�าออกโครงการได�จากหลาย

เส�นทาง  
 

กลุ�มบริษัทนําหลักการข�างต�นมาใช�ตั้งแต�โครงการแรกๆ โดยเริ่มต�นจากเขตพื้นที่ซึ่งมีความเชี่ยวชาญ คือ 

กรุงเทพมหานครฝ��งตะวันออก ได�แก� ย�านอุดมสุข แบริ่ง และซอยลาซาล ซึ่งเป�นทําเลที่มีศักยภาพด�านการ

เติบโตของพื้นที ่อยู �อาศัย เนื ่องจากเป�นเขตชุมชนอยู �ไม�ไกลจากแหล�งทํางาน มีโรงเรียน โรงพยาบาล 

ศูนย�การค�าและส่ิงอํานวยความสะดวกต�างๆ ครบถ�วน ด�านเส�นทางคมนาคมสาธารณะสามารถเช่ือมต�อสู�

ใจกลางเมืองได�อย�างสะดวก ท้ังทางรถยนต�และรถไฟฟ�า BTS สายสีเขียว ส�วนต�อขยายอ�อนนุช-แบริ่ง จึงทํา
ให�โครงการในระยะแรกของกลุ�มบริษัทอยู �ในบริเวณนี ้ทั ้งหมด ได�แก� The Excel Bearing, The Excel 

Hideaway, The Excel Hybrid, The Excel Parc, The Excel Groove และ The Excel Udomsuk  ด�วย

ความสําเร็จด�านยอดขายท่ีได�รับการตอบรับจากลูกค�าเป�นอย�างดีจนสามารถป�ดการขายแต�ละโครงการได�

อย�างรวดเร็ว กลุ�มบริษัทจึงได�นําแนวคิดข�างต�นมาปรับใช�ในการคัดเลือกทําเลเพื่อพัฒนาโครงการต�างๆ 

เมื่อเริ่มมีโครงการในเขตเมืองมากขึ้น โดยเฉพาะทําเล รัชดา-พระราม 9 ซึ่งกลุ�มบริษัทมองว�าเป�นทําเลที่มี

ศักยภาพอีกแห�งหนึ่ง เนื่องจากเป�นพื้นที่ที่รองรับการขยายตัวของศูนย�กลางธุรกิจ (CBD) ที่ขยับขยาย

ออกไปจากเขตสีลม สาทร และสุขุมวิทช้ันใน ซึ่งเริ่มมีอาคารสํานักงานเพิ่มมากขึ้น รวมถึงเป�นศูนย�รวมด�าน

การคมนาคม ทั้งทางรถยนต�เนื่องจากมีการเชื่อมต�อของถนนสายหลักหลายเส�นทาง เช�น สุขุมวิท, อโศก, 

ดินแดง, พระราม 9 และ วิภาวดีรังสิต และทางขนส�งระบบรางสาธารณะท้ังรถไฟฟ�า BTS, MRT และ Airport 

Link ท้ังหมดน้ีเป�นป�จจัยหลักท่ีทําให�กลุ�มบริษัทเริ่มเข�าไปพัฒนาโครงการในบริเวณดังกล�าวเพิ่มมากขึ้น 
 

การตั้งราคาสอดคล�องกับความต�องการของกลุ�มเป�าหมาย 
 

การตั้งราคาห�องชุดโครงการของกลุ�มบริษัทจะต�องสอดคล�องกับกลุ�มลูกค�าเป�าหมายและเป�นราคาท่ีแข�งขัน

ได�กับโครงการของผู�ประกอบการรายอื่นๆ ในบริเวณที่ใกล�เคียงกัน โดยที่ผ�านมา การพัฒนาโครงการ

โดยเฉพาะแบรนด� The Excel กลุ�มบริษัทได�กําหนดกลุ�มลูกค�าเป�าหมายหลักท่ีชัดเจนคือ กลุ�มวัยเริ่มทํางาน 

ซึ่งเป�นกลุ�มท่ีเริ่มมองหาท่ีพักอาศัยเป�นของตัวเองในเขตชุมชนเมือง มีช�วงอายุประมาณ 25 - 35 ป� โดยท่ีมี

รายได�เฉล่ียต�อเดือนในระดับ 25,000 - 50,000 บาท ซึ่งกลุ�มบริษัทมองว�าเป�นฐานลูกค�าขนาดใหญ�และเป�น

ช�วงวัยท่ีมีความต�องการท่ีอยู�อาศัยเป�นของตนเองเพราะมีรายได�ประจําจากการทํางานท่ีเริ่มมีความม่ันคง

มากขึ้น หลังจากพ�นช�วงจบการศึกษามาเป�นเวลา 4 - 5 ป� มีรายได�เพียงพอท่ีจะซื้อห�องชุดคอนโดมิเนียมท่ี

ราคาไม�สูงมากเพื่ออยู�อาศัยแทนท่ีของการเช�าท่ีพักอาศัยได� ในขณะท่ีโครงการท่ีพฒันาภายใต�แบรนด� RISE 
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จะเป�นกลุ�มลูกค�าวัยทํางาน ช�วงอายุ 25 - 35 ป� เช�นเดียวกับ The Excel แต�เป�นกลุ�มลูกค�าที่มีรายได�เฉล่ีย

ต�อป�สูงกว�าแบรนด� The Excel จากความชัดเจนของกลุ�มลูกค�าเป�าหมายและเหตุผลสนับสนุนข�างต�น ทําให�

กลุ�มบริษัทสามารถตั้งราคาที่เหมาะกับกลุ�มลูกค�าเป�าหมายของโครงการแต�ละแห�ง รวมไปถึงการวางแผน

การตลาดและโปรโมช่ันต�างๆ ท่ีจะช�วยดึงดูดความสนใจของกลุ�มลูกค�าเป�าหมายต�อโครงการของกลุ�มบริษัท 

ตัวอย�างเช�น การออกบูทในงานอสังหาริมทรัพย�และห�างสรรพสินค�าเพื่อประชาสัมพันธ�โครงการ การให�
ลูกค�าที่มีความสนใจในโครงการได�จองสิทธิ์เพื่อรับส�วนลดพิเศษ การจัดโปรโมชั่นเพื่อกระตุ�นยอดขาย

ในช�วงท่ีใกล�จะป�ดโครงการ เป�นต�น  
 

นอกจากนี้ กลุ�มบริษัทจะเข�าไปศึกษาโครงการอสังหาริมทรัพย�ของผู�ประกอบการอื่น ในบริเวณใกล�เคียง 

เพื่อนํามาเป�นข�อมูลเปรียบเทียบ โดยเฉพาะในด�านการกําหนดราคาขาย การตลาดและโปรโมช่ันต�างๆ ท้ังน้ี 

การตั้งราคาห�องชุดโครงการของกลุ�มบริษัท การกําหนดกลยุทธ�การตลาด โปรโมช่ันส�งเสริมการขายต�างๆ 

จะต�องสามารถแข�งขันกับโครงการอื่นๆ ได� โดยที่ยังสามารถรักษาอัตราการทํากําไรของโครงการตาม

แผนการศึกษาความเป�นไปได� (Feasibility Study) ท่ีกลุ�มบริษัทได�วางแผนไว� 
 

การออกแบบที่ทันสมัยตอบโจทย�คนรุ�นใหม� 
 

กลุ�มบริษัทให�ความสําคัญกับการพัฒนาโครงการภายใต�แนวคิด “We Make Luxury Accessible” ซึ่ง

หมายถึงการสร�างผลิตภัณฑ�ที่หรูหราแต�ในราคาที่จับต�องได� โดยเริ่มจากการออกแบบโครงการที่ เป�น

เอกลักษณ� สวยงาม ทันสมัย เพื่อสร�างความแตกต�างจากโครงการอ่ืนๆ ในบริเวณใกล�เคียงท่ีมีระดับราคา
เดียวกัน มุ�งเน�นการบริหารจัดการพื้นท่ีใช�สอยในโครงการให�เกิดประโยชน�สูงสุดท้ังในส�วนของพื้นท่ีห�องพัก

อาศัย พื้นที่ส�วนกลาง และสิ่งแวดล�อมโดยรอบ โดยการพัฒนาโครงการภายใต�แบรนด� The Excel และ 

RISE น้ัน กลุ�มบริษัทออกแบบโครงการโดยยึดหลักวิถีการใช�ชีวิตหรอื Lifestyle ของผู�พักอาศัยท่ีเป�นคนรุ�น

ใหม�ซึ่งมีความสนใจในเทคโนโลยี ชอบหาข�าวสารผ�านทางส่ือออนไลน�และโซเชียลเน็ตเวิร�ก รักความเป�นอิสระ

ในการใช�ช ีว ิตและการทํางาน ทําให �การออกแบบพื ้นที ่ห�องพักอาศัยต�องมีขนาดที่พอดีในการใช�

ชีวิตประจําวัน ห�องทุกห�องจะแถมเฟอร�นิเจอร�ครบชุด (Fully furnished) เช�น กลอนประตูแบบ Digital Door 

Lock โซฟา ตู�วางทีวี ชุดโต�ะและเก�าอี้ทานข�าว ฉากกันอาบนํ้า เตียง และเครื่องปรับอากาศ ทําให�ผู�ที่จะพัก

อาศัยสามารถเข�าอยู�ได�ทันที โดยที่ไม�ต�องเสียเวลาจัดหาเฟอร�นิเจอร�เพื่อให�เข�ากับห�องพัก ในด�านพื้นท่ี

ส�วนกลางและสาธารณูปโภคของทุกโครงการ กลุ�มบริษัทได�จัดสิ่งอํานวยความสะดวกให�มีอย�างครบถ�วน 

ครอบคลุมทั้งในบริเวณล็อบบี้ (Lobby) สระว�ายนํ้า ห�องฟิตเนส และพื้นที่นั่งเล�นพักผ�อน ทําให�ผู�พักอาศัย

ได�รับความสะดวกสบาย นอกจากนี ้ในการพัฒนาโครงการภายใต�แบรนด� “RISE” กลุ�มบริษัทได�เพิ่มเติม

ความทันสมัยในด�านที่พักอาศัยและสาธารณูปโภคเพื่ออํานวยความสะดวกให�กับผู�พักอาศัย เช�น ระบบ 

Home Intelligence System หรือระบบควบคุมแสงสว�างและเครื่องใช�ไฟฟ�าภายในห�องโดยการส่ังงานผ�าน

แอปพลิเคชันมือถือ การติดตั้งอุปกรณ� Smart Device ภายในห�องพัก  เช�น Smart Mirror กระจกเงา

อัจฉริยะฝ�งจอภาพ แสดงข�อมูลสภาพอากาศและนัดหมายต�างๆ Nasket ซึ่งเป�นอุปกรณ�สําหรับสั่งสินค�า

อุปโภคบริโภคจากซุปเปอร�มาร�เก็ต รวมถึงการเรียกใช�บริการต�างๆ เช�น ส่ังอาหาร บริการแม�บ�านทําความ

สะอาด ซ�อมเครื่องใช�ไฟฟ�า ล�างเครื่องปรับอากาศ เป�นต�น ในพื้นท่ีส�วนกลางของโครงการ ได�จัดให�มี Super 

Hi-speed Internet ในบริเวณล็อบบี ้ พื้นที ่ Co-Working Space และร�านค�าต�างๆ เป�นต�น ทั้งนี ้  เม่ือ

เปรียบเทียบราคาขายห�องชุดโครงการของกลุ�มบริษัท กับโครงการของคู�แข�งที่ระดับราคาใกล�เคียงกัน ใน

พื้นท่ีบริเวณเดียวกัน กลุ�มบริษัทเช่ือว�ากลยุทธ�การออกแบบโครงการท่ีมีความสวยงามและทันสมัย มีพื้นท่ี
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พักอาศัยและสาธารณูปโภคท่ีครบครัน สะดวกสบาย จะเป�นจุดแข็งท่ีเหนือกว�าโครงการของคู�แข�งในบริเวณ

เดียวกัน ตอบโจทย�ความต�องการของลูกค�าเป�าหมายในพื้นที ่ และทําให�โครงการที่ผ�านมา กลุ�มบริษัท

สามารถป�ดการขายโครงการได�ภายในระยะเวลาอันส้ัน  
 

การควบคุมต�นทุนและคุณภาพการก�อสร�าง 
 

การควบคุมต�นทุนการก�อสร�างโครงการของกลุ�มบริษัท เริ่มตั้งแต�การจัดหาวัสดุก�อสร�างบางประเภทที่ไม�

ผ�านผู�รับเหมา โดยฝ�ายจัดซื้อของกลุ�มบริษัทจะวางแผนการจัดซื้อของแต�ละโครงการ และคัดเลือกคู�ค�าจาก

รายชื่อคู�ค�าที่ได�รับการอนุมัติ หรืออย�างน�อย 3 ราย ตามขั้นตอนการเปรียบเทียบราคา หลังจากนั้นจึงทํา

การสั่งซื้อจากคู�ค�าที่ได�รับการคัดเลือกและอนุมัติตามขั้นตอนเพื่อที่จะดําเนินการส�งมอบวัสดุก�อสร�าง

ดังกล�าวให�แก�ผู�รับเหมาก�อสร�าง ทั้งนี้ การที่กลุ�มบริษัทสามารถจัดหาวัสดุก�อสร�างบางประเภทเอง เช�น 

เหล็กเส�น เฟอร�นิเจอร� และเครื่องสุขภัณฑ� เป�นต�น ทําให�สามารถจัดหาวสัดุได�ในราคาท่ีตํา่กว�าการส่ังซื้อผ�าน

ผู�รับเหมาและควบคุมต�นทุนการก�อสร�างได�ดีขึ้น สามารถรักษาระดับผลตอบแทนของโครงการตามท่ีได�การ

ประมาณการไว�  
 

นอกจากนี้ กลุ�มบริษัทให�ความสําคัญกับการส�งมอบโครงการให�แก�ลูกค�าที ่ได�คุณภาพและตรงตาม

กําหนดเวลา โดยได�คัดเลือกวิศวกรและโฟร�แมนซึ่งอยู�ภายใต�ฝ�ายก�อสร�าง ที่มีประสบการณ�ในการพัฒนา

โครงการอสังหาริมทรัพย� เพื่อที่จะทํางานร�วมกับผู�รับเหมาก�อสร�างในแต�ละโครงการ ในการตรวจสอบ

คุณภาพงานก�อสร�างและควบคุมเวลาตามการก�อสร�างที่วางไว� นอกจากนี้ กลุ�มบริษัทมีฝ�ายตรวจสอบ
ควบคุมภายใน (Quality Control) ที ่จะตรวจสอบงานที ่ผ ู �ร ับเหมาก�อสร�างส�งมอบในแต�ละงวด จาก

กระบวนการควบคุมคุณภาพงานข�างต�น ส�งผลให�กลุ�มบริษัทสามารถก�อสร�างได�รวดเร็วตามแผนและส�ง

มอบสินค�าท่ีมีคุณภาพให�แก�ลูกค�าจนได�รับความพึงพอใจ 
 

การสร�างชื่อ All Inspire ให�เป�นที่รู�จักและได�รับความเชื่อมั่นจากลูกค�า 
 

นอกเหนือจากการทําการตลาดเพื่อขายโครงการ กลุ�มบริษัทมุ�งม่ันในกลยุทธ�การสร�างและประชาสัมพันธ�

ชื่อบริษัท “All Inspire” เพื่อสร�างความเชื่อมั่นในตัวบริษัท รวมถึงผลิตภัณฑ�อื่นๆ ที่กลุ�มบริษัทจะออกใน

อนาคต โดยเริ่มต�นจากการเป�ดตัวแนวคิด “Class of Living ชีวิตท่ีมีระดับ”  ซึ่งหมายถึงชีวิตท่ีมีระดับ เป�น

ชีวิตที่เลือกเอง ไม�จําเป�นต�องเลียนแบบใคร แนวคิดข�างต�นสะท�อนตัวตนและผลิตภัณฑ�ของกลุ�มบริษัท 

เพื่อท่ีจะให�ช่ือของกลุ�มบริษัท เป�นท่ีรับรู�ในวงกว�าง โดยไม�ได�จํากัดเฉพาะกลุ�มลูกค�าเป�าหมายหลักในป�จจุบัน

ของกลุ�มบริษัทเท�าน้ัน ท้ังน้ี กลุ�มบริษัทเลือกท่ีจะส่ือสารแบรนด�ผ�านช�องทางออนไลน�เป�นหลัก โดยเฉพาะทาง

อินเทอร�เน็ตและโซเชียลมีเดียเพื่อให�เข�าถึงกลุ�มลูกค�าเป�าหมายและบุคคลท่ัวไปได� ซึ่งเป�นช�องทางเดียวกันกับ
การทําการตลาดเพื่อขายโครงการและได�รบัการตอบรบัท่ีดีจากลูกค�า โดยเฉพาะในช�วงเป�ดตัวของโครงการ

ใหม�ท่ีผ�านมา นอกจากน้ีเพื่อเป�นการส�งมอบประสบการณ�ท่ีดใีนแบรนด�และสินค�า (Brand Experience) ของ

กลุ�มบริษัท กลุ�มบริษัทยังให�ความสําคัญกับการรักษาความสัมพันธ�กับลูกค�าท่ีซื้อโครงการของกลุ�มบริษัท

อย�างต�อเนื่อง ผ�านทางโครงการ Inspire Hub โดยเป�นการจัดกิจกรรมร�วมกับลูกค�าเพื่อทํา Workshop 

การจัดกิจกรรมชมคอนเสิร�ตร�วมกัน เป�นต�น และในช�วงไตรมาสที่ 4/2560 กลุ�มบริษัทได�เป�ดตัว ALL 

Inspire Lounge ท่ีบริเวณเลานจ�หน�าโรงภาพยนตร� พารากอน ซีนีเพล็กซ� เพื่อเป�นพื้นท่ีในการจัดกิจกรรม

ต�างๆ ของกลุ�มบริษัท รวมถึงกิจกรรมพิเศษเฉพาะลูกค�า ท้ังการร�วมชมภาพยนตร�รอบพิเศษ การใช�บริการ

เลานจ�เพื่อเป�นมุมพักผ�อนและนัดพบ พร�อมทั้งบริการขนม เครื่องดื่ม ทั้งนี้ กลุ�มบริษัทเชื่อว�า All Inspire 
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Lounge จะส่ือสารเอกลักษณ�และตัวตนของกลุ�มบริษัท ให�เป�นท่ีรู�จักในวงกว�างมากขึ้น และเป�นการส�งมอบ

ประสบการณ�พิเศษให�กับลูกค�าตรงตามแนวคิด “Class of Living” ท่ีได�กําหนดไว� 
 

1.2.2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ�และบริการ 
 

ขั้นตอนและระยะเวลาในการศึกษาและพัฒนาโครงการโดยสังเขป 

กลุ�มบริษัทใช�เวลาในการก�อสร�างโครงการอสังหาริมทรัพย�แบบ Low Rise ประมาณ 10 - 12 เดือน 

โครงการอสังหาริมทรัพย�แบบ High Rise ประมาณ 24 - 36 เดือน และ โครงการทาวน�โฮมประมาณ 3 - 4 

เดือนต�อบล็อค (บล็อกละ 7 - 9 ยูนิต) โดยระยะเวลาที่ใช�ในการก�อสร�างโครงการแต�ละโครงการจะแตกต�าง

กันไป ตามขนาดโครงการและรูปแบบของโครงการ ทั้งนี ้ ขั ้นตอนและระยะเวลาในการศึกษาและพัฒนา

โครงการตั้งแต�เริ่มต�นจนถึงการโอนกรรมสิทธิ์ห�องชุด สามารถสรุปโดยสังเขปได�ดังน้ี 
 

 

 

การจัดหาที่ดินและการศึกษาความเป�นไปได�ของโครงการ 

 

ในการจัดหาที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการ กลุ�มบริษัทเริ่มต�นจากการคัดเลือกทําเลที่เห็นว�ามีศักยภาพและ

เป�นไปตามแผนธุรกิจ จากน้ันจะทําการติดต�อเจ�าของท่ีดินโดยตรง หรือผ�านนายหน�าท่ีดินเพื่อรวบรวมท่ีดิน

ให�ได�ตามท่ีต�องการ ในขณะเดียวกันฝ�ายกฎหมายของกลุ�มบริษัท จะทําการตรวจสอบข�อกฎหมายของท่ีดิน

ที่อาจมีผลต�อการพัฒนาโครงการ อาทิเช�น ข�อจํากัดของที่ดิน, ภาระผูกพันที่ดิน และพื้นที่ก�อสร�างและ

ความสูงท่ีสามารถก�อสร�างได� เป�นต�น หลังจากน้ันจะทําการศึกษาความเป�นไปได�ของโครงการ (Feasibility 

Study) เพื่อดูความคุ�มค�าของการลงทุน และเมื่อคณะกรรมการบริหาร อนุมัติให�พัฒนาโครงการ ฝ�าย
กฎหมายของบริษัทฯ จะเริ่มทําสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินและตรวจสอบเอกสารสิทธิ์เพื่อดําเนินการซื้อที่ดิน

ต�อไป 

การจัดหาที่ดิน และ การศึกษาความเป�นไปได�ของโครงการ

การพัฒนาโครงการและขออนุมัติ EIA

• เตรียมข�อมูลท่ีสําคัญและประสานงานกับผู�ออกแบบ 

• ออกแบบเพ่ือขออนุญาต EIA

• ขออนุญาต EIA

การเตรียมความพร�อมก�อนการก�อสร�างและขอใบอนุญาตก�อสร�าง 

• ออกแบบก�อสร�าง และจัดทํา BOQ

• ย่ืนขอใบอนุญาตก�อสร�างอาคาร (อ.1)

• คัดเลือกผู�รับเหมาก�อสร�าง

การก�อสร�างและขอใบอนุญาตภายหลังการก�อสร�างแล�วเสร็จ 

การโอนกรรมสิทธิ์

0.5 เดือน 

3.5 เดือน 

6 เดือน 

10 - 12 เดือน (Low Rise) 

24 - 36 เดือน (High Rise) 
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การพัฒนาโครงการและขออนุญาต EIA 

 

กลุ�มบริษัทว�าจ�างบริษัทสถาปนิกผู�ออกแบบโครงการเพื่อทําการออกแบบเบื้องต�น (Schemetic Design) 

โดยกลุ�มบริษัทจะประสานงานและสนับสนุนข�อมูลประกอบการออกแบบให�แก�สถาปนิกผู�ออกแบบโครงการ 

ได�แก� ข�อมูลด�านข�อกฎหมายของที่ดินจากฝ�ายกฏหมาย ข�อมูลด�านลักษณะโครงการ เช�น พื้นที่ขาย ขนาด

ห�อง ราคาห�องพักจากฝ�ายการตลาดและฝ�ายขาย โดยมีฝ�ายก�อสร�างให�คําปรึกษาและควบคุมแบบการ
ก�อสร�างให�อยู�ในกรอบความเป�นไปได�ในการก�อสร�างจริง 
 

หลังจากแบบเบื้องต�นแล�วเสร็จ กลุ�มบริษัทจะว�าจ�างบริษัทวิศวกรโครงสร�าง บริษัทวิศวกรด�านระบบต�างๆ 

(เช�น ระบบบําบัดนํ้าเสีย บ�อหน�วงนํ้า) บริษัทที่ให�บริการด�านภูมิสถาป�ตย�ในการออกแบบด�านภูมิทัศน�ของ

โครงการ เพื่อประสานงานกับสถาปนิกผู�ออกแบบโครงการในการพัฒนาแบบเบ้ืองต�นเป�นแบบสําหรับย่ืนขอ

อนุญาต EIA (EIA Drawing) และจะว�าจ�างบริษัทท่ีปรึกษาท่ีอยู�ในรายช่ือของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล�อม เพื่อเป�นผู�ดําเนินการจัดทํารายงานวิเคราะห�ผลกระทบต�อส่ิงแวดล�อม (EIA) ซึ่งในระหว�างท่ี

บริษัทท่ีปรึกษาจัดทํารายงาน EIA ฝ�ายก�อสร�างของกลุ�มบริษัทจะเป�นผู�ประสานงานกับผู�เก่ียวข�องท้ังหมดใน

การสนับสนุนข�อมูลเพื่อจัดทํารายงาน 
 

การยื่นขออนุญาต EIA เพื่อวิเคราะห�ผลกระทบต�อสิ่งแวดล�อม 

 

เมื่อรายงาน EIA แล�วเสร็จ บริษัทที่ปรึกษาจะยื่นขออนุญาตเพื่อขอความเห็นชอบในการพัฒนาโครงการ 

หากคณะกรรมการผู�ชํานาญการฯ ของหน�วยงานผู�อนุญาตมีประเด็นสอบถาม และ/หรือขอให�แก�ไขเพิ่มเติม

เก่ียวกับการจัดทํา EIA กลุ�มบริษัทและบริษัทท่ีปรึกษาจะร�วมกันช้ีแจงและแก�ไขประเด็นจนกระท่ังรายงาน EIA 

ผ�านการพิจารณา 
 

การเตรียมความพร�อมก�อนการก�อสร�างและขอใบอนุญาตก�อสร�าง 
 

กลุ�มบริษัทว�าจ�างทีมออกแบบในการออกแบบก�อสร�าง (Construction Drawing) เพื่อเตรียมขอใบอนุญาต

ก�อสร�างอาคาร (อ.1) และจัดทํา Bill of Quantity (BOQ) เพื่อควบคุมต�นทุนโครงการให�เป�นไปตามที่ได�รับ

อนุมัต ิและเพื่อใช�ในการกําหนดราคากลางสําหรับการคัดเลือกผู�รับเหมาก�อสร�าง  

 

การคัดเลือกผู�รับเหมาก�อสร�าง 
 

กลุ�มบริษัทใช�วิธีการประกวดราคาในการจัดหาผู�รับเหมาก�อสร�าง โดยจะคัดเลือกรายชื่อผู�รับเหมาโดย

พิจารณาคุณสมบัติของผู�รับเหมาจากความชํานาญ ประสบการณ� ผลงานโครงการก�อสร�างที่ผ�านมา 

ความสามารถในการส�งมอบงานได�ทันเวลา ความพร�อมด�านบุคลากรและเครื่องมือเครื่องจักร และฐานะ

การเงินของผู �รับเหมา จากนั้นฝ�ายจัดซื ้อจะเลือกผู�ผ�านเกณฑ�อย�างน�อย 3 ราย และส�งจดหมายเชิญ

ผู�รับเหมาที่ผ�านเกณฑ�เพื่อร�วมประกวดราคา โดยกลุ�มบริษัท จะให�ข�อมูลรายละเอียดเพื่อประกอบการ

ประกวดราคา เช�น แบบประมูลงานก�อสร�างและรายการประกอบการก�อสร�าง, Bill of Quantity (BOQ) และ

ขอบเขตการทํางานแผนกงานหลักโครงการ งบประมาณท่ีได�รับอนุมัติในการก�อสร�าง เป�นต�น 
 



รายงานประจําป� 2563 บริษัท ออลล� อินสไปร� ดีเวลลอปเม�นท� จํากัด (มหาชน)

   

 

43 

สําหรับขั้นตอนตัดสินการประกวดราคา กลุ�มบริษัทจะวิเคราะห�และเปรียบเทียบการเสนอราคาจากผู�รับเหมา

แต�ละราย เพื่อนํามาวิเคราะห�เชิงปรมิาณ ราคาเปรยีบเทียบกับราคากลาง โดยคํานึงถึงงบประมาณท่ีกําหนด

ไว� จากน้ันกลุ�มบริษัทจะแจ�งผลการประมูล และเข�าทําสัญญากับผู�รับเหมาเพื่อเริ่มการก�อสร�างโครงการ 
 

การจัดหาวัสดุและอุปกรณ�ที่สําคัญ 

 

ในการพัฒนาโครงการแต�ละโครงการ กลุ�มบริษัทจะเป�นผู�จัดหาและจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ� และส�วนควบประเภท

ท่ีสามารถนับจํานวนได�แน�นอน และมีราคาต�อหน�วยท่ีค�อนข�างสูง เช�น ลิฟต�, แอร�, เฟอร�นิเจอร� และสุขภัณฑ� 

เป�นต�น ซึ่งเป�นวัสด ุอุปกรณ� และส�วนควบท่ีกลุ�มบริษัทสามารถควบคุมคุณภาพและต�นทุน โดยฝ�ายจัดซื้อจะ

ทําการเปรียบเทียบราคา และดําเนินการตามนโยบายจัดซื้อต�อไป 
 

ในส�วนของวัสดุที ่เกี ่ยวข�องกับโครงสร�างอาคาร ได�แก� อิฐ หิน ปูน ทราย ผู�ร ับเหมาก�อสร�างจะเป�น

ผู�รับผิดชอบและดําเนินการสั่งซื้อเองตามสัญญาว�าจ�างผู�รับเหมาก�อสร�างที่กําหนด ยกเว�นวัสดุก�อสร�าง

ประเภทเหล็กเส�นที่กลุ�มบริษัทจะเป�นผู�จัดหาเองโดยผ�านกระบวนการจัดซื้อ และขออนุมัติจากผู�มีอํานาจ

อนุมัติตามขั้นตอนปฏิบัติงานของกลุ�มบริษัท 
 

การก�อสร�างและขอใบอนุญาตภายหลังการก�อสร�างแล�วเสร็จ 

 

ก�อนเริ่มการก�อสร�างโครงการ ฝ�ายก�อสร�างจะประชุมร�วมกับผู�รับเหมาเพื่อทําความเข�าใจท่ีตรงกัน ในเรื่องท่ี

สําคัญ เช�น ขั้นตอนการตรวจรับมอบงาน ขั้นตอนการเบิกค�าใช�จ�าย เป�นต�น 
 

ในระหว�างการก�อสร�าง ฝ�ายก�อสร�างจะทําหน�าท่ีประสานงานในระหว�างก�อสร�าง รวมถึงการตรวจสอบการ

ทํางานในแต�ละช�วงให�เป�นไปตามท่ีกําหนดร�วมกัน 
 

หลังจากก�อสร�างแล�วเสร็จ ฝ�ายก�อสร�างจะเข�าตรวจงานและรับมอบงานร�วมกับผู�รับเหมาก�อสร�างให�เป�นไป

ตามที่กําหนดไว�ในแบบประมูลงานก�อสร�างและรายการประกอบการก�อสร�าง และกลุ �มบริษัทจะเริ่มขอ

ใบอนุญาตท่ีเก่ียวข�องกับการเตรียมความพร�อมในการโอนกรรมสิทธิ์ห�องชุดให�แก�ลูกค�า อาทิเช�น ใบรับรอง

การก�อสร�างอาคาร (อ.6) หนังสือสําคัญการจดทะเบียนอาคารชุด (อ.ช.10) และหนังสือสําคัญการจด

ทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด (อ.ช.13) เป�นต�น  
 

ผลกระทบต�อสิ่งแวดล�อม 

 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล�อมได�กําหนดให�โครงการอสังหาริมทรัพย�ท่ีมีพื้นท่ีใช�สอยเกินกว�า 

4,000 ตารางเมตร หรือมีจํานวนห�องพักตั้งแต� 80 หน�วยขึ้นไป หรือ อาคารสูงเกินกว�า 23 ชั้น ต�องจัดทํา 

EIA ซึ่งท่ีผ�านมากลุ�มบริษัทจะทําการว�าจ�างบริษัทท่ีปรึกษาท่ีอยู�ในรายช่ือของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล�อมเป�นผู�ดําเนินการจัดทํา EIA และได�รับอนุมัติมาโดยตลอดทุกโครงการ 
 

ท้ังน้ี กลุ�มบริษัทมีนโยบายในการดูแลรักษาส่ิงแวดล�อมในการพัฒนาโครงการ โดยจัดให�มีการประชุม Site 

Meeting ทุกสัปดาห�เพื่อหาแนวทางควบคุม แก�ไข ป�องกัน ตามหลักการดูแลสิ่งแวดล�อมภายใต�ข�อกาํหนด

ของ EIA และจัดทําแผนป�องกันผลกระทบชุมชนตามมาตรการ EIA รอบโครงการ 
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1.2.2.4 ทรัพย�สินที่ใช�ในการประกอบธุรกิจ  
 

ณ 31 ธันวาคม 2563 กลุ�มบริษัทมีสินทรัพย�หลักที่ใช�ในการประกอบธุรกิจ ประกอบด�วย (1) เงินมัดจําค�า

ที่ดินและห�องชุด (2) ที่ดินและต�นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย�เพื่อขาย (3) ส�วนปรับปรุงอาคาร

และอุปกรณ� และ (4) สินทรัพย�ไม�มีตัวตน  มีรายละเอียดสรุปดังน้ี  
 

ลาํดบั รายการ มลูค�าสทุธิตามบญัช(ีล�านบาท) ลกัษณะ

กรรมสิทธิ ์

ภาระผกูพัน 

ณ วนัที ่ 

31 ธ.ค. 63 

ณ วนัที ่ 

31 ธ.ค. 62 

1 เงินมัดจําค�าท่ีดิน 1,1490.59 865.99 เป�นเจ�าของ - 

2 ต�นทุนการพัฒนาโครงการ

อสังหาริมทรัพย�เพื่อขาย 

4,283.11 4,175.29 เป�นเจ�าของ จดจํานองเป�น

หลักประกัน

วงเงินกู�ยืมกับ

สถาบันการเงิน 

3 ส�วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ� 31.50 72.13 เป�นเจ�าของ - 

4 สินทรัพย�ไม�มีตัวตน 7.29 9.10 เป�นเจ�าของ - 

 รวม 4,283.70 5,122.51   

 

 

1.2.2.5 งานที่รอการส�งมอบ 
 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 กลุ�มบริษัทมีห�องชุดท่ีได�ทําสัญญาซื้อขายแล�ว แต�ยังไม�ได�โอนกรรมสิทธิ์ท้ังหมด 

2,487 ยูนิต อยู�ใน 11 โครงการ คิดเป�น 9,584.36 ล�านบาท รายละเอียดดังน้ี 
 

โครงการ 
ช�วงเวลาทีแ่ล�วเสรจ็ 

/ คาดว�าจะแล�วเสรจ็ 

มลูค�า

โครงการ 

(ล�าน

บาท) 

ห�องขายรอโอน

กรรมสทิธิ ์

ช�วงเวลาทีโ่อน

กรรมสทิธิ ์/ คาด

ว�าจะโอน

กรรมสทิธิ ์
ยูนิต ล�านบาท 

The EXCEL Hideaway SKV 71 ไตรมาสท่ี 1 ป� 2563 1,566.46 294 685.33 ไตรมาสท่ี 1 ป� 2563 

The EXCEL Ratchada 17 ไตรมาสท่ี 2 ป� 2565 700.00 7 17.98 ไตรมาสท่ี 2 ป� 2565 

The Vision Ladprao Navamin  ไตรมาสท่ี 2 ป� 2562 1,391.00 5 52.75 ไตรมาสท่ี 2 ป� 2562 

Rise Phahon-Inthamara ไตรมาสท่ี 4 ป� 2565 1,745.00 319 1,619.39 ไตรมาสท่ี 4 ป� 2565 

The EXCEL Hideaway 

Ratchada-Huaykwaeng ไตรมาสท่ี 1 ป� 2565 1,561.05 387 1,039.37 

 

ไตรมาสท่ี 1 ป� 2565 

The EXCEL Ratchada 18 ไตรมาสท่ี 2 ป� 2564 870.12 164 542.11 ไตรมาสท่ี 2 ป� 2564 

The EXCEL Lasalle 17 ไตรมาสท่ี 4 ป� 2563 1,515.17 467 1,077.48 ไตรมาสท่ี 4 ป� 2563 

Impression Phuket ไตรมาสท่ี 1 ป� 2563 2,074.00 14 669.88 ไตรมาสท่ี 2 ป� 2563 

The Excel Ladprao-Sutthisan ไตรมาสท่ี 4 ป� 2563 1,136.22 307 755.15 ไตรมาสท่ี 4 ป� 2563 

The EXCEL Hideaway SKV 50 ไตรมาสท่ี 1 ป� 2563 1,863.27 348 839.92 ไตรมาสท่ี 1 ป� 2563 

Impression Ekkamai ไตรมาสท่ี 3 ป� 2566 4,967.09 158 1,823.33 ไตรมาสท่ี 3 ป� 2566 
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1.3  โครงสร�างการถือหุ�นของกลุ�มบริษัทฯ  
 

1.3.1  โครงสร�างการถือหุ�นของบริษัทฯ  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563  บริษัทฯ มีบริษัทย�อย 5 บริษัท ประกอบด�วย  
 

1) Thai D  บริษัทฯ ลงทุนในสัดส�วนการถือหุ�นร�อยละ 100 จดทะเบียนจัดตั้งเป�นบริษัทจํากัดตามกฎหมายไทย 

เม่ือวันท่ี 23 มีนาคม 2559 เพื่อประกอบธุรกิจให�บริการเป�นตัวแทนขายและนายหน�าขายอสังหาริมทรัพย�ของ

กลุ�มบริษัท และผู�ประกอบการอสังหาริมทรัพย�รายอ่ืน ในตลาดต�างประเทศ เช�น จีน สิงคโปร� ไต�หวัน และฮ�องกง 

เป�นต�น 
 

2) RISE  บริษัทฯ ลงทุนในสัดส�วนการถือหุ�นร�อยละ 100 จดทะเบียนจัดตั้งเป�นบริษัทจํากัดตามกฎหมายไทย 

เมื ่อวันที ่ 23 มิถุนายน 2559 เพื ่อประกอบธุรกิจลงทุนและซื ้อขายอสังหาริมทรัพย�ที ่สร�างแล�วเสร็จโดย

ผู�ประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย�รายอ่ืน ภายใต�ช่ือ “Rise Venture” 
 

3) ALL Prop  บริษัทฯ ลงทุนในสัดส�วนการถือหุ�นร�อยละ 99 จดทะเบียนจัดตั้งเป�นบริษัทจํากัดตามกฎหมาย

ไทย เม่ือวันท่ี 17 มิถุนายน 2556 เพื่อประกอบธุรกิจให�บริการเก่ียวกับการบริหารจัดการนิติบุคคลอาคารชุด

ซึ่งเป�นโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย�ของบริษัทฯ 
 

4) ALL Lux  บริษัทฯ ลงทุนในสัดส�วนการถือหุ�นร�อยละ 100 จดทะเบียนจัดตั้งเป�นบริษัทจํากัดตามกฎหมาย

ไทย เม่ือวันท่ี 24 กรกฎาคม 2561 เพื่อประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย�เพื่อท่ีอยู�อาศัย ประเภท Luxury  
 

5) ALL Retail 1  บริษัทฯ ลงทุนในสัดส�วนการถือหุ �นร�อยละ 100 จดทะเบียนจัดตั ้งเป�นบริษัทจํากัดตาม

กฎหมายไทย เม่ือวันท่ี 3 กรกฎาคม 2562 เพื่อประกอบกิจการห�างสรรพสินค�า พลาซ�า พื้นท่ีให�เช�าเพื่อการค�า 
 

นอกจากน้ี มีกิจการร�วมค�าจํานวน 4 บริษัท คือ 
 

1) ALL Hoosiers  บริษัทฯ ลงทุนในสัดส�วนการถือหุ�นร�อยละ 51 จดทะเบียนจัดตั ้งเป�นบริษัทจํากัดตาม

กฎหมายไทย เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560 โดยเป�นบริษัทร�วมทุนระหว�างบริษัทฯ ในสัดส�วนร�อยละ 51 และท่ี

เหลืออีกร�อยละ 49 ถือหุ�นโดย Hoosiers Asia Pacific Pte. Ltd. ซึ่งเป�นบริษัทในกลุ�มของ Hoosiers Holdings 

ซึ่งเป�นบริษัทอสังหาริมทรัพย�ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย�โตเกียว (Tokyo Stock Exchange) ประเทศ

ญี่ปุ�น เพื่อพัฒนาอสังหาริมทรัพย�ประเภทคอนโดมิเนียม ความสูง 8 ช้ัน ภายใต�ช่ือของโครงการ “The Excel 

Hideaway Sukhumvit 50”  
 

2) AHJ Ekkamai  บริษัทฯ ลงทุนในสัดส�วนการถือหุ �นร�อยละ 51 จดทะเบียนจัดตั ้งเป�นบริษัทจํากัดตาม

กฎหมายไทย เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 โดยเป�นบริษัทร�วมทุนระหว�างบริษัทฯ ในสัดส�วนร�อยละ 51 และท่ี

เหลือร�อยละ 29 ถือหุ�นโดย Hoosiers Asia Pacific Pte. Ltd. ซึ่งเป�นบริษัทในกลุ�มของ Hoosiers Holdings  

และอีกร�อยละ 20 ถือหุ�นโดย Kyushu Railway Company ซึ่งเป�นบริษัทช้ันนําในประเทศญี่ปุ�นท่ีจัดตั้งมากว�า

130 ป� ประกอบธุรกิจหลักด�านการคมนาคมขนส�ง การก�อสร�าง และอสังหาริมทรัพย� เพื ่อพัฒนา

อสังหาริมทรัพย�ประเภทคอนโดมิเนียม ภายใต�ช่ือของโครงการ “Impression Ekkamai”  
 

3) AG Thonglor 16  บริษัทฯ ลงทุนในสัดส�วนการถือหุ�นร�อยละ 62.10 จดทะเบียนจัดตั้งเป�นบริษัทจํากัดตาม

กฎหมายไทย เมื่อวันที ่1 ตุลาคม 2561 โดยเป�นบริษัทร�วมทุนระหว�างบริษัทฯ ในสัดส�วนร�อยละ 62.10 และท่ี
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เหลืออีกร �อยละ 37.90 ถือหุ �นโดย กราวด� พร็อพเพอร�ต ี ้ พีทีอี แอลทีด ี เพื ่อประกอบธุรกิจพัฒนา

อสังหาริมทรัพย�เพื่อท่ีอยู�อาศัย 
 

4) AJ Charoennakhon  บริษัทฯ ลงทุนในสัดส�วนการถือหุ�นร�อยละ 51.00 จดทะเบียนจัดตั้งเป�นบริษัทจํากัด

ตามกฎหมายไทย เมื่อวันที ่8 มกราคม 2563 โดยเป�นบริษัทร�วมทุนระหว�างบริษัทฯ ในสัดส�วนร�อยละ 51.00 

และท ี ่ เหล ืออ ีกร �อยละ 49.00 ถ ือห ุ �นโดย Kyushu Railway Company เพ ื ่อประกอบธ ุรก ิจพ ัฒนา
อสังหาริมทรัพย�เพื่อท่ีอยู�อาศัย 

 

กลุ�มบริษัทสามารถแสดงได�ตามรูปดังน้ี 

 

 

  

 หมายเหตุ:         * Hoosiers Holdings ถือหุ�นในสัดส�วนร�อยละ 49 ในบรษิัท ออลล� อินสไปร�-ฮูซิเออร� สุขมุวทิ 50 จํากัด 

** Hoosiers Holdings ถือหุ�นในสัดส�วนร�อยละ 29 และ Kyushu Railway Company ถือหุ�นในสัดส�วนร�อยละ 20   ในบรษิัท เอเอชเจ เอกมัย 

จํากัด 

*** กราวด� พร็อพเพอร�ต้ี พีทีอี แอลทีดี ถือหุ�นในสัดส�วนร�อยละ 37.90 ในบริษทั เอจี ทองหล�อ 16 จํากัด 

**** Kyushu Railway Company ถือหุ�นในสัดส�วนร�อยละ 49 ในบริษทั เอเจ เจรญินคร จํากดั      
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1.3.2  ผู�ถือหุ�น 

รายชื่อผู�ถือหุ�นและสัดส�วนการถือหุ�นจากทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแล�ว ตามที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู�ถือ

หุ�น ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 มีดังน้ี 

 

ลาํดบั รายชือ่ผู�ถอืหุ�นใหญ� 

 

จาํนวน (หุ�น) 

 

สดัส�วนการถอืหุ�น (ร�อยละ) 

1 ครอบครัวธนวริทธ์ิ* 393,709,600 70.31 

 - นายธนากร ธนวริทธ์ิ 295,409,600 52.75 

 - นางสาวชวนา ธนวริทธ์ิ 98,300,000 17.55 

2 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร� จํากัด 14,209,053 2.54 

3 นายนันท� กฤตยานุตกุลท� 12,547,700 2.24 

4 บจ.ศูนย�รับฝากหลักทรัพย�(ประเทศ

ไทย) เพื่อผู�ฝาก 

 

5,480,800 

 

0.98 

5 นายเกียรติ  ศรีจอมขวัญ 5,422,300 0.97 

6 นายสุวัฒน� โรจนสุนทรา 4,600,000 0.82 

7 นายวัชระ หาญชาญชัย 3,384,800 0.60 

8 นางเมตตา ธีรกรรัชช� 3,000,000 0.54 

9 นายมาวีร� สิมะโรจน� 3,000,000 0.54 

10 นายณัชชัชพงศ� พีระเดชาพันธ� 2,950,000 0.53 

11 อ่ืน ๆ 111,695,747 19.95 

รวม 560,000,000 100.00 

หมายเหต ุ:    * รายช่ือผู�ถือหุ�นของบริษัทฯ ถูกจัดกลุ�มตามความสัมพันธ�ของผู�ถือหุ�น ซึ่งเป�นการเป�ดเผยตามมาตรา 69 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย�และตลาด
หลักทรัพย� พ.ศ. 2535 โดยไม�เก่ียวกับลักษณะความสัมพันธ�หรือพฤติกรรมท่ีเข�าลักษณะเป�นการกระทําร�วมกับบุคคลอื่นตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาด
ทุน ท่ี ทจ. 7/2552 แต�อย�างใด 

 

1.4 จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนชําระแล�ว 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจํานวน 700,000,000 บาท แบ�งเป�นหุ�นสามัญจํานวน 

700,000,000 หุ�น มูลค�าหุ�นละ 1.00 บาท โดยเป�นทุนที่ชําระแล�วจํานวน 560,000,000 บาท แบ�งเป�นหุ�น

สามัญจํานวน 560,000,000 หุ�น มูลค�าหุ�นละ 1.00 บาท 
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1.5 การออกหลักทรัพย�อื่น 

1.5.1 หุ�นกู� 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีการออกหุ�นกู�ชนิดระบุชื่อผู�ถือ ประเภทไม�ด�อยสิทธิ ไม�มีหลกัประกัน 

และมีตัวแทนผู�ถือหุ�นกู�จํานวน 6 ชุด และหุ�นกู�ชนิดระบุช่ือผู�ถือ ประเภทไม�ด�อยสิทธ ิมีหลักประกัน มีตัวแทนผู�

ถือหุ�นกู�และผู�ออกหุ�นกู�มีสิทธิไถ�ถอนหุ�นกู�ก�อนวันครบกําหนดไถ�ถอนจํานวน 1 ชุด ได�แก� 
 

 หุ�นกู�ของบริษัทฯ 

ชุดท่ี 4 

(ครั้งท่ี 1/2562) 

หุ�นกู�ของบริษัทฯ 

ชุดท่ี 5 

(ครั้งท่ี 2/2562) 

หุ�นกู�ของบริษัทฯ 

ชุดท่ี 6 

(ครั้งท่ี 1/2563) 

หุ�นกู�ของบริษัทฯ 

ชุดท่ี 7 

(ครั้งท่ี 2/2563) 

วันท่ีออกตราสาร 9 ตุลาคม 2562 13 ธันวาคม 2562 28 กุมภาพันธ� 2563 5 มิถุนายน 2563 

วันท่ีครบกําหนด 11 ตุลาคม 2564 13 มิถุนายน 2564 28 กุมภาพันธ� 2565 5 มิถุนายน 2565 

อายุตราสาร 2 ป� 2 วัน 1 ป� 6 เดือน 2 ป�  2 ป� 

ประเภทตราสาร หุ�นกู�ชนิดระบุชื่อผู�ถือ 

ไม�ด�อยสิทธิ ไม�มี

หลักประกัน และมี

ตัวแทนผู�ถือหุ�นกู� 

หุ�นกู�ชนิดระบุชื่อผู�ถือ 

ไม�ด�อยสิทธิ ไม�มี

หลักประกัน และมี

ตัวแทนผู�ถือหุ�นกู� 

หุ�นกู�ชนิดระบุชื่อผู�ถือ 

ไม�ด�อยสิทธิ ไม�มี

หลักประกัน และมี

ตัวแทนผู�ถือหุ�นกู� 

หุ�นกู�ชนิดระบุชื่อผู�ถือ 

ไม�ด�อยสิทธิ ไม�มี

หลักประกัน และมี

ตัวแทนผู�ถือหุ�นกู� 

จํานวนหน �วย ท่ี

เสนอขาย 

497,400 หน�วย 200,000 หน�วย 413,000 หน�วย 104,900 หน�วย 

มูลค�าที่ตราไว�ต�อ

หน�วย 

1,000 บาท/หน�วย 1,000 บาท/หน�วย 1,000 บาท/หน�วย 1,000 บาท/หน�วย 

จํานวนเงิน 497,400,000 บาท 200,000,000 บาท 413,000,000 บาท 104,900,000 บาท 

ประเภทการเสนอ

ขาย 

PP (II & HNW) PP (II & HNW) PP (II & HNW) PP (II & HNW) 

อัตราดอกเบ้ีย ร�อยละ 6.50 ต�อป� ร�อยละ 6.40 ต�อป� ร�อยละ 6.90 ต�อป� ร�อยละ 6.90 ต�อป� 

การไถ �ถอนก�อน

กําหนด 

ไม�มี ไม�มี ไม�มี ไม�มี 

ข�อจํากัดในการ

ดํารงอัตราส�วน

ทางการเงิน 

หน้ีสินท่ีมีภาระ

ดอกเบ้ียหักด�วยเงิน

สดและ/หรือรายการ

เทียบเท�าต�อส�วนของผู�

ถือหุ�นในอัตราส�วนไม�

เกิน 5 : 1 ณ วันสิ้น

งวดบัญชีรายไตรมาส 

หรือ ณ วันสิ้นป� 

หน้ีสินท่ีมีภาระ

ดอกเบ้ียหักด�วยเงิน

สดและ/หรือรายการ

เทียบเท�าต�อส�วนของผู�

ถือหุ�นในอัตราส�วนไม�

เกิน 5 : 1 ณ วันสิ้น

งวดบัญชีรายไตรมาส 

หรือ ณ วันสิ้นป� 

หน้ีสินท่ีมีภาระ

ดอกเบ้ียหักด�วยเงิน

สดและ/หรือรายการ

เทียบเท�าต�อส�วนของผู�

ถือหุ�นในอัตราส�วนไม�

เกิน 5 : 1 ณ วันสิ้น

งวดบัญชีรายไตรมาส 

หรือ ณ วันสิ้นป� 

หน้ีสินท่ีมีภาระ

ดอกเบ้ียหักด�วยเงิน

สดและ/หรือรายการ

เทียบเท�าต�อส�วนของผู�

ถือหุ�นในอัตราส�วนไม�

เกิน 5 : 1 ณ วันสิ้น

งวดบัญชีรายไตรมาส 

หรือ ณ วันสิ้นป� 
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 หุ�นกู�ของบริษัทฯ 

ชุดท่ี 8 

(ครั้งท่ี 3/2563) 

หุ�นกู�ของบริษัทฯ 

ชุดท่ี 9 

(ครั้งท่ี 4/2563) 

หุ�นกู�ของบริษัทฯ 

ชุดท่ี 10 

(ครั้งท่ี 5/2563) 

วันท่ีออกตราสาร 15 กรกฎาคม 2563 9 ตุลาคม 2563 13 พฤศจิกายน 2563 

วันท่ีครบกําหนด 23 เมษายน 2564 9 ตุลาคม 2565 13 พฤษภาคม 2566 

อายุตราสาร 9 เดือน 8 วัน 2 ป�  2 ป� 6 เดือน 

ประเภทตราสาร หุ�นกู�ชนิดระบุชื่อผู�ถือ 

ไม�ด�อยสิทธิ ไม�มี

หลักประกัน และมี

ตัวแทนผู�ถือหุ�นกู� 

หุ�นกู�ชนิดระบุชื่อผู�ถือ 

ไม�ด�อยสิทธิ ไม�มี

หลักประกัน และมี

ตัวแทนผู�ถือหุ�นกู� 

หุ�นกู�ชนิดระบุชื่อผู�ถือ 

ประเภทไม�ด�อยสิทธิ  

มีหลักประกัน  

มีตัวแทนผู�ถือหุ�นกู�และ

ผู�ออกหุ�นกู�มีสิทธิไถ�

ถอนหุ�นกู�ก�อนวันครบ

กําหนดไถ�ถอน 

หลักประกัน   โฉนดท่ีดินจํานวน 12 

ฉบับเน้ือท่ีดินประมาณ  

0-3-62.5 ไร� (หรือ 

362.5 ตารางวา)  

จํานวนหน �วย ท่ี

เสนอขาย 

267,500 หน�วย 80,700 หน�วย 631,900 หน�วย 

มูลค�าที่ตราไว�ต�อ

หน�วย 

1,000 บาท/หน�วย 1,000 บาท/หน�วย 1,000 บาท/หน�วย 

จํานวนเงิน 267,500,000 บาท 80,700,000 บาท 631,900,000 บาท 

ประเภทการเสนอ

ขาย 

PP (II & HNW) PP (II & HNW) PP (II & HNW) 

อัตราดอกเบ้ีย ร�อยละ 6.80 ต�อป� ร�อยละ 7.25 ต�อป� ร�อยละ 6.50 ต�อป� 

การไถ�ถอนก�อน

กําหนด 

ไม�มี ไม�มี ผู�ออกหุ�นกู�มีสิทธิใน

การไถ�ถอนหรือชําระ

คืนเงินต�นหุ�นกู�ท้ัง

จํานวนหรือบางส�วน 

ข�อจํากัดในการ

ดํารงอัตราส�วน

ทางการเงิน 

หน้ีสินท่ีมีภาระ

ดอกเบ้ียหักด�วยเงิน

สดและ/หรือรายการ

เทียบเท�าต�อส�วนของผู�

ถือหุ�นในอัตราส�วนไม�

เกิน 5 : 1 ณ วันสิ้น

งวดบัญชีรายไตรมาส 

หรือ ณ วันสิ้นป� 

หน้ีสินท่ีมีภาระ

ดอกเบ้ียหักด�วยเงิน

สดและ/หรือรายการ

เทียบเท�าต�อส�วนของผู�

ถือหุ�นในอัตราส�วนไม�

เกิน 5 : 1 ณ วันสิ้น

งวดบัญชีรายไตรมาส 

หรือ ณ วันสิ้นป� 

หน้ีสินท่ีมีภาระ

ดอกเบ้ียหักด�วยเงิน

สดและ/หรือรายการ

เทียบเท�าต�อส�วนของผู�

ถือหุ�นในอัตราส�วนไม�

เกิน 5 : 1 ณ วันสิ้น

งวดบัญชีรายไตรมาส 

หรือ ณ วันสิ้นป� 
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1.5.2 ใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุ�นสามญัของบรษิทัฯ ครัง้ที ่1 (ALL-W1) 

 

รายละเอียดของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ�นสามัญของบริษัท ออลล� อินสไปร� ดีเวลลอปเม�นท� จํากัด 

(มหาชน) ครั้งท่ี 1 (ALL-W1) มีดังน้ี 

 

ผู�ออกหลักทรัพย� บริษัท ออลล� อินสไปร� ดีเวลลอปเม�นท� จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “ALL”) 

ประเภทของหลักทรัพย� ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ�นสามัญของบริษัท ออลล� อินสไปร� ดีเวลลอปเม�นท� จํากัด 

(มหาชน) คร้ังท่ี 1 (“ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ” หรือ “ALL-W1”) 

ชนิดของใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ชนิดระบุชื่อผู�ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได� 

อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 2 ป� นับตั้งแต�วันท่ีออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 

จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ท่ี

ออกและเสนอขาย 

ไม�เกิน 140,000,000 หน�วย 

จํานวนหุ�นท่ีออกเพื่อรองรับ

ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 

ไม�เกิน 140,000,000 หุ�น (มูลค�าท่ีตราไว�หุ�นละ 1.00 บาท) คิดเป�นร�อยละ 25.00 ของ

จํานวนหุ�นท่ีออกและจําหน�ายได�แล�วท้ังหมดของบริษัทฯ  

ราคาเสนอขายต�อหน�วย 0.00 บาท (ศูนย�บาท) 

อัตราการใช�สิทธิ ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 1 หน�วย มีสิทธิซ้ือหุ�นสามัญเพิ่มทุนได� 1 หุ�น  

(อาจเปลี่ยนแปลงได�ตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ) 

ราคาใช�สิทธิ 2.80 บาทต�อหุ�น (มูลค�าท่ีตราไว�หุ�นละ 1.00 บาท) เว�นแต�จะมีการปรับราคาการใช�สิทธิ

ตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ 

วิธีการเสนอขาย จัดสรรให�แก�ผู�ถือหุ�นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส�วนการถือหุ�น ในอัตราส�วน 4 หุ�นสามัญ

เดิมต�อใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 1 หน�วย  

ระยะเวลาการใช�สิทธิ และ

กําหนดการใช�สิทธิ 

 

ผู�ถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ สามารถใช�สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ได�ในวันทําการ

สุดท�ายของเดือนมีนาคมและกันยายน ตลอดอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิฯ โดย

สามารถเร่ิมใช�สิทธิคร้ังแรกได�ในเดือนมีนาคม 2564 และสามารถใช�สิทธิคร้ังสุดท�ายได�

ในวันท่ีครบกําหนดอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ คือ ในวันท่ี 17 สิงหาคม 2565  

ตลาดรองของ 

ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 

ตลาดหลักทรัพย�เอ็มเอไอ 

ตลาดรองของหุ�นสามัญ 

ท่ีเกิดจากการใช�สิทธิ 

ตลาดหลักทรัพย�เอ็มเอไอ 

นายทะเบียน บริษัท ศูนย�รับฝากหลักทรัพย� (ประเทศไทย) จํากัด 
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1.6 นโยบายการจ�ายเงนิป�นผล 

บริษัทฯ มีนโยบายการจ�ายเงินป�นผลในแต�ละป�ในอัตราไม�ตํ่ากว�าร�อยละ 40 ของกําไรสุทธิของงบการเงิน

เฉพาะกิจการ และหลังจากหักภาษีเงินได�นิติบุคคล และเงินสํารองต�างๆ ทุกประเภทตามที่ได�กําหนดไว�ใน

ข�อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมาย โดยที่การจ�ายเงินป�นผลดังกล�าวนั้นไม�มีผลกระทบต�อการดําเนินงาน

ปกติของบริษัทฯ อย�างมีนัยสําคัญ 
 

บริษัทย�อย มีนโยบายการจ�ายเงินป�นผลในแต�ละป�ในอัตราไม�ตํ่ากว�าร�อยละ 40 ของกําไรสุทธิของงบการเงิน

เฉพาะกิจการ และหลังจากหักภาษีเงินได�นิติบุคคล และเงินสํารองต�างๆ ทุกประเภทตามที่ได�กําหนดไว�ใน

ข�อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมาย หากไม�มีเหตุจําเป�นอื่นใดและการจ�ายเงินป�นผลนั้นไม�มีผลกระทบต�อการ

ดําเนินงานปกติของบริษัทฯ อย�างมีนัยสําคัญ 
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2. การบริหารจดัการความเสีย่ง 

 

2.1 นโยบายและแผนการบรหิารความเสีย่ง 
 

 

บริษัทฯ มีกระบวนการประเมินความเส่ียงในทุกระดับขององค�กร เพื่อให�ทราบว�าบริษัทฯ เผชิญความเสี่ยง

เรื่องใด อยู�ในกิจกรรมหรือขั้นตอนใดของงาน และมีผลกระทบต�อการบรรลุวัตถุประสงค�ของบริษัทฯ มาก

น�อยเพียงใด เพื่อนํามาพิจารณากําหนดแนวทางท่ีจําเป�น เพื่อให�เกิดความม่ันใจอย�างสมเหตุสมผลว�าความ

ผิดพลาดเสียหายจะไม�เกิดขึ้น หรือหากเกิดขึ้นก็จะอยู�ในระดับท่ีบริษัทฯ ยอมรับได� หรือไม�เป�นอุปสรรรคต�อ

ความสําเร็จตามวัตถุประสงค�ของบริษัทฯ ทั้งนี้รายละเอียดของกระบวนการบริหารความเสี่ยงนั้น บริษัทฯ 

ได�มีการดําเนการดังน้ี 
 

• บริษัทฯ ได�จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อทําหน�าที่สอบทานและให�ความเห็นต�อการ

บริหารความเสี่ยงขององค�กร (Enterprise Risk Management) โดยการสื่อสารกับฝ�ายงานต�าง ๆ 

ภายในบริษัทฯ เพื ่อวิเคราะห�ความเสี ่ยงและระดับความเสี ่ยงต�าง ๆ ประเมินผลกระทบ กําหนด

ผู�รับผิดชอบ และผลักดันให�มีการปรับปรุงอย�างต�อเน่ืองในเรื่องการบริหารความเส่ียง เพื่อให�พนักงาน

ทุกระดับตระหนักถึงความเส่ียงและการควบคุมความเส่ียงขององค�กรและหน�วยงานตนเอง 
 

• คณะกรรมการบริหารความเส่ียงของบริษัทฯ ได�พิจารณาและให�ความเห็นต�อรายงานความเส่ียงระดับ

องค�กร ที่เชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ� วัตถุประสงค� เป�าหมาย และ OKR ขององค�กร เพื่อวิเคราะห�ความ

เสี ่ยงต�างๆ ที่อาจเกิดผลกระทบต�อบริษัทฯ รายงานให�แก�คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ และ

ดําเนินการติดตามปรับปรุงกับหน�วยงานท่ีเก่ียวข�องอย�างต�อเน่ือง 
 

• บริษัทฯ ได�กําหนดนโยบายบริหารความเส่ียง เพื่อให�เกิดความม่ันใจว�าส�วนงานท่ีเก่ียวข�องรบัทราบ และ

เข�าใจบทบาทหน�าท่ีเก่ียวกับการบริหารความเส่ียงของโครงการ 

 
 

2.2  ป�จจยัความเสีย่งต�อการดําเนนิธรุกจิของบรษิทั 

2.2.1 ความเสี่ยงด�านการดําเนินธุรกิจ 
 

ความเสี่ยงจากการแข�งขันที่สูงในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย� 
 

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย�ประเภทคอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพมหานครและพื้นที่บริเวณใกล�เคียงกับ

ระบบขนส�งมวลชนระบบราง ถือว�าเป�นธุรกิจหน่ึงท่ีมีการแข�งขันสูง เน่ืองจากมีผู�ประกอบการในอุตสาหกรรม

จํานวนมากท้ังรายใหญ�และรายเล็ก โดยเฉพาะผู�ประกอบการรายใหญ�ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย�ฯ ท่ีมี

ความได�เปรียบด�านแหล�งเงินทุนในการพัฒนาโครงการในทําเลท่ีมีศักยภาพหลายๆ แห�ง อีกท้ังพื้นท่ีบริเวณ

ใกล�เคียงกับระบบขนส�งมวลชนระบบรางมีค�อนข�างจํากัด โดยเฉพาะเส�นทางท่ีมีผู�ใช�บริการจํานวนมาก เช�น 

แนวรถไฟฟ�าบนดินสายสีเขียวอ�อนและสีเขียวเข�ม เป�นต�น ทําให�ราคาที่ดินมีการปรับตัวสูงขึ้นตามความ
ต�องการที่เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี ้โครงการที่แล�วเสร็จและโครงการที่กําลังก�อสร�างจํานวนมากในตลาด มี

ความหลากหลายในขนาดและรูปแบบของห�องชุด ทําให�ลูกค�ามีทางเลือกและอํานาจในการซื้อมากขึ้น ส�งผล
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ให�ผู�ประกอบการแต�ละรายมีการกําหนดกลยุทธ�ในการขายมากขึ้นเพื่อแย�งชิงกําลังซื้อของลูกค�า อย�างไรก็

ตาม กลุ�มบริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล�าว จึงกําหนดกลยุทธ�แบบเชิงรุกในการดําเนินธุรกิจของกลุ�ม

บริษัทในทุกด�าน ไม�ว�าจะเป�นการหาทําเลท่ีตั้งเพื่อเป�ดโครงการใหม�ท่ีมีศักยภาพในราคาต�นทุนท่ีไม�สูง การ

ออกแบบโครงการภายในและภายนอกโครงการให�ตอบโจทย�ของตลาดของผู�อยู�อาศัย เช�น ทันสมัย น�าอยู� 

หรือมีฟังก�ชันการใช�งานท่ีครบถ�วนด�วยวัสดุอุปกรณ�ท่ีมีคุณภาพ ด�านการตลาดท่ีรวดเร็วและตรงกับกลุ�ม
ลูกค�าเป�าหมาย ด�านการขายกําหนดราคาขายท่ีสามารถแข�งขันกับคู�แข�งในบริเวณเดียวกันหรือใกล�เคียงได� 

และการให�ความสําคัญกับทีมงานของกลุ�มบริษัท ซึ่งถือว�าเป�นทรัพยากรที่สําคัญ ซึ่งกลุ�มบริษัทเชื่อว�ากล

ยุทธ�ดังกล�าวจะทําให�เกิดความเชื่อถือให�กับกลุ�มลูกค�าเป�าหมายเพื่อที่จะได�กลับมาซื้อหรือแนะนําโครงการ

ของกลุ �มบริษัทอีกในอนาคต และจะส�งผลให�กลุ �มบริษัทมีความสามารถในการแข�งขันกับคู �แข�งอื ่นใน

อุตสาหกรรมเดียวกันได� 
 

ความเสี่ยงจากแนวโน�มราคาที่ดินและต�นทุนการก�อสร�างที่สูงขึ้น 
 

กระทรวงการคลังได�ประกาศเล่ือนการใช�ราคาประเมินท่ีดนิ และราคาประเมินส่ิงปลูกสร�าง จากเดิมมีแผนเริ่ม

บังคับใช�ในป� 2564 โดยยังคงใช�ฐานราคาประเมินท่ีดินและส่ิงปลูกสร�างเดิมของป� 2558 - 2562 ต�อไป ท้ังน้ี

การเล่ือนใช�ราคาประเมินท่ีดินใหม�รอบน้ีจะเป�นประโยชน�ต�อส�วนรวมท้ังต�อผู�พัฒนาโครงการท่ียังไม�ต�องจ�าย

ค�าท่ีดินในราคาท่ีสูงกว�าเดิมมากนักและเจ�าของท่ีดินท่ีไม�ต�องเสียภาษีท่ีดินในอัตราใหม�ในป�น้ี แม�ว�าราคาท่ีดิน

ในป�จจุบันจะมีราคาสูงแต�ทั้งนี้ก็สอดคล�องกับความเจริญของพื้นที่ที่เพิ่มขึ้นจากการก�อสร�างรถไฟฟ�าท่ี
ขยายพื้นท่ีออกไปและจํานวนประชากรท่ีอาศัยอยู�ในพื้นท่ีหนาแน�น 

 

พืน้ที ่
ราคาประเมนิ 2562  

(บาทต�อตารางวา) 

เขตพระโขนง (สุขุมวิท71) 250,000 - 300,000 

เขตจตุจักร (ถ.พหลโยธิน) 200,000 - 280,000 

เขตบางกะป� (ถ.ลาดพร�าว จากคลองจ่ัน ถึง แยกบางกะป�) 150,000 

เขตลาดพร�าว (ถ.โชคชัย4) 60,000 - 80,000 

เขตลาดกระบัง (ถ.เจ�าคุณทหาร) 25,000 

ที่มา : กรมธนารักษ� กระทรวงการคลัง 

 

ท้ังน้ี ทางบริษัทมีการพิจารณาอย�างละเอียดรอบคอบในการเลือกซื้อท่ีดิน โดยจะไม�ซื้อท่ีดินท่ีราคาแพงเกิน

จริงแต�จะเลือกท่ีดินท่ีราคาเหมาะสม มีศักยภาพในการทําโครงการ โดยพิจารณาจากป�จจัยหลายด�านโดย

ทีมงานท่ีมีประสบการณ�และวิสัยทัศน�ของผู�บริหาร มีการศึกษาความเป�นไปได�ในการพัฒนาโครงการอย�าง

ละเอียดรอบคอบก�อนท่ีจะตัดสินใจซื้อท่ีดิน จึงสามารถเช่ือม่ันได�ว�าจะไม�มีป�ญหาเรื่องความเส่ียงจากการซื้อ

ท่ีดินราคาแพงไม�คุ�มค�าการลงทุน นอกจากน้ี ในเรื่องของต�นทุนค�าก�อสร�างท่ีมีแนวโน�มสูงขึ้นทุกป� ทางบริษัท

ได�ตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล�าว จึงมีการติดตามและประเมินแนวโน�มของราคาวัสดุก�อสร�างอยู �เสมอ 

เพื่อที่จะกําหนดราคาว�าจ�างผู�รับเหมาในการก�อสร�างโครงการแต�ละแห�งได�อย�างเหมาะสมและเป�นไปตาม

แผนงานท่ีได�รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร รวมถึงการสร�างความสัมพันธ�ท่ีดีและเป�นพันธมิตรกับคู�
ค�าทุกรายไม�ว�าจะเป�นผู �ผลิต ตัวแทนจําหน�ายวัสดุก�อสร�าง หรือบริษัทรับเหมาก�อสร�าง อีกทั ้งการ

เปรียบเทียบราคาและการตรวจสอบคุณภาพของสินค�าเพื่อให�ม่ันใจว�าต�นทุนโครงการเป�นไปอย�างเหมาะสม 



รายงานประจําป� 2563 บริษัท ออลล� อินสไปร� ดีเวลลอปเม�นท� จํากัด (มหาชน)

   

 

54 

นอกจากนี้ยังมีการคิดตั้งแต�ในขั้นตอนออกแบบให�เลือกใช�วัสดุที่เหมาะสมและเกิดประโยชน�สูงสุด เลือกใช�

วิธีการก�อสร�างท่ีประหยัดต�นทุนและเวลา ซึ่งการดําเนินการท้ังหมดน้ีจะช�วยลดความเส่ียงจากราคาต�นทุนท่ี

เพิ่มขึ้นได� 
 

ความเสี่ยงจากการเข�มงวดในการปล�อยสินเชื่อเพื่อที่อยู�อาศัยของสถาบันการเงิน 
 

ความเสี ่ยงจากการเข�มงวดในการปล�อยสินเชื ่อสามารถพิจารณาเป�น 2 ประเด็น คือ สินเชื ่อสําหรับ

ผู�ประกอบการ (Pre-Finance) และสินเช่ือสําหรับผู�บริโภค (Post-Finance)  
 

สินเชื่อสําหรับผู�ประกอบการ (Pre-Finance) ผู�ประกอบการอาจได�รับผลกระทบในการเข�าถึงแหล�งเงินทุน

สําหรับการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย�ของกลุ�มบริษัท หากสถาบันการเงินมีความเข�มงวดในการ

อนุมัติเงินทุนสําหรับพัฒนาโครงการใหม�ๆ ซึ่งกลุ�มบริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล�าว จึงมีการสร�าง

ความน�าเช่ือถือและเป�นพันธมิตรกับสถาบันการเงินหลายแห�ง โดยการนําเสนอแผนธุรกิจ ผลการดําเนินงาน

และฐานะการเงินที่มีการเติบโตต�อเนื่อง การปฎิบัติตามเงื่อนไขอย�างครบถ�วนรวมถึงการชําระดอกเบี้ยและ

เงินต�นตามกําหนดเวลา และการเป�ดโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย�ใหม�ๆ ท่ีมีศักยภาพ ทําให�กลุ�มบริษัทมี

แหล�งเงินทุนและวงเงินสินเชื่อที่เพียงพอสําหรับการขยายธุรกิจ นอกจากการสร�างพันธมิตรกับสถาบัน

การเงินแล�ว กลุ�มบริษัทยังคงสร�างพันธมิตรกับผู�ประกอบการอสังหาริมทรัพย�ต�างประเทศ คือ Hoosiers 

Holdings และ Kyushu Railway Company ซึ่งเป�นบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย�ประเทศญี่ปุ�นใน

การช�วยเสริมสร�างศักยภาพด�านการเงินสําหรับการพัฒนาโครงการของกลุ�มบริษัทในอนาคตร�วมกัน   
 

สินเช่ือสําหรับผู�บริโภค (Post-Finance) ผู�บริโภคอาจได�รับผลกระทบจากความเข�มงวดในการอนุมัติสินเช่ือ

เพื่อท่ีอยู�อาศัยมากขึ้น เช�น ขอสินเช่ือไม�ผ�าน หรือใช�ระยะเวลานานในการอนุมัติสินเช่ือ เป�นต�น ซึ่งอาจส�งผล

กระทบต�อรายได�จากการขายอสังหาริมทรัพย�ของกลุ�มบริษัทได� กลุ�มบริษัทตระหนักถึงความเส่ียงดังกล�าว 

จึงวางแผนบริหารความเสี่ยงในการเตรียมความพร�อมให�แก�ลูกค�าสําหรับขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน

ล�วงหน�าอย�างน�อย 3 เดือน ก�อนที่โครงการจะสร�างเสร็จและจะมีการโอนกรรมสิทธิ ์ในห�องชุดจริง เพื่อ

อํานวยความสะดวกแก�ทั้งลูกค�าและสถาบันการเงินในกระบวนการอนุมัติสินเชื่อให�เป�นไปอย�างรวดเร็วและ

แผนงานของกลุ�มบริษัท นอกจากน้ี หากลูกค�าขอสินเช่ือไม�ผ�าน กลุ�มบริษัทก็มีกระบวนการในการนําห�องชุด

จากการถูกปฏิเสธสินเช่ือดังกล�าวกลับมาขายใหม�ให�กับลูกค�าท่ียังคงมีความต�องการผ�านทีมงานฝ�ายขาย

ของกลุ�มบริษัทต�อไป 
 

ความเสี่ยงจากการขายและการจัดเก็บรายได� 
 

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย�เป�นธุรกิจท่ีใช�เวลาในการก�อสร�างค�อนข�างนาน และผู�ประกอบการจะต�องรับรู�รายได�

จากการขายได�เมื่อโครงการแล�วเสร็จและมีการโอนกรรมสิทธ�ไปให�ลูกค�า ดังนั้น ส�วนใหญ�ผู�ประกอบการ

อสังหาริมทรัพย�จึงมีการเป�ดขายโครงการก�อนเริ่มก�อสร�าง หรือ Pre-sales เพื่อเป�นการทดสอบตลาด 

การตอบสนองของกลุ�มลูกค�า รวมถึงการรับเงินจากลูกค�าเป�นการล�วงหน�า ไม�ว�าจะเป�นค�าจอง ค�าทํา

สัญญา และค�างวด ตามท่ีระบุในสัญญาจะซื้อจะขายห�องชุด เป�นต�น เพื่อนํามาหมุนเวียนสําหรับการก�อสร�าง 

นอกเหนือจากเงินกู�ยืมจากสถาบันการเงิน ดังน้ัน จึงมีความเส่ียงจากการขายและการจัดเก็บรายได�ตลอด

ระยะเวลาก�อสร�าง ซึ่งกลุ�มบริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล�าว จึงมีการกําหนดนโยบายเกี่ยวกับจาํนวน

เงินดาวน�และค�างวดสําหรับลูกค�าท่ีทําสัญญาจะซื้อจะขายห�องชุดของโครงการท่ีขั้นตํ่าประมาณร�อยละ 10 
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ของราคาขายสําหรับลูกค�าคนไทย และประมาณร�อยละ 30 ของราคาขายสําหรับลูกค�าต�างชาติ ซึ่งกลุ�ม

บริษัทมองว�าเป�นจํานวนเงินในระดับท่ีสูง และเป�นกลไกท่ีช�วยคัดกรองลูกค�าในระดับหน่ึงท่ีจะทําให�กลุ�มบริษัท

เห็นลูกค�าท่ีมีกําลังซื้อท่ีแท�จริง นอกจากน้ี กลุ�มบริษัทมีทีมงานและกระบวนการในการติดตามการจ�ายชําระ

ค�างวดระหว�างท่ีโครงการกําลังก�อสร�าง เพื่อเพิ่มความยืดหยุ�นทางด�านการเงินของกลุ�มบริษัท 
 

ความเสี่ยงจากการที่บริษัทมีรายได�หลักมาจากโครงการคอนโดมิเนียม 
 

ในป �  2561 ป�  2562 และ  ป�  2563 โครงสร �างรายได �ของบริษ ัทส �วนใหญ�ค ือ  รายได �จากการขาย

อสังหาริมทรัพย�ประเภทคอนโดมิเนียมในสัดส�วนร�อยละ 84.19 ร�อยละ 62.92 และร�อยละ 72.31 ดังน้ัน หาก

การก�อสร�างล�าช�าและการโอนกรรมสิทธ�ในห�องชุดไม�เป�นไปตามท่ีประมาณการไว� กลุ�มบริษัทอาจเกิดความ

เสี ่ยงที ่อาจจะส�งผลกระทบต�อผลการดําเนินงานโดยรวมอย�างมีนัยสําคัญ อย�างไรก็ตาม กลุ�มบริษัท

ตระหนักถึงประเด็นความเสี่ยงดังกล�าว จึงไม�ได�มีนโยบายในการประกอบธุรกิจที่จํากัดขอบเขตเฉพาะการ

พัฒนาอสังหาริมทรัพย�เพื่อท่ีอยู�อาศัยประเภทคอนโดมิเนียมเพียงอย�างเดียว แต�ได�ขยายขอบเขตไปถึงการ

พัฒนาอสังหาริมทรัพย�เพื่อท่ีอยู�อาศัยประเภทอ่ืน เช�น ทาวน�โฮมภายใต�ช่ือโครงการ “The Vision” และการ

ลงทุนซื้ออสังหาริมทรัพย�ที่สร�างแล�วเสร็จจากผู�ประกอบการอสังหาริมทรัพย�รายย�อยรายอื่นโดยนํามา

สร�างมูลค�าเพิ่มและขายต�อให�ลูกค�า รวมถึงการให�บริการท่ีเก่ียวเน่ืองกับธุรกิจอสังหารมิทรัพย� เช�น การเป�น

ตัวแทนและนายหน�าขายอสังหาริมทรัพย�ในตลาดต�างประเทศให�กับกลุ �มบริษัทและผู �ประกอบการ

อสังหาริมทรัพย�รายอ่ืน ในกรณีท่ีไม�มีโครงการสําหรับขายของกลุ�มบริษัท และไม�ได�เป�นการขายในทําเลท่ีตั้ง
ที่อาจจะเป�นการเปรียบเทียบกับโครงการของกลุ�มบริษัท เป�นต�น ดังนั้น กลุ�มบริษัทเชื่อว�าแผนธุรกิจและ

นโยบายการประกอบธุรกิจดังกล�าวจะช�วยลดการพึ่งพิงรายได�จากอสังหาริมทรัพย�ประเภทคอนโดมิเนียม 
 

ความเสี่ยงที่เกี่ยวข�องกับแรงงานและผู�รับเหมา 
 

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย�ยังคงเผชิญกับป�ญหาขาดแคลนแรงงานและผู�รับเหมาอย�างต�อเนื่อง สาเหตุมาจาก

ป�จจุบันภาครัฐมีโครงการก�อสร�างสาธารณูปโภคขนาดใหญ�จํานวนมาก ประกอบกับการแข�งขันที่รนุแรง 

ผู �ประกอบการรายใหญ�หลายรายมีโครงการก�อสร�างอสังหาร ิมทรัพย�ขนาดใหญ� เช �น โครงการ

อสังหาริมทรัพย�แบบผสมผสาน (Mixed-Use) เป�นต�น ส�งผลให�เกิดความต�องการและแย�งชิงในบริษัท

ผู�รับเหมา อีกทั้งกลุ�มบริษัทไม�มีส�วนงานก�อสร�างโครงการโดยตรง ดังนั้น หากไม�สามารถหาผู�รับเหมาและ

แรงงานได� กลุ�มบริษัทอาจมีผลกระทบทําให�โครงการก�อสร�างของกลุ�มบริษัทล�าช�า และไม�ได�ตามมาตรฐาน

ตามที่กลุ�มบริษัทกําหนด อย�างไรก็ตาม กลุ�มบริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล�าว ดังนั้น ในการพัฒนา

โครงการอสังหาริมทรพัย�ท้ังโครงการคอนโดมิเนียมและโครงการแนวราบ กลุ�มบริษัทมีนโยบายในการว�าจ�าง
บริษัทรับเหมาขนาดใหญ� ซึ่งมีประสบการณ�เพือ่ดําเนินงานในส�วนดงักล�าว นอกจากน้ีกลุ�มบริษัทมีการสร�าง

ความน�าเชื่อถือและสร�างพันธมิตรกับบริษัทรับเหมาดังกล�าวเพื ่อสร�างความเชื่อมั ่นว�ากลุ�มบริษัทจะมี

โครงการก�อสร�างอย�างต�อเน่ืองในอนาคต และจะเป�นการบริหารความเส่ียงในส�วนท่ีเก่ียวข�องกับการส�งมอบ

งาน มาตรฐานตามท่ีกําหนด และความเส่ียงอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�องกับแรงงาน 
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ความเสี่ยงจากการจัดหาที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการในอนาคต 
 

การแข�งขันที่รุนแรงในธุรกิจอสังหาริมทรัพย�โดยเฉพาะพื้นที่บริเวณแนวระบบขนส�งมวลชนระบบรางของ

กรุงเทพฯ ประกอบกับการเข�าถึงทําเลที่ตั้งที่มีศักยภาพของผู�ประกอบการอสังหาริมทรัพย�รายใหญ�ที่มี

โอกาสมากกว�าผู�ประกอบการอสังหารมิทรัพย�รายเล็ก นอกจากนี้กลุ�มบริษัทไม�มีนโยบายในการซื้อที่ดิน

เปล�าท่ียังไม�มีแผนท่ีจะพัฒนาโครงการท่ีแน�นอน ป�จจัยเหล�าน้ีอาจจะส�งผลให�กลุ�มบริษัทเกิดความเส่ียงจาก
การจัดหาที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการต�อไปในอนาคต ซึ่งอาจจะทําให�ผลการดําเนินงานของกลุ�มบริษัทไม�

ต �อเน่ือง อย�างไรก็ตาม กลุ �มบริษัทตระหนักถึงความเสี ่ยงดังกล�าว ทีมผู �บร ิหารของกลุ �มบริษัทมี

ประสบการณ� ความชํานาญ และเชี่ยวชาญในการมองหาทําเลที่ตั้งที่มีศักยภาพจะนํามาพัฒนา และกลุ�ม

บริษัทมีทีมงานเพื่อติดตามเหตุการณ� แนวโน�ม ทิศทางของตลาดอสังหาริมทรัพย�เพื่อท่ีอยู�อาศัย รวมถึงมี

การวิเคราะห� วางแผนงานธุรกิจ และกลยุทธ�สําหรับพัฒนาโครงการเป�นการล�วงหน�าอย�างน�อย 3-5 ป� 

ครอบคลุมทําเลท่ีตั้งท่ีเหมาะสมและมีศักยภาพ เพื่อกระจายความเส่ียงจากการจดัหาท่ีดินและการซือ้ท่ีดินใน

ราคาสูง นอกจากนี้มีการสร�างความสัมพันธ�ที่ดีกับนายหน�าซื้อขายที่ดินที่เป�นพันธมิตรกับกลุ�มบริษัท  

กลุ�มบริษัทเช่ือว�าการดําเนินการดังกล�าวจะสามารถลดความเส่ียงจากการจัดหาท่ีดินเพื่อพัฒนาโครงการ

ในอนาคตได� อีกทั ้งในอดีต กลุ�มบริษัทไม�เคยมีเหตุการณ�ที่ทําให�ไม�สามารถจัดหาที ่ดินสําหรับพัฒนา

โครงการจนทําให�เกิดผลกระทบต�อผลการดําเนินงานของกลุ�มบริษัทแต�อย�างใด 
 

ความเสี่ยงจากสินค�าคงเหลือ 

 

โดยปกติธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย�ประเภทคอนโดมิเนียมในแต�ละโครงการจะมีจํานวนยูนิตค�อนข�างมาก 

และมีหลากหลายทําเล เช�น ห�องมุม ห�องวิวสวน ห�องวิวสระว�ายนํ้า เป�นต�น ซึ่งผู�บริโภคอาจมีความชอบ

แตกต�างกัน อาจจะส�งผลให�มียูนิตที่เหลือจากการขาย รวมไปถึงยูนิตที่เหลือจากการที่ลูกค�าขอสินเชื่อกับ

สถาบันการเงินไม�ผ�าน ประกอบกับการประกอบธุรกิจลงทุนและซื้อขายอสังหาริมทรพัย�ท่ีสร�างแล�วเสร็จจาก

ผู�ประกอบการอสังหาริมทรัพย�รายย�อยก็อาจจะมีความเสี่ยงจากยูนิตที่เหลือจากการขายเช�นกัน ดังน้ัน

หากกลุ�มบริษัทมีจํานวนยูนิตท่ีเหลือมากขึ้น อาจจะส�งผลกระทบต�อผลการดําเนินงาน สภาพคล�อง รวมไป

ถึงชื่อเสียงของโครงการของกลุ�มบริษัทได� อย�างไรก็ตาม กลุ�มบริษัทตระหนักความเสี ่ยงดังกล�าว จึงมี

แนวทางในการออกแบบและพัฒนาโครงการของกลุ�มบริษัท โดยคํานึงถึงการอยู�อาศัยและความต�องการของ

ผู �บริโภคเป�นหลัก ทั้งจํานวนยูนิตที่เหมาะสม ขนาดพื้นที่ส�วนกลาง และพื้นที ่สีเขียวภายในโครงการท่ี

ค�อนข�างมาก เพื่อให�เป�นโครงการที่เหมาะแก�การอยู�อาศัยของลูกค�า รวมไปถึงการวางแผนและวิเคราะห�

ข�อมูลความต�องการของลูกค�าก�อนการลงทุนในโครงการอสังหาริมทรัพย�ที่สร�างแล�วเสร็จอย�างรอบคอบ 

ตลอดจนการเจรจาต�อรองกับผู�ประกอบการอสังหาริมทรัพย�รายย�อยน้ันๆ เพื่อให�ม่ันใจว�ากลุ�มบริษัทจะได�
ต�นทุนที่เหมาะสมและคุ�มค�าแก�การลงทุนที่สุด กลุ�มบริษัทจึงเชื่อมั่นว�าแนวทางดังกล�าวจะสามารถบรหิาร

ความเสี่ยงจากสินค�าคงเหลือได� นอกจากนี้ ที่ผ�านมาทุกโครงการที่สร�างเสร็จและเป�ดขาย กลุ�มบริษัท

สามารถขายได�หมดทุกยูนิต หรือสามารถป�ดการขายได�ทุกโครงการ     
 

 

 

 



รายงานประจําป� 2563 บริษัท ออลล� อินสไปร� ดีเวลลอปเม�นท� จํากัด (มหาชน)

   

 

57 

ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงทางกฎหมาย และกฎระเบยีบ ซึ่งอาจมผีลกระทบต�อธรุกจิอสงัหารมิทรพัย�

ของบรษิัท 
 

การพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย�ประเภทคอนโดมิเนียมของบริษัทในป�จจุบัน มีจํานวนห�องชุดในแต�ละ

โครงการตั้งแต� 80 ห�องขึ้นไป หรือมีพื้นที่ใช�สอยตั้งแต� 4,000 ตารางเมตรขึ้นไป จําเป�นต�องจัดทํารายงาน

การวิเคราะห�ผลกระทบสิ่งแวดล�อม (Environmental Impact Assessment หรือ EIA) เพื่อขออนุมัติต�อ
สํานักวิเคราะห�ผลกระทบส่ิงแวดล�อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล�อม ดังน้ัน หากรายงาน EIA 

ของโครงการแต�ละแห�งไม�ได�รับความเห็นชอบจากสํานักงานวิเคราะห�ผลกระทบส่ิงแวดล�อม หรือได�รับความ

เห็นชอบล�าช�ากว�ากําหนด กลุ�มบริษัทอาจเผชิญความเสี่ยงจากการที่โครงการไม�สามารถก�อสร�าง หรือ

เลื ่อนการโอนกรรมสิทธ� ซึ ่งอาจส�งผลกระทบต�อผลการดําเนินงานและภาพลักษณ�ของกลุ�มบริษัทได� 

อย�างไรก็ตาม กลุ�มบริษัทตระหนักถึงความเส่ียงดังกล�าว จึงให�ความสําคัญกับการจัดทําและดําเนินการตาม

เงื่อนไขที่กําหนดในรายงาน EIA โดยในการจัดทํารายงาน EIA กลุ�มบริษัทได�ว�าจ�างบริษัทที่ปรึกษาซึ่งขึ้น

ทะเบียนต�อกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล�อมเป�นผู�ดําเนินการจัดทารายงานการวิเคราะห�

ผลกระทบสิ่งแวดล�อมให�เป�นไปตามพระราชบัญญัติส�งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล�อมแห�งชาติ พ.ศ. 

2535 นอกจากนี้ ทีมกฎหมายของกลุ �มบริษัทยังได�มีการติดตามการเปลี ่ยนแปลงกฎหมายที่อาจมี

ผลกระทบต�อการประกอบธุรกิจ กลุ�มบริษัทจึงเช่ือว�าการดําเนินการดังกล�าวจะสามารถบริหารความเส่ียง

จากการเปล่ียนแปลงทางกฎหมายและกฎระเบียบซึ่งอาจมีผลกระทบต�อการประกอบธุรกิจของกลุ�มบริษัทได� 
 

2.2.2 ความเสี่ยงด�านการเงิน 
 

ความเสี่ยงจากการชําระคืนเงินกู�ยืมแก�สถาบันทางการเงินและหุ�นกู�ฯ 
 

อตัราส�วนทางการเงนิทีส่าํคญั  ป� 2561 ป� 2562 ป� 2563 

อัตราส�วนสภาพคล�องหมุนเร็ว เท�า 0.07 0.14 0.02 

อัตราส�วนสภาพคล�อง เท�า 1.19 1.30 1.38 

อัตราส�วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียต�อส�วนของผู�ถือหุ�น เท�า 4.66 1.90 1.89 

อัตราส�วนหน้ีสินต�อส�วนของผู�ถือหุ�น เท�า 6.78 2.85 2.66 

 

จากตารางจะเห็นว�า ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีอัตราส�วนสภาพคล�องหมุนเร็วเท�ากับ 0.02 เท�า 

และอัตราส�วนสภาพคล�องเท�ากับ 1.38 เท�า อีกท้ัง บริษัทฯ มีหน้ีสินรวมจํานวน 5,936.41 ล�านบาท ซึ่งเป�น

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจํานวน 4,201.19 ล�านบาท หรือคิดเป�นร�อยละ 70.77 ของหนี้สินรวม ดังนั้น หาก

ผลการดําเนินงานไม�เป�นไปตามแผนธุรกิจ กลุ�มบริษัทอาจจะเผชิญป�ญหาสภาพคล�อง และจะส�งผลกระทบ

ต�อการชําระคืนเงินกู�ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินและหุ�นกู�ของกลุ�มบริษัทได� อย�างไรก็ตาม กลุ�มบริษัท

ตระหนักถึงความเส่ียงดังกล�าวเป�นอย�างด ีกลุ�มบริษัทจึงมีการวางแผนบริหารสภาพคล�องให�เพียงพอท่ีจะ
สามารถประกอบธุรกิจ ตลอดจนการจ�ายชําระคืนเงินต�นและดอกเบ้ียได�ตรงตามท่ีกําหนดไว�ในสัญญาเงินกู�

และเงื่อนไขของหุ�นกู�ฯ ท้ังน้ีท่ีผ�านมา กลุ�มบริษัทชําระคืนเงินกู�ยืมและดอกเบ้ียจากสถาบันการเงินได�ตรงตาม

เงื่อนไขมาโดยตลอด อีกท้ังยังคงได�รับการสนับสนุนทางการเงินท่ีดีจากสถาบันการเงินต�างๆ เรื่อยมาจนถึง

ป�จจุบัน  
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ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปรับตัวเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ย 
 

• ผลกระทบต�อต�นทุนการเงินของกลุ�มบริษัท : 

กลุ�มบริษัทได�ทําสัญญาเงินกู�จากสถาบันการเงินหลายแห�งเพื่อพัฒนาโครงการของกลุ�มบริษัท โดยส�วน

ใหญ�มีอัตราดอกเบ้ียแบบลอยตัว ยกเว�น หุ�นกู�และเงินกู�ยืมจากบุคคลภายนอกท่ีมีอัตราดอกเบ้ียแบบคงท่ีท่ี

ร�อยละ 6.4-12.0 ต�อป� ดังนั้น การปรับตัวเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยจะส�งผลให�กลุ�มบริษัทมีต�นทุนทาง

การเงินท่ีสูงขึ้น รวมไปถึงผลการดําเนินงานโดยรวมของกลุ�มบริษัทในอนาคต  
 

• ผลกระทบต�อการตดัสินใจซื้อท่ีอยู�อาศัยของลูกค�า :  

หากอัตราดอกเบ้ียเงินกู�เพื่อท่ีอยู�อาศัยของลูกค�ามีการปรบัตัวเพิ่มขึน้ จะส�งผลต�อการพิจารณาตัดสินใจซือ้

อสังหาริมทรัพย�เพื่อท่ีอยู�อาศัยอย�างหลีกเล่ียงไม�ได� และกระทบต�อความสามารถในการผ�อนชําระคืนเงินกู�

แก�สถาบันการเงิน ลูกค�าอาจชะลอการตัดสินซื้ออสังหาริมทรัพย�ฯ  อย�างไรก็ตาม กลุ�มบริษัทตระหนักถึง

ความเส่ียงดังกล�าว จึงมีศึกษาพฤติกรรมของลูกค�าอย�างต�อเน่ือง ทําให�กลุ�มบริษัทมีการกําหนดราคาขายท่ี

สามารถซื้อเป�นเจ�าของได�  
  

ความเสี่ยงที่เกี่ยวข�องกับข�อปฎิบัติและข�อกําหนดในสัญญาเงินกู� 
 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีเงินกู�ยืมระยะยาวและหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียรวม 4,201.19  ล�านบาท 

โดยส�วนใหญ�เป�นภาระหนี้จากหุ�นกู�จํานวน 2,167.40 ล�านบาท และเงินกู�ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

จํานวน 1,590.30 ล�านบาท เพื่อนํามาใช�ในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย�ของกลุ�มบริษัท  ทั้งนี้มี

สถาบันการเงิน 5 แห�ง (จากทั้งหมด 9 แห�ง) และหุ�นกู� 7 รุ�น ที่มีเงื่อนไขเพิ่มเติมให�บริษัทฯ ต�องดํารงสดัส�วน

หน้ีสินต�อส�วนของผู�ถือหุ�น (“D/E Ratio”) ให�ได�ตามท่ีกําหนดในเงื่อนไข โดยสรุปได�ดังน้ี 
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หมายเหตุ :  

1/ “หนี้สิน” ตามสัญญาเงินกู�ของสถาบันการเงินแห�งที่ 1 และ 2 หมายถึง หนี้สินทีม่ีภาระดอกเบี้ย 

2/ “หนี้สิน” ตามสัญญาเงินกู�ของสถาบันการเงินแห�งที่ 3 และ 4 หมายถึง หนี้สินทั้งหมด หักด�วยรายได�รับล�วงหน�าจากลูกค�า 

3/ “หนี้สิน” ตามสัญญาเงินกู�ของสถาบันการเงินแห�งที่ 5 หมายถึง หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย หักด�วยเงินสด และ/หรือ รายการเทยีบเท�า 

 

จากตารางข�างต�น แสดงให�เห็นว�ากลุ�มบริษัทมีการควบคุมสัดส�วนหน้ีสินต�อส�วนของผู�ถือหุ�นได�เป�นอย�างดี

เพื่อท่ีจะหลีกเล่ียงไม�ให�ผิดข�อกําหนดจากสถาบันการเงินและข�อกําหนดสิทธิของหุ�นกู� นอกจากน้ีกลุ�มบริษัท

มีการวางแผนทางการเงินระยะยาวและมีการติดตามผลการดําเนินงานอย�างต�อเน่ือง เพื่อสร�างความม่ันใจ

ว�ากลุ�มบริษัทจะมีกระแสเงินสดเพียงพอสําหรับชําระดอกเบ้ียและเงินกู�ยืม รวมท้ังสามารถขยายการลงทุนได�

อย�างมีประสิทธิภาพตามเป�าหมายท่ีวางไว� 

 

 
 

สถาบันการเงิน 
วงเงนิรวม 

(ล�านบาท) 

ข�อกาํหนดอตัราส�วน “หนีส้ิน”  

ต�อ “ส�วนของผู�ถอืหุ�น”  

ตามสญัญาเงนิกู�  

อตัราส�วน “หนีส้ิน”  

ต�อ“ส�วนของผู�ถอืหุ�น”  

ตามสญัญาเงนิกู� 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563 

1. สถาบันการเงินแห�งท่ี 1 586.00 
ไม�เกิน 2.5:1 ณ วันสิ้นงวดบัญชี 

ของแต�ละป� ตลอดสัญญาเงินกู�  
1.89 

1
 

2. สถาบันการเงินแห�งท่ี 2 381.60 
ไม�เกิน 3.0:1 ณ วันสิ้นงวดบัญชี 

ของแต�ละไตรมาส ตลอดสัญญาเงินกู�  
1.89 

1
 

3. สถาบันการเงินแห�งท่ี 3 153.40 
ไม�เกิน 3.0:1 ณ วันสิ้นงวดบัญชี 

ของแต�ละป� ตลอดสัญญาเงินกู�  
2.44 

2
 

4. สถาบันการเงินแห�งท่ี 4 623.10 
ไม�เกิน 3.0:1 ณ วันสิ้นงวดบัญชี 

ของแต�ละป� ตลอดสัญญาเงินกู�  
2.44 

2
 

5. สถาบันการเงินแห�งท่ี 5 327.00 
ไม�เกิน 4.0:1 ณ วันสิ้นงวดบัญชี 

ของแต�ละป� ตลอดสัญญาเงินกู�   
1.84 

3
 

6. หุ�นกู�คร้ังท่ี 1/2562  

ครบกําหนดไถ�ถอนป� 2564 
497.40 

ไม�เกิน 5.0:1 ณ วันสิ้นงวดบัญชี 

ของแต�ละป� ตลอดสัญญาเงินกู�   
1.84 

3
 

7. หุ�นกู�คร้ังท่ี 2/2562  

ครบกําหนดไถ�ถอนป� 2564 
200.00 

ไม�เกิน 5.0:1 ณ วันสิ้นงวดบัญชี 

ของแต�ละป� ตลอดสัญญาเงินกู�   
1.84 

3
 

8. หุ�นกู�คร้ังท่ี 1/2563  

ครบกําหนดไถ�ถอนป� 2565 
413.00 

ไม�เกิน 5.0:1 ณ วันสิ้นงวดบัญชี 

ของแต�ละป� ตลอดสัญญาเงินกู�   
1.84 

3
 

9. หุ�นกู�คร้ังท่ี 2/2563  

ครบกําหนดไถ�ถอนป� 2565 
104.90 

ไม�เกิน 5.0:1 ณ วันสิ้นงวดบัญชี 

ของแต�ละป� ตลอดสัญญาเงินกู�   
1.84 

3
 

10. หุ�นกู�คร้ังท่ี 3/2563  

ครบกําหนดไถ�ถอนป� 2564 
267.50 

ไม�เกิน 5.0:1 ณ วันสิ้นงวดบัญชี 

ของแต�ละป� ตลอดสัญญาเงินกู�   
1.84 

3
 

11. หุ�นกู�คร้ังท่ี 4/2563  

ครบกําหนดไถ�ถอนป� 2565 
80.70 

ไม�เกิน 5.0:1 ณ วันสิ้นงวดบัญชี 

ของแต�ละป� ตลอดสัญญาเงินกู�   
1.84 

3
 

12. หุ�นกู�คร้ังท่ี 5/2563  

ครบกําหนดไถ�ถอนป� 2566 
631.90 

ไม�เกิน 5.0:1 ณ วันสิ้นงวดบัญชี 

ของแต�ละป� ตลอดสัญญาเงินกู�   
1.84 

3
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2.2.3 ความเสีย่งทีม่ผีลกระทบต�อสทิธหิรอืการลงทนุของผู�ถอืหลกัทรพัย� 
 

ความเสี่ยงจากการที่บริษัทฯ มีผู�ถือหุ�นรายใหญ�ถือหุ�นมากกว�าร�อยละ 50 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ�มครอบครัวธนวริทธิ์ถือหุ�นในบริษัทฯ จํานวน 393,709,600 หุ�น คิดเป�น

ประมาณร�อยละ 70.30 ของจํานวนหุ�นที่จําหน�ายได�แล�วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งมีสัดส�วนการถือหุ�นเกนิก่ึง
หน่ึงของท่ีประชุมผู�ถือหุ�นดังกล�าวทําให�ครอบครัวธนวริทธิ์มีอํานาจในการควบคุมบริษัทฯ และมีอิทธิพลต�อ

การตัดสินใจของบริษัทฯ ในเรื่องท่ีสําคัญท่ีต�องได�รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู�ถือหุ�นด�วยคะแนนเสียงท่ีเกินกว�า

ก่ึงหน่ึงของหุ�นท่ีมีสิทธิออกเสียง อย�างไรก็ตาม บริษัทฯ ได�ตระหนักถึงความสําคัญของการถ�วงดุลอํานาจ 

จึงได�แต�งตั้งกรรมการอิสระจํานวน 3 ท�าน จากคณะกรรมการทั้งสิ้น 6 ท�าน เพื่อถ�วงดุลอํานาจในการ

บริหารจัดการอย�างเป�นอิสระจากกรรมการที่เป�นผู�บริหารของบริษัท อีกทั ้งได�แต�งตั ้งคณะกรรมการ

ตรวจสอบซึ่งประกอบด�วยกรรมการท่ีเป�นอิสระจํานวน 3 ท�าน เพื่อความโปร�งใสและเพื่อสร�างความม่ันใจให�

ผู�ถือหุ�นว�าจะสามารถสอบทานการทํางานและมีการถ�วงดุลอํานาจในฐานะตัวแทนของผู�ถือหุ�นรายย�อยได�ใน

ระดับหนึ่ง นอกจากนี้ เมื่อบริษัทฯ ได�เข�าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย� เอ็ม เอ ไอ แล�ว บริษัทฯ จะต�อง

เป�ดเผยข�อมูลและปฎิบัติตามหลักเกณฑ�และกฎระเบียบที ่เกี ่ยวข�องของสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาด

หลักทรัพย� เอ็ม เอ ไอ เช�น รายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายการได�มาและจําหน�ายไปซึ่งสินทรัพย�ของบรษัิท 

เป�นต�น เพื่อผลประโยชน�สูงสุดของบริษัทและผู�ถือหุ�นทุกราย 
 

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู�บริหาร 
 

การพัฒนาโครงการอสังหารมิทรัพย�ทุกประเภทต�องใช�ความรู� ความชํานาญ รวมถึงประสบการณ�ของกลุ�ม

ผู�บริหารในการวางกลยุทธ�ทางด�านการขายและการตลาด การออกแบบโครงการอสังหาริมทรัพย�ที่ตอบ

โจทย�และตรงกับความต�องการของตลาดและลูกค�า และการพิจารณาทําเลท่ีตั้งโครงการอสังหารมิทรัพย�ท่ีมี

ศักยภาพ รวมไปถึงความสัมพันธ�ท่ีดีกับคู�ค�า ไม�ว�าจะเป�นสถาบันการเงิน หรือตัวแทนขาย ซึ่งหากผู�บริหาร

ชุดป�จจุบันไม�ได�มีส�วนร�วมในการบริหารจัดการกลุ�มบริษัท และ/หรือไม�สามารถสรรหาผู�ที่เหมาะสมมา

ทดแทนได� อาจส�งผลกระทบอย�างมีนัยสําคัญต�อผลการดําเนินงานของกลุ �มบริษัท นอกจากนี้  จาก

ข�อกําหนดของวงเงินกู�ยืมของสถาบันการเงินบางแห�งท่ีกําหนดให�นายธนากร ต�องเป�นผู�ค้ําประกันเต็มวงเงิน 

บริษัทฯ จึงมีความเส่ียงจากการพึ่งพิงนายธนากร อย�างไรก็ด ีบริษัทตระหนักถึงความเส่ียงดังกล�าว จึงได�

สนับสนุนและให�ความสําคัญกับบุคลากรของบริษัทฯ ให�มีส�วนร�วมและบทบาทในการแสดงความคิดเห็นใน

เรื่องต�างๆ อย�างเต็มที ่เพื่อให�บุคลากรมีส�วนร�วมในการกําหนดกลยุทธ�และแผนธุรกิจของกลุ�มบริษัท และ

ผลักดันให�เกิดการทํางานเป�นทีมเพื ่อสร�างศักยภาพและประสิทธิภาพในการทํางานให�เพิ ่มมากขึ้น 

นอกจากน้ี กลุ�มบริษัทได�วาง กลยุทธ�องค�กร โดยประกาศเป�น “Employer of Choice” เพื่อแสดงให�เห็นถึง

ความสําคัญของการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีส�วนสําคัญในการผลักดันกลุ�มบริษัท ให�เติบโตอย�าง

แข็งแรงเพื่อลดการพึ่งพิงผู�บริหาร 
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3. การขบัเคลือ่นการดาํเนนิธรุกจิ All Inspire Development PCL. อย�างยัง่ยนื 

All Inspire Development PCL. (ALL)  ด�วยวิสัยทัศน�และพันธกิจท่ีจะเป�นบริษัทท่ีมีความมุ�งม่ันทุ�มเทแรง

บันดาลใจท้ังหมด เพื่อสร�างสรรค�คุณภาพท่ีดีในการอยู�อาศัย บริษัทจึงมีความตั้งใจท่ีจะส�งมอบสินค�าและ

บริการท่ีดีท่ีสุดให�กับลูกค�า  

ในป� 2564 All Inspire Development PCL. (ALL) ได�เพิ่มนโยบายด�านการพัฒนาอย�างย่ังยืนเพื่อให�

สอดคล�องกับเป�าหมายการพัฒนาอย�างย่ังยืนแห�งสหประชาชาต ิ(Sustainable Development Goals–

SDGs) ซึ่งเป�นหลักการและแนวคิดท่ีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรพัย�และตลาดหลักทรัพย�ให�

ความสําคัญ ได�แก� ส่ิงแวดล�อม สังคม และธรรมาภิบาล(Environmental, Social, Governance-ESG) 

วตัถปุระสงค�ของนโยบายด�านการพฒันาอย�างยัง่ยนื 

1. สร�างความตระหนักรู�ให�ผู�มีส�วนได�ส�วนเสียรับทราบแนวทางการพัฒนาอย�างย่ังยืนของ ALL 

2. สร�างความม่ันใจให�ผู�มีส�วนได�ส�วนเสียถึงการเติบโตของ ALL จะคํานึงถึงผลกําไรควบคู�กับ 

ส่ิงแวดล�อม สังคม และธรรมาภิบาล 

3. สร�างความม่ันคงและย่ังยืนให�ผู�มีส�วนได�ส�วนเสียและประเทศต�อไปในอนาคต 

โดยเป�าหมายการพฒันาอย�างย่ังยืนแห�งสหประชาชาต(ิSustainable Development Goals–SDGs) มี

ท้ังหมด 17 ข�อดังน้ี
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ท้ังน้ีการดําเนินการพฒันาอย�างย่ังยืนของ All Inspire Development PCL. (ALL) น้ัน ได�ให�ความสําคัญ

กับ ด�านสิทธิมนุษยชน ในความหมาย สิทธ ิศักดิ์ศรีของความเป�นมนุษย� ท่ีมีตามธรรมชาตซิึ่งตดิตัวมาตั้งแต�

เกิด รวมถงึสิทธ ิเสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลท่ีได�รับการรับรองหรือคุ�มครองตามกฎหมาย โดย

บริษัทได�สนับสนุนเรื่องดังกล�าวท่ีผ�านมาดังน้ี  

1.บริษัทสนับสนุนให�สุภาพสตรีหลายท�านเข�าทําหน�าท่ีในการบริหารงานขององค�กรเน่ืองด�วยความสามารถ

และศักยภาพของสตรีท่ีทัดเทียมหรือเหนือกว�าสุภาพบุรุษหลายท�าน และเพื่อเป�นแรงบันดาลใจให�พนักงาน

รุ�นต�อๆไป 

 

2.บริษัทส�งมอบข�าวสารจาํนวน 5,000 กิโลกรัมให�กับกรุงเทพมหานครเพื่อนําส�งต�อให�ประชาชนท่ีอาศัยอยู�

ในชุมชนแออัด 

 

3.บริษัทได�ปรับพื้นท่ีบางส�วนของสํานักงานขายโครงการอิมเพรสช่ัน เอกมัย ให�เป�นจุดรับบรจิาคส่ิงของ ซึ่ง

เป�นโครงการท่ีตั้งใจดูแล สนับสนุนผู�สูงอายุและผู�ท่ีมีรายได�น�อยท่ีได�รับผลกระทบโควดิ19 และบริษัทได�ทํา

การแจกจ�ายผลิตภัณฑ�เพื่อสุขอนามัย รวมถงึอาหารสําเรจ็รูปอีกด�วย 
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4.บริษัทได�ส�งมอบหน�ากากอนามัยชนิด N95 จาํนวน 1,000 ช้ินพร�อมชุดป�องกันภัยส�วนบุคคล 

(PPE)จํานวน 200 ชุด ซึง่เป�นอุปกรณ�ป�องกันท่ีมีคุณภาพและได�มาตรฐานเหมาะสําหรับใช�งานในเชิง

การแพทย� ให�กับโรงพยาบาลในต�างจังหวดัท่ียังขาดแคลนและและต�องการอุปกรณ�การแพทย� อาทิ 

โรงพยาบาลศูนย�สรรพสิทธิประสงค� อุบลราชธานี โรงพยาบาลมหาสารคาม โรงพยาบาลชลบุร ีและ

โรงพยาบาลยะลา เพื่อลดความเส่ียงในการสัมผัสโรคและเพิ่มความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของทีม

แพทย� พยาบาล ตลอดจนเจ�าหน�าท่ีของโรงพยาบาลทุกคน 

 

5.บริษัทมอบเงินสนับสนุนโครงการ “ฟูมฟักฝ�นเฟส2018” จัดโดยบริษัท อา-ชีฟ โซเชียล เอ็นเทอไพรส� 

จํากัด ซึ่งเป�นเทศกาลแนะแนวอาชีพและพื้นท่ีรวมตัวของเยาวชน ให�เลือกตัดสินใจเรียน เลือกอาชีพท่ีชอบ 

เพื่อให�ประสบความสําเร็จในด�านการเรียนและประกอบอาชีพอย�างมีความสุข 

 

6.บริษัทร�วมกิจกรรม เติมรอยย้ิมให�กับครอบครัวผู�ป�วยเดก็ โดยมอบเงินสนับสนุนให�กับมูลนิธ ิโรนัลด� แมค

โดนัลด� เฮาส� ประเทศไทย สําหรับโครงการบ�านพักพิงโรนัลด� แมคโดนัลด� เพื่อให�ความช�วยเหลือครอบครัว

ผู�ป�วยเด็ก ได�เข�าพักระหว�างเด็กเข�ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลโดยไม�คิดค�าใช�จ�าย 
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7.บริษัทมอบรถจักรยานเป�นของรางวัลให�เด็กๆ ท่ีมาร�วมกิจกรรมวันเด็กแห�งชาต ิ2562 โดยภายในงานใช�

แนวทางการจัดกิจกรรม “จติอาสา” เป�นการทํากิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน� มีการจัดฐานกิจกรรม

ต�างๆ ด�านภูมิป�ญญาความรู� กีฬา การแสดงออกและดนตร ีรวมถงึส�งเสริมความรู�ในการรักษาส่ิงแวดล�อม 

อาทิ ลดรับ ลดให� ลดใช�ถุงพลาสติก การคัดแยกขยะ นิทรรศการมลพิษทางอากาศ 

 

8.บริษัทสนับสนุนทุนการศึกษาบุตร ของสมาชิกสมาคมผู�ส่ือข�าวเศรษฐกิจ ตามเจตนารมณ�ของบริษัทท่ีได�

ดําเนินการสนับสนุนทุนการศึกษาแก�เด็กและเยาวชนมาอย�างต�อเน่ือง 

 

9.บริษัทมอบเงินสนับสนุนการศึกษาให�กับโรงเรียนวรรณวทิย� เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของโรงเรียนใน

ด�านต�างๆ เช�น ทุนการศึกษา ทุนอาหารกลางวัน ซ�อมบํารงุอาคารเรียน 

 

10.บริษัทมอบเงินสนับสนุนการศึกษาให�กับโรงเรียนวัดโคธาราม เพื่อสนับสนุนอุปกรณ�การเรียนการสอน

ให�นักเรียน 
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11.บริษัทมอบเงินสนับสนุนกิจกรรมเดิน - วิ่งการกุศลชิงถ�วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ�า 

กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมอาคารชุดไทย ในโอกาสครบรอบ 36 ป� โดยรายได�

ส�วนหน่ึงจากการจดักิจกรรมมอบให�โรงพยาบาลสวนผ้ึง จังหวดัราชบุร ี

 

12.บริษัทมอบเงินสนับสนุนกิจกรรมเดิน - วิ่งเพื่อการกุศล “ยืมม้ัย RUN 2019” กิจกรรมเชิงสร�างสรรเพื่อ

สุขภาพท่ีดีของคนรุ�นใหม�และส�งเสริมกิจกรรมครอบครวัให�ใช�เวลาร�วมกัน โดยรายได�จากการจัดงานมอบให�

มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพฒันา 
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4. การวิเคราะห�และคําอธิบายของฝ�ายจัดการ 

 

1. วิเคราะห�ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานและการเปล่ียนแปลงที่สําคัญ 

 

ในป� 2563 บริษัท ออลล� อินสไปร� ดีเวลลอปเม�นท� จํากัด (มหาชน) (หรือ “กลุ�มบริษัทฯ”) มีรายได�

จากการดําเนินงานรวม 2,221 ล�านบาท โดยแบ�งรายได�จากการขายอสังหาริมทรัพย� 1,962 ล�านบาท 

รายได�จากการให�บริการ 20 ล�านบาท กําไรจากการโอนสิทธิ์สัญญาจะซื้อจะขายท่ีดิน 120 ล�านบาท ส�งผล

ให�มีกําไรส�วนท่ีเป�นของผู�เป�นเจ�าของบริษัทใหญ�สําหรับป� 2563 เท�ากับ 242 ล�านบาท คิดเป�นอัตรากําไรต�อ

หุ�น เท�ากับ 0.43 บาท 

สําหรับป� 2563 บริษัทมีโครงการที ่อยู �ระหว�างการขายทั้งหมด 11 โครงการ โดยมีมูลค�ารวม

ประมาณ 19,383.48 ล�านบาท แบ�งเป�นแนวราบ 1 โครงการและโครงการแนวสูง 10 โครงการ โดย ณ สิ้นป� 

2563 มียอดขายรอโอน (Backlog) รวมมูลค�าประมาณ 9,584.36 ล�านบาท 

 

1.1  รายได�จากการดําเนินงาน 

1.1.1 รายได�จากการขายอสังหาริมทรัพย�  
สําหรับป� 2562 และป� 2563 กลุ�มบริษัทมีรายได�จากการขายอสังหาริมทรัพย� จํานวน 2,347.03 

ล�านบาท คิดเป�นร�อยละ 80.43 ของรายได�รวม และ 1,961.73 ล�านบาท คิดเป�นร�อยละ 88.34 ของรายได�

รวม ตามลําดับ รายได�จากการขายอสังหาริมทรัพย�ป� 2563 ลดลงจากป� 2562 จํานวน 385.30 ล�านบาท 

คิดเป�นร�อยละ 16.42 โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
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รายได�จากการขายอสังหาริมทรัพย� ที่ลดลงดังกล�าว เกิดจากสภาวะการแข�งขันกิจกรรมส�งเสริม

การขายที่มากขึ้น ส�งผลให�ลูกค�ามีตัวเลือกในการตัดสินใจที่เพิ่มขึ้น   อีกทั้งผลกระทบจากการระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งส�งผลให�ลูกค�าวางแผนการใช�จ�ายเพิ่มมากยิ ่งขึ ้นและส�ง

ผลกระทบต�อการตัดสินใจในการซื้ออสังหาริมทรัพย�ซึ่งเป�นผลผูกพันระยะยาว   
 

1.1.2 รายได�จากการให�บริการ 

สําหรับป� 2562 และป� 2563 กลุ�มบริษัทมีรายได�จากการให�บริการ จํานวน 48.17 ล�านบาท คิดเป�น

ร�อยละ 1.65 ของรายได�รวม และ 20.28 ล�านบาท คิดเป�นร�อยละ 0.91  ของรายได�รวม  ตามลําดับ  รายได�

จากการให�บริการป� 2563 ลดลงจากป� 2562 จํานวน 27.89 ล�านบาท คิดเป�นร�อยละ 57.90  เกิดจากกลุ�ม

บริษัทให�บริการในการเป�นตัวแทนขายให�กับผู�ประกอบการอสังหาริมทรัพย�รายอื่นของบริษัทย�อย สาเหตุ

หลักของรายได�จากการให�บริการลดลงมาจากผลกระทบจากการแพร�ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 

ส�งผลต�อการตัดสินใจซื้อของลูกค�าชาวต�างชาติ 

1.1.3 กําไรจากการโอนสิทธิ์สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินและรายได�อื่น 

สําหรับป� 2563 กลุ�มบริษัทมีกําไรจากการโอนสิทธิ์สัญญาจะซื้อจะขายท่ีดิน จํานวน 120.00 ล�าน

บาท คิดเป�นร�อยละ 5.40 ของรายได�รวม ประกอบด�วย การโอนสิทธิ์สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินแปลงเอกมัย 

23 

1.1.4 รายได�อื่น 

สําหรับป� 2562 และป� 2563 กลุ�มบริษัทมีรายได�อื่นจํานวน  80.51 ล�านบาท คิดเป�นร�อยละ 2.76 

ของรายได�รวม และ 118.56 ล�านบาท คิดเป�นร�อยละ 5.34 ของรายได�รวม ตามลําดับ รายได�อื่นป� 2563 

เพิ่มขึ้นจากป� 2562 คิดเป�นร�อยละ 47.26 สาเหตุหลักเกิดจากมีการรับรู�รายได�จากการยกเลิกสัญญาของ

ลูกค�า รวมถึงค�าบริหารจัดการโครงการร�วมทุนที่เพิ่มขึ้น โดยในป� 2563 กลุ�มบริษัทได�ร�วมทุนเพิ่มขึ้น 1 

โครงการ ได�แก� โครงการ Impression Charoennakhon Luxe Neo Classic 

 

1.2  ต�นทุนจากการดําเนินงาน   

กลุ�มบริษัท มีค�าใช�จ�ายรวมสําหรับป� 2562 และป� 2563  จํานวน 2,161.68 ล�านบาทซึ่งคิดเป�นร�อย

ละ 74.08 ของรายได�รวม และ 1,667.17 ล�านบาท คิดเป�นร�อยละ 75.08 ของรายได�รวม โดยมีค�าใช�จ�ายป� 

2563 ลดลงจากป� 2562 จํานวน 494.51 ล�านบาท คิดเป�นร�อยละ 22.88 ของรายได�รวม  ประกอบด�วย 
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1.2.1 ต�นทุนขายอสังหาริมทรัพย� 

สําหรับ ป� 2562 และป� 2563 กลุ�มบริษัทมีต�นทุนขายอสังหาริมทรัพย� จํานวน 1,553.14 ล�านบาท 

คิดเป�นร�อยละ 53.22 ของรายได�รวม และ 1,223.40 ล�านบาท คิดเป�นร�อยละ 55.09 ของรายได�รวม 

ตามลําดับ ป� 2563 ต�นทุนขายอสังหาริมทรัพย�ลดลงจากป� 2562 จํานวน 329.74 ล�านบาท คิดเป�นร�อยละ 

21.23 เนื่องจากมีโครงการที่โอนกรรมสิทธิ์และรับรู�รายได�ลดลง อีกทั้งในช�วงวิกฤตทางเศรษฐกิจที่ได�รับ

ผลกระทบจากการแพร�ระบาดของไวรัส COVID-19 กลุ�มบริษัทจึงได�มีการจัดกิจกรรมส�งเสริมการขาย 

เพื่อกระตุ�นยอดขาย การโอนกรรมสิทธิ์ของยูนิตท่ีสร�างเสร็จแล�ว และเป�นการเร�งระบายสินค�าคงเหลือ  

1.2.2 ต�นทุนการให�บริการ 

สําหรับ ป� 2562 และป� 2563 กลุ�มบริษัทมีต�นทุนการให�บริการ จํานวน 30.05 ล�านบาท คิดเป�นร�อย

ละ 1.03 ของรายได�รวม และ 19.75 ล�านบาท คิดเป�นร�อยละ 0.89 ของรายได�รวม ตามลําดับ ป� 2563 ต�นทุน

การให�บริการลดลงจากป� 2562 จํานวน 10.30 ล�านบาท คิดเป�นร�อยละ 34.28  

1.2.3 ต�นทุนในการจัดจําหน�ายและค�าใช�จ�ายในการบริหาร 

สําหรับป� 2562 และป� 2563 กลุ�มบริษัทมีต�นทุนในการจัดจําหน�ายและค�าใช�จ�ายในการบริหาร 

จํานวน 578.49 ล�านบาท คิดเป�นร�อยละ 19.83 ของรายได�รวม และ 424.02 ล�านบาท คิดเป�นร�อยละ 19.09 

ของรายได�รวม ตามลําดับ โดยป� 2563 ต�นทุนในการจัดจําหน�ายและค�าใช�จ�ายในการบริหารลดลงจํานวน 

154.47 ล�านบาท หรือคิดเป�นร�อยละ 26.70 เม่ือเทียบกับช�วงเวลาเดียวกันของป�ท่ีแล�ว สาเหตุหลักของการ

ลดลงของค�าใช�จ�ายในการขายและบริหาร เป�นผลจากการควบคุมและบริหารจัดการค�าใช�จ�ายที ่มี

ประสิทธิภาพมากขึ้น และจากการปรับกลยุทธ�การขายและใช�การตลาดออนไลน�มากขึ้น  

1.3  ต�นทุนทางการเงิน  

สําหรับป� 2562 และป� 2563 กลุ�มบริษัทมีต�นทุนทางการเงิน จํานวน 60.82 ล�านบาท คิดเป�นร�อยละ 

2.08 ของรายได�รวม และ 197.51 ล�านบาท คิดเป�นร�อยละ 8.89 ของรายได�รวม ตามลําดับ ป� 2563 กลุ�ม

บริษัทมีต�นทุนทางการเงิน เพิ่มขึ้นจากป� 2562 จํานวน 136.69 ล�านบาท คิดเป�นร�อยละ 224.75  เน่ืองจาก

เริ่มมีการรับรู�ค�าใช�จ�ายทางการเงินสําหรับโครงการที่สร�างเสร็จ  และกลุ�มบริษัทมีการออกหุ�นกู�จํานวน 

1,198.00 ล�านบาท เพื่อใช�เป�นเงินทุนหมุนเวียนส�งผลให�ค�าใช�จ�ายดอกเบ้ียจ�ายดังกล�าว บันทึกเป�นค�าใช�จ�าย

ทันที 
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1.4 ส�วนแบ�งขาดทุนจากเงินลงทุนในกิจการร�วมค�า  

สําหรับป� 2562 และป� 2563 กลุ�มบริษัทมีส�วนแบ�งขาดทุนจากกิจการร�วมค�า จํานวน 60.63 ล�าน

บาท คิดเป�นร�อยละ 2.08 ของรายได�รวม และ 39.84 ล�านบาท คิดเป�นร�อยละ 1.79 ของรายได�รวม 

ตามลําดับ ป� 2563 กลุ�มบริษัทมีส�วนแบ�งขาดทุนจากเงินลงทุนในกิจการร�วมค�า ลดลงจากป� 2562 จํานวน 

20.79 ล�านบาท คิดเป�นร�อยละ 34.29 เนื่องจากป� 2563 ได�มีการโอนกรรมสิทธิ์ของโครงการ The Excel 

Hideaway Sukhumvit 50 จํานวน 389 ห�อง มูลค�ารวม 798.99 ล�านบาท อย�างไรก็ตาม โครงการ 

Impression Ekkamai ของบริษัท เอเอชเจ เอกมัยจํากัด ยังอยู �ระหว�างการก�อสร�างของโครงการ และ

โครงการ Impression Charoennakhon Luxe Neo Classic อยู�ในช�วงพัฒนาท่ีดิน ทําให�ยังเกิดผลขาดทุน

จากการพัฒนาโครงการ 

 

1.5  กําไรสุทธิสําหรับงวด  

ป� 2562 และ ป� 2563 กลุ�มบริษัทมีกําไรสุทธ ิจํานวน 501.09 ล�านบาทซึ่งคิดเป�นร�อยละ 17.17 ของ

รายได�รวม และ 241.92 ล�านบาทซึ่งคิดเป�นร�อยละ 10.89 ของรายได�รวม ตามลําดับ ป� 2563 กลุ�มบริษัทมี

กําไรสุทธิ ลดลงจากป� 2562 จํานวน 259.17 ล�านบาท คิดเป�นร�อยละ 51.72 เนื่องจากกําไรจากการโอน

กรรมสิทธิ์ของโครงการ ลดลงเป�นจํานวน 322.51 ล�านบาท  

1.6  ความสามารถในการทํากําไร 
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• กําไรขั้นต�นรวมสําหรับป� 2563 เท�ากับร�อยละ  40.86 ตํ่ากว�าป� 2562 เน่ืองจากรายได�จากการ
ดําเนินงานท่ีมีการปรับลดลง อีกท้ังจากการจัดกิจกรรมส�งเสริมการขาย เพื่อกระตุ�นยอดขาย

ในระหว�างการแพร�ระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 ส�งผลให�ราคาต�อยูนิตโดยเฉล่ียมีการปรับ

ลดลง 

• อัตรากําไรจากการดําเนินงาน สําหรับป� 2563 ของบริษัทสูงกว�าป� 2562 อันเนื ่องมาจาก

ความสามารถในการบริหารค�าใช�จ�ายบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย�ได�อย�างมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

• กําไรสําหรับป� 2563 ของบริษัทตํ่ากว�าป� 2562 อันเนื่องมาจากรายได�จากการดําเนินงานลด

น�อยลง อันเน่ืองมาจากผลกระทบจากการแพร�ระบาดของไวรัส COVID-19 

 

1.7  การวเิคราะห�ฐานะการเงนิสาํหรบังบการเงนิรวม ประจาํป� 2563 เปรยีบเทยีบกบัป� 2562 

1.7.1    สินทรัพย� 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 กลุ�มบริษัทมีสินทรัพย�รวม จํานวน 8,164.44 ล�านบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 

532.82 ล�านบาท คิดเป�นร�อยละ 6.98 เม่ือเทียบกับ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562  โดยมีการเปล่ียนแปลงของ

สินทรัพย�ท่ีสําคัญ ดังน้ี 
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(1) สินทรัพย�หมุนเวียน   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจํานวน 6,059.37 ล�านบาท เพิ่มขึ้น

จํานวน 70.29 ล�านบาท คิดเป�นร�อยละ 1.17 เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562  

รายการเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญมีดังน้ี 

- เงินสดและรายการเทียบเท�าเงินสดลดลง 307.91 ล�านบาท เกิดจากการชําระคืนเงิน

กู�ยืมสถาบันการเงินและการชําระคืนหุ�นกู� 

- สินทรัพย�ทางการเงินหมุนเวียนลดลง 239.71 ล�านบาท เกิดจากการจัดประเภทเงิน

ลงทุนช่ัวคราวไปเป�นสินทรัพย�สิทธิการใช�ในป� 2563  

- เงินมัดจําค�าท่ีดินเพิ่มขึ้น 624.60 ล�านบาท เกิดจากการจ�ายค�าท่ีดินของโครงการใหม�

ในทําเลท่ีมีศักยภาพสูง 

(2) สินทรัพย�ไม�หมุนเวียน  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 มีจํานวน 2,105.07 ล�านบาท เพิ่มขึ้น

จํานวน 462.53 ล�านบาท คิดเป�นร�อยละ 28.16 เมื่อเทียบกับ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2562  

รายการเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญมีดังน้ี 

- เงินลงทุนในการร�วมค�า เพิ ่มขึ ้น 261.56 ล�านบาท จากการที ่กลุ �มบริษัทลงทุนใน

กิจการร�วมค�าเพิ่มขึ้นอีก 1 บริษัท 

- ส�วนปรับปรุงอาคารลดลง 40.62 ล�านบาท เกิดจากค�าเส่ือมราคาและค�าตัดจําหน�าย

สินทรัพย�สิน  

- สินทรัพย�สิทธิ ์การใช�เพิ ่มขึ ้น 248.88 ล�านบาท เกิดจากการจัดประเภทเงินลงทุน

ช่ัวคราวมาเป�นสินทรัพย�สิทธิการใช�ในป� 2563  

(3) ความสามารถในการบริหารทรัพย�สิน   สินค�าคงเหลือทั ้งจํานวนคือต�นทุนพัฒนา

อสังหาริมทรัพย� ซึ่ง ณ ส้ินป� 2563    มีอัตราส�วนหมุนเวียนสินค�าเหลือเท�ากับ 0.29 เท�า  

1.7.2   หนี้สิน   

หนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจํานวน 5,936.41 ล�านบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 284.81 คิด

เป�นร�อยละ 5.04   เม่ือเทียบกับ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562  รายการเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญมีดังน้ี 
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(1) หน้ีสินหมุนเวียน  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 มีจํานวน 4,405.92 ล�านบาท ลดลง 207.53 

ล�านบาท คิดเป�นร�อยละ 4.50  รายการเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญมีดังน้ี 

- เงินกู�ยืมจากสถาบันการเงินลดลง 669.47 ล�านบาท   จากการชําระหนี้ให�กับสถาบัน

การเงินต�าง ๆ 

- เจ�าหน้ีการค�าและเจ�าหน้ีหมุนเวียนอ่ืน เพิ่มขึ้น 173.67 ล�านบาท จากการเร�งก�อสร�าง

โครงการ The Excel Ladprao - Sutthisan 

- เงินกู�ยืมจากบุคคลภายนอกเพิ่มขึ้น 208.22 ล�านบาท เกิดจากการกู�ยืมเงินเพื่อใช�เป�น

ทุนหมุนเวียนในการก�อสร�างโครงการ The Excel Hideaway Sukhumvit 71 และใช�

เป�นทุนหมุนเวียนภายในบริษัท 

- หุ�นกู�เพิ่มขึ้น 375.61 เกิดจากหุ�นกู�ส�วนท่ีถึงกําหนดชําระในป� 2564  

- รายได�รับล�วงหน�าจากลูกค�าลดลง 330.43 เน่ืองจากโครงการ The Excel Hideaway 

Sukhumvit 71 และโครงการ The Excel Ladprao - Sutthisan ก�อสร�างแล�วเสร็จ

และโอนกรรมสิทธิ์แล�ว  รายได�รับล�วงหน�าดังกล�าวจึงบันทึกเป�นรายได�จากการขาย

อสังหาริมทรัพย�ในป� 2563 

(2) หนี้สินไม�หมุนเวียน  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจํานวน 1,530.50 ล�านบาท เพิ่มขึ้น 

492.35 ล�านบาท คิดเป�นร�อยละ 47.43  รายการเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญมีดังน้ี 
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- เงินกู �ยืมระยะยาวจากบุคคลภายนอกลดลง 111.57 ล�านบาท เนื ่องจากเงินกู �ยืม

ดังกล�าวครบกําหนดในป� 2564 จึงถูกจัดประเภทอยู�ในหน้ีสินหมุนเวียนในป� 2563 

- หุ�นกู�เพิ่มขึ้น 520.76 ล�านบาท เกิดจากกลุ�มบริษัทออกหุ�นกู�เพิ่มขึ้นในวงเงิน 

1.7.3 ส�วนของผู�ถือหุ�น   

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจํานวน 2,228.03 ล�านบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 248.01 คิดเป�นร�อยละ 

12.53 เม่ือเทียบกับ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 เกิดจากกําไรท่ีเพิ่มขึ้นในป� 2563  

 

สภาพคล�องและความเพียงพอของเงินทุนของบริษัท 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีสินทรัพย�หมุนเวียนรวมจํานวน 6,059.37 ล�านบาท มีหนี้สิน

หมุนเวียนรวมจํานวน 4,405.92 ล�านบาท ทําให�อัตราสภาพคล�องเท�ากับ 1.38 เท�า ท้ังน้ีเงินสดและรายการ

เทียบเท�าเงินสด ณ วันที ่ 31 ธันวาคม 2563 เท�ากับ 90.85 ล�านบาท ลดลงจากกิจกรรมต�างๆ จํานวน 

307.91 ล�านบาท ดังน้ี 

• กระแสเงินสดสุทธิได�มาจากกิจกรรมดําเนินงาน สําหรับป� 2563 กลุ�มบริษัทมีเงินสดสุทธิได�มา

จากกิจกรรมดําเนินงาน 41.16 ล�านบาท รายการหลักเกิดจากเงินมัดจําการซื้อท่ีดินโครงการ

อสังหาริมทรัพย�เพื ่อรองรับการขยายธุรกิจในอนาคตของบริษัทและต�นทุนการพัฒนา

โครงการ 

• กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน สําหรับป� 2563 กลุ�มบริษัท มีกระแสเงินสดสุทธิได�มาจาก

กิจกรรมลงทุนจํานวน 44.06 ล�านบาท รายการหลักเกิดจากการจําหน�ายสินทรัพย�ทางการ

เงินหมุนเวียน และเงินสดจ�ายเพื่อลงทุนในอสังหาริมทรัพย�เพื่อการลงทุน 

• กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน สําหรับป� 2563 กลุ�มบริษัท มีกระแสเงินสดสุทธิใช�ไปใน

กิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 393.13 ล�านบาท รายการหลักมาจากชําระคืนเงินกู�ยืมระยะส้ันและ
ระยะยาวจากสถาบันการเงิน และชําระคืนเงินหุ�นกู� 

 

ความเพียงพอของสภาพคล�อง 
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ณ สิ้นป� 2563 เงินกู�ยืมของบริษัท ร�อยละ 65.63 มาจากแหล�งเงินกู�ยืมระยะสั้น ส�วนหลักมากจาก

เงินกู�ยยืมจากสถาบันการเงินที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป� และหุ�นกู�ที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป� อย�างไรก็

ตามในระหว�างป� 2563 บริษัทได�ออกจําหน�ายหุ�นกู�ชนิดระบุช่ือผู�ถือ ประเภทไม�ด�อยสิทธ ิ ไม�มีหลักประกัน มี

ผู�แทนผู�ถือหุ�นกู� จํานวน 866.10 ล�านบาท และหุ�นกู�ชนิดระบุช่ือผู�ถือ ประเภทไม�ด�อยสิทธ ิมีประกัน มีผู�แทนผู�

ถือหุ�นกู�และผู�ออกหุ�นกู�มีสิทธิไถ�ถอนหุ�นกู�ก�อนครบกําหนดไถ�ถอน จํานวน 631.90 ล�านบาท โดยหุ�นกู�ท่ีออก
ในระหว�างป� 2563 มีกําหนดไถ�ถอนระหว�างป� 2564 - 2566 

2. ป�จจัยหรือเหตุการณ�ที่อาจมีผลต�อฐานะการเงินหรือการดําเนินงานอย�างมีนัยสําคัญ 

2.1 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย และกฎระเบียบ  

การพัฒนาโครงการอสังหารมิทรัพย�ประเภทคอนโดมิเนียมของบริษัทในป�จจบัุน มีจํานวนห�องชุดใน

แต�ละโครงการตั้งแต� 80 ห�องขึ้นไป หรือมีพื้นที่ใช�สอยตั้งแต� 4,000 ตารางเมตรขึ้นไป จําเป�นต�องจัดทํา

รายงานการวิเคราะห�ผลกระทบสิ่งแวดล�อม (Environmental Impact Assessment หรือ EIA) เพื ่อขอ

อนุมัติต�อสํานักวิเคราะห�ผลกระทบสิ่งแวดล�อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ดังนั้น หาก

รายงาน EIA ของโครงการแต�ละแห�งไม�ได�รับความเห็นชอบจากสํานักงานวิเคราะห�ผลกระทบสิ่งแวดล�อม 

หรือได�รับความเห็นชอบล�าช�ากว�ากําหนด กลุ�มบริษัทอาจเผชิญความเสี่ยงจากการที่โครงการไม�สามารถ

ก�อสร�าง หรือเลื่อนการโอนกรรมสิทธ� ซึ่งอาจส�งผลกระทบต�อผลการดําเนินงานและภาพลักษณ�ของกลุ�ม

บริษัทได� อย�างไรก็ตาม กลุ�มบริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล�าว จึงให�ความสําคัญกับการจัดทําและ

ดําเนินการตามเงื่อนไขท่ีกําหนดในรายงาน EIA โดยในการจัดทํารายงาน EIA กลุ�มบริษัทได�ว�าจ�างบริษัทท่ี
ปรึกษาซึ่งขึ้นทะเบียนต�อกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมเป�นผู�ดําเนินการจัดทารายงานการ

วิเคราะห�ผลกระทบส่ิงแวดล�อมให�เป�นไปตามพระราชบัญญัติส�งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล�อมแห�งชาติ 

พ.ศ. 2535 นอกจากนี้ ทีมกฎหมายของกลุ�มบริษัทยังได�มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่อาจมี

ผลกระทบต�อการประกอบธุรกิจ กลุ�มบริษัทจึงเช่ือว�าการดําเนินการดังกล�าวจะสามารถบริหารความเส่ียง

จากการเปล่ียนแปลงทางกฎหมายและกฎระเบียบซึ่งอาจมีผลกระทบต�อการประกอบธุรกิจของกลุ�มบริษัทได� 

 

2.2 ความเสี่ยงจากการชําระคืนเงินกู�ยืมแก�สถาบันทางการเงินและหุ�นกู�ฯ 

บริษัทฯ มีอัตราส�วนสภาพคล�องหมุนเร็วเท�ากับ 0.02 เท�า และอัตราส�วนสภาพคล�องเท�ากับ 1.38 

เท�า  หากผลการดําเนินงานไม�เป�นไปตามแผนธุรกิจ กลุ�มบริษัทอาจจะเผชิญป�ญหาสภาพคล�อง และจะส�งผล

กระทบต�อการชําระคืนเงินกู�ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินและหุ�นกู�ของกลุ�มบริษัทได� อย�างไรก็ตาม กลุ�ม

บริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล�าวเป�นอย�างดี กลุ�มบริษัทจึงมีการวางแผนบริหารสภาพคล�องให�เพียง

พอที่จะสามารถประกอบธุรกิจ ตลอดจนการจ�ายชําระคืนเงินต�นและดอกเบี ้ยได�ตรงตามที่กําหนดไว�ใน
สัญญาเงินกู�และเงื่อนไขของหุ�นกู�ฯ ท้ังน้ีท่ีผ�านมา กลุ�มบริษัทชําระคืนเงินกู�ยืมและดอกเบ้ียจากสถาบันการเงนิ

ได�ตรงตามเงื่อนไขมาโดยตลอด อีกทั้งยังคงได�รับการสนับสนุนทางการเงินที่ดีจากสถาบันการเงินต�างๆ 

เรื่อยมาจนถึงป�จจุบัน  
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2.3 ความเสี่ยงจากการแข�งขันที่สูงในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย� 

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย�ประเภทคอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพมหานครและพื้นที ่บริเวณ

ใกล�เคียงกับระบบขนส�งมวลชนระบบราง ถือว�าเป�นธุรกิจหน่ึงท่ีมีการแข�งขันสูง เน่ืองจากมีผู�ประกอบการใน

อุตสาหกรรมจํานวนมากทั้งรายใหญ�และรายเล็ก โดยเฉพาะผู�ประกอบการรายใหญ�ที่จดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย�ฯ ท่ีมีความได�เปรียบด�านแหล�งเงินทุนในการพฒันาโครงการในทําเลท่ีมีศักยภาพหลายๆ แห�ง อีก
ท้ังพื้นท่ีบริเวณใกล�เคียงกับระบบขนส�งมวลชนระบบรางมีค�อนข�างจํากัด โดยเฉพาะเส�นทางท่ีมีผู�ใช�บริการ

จํานวนมาก เช�น แนวรถไฟฟ�าบนดินสายสีเขียวอ�อนและสีเขียวเข�ม เป�นต�น ทําให�ราคาที่ดินมีการปรับตัว

สูงขึ้นตามความต�องการท่ีเพิ่มมากขึ้น นอกจากน้ี โครงการท่ีแล�วเสร็จและโครงการท่ีกําลังก�อสร�างจํานวน

มากในตลาด มีความหลากหลายในขนาดและรูปแบบของห�องชุด ทําให�ลูกค�ามีทางเลือกและอํานาจในการซื้อ

มากขึ้น ส�งผลให�ผู�ประกอบการแต�ละรายมีการกําหนดกลยุทธ�ในการขายมากขึ้นเพื่อแย�งชิงกําลังซื้อของ

ลูกค�า  

 

2.4 ความเสี่ยงจากการเข�มงวดในการปล�อยสินเชื่อเพื่อที่อยู�อาศัยของสถาบันการเงิน 

ความเส่ียงจากการเข�มงวดในการปล�อยสินเช่ือสามารถพิจารณาเป�น 2 ประเด็น คือ สินเช่ือสําหรับ

ผู�ประกอบการ (Pre-Finance) และสินเช่ือสําหรับผู�บริโภค (Post-Finance)  

• สินเช่ือสําหรับผู�ประกอบการ (Pre-Finance) ผู�ประกอบการอาจได�รับผลกระทบในการเข�าถึง

แหล�งเงินทุนสําหรับการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย�ของกลุ�มบริษัท หากสถาบันการเงินมี

ความเข�มงวดในการอนุมัติเงินทุนสําหรับพัฒนาโครงการใหม�ๆ  

• สินเช่ือสําหรับผู�บริโภค (Post-Finance) ผู�บริโภคอาจได�รับผลกระทบจากความเข�มงวดในการ

อนุมัติสินเชื่อเพื่อที่อยู�อาศัยมากขึ้น เช�น ขอสินเชื่อไม�ผ�าน หรือใช�ระยะเวลานานในการอนุมัติ
สินเช่ือ เป�นต�น ซึ่งอาจส�งผลกระทบต�อรายได�จากการขายอสังหาริมทรัพย�ของกลุ�มบริษัทได�  

 

2.5 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปรับตัวเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ย 

ในกรณีท่ีอัตราดอกเบ้ียเพื่อท่ีอยู�อาศัยมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งส�งผลกระทบต�อความสามารถใน

การผ�อนชําระอสังหาริมทรัพย� และการตัดสินใจซื้อที่อยู�อาศัยของผู�บริโภค อาจทําให�ความต�องการซื้อ

อสังหาริมทรัพย�ในตลาดลดลง ทําให�กลุ�มบริษัทมีความเส่ียงท่ีจะไม�สามารถขายอสังหาริมทรัพย�ได�อย�างท่ี

เป�นมาในอดีต ส�งผลให�ผลประกอบการลดลงโดยเปรียบเทียบ 

 

2.6 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู�บริหาร 

การพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย�ทุกประเภทต�องใช�ความรู� ความชํานาญ รวมถึงประสบการณ�

ของกลุ�มผู�บริหารในการวางกลยุทธ�ทางด�านการขายและการตลาด การออกแบบโครงการอสังหาริมทรัพย�

ที ่ตอบโจทย�และตรงกับความต�องการของตลาดและลูกค�า และการพิจารณาทําเลที ่ต ั ้งโครงการ
อสังหาริมทรัพย�ที่มีศักยภาพ รวมไปถึงความสัมพันธ�ที่ดีกับคู�ค�า ไม�ว�าจะเป�นสถาบันการเงิน หรือตัวแทน

ขาย ซึ่งหากผู�บริหารชุดป�จจุบันไม�ได�มีส�วนร�วมในการบริหารจัดการกลุ�มบริษัท และ/หรือไม�สามารถสรรหา

ผู�ท่ีเหมาะสมมาทดแทนได� อาจส�งผลกระทบอย�างมีนัยสําคัญต�อผลการดําเนินงานของกลุ�มบริษัท  
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3. ข�อมูลจากงบการเงินและอัตราส�วนทางการเงิน 

3.1  สรุปรายงานการสอบบัญชี 

จากงบการเงินและรายงานของผู�สอบบัญชีรับอนุญาต ในช�วงระยะป� 2561 ถึง ป� 2563 ผู�สอบบัญชี

แสดงความเห็นอย�างไม�มีเงื่อนไข โดยมีความเห็นว�า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผลการ

ดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะกิจการและกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ 

ถูกต�องตามท่ีควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

3.2 ตารางสรุปงบการเงิน 
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3.3  ตารางอัตราส�วนทางการเงินท่ีสําคัญ 
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5.  ข�อมลูทัว่ไปและข�อมลูสาํคญัอืน่ 

 

5.1 ข�อมลูทัว่ไป 

 

บรษิทั ออลล� อนิสไปร� ดเีวลลอปเม�นท� จาํกดั (มหาชน) 

 

ช่ือบริษัท  : บริษัท ออลล� อินสไปร� ดีเวลลอปเม�นท� จํากัด (มหาชน) 

All Inspire Development Public Company Limited 

ประเภทธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย�ที่อยู�อาศัยเพื่อขาย สําหรับโครงการ

ประเภทคอนโดมิเนียมและทาวน�โฮม  

ท่ีตั้งสํานักงานใหญ� : 4345 อาคารภิรัชทาวเวอร� แอท ไบเทค ช้ันท่ี 18 ถนนสุขุมวิท         

แขวงบางนา เขตบางนา กรงุเทพมหานคร 10250 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107558000458 

โทรศัพท�  : 02-029-9988  

โฮมเพจ : www.allinspire.co.th 

ทุนจดทะเบียน : 700,000,000 บาท 

ทุนท่ีออกและชําระแล�ว : 560,000,000 บาท 

 

ข�อมลูทัว่ไปของบรษิทัย�อย 

 

 1.  บรษิทั ไทย ด ีเรยีลเอสเตท จาํกดั 

 

ช่ือบริษัท  : บริษัท ไทย ดี เรียลเอสเตท จํากัด  

Thai D Real Estate Company Limited 

ประเภทธุรกิจ : ให�บริการเป�นตัวแทนและนายหน�าในการขายอสังหาริมทรพัย�

ใน    ตลาดต�างประเทศ 

ท่ีตั้งสํานักงานใหญ� : 4345 อาคารภิรัชทาวเวอร� แอท ไบเทค ช้ันท่ี 18 ถนนสุขุมวิท         

แขวงบางนา เขตบางนา กรงุเทพมหานคร 10250 

เลขทะเบียนบริษัท : 0105559049955 

ทุนจดทะเบียน : 30,000,000 บาท 

ทุนท่ีออกและชําระแล�ว : 8,250,000 บาท 
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 2.  บรษิทั ไรส� เอสเตท จาํกดั 

 

ช่ือบริษัท  : บริษัท ไรส� เอสเตท จํากัด  

Rise Estate Company Limited 

ประเภทธุรกิจ : ลงทุนและซื ้อขายอสังหาริมทร ัพย�ที ่สร �างแล�วเสร ็จ โดย
ผู�ประกอบการอสังหาริมทรัพย�รายอ่ืน 

ท่ีตั้งสํานักงานใหญ� : 4345 อาคารภิรัชทาวเวอร� แอท ไบเทค ช้ันท่ี 18 ถนนสุขุมวิท         

แขวงบางนา เขตบางนา กรงุเทพมหานคร 10250 

เลขทะเบียนบริษัท : 0105559096759 

ทุนจดทะเบียน : 21,000,000 บาท 

ทุนท่ีออกและชําระแล�ว : 21,000,000 บาท 

 

 3.  บรษิทั ออลล� พรอ็พเพอร�ตี ้เซอร�วสิ จาํกดั  

 

ช่ือบริษัท  : บริษัท ออลล� พร็อพเพอร�ตี ้เซอร�วิส จํากัด  

All Property Service Company Limited 

ประเภทธุรกิจ : ให�บริการบริหารจัดการนิติบุคคลอาคารชุด  

ท่ีตั้งสํานักงานใหญ� : 4345 อาคารภิรัชทาวเวอร� แอท ไบเทค ช้ันท่ี 18 ถนนสุขุมวิท         

แขวงบางนา เขตบางนา กรงุเทพมหานคร 10250 

เลขทะเบียนบริษัท : 0105556095867 

ทุนจดทะเบียน : 2,000,000 บาท 

ทุนท่ีออกและชําระแล�ว : 2,000,000 บาท 

 

 4.  บรษิทั ออลล� ลกัซ� วนั จาํกดั 

 

ช่ือบริษัท  : บริษัท ออลล� ลักซ� วัน จํากัด  

All Lux One Company Limited 

ประเภทธุรกิจ : พัฒนาอสังหาร ิมทร ัพย�ท ี ่อย ู �อาศ ัยเพ ื ่อขาย  ประเภท
คอนโดมิเนียมแบบ Luxury 

ท่ีตั้งสํานักงานใหญ� : 4345 อาคารภิรัชทาวเวอร� แอท ไบเทค ช้ันท่ี 19 ถนนสุขุมวิท         

แขวงบางนา เขตบางนา กรงุเทพมหานคร 10250 

เลขทะเบียนบริษัท : 0105561127151 

ทุนจดทะเบียน : 1,000,000 บาท 

ทุนท่ีออกและชําระแล�ว : 1,000,000 บาท 
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 5.  บรษิทั ออลล� รเีทล 1 จาํกดั 

 

ช่ือบริษัท  : บริษัท ออลล� รีเทล 1 จํากัด  

All Retail 1 Company Limited 

ประเภทธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย�เพื่อการพาณิชย� 
ท่ีตั้งสํานักงานใหญ� : 4345 อาคารภิรัชทาวเวอร� แอท ไบเทค ช้ันท่ี 18 ถนนสุขุมวิท         

แขวงบางนาใต� เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 

เลขทะเบียนบริษัท : 0105562115203 

ทุนจดทะเบียน : 10,000,000 บาท 

ทุนท่ีออกและชําระแล�ว : 10,000,000 บาท 

 

ข�อมลูทัว่ไปของบรษิทัร�วมทนุ 

 

1.  บรษิทั ออลล� อนิสไปร�-ฮซูเิออร� สขุมุวทิ 50 จาํกดั (สดัส�วนร�อยละ 51) 

 

ช่ือบริษัท  : บริษัท ออลล� อินสไปร�-ฮูซิเออร� สุขุมวิท 50 จํากัด  

All Inspire-Hoosiers Sukhumvit 50 Company Limited 

ประเภทธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย�ท่ีอยู�อาศัยเพื่อขาย  

ท่ีตั้งสํานักงานใหญ� : 4345 อาคารภิรัชทาวเวอร� แอท ไบเทค ช้ันท่ี 18 ถนนสุขุมวิท         

แขวงบางนา เขตบางนา กรงุเทพมหานคร 10250 

เลขทะเบียนบริษัท : 0105560138982 

ทุนจดทะเบียน : 20,000,000 บาท 

ทุนท่ีออกและชําระแล�ว : 20,000,000 บาท 

 

 2.  บรษิทั เอเอชเจ เอกมยั จาํกดั (สดัส�วนร�อยละ 51) 

 

ช่ือบริษัท  : บริษัท ออลล� อินสไปร�-ฮูซิเออร� สุขุมวิท 50 จํากัด  

All Inspire-Hoosiers Sukhumvit 50 Company Limited 

ประเภทธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย�ท่ีอยู�อาศัยเพื่อขาย  

ท่ีตั้งสํานักงานใหญ� : 4345 อาคารภิรัชทาวเวอร� แอท ไบเทค ช้ันท่ี 18 ถนนสุขุมวิท         

แขวงบางนา เขตบางนา กรงุเทพมหานคร 10250 

เลขทะเบียนบริษัท : 0105561158448 

ทุนจดทะเบียน : 100,000,000 บาท 

ทุนท่ีออกและชําระแล�ว : 100,000,000 บาท 
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 3.  บรษิทั เอจ ีทองหล�อ16 จาํกดั (สดัส�วนร�อยละ 62.10 ) 

 

ช่ือบริษัท  : บริษัท เอจี ทองหล�อ16 จํากัด  

AG Thonglor16 Company Limited 

ประเภทธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย�ท่ีอยู�อาศัยเพื่อขาย  

ประเภทคอนโดมิเนียม 

ท่ีตั้งสํานักงานใหญ� : 4345 อาคารภิรัชทาวเวอร� แอท ไบเทค ช้ันท่ี 18 ถนนสุขุมวิท         

แขวงบางนาใต� เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10250 

เลขทะเบียนบริษัท : 0105561169318 

ทุนจดทะเบียน : 20,000,000 บาท 

ทุนท่ีออกและชําระแล�ว : 20,000,000 บาท 

 

 4.  บรษิทั เอเจ เจรญินคร จาํกดั (สดัส�วนร�อยละ 51) 

 

ช่ือบริษัท  : บริษัท เอเจ เจริญนคร จํากัด  

AJ Charoen Nakhon Company Limited 

ประเภทธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย�สําหรับการอยู�อาศัยเพื่อขาย  

ท่ีตั้งสํานักงานใหญ� : 4345 อาคารภิรัชทาวเวอร� แอท ไบเทค ช้ันท่ี 18 ถนนสุขุมวิท         

แขวงบางนาใต� เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 

เลขทะเบียนบริษัท : 0105563002691 

ทุนจดทะเบียน : 100,000,000 บาท 

ทุนท่ีออกและชําระแล�ว : 100,000,000 บาท 

 

5.2  ข�อมลูสาํคญัอืน่ 

 

ข�อมลูบคุคลอ�างองิอืน่ ๆ   

 

นายทะเบียนหลักทรัพย�  : บริษัท ศูนย�รับฝากหลักทรัพย� (ประเทศไทย) จํากัด (TSD) 

อาคารตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย 

ชั้น 1 Tower B (ข�างสถานทูตจีน) เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก       

แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 

โทรศัพท� : 02-009-9000 

โทรสาร  : 02-009-9991 

TSD Call Center : 02-009-9999 
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นายทะเบียนหุ�นกู� 

 

: ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 

สํานักงานใหญ� 1222 ถนนพระรามท่ี 3 

แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 

โทรศัพท� : 02-296-2000 

โทรสาร  : 02-683-1304 

 

ผู�สอบบัญชี : บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด 

นายยุทธพงษ� เช้ือเมืองพาน  

ผู�สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9445 

100/72 ช้ัน 22 อาคารว�องวานิช บี อาคารเลขท่ี 100/2  

ถนนพระราม 9  แขวงห�วยขวาง เขตห�วยขวาง 

กรุงเทพมหานคร 10310 

โทรศัพท� : 02-645-0109 ต�อ 110  

โทรสาร  : 02-645-0110 

 

ผู�ตรวจสอบภายใน : บริษัท ดีลอยท� ทู�ช โธมัทสุ ไชยยศ ท่ีปรึกษา จํากัด 

นายวีระพงษ� กฤษดาวัฒน� 

หุ�นส�วนและกรรมการบริหารหน�วยงาน Risk Advisory 

เอไอเอ สาทร ทาวเวอร� ช้ัน 23 - 27  

เลขท่ี 11/1 ถนนสาทรใต�  แขวงยานนาวา  

เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

โทรศัพท� : 02-034-0000 ต�อ 13028  

โทรสาร  : 02-034-0100 

 

ที่ปรึกษากฎหมาย  : บริษัท วีระวงค�, ชินวัฒน� และพาร�ทเนอร�ส จํากัด  

เลขท่ี 540 อาคารเมอร�คิวรี ่ทาวเวอร� ช้ัน 22 ถนนเพลินจิต  

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 

โทรศัพท� : 02-264-8000 

โทรสาร  : 02-657-2222 
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5.3 ข�อพิพาททางกฎหมาย  

  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 กลุ�มบริษัทไม�มีข�อพิพาททางกฎหมายซึ่งอาจก�อให�เกิดผลเสียหายต�อ

สินทรัพย�ของกลุ�มบริษัทเกินกว�าร�อยละ 5 ของส�วนของผู�ถือหุ�น และไม�มีข�อพิพาททางกฎหมายอ่ืนใดท่ีอาจ

ก�อให�เกิดผลกระทบต�อการดําเนินธุรกิจของกลุ�มบริษัทอย�างมีนัยสําคัญ  

 

5.4 ตลาดรอง  

 

บริษัทไม�มีหลักทรพัย�จดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย�ของประเทศอ่ืน 

 

5.5 สถาบนัการเงนิทีต่ดิต�อประจาํ 

 

บรษิทัหลกัทรพัย� คนัทรี ่กรุ�ป จาํกดั (มหาชน) 

ท่ีอยู� :  132 อาคารสินธร ทาวเวอร� 1 ช้ัน 3 ทาวเวอร� 3 ช้ัน 18,20 ถนนวิทยุ แขวง

ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 

โทรศัพท�  :  02-205-7084 และ 02-205-7086 

Website :  www.cgsec.co.th 

 

บรษิทัหลกัทรพัย� เอเอสแอล จาํกดั 

ท่ีอยู� :  343-343/1,343/4-5 ถนนคลองลําเจียก แขวงนวลจันทร� เขตบึงกุ�ม 

กรุงเทพมหานคร 10230 

โทรศัพท� :  02-257-0720 และ 02-508-1567 

Website :  www.aslsecurities.com 

 

บรษิทัหลกัทรพัย� คงิส�ฟอร�ด จาํกดั (มหาชน) 

ท่ีอยู� :  540 อาคารเมอร�พิวรี ่ทาวเวอร� ช้ัน 7 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 

กรุงเทพฯ 10330 

โทรศัพท� :  02-033-6020-21 

โทรสาร  :  02-033-6038 

Website :  www.kingsfordsec.co.th 

 

บรษิทัหลกัทรพัย� เออซี ีจาํกดั (มหาชน) 

ท่ีอยู�  :  63 อาคารแอทธินี ทาวเวอร� ช้ัน 15,17 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 

กรุงเทพฯ 10330 

โทรศัพท�  :  02-659-3456 ต�อ 247 

Website :  www.aecs.com 
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บรษิทัหลกัทรพัย�กรงุไทย ซมีโิก� จาํกดั 

ท่ีอยู�  :  เลขท่ี 287 อาคารลิเบอร�ตี้สแควร� ช้ันท่ี 16 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก 

กรุงเทพมหานคร 10500 

โทรศัพท�  :  0-2695-5000 

 

บรษิทัหลกัทรพัย� อาร�เอชบ ี(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

ท่ีอยู�  :  ช้ัน 8,10 อาคารสาทรสแควร� ออฟฟิศ ทาวเวอร� 98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม 

เขตบางรัก กรงุเทพมหานคร 10500 

โทรศัพท� :  02-088-9869, 02-088-9870, 02-088-9671, 02-088-9872 
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6. การกาํกบัดแูลกจิการ 

 

นโยบายการกาํกบัดแูลกจิการ 
 

กลุ�มบริษัทให�ความสําคัญในหลักการการกํากับดูแลกิจการท่ีด ีและสนับสนุนให�มีการปฏิบัติอย�างจรงิจังและ

ต�อเน่ือง โดยให�มีการจดัทํานโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดี จริยธรรมทางธุรกิจและจรรยาบรรณของ

ผู�บริหารและพนักงานเป�นลายลักษณ�อักษร เพื่อให�คณะกรรมการบริษัท ผู�บรหิารและพนักงาน ยึดถือเป�น

หลักปฏิบัต ิโดยคณะกรรมการบริษัท ผู�บรหิาร และพนักงานทุกคนมุ�งม่ันท่ีจะนําเอาหลักสําคัญในการกํากับ

ดูแลกิจการท่ีดขีอง บริษัทฯ ท้ัง 6 ประการ คือ  
 

1. ความรับผิดชอบต�อการตดัสินใจและการกระทําของตนเอง สามารถช้ีแจงและอธิบายการ

ตัดสินใจน้ันได� (Accountability)  

2. ความรับผิดชอบต�อการปฏิบัตหิน�าท่ีด�วยขดีความสามารถและประสิทธิภาพท่ีเพียงพอ 

(Responsibility) 

3. การปฏิบัตติ�อผู�มีส�วนได�ส�วนเสียอย�างเป�นธรรม มีความเป�นธรรม และมีคําอธิบาย (Fair 

Treatment) 

4. ความโปร�งใสในการดาํเนินงานท่ีสามารถตรวจสอบได� และมีการเป�ดเผยข�อมูลอย�างโปร�งใส

แก�ผู�ท่ีเก่ียวข�อง (Transparency)  

5. การมีวิสัยทัศน�ในการสร�างมูลค�าเพิ่มให�กับองค�กรในระยะยาว (Vision to Create Long 

Term Value)  

6. การมีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดาํเนินธรุกิจ (Ethics) มาใช�ในการดาํเนินงาน มี

โครงสร�างการบรหิารท่ีมีความสัมพันธ�กันระหว�างคณะกรรมการบริษัท ผู�บรหิาร และผู�ถือ

หุ�นอย�างเป�นธรรม  

 

นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษัทยังได�มีการกําหนดนโยบายเก่ียวกับการกํากับดูแลกิจการท่ีครอบคลุมเรื่อง

ต�างๆ เพื่อให�เป�นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีด ีโดยได�กําหนดแนวปฏิบัต ิโดยแบ�งออกเป�น 4 หมวด 

ดังน้ี 
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หมวดที ่1 กรรมการ 

นโยบายและแนวทางปฏบิตัเิกีย่วกบัคณะกรรมการ 

1. คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทสําคัญในการกําหนดวิสัยทัศน� กลยุทธ� นโยบายและแผนงานท่ี

สําคัญของกลุ�มบริษัท โดยจะต�องพจิารณาถึงป�จจัยเส่ียงและวางแนวทางการบริหารจัดการท่ีมี

ความเหมาะสม รวมท้ังต�องดาํเนินการเพื่อให�ม่ันใจว�าระบบบัญชี รายงานทางการเงินและการสอบ
บัญชีมีความน�าเช่ือถือ  

 

2. คณะกรรมการบริษัท เป�นผู�พิจารณากําหนดจรรยาบรรณของกลุ�มบริษัท เพือ่ให�คณะกรรมการ

บริษัท  ผู�บริหาร พนักงาน รวมถึงลูกจ�างทุกคนใช�เป�นแนวทางในการประพฤติปฏิบัต ิควบคู�ไปกับ

ข�อบังคับและระเบียบของกลุ�มบริษัท 

3. การมีส�วนได�เสียของกรรมการ ให�กรรมการบริษัทและผู�บรหิารระดับสูง เป�ดเผยข�อมูลท่ีเก่ียวกับ

การมีส�วนได�เสียของตนและผู�เก่ียวข�อง เพื่อให�คณะกรรมการบริษัทพจิารณาธรุกรรมท่ีอาจมีความ

ขัดแย�งทางผลประโยชน�และสามารถพิจารณาตัดสินใจเพื่อประโยชน�สูงสุดของกลุ�มบริษัท โดย

กรรมการบริษัทหรือผู�บรหิารระดับสูงท่ีมีส�วนได�เสียจะต�องไม�เข�าไปมีส�วนร�วมในการพจิารณาและ

ตัดสินใจในการทําธุรกรรมดังกล�าว 

 

ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทเป�นผู�มีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายและภาพรวมขององค�กร แผนการดาํเนิน

ธุรกิจ รวมท้ังการกํากับดูแล ตรวจสอบ ประเมินผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ให�เป�นไปตามกลยุทธ�และ

แผนการดําเนินธรุกิจท่ีกําหนดไว� ตลอดจนดาํเนินกิจการของบริษัทฯ ให�เป�นไปตามกฎหมาย ข�อบังคับและ

มติท่ีประชุมผู�ถือหุ�น ด�วยความซื่อสัตย�สุจริต มีจริยธรรม ภายใต�หลักความรับผิดชอบและจรรยาบรรณใน

การดําเนินธรุกิจ รวมท้ังการกํากับดูแลให�การบรหิารจดัการของฝ�ายจัดการเป�นไปตามเป�าหมายและ

แนวทางท่ีได�กําหนดไว�เพื่อก�อให�เกิดประโยชน�สูงสุดต�อบริษัทฯ และผู�ถือหุ�น จงึกําหนดแนวปฏิบัต ิดังต�อไปน้ี 

 

1. โครงสร�างคณะกรรมการบรษิทั 

 

โครงสร�างคณะกรรมการบริษัทประกอบด�วยกรรมการท่ีมีคุณสมบัติหลากหลายท้ังในด�านความรู�ทักษะ 

ประสบการณ�และความสามารถเฉพาะด�านท่ีเป�นประโยชน�ต�อบริษัทฯ และต�องเป�นผู�ท่ีมีคุณสมบัติและไม�มี

ลักษณะต�องห�ามตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 (รวมท้ังฉบับแก�ไขเพิ่มเติม) และ

พระราชบัญญัตหิลักทรพัย�และตลาดหลักทรพัย� พ.ศ. 2535 (รวมท้ังฉบับแก�ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศ 

กฎระเบียบ หลักเกณฑ�ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย�และตลาดหลักทรพัย� คณะกรรมการ

กํากับตลาดทุน ตลาดหลักทรพัย�แห�งประเทศไทย  
 

มีจํานวนกรรมการไม�น�อยกว�า 5 คนและไม�เกิน 12 คน โดยมีกรรมการท่ีไม�เป�นผู�บริหารอย�างน�อยก่ึงหน่ึง

ของจาํนวนกรรมการท้ังหมดเพื่อให�มีการถ�วงดุลระหว�างกรรมการท่ีไม�เป�นผู�บรหิารกับกรรมการท่ีเป�น

ผู�บริหาร และมีสัดส�วนกรรมการอิสระไม�น�อยกว�า 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการท้ังหมดของบริษัทฯ แต�ไม�

น�อยกว�า 3 คน 
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กรรมการอิสระต�องเป�นผู�ท่ีมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ�ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ/หรือ

กฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�อง โดยกรรมการอิสระต�องสามารถให�ความเห็นเก่ียวกับการทํางานและสอบทานการ

บริหารงานของฝ�ายจดัการได�อย�างอิสระเพื่อให�เกิดประโยชน�สูงสุดต�อกลุ�มบริษัท และมีวาระการดํารง

ตําแหน�งเท�ากับวาระการดาํรงตําแหน�งกรรมการบริษัท 
 

ให�แต�งตัง้กรรมการอิสระท�านหน่ึงดาํรงตําแหน�งประธานกรรมการบริษัท 
 

ประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ�าหน�าท่ีบริหารต�องไม�เป�นบุคคลเดียวกันเพื่อให�มีการแบ�งแยกอํานาจ 

หน�าท่ีและความรับผิดชอบในการกําหนดนโยบายการกํากับดูแลและการบริหารงานออกจากกันอย�างชัดเจน 

ประธานกรรมการบริษัทมีหน�าท่ีในการกําหนดนโยบายและกํากับดูแลการดาํเนินงานของฝ�ายจัดการใน

ระดับนโยบาย โดยไม�ร�วมในการบรหิารงานประจาํวัน แต�ให�การสนับสนุนและให�คําแนะนําในการดําเนินธุรกิจ

ของฝ�ายจดัการผ�านกรรมการท่ีเป�นผู�บรหิาร 
 

กรรมการท่ีเป�นผู�บริหารมีหน�าท่ีและความรับผิดชอบภายใต�กรอบอํานาจท่ีได�รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัท 
 

คณะกรรมการบริษัทเป�นผู�แต�งตั้งผู�มีอํานาจในการจดัการ รวมท้ังกําหนดขอบเขตอํานาจ หน�าท่ีและความ

รับผิดชอบของผู�มีอํานาจในการจัดการ โดยมอบหมายให�คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค�าตอบแทนเป�น

ผู�สรรหาบุคคลท่ีมีความรู�ความสามารถและมีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเสนอให�คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาแต�งตั้ง 
 

กรรมการบริษัทแต�ละท�านจะต�องไม�ไปดาํรงตําแหน�งเป�นประธานกรรมการ  กรรมการท่ีเป�นผู�บรหิาร หรือ

กรรมการผู�มีอํานาจลงนามอย�างใดอย�างหน่ึงหรือหลายอย�างในบริษัทอ่ืนเกินกว�า 3 กลุ�มธุรกิจ หรือไป

ดํารงตาํแหน�งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทยเกินกว�า 5 บริษัท แล�วแต�กรณี เพื่อให�

กรรมการแต�ละท�านสามารถทุ�มเทเวลาในการปฏิบัตหิน�าท่ีได�อย�างเพียงพอ 
 

ให�แต�งตัง้บุคคลท่ีมีความสามารถและคุณสมบัติท่ีเหมาะสมเข�าดาํรงตาํแหน�งเลขานุการบริษัท และกําหนด

ขอบเขตหน�าท่ีและความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท ท้ังน้ี ต�องไม�น�อยไปกว�าขอบเขตหน�าท่ีของ

เลขานุการบริษัทตามท่ีกําหนดไว�ในพระราชบัญญัตหิลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� พ.ศ. 2535 (รวมท้ัง

ฉบับแก�ไขเพิ่มเติม) และให�เป�ดเผยไว�ในรายงานประจําป�และบนเว็บไซต�ของบริษัทฯ 

 
 

2. บทบาทหน�าทีข่องคณะกรรมการบรษิทั 
 

โดยท่ัวไปคณะกรรมการบริษัทมีหน�าท่ีในการกําหนดนโยบาย การกํากับดูแลให�บริษัทฯมีกระบวนการทํางาน

และมีทรัพยากรท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อให�บริษัทฯสามารถปฏิบัติตามนโยบายได� และดูแลให�กลุ�มบริษัทมี

ระบบการตดิตามตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบายท่ีกําหนด 
 

นอกเหนือจากหน�าท่ีโดยท่ัวไปดงักล�าวแล�วคณะกรรมการบริษัทยังต�องปฏิบัตหิน�าท่ีให�เป�นไปตามกฎหมาย 

รวมท้ังหลักธรรมาภิบาลและการกํากับดูแลกิจการท่ีดี จงึกําหนดบทบาทหน�าท่ีและความรับผิดชอบของ

กรรมการบริษัท ดังต�อไปน้ี 
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1. กรรมการบริษัทต�องปฏิบัตหิน�าท่ีให�เป�นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค�ตามหนังสือบริคณห�สนธ ิ 

ข�อบังคับของบริษัทฯและมติคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมติท่ีประชุมผู�ถือหุ�นด�วยความ

รับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย�สุจริต 
 

2. กําหนดโครงสร�างและกระบวนการบริหารจัดการเพื่อให�ม่ันใจว�ากลุ�มบริษัท มีการดําเนินการท่ี

เป�นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค� ข�อบังคับของกลุ�มบริษัท และมติคณะกรรมการ ตลอดจนมติท่ี
ประชุมผู�ถือหุ�นดังกล�าวข�างต�น 

 

3. พิจารณาอนุมัติการดาํเนินธรุกิจของกลุ�มบริษัทในภาพรวม และ พิจารณาอนุมัติการดําเนินธรุกิจ

ของกลุ�มบริษัทท่ีสําคัญ เช�น อนุมัติงบประมาณประจาํป�ของบริษัทฯ, อนุมัติงบประมาณโครงการท่ีมี

ต�นทุนโครงการเกินกว�า 3,000 ล�านบาทต�อโครงการ, อนุมัติซื้อท่ีดินท่ีมีมูลค�าเกินกว�า 1,200 ล�าน

บาทต�อโครงการ, อนุมัติหลักเกณฑ�การลงทุนในโครงการอสังหาริมทรพัย� ท่ีมีมูลค�าต�นทุน

โครงการตํ่ากว�า 3,000 ล�านบาท เพื่อให�คณะกรรมการบรหิารนําไปใช�ในการตดัสินใจพัฒนา

โครงการ และอนุมัติการดาํเนินธรุกิจใหม�ๆ นอกเหนือจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย�ท่ีกลุ�มบริษัท

ดําเนินงานอยู�ในป�จจุบัน เป�นต�น 
 

4. กําหนดขอบเขตอํานาจหน�าท่ีผู�มีอํานาจในการจดัการ ผู�บริหารระดับสูงและฝ�ายจดัการตาม

ขอบเขตหน�าท่ีและความรับผิดชอบ 
 

5. แต�งตั้งคณะกรรมการชุดย�อยตามความเหมาะสมและจําเป�น รวมท้ังกําหนดขอบเขตอํานาจหน�าท่ี

ของคณะกรรมการชุดย�อยดงักล�าว 
 

6. คณะกรรมการบริษัทอาจมอบหมายให�กรรมการ ผู�บรหิารหรือบุคคลหน่ึงบุคคลใดหรือหลายคน 

ปฏิบัติการอย�างหน่ึงอย�างใดแทนคณะกรรมการ ท้ังน้ี การมอบหมายให�ปฏิบัติการแทนดงักล�าว

ต�องทําเป�นมตขิองคณะกรรมการบริษัทระบุไว�ในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการ

มอบหมายดงักล�าวต�องไม�มีลักษณะท่ีทําให�ผู�ท่ีได�รับมอบหมายดังกล�าวสามารถพิจารณาและ

อนุมัติรายการท่ีมีส�วนได�เสียหรือมีความขัดแย�งทางผลประโยชน� เว�นแต�เป�นการอนุมัตริายการท่ี

เป�นไปตามนโยบายและหลักการท่ีคณะกรรมการบรษัิทได�อนุมัติไว�แล�ว 
 

7. จัดให�มีการจัดทํางบการเงินท่ีแสดงฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานตามมาตรฐานการบัญชี และ

จัดให�ผู�สอบบัญชีตรวจสอบงบการเงินก�อนเสนอต�อท่ีประชุมผู�ถือหุ�น และดูแลให�มีการเก็บรักษา

บัญชีและเอกสารท่ีเก่ียวข�อง เพื่อเป�ดเผยให�ผู�ถือหุ�น และประชาชนได�รับทราบและสามารถตรวจสอบ
ได� 

 

8. จัดให�มีการตรวจสอบและการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพ 
 

9. พิจารณาอนุมัตินโยบายต�อต�านคอร�รัปช่ันและสินบน รวมถึงการจดัให�มีระบบควบคุมภายในและ

การบริหารความเส่ียงจากการดําเนินธุรกิจและการดาํเนินการใดๆ ของกลุ�มบริษัทท่ีอาจก�อให�เกิด

ความเส่ียงต�อการคอร�รัปช่ันและสินบน โดยมีการกํากับ ติดตาม และดูแลอย�างต�อเน่ือง 
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2.1 บทบาทหน�าทีแ่ละความรบัผดิชอบของประธานเจ�าหน�าทีบ่รหิารและผู�บรหิารต�อการบรหิารความเสีย่ง 

 

1. ติดตามความเส่ียงประเด็นต�าง ๆ ทุกด�านของกลุ�มบริษัท และประสานงานกับคณะทํางานด�านการ

บริหารความเส่ียง เพื่อกําหนดแผนบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสม 

2. ติดตามความเส่ียงทางกลยุทธ�และความเส่ียงด�านการปฏิบัติท่ีสําคัญ     

3. ส�งเสริมนโยบายการบริหารความเส่ียงเพื่อให�เกิดความม่ันใจว�ากระบวนการบริหารความเส่ียง
ได�รับการปฏิบัติท้ังองค�กรและทุกฝ�ายงานให�ความสําคัญกับการบริหารความเส่ียง 

4. ผลักดันให�มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางการบรหิารความเส่ียงท่ัวท้ังองค�กร 

5. ผลักดันให�มีการพฒันาขีดความสามารถของบุคลากร และสร�างความตระหนักถึงความเส่ียงท้ัง

องค�กรอย�างต�อเน่ือง 

 

3. คณะกรรมการชดุย�อย 
 

คณะกรรมการชุดย�อยของบริษัทฯ ประกอบด�วยคณะกรรมการชุดต�างๆ ดังต�อไปน้ี 
 

3.1  คณะกรรมการตรวจสอบ 
 

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด�วย กรรมการบริษัท ท่ีเป�นกรรมการอิสระ และมีคุณสมบัติตาม

หลักเกณฑ�ของตลาดหลักทรพัย�แห�งประเทศไทย จํานวนไม�น�อยกว�า 3 คน 
 

กรรมการตรวจสอบอย�างน�อย 1 คน มีความรู�ความเข�าใจ หรือมีประสบการณ�ด�านการบัญชีหรอืการเงิน 

เพื่อให�การสอบทานรายงานทางการเงินมีประสิทธิภาพท่ีดท่ีีสุด 
 

กรรมการตรวจสอบมีวาระการดาํรงตาํแหน�งเท�ากับระยะเวลาการดาํรงตําแหน�งกรรมการบริษัท 
 

กรรมการตรวจสอบท่ีพ�นจากตาํแหน�งตามวาระอาจได�รับแต�งตั้งให�กลับเข�าดํารงตาํแหน�งได�อีก โดยไม�เป�น

การต�อวาระโดยอัตโนมัต ิ
 

นอกเหนือจากการพ�นตาํแหน�งเม่ือครบวาระการดาํรงตําแหน�งตามท่ีกําหนด กรรมการตรวจสอบจะพ�น
จากตาํแหน�งเม่ือ 

1. ขาดคุณสมบัติการเป�นกรรมการตรวจสอบ 

2. ตาย 

3. ลาออก 

4. ถูกถอดถอน 

5. ต�องโทษจําคุกตามคําพพิากษาถึงท่ีสุด หรือคําส่ังท่ีชอบด�วยกฎหมายให�จําคุก เว�นแต�ในความผิดท่ี

กระทําด�วยความประมาท หรือความผิดลหุโทษ 

6. เป�นคนไร�ความสามารถหรือเสมือนไร�ความสามารถ 

7. เป�นบุคคลล�มละลาย 
 

ในกรณีกรรมการตรวจสอบครบวาระตําแหน�งหรือมีเหตุใดท่ีกรรมการตรวจสอบไม�สามารถอยู�ได�จนครบ

วาระ มีผลให�จํานวนสมาชิกน�อยกว�าจํานวนท่ีกําหนดคือ 3 คน คณะกรรมการบริษัทหรือท่ีประชุมผู�ถือหุ�น
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จะแต�งตั้งกรรมการตรวจสอบรายใหม�ให�ครบถ�วนในทันทีหรืออย�างช�าภายใน 3 เดือน นับแต�วันท่ีจํานวน

สมาชิกไม�ครบถ�วน เพื่อให�เกิดความต�อเน่ืองในการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณุสมบตักิรรมการตรวจสอบ 

 

1. เป�นกรรมการท่ีไม�มีส�วนร�วมในการบรหิารงานในบริษัท บรษัิทย�อย บริษัทท่ีเก่ียวข�อง หรือ ผู�ถือหุ�น

รายใหญ�ของบริษัท และไม�เป�นลูกจ�าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีได�รับเงินเดือนประจําหรือผู�มีอํานาจ
ควบคุมของบริษัท บริษัทย�อย บริษัทท่ีเก่ียวข�อง หรือผู�ถือหุ�นรายใหญ�ของบริษัท 

 

2. เป�นกรรมการท่ีไม�มีประโยชน�หรือส�วนได�เสียไม�ว�าทางตรงหรือทางอ�อมท้ังในด�านการเงนิและการ

บริหารของบริษัท บริษัทย�อย หรือบริษัทท่ีเก่ียวข�อง 
 

3. เป�นกรรมการท่ีไม�เป�นผู�เก่ียวข�องหรือญาติสนิทของผู�บรหิารหรือผู�ถือหุ�นรายใหญ�ของบริษัท 
 

4. เป�นกรรมการท่ีไม�ได�รับการแต�งตั้งขึ้นเป�นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน�ของกรรมการบริษัท ผู�ถือ

หุ�นรายใหญ� หรือผู�ถือหุ�นซึ่งเป�นผู�ท่ีเก่ียวข�องกับผู�ถือหุ�นรายใหญ�ของบริษัท 
 

5. สามารถปฏิบัตหิน�าท่ี แสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน�าท่ีท่ีได�รับมอบหมาย

จากคณะกรรมการบริษัท โดยไม�อยู�ภายใต�การควบคุมของผู�บริหารหรือผู�ถือหุ�นรายใหญ�ของ

บริษัท รวมท้ังผู�ท่ีเก่ียวข�องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล�าว 
 

หมายเหตุ   ผู�ท่ีเก่ียวข�อง หมายถึง ผู�ท่ีมีความสัมพันธ�หรือเก่ียวข�องกับบริษัท จนทําให�ไม�สามารถทําหน�าท่ี

ได�อย�างอิสระ หรือคล�องตวั เช�น ซัพพลายเออร� ลูกค�า เจ�าหน้ี ลูกหน้ี หรือผู�ท่ีเก่ียวข�องทาง

ธุรกิจอย�างมีนัยสําคัญ เป�นต�น 
 

ขอบเขตอาํนาจหน�าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

1. สอบทานให�กลุ�มบริษัทมีระบบรายงานทางการเงินตามมาตรฐานการบัญชีท่ีกําหนดอย�างถูกต�อง

ครบถ�วย เช่ือถือได�และเป�ดเผยข�อมูลอย�างเพียงพอ โดยประสานงานกับผู�สอบบัญชี และผู�บรหิารท่ี

รับผิดชอบจดัทํารายงานทางการเงินท้ังในรายไตรมาสและประจาํป� 
 

2. สอบทานและประเมินผลให�กลุ�มบริษัทมีระบบควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบ

ภายใน (Internal Audit) ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยสอบทานร�วมกับผู�สอบบัญชีภายนอกและ

ผู�ตรวจสอบภายใน 
 

3. สอบทานให�กลุ�มบริษัทปฏิบัตติามกฎหมายว�าด�วยหลักทรพัย�และตลาดหลักทรพัย� ข�อกําหนดของ

ตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย และกฎหมายท่ีเก่ียวข�องกับการประกอบธรุกิจของบริษัทฯ 
 

4. พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต�งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป�นอิสระเพื่อทําหน�าท่ีเป�นผู�สอบบัญชีของกลุ�ม

บริษัท และเสนอค�าตอบแทนผู�สอบบัญชี โดยคํานึงถึงความน�าเช่ือถือ ความเพียงพอของทรัพยากร

และปริมาณงานตรวจสอบของสํานักงานสอบบัญชี เพื่อให�ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทและท่ี

ประชุมผู�ถือหุ�นอนุมัต ิรวมท้ังเข�าร�วมประชุมกับผู�สอบบัญชีโดยไม�มีฝ�ายจัดการเข�าร�วมประชุมด�วย

อย�างน�อยป�ละ 1 ครั้ง 
 



รายงานประจําป� 2563 บริษัท ออลล� อินสไปร� ดีเวลลอปเม�นท� จํากัด (มหาชน)

   

 

96 

5. พิจารณารายการเก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย�งทางผลประโยชน� ให�เป�นไปตาม

กฎหมาย และข�อกําหนดของตลาดหลักทรพัย�แห�งประเทศไทย ท้ังน้ี เพื่อให�ม่ันใจว�ารายการดังกล�าว

สมเหตุสมผล และเป�นประโยชน�สูงสุดต�อกลุ�มบริษัท รวมท้ังพิจารณาการเป�ดเผยข�อมูลของบริษัทฯ 

โดยเฉพาะกรณีท่ีเกิดรายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย�งทางผลประโยชน�ให�มี

ความถูกต�องครบถ�วน 
 

6. จัดทํารายงานการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเป�ดเผยไว�ในรายงานประจําป�ของบริษัท

ฯ  ซึ่งรายงานดังกล�าวต�องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานดังกล�าวควร

ประกอบด�วยข�อความต�อไปน้ี 
 

(1) ความเห็นเก่ียวกับกระบวนการจดัทําและการเป�ดเผยข�อมูลรายงานทางการเงินของกลุ�ม

บริษัทถึงความถูกต�อง ครบถ�วน เป�นท่ีเช่ือถือได� 

(2) ความเห็นเก่ียวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของกลุ�มบริษัท 

(3) ความเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของผู�สอบบัญชี 

(4) ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว�าด�วยหลักทรพัย�และตลาดหลักทรพัย� 

ข�อกําหนดของตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย และกฎหมายท่ีเก่ียวข�องกับการประกอบ

ธุรกิจของกลุ�มบริษัท 

(5) รายงานความเห็นท่ีเก่ียวกับรายการท่ีมีความขดัแย�งทางผลประโยชน� 
(6) ความเห็นหรือข�อสังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได�รับจากการปฏิบัตหิน�าท่ีตาม

กฎบัตร 

(7) รายงานอ่ืนใดท่ีเห็นว�าผู�ถือหุ�นและผู�ลงทุนท่ัวไปควรทราบ ภายใต�ขอบเขตหน�าท่ีและความ

รับผิดชอบท่ีได�รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
 

7. พิจารณาและสอบทานผลการตรวจสอบและข�อเสนอแนะของท้ังผู�สอบบัญชี และฝ�ายตรวจสอบ

ภายในรวมท้ังตดิตามเพื่อให�ม่ันใจว�า ฝ�ายบรหิารมีการดําเนินการต�อข�อเสนอแนะดงักล�าวอย�าง

เพียงพอ มีประสิทธิภาพ และภายในเวลาท่ีเหมาะสม 
 

8. รายงานต�อคณะกรรมการบริษัทเพื่อแก�ไขปรับปรงุภายในเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ

เห็นสมควร ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบพบหรือมีข�อสงสัยว�ามีรายการท่ีเกิดความขดัแย�ง

ทางผลประโยชน�  การทุจรติหรือมีส่ิงผิดปกติหรือมีความบกพร�องท่ีสําคัญในระบบควบคุมภายใน  

พระราชบัญญัตหิลักทรพัย�และตลาดหลักทรพัย� พ.ศ.2535 (รวมท้ังฉบับแก�ไขเพิ่มเติม) ข�อกําหนด
ของตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย ท้ังน้ี คณะกรรมการบริษัทหรือผู�บรหิารจะต�องดําเนินการให�มี

การแก�ไขปรับปรุงภายในเวลาตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบกําหนด หากไม�ดําเนินการให�

คณะกรรมการตรวจสอบเป�ดเผยไว�ในรายงานประจําป� 
 

9. ทบทวนและแก�ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอย�างน�อยป�ละครั้งหรือตามความจาํเป�น เพื่อให�

ทันสมัยและเหมาะสมกับสภาพแวดล�อมขององค�กรและนําเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา

อนุมัติ 
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10. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายด�วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 
 

3.2  คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค�าตอบแทน 
 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค�าตอบแทน ประกอบด�วยกรรมการบริษัท จํานวนไม�น�อยกว�า 3 คน โดยมี
กรรมการอิสระ อย�างน�อยก่ึงหน่ึงของจาํนวนกรรมการท้ังหมด ซึ่งได�รับการแต�งตัง้จากคณะกรรมการ

บริษัท โดยมีวาระการดํารงตาํแหน�งเท�ากับวาระการดาํรงตาํแหน�งของกรรมการบริษัท ท้ังน้ี ประธาน

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค�าตอบแทนจะต�องเป�นกรรมการอิสระซึ่งไม�ใช�ประธานกรรมการของบริษัท 

หรือประธานคณะกรรมการชุดย�อยอ่ืนๆ โดยคณะกรรมการบริษัทเป�นผู�แต�งตั้ง 

 

ขอบเขตอาํนาจหน�าทีข่องคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค�าตอบแทน 

 

1. คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค�าตอบแทนมีบทบาทหน�าท่ีในด�านการสรรหา กําหนดนโยบาย 

หลักเกณฑ�และวิธีการในการสรรหากรรมการเพื่อเสนอให�คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัต ิ

โดยคัดเลือกและเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมให�เข�าดาํรงตําแหน�งต�างๆ ได�แก� กรรมการ 

กรรมการในคณะกรรมการชุดย�อย ซึ่งหมายถึง คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรร

หาและกําหนดค�าตอบแทน 
 

2. คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค�าตอบแทน มีหน�าท่ี เป�ดเผยนโยบายและรายละเอียดของ

กระบวนการสรรหาในรายงานประจําป�ของบริษัทฯ และปฏิบัติหน�าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข�องตามท่ีได�รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท รวมท้ังบทบาทหน�าท่ีในด�านกําหนดค�าตอบแทนของกรรมการ

บริษัท กําหนดนโยบายการจ�ายค�าตอบแทนและผลประโยชน�อ่ืน รวมถึงจํานวนค�าตอบแทนและ

ผลประโยชน�อ่ืนให�แก�กรรมการภายใต�กรอบท่ีได�รับอนุมัตจิากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/

หรือ ท่ีประชุมผู�ถือหุ�น โดยกําหนดหลักเกณฑ�ท่ีชัดเจน โปร�งใส เพื่อเสนอให�คณะกรรมการบริษัท

พิจารณาอนุมัต ิ
 

3. คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค�าตอบแทน มีหน�าท่ีดูแลให�กรรมการได�รบัผลตอบแทนท่ีเหมาะสม

กับหน�าท่ีและความรับผิดชอบ โดยกรรมการท่ีได�รับมอบหมายให�มีหน�าท่ีและความรับผิดชอบ

เพิ่มขึ้นควรได�รับค�าตอบแทนท่ีเหมาะสมกับหน�าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได�รับมอบหมายน้ัน โดย

กําหนดแนวทางการประเมินผลงานของกรรมการและผู�มีอํานาจในการจัดการเพื่อพิจารณาปรับ

ผลตอบแทนประจาํป� 
 

4. คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค�าตอบแทน มีหน�าท่ี ส�งเสริมและอํานวยความสะดวกให�กรรมการ

บริษัทและผู�บรหิาร เข�าร�วมสัมมนาและการฝ�กอบรมจากองค�กร หน�วยงานหรือสถาบันท่ีมีความ

ชํานาญเพื่อให�มีการปรับปรุงการบรหิารจดัการอย�างต�อเน่ือง 
 

5. คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค�าตอบแทน มีหน�าท่ี จัดให�มีการฝ�กอบรมและให�ความรู�แก�

กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู�บรหิาร เลขานุการบริษัท และพนักงานท่ีเก่ียวข�องในระบบการ

กํากับดูแลกิจการของบริษัท 
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6. คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค�าตอบแทน มีหน�าท่ีจดัให�ประธานเจ�าหน�าท่ีบรหิารรายงานเพื่อ

ทราบเป�นประจาํถงึแผนการพฒันาและสืบทอด ซึ่งประธานเจ�าหน�าท่ีบริหารและผู�บริหารระดับสูง

ควรมีการเตรียมให�พร�อมเป�นแผนท่ีต�อเน่ืองถึงแผนสืบทอดงานในกรณีท่ีไม�สามารถปฏิบัตงิานได� 
 

3.3  คณะกรรมการบรหิาร 
 

ขอบเขตอาํนาจหน�าทีข่องคณะกรรมการบรหิาร 

 

1. รับผิดชอบการบริหารในเรื่องเก่ียวกับการดาํเนินงานตามปกติของธุรกิจและงานบรหิารของกลุ�ม

บริษัทพจิารณากําหนดนโยบาย ทิศทาง และกลยุทธ� การดาํเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อเสนอให�ท่ี

ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติและ/หรือให�ความเห็นชอบ รวมถึงการตรวจสอบ

และติดตามผลการดําเนินงานของกลุ�มบริษัทตามนโยบายท่ีกําหนด 
 

2. พิจารณาอนุมัติงบประมาณโครงการลงทุนท่ีมีมูลค�าต�นทุนโครงการไม�เกิน 3,000 ล�านบาท ตาม

กรอบและหลักเกณฑ�ท่ีกําหนดโดยคณะกรรมการบริษัท, อนุมัติซื้อท่ีดินไม�เกิน 1,200 ล�านบาทต�อ

โครงการ และอนุมัตินโยบายการขายและค�านายหน�า เป�นต�น 
 

3. มีอํานาจแต�งตัง้และควบคุมกํากับดูแลให�การดาํเนินงานของคณะทํางานท่ีแต�งตั้งบรรลุตามนโยบาย

และเป�าหมายท่ีกําหนด 
 

4. พิจารณาให�ความเห็นชอบในการปรับปรุงและเปล่ียนแปลงโครงสร�างการบรหิาร ระเบียบปฏิบัต ิและ

ขั้นตอนการทํางานของแต�ละสายงาน 
 

5. ปฏิบัติหน�าท่ีด�วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวังและความซื่อสัตย�สุจรติ รวมท้ังต�องปฏิบัติให�

เป�นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค� ข�อบังคับบริษัทฯ ตลอดจนมติท่ีประชุมผู�ถือหุ�น เว�นแต�ในเรื่องท่ี

ต�องรับอนุมัตจิากท่ีประชุมผู�ถือหุ�นหรือคณะกรรมการบรษัิทก�อนการดําเนินการ 

6. ปฏิบัติหน�าท่ีอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
 

3.4  ประธานเจ�าหน�าทีบ่รหิาร 
 

ขอบเขตอาํนาจหน�าทีข่องประธานเจ�าหน�าทีบ่รหิาร 
 

1. กําหนดกลยุทธ� และแผนการทางธุรกิจ และดําเนินการเพื่อให�บรรลุเป�าหมายตาม กลยุทธ�และแผน

ธุรกิจ  

2. การกํากับดูแลการดาํเนินงานของกลุ�มบริษัทโดยรวมเพื่อเป�นไปตามวัตถุประสงค�ของการดําเนิน

ธุรกิจของบริษัทฯ 

3. แสวงโอกาสทางธุรกิจและการลงทุนใหม�ๆ ท่ีเก่ียวข�องกับธรุกิจหลักของบริษัทฯ และบริษัทย�อย เพื่อ

เพิ่มรายได�ให�แก�บริษัทฯ 

4. อนุมัติในหลักการการลงทุนในการขยายธุรกิจ ตลอดจนการร�วมทุนกับผู�ประกอบกิจการอ่ืนๆ และ

ให�นําเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติขายในท่ีประชุมคราวถัดไป 

5. อนุมัติการรายการท่ีสําคัญ เช�น การซื้อทรพัย�สินถาวรท่ีมีมูลค�าไม�เกิน 5.0 ล�านบาท และ การทํา

ธุรกรรมทางการเงินท้ังด�านเงินกู�และเงินค้ําประกัน เป�นต�น 
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6. อนุมัติการใช�จ�ายเงินลงทุนท่ีสําคัญๆ ท่ีได�กําหนดไว�ในงบประมาณรายจ�ายสําหรับป� หรือท่ี

คณะกรรมการบริษัทได�เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว�แล�ว 

 

7. จัดให�มีการจัดทํานโยบายธรุกิจของกลุ�มบริษัท แผนงานทางธุรกิจ และงบประมาณ เพื่อนําเสนอต�อ

คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ และมีหน�าท่ีในการรายงานความคืบหน�าของแผนงาน
ธุรกิจท่ีได�รับอนุมัต ิตลอดจนงบประมาณท่ีได�รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทตามช�วงระยะเวลา

ท่ีได�กําหนดไว� 

8. บริหารจัดการการดําเนินธุรกิจของกลุ�มบริษัทเพื่อให�สอดคล�องกับนโยบายธุรกิจของกลุ�มบริษัท 

แผนงานทางธรุกิจและงบประมาณเพื่อบรรลุจดุมุ�งหมายทางการเงิน  

9. ส่ังการ ออกระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให�การปฏิบัติงานเป�นไปตามนโยบาย 

10. ประสานงาน ผู�บรหิาร และพนักงาน เพื่อปฏิบัตติามนโยบายและทิศทางทางธุรกิจท่ีได�รับจาก

คณะกรรมการบริษัท 

11. พิจารณาอนุมัติการจ�ายค�าใช�จ�ายการดําเนินงานปกติ อนุมัติการลงทุนในตราสารและหลักทรพัย� 

เพื่อบัญชีบริษัทฯ ในวงเงินตามท่ีคณะกรรมการบริษัทอนุมัติไว� 

12. ดูแลการทํางานของพนักงานให�เป�นไปตามนโยบาย กฎระเบียบต�างๆ รวมถึงการปฏิบัตงิานด�วย

หลักธรรมา ภิบาล ในการทําธุรกิจ 

13. ส�งเสริมพัฒนาความรู�ความสามารถ และศักยภาพของพนักงานเพื่อเพิ่มศักยภาพขององค�กร 

14. พิจารณาแต�งตั้งท่ีปรึกษาต�างๆ ท่ีจําเป�นต�อการดาํเนินการของกลุ�มบริษัท 

15. พิจารณาอนุมัติการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกันท่ีเป�นเงื่อนไขปกติทางการค�า ภายใต�นโยบายท่ีได�รับ

อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ท้ังน้ีในการพจิารณาอนุมัติดังกล�าวจะเป�นไปตามประกาศ 

ข�อบังคับ และ/หรือ ระเบียบท่ีเก่ียวข�องกับตลาดหลักทรพัย�แห�งประเทศไทย 

16. บริหารงานทรัพยากรบุคคล อนุมัติการว�าจ�าง กําหนดอัตราเงินเดือน ตําแหน�งงาน เพื่อให�มี

ประสิทธิภาพในการดําเนินธรุกิจของกลุ�มบริษัทท้ังระบบ รวมท้ังอนุมัติการแต�งตั้ง โยกย�าย และเลิก

จ�างพนักงาน 

 

การกาํหนดค�าตอบแทนกรรมการและผู�บรหิาร 

1. ค�าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท , คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค�าตอบแทน จะเป�นค�าตอบแทนในรูปแบบ "เบ้ียประชุม" โดยกรรมการจะรับเบ้ียประชุม

ตามท่ีจาํนวนครัง้ท่ีได�เข�าร�วมประชุม  ท้ังน้ีค�าตอบแทนอ่ืนไม�มี 

2. ผู�บริหารได�รับค�าตอบแทนเป�นเงินเดือน , โบนัส (ถ�ามี) , ประกันสุขภาพแบบกลุ�ม และกองทุนเงิน

ทดแทน ส�วนค�าตอบแทนอ่ืน ไม�มีและคณะกรรมการบริหาร (EXCOM) ไม�มีค�าตอบแทน 
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หมวดที ่2 ผู�ถอืหุ�นและผู�มสี�วนได�เสยี 

สทิธขิองผู�ถอืหุ�น 
 

เพื่อส�งเสริมสิทธิขั้นพื้นฐานให�แก�ผู�ถือหุ�น เช�น สิทธิในการซือ้ขายและโอนหุ�น สิทธิในการท่ีจะได�รับส�วนแบ�ง

ผลกําไรจากบริษัทฯ สิทธิในการได�รับข�อมูลของบริษัทฯ อย�างเพียงพอ สิทธิต�างๆ ในการประชุมผู�ถือหุ�น 

สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการร�วมตัดสินใจในเรื่องสําคัญของกลุ�มบริษัท กลุ�มบริษัทจึงกําหนด
แนวปฏิบัติเก่ียวกับสิทธิของผู�ถือหุ�น ดงัต�อไปน้ี 
 

1. การดาํเนนิการก�อนวนัประชมุผู�ถอืหุ�น 
 

จัดทําหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานท่ี วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องท่ีจะเสนอต�อท่ีประชุม 

พร�อมท้ังระบุให�ชัดเจนว�าเป�นเรื่องท่ีจะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณา และคําช้ีแจงเหตุผลหรือ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทประกอบในแต�ละวาระตามท่ีระบุไว�ในหนังสือนัดประชุมผู�ถือหุ�น และจัดส�ง

หนังสือนัดประชุมและข�อมูลประกอบการประชุมวาระต�างๆ ให�ผู�ถือหุ�นรับทราบล�วงหน�าตามระยะเวลาท่ี

กฎหมายกําหนด และโฆษณาคําบอกกล�าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ�ไม�น�อยกว�า 3 วันติดต�อกันก�อนวัน

ประชุม รวมท้ังเผยแพร�หนังสือนัดประชุมบนเว็บไซต�ของบรษัิทฯ เพื่อให�ผู�ถือหุ�นได�มีเวลาในการศึกษาข�อมูล

เป�นการล�วงหน�าก�อนวันประชุม 
 

ในกรณีท่ีผู�ถือหุ�นไม�สามารถเข�าร�วมประชุมด�วยตนเอง ผู�ถอืหุ�นสามารถมอบฉันทะให�ผู�อ่ืนมาประชุมเพื่อ
ออกเสียงลงคะแนนแทนได� โดยบริษัทฯ จะส�งแบบหนังสือมอบฉันทะท่ีผู�ถือหุ�นสามารถกําหนดทิศทางการ

ลงคะแนนเสียงได�และเสนอช่ือกรรมการอิสระอย�างน�อย 2 คนเพื่อเป�นทางเลือกให�แก�ผู�ถือหุ�นในการมอบ

ฉันทะพร�อมไปกับหนังสือนัดประชุม และก�อนหน�าวันประชุมผู�ถือหุ�นสามารถส�งความเห็น ข�อแนะนํา หรือข�อ

ซักถามให�บริษัทฯ ได� ตามหลักเกณฑ�ท่ีบริษัทฯ จะประกาศกําหนดไว�บนเว็บไซต�ของบริษัทฯ 
 

2. การดาํเนนิการในวนัประชมุผู�ถอืหุ�น 
 

1. ให�กรรมการบริษัท ทุกคนรวมท้ังประธานคณะกรรมการชุดย�อยต�างๆ เข�าร�วมประชุมเพื่อให�ผู�ถือ

หุ�นได�ซักถามในเรื่องท่ีเก่ียวข�อง  

2. ให�มีการลงมติแยกแต�ละรายการในกรณีท่ีวาระน้ันมีหลายรายการ เช�น วาระการแต�งตั้งกรรมการ 

ต�องจัดให�มีการลงมติแต�งตั้งกรรมการเป�นรายคน 
 

3. ให�มีการใช�บัตรลงคะแนนเสียงในวาระท่ีสําคัญ เช�น การทํารายการเก่ียวโยง การทํารายการได�มา
หรือจําหน�ายไปซึง่สินทรัพย� เป�นต�น เพื่อความโปร�งใสและตรวจสอบได�ในกรณีมีข�อโต�แย�งใน

ภายหลัง 
 

4. ให�มีบุคคลท่ีเป�นอิสระเป�นผู�ตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมผู�ถือหุ�นในวาระท่ีสําคัญ และเป�ดเผย

ให�ท่ีประชุมทราบพร�อมบันทึกไว�ในรายงานการประชุม 
 

5. เป�ดโอกาสให�ผู�เข�าร�วมประชุมทุกรายแสดงความคิดเห็น ข�อเสนอแนะ ซักถามในเรื่องท่ีเก่ียวข�องโดย

ใช�เวลาอย�างเหมาะสม 
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3. การดาํเนนิการภายหลงัการประชมุ 
 

ในการบันทึกรายงานการประชุม ให�บันทึกการช้ีแจงกฎเกณฑ�ต�างๆ รวมถึงขั้นตอนการลงคะแนนและวธิีการ

ลงคะแนนท่ีใช�ในการประชุมให�ผู�ถือหุ�นทราบก�อนการประชุม รวมท้ังบันทึกข�อซักถามหรือข�อคิดเห็นของผู�ถอื

หุ�น และบันทึกคําถาม คําช้ีแจงหรือตอบข�อซักถาม และผลการลงคะแนนเสียงเห็นด�วย รวมท้ังการคัดค�านและ

งดออกเสียงในแต�ละวาระ เป�ดเผยผลการลงมติแต�ละวาระในวันทําการถดัไปบนเว็บไซต�ของบริษัท และ
เผยแพร�รายงานการประชุมบนเว็บไซต�ของบริษัทฯ เพื่อให�ผู�ถือหุ�นสามารถตรวจสอบได� 

 

สทิธแิละความเท�าเทยีมกนัของผู�ถอืหุ�น 
 

เพื่อผู�ถือหุ�นทุกรายจะได�รับการปฏิบัติและได�รับการปกป�องสิทธิขั้นพื้นฐานอย�างเป�นธรรม และเท�าเทียม และ

เพื่อให�มีมาตรการป�องกันมิให�มีการใช�ข�อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน�ในทางมิชอบอันเป�นการเอา

เปรียบผู�ถือหุ�น รวมท้ัง การป�องกันการทําธรุกรรมท่ีอาจก�อให�เกิดความขัดแย�งทางผลประโยชน�ของ

กรรมการและผู�บริหาร บริษัทฯ ได�กําหนดวธิีการปฏิบัติต�อผู�ถือหุ�น ดงัน้ี 
 

1. การให�ข�อมลูก�อนการประชมุผู�ถอืหุ�น 
 

เผยแพร�กําหนดการประชุมพร�อมระเบียบวาระและความเหน็ของคณะกรรมการบริษัทต�อตลาดหลักทรพัย�

แห�งประเทศไทยและผ�านทางเว็บไซต�ของบริษัทฯ อย�างน�อย 14  วันก�อนวันประชุมผู�ถือหุ�น ท้ังน้ี บริษัทฯ จะ
จัดทําและเผยแพร�หนังสือนัดประชุมผู�ถือหุ�นในฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษท้ังฉบับ 
 

ก�อนการเข�าสู�วาระการประชุมในวันประชุมผู�ถือหุ�นทุกครั้ง ประธานในท่ีประชุมหรือบุคคลท่ีประธาน

มอบหมายในท่ีประชุมจะช้ีแจงให�ผู�ถือหุ�นทราบกฎเกณฑ�ต�างๆ ท่ีใช�ในการประชุม ขั้นตอนการออกเสียงลงมต ิ

รวมท้ังสิทธิการออกเสียงลงคะแนน และวิธีนับคะแนนเสียงของผู�ถือหุ�นท่ีต�องลงมติในแต�ละวาระ 
 

2. การคุ�มครองสทิธขิองผู�ถอืหุ�นส�วนน�อย 
 

ในการประชุมผู�ถือหุ�นสามัญประจาํป� ผู�ถอืหุ�นคนหน่ึงหรือหลายคนท่ีมีสิทธิเข�าร�วมประชุมซึ่งถือหุ�นนับ

รวมกันได�ไม�น�อยกว�าร�อยละ 5 ของจาํนวนสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทฯ สามารถเสนอเรื่องให�

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาบรรจุเป�นวาระในการประชุมผู�ถือหุ�นสามัญประจาํป�  โดยทําเป�นหนังสือถึง

เลขานุการบริษัท ภายในระยะเวลา 3 เดือนก�อนวันส้ินงวดบัญชีประจาํป�ของบริษัทฯ และให�คณะกรรมการ

บริษัท บรรจุเรื่องท่ีเสนอโดยผู�ถือหุ�นเป�นวาระการประชุมผู�ถือหุ�นท่ีจะจดัให�มีขึ้น หรือคณะกรรมการบริษัทจะ
ปฏิเสธการบรรจุเรื่องดังกล�าวเป�นวาระในการประชุมผู�ถือหุ�นก็ได� 
 

ให�บริษัทฯ แจ�งผลการพจิารณาเรื่องท่ีผู�ถือหุ�นเสนอให�บรรจุเป�นวาระการประชุมผู�ถือหุ�นผ�านช�องทางการ

เผยแพร�ข�าวของตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทยและเว็บไซต�ของบริษัทฯ ท้ังน้ี ในกรณีท่ีคณะกรรมการ

บริษัทปฏิเสธการบรรจุเรื่องท่ีผู�ถือหุ�นเสนอเป�นวาระการประชุมผู�ถือหุ�นครัง้ใดให�แจ�งเป�นเรื่องเพื่อทราบใน

การประชุมผู�ถือหุ�นครัง้น้ัน โดยช้ีแจงเหตุผลในการปฏิเสธการบรรจุเรื่องดังกล�าว 
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ในการประชุมผู�ถือหุ�นสามัญประจาํป� ผู�ถือหุ�นคนหน่ึงหรือหลายคนท่ีมีสิทธิเข�าร�วมประชุมซึ่งถือหุ�นนับ

รวมกันได�ไม�น�อยกว�าร�อยละ 10 ของจํานวนสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทฯ สามารถเสนอช่ือบุคคลให�เข�า

รับการพจิารณาแต�งตั้งเป�นกรรมการบริษัทได� โดยทําเป�นหนังสือถึงเลขานุการบริษัทภายในระยะเวลา 3 

เดือนก�อนวันส้ินงวดบัญชีประจาํป�ของบริษัทฯ 
 

3. การป�องกนัการใช�ข�อมลูภายใน 
 

กําหนดแนวปฏิบัติในการเก็บรักษาข�อมูลภายในของกลุ�มบริษัท และการป�องกันการใช�ข�อมูลภายในเพื่อ

แสวงหาประโยชน�โดยมิชอบ โดยจดัทําเป�นลายลักษณ�อักษร และประกาศให�พนักงานทุกคนยึดถือปฏิบัต ิ
 

ให�กรรมการบริษัท ผู�บรหิารระดับสูงและผู�ดํารงตาํแหน�งระดับบรหิารในสายงานบัญชีหรือการเงินหรือ

เทียบเท�า  รวมถึงผู�บรหิารและพนักงานทุกระดับ ท่ีได�รับทราบข�อมูลภายในท่ีเป�นความลับและมีผลต�อการ

เปล่ียนแปลงราคาหลักทรพัย� จะต�องไม�ทําการซื้อขายหลักทรัพย�ของบริษัทฯ ภายในช�วงระยะเวลาห�ามใช�

ข�อมูลภายในท่ียังมิได�เป�ดเผยแก�สาธารณชน (“Embargo Period”) จนกว�าบริษัทฯ จะได�เป�ดเผยข�อมูลต�อ

สาธารณชนแล�ว 
 

ให�กรรมการบริษัท ผู�บรหิารระดับสูงและผู�สอบบัญชีของบริษัทฯ รายงานการถือครองหลักทรพัย�ในบริษัทฯ 

ของตนและคู�สมรสและบุตรท่ียังไม�บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนการเปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพย�ตาม

หลักเกณฑ�และวิธีการท่ีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย�กําหนด และเป�ดเผย
ไว�ในรายงานประจาํป�ของบริษัทฯ 
 

รายงานให�ท่ีประชุมผู�ถือหุ�นสามัญประจาํป�ทราบถึงการเป�นกรรมการในกิจการอ่ืนของกรรมการบริษัท และ

ผู�บริหารระดับสูง 
 

4. การมสี�วนได�เสยีของกรรมการ 
 

ให�กรรมการบริษัทและผู�บริหารระดับสูง เป�ดเผยข�อมูลท่ีเก่ียวกับการมีส�วนได�เสียของตนและผู�เก่ียวข�อง 

เพื่อให�คณะกรรมการบริษัทพจิารณาธรุกรรมท่ีอาจมีความขัดแย�งทางผลประโยชน�และสามารถพิจารณา

ตัดสินใจเพื่อประโยชน�สูงสุดของกลุ�มบริษัท โดยกรรมการบริษัทหรือผู�บรหิารระดับสูงท่ีมีส�วนได�เสียจะต�อง

ไม�เข�าไปมีส�วนร�วมในการพจิารณาและตดัสินใจในการทําธรุกรรมดังกล�าว 

ให�มีนโยบายการทํารายการท่ีเก่ียวโยง เพื่อให�การตัดสินใจทําธรุกรรมมีความโปร�งใส ไม�ก�อให�เกิดความ

ขัดแย�งทางผลประโยชน�และเป�นประโยชน�สูงสุดแก�กลุ�มบริษัทและผู�ถือหุ�น 

 

บทบาทของผู�มสี�วนได�เสยี 
 

กลุ�มบริษัทจัดให�มีนโยบายในการปฏิบัติต�อผู�ส�วนได�ส�วนเสียและคํานึงถึงสิทธขิองผู�มีส�วนได�ส�วนเสียท้ัง

ภายในและภายนอกของกลุ�มบริษัท ได�แก� ผู�ถือหุ�นหรือนักลงทุน  ลูกค�า คู�ค�า พนักงาน หุ�นส�วนทางธุรกิจ ท่ี

ปรึกษา ตัวแทนธุรกิจ เจ�าหน้ี และชุมชนท่ีกลุ�มบริษัทตั้งอยู� สังคม ภาครัฐ เป�นต�น เพื่อส�งเสริมให�เกิดความ

ร�วมมือระหว�างกลุ�มบรษัิท กับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียในการสร�างความม่ังค่ัง ความม่ันคงทางการเงินและความ

ย่ังยืนของกิจการ   
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1. พนกังาน 
 

กลุ�มบริษัทจัดให�มีระบบการประเมินผลการปฏิบัตงิานของพนักงานท่ีมีมาตรฐานเป�นท่ียอมรับโปร�งใสและ

เป�นธรรม ปฏิบัตติ�อพนักงานทุกคนอย�างเท�าเทียมกัน ส�งเสริมและพัฒนาบุคลากรให�มีความรู�

ความสามารถอย�างต�อเน่ือง ให�พนักงานได�รับค�าตอบแทน เงินเดือน สิทธิและสวัสดิการต�างๆ ไม�น�อยกว�า

เกณฑ�ตามกฎหมายแรงงาน  ดูแลจัดสถานท่ีทํางานและสภาพแวดล�อมให�มีความปลอดภัยและถูกสุขอนามัย 

เก็บรักษาข�อมูลประวตัิส�วนตัว ประวัติการทํางาน และการใช�สิทธิต�างๆ ของพนักงาน ไว�เป�นความลับ 
 

เป�ดโอกาสให�พนักงานร�องเรียนในกรณีท่ีไม�ได�รับความเป�นธรรมหรือแจ�งเหตุในกรณีท่ีพบส่ิงผิดปกติท่ีอาจ

ก�อให�เกิดความเสียหายแก�กลุ�มบริษัท และจัดให�มีกระบวนการรับเรื่องร�องเรียนท่ีสามารถให�ความเป�นธรรม 

เก็บรักษาความลับและให�ความคุ�มครองแก�ผู�ร�องเรียนหรือแจ�งเหตดุังกล�าว โดยพนักงานสามารถร�องเรียน

หรือแจ�งเหตุพบส่ิงผิดปกติผ�านช�องทางท่ีบริษัทฯ ประกาศกําหนดไว� กรณีท่ีเกิดการละเมิดสิทธิการต�อต�าน

การทุจริตคอร�รัปช่ัน ผู�ท่ีกระทําการทุจรติคอร�รัปช่ัน จะต�องได�รับการพิจารณาบทลงโทษ ตามระเบียบว�า

ด�วยวินัยพนักงานของบริษัทฯ ท่ีกําหนดไว� และอาจได�รับโทษตามกฎหมายหากการกระทําน้ันผิดกฎหมาย 
 

2. ผู�ถอืหุ�น 
 

กลุ�มบริษัทมุ�งม่ันต�อการสร�างมูลค�าให�กิจการและผลตอบแทนจากการลงทุนให�กับผู�ถือหุ�น คํานึงถงึการ

เจริญเติบโตของกิจการท่ีย่ังยืน การพฒันาธุรกิจอย�างต�อเน่ือง รักษามาตรฐานการดําเนินงานท่ีโปร�งใส 

ตรวจสอบได� มีระบบการควบคุมภายในและระบบบัญชีท่ีมีประสิทธิภาพ ท้ังน้ี เพื่อให�กระบวนการจดัทํา

รายงานผลการดําเนินงาน สถานะ ข�อมูลทางการเงิน การบัญชี และข�อมูลต�างๆ ท่ีถูกต�องครบถ�วนตรงตาม

ข�อเท็จจริง และเผยแพร�ให�ผู�ถือหุ�นทราบผ�านทางตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทยและเว็บไซต�ของบริษัทฯ ได�

อย�างทันเวลา 

 

จัดให�มีกระบวนการรับเรื่องร�องเรียนหรือข�อเสนอแนะจากผู�ถือหุ�นโดยมอบหมายให�เลขานุการบริษัทเป�น

ผู�รับผิดชอบในการรับเรื่องร�องเรียนหรือข�อเสนอแนะจากผู�ถือหุ�น โดยผ�านช�องทางดังต�อไปน้ี 
 

เลขานกุารบรษิทั โทร. 02-029-9988 

E-mail: secretary@allinspire.co.th 

Website: www.allinspire.co.th 
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3. ลกูค�า 
 

กลุ�มบริษัทยึดหลักความซื่อสัตย�สุจริตในการดําเนินธุรกิจ ความเช่ือถือและความไว�วางใจของลูกค�าในสินค�า

ท่ีส�งมอบ การให�บริการท่ีรวดเร็วมีคุณภาพ มีความรับผิดชอบ เอาใจใส�และให�ความสําคัญต�อป�ญหาและ

ความต�องการของลูกค�า รักษาข�อมูลความลับของลูกค�าเสมือนหน่ึงเป�นความลับของบริษัทฯ ให�ข�อมูล

ข�าวสารท่ีถูกต�อง เพียงพอและทันต�อเหตุการณ�แก�ลูกค�า 

 

กลุ�มบริษัทจัดให�มีกระบวนการรับเรื่องร�องเรียนจากลูกค�า โดยมอบหมายให�ฝ�ายกํากับดูแลการปฏิบัติงาน

เป�นผู�รับผิดชอบในการรับเรื่องร�องเรียนจากลูกค�าผ�านช�องทาง ดงัต�อไปน้ี 
 

ออลล� อนิสไปร� คอนแทค็เซน็เตอร�  โทร. 02-029-9999 

E-mail: info@allinspire.co.th 

Website: www.allinspire.co.th 

 

4. คู�ค�า 
 

กลุ�มบริษัทดําเนินธุรกิจกับคู�ค�าบนพื้นฐานของความเป�นธรรมท้ังสองฝ�ายและเสมอภาค สร�างความสัมพันธ�

ท่ีด ีคํานึงถงึประโยชน�สูงสุดของกลุ�มบริษัท ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว หลีกเล่ียงสถานการณ�ท่ีทําให�เกิด

ความขัดแย�งทางผลประโยชน�เพื่อให�บรรลุผลประโยชน�ร�วมกัน เป�ดโอกาสให�มีการแข�งขันในการนําเสนอ
สินค�าและ/หรือบริการอย�างเท�าเทียมกัน โดยปฏิบัติตามแนวปฏิบัติของกลุ�มบริษัทว�าด�วยการจดัซื้อจดัจ�างอ

ย�างเคร�งครดั ติดต�อเจรจาและปฏิบัตติ�อคู�ค�าด�วยความซื่อสัตย�สุจริต มีคุณธรรมและไม�เอารดัเอาเปรียบ 
 

กลุ�มบริษัทจัดให�มีกระบวนการรับเรื่องร�องเรียนจากคู�ค�าในกรณีท่ีไม�ได�รับความเป�นธรรม โดยมอบหมายให�

ฝ�ายกํากับดูแลการปฏิบัติงานเป�นผู�รับผิดชอบในการรับเรือ่งร�องเรียนจากคู�ค�าผ�านช�องทางดงัต�อไปน้ี 
 

ออลล� อนิสไปร� คอนแทค็เซน็เตอร�  โทร. 02-029-9999 

E-mail: info@allinspire.co.th 

Website: www.allinspire.co.th 

 

5. หน�วยงานภาครฐัและสงัคม 
 

กลุ�มบริษัทสนับสนุนและให�ความร�วมมือกิจกรรมต�างๆ ของหน�วยงานภาครฐัตามความเหมาะสม ดําเนิน

ธุรกิจด�วยความรับผิดชอบต�อสังคมบนพื้นฐานความระมัดระวัง มีเหตุผล มีคุณธรรม ไม�เอารดัเอาเปรียบ 

และคํานึงถึงป�จจัยด�านส่ิงแวดล�อมและสังคมเพื่อพฒันาไปสู�ความสมดุล ม่ันคงและย่ังยืน สร�าง

ความสัมพันธ�อันดีกับชุมชนท่ีกลุ�มบริษัทตัง้อยู�และชุมชนอ่ืน โดยส�งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการมีส�วน

ร�วมของชุมชนเพื่อสร�างเสริมการดําเนินงานของกลุ�มบริษัท 
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หมวดที ่3 จรรยาบรรณธรุกจิ 

นโยบายหลกัจรยิธรรมและจรรยาบรรณ 

บริษัท ออลล� อินสไปร� ดีเวลลอปเม�นท� จํากัด(มหาชน) เป�นบริษัทท่ีได�ดาํเนินธรุกิจด�านการพฒันา

อสังหาริมทรพัย�มีความรับผิดชอบต�อผู�มีส�วนได�เสียต�างๆ ตั้งแต�ผู�ถือหุ�น ลูกค�า คู�ค�า คู�สัญญา พนักงาน 

ตลอดจนความรับผิดชอบต�อส่ิงแวดล�อมและสังคม ซึ่งพนักงานของบริษัททุกคนจะต�องมีส�วนช�วยผลักดัน
ให�บริษัทบรรลุเป�าหมายของวิสัยทัศน�ตามท่ีบริษัทกําหนดไว� 

 

 บริษัทมีความมุ�งม่ันท่ีจะให�พนักงานทุกคนของบริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบจากการได�รับ

ความไว�วางใจในการประกอบธรุกิจ ซึง่ในการดาํเนินธรุกิจไปสู�ความสําเร็จ ความม่ันคง ย่ังยืน และเป�นท่ี

ได�รับความเช่ือถือจากลูกค�า ผู�ถือหุ�น และประชาชนโดยท่ัวไป บริษัทได�กําหนดหลักจริยธรรมและ

จรรยาบรรณของผู�บริหารและพนักงาน เพื่อเป�นหลักในการประพฤติปฏิบัตขิองพนักงาน 

 

 หลักจริยธรรมและจรรยาบรรณของพนักงานฉบับน้ี กําหนดขึ้นเพือ่เป�นมาตรฐานเบ้ืองต�นสําหรับ

พนักงาน ในการปฏิบัตตินอย�างมีจรรยาบรรณ เป�นเครื่องมืออย�างหน่ึงในการเตือนพนักงานให�มีความ

ระมัดระวงั และป�องกันไม�ให�พนักงานกระทําการใดๆ ท่ีเป�นการละเมิดกฎ ระเบียบ ข�อบังคับ ท่ีนําความเส่ือม

เสียมาสู�ช่ือเสียงของบริษัท 

 

 บริษัทมอบหมายให�สายงานทรพัยากรบุคคลเป�นผู�มีหน�าท่ีตรวจสอบการปฏิบัตติามหลักจริยธรรม

และจรรยาบรรณของผู�บริหารและพนักงาน โดยให�ผู�บังคับบัญชาแต�ละสายงานร�วมดูแลให�พนักงานปฏิบัติ

ตามข�อกําหนดท่ีบัญญตัิไว�ด�วย 

 

 หลักจริยธรรมและจรรยาบรรณของผู�บรหิารและพนักงาน แบ�งรายละเอียดเป�นหวัข�อต�างๆ 10 

หัวข�อมีคําอธิบายท่ีชัดเจนและมอบให�พนักงานทุกคนไว�เพือ่เป�นแนวทางในการปฏิบัติตามดงัน้ี 

 

1. ขอบเขตของหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณ 

2. การปฏิบัตติามกฎหมาย และการรักษากฎระเบียบของบริษัท 

3. ความเช่ือถือได�ของข�อมูล 

4. การรักษาความลับของข�อมูล 

5. การส่ือสาร 

6. การใช�ข�อมูลภายในเพื่อการซื้อขายหลักทรพัย� 

7. การคุกคาม 

8. การพนัน การดื่มแอลกอฮอล� และส่ิงเสพติด 

9. การให�และรับของกํานัล และการเล้ียงรับรอง 

10. การทํางานอ่ืนหรือกิจกรรมภายนอก 
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1. ขอบเขตของหลกัจรยิธรรมและจรรยาบรรณ 

หลักจริยธรรมและจรรยาบรรณของพนักงานฉบับน้ี ใช�บังคับสําหรับพนักงานบริษัท ออลล� อินสไปร� ดีเวลล

อปเม�นท� จํากัด(มหาชน) และบริษัทในเครือ โดยหมายความรวมถงึพนักงานประจาํ พนักงานช่ัวคราว 

พนักงานภายใต�สัญญาพิเศษ ผู�ร�วมสัญญา และพนักงานของบริษัทท่ีได�รับการว�าจ�าง ซึง่จะต�องปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณด�วยความเข�าใจ ยอมรับ ศรัทธา ระมัดระวัง และหลีกเล่ียงมิให�มีการประพฤติผิดจรรยาบรรณ 

ในกรณีท่ีพนักงานมีข�อสงสัยสามารถสอบถามได�ท้ังผู�บังคับบัญชา หรือสายงานทรพัยากรบุคคล 

 

2. การปฏบิตัติามกฎหมาย และการรกัษากฎระเบยีบของบรษิทั 

พนักงานทุกคนมีความรับผิดชอบท่ีจะทําความคุ�นเคย และปฏิบัติตามจรรยาบรรณของพนักงานตลอดจน

นโยบายอ่ืนๆ ของบริษัทท่ีออกมาเพิ่มเติมภายหลัง 

2.1 กฎหมายและกฎระเบยีบของบรษิทั 

§ พนักงานจะต�องปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบของบรษัิทอย�างถูกต�องและ

ครบถ�วน 

§ การฝ�าฝ�นหรือการขอให�ผู�อ่ืนฝ�าฝ�นกฎหมาย มติผู�ถอืหุ�น มติคณะกรรมการ 

นโยบาย ข�อบังคับ ระเบียบ คําส่ังของบริษัท หรอืนโยบายของบริษัท โดยอ�างว�าเป�น

การกระทําเพื่อเพิ่มผลกําไรให�แก�บริษัท หรือเหตุผลอ่ืนใดมิใช�เหตุผลพึงจะรับฟัง 

§ พนักงานจะต�องปฏิบัตหิน�าท่ีของตนด�วยความซือ่สัตย�สุจริต โดยคํานึงถึง

ประโยชน�อันชอบธรรมของบริษัท ถึงแม�จะมีช�องว�างของข�อบังคับ ระเบียบ และ

คําส่ังของบริษัทก็ตาม 

§ พนักงานจะต�องรายงานการฝ�าฝ�น หรือพฤตกิรรมท่ีน�าสงสัยต�อการฝ�าฝ�น

นโยบายของบริษัท โดยทันที และให�ความร�วมมือในการสอบสวนหาสาเหตขุองการ

ฝ�าฝ�นดังกล�าว 

§ พนักงานจะต�องแสดงออกซึ่งความเป�นผู�นํา และความระมัดระวังท่ีจะทําให�เกิดการ

ประพฤติ ปฏิบัติตามนโยบายของบริษัท หรือกฎระเบียบท่ีเก่ียวข�อง 

 

2.2  กฎหมายเกีย่วกบัหลกัทรพัย� และการเป�ดเผยข�อมลูภายใน 

§ พนักงานจะปฏิบัตติามข�อกําหนดของตลาดหลักทรพัย�แห�งประเทศไทย สํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรพัย� และตลาดหลักทรพัย� และกฎหมายท่ีเก่ียวข�อง

โดยเคร�งครัด ซึง่รวมถึงการเป�ดเผยข�อมูลต�อผู�ถือหุ�น หรือต�อสาธารณะโดยเท�า

เทียมกัน 

§ การท่ีพนักงานใช�ข�อมูลภายในท่ียังไม�เป�ดเผยต�อสาธารณะหรือต�อผู�ถือหุ�นท่ัวไป 

เพื่อประโยชน�ในการซื้อขายหลักทรพัย�เป�นการส�วนตน ถือว�าเป�นการกระทําท่ีผิด

จรรยาบรรณ 

§ การเป�ดเผยข�อมูลท่ีมีผลกระทบต�อธุรกิจ และราคาหุ�นจะต�องได�รับความเห็นชอบ

จากประธานเจ�าหน�าท่ีบรหิาร โดยประธานเจ�าหน�าท่ีบรหิารจะเป�นผู�ดําเนินการ 

หรือมอบหมายให�ผู�ใดผู�หน่ึงเป�นผู�รับผิดชอบการเป�ดเผยข�อมูลดังกล�าว 
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ผู�บริหารพึงแสดงความยึดม่ันต�อจรรยาบรรณของผู�บรหิารและพนักงาน โดยส�งเสริมให�มีการปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณและปฏิบัติตนเป�นแบบอย�างท่ีด ีรวมท้ังถ�ายทอดนโยบายวิธีปฏิบัตติลอดจนรับฟงัความเห็น

อย�างเป�ดกว�างเก่ียวกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ พนักงานท่ีฝ�าฝ�นจรรยาบรรณ หรือนโยบายของ

บริษัท หรือยินยอมให�ผู�ใต�บังคับบัญชาฝ�าฝ�นจรรยาบรรณจะถูกพิจารณาลงโทษทางวินัยซึ่งรวมถึงการเลิก

จ�าง การให�ชดใช�ค�าเสียหาย การดําเนินคดีท่ีมีโทษทางแพ�ง หรือโทษทางอาญาตามแต�กรณ ี

 

3. ความเชือ่ถอืได�ของข�อมลู 

ผู�บริหาร ผู�ถือหุ�น เจ�าหน้ี และหน�วยงานกํากับดูแลต�างๆ ต�องอาศัยความถูกต�องของข�อมูลของบริษัทในการ

ติดตามการดาํเนินงานของบริษัทเพื่อใช�ประกอบการตัดสินใจ ดังน้ันบริษัทจึงไว�วางใจว�าพนักงานทุกคนจะ

ร�วมมือกันในการจดัทําข�อมูลให�ถูกต�อง โดยบันทึกข�อมูลและจัดทํารายงานอย�างถูกต�องและทันการณ� 

รวบรวมรายการทางบัญชีต�าง ๆ ทุกรายการ ไม�ว�าจะมีปรมิาณมากหรือน�อย ข�อมูลทุกประเภทของบริษัท

ต�องการบรรทัดฐานของความถูกต�อง แม�นยํา และความโปร�งใส ไม�ว�าจะเป�นการส�งข�อมูลส�วนบุคคลระหว�าง

หน�วยงาน การจัดทํารายงานค�าใช�จ�าย การบันทึกเวลาทํางาน การบันทึกข�อมูลลูกค�า การบันทึกรายได� 

การบันทึกรายการทางการเงินและรายการต�างๆ การบันทึกข�อมูลด�านการลงทุนหรือข�อมูลโดยรวมของ

บริษัท ท้ังน้ี การบันทึกและการจัดทํารายงานท่ีผิดพลาดหรือบิดเบือนถือเป�นการฝ�าฝ�นจรรยาบรรณ 

 

4. การรกัษาความลบัของข�อมลู 

พนักงานจะต�องไม�เป�ดเผยข�อมูลของบริษัทท่ียังมิได�มีการเป�ดเผยต�อสาธารณะ ยกเว�นในกรณีท่ีเป�นไปตาม

กฎหมายหรือได�รับการอนุมัตจิากผู�บริหารระดับสูง การรกัษาความลับของข�อมูลน้ันรวมถึง ข�อมูลของ

ลูกค�า ผลิตภัณฑ� บริการ แผนงาน กลยุทธ� วิธีการดาํเนินการ และระบบงาน พนักงานจะต�องไม�นําข�อมูลท่ีได�

รับทราบหรือจดัทําขึ้นจากหน�าท่ีการงานของบริษัท ไปใช�ในทางท่ีก�อให�เกิดผลประโยชน�ส�วนตนหรือผู�อ่ืน 

 

การรักษาความลับของข�อมูลน้ี ให�รวมถึงข�อมูลส�วนบุคคลของพนักงาน ข�อมูลเก่ียวกับรายได�และ 

ผลประโยชน�และข�อมูลทางการแพทย�ด�วย ข�อมูลดังกล�าวจะสามารถเผยแพร�ให�บุคคลภายในหรือภายนอก

บริษัทได�เม่ือเป�นความรับผิดชอบโดยตรงและมีความจาํเป�นอย�างย่ิงเท�าน้ัน พนักงานท่ีมีหน�าท่ีเก่ียวข�องกับ

ข�อมูลส�วนบุคคลน้ีต�องปฏิบัติตามนโยบายดงักล�าวโดยใช�ความระมัดระวังอย�างย่ิง และพึงรักษาความลับ

อย�างเคร�งครดั 

 

5. การสือ่สาร 

บริษัทยึดม่ันต�อการประกอบธุรกิจด�วยความซื่อสัตย�และเป�ดเผย การส่ือสารท้ังภายในและภายนอกองค�กร

จะต�องถูกต�อง เท่ียงตรง ตรงไปตรงมา และมีการใช�ช�องทางในการส่ือสารท่ีเหมาะสมในแต�ละสถานการณ�

ห�ามการส่ือสาร การตีพิมพ� ประกาศท้ังภายในและภายนอกองค�กรไม�ว�าจะเป�นการส่ือสารด�วยวาจาหรือ

ลายลักษณ�อักษรท่ีไม�เป�นจริง บิดเบือน ประสงค�ร�าย หรือทําลายช่ือเสียงของบุคคล หรือกลุ�มบุคคล ในการ

ส่ือสารทุกครั้งต�องใช�ภาษาและน้ําเสียงท่ีสุภาพ และไม�ทําให�ภาพพจน�หรือช่ือเสียงของบริษัทต�องเส่ือมเสีย 
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6. การใช�ข�อมลูภายในเพือ่การซือ้ขายหลกัทรพัย� 

ห�ามพนักงานซื้อขายหลักทรัพย�ของบริษัทโดยท่ีพนักงานรู�ข�อมูลในฐานะพนักงาน และเป�นข�อมูลท่ียังไม�

เป�ดเผยต�อสาธารณะ รวมท้ังห�ามแนะนําบุคคลอ่ืนซื้อขายหลักทรัพย�ของบริษัทท่ีพนักงานมีข�อมูลภายใน 

 

7.  การคกุคาม 

บริษัทยึดม่ันในการสร�างบรรยากาศท่ีดีในการทํางานให�เกิดประสิทธิภาพ และปราศจากการคุกคามใดๆ 

บริษัทจะทําการสืบหาข�อเท็จจริงอย�างจรงิจัง เม่ือได�รับรายงานถงึเหตุการณ� หรือพฤติกรรมใดท่ีขดัต�อแนว

ปฏิบัติน้ี และหากเป�นจริงจะส�งผลต�อการลงโทษทางวินัยรปูแบบต�างๆของการคุกคาม ได�แก� 

 

1.  การคุกคามทางวาจา เช�น บิดเบือน ใส�ความ หรือทําให�เส่ือมเสียช่ือเสียง 

2.  การคุกคามทางกาย เช�น การข�มขู� การทําร�ายร�างกาย ขู�จะทําร�ายร�างกาย 

3.  การคุกคามท่ีมองเห็นได� เช�น การส่ือข�อความก�าวร�าว การแสดงอากัปกิริยา หรือรูปภาพท่ี

ก�อให� เกิดความขุ�นเคือง 

4.  การคุกคามทางเพศเช�น การเก้ียวพาราสี การร�องขอผลประโยชน� หรือการล�วงละเมิดทาง

เพศด�วยกายหรือวาจา 

 

8. การพนนั การดืม่แอลกอฮอล� และสิง่เสพตดิ 

ห�ามพนักงานครอบครอง ซื้อ ขาย ขนย�าย ดื่ม หรือใช�เครื่องดื่มแอลกอฮอล� ยาเสพติด หรือสารควบคุม 

(ยกเว�นยาตามใบส่ังของแพทย�) ในขณะอยู�ในท่ีทํางาน หรือในระหว�างทําธุรกิจของบริษัท ท้ังน้ีอาจอนุญาตให� 

พนักงานดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล�ในปริมาณท่ีเหมาะสมในสถานท่ีทํางานได�เฉพาะในงานเล้ียงสังสรรค� หรือ

ในโอกาสอ่ืนๆโดยต�องได�รับอนุญาตจากผู�บรหิารระดับสูง และห�ามพนักงานเล�นการพนันทุกประเภทใน

ระหว�างเวลาทํางาน หรือในพื้นท่ีของบริษัท 

 

9.  การให�และรบัของกาํนลั การเลีย้งรบัรอง 

บริษัทมุ�งม่ันในการสร�างความสัมพันธ�ท่ีม่ันคงและย่ังยืนกับลูกค�า ผู�ถือหุ�น คู�ค�า และผู�ทําธรุกิจร�วมกับบริษัท 

คุณธรรมและช่ือเสียงท่ีดขีองบริษัทย�อมเป�นรากฐานสําคัญสําหรับการสร�างสัมพันธ�อันดี โดยพนักงานต�อง

ไม�รับของกํานัลจากบุคคลอ่ืน ไม�เรียกร�องหรือรับสินบน ส่ิงล�อใจ เงินให�กู�ยืม หรือการได�รับการปฏิบัติเป�น

พิเศษท่ีอาจมีผลต�อการตดัสินใจทางธรุกิจของพนักงานในนามบริษัท การแลกเปล่ียนของกํานัล หรือการ

เล้ียงตอบแทนตามธรรมเนียม สามารถทําได�ตามความเหมาะสมเพื่อวตัถุประสงค�ทางธุรกิจ และเป�นการ
รักษาสัมพันธภาพทางธรุกิจ การรับของขวญัท่ีไม�ใช�ตัวเงนิ อาจจะรับได�ในโอกาสท่ีเป�นพิธีการ หรือตาม

ธรรมเนียม อย�างไรก็ตาม พนักงานควรหลีกเล่ียงการเล้ียงรับรอง หรือการแลกเปล่ียนของกํานัลท่ีมีมูลค�า

สูง หรือมีความถี่เกินสมควร หรือเป�นกรณีท่ีอาจทําให�เกิดภาพลักษณ�ของการเก้ือหนุน หรือการมีพันธะต�อ

กัน กรณีไม�แน�ใจถึงความเหมาะสมในการรับของกํานัล การบริการ ผลประโยชน� หรือการแสดงน้ําใจใดๆ 

ควรขอรับคําปรึกษาจากผู�บังคับบัญชา 
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10.  การทาํงานอืน่หรอืกจิกรรมภายนอก 

พนักงานบริษัทต�องไม�เป�นพนักงานบริษัทอ่ืน หรือทํากิจกรรมภายนอกอ่ืนๆ ท่ีไม�เก่ียวข�องกับบริษัทใน

ระหว�างการเป�นพนักงานบริษัท หรือระหว�างการปฏิบัตหิน�าท่ี 

 

a. การปฏิบัตหิน�าท่ีและความรับผิดชอบของพนักงาน 

 

1.1 หน�าท่ีต�อบริษัท 

- รักษาช่ือเสียงและเกียรติภูมิของบริษัท 

- มีความซื่อสัตย�สุจริต 

- ประพฤติปฏิบัติตามกฎระเบียบข�อบังคับและวินัยของบริษัท 

- มีทัศนคติท่ีดีและมีความภาคภูมิใจ ไม�กล�าวร�ายต�อบริษัท 

- แจ�งเหตุการณ�ท่ีอาจมีผลกระทบต�อบริษัท การปฏิบัติโดยมิชอบหรือผิดกฎหมาย 

ต�อหน�วยงานท่ีเก่ียวข�องในเรื่องดงักล�าวของบริษัท เพื่อดาํเนินการป�องกันและแก�ไข 

- ใช�ทรัพย�สินของบริษัทให�เกิดประโยชน�สูงสุด 

- ปฏิบัติหน�าท่ีอย�างเต็มความสามารถ รอบคอบ รวดเรว็ ขยันหม่ันเพียร ถูกต�อง

สมเหตุสมผล โดยคํานึงถึงผลประโยชน�ของบริษัทเป�นสําคัญ 

- ประพฤติตนเป�นคนตรงต�อเวลา และใช�เวลาปฏิบัติงานให�เป�นประโยชน�ต�อบริษัท
อย�างเต็มท่ี 

- งดออกเสียงหรือลงมติในการประชุม กรณีท่ีเข�าข�ายอันอาจก�อให�เกิดป�ญหาความ

ขัดแย�งทางผลประโยชน� 

- ให�ความร�วมมือและปฏิบัติให�เป�นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท 

 

1.2  หน�าท่ีต�อลูกค�า 

- ปฏิบัติต�อลูกค�าด�วยความสุภาพให�บริการอย�างรวดเร็วถูกต�อง และด�วยความ

เสมอภาค 

- รักษาความลับ และข�อมูลของลูกค�าอย�างเคร�งครัด 

- ประพฤติตนให�เป�นท่ีเช่ือถือของลูกค�า 

- ละเว�นการรับทรพัย�สินหรือผลประโยชน�อ่ืนใด ซึ่งมีมูลค�าเกินปกติวิสัยท่ีวิญ�ูชนจะ

ให�กัน โดยเสน�หาจากลูกค�า หากได�รับไว�แล�วและทราบภายหลังว�าทรัพย�สิน หรือ
ประโยชน�อ่ืนใดท่ีได�รับไว�มีมูลค�าเกินปกตวิิสัย ให�รายงานผู�บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว

เพื่อดาํเนินการตามสมควรแก�กรณ ี

- หลีกเล่ียงสถานการณ�ท่ีอาจทําให�เกิดความขัดแย�งทางผลประโยชน�กับลูกค�า 

 

1.3 หน�าท่ีต�อผู�ถือหุ�น 

- มุ�งม่ันท่ีจะสร�างความเจรญิเติบโตบนศักยภาพ หรือขีดความสามารถท่ีแท�จริง 

เพื่อให�ผู�ถือหุ�นได�รับผลตอบแทนท่ีย่ังยืนจากการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ และผล

ประกอบการท่ีดขีองบริษัท 
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- เคารพสิทธขิองผู�ถอืหุ�นในการได�รับข�อมูลท่ีจําเป�นเพื่อประเมินบริษัทโดยเท�าเทียม

กัน และจะเป�ดเผยผลประกอบการ ฐานะการเงิน พร�อมข�อมูลสนับสนุนท่ีถูกต�องตาม

ความจรงิ ตามท่ีตลาดหลักทรพัย�แห�งประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการ

กํากับหลักทรพัย� และตลาดหลักทรพัย�กําหนด 

- ปฏิบัติต�อผู�ถือหุ�นทุกรายอย�างเท�าเทียมกันในการประชุมผู�ถือหุ�น 

 

1.4 หน�าท่ีต�อผู�บังคับบัญชาและเพื่อนร�วมงาน 

- ให�ความร�วมมือ ช�วยเหลือในการทํางานซึ่งกันและกัน 

- ให�ความเคารพ นับถือผู�บังคับบัญชา 

- ให�ความใส�ใจดูแลทุกข�สุข และมีเมตตาธรรมต�อผู�ใต�บังคับบัญชา 

- ให�ความรู�และถ�ายทอดประสบการณ�ในการทํางานให�แก�ผู�ร�วมงาน 

- หลีกเล่ียงการรับของขวัญ ของกํานัลอันมีมูลค�าสูงจากผู�ร�วมงานและ

ผู�ใต�บังคับบัญชา 

- ไม�นําเรื่องส�วนตัวหรือข�อมูลของผู�ร�วมงานไปวพิากษ�วิจารณ�ในทางเส่ือมเสีย 

- ปฏิบัติต�อผู�บังคับบัญชาและเพื่อนร�วมงานด�วยความสุภาพมีน้ําใจ และมนุษย

สัมพันธ�อันด ี

- ละเว�นการนําผลงานของผู�อ่ืนมาเป�นของตน 

- มีทัศนคติท่ีด ีไม�กล�าวร�ายต�อผู�บังคับบัญชาหรือเพื่อนร�วมงาน โดยปราศจากความ

จริง และไม�เป�นธรรม 

 

1.5 หน�าท่ีต�อตนเอง 

- เป�นผู�มีศีลธรรมอันด ีและประพฤติตนให�เหมาะสม ละเว�นอบายมุขและการพนันทุก

ประเภท 

- มีสัจจะต�อตนเองและผู�อ่ืน 

- พัฒนาความรอบรู�และความสามารถ เพือ่เพิ่มทักษะในการปฏิบัตงิานอยู�เสมอ 

- ใช�วิชาชีพในการปฏิบัตหิน�าท่ีด�วยความซื่อสัตย� ไม�แสวงหาผลประโยชน�โดยมิชอบ 

- งดเว�นการใช�ทรพัย�สิน อุปกรณ� และเวลาปฏิบัตงิานของบริษัทเพื่อประโยชน�ส�วนตน 

- งดเว�นการนําตาํแหน�งหน�าท่ีและความเก่ียวข�องกับบริษัทของตนไปแสดงออก เพื่อ

ผลประโยชน�ทางการเมืองหรือเพื่อสนับสนุนพรรคการเมืองใดๆ 

 

b.  ความขัดแย�งของผลประโยชน� 

2.1 พนักงานต�องหลีกเล่ียงการขดัแย�งระหว�างผลประโยชน�ส�วนตัวและผลประโยชน�ของบริษัท

ในการตดิต�อกับคู�ค�าและบุคคลอ่ืนใด 

2.2 ระหว�างปฏิบัติงานให�บริษัท และหลังจากพ�นสภาพการปฏิบัติงานแล�ว พนักงานจะต�องไม�

เป�ดเผยข�อมูลท่ีถือว�าเป�นความลับของบริษัทเพื่อประโยชน�แก�ผู�ใดท้ังส้ิน 
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2.3 การท่ีพนักงานไปเป�นกรรมการหรือท่ีปรึกษาในบริษัท องค�กร หรือสมาคมทางธุรกิจอ่ืน 

จะต�องไม�ขัดต�อประโยชน� และการปฏิบัตหิน�าท่ีโดยตรง รวมท้ังต�องได�รับการอนุมัตจิาก

คณะกรรมการบริษัทก�อน 

2.4 ในกรณีท่ีพนักงานหรือบุคคลในครอบครัวเข�าไปมีส�วนร�วม หรือเป�นผู�ถือหุ�นในกิจการใดๆ 

ซึ่งอาจมีผลประโยชน� หรือก�อให�เกิดความขัดแย�งทางธรุกิจต�อบริษัท จะต�องแจ�งให�ประธาน
เจ�าหน�าท่ีบริหารทราบเป�นลายลักษณ�อักษร 

2.5 พนักงานต�องไม�กู�ยืมเงินจากคู�ค�าท่ีบริษัทดําเนินธุรกิจด�วย ยกเว�นสถาบันการเงนิ 

เน่ืองจากมีอิทธิพลต�อการปฏิบัตหิน�าท่ีในฐานะตัวแทนบรษัิท 

2.6 ห�ามพนักงานจ�ายเงิน หรือมอบทรัพย�สินของบริษัทแก�ผู�ใดโดยไม�ได�รับอนุมัตจิากผู�มี

อํานาจ 

 

c. การใช�ข�อมูลของบริษัท 

3.1 พนักงานท่ีได�รับมอบหมายเท�าน้ันท่ีมีสิทธิเข�าถงึแฟ�มข�อมูลไม�ว�าจะเก็บในรูปของ

แฟ�มข�อมูล คอมพิวเตอร� หรือในรูปแบบอ่ืนๆ 

 

3.2 ห�ามพนักงานท่ีไม�ได�รบัมอบหมายเข�าดูข�อมูล ทําซํ้า เผยแพร� ลบท้ิง ทําลาย หรือ

เปล่ียนแปลงข�อมูลเปล่ียนรหัสผ�านหรือกระทําการอ่ืนใดท่ีทําให�เกิดความเสียหาย 

 

บริษัทจะตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข�อง โดยให�อยู�ในความดูแลของสายงาน

บริหารทรัพยากรบุคคลและพฒันาองค�กร และหัวหน�าสายงานเพื่อให�แน�ใจว�ามีการปฏิบัติท่ีถกูต�อง การ

ทบทวน และปรับปรุงจรรยาบรรณจะกระทําตามความเหมาะสมกับสภาพแวดล�อมทางธุรกิจ 

 

การเป�ดเผยข�อมลูและความโปร�งใส 
 

ดูแลให�มีการเป�ดเผยข�อมูลต�อนักลงทุนอย�างครบถ�วนและถกูต�อง เพียงพอต�อการตัดสินใจลงทุน และไม�ทํา

ให�สําคัญผิด เป�ดเผยงบการเงินรวมถึงคําอธิบายวิเคราะห�ของฝ�ายจดัการเป�นรายไตรมาสและประจาํป� 

เพื่อให�นักลงทุนได�รับทราบข�อมูลและเข�าใจการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน

ของกลุ�มบริษัทในแต�ละไตรมาสได�ดีย่ิงขึ้น นอกเหนือจากข�อมูลตัวเลขในงบการเงิน 
 

1. การเป�ดเผยข�อมลู 
 

ดูแลให�มีการเป�ดเผยข�อมูลต�อนักลงทุนอย�างครบถ�วนและถกูต�อง เพียงพอต�อการตัดสินใจลงทุน และไม�ทํา

ให�สําคัญผิด เป�ดเผยงบการเงินรวมถึงคําอธิบายวิเคราะห�ของฝ�ายจดัการเป�นรายไตรมาสและประจาํป� 

เพื่อให�นักลงทุนได�รับทราบข�อมูลและเข�าใจการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน

ของบริษัทฯ ในแต�ละไตรมาสได�ดีย่ิงขึ้น นอกเหนือจากข�อมูลตัวเลขในงบการเงิน 
 

เป�ดเผยค�าสอบบัญชีและค�าบริการอ่ืนท่ีผู�สอบบัญชีให�บริการไว�ในรายงานประจาํป�ของบริษัทฯ 
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รายงานนโยบายการกํากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายด�านการบริหารความเส่ียงและนโยบาย

เก่ียวกับการดูแลส่ิงแวดล�อมและสังคม ท่ีได�ความเห็นชอบไว�โดยสรุป และผลการปฏิบัติตามนโยบายดงักล�าว 

ผ�านทางรายงานประจาํป�และเว็บไซต�ของบริษัทฯ 
 

เป�ดเผยบทบาทและหน�าท่ีของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย�อย จํานวนครั้งของการประชุม

และจํานวนครัง้ท่ีกรรมการแต�ละท�านเข�าร�วมประชุมในป�ท่ีผ�านมา และความเห็นจากการทําหน�าท่ี รวมถงึการ
ฝ�กอบรมและพฒันาความรู�อย�างต�อเน่ืองของคณะกรรมการบริษัทในรายงานประจาํป�ของบริษัทฯ 
 

เป�ดเผยนโยบายการจ�ายค�าตอบแทนแก�กรรมการ ผู�มีอํานาจในการจดัการและผู�บรหิารระดับสูงของบริษัทฯ 

รวมท้ังรูปแบบหรือลักษณะของค�าตอบแทน และค�าตอบแทนท่ีกรรมการแต�ละท�านได�รับจากการเป�น

กรรมการของบริษัทย�อยด�วย (ถ�ามี) ในรายงานประจาํป�ของบริษัทฯ 
 

2. ข�อมลูทีค่วรเป�ดเผยบนเวบ็ไซต�ของบรษิทัฯ 
 

ให�มีการเป�ดเผยข�อมูลสารสนเทศของกลุ�มบริษัท ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต� โดยข�อมูลท่ี

เผยแพร�บนเว็บไซต�อย�างน�อยต�องประกอบด�วยข�อมูลดงัต�อไปน้ี 
 

1. วิสัยทัศน�และพันธกิจ  

2. ลักษณะการประกอบธรุกิจ   

3. รายช่ือคณะกรรมการบริษัทและผู�บริหารระดับสูง   

4. งบการเงนิและรายงานเก่ียวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานท้ังฉบับป�จจุบันและของป�ก�อน

หน�า 

5. แบบ 56-1 และรายงานประจาํป� ท่ีสามารถให�ดาวน�โหลดได� 

6. ข�อมูลหรือเอกสารอ่ืนใดท่ีบริษัทฯ นําเสนอต�อนักวิเคราะห� ผู�จัดการ กองทุน และส่ือต�างๆ 

7. โครงสร�างกลุ�มบริษัท รวมถึงบริษัทฯ บริษัทย�อย บริษัทร�วม กิจการร�วมค�า และ Special purpose 

enterprises/ vehicles (SPEs/SPVs) 

8. กลุ�มผู�ถือหุ�นรายใหญ�ท้ังทางตรงและทางอ�อมท่ีถือหุ�นตัง้แต�ร�อยละ 5 ของจํานวนหุ�นท่ีจาํหน�ายได�

แล�วท้ังหมดและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

9. หนังสือเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผู�ถือหุ�น  

10. ข�อบังคับบริษัทฯ และข�อตกลงของกลุ�มผู�ถือหุ�น (ถ�ามี) 

11. นโยบายด�านการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ 

12. นโยบายด�านบริหารความเส่ียง รวมถึงวิธีการจัดการความเส่ียงด�านต�างๆ 

13. กฎบัตร หรือหน�าท่ีความรับผิดชอบ คุณสมบัต ิวาระการดาํรงตําแหน�งของคณะกรรมการ รวมถึง

เรื่องท่ีต�องได�รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 

14. กฎบัตร หรือหน�าท่ีความรับผิดชอบ คุณสมบัต ิวาระการดาํรงตําแหน�งของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค�าตอบแทน 

15. จรรยาบรรณสําหรับพนักงานและกรรมการของกลุ�มบริษัท รวมถึงจรรยาบรรณของนักลงทุน

สัมพันธ� 

16. ข�อมูลติดต�อหน�วยงาน หรอืบุคคลท่ีรับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ� เช�น ช่ือบุคคลท่ีสามารถให�

ข�อมูลได� หมายเลขโทรศัพท� 
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จรยิธรรมว�าด�วยการปฏบิตัติ�อผู�ถอืหุ�น 
 

คณะกรรมการบริษัท มีแนวทางปฏิบัตติ�อผู�ถือหุ�นอย�างเสมอภาคและเท�าเทียมกัน ดังน้ี 

1. มุ�งม่ันท่ีจะสร�างความเจรญิเติบโตบนศักยภาพ หรือขดีความสามารถท่ีแท�จรงิ เพื่อให�ผู�ถือหุ�นได�รับ

ผลตอบแทนท่ีย่ังยืนจากการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ และผลประกอบการท่ีดขีองกลุ�มบริษัท 

2. เคารพสิทธขิองผู�ถือหุ�นในการได�รับข�อมูลท่ีจาํเป�นเพื่อประเมินบริษัทฯโดยเท�าเทียมกัน และจะเป�ดเผย
ผลประกอบการ ฐานะการเงิน พร�อมข�อมูลสนับสนุนท่ีถูกต�องตามความจริง ตามท่ีตลาดหลักทรพัย�

แห�งประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย� และตลาดหลักทรพัย�กําหนด 

3. ปฏิบัติต�อผู�ถือหุ�นทุกรายอย�างเท�าเทียมกันในการประชุมผู�ถือหุ�น 

 

จรยิธรรมว�าด�วยการปฏบิตัติ�อลกูค�า 
 

1. ปฏิบัติต�อลูกค�าด�วยความสุภาพให�บริการอย�างรวดเรว็ถกูต�อง และด�วยความเสมอภาค 

2. รักษาความลับ และข�อมูลของลูกค�าอย�างเคร�งครดั 

3. ประพฤตตินให�เป�นท่ีเช่ือถอืของลูกค�า 

4. ละเว�นการรับทรพัย�สินหรือผลประโยชน�อ่ืนใด ซึ่งมีมูลค�าเกินปกติวิสัยท่ีวิญ�ชูนจะให�กัน โดย

เสน�หาจากลูกค�า หากได�รับไว�แล�วและทราบภายหลังว�าทรพัย�สิน หรือประโยชน�อ่ืนใดท่ีได�รับไว�มี

มูลค�าเกินปกติวิสัย ให�รายงานผู�บังคับบัญชาทราบโดยเร็วเพื่อดาํเนินการตามสมควรแก�กรณ ี

5. หลีกเล่ียงสถานการณ�ท่ีอาจทําให�เกิดความขัดแย�งทางผลประโยชน�กับลูกค�า 

 

หมวดที ่4 การเปลีย่นแปลงและพฒันาการทีส่าํคญั 

การเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีสําคัญของนโยบาบปฏิบัติในรอบป�ท่ีผ�านมา บริษัทฯ มองเห็นความสําคัญ

ของการให�สิทธิเท�าเทียมกันกับผู�ถือหุ�นรายย�อย โดยได�ให�สิทธิผู�ถือหุ�นสามารถเสนอวาระการประชุมสามัญ

ผู�ถือหุ�น และเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข�ารับการพจิารณาเลือกตัง้เป�นกรรมการบริษัท 
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7.  โครงสร�างการกาํกบัดแูลกจิการ 

และข�อมลูสาํคญัเกีย่วกบัคณะกรรมการ คณะกรรมการชดุย�อย  ผู�บริหาร 

พนกังานและอืน่ ๆ 

7.1  โครงสร�างการกาํกบัดแูลกจิการ 

แผนภาพโครงสร�างการจดัการ 

ของ 

บรษิทั ออลล� อนิสไปร� ดเีวลลอปเม�นท� จาํกดั (มหาชน) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีโครงสร�างการจดัการดังน้ี 
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7.2  ข�อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท 

7.2.1 โครงสร�างคณะกรรมการบริษัท 

โครงสร�างคณะกรรมการบริษัทประกอบด�วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลายทั้งในด�านความรู� 

ทักษะ เพศ ประสบการณ� และความสามารถเฉพาะด�านที ่เป�นประโยชน�ต�อบริษัทฯ และต�องเป�นผู �ที ่มี

คุณสมบัติและไม�มีลักษณะต�องห�ามตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมท้ังฉบับแก�ไข

เพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� พ.ศ. 2535 (รวมทั้งฉบับแก�ไขเพิ ่มเติม) 

ตลอดจนประกาศ กฎระเบียบ หลักเกณฑ�ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย�และตลาด

หลักทรัพย� คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย  
 

ป�จจุบัน บริษัทมีกรรมการ รวม 6 ท�าน โดยมีกรรมการอิสระท่ีไม�เป�นผู�บริหารรวม 3 ท�านจากจํานวน

กรรมการทั้งหมด 6 ท�าน คิดเป�นสัดส�วนกรรมการอิสระกึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการท้ังหมดของบริษัทฯ 

(กรรมการอิสระ 3 ท�าน กรรมการบริหาร 3 ท�าน) และมีกรรมการเพศหญิงรวม 2 ท�าน ทั้งนี้ เพื่อเป�นการ

ถ�วงดุลระหว�างกรรมการที่ไม�เป�นผู�บริหารกับกรรมการที่เป�นผู�บริหาร รวมถึงมุมมองในการบริหารของ

กรรมการเพศหญิงและกรรมการเพศชาย  
 

โดยกรรมการอิสระต�องเป�นผู�ท่ีมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ�ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน 

และ/หรือกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�อง โดยกรรมการอิสระต�องสามารถให�ความเห็นเก่ียวกับการทํางานและสอบ

ทานการบริหารงานของฝ�ายจัดการได�อย�างอิสระเพื่อให�เกิดประโยชน�สูงสุดต�อกลุ�มบริษัท และมีวาระการ

ดํารงตําแหน�งเท�ากับวาระการดํารงตําแหน�งกรรมการบริษัท 
 

ให�แต�งตั้งกรรมการอิสระท�านหน่ึงดํารงตาํแหน�งประธานกรรมการบริษัท ท้ังน้ี ประธานกรรมการบรษัิท 

และประธานเจ�าหน�าที ่บริหารต�องไม�เป�นบุคคลเดียวกัน เพื ่อให�มีการแบ�งแยกอํานาจ หน�าที ่และความ

รับผิดชอบในการกําหนดนโยบายการกํากับดูแลและการบริหารงานออกจากกันอย�างชัดเจน 
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7.2.2  รายละเอียดคณะกรรมการบริษัท 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริษัทมีจํานวนท้ังหมด 6 ท�าน ดังน้ี 

คณะกรรมการบรษิทั 
 

ชือ่ ตาํแหน�ง 

1. นางเกศรา มัญชุศรี ประธานกรรมการ 

กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ 

2. นายมนัส แจ�มเวหา  กรรมการอิสระ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการสรรหาและพิจารณาค�าตอบแทน 

3. นายชาตรี ศิริพานิชกร กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ 

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค�าตอบแทน 

4. นายธนากร ธนวริทธ์ิ กรรมการ 

กรรมการสรรหาและพิจารณาค�าตอบแทน 

กรรมการบริหาร 

ประธานเจ�าหน�าท่ีบริหาร 

5. นายดุษฎี เล็กยิ้ม กรรมการ 

กรรมการบริหาร 

ผู�ช�วยรองประธานเจ�าหน�าท่ีบริหาร 

6. นางสาวชวนา ธนวริทธ์ิ กรรมการ 

ประธานเจ�าหน�าท่ีกลุ�มงานการจัดการ 

 

โดยมี นายธราดล ธารีสาร เป�นผู�ดํารงตําแหน�งเลขานุการคณะกรรมการบริษัท ซึ่งได�รับการแต�งตั้ง

โดยมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 3/2561 เม่ือวันท่ี 15 มิถุนายน 2561 

ในป� 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 จํานวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการบริษัท และ

จํานวนครั้งท่ีกรรมการแต�ละท�านเข�าร�วมประชุมเป�นดังต�อไปน้ี 

ชือ่ 
การประชมุคณะกรรมการ 

จาํนวนครัง้การประชมุ จาํนวนครัง้ทีเ่ข�าประชมุ 

1. นางเกศรา มัญชุศรี 10 10 

2. นายมนัส แจ�มเวหา 10 10 

3. นายชาตรี ศิริพานิชกร 10 9
1 

4. นายธนากร ธนวริทธ์ิ 10 10 

5. นางสาวชวนา ธนวริทธ์ิ 10 10 

6. นายดุษฎี เล็กยิ้ม 10 10 

หมายเหตุ : 1. ติดภารกิจ 
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7.2.3. บทบาทหน�าท่ีของคณะกรรมการบริษัท 

ประธานกรรมการบริษัทมีหน�าท่ีในการกําหนดนโยบายและกํากับดูแลการดําเนินงานของฝ�ายจัดการใน

ระดับนโยบาย โดยไม�ร�วมในการบริหารงานประจําวัน แต�ให�การสนับสนุนและให�คําแนะนําในการดําเนินธุรกิจ

ของฝ�ายจัดการผ�านกรรมการท่ีเป�นผู�บริหาร 

กรรมการที ่เป�นผู �บริหารมีหน�าที่และความรับผิดชอบภายใต�กรอบอํานาจที ่ได�รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท 

 โดยท่ัวไปคณะกรรมการบริษัทมีหน�าท่ีในการกําหนดนโยบายการกํากับดูแลให�บริษัทฯ มีกระบวนการ

ทํางานและมีทรัพยากรท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อให�บริษัทฯ สามารถปฏิบัติตามนโยบายได� และดูแลให�กลุ�ม

บริษัทมีระบบการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบายท่ีกําหนด 
 

 นอกเหนือจากหน�าที่โดยทั่วไปดังกล�าวแล�วคณะกรรมการบริษัทยังต�องปฏิบัติหน�าที่ให�เป�นไปตาม

กฎหมาย รวมทั้งหลักธรรมาภิบาลและการกํากับดูแลกิจการที ่ดี จึงกําหนดบทบาทหน�าที ่และความ

รับผิดชอบของกรรมการบริษัท ดังต�อไปน้ี 
 

1. กรรมการบริษัทต�องปฏิบัติหน�าที่ให�เป�นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค�ตามหนังสือบริคณห�สนธิ  

ข�อบังคับของบริษัทฯและมติคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมติท่ีประชุมผู�ถือหุ�นด�วยความรับผิดชอบ ความ

ระมัดระวัง และความซื่อสัตย�สุจริต 

2. กําหนดโครงสร�างและกระบวนการบริหารจัดการเพื่อให�ม่ันใจว�ากลุ�มบริษัท มีการดําเนินการท่ี
เป�นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค� ข�อบังคับของกลุ�มบริษัท และมติคณะกรรมการ ตลอดจนมติท่ีประชุมผู�ถือ

หุ�นดังกล�าวข�างต�น 

3. พิจารณาอนุมัติการดําเนินธุรกิจของกลุ�มบริษัทในภาพรวม และ พิจารณาอนุมัติการดําเนินธุรกิจ

ของกลุ�มบริษัทท่ีสําคัญ เช�น อนุมัติงบประมาณประจําป�ของบริษัทฯ, อนุมัติงบประมาณโครงการท่ีมีต�นทุน

โครงการเกินกว�า 3,000 ล�านบาทต�อโครงการ, อนุมัติซื้อที ่ดินที ่มีมูลค�าเกินกว�า 1,200 ล�านบาทต�อ

โครงการ, อนุมัติหลักเกณฑ�การลงทุนในโครงการอสังหาริมทรัพย� ท่ีมีมูลค�าต�นทุนโครงการตํ่ากว�า 3,000 

ล�านบาท เพื่อให�คณะกรรมการบริหารนําไปใช�ในการตัดสินใจพัฒนาโครงการ และอนุมัติการดําเนินธุรกิจ

ใหม�ๆ นอกเหนือจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย�ท่ีกลุ�มบริษัทดําเนินงานอยู�ในป�จจุบัน เป�นต�น 

4. กําหนดขอบเขตอํานาจหน�าที่ผู�มีอํานาจในการจัดการ ผู�บริหารระดับสูงและฝ�ายจัดการตาม

ขอบเขตหน�าท่ีและความรับผิดชอบ 

5. แต�งตั้งคณะกรรมการชุดย�อยตามความเหมาะสมและจําเป�น รวมทั้งกําหนดขอบเขตอํานาจหน�าท่ี

ของคณะกรรมการชุดย�อยดังกล�าว 

6. คณะกรรมการบริษัทอาจมอบหมายให�กรรมการ ผู�บริหารหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดหรือหลายคน 

ปฏิบัติการอย�างหน่ึงอย�างใดแทนคณะกรรมการ ท้ังน้ี การมอบหมายให�ปฏิบัติการแทนดังกล�าวต�องทําเป�น

มติของคณะกรรมการบริษัทระบุไว�ในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการมอบหมายดังกล�าว

ต�องไม�มีลักษณะท่ีทําให�ผู�ท่ีได�รับมอบหมายดังกล�าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการท่ีมีส�วนได�เสียหรือ

มีความขัดแย�งทางผลประโยชน� เว �นแต�เป�นการอนุมัติรายการที ่ เป �นไปตามนโยบายและหลักการท่ี

คณะกรรมการบริษัทได�อนุมัติไว�แล�ว 
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7. จัดให�มีการจัดทํางบการเงินที่แสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานตามมาตรฐานการบญัชี 

และจัดให�ผู�สอบบัญชีตรวจสอบงบการเงินก�อนเสนอต�อท่ีประชุมผู�ถือหุ�น และดูแลให�มีการเก็บรักษาบัญชีและ

เอกสารท่ีเก่ียวข�อง เพื่อเป�ดเผยให�ผู�ถือหุ�น และประชาชนได�รับทราบและสามารถตรวจสอบได� 

8. จัดให�มีการตรวจสอบและการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพ 

9. พิจารณาอนุมัตินโยบายต�อต�านคอร�รัปชั่นและสินบน รวมถึงการจัดให�มีระบบควบคุมภายในและ
การบริหารความเสี่ยงจากการดําเนินธุรกิจและการดําเนินการใดๆ ของกลุ�มบริษัทที่อาจก�อให�เกิดความ

เส่ียงต�อการคอร�รัปช่ันและสินบน โดยมีการกํากับ ติดตาม และดูแลอย�างต�อเน่ือง 
 

ตามข�อบังคับบริษัท คณะกรรมการมีอํานาจหน�าท่ีตัดสินใจและดูแลการดําเนินงานของบริษัท เว�นแต�

เรื่องดังต�อไปน้ี ซึ่งคณะกรรมการต�องได�รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู�ถือหุ�นก�อนดําเนินการ 
 

(1) เรื่องท่ีกฎหมายกําหนดให�ต�องได�มติท่ีประชุมผู�ถือหุ�น  

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทท้ังหมดหรือบางส�วนท่ีสําคัญให�แก�บุคคลอ่ืน 

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืนหรือบริษัทเอกชนมาเป�นของบริษัท 

(ค) การทํา แก�ไข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกับการเช�ากิจการของบรษัิทท้ังหมด หรือบางส�วนท่ีสําคัญ การ

มอบหมายให�บุคคลอ่ืนเข�าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการเข�าร�วมกิจการกับบุคคลอ่ืน โดยมีวัตถุประสงค�

จะแบ�งกําไรขาดทุนกัน 

(ง) การแก�ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห�สนธ ิหรือข�อบังคับของบริษัท 

(จ) การเพิ่มทุน การลดทุน และการออกหุ�นกู� 

(ฉ) การควบหรือการเลิกบริษัท 

(2) การทํารายการท่ีเก่ียวโยงกันท่ีมีมูลค�าเกินกว�าร�อยละ 3 ของมูลค�าสินทรัพย�สุทธ ิและ  

(3) การซื้อหรือขายสินทรัพย�สําคัญท่ีมีมูลค�าเกินกว�าร�อยละห�าสิบต�อสินทรัพย�รวมของบริษัทฯ 

 

7.3 ข�อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย�อย 

 7.3.1  คณะกรรมการชุดย�อยของบริษัทฯ ประกอบด�วยคณะกรรมการชุดต�างๆ ดังต�อไปน้ี 
 

  1. คณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด�วย กรรมการบริษัท ที่เป�นกรรมการอิสระ และมีคุณสมบัติตาม

หลักเกณฑ�ของตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย จํานวนไม�น�อยกว�า 3 คน 
 

 กรรมการตรวจสอบอย�างน�อย 1 คน มีความรู�ความเข�าใจ หรือมีประสบการณ�ด�านการบัญชีหรือ

การเงิน เพื่อให�การสอบทานรายงานทางการเงินมีประสิทธิภาพท่ีดีท่ีสุด 
 

 กรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหน�งเท�ากับระยะเวลาการดํารงตําแหน�งกรรมการบริษัท 

 กรรมการตรวจสอบท่ีพ�นจากตําแหน�งตามวาระอาจได�รับแต�งตั้งให�กลับเข�าดํารงตําแหน�งได�อีก โดยไม�

เป�นการต�อวาระโดยอัตโนมัติ 
 

 นอกเหนือจากการพ�นตําแหน�งเมื่อครบวาระการดํารงตําแหน�งตามที่กําหนด กรรมการตรวจสอบจะ

พ�นจากตําแหน�งเม่ือ 
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1. ขาดคุณสมบัติการเป�นกรรมการตรวจสอบ 

2. ตาย 

3. ลาออก 

4. ถูกถอดถอน 

5. ต�องโทษจําคุกตามคําพิพากษาถึงท่ีสุด หรือคําส่ังท่ีชอบด�วยกฎหมายให�จําคุก เว�นแต�
ในความผิดท่ีกระทําด�วยความประมาท หรือความผิดลหุโทษ 

6. เป�นคนไร�ความสามารถหรือเสมือนไร�ความสามารถ 

7. เป�นบุคคลล�มละลาย 
 

ในกรณีกรรมการตรวจสอบครบวาระตําแหน�งหรือมีเหตุใดที ่กรรมการตรวจสอบไม�

สามารถอยู�ได�จนครบวาระ มีผลให�จํานวนสมาชิกน�อยกว�าจํานวนท่ีกําหนดคือ 3 คน คณะกรรมการบริษัท

หรือท่ีประชุมผู�ถือหุ�นจะแต�งตั้งกรรมการตรวจสอบรายใหม�ให�ครบถ�วนในทันทีหรืออย�างช�าภายใน 3 เดือน 

นับแต�วันที ่จํานวนสมาชิกไม�ครบถ�วน เพื ่อให�เกิดความต�อเนื ่องในการดําเนินงานของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 
 

คุณสมบัติกรรมการตรวจสอบ 

1. เป�นกรรมการที่ไม�มีส�วนร�วมในการบริหารงานในบริษัท บริษัทย�อย บริษัทที่เกี่ยวข�อง 

หรือ ผู�ถือหุ�นรายใหญ�ของบริษัท และไม�เป�นลูกจ�าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีได�รับเงินเดือนประจําหรือผู�มีอํานาจ

ควบคุมของบริษัท บริษัทย�อย บริษัทท่ีเก่ียวข�อง หรือผู�ถือหุ�นรายใหญ�ของบริษัท 

2. เป�นกรรมการที ่ไม�มีประโยชน�หรือส�วนได�เสียไม�ว�าทางตรงหรือทางอ�อมทั ้งในด�าน

การเงินและการบริหารของบริษัท บริษัทย�อย หรือบริษัทท่ีเก่ียวข�อง 

3. เป�นกรรมการท่ีไม�เป�นผู�เก่ียวข�องหรือญาติสนิทของผู�บริหารหรือผู�ถือหุ�นรายใหญ�ของ

บริษัท 

4. เป�นกรรมการท่ีไม�ได�รับการแต�งตั้งขึ้นเป�นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน�ของกรรมการ

บริษัท ผู�ถือหุ�นรายใหญ� หรือผู�ถือหุ�นซึ่งเป�นผู�ท่ีเก่ียวข�องกับผู�ถือหุ�นรายใหญ�ของบริษัท 

5. สามารถปฏิบัติหน�าท่ี แสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน�าท่ีท่ีได�รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยไม�อยู�ภายใต�การควบคุมของผู�บริหารหรือผู�ถือหุ�นรายใหญ�ของ

บริษัท รวมท้ังผู�ท่ีเก่ียวข�องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล�าว 
 

หมายเหต ุ  ผู�ท่ีเก่ียวข�อง หมายถึง ผู�ท่ีมีความสัมพันธ�หรือเก่ียวข�องกับบริษัท จนทําให�ไม�สามารถทําหน�าท่ี
ได�อย�างอิสระ หรือคล�องตัว เช�น ซัพพลายเออร� ลูกค�า เจ�าหนี้ ลูกหนี้ หรือผู�ที่เกี่ยวข�องทางธุรกิจอย�างมี
นัยสําคัญ เป�นต�น 
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ขอบเขตอํานาจหน�าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานให�กลุ�มบริษัทมีระบบรายงานทางการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่กําหนดอย�างถูกต�อง

ครบถ�วย เชื ่อถือได�และเป�ดเผยข�อมูลอย�างเพียงพอ โดยประสานงานกับผู �สอบบัญชี และผู �บริหารท่ี

รับผิดชอบจัดทํารายงานทางการเงินท้ังในรายไตรมาสและประจําป� 

2. สอบทานและประเมินผลให�กลุ�มบริษัทมีระบบควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบ

ภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยสอบทานร�วมกับผู �สอบบัญชีภายนอกและผู�

ตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให�กลุ�มบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว�าด�วยหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� ข�อกําหนดของ

ตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย และกฎหมายท่ีเก่ียวข�องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ 

4. พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต�งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป�นอิสระเพื่อทําหน�าท่ีเป�นผู�สอบบัญชีของกลุ�ม

บริษัท และเสนอค�าตอบแทนผู�สอบบัญชี โดยคํานึงถึงความน�าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากรและ

ปริมาณงานตรวจสอบของสํานักงานสอบบัญชี เพื่อให�ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู�ถือหุ�น

อนุมัต ิรวมท้ังเข�าร�วมประชุมกับผู�สอบบัญชีโดยไม�มีฝ�ายจัดการเข�าร�วมประชุมด�วยอย�างน�อยป�ละ 1 ครั้ง 

5. พิจารณารายการเกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย�งทางผลประโยชน� ให�เป�นไปตาม

กฎหมาย และข�อกําหนดของตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย ท้ังนี ้ เพื ่อให�มั ่นใจว�ารายการดังกล�าว

สมเหตุสมผล และเป�นประโยชน�สูงสุดต�อกลุ �มบริษัท รวมทั้งพิจารณาการเป�ดเผยข�อมูลของบริษัทฯ 

โดยเฉพาะกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย�งทางผลประโยชน�ให�มีความ

ถูกต�องครบถ�วน 

6. จัดทํารายงานการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเป�ดเผยไว�ในรายงานประจําป�ของบริษัท

ฯ  ซึ ่งรายงานดังกล�าวต�องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานดังกล�าวควร

ประกอบด�วยข�อความต�อไปน้ี 

ก. ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทําและการเป�ดเผยข�อมูลรายงานทางการเงินของกลุ�มบริษัทถึง

ความถูกต�อง ครบถ�วน เป�นท่ีเช่ือถือได� 

ข. ความเห็นเก่ียวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของกลุ�มบริษัท 

ค. ความเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของผู�สอบบัญชี 

ง. ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว�าด�วยหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� ข�อกําหนดของ

ตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย และกฎหมายท่ีเก่ียวข�องกับการประกอบธุรกิจของกลุ�มบริษัท 

จ. รายงานความเห็นท่ีเก่ียวกับรายการท่ีมีความขัดแย�งทางผลประโยชน� 

ฉ. ความเห็นหรือข�อสังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได�รับจากการปฏิบัติหน�าท่ีตามกฎบัตร 

ช. รายงานอ่ืนใดท่ีเห็นว�าผู�ถือหุ�นและผู�ลงทุนท่ัวไปควรทราบ ภายใต�ขอบเขตหน�าท่ีและความรับผิดชอบ

ท่ีได�รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

7. พิจารณาและสอบทานผลการตรวจสอบและข�อเสนอแนะของทั้งผู�สอบบัญชี และฝ�ายตรวจสอบ

ภายในรวมท้ังติดตามเพื่อให�ม่ันใจว�า ฝ�ายบริหารมีการดําเนินการต�อข�อเสนอแนะดังกล�าวอย�างเพียงพอ มี

ประสิทธิภาพ และภายในเวลาท่ีเหมาะสม 

8. รายงานต�อคณะกรรมการบริษัทเพื ่อแก�ไขปรับปรุงภายในเวลาที ่คณะกรรมการตรวจสอบ

เห็นสมควร ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบพบหรือมีข�อสงสัยว�ามีรายการที่เกิดความขัดแย�งทาง
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ผลประโยชน�  การทุจร ิตหรือมีสิ ่งผิดปกติหร ือมีความบกพร�องที ่สําคัญในระบบควบคุมภายใน  

พระราชบัญญัติหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� พ.ศ.2535 (รวมทั้งฉบับแก�ไขเพิ่มเติม) ข�อกําหนดของ

ตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทหรือผู�บริหารจะต�องดําเนินการให�มีการแก�ไข

ปรับปรุงภายในเวลาตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบกําหนด หากไม�ดําเนินการให�คณะกรรมการตรวจสอบ

เป�ดเผยไว�ในรายงานประจําป� 
9. ทบทวนและแก�ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอย�างน�อยป�ละครั้งหรือตามความจําเป�น เพื่อให�

ทันสมัยและเหมาะสมกับสภาพแวดล�อมขององค�กรและนําเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ 

10. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด�วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 
 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด�วย กรรมการอิสระท่ีไม�เป�น

ผู�บริหารของกลุ�มบริษัท จํานวน 3 ท�าน ดังน้ี 

 

ชือ่ ตาํแหน�ง 

1. นายมนัส แจ�มเวหา ประธานกรรมการตรวจสอบ [กรรมการอิสระ] 

2. นายชาตรี ศิริพานิชกร กรรมการตรวจสอบ [กรรมการอิสระ] 

3. นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการตรวจสอบ [กรรมการอิสระ] 
 

คณะกรรมการตรวจสอบได�รับการแต�งตั้งโดย มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2560 

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560 โดยมี นายชาตรี ศิริพานิชกร เป�นผู�มีความรู�และประสบการณ�ทางบัญชีและ

การเงินเพียงพอท่ีจะทําหน�าท่ีสอบทานความน�าเช่ือถือของงบการเงินของบริษัทฯ ได� โดยมีประสบการณ�ใน

การสอบทานงบการเงิน ดังน้ี 

 

ประวัติการศึกษา และประวัติการอบรม 

- เนติบัณฑิตไทย สํานักอบรมศึกษากฎหมาย แห�งเนติบัณฑิตสภา 

- ปริญญาตรี พาณิชย�ศาสตร�และการบัญชี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� 

- ปริญญาตรี นิติศาสตร� มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� 

- ประกาศนิยบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program รุ�น 100/2556  

  สมาคมส�งเสริมสถาบันกรรมการ  บริษัทไทย 

- ผู�สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 2538 
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 ประวัติการทํางาน 

ช�วงเวลา ตาํแหน�ง / บริษทัฯ 

2559 – ป�จจุบัน กรรมการ / กรรมการอิสระ บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จํากัด (มหาชน) 

2557 – ป�จจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ท�าเรือราชาเฟอร�ร่ี จํากัด (มหาชน) 

2556 – ป�จจุบัน กรรมการ / กรรมการอิสระ บริษัท ท�าเรือราชาเฟอร�ร่ี จํากัด (มหาชน) 

2556 – 2557 กรรมการตรวจสอบ บริษัท ท�าเรือราชาเฟอร�ร่ี จํากัด (มหาชน) 

 

โดยมี นายวรรธนัย ภัทรเสน ดํารงตําแหน�งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

ในป� 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 จํานวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 

และจํานวนครั้งท่ีกรรมการตรวจสอบแต�ละท�านเข�าร�วมประชุมเป�นดังต�อไปน้ี 

 

ชือ่ 
การประชมุคณะกรรมการ 

จาํนวนครัง้การประชมุ จาํนวนครัง้การประชมุ 

1. นายมนัส แจ�มเวหา 4 4 

2. นายชาตรี ศิริพานิชกร 4 4 

3. นางเกศรา มัญชุศรี 4 4 

 

2.  คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค�าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค�าตอบแทน ประกอบด�วยกรรมการบรษัิท จํานวนไม�น�อย

กว�า 3 คน โดยมีกรรมการอิสระ อย�างน�อยกึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งได�รับการแต�งตั้งจาก

คณะกรรมการบริษัท โดยมีวาระการดํารงตําแหน�งเท�ากับวาระการดํารงตําแหน�งของกรรมการบริษัท ท้ังน้ี 

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค�าตอบแทนจะต�องเป�นกรรมการอิสระซึ่งไม�ใช�ประธานกรรมการ

ของบริษัท หรือประธานคณะกรรมการชุดย�อยอ่ืนๆ โดยคณะกรรมการบริษัทเป�นผู�แต�งตั้ง 
  

 ขอบเขตอํานาจหน�าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค�าตอบแทน 

1. คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค�าตอบแทนมีบทบาทหน�าที่ในด�านการสรรหา กําหนดนโยบาย 

หลักเกณฑ�และวิธีการในการสรรหากรรมการเพื่อเสนอให�คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ โดย

คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให�เข�าดํารงตําแหน�งต�างๆ ได�แก� กรรมการ กรรมการใน

คณะกรรมการชุดย�อย ซึ ่งหมายถึง คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกําหนด

ค�าตอบแทน 

2. คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค�าตอบแทน มีหน�าที ่ เป�ดเผยนโยบายและรายละเอียดของ

กระบวนการสรรหาในรายงานประจําป�ของบริษัทฯ และปฏิบัติหน�าที่อื่นที่เกี่ยวข�องตามที่ได�รับมอบหมาย

จากคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งบทบาทหน�าที่ในด�านกําหนดค�าตอบแทนของกรรมการบริษัท กําหนด
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นโยบายการจ�ายค�าตอบแทนและผลประโยชน�อื่น รวมถึงจํานวนค�าตอบแทนและผลประโยชน�อื ่นให�แก�

กรรมการภายใต�กรอบที่ได�รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู�ถือหุ�น โดย

กําหนดหลักเกณฑ�ท่ีชัดเจน โปร�งใส เพื่อเสนอให�คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ 

3. คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค�าตอบแทน มีหน�าที ่ดูแลให�กรรมการได�รับผลตอบแทนท่ี

เหมาะสมกับหน�าที่และความรับผิดชอบ โดยกรรมการที่ได�รับมอบหมายให�มีหน�าที่และความรับผิดชอบ
เพิ่มขึ้นควรได�รับค�าตอบแทนท่ีเหมาะสมกับหน�าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได�รับมอบหมายน้ัน โดยกําหนดแนว

ทางการประเมินผลงานของกรรมการและผู�มีอํานาจในการจัดการเพื่อพิจารณาปรับผลตอบแทนประจําป� 

4. คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค�าตอบแทน มีหน�าที ่ ส�งเสริมและอํานวยความสะดวกให�

กรรมการบริษัทและผู�บริหาร เข�าร�วมสัมมนาและการฝ�กอบรมจากองค�กร หน�วยงานหรือสถาบันท่ีมีความ

ชํานาญเพื่อให�มีการปรับปรุงการบริหารจัดการอย�างต�อเน่ือง 

5. คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค�าตอบแทน มีหน�าที่ จัดให�มีการฝ�กอบรมและให�ความรู�แก�

กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู�บริหาร เลขานุการบริษัท และพนักงานท่ีเก่ียวข�องในระบบการกํากับดูแล

กิจการของบริษัท 

6. คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค�าตอบแทน มีหน�าท่ีจัดให�ประธานเจ�าหน�าท่ีบริหารรายงานเพื่อ

ทราบเป�นประจําถึงแผนการพัฒนาและสืบทอด ซึ่งประธานเจ�าหน�าท่ีบริหารและผู�บริหารระดับสูงควรมีการ

เตรียมให�พร�อมเป�นแผนท่ีต�อเน่ืองถึงแผนสืบทอดงานในกรณีท่ีไม�สามารถปฏิบัติงานได� 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค�าตอบแทนของบริษัท

ประกอบด�วย กรรมการอิสระ 2 ท�าน และกรรมการบริหาร 1 ท�าน รวมท้ังส้ิน 3 ท�าน ดังน้ี 

ชือ่ ตาํแหน�ง 

1. นายชาตรี ศิริพานิชกร ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค�าตอบแทน [กรรมการอิสระ] 

2. นายมนัส แจ�มเวหา กรรมการสรรหาและพิจารณาค�าตอบแทน [กรรมการอิสระ] 

3. นายธนากร ธนวริทธ์ิ กรรมการสรรหาและพิจารณาค�าตอบแทน [กรรมการบริหาร] 

 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค�าตอบแทน ได �ร ับการแต�งตั ้งโดย มติที ่ประชุม

คณะกรรมการบริษัท ครั ้งที ่ 4/2560 เมื ่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560  โดยมี นายธราดล ธารีสาร ดํารง

ตําแหน�งเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค�าตอบแทน 

 

ในป� 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 จํานวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการสรร

หาและพิจารณาค�าตอบแทน และจํานวนครั้งท่ีกรรมการสรรหาและพิจารณาค�าตอบแทนแต�ละท�านเข�าร�วม

ประชุมเป�นดังต�อไปน้ี 

ชือ่ 
การประชมุคณะกรรมการ 

จาํนวนครัง้การประชมุ จาํนวนครัง้การประชมุ 

1. นายชาตรี ศิริพานิชกร 2 2 

2.  นายมนัส  แจ�มเวหา 2 2 

3.  นายธนากร  ธนวริทธ์ิ 2 2 
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3.  คณะกรรมการบริหาร 

 ขอบเขตอํานาจหน�าที่ของคณะกรรมการบริหาร 

1. รับผิดชอบการบริหารในเรื่องเก่ียวกับการดําเนินงานตามปกติของธุรกิจและงานบริหารของกลุ�ม

บริษัทพิจารณากําหนดนโยบาย ทิศทาง และกลยุทธ� การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อเสนอให�ที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติและ/หรือให�ความเห็นชอบ รวมถึงการตรวจสอบและติดตามผล

การดําเนินงานของกลุ�มบริษัทตามนโยบายท่ีกําหนด 

2. พิจารณาอนุมัติงบประมาณโครงการลงทุนท่ีมีมูลค�าต�นทุนโครงการไม�เกิน 3,000 ล�านบาท ตาม

กรอบและหลักเกณฑ�ท่ีกําหนดโดยคณะกรรมการบริษัท, อนุมัติซื้อท่ีดินไม�เกิน 1,200 ล�านบาทต�อโครงการ 

และอนุมัตินโยบายการขายและค�านายหน�า เป�นต�น 

3. มีอํานาจแต�งตั ้งและควบคุมกํากับดูแลให�การดําเนินงานของคณะทํางานที ่แต�งตั้งบรรลุตาม

นโยบายและเป�าหมายท่ีกําหนด 

4. พิจารณาให�ความเห็นชอบในการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงโครงสร�างการบริหาร ระเบียบปฏบิตัิ 

และขั้นตอนการทํางานของแต�ละสายงาน 

5. ปฏิบัติหน�าท่ีด�วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวังและความซื่อสัตย�สุจริต รวมท้ังต�องปฏิบัติให�

เป�นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค� ข�อบังคับบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู�ถือหุ�น เว�นแต�ในเรื่องที่ต�องรับ

อนุมัติจากท่ีประชุมผู�ถือหุ�นหรือคณะกรรมการบริษัทก�อนการดําเนินการ 

6. ปฏิบัติหน�าท่ีอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริหารของบริษัทประกอบด�วย กรรมการบริหาร จํานวน 4 ท�าน 

ดังน้ี 

ชือ่ ตาํแหน�ง 

1. นายธนากร ธนวริทธ์ิ ประธานกรรมการบริหาร 

       นายสมชาย ชาญธนเวทย�1 รองประธานกรรมการบริหาร 

2. นายดุษฎี เล็กยิ้ม กรรมการบริหาร 

3. นายรวิสุต บุญอาภา กรรมการบริหาร 

4. นางสาวสุธิดา พันไพศาล กรรมการบริหาร 

    หมายเหตุ : 1. เกษียณอายุเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 

โดยมี นายธราดล ธารีสาร ดํารงตําแหน�งเลขานุการคณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริหารได�รับการแต�งตั้งโดย มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2560 เม่ือ

วันท่ี 20 มิถุนายน 2560  

ในป� 2563 สิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 2563 จํานวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการบริหาร และ

จํานวนครั้งท่ีกรรมการบริหารแต�ละท�านเข�าร�วมประชุมเป�นดังต�อไปน้ี 
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ชือ่ 
การประชมุคณะกรรมการ 

จาํนวนครัง้การประชมุ จาํนวนครัง้การประชมุ 

1. นายธนากร ธนวริทธ์ิ 16 16 

2. นายดุษฎี เล็กยิ้ม 16 16 

3. นายรวิสุต บุญอาภา 16 16 

4. นางสาวสุธิดา พันไพศาล 16 16 

5. นายสมชาย ชาญธนเวทย�1 16 9
1 

      หมายเหตุ : 1.เกษียณอายุ เมื่อวันที ่1 กันยายน 2563 

 

7.4 ข�อมูลเกี่ยวกับผู�บริหาร  

7.4.1 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีผู�บริหารสูงสุด และผู�บริหาร รวม 5 ท�าน ดังน้ี 

ชือ่ ตาํแหน�ง 

1. นายธนากร ธนวริทธ์ิ ประธานเจ�าหน�าท่ีบริหาร 

2. นายดุษฎี เล็กยิ้ม ผู�ช�วยรองประธานเจ�าหน�าท่ีบริหาร 

3. นางสาวชวนา ธนวริทธ์ิ ประธานเจ�าหน�าท่ีกลุ�มงานการจัดการ 

4. นายรวิสุต บุญอาภา ประธานเจ�าหน�าท่ีกลุ�มงานการตลาด 

5. นางสาวสุธิดา พันไพศาล1
 ประธานเจ�าหน�าท่ีกลุ�มงานการเงิน 

     หมายเหตุ : 1. ได�รับการแต�งต้ัง เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 

 

1.  ประธานเจ�าหน�าที่บริหาร 

 ขอบเขตอํานาจหน�าที่ของประธานเจ�าหน�าที่บริหาร 

1. กําหนดกลยุทธ� และแผนการทางธุรกิจ และดําเนินการเพื่อให�บรรลุเป�าหมายตาม กลยุทธ�และ

แผนธุรกิจ  

2. การกํากับดูแลการดําเนินงานของกลุ�มบริษัทโดยรวมเพื่อเป�นไปตามวัตถุประสงค�ของการ

ดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

3. แสวงโอกาสทางธุรกิจและการลงทุนใหม�ๆ ท่ีเก่ียวข�องกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ และบริษัทย�อย 

เพื่อเพิ่มรายได�ให�แก�บริษัทฯ 

4. อนุมัติในหลักการการลงทุนในการขยายธุรกิจ ตลอดจนการร�วมทุนกับผู�ประกอบกิจการอื่นๆ 

และให�นําเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติขายในท่ีประชุมคราวถัดไป 

5. อนุมัติการรายการท่ีสําคัญ เช�น การซื้อทรัพย�สินถาวรท่ีมีมูลค�าไม�เกิน 5.0 ล�านบาท และ การ

ทําธุรกรรมทางการเงินท้ังด�านเงินกู�และเงินค้ําประกัน เป�นต�น 

6. อนุมัติการใช�จ�ายเงินลงทุนที่สําคัญๆ ที่ได�กําหนดไว�ในงบประมาณรายจ�ายสําหรับป� หรือท่ี

คณะกรรมการบริษัทได�เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว�แล�ว 

7. จัดให�มีการจัดทํานโยบายธุรกิจของกลุ�มบริษัท แผนงานทางธุรกิจ และงบประมาณ เพื่อนําเสนอ

ต�อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัต ิและมีหน�าท่ีในการรายงานความคืบหน�าของแผนงานธุรกิจท่ี

ได�รับอนุมัต ิตลอดจนงบประมาณท่ีได�รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทตามช�วงระยะเวลาท่ีได�กําหนดไว� 
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8. บริหารจัดการการดําเนินธุรกิจของกลุ�มบริษัทเพื่อให�สอดคล�องกับนโยบายธุรกิจของกลุ�ม

บริษัท แผนงานทางธุรกิจและงบประมาณเพื่อบรรลุจุดมุ�งหมายทางการเงิน  

9. ส่ังการ ออกระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให�การปฏิบัติงานเป�นไปตามนโยบาย 

10. ประสานงาน ผู�บริหาร และพนักงาน เพื่อปฏิบัติตามนโยบายและทิศทางทางธุรกิจที่ได�รับจาก

คณะกรรมการบริษัท 

11. พิจารณาอนุมัติการจ�ายค�าใช�จ�ายการดําเนินงานปกติ อนุมัติการลงทุนในตราสารและ

หลักทรัพย� เพื่อบัญชีบริษัทฯ ในวงเงินตามท่ีคณะกรรมการบริษัทอนุมัติไว� 

12. ดูแลการทํางานของพนักงานให�เป�นไปตามนโยบาย กฎระเบียบต�างๆ รวมถึงการปฏิบัติงานด�วย

หลักธรรมา ภิบาล ในการทําธุรกิจ 

13. ส�งเสริมพัฒนาความรู�ความสามารถ และศักยภาพของพนักงานเพื่อเพิ่มศักยภาพขององค�กร 

14. พิจารณาแต�งตั้งท่ีปรึกษาต�างๆ ท่ีจําเป�นต�อการดําเนินการของกลุ�มบริษัท 

15. พิจารณาอนุมัติการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันที่เป�นเงื่อนไขปกติทางการค�า ภายใต�นโยบายท่ี

ได�รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ในการพิจารณาอนุมัติดังกล�าวจะเป�นไปตามประกาศ ข�อบังคับ 

และ/หรือ ระเบียบท่ีเก่ียวข�องกับตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย 

16. บริหารงานทรัพยากรบุคคล อนุมัติการว�าจ�าง กําหนดอัตราเงินเดือน ตําแหน�งงาน เพื่อให�มี

ประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจของกลุ�มบริษัททั้งระบบ รวมทั้งอนุมัติการแต�งตั้ง โยกย�าย และเลิกจ�าง

พนักงาน 
 

7.4.2  ค�าตอบแทนกรรมการและผู�บรหิาร 

ค�าตอบแทนกรรมการ 

กรรมการแต�ละท�านจะได�รับค�าตอบแทนในรูปแบบของเบ้ียประชุมตามท่ีได�เข�าร�วมประชุมจริง โดยมี

รายละเอียดของค�าเบ้ียประชุมต�อครั้ง ดังน้ี 

- ประธานกรรมการบริษัท 80,000.-  

- กรรมการบริษัท 30,000.-  

- ประธานกรรมการตรวจสอบ 40,000.-  

- กรรมการตรวจสอบ 30,000.-  

- ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค�าตอบแทน 20,000.-  

- กรรมการสรรหาและพิจารณาค�าตอบแทน 10,000.-  
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ณ ป� 2563 สิ้นสุดวันที ่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริษัทได�รับค�าตอบแทนรวมทั้งส้ิน 

เท�ากับ 2,020,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

             หน�วย : บาท 

 

ชือ่ 
ตาํแหน�ง 

 

ป� 2562 

1. นางเกศรา มัญชุศรี ประธานกรรมการ 

กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ 

 

 

920,000 

2. นายมนัส แจ�มเวหา กรรมการอิสระ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 

480,000 

3. นายชาตรี ศิริพานิชกร กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ 

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค�าตอบแทน 

 

 

430,000 

4. นายธนากร ธนวริทธ์ิ กรรมการ 

กรรมการสรรหาและพิจารณาค�าตอบแทน 

 

320,000 

5. นายดุษฎี เล็กยิ้ม กรรมการ 300,000 

6. นางสาวชวนา ธนวริทธ์ิ กรรมการ 300,000 

 

ค�าตอบแทนอืน่ของกรรมการ 

- ไม�มี – 
 

ค�าตอบแทนผู�บรหิาร 

 ในป� 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ผู�บริหารของกลุ�มบริษัทได�รับค�าตอบแทน ในรูปของ

เงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนอ่ืน (โดยไม�รวมค�าตอบแทนกรรมการท่ีได�กล�าวไว�ข�างต�น) รวมท้ังส้ิน เท�ากับ 

21,113,628.00 บาท   
 

ค�าตอบแทนอืน่ของผู�บรหิาร 

เงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

บริษัทได�จัดให�มีกองทุนสํารองเล้ียงชีพให�แก�ผู�บริหาร  โดยบริษัทได�สมทบในอัตราส�วนร�อยละ 3 และ
ร�อยละ 5 ของเงินเดือน โดยในป� 2563 บริษัทได�จ�ายเงินสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพสําหรับผู�บริหาร 5 ราย 

รวมท้ังส้ิน 818,877.00 บาท 
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7.5 ข�อมูลเกี่ยวกับพนักงาน 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563  บริษัทและบริษัทย�อยมีพนักงาน ท้ังหมด 144 คน  ซึ่งแยกตามสายงาน

ได�ดังน้ี 

กลุ�มงาน สายงาน 

จาํนวนพนักงาน  

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563 

1. บริหาร 

1.1 คณะผู�บริหาร 51 

1.2 สํานักประธานเจ�าหน�าท่ีบริหาร 2 

1.3 พัฒนาโครงการและร�วมทุน 6 

2.ปฏิบัติการ 

2.1 ฝ�ายก�อสร�าง 25 

2.2 ฝ�ายการพัฒนาผลิตภัณฑ� 2 

2.3 ฝ�ายกฎหมายและรัฐกิจสัมพันธ� 4 

2.4 บริการหลังการขาย 10 

3. การเงิน 

3.1 ฝ�ายการเงินและบัญชี 24 

3.2 ฝ�ายจัดซ้ือจัดจ�าง 3 

3.3 ฝ�ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 4 

4. การตลาด 

4.1 ฝ�ายขาย 34 

4.2 ฝ�ายการตลาด 2 

4.3 ฝ�ายพัฒนาธุรกิจ 1 

4.4 ฝ�ายสื่อสารองค�กร 4 

4.5 โอนกรรมสิทธิ และ Call Center 6 

5. ธุรการ 5.1 ฝ�ายทรัพยากรบุคคล 11 

    6. บริษัทย�อย 6 

จาํนวนพนักงาน (ไม�รวมผู�บรหิาร) 144 

หมายเหตุ 1 : จํานวนพนักงาน (รวมผู�บริหาร 5 คน) =149 คน 
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ข�อพพิาทด�านแรงงานทีส่าํคญัในระยะ 3 ป�ทีผ่�านมา 

 -ไม�มี- 

ผลตอบแทนรวมของพนักงาน 

บริษัทได�จ�ายผลตอบแทนให�แก�พนักงาน ในป� 2563 จํานวนทั้งสิ ้น 111,968,769.- บาท ซึ่ง

ผลตอบแทน ได�แก� เงินเดือน ค�าล�วงเวลา เงินช�วยเหลือค�าครองชีพ เงินโบนัส เงินช�วยเหลือพิเศษ เงิน

ประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพ เป�นต�น ผลตอบแทนรวมของพนักงานของกลุ�มบริษัท ใน 

ป� 2563 มีรายละเอียดดังน้ี 

                  หน�วย :บาท 

ลกัษณะผลตอบแทน ป� 2563 

จํานวนคน 144 

เงินเดือน / คอมมิชชั่น / อินเซนทีฟ / โบนัส 108,570,860.- 

เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 1,723,349.- 

สวัสดิการและอ่ืนๆ 1,296,492.- 

ค�าล�วงเวลา 378,068.- 

รวม 111,968,769.- 

 

นโยบายด�านการพัฒนาบุคลากร 

กลุ�มบริษัทมีนโยบายส�งเสริมพัฒนาพนักงานให�มีความรู� ทักษะ และทัศนคติเกี่ยวกับงาน เป�นไป

ตามความสามารถท่ีตําแหน�งงานน้ันๆ ต�องการ โดยมีแนวทางในการพัฒนาท่ีหลากหลาย ได�แก� ส�งเสริมให�

พนักงานเพิ่มพูนความรู�ให�ตัวเองโดยผ�านสื่ออิเลคทรอนิคส�ต�างๆ การจัดอบรมสัมมนาโดยวิทยากรที่มี

ความรู�ความสามารถจากภายนอกองค�กร การฝ�กอบรมจากผู�มีประสบการณ�ในองค�กร การสอนงานโดย

หัวหน�างาน (Coaching) การเรียนรู�จากการปฏิบัติงานจริง (On the Job Training) การศึกษาดูงานท้ัง

ภายในและภายนอกประเทศ การถ�ายทอดความรู�ระหว�างเพื่อนร�วมงาน  และการเรียนรู�ร�วมกันระหว�าง

ผู �บริหารและพนักงานตามแนวทาง Learning Organization นอกจากนี้กลุ �มบริษัทได�พยายามปรับ

กระบวนการทํางานของแต�ละส�วนงาน เพื่อให�การทํางานมีความคล�องตัว มีประสิทธิภาพ  และจัดสรร

พนักงานให�มีโอกาสปฏิบัติงานในส�วนงานที่พนักงานมีความรู�  ความชํานาญในงานนั้น ๆ  เป�นอย�างดี 

สอดคล�องกับแผนการสืบทอดงานในทุกส�วนงาน 
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กลุ�มบริษัทให�ความสําคัญในเรื ่องการพัฒนาบุคลากรในองค�กร เพื ่อให�บุคลากรมีคุณสมบัติ

เหมาะสมท่ีจะปฏิบัติภารกิจขององค�กรให�เป�นท่ีสําเร็จ เพื่อสร�างองค�กรให�เป�น Employer of Choice ในกลุ�ม

ธุรกิจอสังหาริมทรพัย� โดยให�ความสําคัญตั้งแต�กระบวนการสรรหาพนักงานใหม�ซึง่เป�นกลุ�มคนท่ีมีคุณภาพ 

รวมไปถึงการรักษาและพัฒนาพนักงานอย�างจริงจัง โดยเฉพาะอย�างยิ่งพนักงานที่มีศักยภาพสูง หรือ 

Talent ซึ่งถือเป�นส�วนสําคัญในการ Human resource เป�นการรักษาประสิทธิภาพขององค�กร ลดอัตรา

การสูญเสียบุคลากรท่ีมีความรู�ประสบการณ� และนํามาซึ่งความได�เปรียบในการแข�งขันท่ีย่ังยืน 

กลุ�มบริษัทวางแผนการพัฒนาบุคลากรผ�านกลยุทธ�ทั้ง 7 คือ 

1. Put the right man on the right job การมอบหมายงานให�ถูกกับบุคคล คืองานชนิดใดเหมาะ

กับคน ประเภทใดโดยดูจากบุคลิกภาพ อุปนิสัย ทักษะ และศักยภาพ 

2. Engagement การทําให�พนักงานในองค�กรรู�สึกภูมิใจผูกพันกับองค�กร อีกท้ังยังเน�นการทํางาน

ช�วยเหลือกันแบบครอบครัวส�งเสริมให�พนักงานรักงาน และมีความภักดีต�อองค�กรที่ทําให�พนักงานมุ�งม่ัน 

ทุ�มเทสติป�ญญาและกําลังความสามารถ 

3. Career Path & People Development การพฒันาและวางระบบความก�าวหน�าในสายงาน ก็จะ

ทําให�พนักงานรู�สึกถึงความก�าวหน�าในองค�กร และมีแรงจูงใจท่ีอยากจะทํางานกับองค�กรไปนานๆ อีกท้ังยัง

ส�งเสริมการฝ�กอบรม (Training) เพื่อเพิ่มทักษะของพนักงานให�หลากหลาย และต�อยอดต�อไป 

4.  OKR (Objective & Key Result) วัตถุประสงค�ที ่อยากทําให�สําเร็จหรือเป�าหมายที่อยาก

เดินทางไปให�ถึง และตัวช้ีวัดบอกว�าจะเดินทางไปสู�เป�าหมายน้ันอย�างไร คือการตั้งเป�าหมายให�แต�ละคน โดย

เป�าหมายของทุกคนสอดคล�องกันท้ังองค�กร เพื่อผลักดันองค�กรให�บรรลุเป�าหมายในภาพรวมได� 

5. Reward เพื่อท่ีจะดึงดูดและจูงใจพนักงานให�ทํางานให�กับองค�กร โดยมุ�งเน�นให�พนักงานเกิดแรง

กระตุ�นทางบวกในการทํางาน ส�งเอาแรงผลักดันนี ้ไปสร�างผลงานที่ดี และเมื่อสร�างผลงานที่ดีแล�วก็จะ

ย�อนกลับมารับ Reward ท่ีดีก็จะวนแบบน้ีไปเรื่อยๆ 

6. Working Environment สภาพแวดล�อมการทํางาน กลุ�มบริษัทเชื่อเสมอว�าเมื่อพนักงานได�

ทํางานในสภาพแวดล�อมท่ีดีจะส�งผลให�มีความคิดสร�างสรรค� และมีความสุขพร�อมจะถ�ายทอดส่ิงดีๆ ลงไปใน

ผลงานท่ีทํา อีกท้ังการสนับสนุนทุกด�านเพื่ออํานวยความสะดวกในการทํางานไม�ว�าเป�นด�านโปรแกรมต�างๆ 

รวมไปถึงการดูแลเรื่องการใช�ชีวิตของพนักงาน อาทิ การจัดอาหารเช�าให�กับพนักงาน การจัดพื้นท่ีพักผ�อน 

ห�องนอนกลางวัน เป�นต�น 

7.  Retain การทําให�พนักงานอยู�กับองค�กรไปนานๆ โดยมีการวัดความพึงพอใจและรับฟังความ

คิดเห็นของพนักงานเพื่อนํามาปรับปรุงอย�างต�อเน่ือง 
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7.6 ข�อมูลสําคัญอื่น ๆ  รายช่ือผู�ท่ีได�รับมอบหมายให�รับผิดชอบในเรื่องต�างๆ ประกอบด�วย 
 

ผู�ควบคมุดแูลการทาํบญัช ี  : นางสาวสุธดิา พันไพศาล 
 

ผู�ตรวจสอบภายในทีว่�าจ�างจากภายนอก  : นายวีระพงษ� กฤษดาวัฒน� 

      บริษัท ดีลอยท� ทู�ช โธมัทสุ ไชยยศ ท่ีปรึกษา จํากัด 
 

หวัหน�างานนกัลงทนุสมัพนัธ�   : นายวรรธนัย ภัทรเสน 
 

เลขานกุารบรษิทั    : นายธราดล ธารีสาร 

 

ค�าสอบบญัช ี

ค�าตอบแทนของผู�สอบบัญชี 

ในรอบบัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ และบริษัทย�อยได�จ�ายค�าตอบแทนให�แก�

ผู�สอบบัญชี โดยแบ�งเป�นค�าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) และค�าบริการอื่น (Non-Audit Fee) 

ได�แก� ค�าถ�ายเอกสาร ค�าล�วงเวลา ค�าเดินทาง เป�นต�น สรุปได�ดังน้ี 
 

ค�าตอบแทนจากการสอบบญัช ี(Audit Fee) 

                          หน�วย : ล�านบาท 

บริษทั ค�าสอบบญัช ี(AUDIT FEE) 

ป� 2563 

บริษัท ออลล� อินสไปร� ดีเวลลอปเม�นท� จํากัด (มหาชน) 2,180,000.- 

บริษัท ไทยด ีเรียลเอสเตท จํากัด 345,000.- 

บริษัท ออลล� พร�อพเพอร�ตี้ จํากัด 80,000.- 

บริษัท ไรส� เอสเตท จํากัด 210,000.- 

บริษัท ออลล� ลักซ� วัน จํากัด 80,000.- 

บริษัท ออลล� รีเทล 1 จํากัด 300,000.- 

บริษัท ออลล� อินสไปร�-ฮูซิเออร� สุขุมวิท 50 จํากัด 360,000.- 

บริษัท เอ เอช เจ เอกมัย จํากัด 300,000.- 

บริษัท เอจี ทองหล�อ 16 จํากัด 270,000.- 

บริษัท เอเจ เจริญนคร จํากัด 220,000.- 
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ค�าบริการอื่น (Non-Audit Fee)  

                        หน�วย : ล�านบาท 

บริษทั ค�าบริการอืน่ (NON AUDIT FEE) 

ป� 2563 

บริษัท ออลล� อินสไปร� ดีเวลลอปเม�นท� จํากัด (มหาชน) 75,100.- 

บริษัท ไทยด ีเรียลเอสเตท จํากัด 3,100.- 

บริษัท ออลล� พร�อพเพอร�ตี้ จํากัด 400.- 

บริษัท ไรส� เอสเตท จํากัด 400.- 

บริษัท ออลล� ลักซ� วัน จํากัด 400.- 

บริษัท ออลล� รีเทล 1 จํากัด 1,600.- 

บริษัท ออลล� อินสไปร�-ฮูซิเออร� สุขุมวิท 50 จํากัด 2,000.- 

บริษัท เอ เอช เจ เอกมัย จํากัด 1,000.- 

บริษัท เอจี ทองหล�อ 16 จํากัด 600.- 

บริษัท เอเจ เจริญนคร จํากัด 1,000.- 
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8. รายงานผลการดาํเนนิงานสาํคญัด�านการกาํกบัดแูลกจิการ  

 

8.1 สรุปผลการปฏิบัติหน�าที่ของคณะกรรมการในรอบป�ที่ผ�านมา 

กลุ�มบริษัทให�ความสําคัญในหลักการการกํากับดูแลกิจการท่ีด ีและสนับสนุนให�มีการปฏิบัติอย�าง

จริงจังและต�อเนื ่อง โดยให �มีการจัดทํานโยบายการกํากับดูแลกิจการที ่ดี จริยธรรมทางธุรกิจและ

จรรยาบรรณของผู�บริหารและพนักงานเป�นลายลักษณ�อักษร เพื่อให�คณะกรรมการบริษัท ผู�บริหารและ

พนักงาน ยึดถือเป�นหลักปฏิบัต ินอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทยังได�มีการกําหนดนโยบายเกี่ยวกบัการ

กํากับดูแลกิจการท่ีครอบคลุมเรื่องต�างๆ ดังน้ี 

 1.  คณะกรรมการบริษัท ผู�บริหาร และพนักงานทุกคนมุ�งมั่นที่จะนําเอาหลักสําคัญในการกํากับดูแล

กิจการท่ีดีของ บริษัทฯ ท้ัง 6 ประการ คือ  
 

   1.1 ความรับผิดชอบต�อการตัดสินใจและการกระทําของตนเอง สามารถชี้แจงและอธิบายการ

ตัดสินใจน้ันได� (Accountability)  

1.2 ความรับผิดชอบต�อการปฏิบัติหน�าที ่ด�วยขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ 

(Responsibility) 

1.3 การปฏิบัติต�อผู�มีส�วนได�ส�วนเสียอย�างเป�นธรรม มีความเป�นธรรม และมีคําอธิบาย (Fair 

Treatment) 

1.4 ความโปร�งใสในการดําเนินงานท่ีสามารถตรวจสอบได� และมีการเป�ดเผยข�อมูลอย�างโปร�งใส

แก�ผู�ท่ีเก่ียวข�อง (Transparency)  

1.5 การมีวิสัยทัศน�ในการสร�างมูลค�าเพิ ่มให�กับองค�กรในระยะยาว (Vision to Create Long 

Term Value)  

1.6 การมีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ (Ethics) มาใช�ในการดําเนินงาน มี

โครงสร�างการบริหารที่มีความสัมพันธ�กันระหว�างคณะกรรมการบริษัท ผู�บริหาร และผู�ถือหุ�นอย�างเป�น

ธรรม  
 

2. คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทสําคัญในการกําหนดวิสัยทัศน� กลยุทธ� นโยบายและแผนงานท่ีสําคัญ

ของกลุ�มบริษัท โดยจะต�องพิจารณาถึงป�จจัยเสี่ยงและวางแนวทางการบริหารจัดการที่มีความเหมาะสม 

รวมท้ังต�องดําเนินการเพื่อให�ม่ันใจว�าระบบบัญชี รายงานทางการเงินและการสอบบัญชีมีความน�าเช่ือถือ  
 

3. คณะกรรมการบริษัท เป�นผู�พิจารณากําหนดจรรยาบรรณของกลุ�มบริษัท เพื่อให�คณะกรรมการ

บริษัท  ผู�บริหาร พนักงาน รวมถึงลูกจ�างทุกคนใช�เป�นแนวทางในการประพฤติปฏิบัต ิควบคู�ไปกับข�อบังคับ

และระเบียบของกลุ�มบริษัท 
 

4. มีการเป�ดเผยสารสนเทศของกลุ�มบริษัท ทั้งในเรื่องทางการเงินและที่ไม�ใช�เรื่องทางการเงินอย�าง

เพียงพอ เช่ือถือได�และทันเวลา เพื่อให�ผู�ถือหุ�นและผู�มีส�วนได�ส�วนเสียของกลุ�มบริษัท ได�รับสารสนเทศอย�าง

เท�าเทียมกัน มีหน�วยงานประชาสัมพันธ�และหน�วยงานนักลงทุนสัมพันธ� รับผิดชอบในเรื่องการให�ข�อมูลกับ

นักลงทุนและประชาชนท่ัวไป  
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5. ผู�ถือหุ�น และผู�มีส�วนได�เสียจะได�รับการปฏิบัติอย�างเท�าเทียมกัน และเป�นธรรมต�อทุกฝ�าย มีสิทธิใน

การเข�าถึงข�อมูลสารสนเทศ และมีช�องทางในการส่ือสารกับกลุ�มบริษัทท่ีเหมาะสม  
 

6. มีระบบการคัดสรรบุคลากรที ่จะเข�ามารับผิดชอบในตําแหน�งบริหารที ่สําคัญทุกระดับอย�าง

เหมาะสม และมีกระบวนการสรรหาท่ีโปร�งใส เป�นธรรม  
 

7. กรรมการอิสระต�องเป�นผู�ท่ีมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ�ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน 

และ/หรือกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�อง โดยกรรมการอิสระต�องสามารถให�ความเห็นเก่ียวกับการทํางานและสอบ

ทานการบริหารงานของฝ�ายจัดการได�อย�างอิสระเพื่อให�เกิดประโยชน�สูงสุดต�อกลุ�มบริษัท และมีวาระการ

ดํารงตําแหน�งเท�ากับวาระการดํารงตําแหน�งกรรมการบริษัท 
 

ให�แต�งตั้งกรรมการอิสระท�านหนึ่งดํารงตําแหน�งประธานกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ประธานกรรมการ

บริษัท และประธานเจ�าหน�าที่บริหารต�องไม�เป�นบุคคลเดียวกันเพื่อให�มีการแบ�งแยกอํานาจ หน�าที่และความ

รับผิดชอบในการกําหนดนโยบายการกํากับดูแลและการบริหารงานออกจากกันอย�างชัดเจน 
 

ในรอบระยะเวลาบัญชีท่ีผ�านมา กรรมการอิสระของบริษัทไม�มีความสัมพันธ�ทางธุรกิจ หรือการให�บรกิาร

ทางวิชาชีพแต�อย�างใด จึงไม�มีผลต�อการปฏิบัติหน�าท่ีและการให�ความเห็นท่ีเป�นอิสระ   

 

8.1.1 การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติหน�าที่ของคณะกรรมการ 

บทบาทหน�าที่ของคณะกรรมการสรรหา และกําหนดค�าตอบแทน 

1. คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค�าตอบแทนมีบทบาทหน�าท่ีในด�านการสรรหา  กําหนดนโยบาย 

หลักเกณฑ�และวิธีการในการสรรหากรรมการเพื่อเสนอให�คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ โดย

คัดเลือกและเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมให�เข�าดํารงตําแหน�งต�างๆ  ได�แก� กรรมการ  กรรมการใน

คณะกรรมการชุดย�อย ซึ ่งหมายถึง คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกําหนด

ค�าตอบแทน   

2. คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค�าตอบแทน มีหน�าที ่ เป�ดเผยนโยบายและรายละเอียดของ

กระบวนการสรรหาในรายงานประจําป�ของบริษัทและปฏิบัติหน�าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข�องตามท่ีได�รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัท  รวมทั้งบทบาทหน�าที ่ในด�านกําหนดค�าตอบแทนของกรรมการบริษัท   กําหนด

นโยบายการจ�ายค�าตอบแทนและผลประโยชน�อื่น รวมถึงจํานวนค�าตอบแทนและผลประโยชน�อื ่นให�แก�

กรรมการภายใต�กรอบที่ได�รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู�ถือหุ�น โดย

กําหนดหลักเกณฑ�ท่ีชัดเจน โปร�งใส เพื่อเสนอให�คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ  

3. คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค�าตอบแทน มีหน�าที ่ดูแลให�กรรมการได�รับผลตอบแทนท่ี

เหมาะสมกับหน�าที่และความรับผิดชอบ โดยกรรมการที่ได�รับมอบหมายให�มีหน�าที่และความรับผิดชอบ

เพิ่มขึ้นควรได�รับค�าตอบแทนท่ีเหมาะสมกับหน�าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได�รับมอบหมายน้ัน โดยกําหนดแนว

ทางการประเมินผลงานของกรรมการและผู�มีอํานาจในการจัดการเพื่อพิจารณาปรับผลตอบแทนประจําป� 
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4. คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค�าตอบแทน มีหน�าท่ี ส�งเสริมและอํานวยความสะดวกให�

กรรมการบริษัทและผู�บริหาร เข�าร�วมสัมมนาและการฝ�กอบรมจากองค�กร หน�วยงานหรือสถาบันท่ีมีความ

ชํานาญเพื่อให�มีการปรับปรุงการบริหารจัดการอย�างต�อเน่ือง  

5. คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค�าตอบแทน มีหน�าท่ี จัดให�มีการฝ�กอบรมและให�ความรู�แก�

กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู�บริหาร เลขานุการบริษัท และพนักงานท่ีเก่ียวข�องในระบบการกํากับดูแล
กิจการของบริษั 

6. คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค�าตอบแทน มีหน�าท่ีจัดให�ประธานเจ�าหน�าท่ีบริหารรายงานเพื่อ

ทราบเป�นประจําถึงแผนการพัฒนาและสืบทอดงาน ซึ่งประธานเจ�าหน�าท่ีบริหารและผู�บริหารระดับสูงควรมี

การเตรียมให�พร�อมเป�นแผนท่ีต�อเน่ืองถึงแผนสืบทอดงานในกรณีท่ีไม�สามารถปฏิบัติหน�าท่ีได� 
 

 ในการแต�งตั ้งกรรมการ คณะกรรมการสรรหาซึ ่งประกอบด�วยกรรมการอิสระจํานวน 2 ราย  

จากจํานวนคณะกรรมการสรรหาท้ังหมด 3  ราย มีหน�าท่ีรับผิดชอบในการพิจารณาคัดเลือกและกล่ันกรอง 

บุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมตามข�อบังคับของบริษัท และเป�นผู�เสนอช่ือผู�ท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อให�ได�

กรรมการมืออาชีพและมีความหลากหลายโดยพิจารณาจากโครงสร�าง ขนาด และองค�ประกอบของ

คณะกรรมการ และเสนอความเห็นต�อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขอความเห็นชอบจากรรมการ จากนั้นจะ

นําเสนอรายช่ือกรรมการดังกล�าวต�อท่ีประชุมผู�ถือหุ�นเป�นผู�เลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ�ต�อไป 
 

 เพื่อให�สอดคล�องหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีด ีและเป�นการคุ�มครองสิทธิของผู�ถือหุ�นส�วนน�อยกลุ�ม
บริษัทได�เป�ดโอกาสให�ผู�ถือหุ�นรายย�อยสามารถนําเสนอผู�ที่มีความเหมาะสมเข�ารับการพิจารณาในการ

แต�งตั้งกรรมการได�ตามหลักเกณฑ� และเงื่อนไขของบริษัทที่ได�แจ�งให�ผู�ถือหุ�นรายย�อยทราบล�วงหน�าก�อนมี

การประชุมสามัญผู�ถือหุ�นประจําป�ทุกครั้ง  
 

 ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ กรรมการแต�ละรายต�องได�รับคะแนนเสียงเห็นชอบเกนิกว�า

กึ่งหนึ่งของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู�ถือหุ�นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยบริษัทให�ผู�ถือหุ�นใช�บัตร

ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป�นรายบุคคล โดยให�ผู�ถือหุ�นลงคะแนนเสียงท้ังหมดท่ีตนมีอยู�เลือกบุคคลท่ีได�รบั

การเสนอช่ือเป�นกรรมการทีละคน 
 

8.1.2 การเข�าร�วมประชุมและการจ�ายค�าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล 

 ในป� 2563 คณะกรรมการบริษัทได�เข�าร�วมประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค�าตอบแทน และการประชุมสามัญผู�ถือหุ�น ประจําป� 2563 เพื่อติดตาม

และกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทอย�างท่ัวถึง รายละเอียดการเข�าร�วมประชุมมีดังน้ี 
 

 

รายชื่อกรรมการ 

 

ตําแหน�ง 

การประชุม 

คณะกรรมการ
บริษัท 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 

สรรหาฯ 

ประชุมสามัญผู�ถือ
หุ�น ป� 2563 

1. นางเกศรา มัญชุศรี ประธานกรรมการ  

กรรมการตรวจสอบ 

10/10 

 

4/4 - 1/1 

2. นายมนัส แจ�มเวหา กรรมการบริษัท 

ประธานกรรมการตรวจสอบ  

กรรมการสรรหาฯ 

10/10 4/4 

 

2/2 1/1 

3. นายชาตรี ศิริพานิชกร กรรมการบริษัท 

ประธานกรรมการสรรหาฯ 

9/101 4/4 2/2 0/11 
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กรรมการตรวจสอบ 

4. นายธนากร ธนวริทธิ์ กรรมการบริษัท 

กรรมการสรรหาฯ 

10/10 - 2/2 1/1 

5. นส. ชวนา ธนวริทธิ์ กรรมการบริษัท 10/10 - - 1/1 

6. นายดุษฎ ีเล็กย้ิม กรรมการบริษัท 10/10 - - 1/1 

หมายเหตุ 1.นายชาตรี ศิริพานิชกร ติดภารกิจในวันดังกล�าว จึงไม�สามารถเข�าร�วมประชุมได�ทั้งการประชุมสามัญผู�ถือหุ�นประจําป� 2563 และ

การประชุมคณะกรรมการ ซ่ึงจัดประชุมในวันเดียวกัน 

 คณะกรรมการบริษัทได�รับค�าตอบแทนจากการเข�าร�วมประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ

ตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค�าตอบแทน ในรูปแบบค�าเบ้ียประชุม ซึ่งคํานวณตามจํานวน

ครั้งท่ีเข�าร�วมประชุมของกรรมการแต�ละท�าน ท้ังน้ี ค�าตอบแทนกรรมการดังกล�าวจะต�องได�รับการอนุมัติจากผู�

ถือหุ�น  

(1)  ค�าตอบแทนท่ีเป�นตัวเงิน 

 ค�าตอบแทนกรรมการ ประกอบด�วยเบ้ียประชุม ซึ่งจ�ายตามจํานวนครั้งท่ีเข�าประชุม ดังน้ี 

 

รายชื่อกรรมการ 

 

ตําแหน�ง 

ค�าตอบแทน (เบี้ยประชุม) 

คณะกรรมการ

บริษัท 

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 

สรรหาฯ 

 

รวม 

1. นางเกศรา มัญชุศรี ประธานกรรมการ  

กรรมการตรวจสอบ 

 

800,000 

 

120,000 

 

- 

 

920,000 

2. นายมนัส แจ�มเวหา กรรมการบริษัท 

ประธานกรรมการตรวจสอบ  

กรรมการสรรหาฯ 

 

 

300,000 

 

 

160,000 

 

 

20,000 

 

 

480,000 

3. นายชาตรี ศิริพานิชกร กรรมการบริษัท 

ประธานกรรมการสรรหาฯ 

กรรมการตรวจสอบ 

 

 

270,000 

 

 

120,000 

 

 

40,000 

 

 

430,000 

4. นายธนากร ธนวริทธิ์ กรรมการบริษัท 

กรรมการสรรหาฯ 

 

300,000 

 

- 

 

20,000 

 

320,000 

5. นส. ชวนา ธนวริทธิ์ กรรมการบริษัท 300,000 - - 300,000 

6. นายดุษฎ ีเล็กย้ิม กรรมการบริษัท 300,000 - - 300,000 

 

ท้ังน้ี คณะกรรมการบริหาร (EXCOM) ไม�มีค�าตอบแทนเป�นตัวเงิน และไม�มีค�าตอบแทนอ่ืน 

(2) ค�าตอบแทนอ่ืน 

ค�าตอบแทนอ่ืนของกรรมการ 

 - ไม�มี -  
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8.1.3 การกาํกบัดแูลบรษิทัย�อยและบรษิทัร�วม 

 ฝ�ายบริหารมีหน�าที ่ต�องรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทย�อย และบริษัทร�วม ต�อที ่ประชุม

คณะกรรมการทุกไตรมาส เพื่อให�คณะกรรมการสามารถควบคุมดูแลการจัดการและรบัผิดชอบการดาํเนินงาน

ของบริษัทย�อยและบริษัทร�วม และเพื่อดูแลรักษาผลประโยชน�ในเงินลงทุนของบริษัท คณะกรรมการได�พิจารณา

ดําเนินการให�ความเห็นชอบในการแต�งตั้งประธานเจ�าหน�าที่บริหารเป�นตัวแทนของบริษัทไปดํารงตําแหน�ง

กรรมการในบริษัทย�อย และบริษัทร�วมทุน รวมถึงเป�นผู�มีอํานาจควบคุม และบริหารในบริษัทดังกล�าวตาม

สัดส�วนการถือหุ�น โดยกําหนดขอบเขตอํานาจหน�าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู�บริหารที่ เป�น

ตัวแทนของบริษัทในบริษัทดังกล�าวในการควบคุมหรือมีส�วนร�วมในการกําหนดนโยบายท่ีสําคัญต�อการดําเนิน

ธุรกิจ  
 

 ทั้งนี้ ให�กรรมการซึ่งเป�นตัวแทนบริษัทดําเนินการกํากับดูแลการเป�ดเผยข�อมูลฐานะการเงินและผล

การดําเนินงาน การทํารายการระหว�างบริษัทดังกล�าวกับบุคคลที่เกี่ยวโยง การได�มาหรือจําหน�ายไปซึ่ง

สินทรัพย� หรือการทํารายการสําคัญอื่นใดของบริษัทดังกล�าว ให�ครบถ�วนถูกต�อง  และใช�หลักเกณฑ�ท่ี

เกี่ยวข�องกับการเป�ดเผยข�อมูลและการทํารายการในลักษณะดังกล�าวข�างต�นในทํานองเดียวกับหลักเกณฑ�
ของบริษัท 
 

 รวมถึงการกําหนดระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมและรัดกุมเพียงพอในบริษัทย�อยท่ีเป�นบริษัท

ท่ีประกอบธุรกิจหลัก และกลไกอ่ืนในการกํากับดูแลบริษัทย�อยดังกล�าว เช�น การอนุมัติการเพิ่มทุนหรือลด

ทุน การเลิกบริษัทย�อย เป�นต�น  

 

8.1.4 การติดตามให�มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกํากับดูแลกิจการ   

 กลุ�มบริษัทให�ความสําคัญในเรื่องการกํากับดูแลกิจการท่ีด ี โดยได�กําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติท่ี

เก่ียวข�องไว�ในนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัทและจรรยาบรรณธุรกิจ พร�อมท้ังส�งเสริมให�เกิดการ

ปฏิบัติอย�างแท�จริงเพื่อสร�างความเช่ือม่ันต�อผู�มีส�วนได�เสียทุกกลุ�ม 

 ในป� 2563 ท่ีผ�านมา บริษัทได�ทําการติดตามและตรวจสอบ เพื่อให�มีการปฏิบัติตามการกํากับดูแล

กิจการท่ีดีของบริษัท เพื่อให�ครอบคลุมในเรื่องของ  

1) การดูแลพนักงานและการไม�เลือกปฏิบัต ิ 

2) การต�อต�านการแข�งขันท่ีไม�เป�นธรรม  

3) การดูแลส่ิงแวดล�อม สุขอนามัยและความปลอดภัยในองค�กร  

4) การรักษาความปลอดภัยของข�อมูลสารสนเทศ  

จากผลการติดตามพบว�า บริษัทได�ดําเนินการปฏิบัติตามแนวทางได�อย�างครบถ�วนแล�ว  
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และบริษัทได�ติดตามเพื่อให�เกิดการปฏิบัติตามการกํากับดูแลกิจการท่ีดีอีก 4 ประเด็น ดังน้ี 

(1) การป�องกันความขัดแย�งทางผลประโยชน� บริษัทได�กําหนดนโยบายว�าคณะกรรมการ ผู�บริหาร และ

พนักงานจะต�องปฏิบัติหน�าท่ีเพื่อผลประโยชน�สูงสุดของบริษัท กรณีท่ีบุคคลใดมีส�วนได�เสียหรือมีส�วนเก่ียวข�อง

ในรายการท่ีพิจารณาว�ามีความเก่ียวโยง บุคคลดังกล�าวจะต�องแจ�งให�หน�วยงานตรวจสอบภายในท่ีดแูลในเรือ่ง

ดังกล�าวทราบ และไม�ร�วมพิจารณาการทําธุรกรรมดังกล�าว 
 

ในป� 2563 ท่ีผ�านมา บริษัทได�ดําเนินตรวจสอบกรณีท่ีอาจก�อให�เกิดความขัดแย�งทางผลประโยชน� ท้ัง

ในส�วนของการดํารงตําแหน�งกรรมการ การทําธุรกรรมของบริษัทท่ีมีกับคู�ค�า ไม�พบว�ามีรายการใดท่ีมีส�วน

เก่ียวข�องกับคณะกรรมการ ผู�บริหาร และพนักงานบริษัท 

ท้ังน้ี เพื่อให�เป�นการยกระดับในการกําหับดูแลกิจการภายในองค�กร บริษัทได�กําหนดให�มีการพิจารณา

ทบทวนโดยคณะกรรมการทุกป�  

 

(2)  การใช�ข�อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน� 

บริษัทได�กําหนดแนวปฏิบัติในการเก็บรักษาข�อมูลภายในของกลุ�มบริษัท และการป�องกันการใช�ข�อมูล

ภายในเพื่อแสวงหาประโยชน�โดยมิชอบ โดยจัดทําเป�นลายลักษณ�อักษร และประกาศให�พนักงานทุกคนยึดถอื

ปฏิบัต ิ

โดยให�กรรมการบริษัท ผู�บริหารระดับสูง และผู�ดํารงตําแหน�งระดับบรหิารในสายงานบัญชีหรอืการเงนิ
หรือเทียบเท�า  รวมถึงผู�บริหารและพนักงานทุกระดับ ที่ได�รับทราบข�อมูลภายในที่เป�นความลับและมีผลต�อ

การเปล่ียนแปลงราคาหลักทรัพย� เพื่อป�องกันการนําข�อมูลไปใช�เพื่อการซื้อขายหลักทรพัย�ของบริษัท โดยให�

กรรมการและผู�บริหาร รวมถึงฝ�ายงานที่มีส�วนเกี่ยวข�องกับข�อมูลสําคัญงดซื้อขายหลักทรัพย�ของบริษัท 

โดยให�งดซื้อขาย 30 วันล�วงหน�าก�อนท่ีงบการเงินจะเผยแพร� และสามารถซื้อขายได�ภายหลังท่ีได�เผยแพร�แล�ว 

1 วันทําการ รวมท้ังงดการซื้อขายในช�วงท่ีข�อมูลสําคัญอ่ืนท่ีกรรมการและผู�บริหารล�วงรู� แต�ข�อมูลน้ันยังไม�

เผยแพร�ต�อผู�ลงทุน 

ให�กรรมการบริษัท ผู�บริหารระดับสูงและผู�สอบบัญชีของบริษัทฯ รายงานการถือครองหลักทรัพย�ใน

บริษัทฯ ของตนและคู�สมรสและบุตรท่ียังไม�บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนการเปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพย�ตาม

หลักเกณฑ�และวิธีการท่ีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย�กําหนด และเป�ดเผย

ไว�ในรายงานประจําป�ของบริษัทฯ 
 

รายงานให�ที่ประชุมผู�ถือหุ�นสามัญประจําป�ทราบถึงการเป�นกรรมการในกิจการอื่นของกรรมการ

บริษัท และผู�บริหารระดับสูง 
 

ในป� 2563 ท่ีผ�านมาไม�พบว�า กรรมการ และผู�บริหารมีการซื้อขายหลักทรัพย�ในช�วงท่ีบริษัทกําหนดให�

งดการซื้อขาย  นอกจากน้ี บริษัทได�เริ่มนําระบบ electronic เข�ามาใช�เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรายงานกับ

ท้ังกรรมการ ผู�บริหารและพนักงานอีกด�วย 
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 (3)  การต�อต�านทุจริตคอร�รัปชัน 

  คณะกรรมการบริษัทได�กําหนดนโยบายต�อต�านการคอร�รัปช่ัน ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการ ครั้งท่ี 

2/2561 เม่ือวันท่ี 15พฤษภาคม 2561 ดังน้ี 

 คณะกรรมการบริษัทมีหน�าท่ีในการกําหนดและอนุมัตินโยบายต�อต�านการคอร�รปัช่ัน และกํากับดูแลให�

มีการต�อต�านการคอร�รัปช่ันท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อให�ม่ันใจว�าฝ�ายบริหารได�ตระหนักถึงความสําคัญในความ

เสียหายท่ีจะเกิดขึ้นจากการคอร�รัปช่ัน 

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน�าท่ีและความรับผิดชอบ ในการสอบทานรายงานทางการเงินและบัญชี 

ระบบการควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี ่ยง เพื ่อให�มั ่นใจในการ

ดําเนินงานของบริษัทฯ เป�นไปอย�างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

ประธานเจ�าหน�าที่บริหารและผู�บริหาร มีหน�าที่ในการกําหนดให�มีระบบ และการควบคุมดูแลเพื่อให�

มั่นใจว�าพนักงานและผู�เกี่ยวข�องทุกฝ�ายได�ปฏิบัติตามนโยบายต�อต�านการคอร�รัปชั่น รวมทั้งทบทวนให�มี

ความเหมาะสม สอดคล�องกับการเปล่ียนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข�อบังคับและข�อกําหนดของกฎหมาย  

ผู�ตรวจสอบภายใน มีหน�าท่ีในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานว�า ถูกต�อง ตรงตามนโยบาย 

ระเบียบปฏิบัต ิและกฎหมายท่ีเก่ียวข�อง เพื่อให�ม่ันใจว�าบริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในท่ีเหมาะสมและเพียงพอ

ต�อการป�องกันความเส่ียงด�านคอร�รัปช่ันท่ีอาจเกิดขึ้น และรายงานต�อคณะกรรมการตรวจสอบ  

ขอบเขตและแนวทางปฏบิตั ิ

 กําหนดให�กรรมการ ผู�บริหาร และพนักงานทุกระดับ ต�องปฏิบัติตามนโยบายการต�อต�านคอร�รัปช่ัน

อย�างเคร�งครัด โดย กรรมการ ผู�บริหาร และผู�จัดการทุกระดับของบริษัทฯ ต�องเป�นแบบอย�างที่ดี ในการ

ปฏิบัต ิตามนโยบายต�อต�านการคอร�รัปช่ัน โดยต�องสร�างความเข�าใจและส�งเสริมให�พนักงานทุกระดับยึดถือ

นโยบายต�อต�านการคอร�รัปช่ันอย�างจริงจัง และต�อเน่ือง  

 นอกจากการดําเนินการตามนโยบายต�อต�านการคอร�รปัช่ันแล�ว กรรมการ ผู�บริหาร และพนักงานทุก

ระดับ ต�องปฏิบัติตามแนวปฏิบัติอื่นๆ ตามที่กําหนดไว�ในนโยบายและข�อบังคับเกี่ยวกับการทํางานของ  

บริษัทฯ  จริยธรรมการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และจรรยาบรรณพนักงาน (Code of Conduct) ทั้งน้ี 

บริษัทฯ ได�มีการบอกกล�าว ประชาสัมพันธ� นโยบายต�อต�านการคอร�รัปช่ัน ผ�านส่ือท้ังภายในและภายนอก  

ได�แก�  Intranet Website และรายงานประจําป� ของบริษัทฯ   
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 บริษัทกําหนดขอบเขตและแนวทางปฏิบัติตามนโยบายต�อต�านการคอร�รัปช่ัน ดังน้ี 

 1.  ไม�ทําพฤตกิรรมใดหรือมอบหมายให�ผู�อื่นกระทําแทนตนเอง ที่เป�นการแสดงถึงเจตนาว�าเป�นการ

ทุจริตคอร�รัปช่ัน การให�และรับสินบน ให�หรือรับของขวัญ ทรัพย�สิน การเล้ียงรับรอง หรือผลประโยชน�ใดๆ 

จากลูกค�า คู�ค�า เจ�าหน�าท่ีของรัฐ และเอกชน หรือผู�มีส�วนเก่ียวข�องกับบริษัทฯ เพื่อให�ได�มาหรือคงไว�ซึ่งธุรกิจ

หรือข�อได�เปรียบทางการแข�งขัน หรือเพื่อประโยชน�ของตนเองและผู�ท่ีเก่ียวข�อง 

 2.  ไม�ละเลยหรือเพิกเฉย เม่ือพบเห็นการกระทําท่ีเข�าข�ายการทุจริตคอร�รัปช่ันท่ีเก่ียวข�องกับบริษัทฯ 

โดยถือเป�นหน�าที่ที่ต�องแจ�งให�ผู�บังคับบัญชาหรือบุคคลท่ีรับผิดชอบทราบ และให�ความร�วมมือในการ

ตรวจสอบข�อเท็จจริงต�างๆ 

 3.  บริษัทฯ จะให�ความเป�นธรรมและคุ�มครองบุคคลท่ีปฏิเสธการคอร�รัปช่ัน หรือแจ�งเบาะแสเรื่องการ

คอร�รัปชั่นให�กับบริษัทฯ ตามที่กําหนดไว�ในมาตรการคุ�มครองผู�ร�องเรียน หรือผู�ที่ให�ความร�วมมือในการ

รายงานการทุจริตคอร�รัปช่ัน 

 4.  ผู�ที่กระทําการทุจริตคอร�รัปชั่น เป�นการกระทําผิดจรรยาบรรณ ซึ่งจะต�องได�รับการพิจารณา 

บทลงโทษ ตามระเบียบว�าด�วยวินัยพนักงานของบริษัทฯ ที่กําหนดไว� และอาจได�รับโทษตามกฎหมายหาก

การกระทําน้ันผิดกฎหมาย 

 5.  บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญในการเผยแพร� ให�ความรู� และทําความเข�าใจกับบุคคลที่ต�อง

ปฏิบัติหน�าที่ ที่เกี่ยวข�องกับบริษัทฯ หรืออาจเกิดผลกระทบต�อบริษัทฯ ในเรื่องที่ต�องปฏิบัติให�เป�นไปตาม

นโยบายต�อต�านทุจริตคอร�รัปช่ันน้ี 

 6.  บริษัทฯ จัดให�มีกระบวนการตรวจสอบและระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

อย�างสม่ําเสมอเพื่อป�องกันมิให�มีการคอร�รัปช่ัน 

การบรจิาคเพือ่การกศุล การสาธารณประโยชน�และเงนิสนบัสนนุ 

 บริษัทฯ กําหนดให�มีการบริจาคเพื่อการกุศล การสาธารณประโยชน�  โดยต�องเป�นไปอย�างโปร�งใส 

ถูกต�องตามกฎหมาย และไม�ขัดต�อศีลธรรม รวมทั้งไม�เป�นการกระทําที่จะก�อให�เกิดผลเสียหายต�อสังคม

ส�วนรวม   

การประเมนิความเสีย่ง 

 ผู�บริหารของบริษัทฯ จัดให�มีการประเมินความเส่ียงด�วยตนเอง CSA.:(Control Self Assessment) 

อย�างสม่ําเสมอ เช�น ความเส่ียงอันอาจเกิดจากการทุจริต หรือการคอร�รัปช่ัน 
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การรบัแจ�งข�อมลูหรอืข�อร�องเรยีน 

 บริษัทฯ จัดให�มีการเผยแพร�ช�องทางแจ�งข�อมูลหรือข�อร�องเรียน  ผ�านทางเว็บไซต�ของบริษัทฯ  โดย

การประกาศกําหนด วิธีการ และแนวปฏิบัติไว�  

บทลงโทษ   

 การลงโทษให�เป�นไปตามระเบียบข�อบังคับของบริษัทฯ ที่ได�ประกาศไว�แล�ว และเป�นไปตามกฎหมายท่ี

เก่ียวข�อง 

 บริษัทฯ จะทําการทบทวนนโยบายต�อต�านการคอร�รัปชั ่น อย�างน�อยป�ละ 1 ครั ้ง หรือเมื่อมีการ

เปล่ียนแปลงอย�างมีนัยสําคัญ เพื่อให�เป�นป�จจุบันอยู�เสมอ 

 บร ิษ ัทได �ด ําเน ินการเพื ่อให � เป �นไปตามนโยบายการต�อต�านท ุจร ิตและคอร�ร ัปช ัน ดังน้ี   

 (1) บริษัทได�สื่อสารไปทั้งระดับกรรมการ ผู�บริหาร และพนักงาน โดยกําหนดให�การดําเนินการทุก

กระบวนการอยู�ในขอบเขตกฎหมายอย�างเคร�งครัด หรือถ�าเกิดข�อผิดผลาดในกระบวนการดําเนินงาน 

เน่ืองจากความประมาท รู�เท�าไม�ถึงการณ� ก็ให�รับโทษจากภาครัฐโดยไม�มีการวิ่งเต�นให�พ�นผิด 

 (2) บริษัทจัดให�มีช�องทางในการรายงานหากมีการพบเห็นการฝ�าฝ�นนโยบาย หรือพบเห็นการ

กระทําทุจริตคอร�รัปชัน และมีมาตรการคุ�มครองให�แก�ผู�รายงาน ทั้งนี้ บริษัทได�เป�ดเผยรายละเอียดของ

นโยบายและการดําเนินการเพื่อป�องกันการมีส�วนเกี่ยวข�องกับการทุจริตคอร�รัปชันไว�ในเวบ็ไซต�ของบริษัท 

www.allinspire.co.th ภายใต�หัวข�อการกํากับดูแลกิจการ 

 บริษัทได�กําหนดนโยบายและกระบวนการเพื่อต�อต�านการทุจริตคอร�รัปชัน โดยคณะกรรมการ 

ได�มอบหมายให�คณะกรรมการตรวจสอบกํากับดูแลระบบควบคุมภายใน และผู�บริหารมีหน�าที่สร�างความ

ตระหนักและส่ือสารการปฏิบัติหน�าท่ีโดยสุจริตกับพนักงานทุกคน รวมถึงได�มีการอบรมพนักงานเข�าใหม�ทุก

คนเพื่อให�ทราบถึงนโยบายต�อต�านคอร�รัปช่ันของบริษัท 

 (4) การแจ�งเบาะแส (Whistleblowing) 

 บริษัทให�ความสําคัญกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี จึงเป�ดโอกาสให�พนักงานรายงาน หรือให�ข�อมูล

เกี่ยวกับความผิดปกติในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยผ�านทาง ช�องทางพิเศษและกําหนดกลไกสําหรับ

คุ�มครองเพื่อสร�างความเช่ือม่ันว�า การรายงานหรือการให�ข�อมูลในเรื่องน้ัน ๆ จะไม�ทําให�ผู�ร�องเรียนได�รับความ

เดือดร�อน   
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ผู�มีสิทธิร�องเรียน เรื่องการร�องเรียนและการให�ข�อมูล 

1. พนักงาน ที่พบเห็น การกระทําที่ฝ�าฝ�น กฎหมาย กฎระเบียบ ข�อบังคับการทํางานของบริษัท 

นโยบายของบริษัท หรือจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของบริษัท อันมีผลกระทบต�อฐานะการดําเนินงาน

ของบริษัท ภาพลักษณ� ช่ือเสียงขององค�กร และขัดแย�งต�อนโยบายการประกอบธุรกิจของบริษัท 

2. พนักงานที่ถูกกลั่นแกล�ง ข�มขู� ถูกลงโทษทางวินัย สืบเนื่องมากจากการที่ได�ร�องเรียน หรือ ให�

ข�อมูลในขั้นตอนการสอบสวน ดําเนินการ 

ผู�รับข�อร�องเรียน    

ได�แก� กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร ประธานเจ�าหน�าท่ีบริหาร 

วิธีการร�องเรียน 

 ผู�ร�องเรียนสามารถร�องเรียนได�โดยตรงด�วยวาจา หรือเป�นลายลักษณ�อักษร ป�ดผนึกโดยตรงถึง

ผู�รับข�อร�องเรียน หรือผ�านช�องทาง email address ของผู�รับข�อร�องเรียนโดยตรง โดยเป�ดเผยตัวตนหรือไม�

ก็ได� หากในกรณีท่ีไม�เป�ดเผยตัวตน ผู�ร�องเรียนต�องระบุข�อเท็จจริง หรือ หลักฐานท่ีชัดเจนอันแสดงให�เห็นถึง

การกระทําความผิด หรือหลักฐานท่ีชัดเจนว�ามีมูลเหตุอันจะทําให�มีการกระทําความผิด รวมท้ังแจ�งช�องทาง

ในการส่ือสาร ตอบกลับ ให�ผู�รับเรื่องร�องเรียนทราบด�วย การร�องเรียนจะถือเป�นความลับท่ีสุด  และสามารถ

ร�องเรียนได�มากกว�าหน่ึงช�องทาง   

ขั้นตอนการตรวจสอบข�อเท็จจริง  

1.  ผู�รับข�อร�องเรียนจะเป�นผู�ดําเนินการตรวจสอบและรวบรวมข�อเท็จจริง หรืออาจมอบหมายให�

บุคคลหรือหน�วยงานท่ีไว�วางในเป�นผู�ตรวจสอบข�อเท็จจริง 

2.  ผู�รับข�อร�องเรียนหรือได�รับมอบหมายสามารถเชิญให�พนักงานคนหนึ่งคนใดมาให�ข�อมูล หรือ 

ขอให�จัดส�งเอกสารใดๆ ท่ีเก่ียวข�องกับเรื่องร�องเรียน เพื่อตรวจสอบหาข�อเท็จจริงต�อไปได� 

3. หากการตรวจสอบแล�วพบว�าเป�นความจริงและเป�นเรื่องสําคัญ บริษัทฯ จะพิจารณานําเสนอต�อ

คณะกรรมกาตรวจสอบในลําดับต�อไปเพื่อพิจารณาดําเนินการ หรือลงโทษตามข�อกําหนดของบริษัทฯ 
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การให�ความคุ�มครองผู�แจ�งข�อมูลหรือให�เบาะแส 

1.  การคุ�มครองจะเกิดขึ้นทันทีเม่ือผู�ร�องเรียนได�ให�ข�อมูล หรือ เบาะแสของการกระทําผิด 

2.  ข�อมูลที่เกี่ยวข�อง บริษัทฯ ถือเป�นความลับ และจะเป�ดเผยเท�าที่จําเป�น โดยคํานึงถึง ความ

ปลอดภัย และความเสียหาย ของผู�รายงาน ผู�ร�องเรียน แหล�งท่ีมาของข�อมูล หรือ ของบุคคลท่ีเก่ียวข�อง   

3. กรณี ท่ีผู�ร�องเรียนเห็นว�าตนอาจได�รับความไม�ปลอดภัย หรืออาจเกิดความเดือดร�อนเสียหาย 

ผู�ร�องเรียนสามารถร�องขอให�บริษัทฯ กําหนดมาตรการคุ�มครองที่เหมาะสมได� หรือ บริษัทฯ อาจกําหนด

มาตรการคุ�มครองผู�ร�องเรียนโดยไม�ต�องร�องขอ หากเห็นว�าเป�นเรื่องท่ีมีอาจจะเกิดความไม�ปลอดภัย  

4.  พนักงานท่ีปฏิบัติต�อบุคคลอ่ืนด�วยวิธีการท่ีไม�เป�นธรรม เลือกปฏิบัติ ด�วยวิธีการไม�เหมาะสม 

หรือก�อให�เกิดความเสียหาย อันเหตุจูงใจมาจากการที่บุคคลนั้นได�ร�องเรียน หรือ ให�เบาะแส ถือเป�นการ

กระทําความผิดทางวินัย ต�องได�รับโทษ ตามข�อบังคับการทํางานของบริษัท   

ในป� 2563 ท่ีผ�านมา ไม�มีการทุจริต หรือการละเมิดนโยบายและแนวปฏิบัติการกํากับดูแลกิจการ 

8.2 รายงานผลการปฏบิตัหิน�าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบในรอบป�ทีผ่�านมา 

คณะกรรมการตรวจสอบได�ดําเนินการพิจารณาวาระสําคัญ ดังน้ี  

1. พิจารณาและกํากับดูแลรายงานผลการปฏิบัติงานของผู�ตรวจสอบภายใน รวมทั้งการสอบ

ทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัท 

2. พิจารณาและกํากับดูแลการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัท ซึ่งรวมถึงการสอบถาม

ผู�บริหารของกิจการเก่ียวกับการใช�ดุลยพินิจในการจัดทํารายงานทางการเงิน 

3. ได�จัดให�มีการประชุมร�วมกันระหว�างคณะกรรมการตรวจสอบและผู�สอบบัญชี เพื่อการส่ือสาร

เรื่องสําคัญโดยไม�มีฝ�ายบริหารเข�าร�วมประชุม 

4. พิจารณาถึงหลักการและเหตุผลในการจ�างสํานักบัญชีไม�ให�มีผลกระทบต�อความเป�นอิสระของ

ผู�สอบบัญชีในการปฏิบัติงานตรวจสอบงบการเงินของกิจการ 

5.  พิจารณาการปฏิบ ัต ิหน�าท ี ่อ ื ่น  ๆ  ของฝ�ายบริหารตามขอบเขตของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ เช�น การสอบทานให�บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวข�อง การพิจารณารายการท่ีอาจมีความ
ขัดแย�งทางผลประโยชน� และการพิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกัน เป�นต�น  
 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานประจําป� 2563 บริษัท ออลล� อินสไปร� ดีเวลลอปเม�นท� จํากัด (มหาชน)

   

 

144 

ในป� 2563 ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 จํานวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และจํานวน

ครั้งท่ีกรรมการตรวจสอบแต�ละท�านเข�าร�วมประชุมเป�นดังต�อไปน้ี 
 

รายชือ่กรรมการ ตาํแหน�ง การเข�าประชมุ 

1. นายมนัส แจ�มเวหา ประธานกรรมการตรวจสอบ 4/4 

2. นายชาตรี ศิริพานิชกร กรรมการตรวจสอบ 4/4 

3. นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการตรวจสอบ 4/4 

 

 2. การปฏิบัติหน�าท่ีอ่ืน ๆ ตามขอบเขตของคณะกรรมการตรวจสอบ   

ในป� 2563 ที่ผ�านมา คณะกรรมการตรวจสอบได�ร�วมหารือกับผู�ตรวจสอบภายในและฝ�ายจัดการในเรื่อง

การเตรียมความพร�อมในการปฏิบัติตามกฎหมายพระราชบัญญัติคุ�มครองข�อมูลส�วนบุคคล พ.ศ.2562 

ท้ังในส�วนของการคณะกรรมการ ผู�บริหาร และพนักงาน ในการปฏิบัติตามกฏหมายดังกล�าว 

8.3 สรปุผลการปฏบิตัหิน�าทีข่องคณะกรรมการชดุย�อยอืน่ ๆ  

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค�าตอบแทน 

 คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค�าตอบแทน ประกอบด�วยกรรมการบริษัทจํานวนไม�น�อยกว�า 3 คน 

โดยมีกรรมการอิสระ 2 ท�าน และกรรมการบริหาร 1 ท�าน ซึ่งได�รับการแต�งตัง้โดย มติท่ีประชุมคณะกรรมการ

บริษัท ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560  โดยมีวาระการดํารงตําแหน�งเท�ากับวาระการดํารง

ตําแหน�งของกรรมการบริษัท ทั้งนี ้ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค�าตอบแทนจะต�องเป�น

กรรมการอิสระซึ ่งไม�ใช�ประธานกรรมการของบริษัท หรือประธานคณะกรรมการชุดย�อยอื ่นๆ โดย

คณะกรรมการบริษัทเป�นผู�แต�งตั้ง โดยมี นายธราดล ธารีสาร ดํารงตําแหน�งเลขานุการคณะกรรมการสรร

หาและพิจารณาค�าตอบแทน ซึ่งได�รับการแต�งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท  
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค�าตอบแทนของบริษัทมีรายช่ือ  

ตําแหน�ง และจํานวนครั้งท่ีเข�าร�วมประชุม ดังน้ี 
  

รายชือ่กรรมการ ตาํแหน�ง การเข�าประชมุ 

1. นายชาตรี ศิริพานิชกร ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค�าตอบแทน [กรรมการ

อิสระ] 

2/2 

2. นายมนัส แจ�มเวหา กรรมการสรรหาและพิจารณาค�าตอบแทน [กรรมการอิสระ] 2/2 

3. นายธนากร ธนวริทธิ์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค�าตอบแทน [กรรมการบริหาร] 2/2 
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คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค�าตอบแทนได�ปฏิบัติหน�าที่ตามขอบเขต ดังนี ้

1. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค�าตอบแทน ได�พิจารณาสรรหากรรมการบริษัท โดยคัดเลือกและ

เสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมให�เข�าดํารงตําแหน�งกรรมการบริษัทแทนท่ีกรรมการบริษัทท่ีจะครบ

วาระ เพื่อเสนอต�อคณะกรรมการบริษัท และท่ีประชุมผู�ถือหุ�นพิจารณา 

2. คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค�าตอบแทน ได�พจิารณาสรรหาผู�บรหิารระดับสูงของบริษัท 

ตําแหน�ง ประธานเจ�าหน�าท่ีกลุ�มงานการเงิน หรือ CFO โดยคัดเลือกและเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบัติ

เหมาะสมให�เข�าดาํรงตําแหน�งเพื่อเสนอต�อคณะกรรมการบริษัท 

 3. คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค�าตอบแทน ได�พจิารณาผลตอบแทนกรรมการท่ีเหมาะสมกับ

หน�าท่ีและความรับผิดชอบ เพื่อเสนอต�อคณะกรรมการบรษัิท และท่ีประชุมผู�ถือหุ�นพจิารณา 

4. คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค�าตอบแทน ได�พิจารณาส�งเสริมและอํานวยความสะดวกให�

ผู�บริหารใหม� (ประธานเจ�าหน�าท่ีกลุ�มงานการเงิน – CFO) เข�าร�วมสัมมนาและการฝ�กอบรมจากองค�กร 

หน�วยงานหรือสถาบันท่ีมีความชํานาญเพื่อให�มีการปรับปรุงการบรหิารจัดการต�อไป 
 

คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริหาร [EXCOM] ประกอบด�วยกรรมการ และผู�บริหาร รวม 4 ท�านซึ่งได�รับการ

แต�งตั้งโดย มติท่ีประชุมคณะกรรมการบรษัิท ครั้งท่ี 4/2560 เม่ือวันท่ี 20 มิถุนายน 2560  โดยมี นายธราดล 

ธารีสาร ดํารงตําแหน�งเลขานุการคณะกรรมการบริหาร ซึ่งได�รับการแต�งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท  
  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริหารของบริษัทประกอบด�วย กรรมการบริหารของ

บริษัทมีรายช่ือ  ตําแหน�ง และจํานวนครั้งท่ีเข�าร�วมประชุม ดังน้ี 
 

รายชือ่กรรมการ ตาํแหน�ง การเข�าประชมุ 

1. นายธนากร ธนวริทธิ์ ประธานกรรมการบริหาร  16/16 

2. นายดุษฎ ีเล็กย้ิม กรรมการบริหาร 16/16 

3. นายรวิสุต บุญอาภา กรรมการบริหาร 16/16 

4. นางสาวสุธิดา พันไพศาล กรรมการบริหาร 16/16 
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ขอบเขตอํานาจหน�าที่ของคณะกรรมการบริหาร 

1.รับผิดชอบการบริหารในเรื่องเก่ียวกับการดําเนินงานตามปกติของธุรกิจและงานบริหารของกลุ�ม

บริษัทพิจารณากําหนดนโยบาย ทิศทาง และกลยุทธ� การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อเสนอให�ที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติและ/หรือให�ความเห็นชอบ รวมถึงการตรวจสอบและติดตามผล

การดําเนินงานของกลุ�มบริษัทตามนโยบายท่ีกําหนด 

2.พิจารณาอนุมัติงบประมาณโครงการลงทุนท่ีมีมูลค�าต�นทุนโครงการไม�เกิน 3,000 ล�านบาท ตาม

กรอบและหลักเกณฑ�ท่ีกําหนดโดยคณะกรรมการบริษัท, อนุมัติซื้อท่ีดินไม�เกิน 1,200 ล�านบาทต�อโครงการ 

และอนุมัตินโยบายการขายและค�านายหน�า เป�นต�น 

3.มีอํานาจแต�งตั ้งและควบคุมกํากับดูแลให�การดําเนินงานของคณะทํางานที่แต�งตั ้งบรรลุตาม

นโยบายและเป�าหมายท่ีกําหนด 

4.พิจารณาให�ความเห็นชอบในการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงโครงสร�างการบริหาร ระเบียบปฏิบัต ิ

และขั้นตอนการทํางานของแต�ละสายงาน 

5.ปฏิบัติหน�าท่ีด�วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวังและความซื่อสัตย�สุจริต รวมท้ังต�องปฏิบัติให�
เป�นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค� ข�อบังคับบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู�ถือหุ�น เว�นแต�ในเรื่องที่ต�องรับ

อนุมัติจากท่ีประชุมผู�ถือหุ�นหรือคณะกรรมการบริษัทก�อนการดําเนินการ 

6.ปฏิบัติหน�าท่ีอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
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9. การควบคมุภายในและการบรหิารจัดการความเสี่ยง 

  

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 

 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที ่23 กุมภาพันธ� 2564 โดยมีกรรมการ

อิสระเข�าร�วมประชุมโดยครบถ�วน 3 คน ซึ่งเป�นกรรมการตรวจสอบท้ัง 3 คน คณะกรรมการบริษัทได�ประเมิน

ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยใช�แบบประเมินความเพียงพอของระบบการ

ควบคุมภายในของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� และซักถามข�อมูลต�างๆ 

จากฝ�ายบริหาร รวมทั้งพิจารณารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบแล�ว จากการประเมินระบบการ

ควบคุมภายในของบริษัทในด�านต�างๆ 5 องค�ประกอบ คือ สภาพแวดล�อมของการควบคุม (Control 

Environment) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) มาตรการการควบคุม (Control Activities) 

ระบบสารสนเทศและสื ่อสารข�อมูล (Information and Communication) และระบบการติดตามและการ

ประเมินผล (Monitoring and Evaluation) 

 คณะกรรมการบริษัท เห็นว�าระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียบพอและเหมาะสมของ

ระบบการควบคุมภายในของบริษัท ซึ ่งครอบคลุมทั ้งในด�านการเงิน การบริหาร การดําเนินงานให�มี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป�นไปตามกฎหมาย ข�อบังคับ ระเบียบท่ีเก่ียวข�อง และวิธีการแบ�งแยกหน�าท่ีใน

การปฏิบัติงานให�เกิดการถ�วงดุลและสอบทานระหว�างกัน ซึ ่งบริษัทได�กําหนดภาระ หน�าที่ อํานาจการ

ดําเนินการของผู�ปฏิบัติงาน ผู�บริหารไว�อย�างเป�นลายลักษณ�อักษรอย�างครบถ�วนและชัดเจน เพื่อให�เกิดการ

ควบคุมดูแลทรัพย�สินของบริษัทให�เกิดประโยชน�สูงสุด โดยมุ�งเน�นให�มีการพัฒนาอย�างต�อเน่ืองเพื่อให�เป�นไป

ตามแนวทางของ COSO (The Committee of Sponsoring Organization of Treadway Commission) 

มาประยุกต�ใช�ให�การควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงมีความสมบูรณ�มากย่ิงขึ้น  

ท้ังน้ี บริษัทฯ มีคณะทํางานด�านบริหารความเส่ียงเพื่อดูแลในด�านการบริหารความเส่ียงของบรษัิทฯ 

ซึ่งประกอบไปด�วยหัวหน�าสายงานในแต�ละหน�วยงาน ทําหน�าท่ีกํากับดูแลการบริหารความเส่ียงขององค�กร

อย�างเป�นระบบ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งคณะทํางานดังกล�าวได�ดาํเนินการตามนโยบายการบรหิาร

ความเสี่ยงซึ่งอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท รวมถึง การประเมินความเสี่ยง วิเคราะห�ป�จจัยเสี ่ยงที ่มี

ผลกระทบต�อองค�กรท้ังป�จจัยภายนอกและป�จจัยภายใน จัดทําแผนจัดการความเส่ียงของหน�วยงาน รวมถึง

รายงานและติดตามผลให�ผู�บริหารทราบ และนําไปถือปฏิบัติท่ัวท้ังองค�กรและใช�ควบคุมความเส่ียงองค�กร 
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คณะกรรมการบริษัทกําหนดให�ความสําคัญกับการมีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอและมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล ดังต�อไปน้ี 

 

1. การควบคุมภายในองค�กรหรือสภาพแวดล�อมการควบคุม (Control Environment) 

บริษัทฯ มีการกําหนดโครงสร�างองค�กร นโยบาย และระเบียบ วิธีปฏิบัติรวมถึงสร�างความตระหนัก

ให�บุคคลากรของบริษัทฯ เกิดจิตสํานึกท่ีดีในการปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบ โดยมีรายละเอียดสรุปได�

ดังน้ี 

• บริษัทฯ มีการกําหนดนโยบาย และข�อกําหนดด�านจริยธรรมไว�อย�างชัดเจน โดยจัดทําเป�นคู�มือ

การกํากับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต�อสังคม และคู�มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ ให�

บุคลากรทุกระดับของบริษัทฯ ลงนามรับทราบ และเผยแพร�คู �มือดังกล�าวผ�านทางระบบ

เครือข�ายภายใน หรือ Intranet ของบริษัทฯ เพื่อให�ผู�บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ทุกคนได�

รับทราบและถือปฏิบัติเป�นวินัยการทํางาน ตามนโยบายกํากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ 

• บริษัทฯ มีการกําหนดขอบเขตอํานาจหน�าที ่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบ และผู�บริหาร และกําหนดอํานาจอนุมัติในการดําเนินงานและการเข�า

ทําธุรกรรมต�างๆ ของบริษัทฯ (Delegation of Authority) ไว�เป�นลายลักษณ�อักษร รวมถึงมี

การกําหนดกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และกฎบัตรฝ�ายตรวจสอบภายใน 

• บริษัทฯ มีการจัดทําเป�าหมายและแผนงานประจําป�ของบริษัทฯ และของแต�ละฝ�ายงาน เพื่อเป�น

แนวทางในการปฏิบัติงานของผู�บริหารและพนักงาน 

• บริษัทฯ มีการกําหนดโครงสร�างองค�กร กําหนดหน�าท่ี ความรับผิดชอบและอํานาจอนุมัติของ

พนักงานทุกระดับอย�างชัดเจน เพื่อให�ฝ�ายบริหารสามารถดาํเนินงานได�อย�างมีประสิทธิภาพไม�

เกิดความขัดแย�งทางผลประโยชน�ภายใต�การกํากับดูแลของคณะกรรมการบริษัท 

• บริษัทฯ มุ�งเน�นในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ มอบหมายให�ผู�บังคับบัญชามีหน�าท่ี

วางแผนติดตาม ประเมินผล ให�ข�อมูลป�อนกลับ และสนับสนุนการพัฒนาพนักงานอย�างเสมอ

ภาค รวมถึงมีการจัดทําแผนพัฒนาบุคคล ซึ่งสอดคล�องกับความต�องการของพนักงานและ

ความต�องการของบริษัทฯ และมีการกําหนดเป�าหมายในการพัฒนาบุคคลท่ีชัดเจนมีมาตรฐาน 

และทันเหตุการณ� 

• บริษัทฯ มีนโยบายในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที ่ม ีความรู �ความสามารถ และ

ประสบการณ�ในตําแหน�งงานท่ีมีความสําคัญ และกําหนดนโยบายการบริหารงานบุคคล ในการ

ให�ผลตอบแทนท่ีเป�นธรรม ด�วยความก�าวหน�าในสายอาชีพ ผลตอบแทนและแรงจูงใจต�างๆ โดย

สอดรับกับคุณภาพ ผลสําเร็จของงาน ทัศนคต ิและศักยภาพของพนักงาน  

• บริษัทฯได�มีการกําหนดคําบรรยายลักษณะงานหรือ Job Description ของแต�ละตําแหน�งงาน 

และหลักเกณฑ�การพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยอ�างอิงจากการขับเคลื่อนธุรกิจ 
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(Objectives and key results : OKR) ท่ีชัดเจนและเหมาะสม เพื่อให�ผู�บริหารและพนักงานของ

บริษัทฯรับทราบถึงเป�าหมายและความคาดหวังของบริษัทฯ 

 

2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 

บริษัทฯ มีกระบวนการประเมินความเสี่ยงในทุกระดับขององค�กร เพื่อให�ทราบว�าบริษัทฯ เผชิญ

ความเสี่ยงเรื่องใด อยู�ในกิจกรรมหรือขั้นตอนใดของงาน และมีผลกระทบต�อการบรรลุวัตถุประสงค�ของ

บริษัทฯ มากน�อยเพียงใด เพื ่อนํามาพิจารณากําหนดแนวทางที ่จําเป�น เพื ่อให�เกิดความมั่นใจอย�าง

สมเหตุสมผลว�าความผิดพลาดเสียหายจะไม�เกิดขึ้น หรือหากเกิดขึ้นก็จะอยู�ในระดับที่บริษัทฯ ยอมรับได� 

หรือไม�เป�นอุปสรรรคต�อความสําเร็จตามวัตถุประสงค�ของบริษัทฯ ท้ังน้ีรายละเอียดของกระบวนการบริหาร

ความเส่ียงน้ัน บริษัทฯ ได�มีการดําเนการดังน้ี 

• บริษัทฯ ได�จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อทําหน�าที่สอบทานและให�ความเห็นต�อ

การบริหารความเสี่ยงขององค�กร (Enterprise Risk Management) โดยการสื่อสารกับฝ�าย

งานต�าง ๆ  ภายในบริษัทฯ เพื่อวิเคราะห�ความเส่ียงและระดบัความเส่ียงต�าง ๆ  ประเมินผลกระทบ 

กําหนดผู�รับผิดชอบ และผลักดันให�มีการปรับปรุงอย�างต�อเน่ืองในเรื่องการบริหารความเส่ียง 

เพื่อให�พนักงานทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงและการควบคุมความเสี่ยงขององค�กรและ

หน�วยงานตนเอง 

• คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ได�พิจารณาและให�ความเห็นต�อรายงานความ

เสี่ยงระดับองค�กร ที่เชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ� วัตถุประสงค� เป�าหมาย และ OKR ขององค�กร 

เพื่อวิเคราะห�ความเสี่ยงต�างๆ ที่อาจเกิดผลกระทบต�อบริษัทฯ รายงานให�แก�คณะกรรมการ

บริษัทฯ รับทราบ และดําเนินการติดตามปรับปรุงกับหน�วยงานท่ีเก่ียวข�องอย�างต�อเน่ือง 

• บริษัทฯ ได�กําหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง เพื่อให�เกิดความมั่นใจว�าส�วนงานที่เกี่ยวข�อง

รับทราบ และเข�าใจบทบาทหน�าท่ีเก่ียวกับการบริหารความเส่ียงของโครงการ 

 

3. การควบคุมการปฏิบัติงานหรือกิจกรรมการควมคุม (Control Activities) 

บริษัทฯ ได�ออกแบบกิจกรรมการควบคุมให�เหมาะสมกับสภาพแวดล�อมและการปฏิบัติงาน เพื่อช�วย

ลดความเส่ียงท่ีจะทําให�ไม�บรรลุวัตถปุระสงค�ให�อยู�ในระดบัท่ียอมรับได� โดยมีรายละเอียดท่ีได�ดําเนินการ ดังน้ี 

• บริษัทฯได�กําหนดกระบวนการควบคุมภายในระดับองค�กร และกระบวนการย�อยท่ีสําคัญต�างๆ 

เพื่อให�สอดคล�องกับการดําเนินธุรกิจและสภาพแวดล�อมการควบคุมของบริษัทฯ และมีการ

ว�าจ�างผู �ตรวจสอบภายในจากภายนอกเพื่อประเมินและให�ความเห็นต�อมาตรการควบคุม

ภายใน ทั้งในระดับองค�กรและกระบวนการทางธุรกิจ (Business Cycle) ของหน�วยงานต�าง ๆ  

ท่ีสําคัญของบริษัทฯ  
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• บริษัทฯ ได�ดําเนินการให�มีเอกสารขั ้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Flow) ของกระบวนการ

ดําเนินงานทางธุรกิจต�างๆ ที่เป�นลายลักษณ�อักษร เพื่อให�เป�นแนวทางในการปฏิบัติงาน โดย

กําหนดให�มีการควบคุมภายในอย�างเหมาะสม ท้ังแบบ Manual และ แบบ Automated ดังน้ี การ

จัดทําทะเบียนคุม การตรวจสอบเอกสารประกอบการปฏิบัติงาน การกําหนดสิทธิ์การเข�าถึง

ระบบโปรแกรมต�างๆ อีกท้ังจัดให�มีการทบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบัติงานดังกล�าวให�มี

ความเหมาะสมและเป�นป�จจุบันทุกป� 

• บริษัทฯ ได�กําหนดให�กรรมการและผู �บริหารของบริษัทฯ ทุกรายเป�ดเผยและรับรองความ

ถูกต�อง ครบถ�วน ของข�อมูลเกี่ยวกับกรรมการและผู�บริหาร รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของ

บุคคลดังกล�าว เพื่อเป�นฐานข�อมูลในการติดตามและสอบทานการทํารายการระหว�างกัน 

• บริษัทฯ มีการแบ�งแยกหน�าที่ความรับผิดชอบทั้ง 3 ด�าน อันได�แก� หน�าที่อนุมัติ หน�าที่บันทึก

รายการบัญชีและข�อมูลสารสนเทศ และ หน�าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย�สิน ออกจากกันอย�าง

ชัดเจน โดยมีการกําหนดอํานาจอนุมัติในการดําเนินงานและการเข�าทําธุรกรรมต�างๆ ของ

บริษัทฯ (Delegation of Authority) ไว�เป�นลายลักษณ�อักษร 

บริษัทฯ สนับสนุนให�พนักงานและบุคลากรของบริษัทฯ ใช�เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานให�

เกิดประโยชน� อย�างรอบคอบและระมัดระวัง โดยต�องคํานึงถึงการปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวข�องกับลิขสิทธิ์

หรือทรัพย�สินทางป�ญญา โดยระบุไว�ในคู�มือการกํากับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต�อสังคมของ

บริษัทฯ และจัดทํานโยบายด�านการรักษาความม่ันคง ปลอดภัย ด�านสารสนเทศซึ่งสอดคล�องกับแนวปฏิบัติ

ในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยด�านสารสนเทศของหน�วยงานของรัฐ พ.ศ. 2553 (อ�างอิงตามมาตรฐาน 

ISO/IEC 27001) ประกาศให�พนักงานรับทราบผ�านทาง Intranet ของบริษัทฯ รวมทั้งส�งข�อมูลให�ฝ�าย

ทรัพยากรบุคล ส่ือสารให�พนักงานใหม�ทราบผ�านการปฐมนิเทศพนักงานใหม� 

 

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) 

บริษัทฯ ได�ดําเนินการให�มีข�อมูลท่ีเก่ียวข�องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให�มีการส่ือสารท่ีเหมาะสม

ทั้งภายในและภายนอกองค�กร ทําให�องค�กรสามารถดําเนินงานได�ตามวัตถุประสงค� โดยมีรายละเอียดของ

การดําเนินการ ดังน้ี 

• ในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทฯจะรวบรวมและพิจารณาข�อมูลท่ีเก่ียวข�องท้ังข�อมูลจาก

ภายในและข�อมูลจากองค�กรภายนอก เพื่อประกอบการวิเคราะห�และตัดสินใจในเรื่องต�าง ๆ โดย

เลขานุการบริษัทและหน�วยงานต�นเรื่องเป�นผู�รับผิดชอบหลักในการจัดเตรียมข�อมูลท่ีสําคัญท่ี

เพียงพอ เพื่อให�คณะกรรมการและผู�บริหารใช�ประกอบการตัดสินใจในการพิจารณาอนุมัติ

เรื่องต�าง ๆ 

• บริษัทฯ มอบหมายให�หน�วยงานที่รับผิดชอบจัดทําเอกสารและจัดเก็บเอกสารที่สําคัญให�เป�น

ระเบียบ เพื่อง�ายต�อการอ�างอิงในอนาคต 
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• บริษัทฯ มีกระบวนการและช�องทางในการสื่อสารข�อมูลภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

เช�น การใช�ระบบเครือข�ายภายใน หรือ Intranet ในการสื่อสารภายในองค�กร และการใช�ระบบ 

Email ที่เป�นความลับในกรณีที่พนักงานมีเรื่องที่ต�องการร�องเรียน โดยกระบวนการดังกล�าว

ครอบคลุมถึงพนักงานทุกระดับช้ัน 

• ฝ�ายงานทรัพยากรบุคคลรับผิดชอบในการับข�อคิดเห็นและเรื่องราวร�องทุกข�จากพนักงาน อีก

ท้ังบริษัทฯ ได�จัดทําแนวนโยบาย และวิธีปฏิบัติต�อข�อร�องเรียนของลูกค�า พนักงาน และผู�มีส�วน

ได�เสียอื่น ๆ  อย�างชัดเจน ซึ่งข�อมูลความคิดเห็น ร�องเรียน หรือข�อมูลสําคัญดังกล�าวจะได�รับ

การคุ�มครองและเก็บไว�เป�นความลับ 

 

5. การติดตามและประเมินผล (Monitoring Activities) 

บริษัทฯ มีกระบวนการติดตามผลการดําเนินงานและประเมินผลการควบคุมภายในอย�างสม่ําเสมอ 

เพื ่อให�มั ่นใจว�า ระบบการควบคุมภายในมีความเหมาะสม ได�รับการปรับปรุงแก�ไขอย�างทันเวลาและ

สอดคล�องกับสถานการณ�ท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยมีรายละเอียดท่ีดําเนินการ ดังน้ี 

• บริษัทฯ กําหนดเป�าหมายของป� 2562 ไว�อย�างชัดเจนและเป�นลายลักษณ�อักษร เพื ่อเป�น

แนวทางในการปฏิบัติของฝ�ายบริหารและพนักงาน ซึ่งมีการติดตามผลการดําเนินงานของแต�

ละบุคคลที่เชื่อมโยงภายใต�แต�ละ Objective Key Results : OKRs อีกทั้งประธานเจ�าหน�าท่ี

บริหาร ได�มีการจัดประชุม SBU Weekly Meeting เพื่อใช�ติดตามความก�าวหน�าของงานและ

แก�ไขป�ญหา (ถ�ามี) 

• บริษัทฯ จัดให�มีรายงานด�านต�างๆ ในการสอบทานการปฏิบัติงานของแต�ละกระบวนการ ท้ัง

รายงานที่เป�นรายวัน รายเดือนและรายป� เพื่อให�ผู�บริหารทราบถึงรายละเอียดของรายการ

ต�างๆ ท่ีต�องกํากับดูแลว�าเป�นไปตามขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีเหมาะสม โดยรายงานส�วนใหญ�

เป�นการประมวลผลจากระบบสารสนเทศของบริษัทฯ เพื่อให�สามารถติดตามและประเมินผล

การปฏิบัติงานได�มีประสิทธิภาพและมีความพร�อมใช�ของข�อมูลตลอดเวลา  

• บริษัทฯ มีการว�าจ�างผู�ตรวจสอบภายใน (Outsource) ซึ่งรายงานโดยตรงต�อคณะกรรมการ

ตรวจสอบ มีการดําเนินการตรวจสอบและประเมินการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในด�านต�าง 

ๆ อย�างสมํ่าเสมอ โดยจะนําข�อบกพร�อง หรือ สิ่งที่ควรปรับปรุงของระบบการควบคุมภายใน

ของบริษัทฯ รายงานต�อคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง เพื่อให�บริษัทฯสามารถดําเนินการ

ติดตามปรับปรุงแก�ไขโดยเร็ว 
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อีกทั้ง ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2564  เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ� 2564  ได�มีมติ

แต�งตั้ง บริษัท ดีลอยท� ทู�ช โธมัทสุ ไชยยศ ที่ปรึกษา จํากัด (“ดีลอยท�”) ผู�ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ซึ่ง

เป�นผู�เช่ียวชาญในการตรวจสอบจากภายนอก ทําการสอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

ของบริษัทฯ และตรวจสอบกระบวนงานท่ีสําคัญของบริษัทฯ เพื่อให�ม่ันใจว�านโยบายและวิธีปฏิบัติงานต�างๆ 

มีความเพียงพอและเหมาะสม ตลอดจนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งนี ้ผลการตรวจสอบและ

ข�อเสนอแนะได�นําเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงมีการติดตามผลการปรับปรุง และแก�ไขอย�าง

ต�อเน่ือง 

 

นอกจากนี้ผู�สอบบัญชีของบริษัทฯ ได�แก� บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด ซึ่งเป�นผู�สอบทานงบ

การเงินรายไตรมาสและประจําป� 2563 ซึ่งแสดงความเห็นไว�ในรายงานการสอบทานบัญชีว�า ไม�พบส่ิงท่ีเป�น

เหตุให�เชื ่อว�าข�อมูลทางการเง ินไม�ได �จัดทําข ึ ้นตามมาตรฐานบัญชี ซึ ่งสอดคล�องกับความเห ็นของ

คณะกรรมการตรวจสอบ 

 

รายการระหว�างกนั 

 

ในป� 2563 บริษัทและบริษัทย�อยมีรายการระหว�างกันกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข�องกัน ซึ่งรายการระหว�าง

กันดังกล�าวเป�นไปตามเงื่อนไขทางการค�าและเกณฑ�ตามท่ีตกลงกันระหว�างบริษัท บริษัทย�อยและบุคคลหรือ

กิจการท่ีเก่ียวข�องกัน ซึ่งเป�นไปตามปกติของธุรกิจโดยสามารถสรุปได�ดังน้ี   
 

1.  บคุคลหรอืกจิการทีอ่าจมคีวามขดัแย�งและลกัษณะความสมัพนัธ� 

บคุคลหรอืกจิการทีอ่าจมคีวาม

ขัดแย�ง 

รหสัย�อ ลกัษณะความสมัพนัธ� 

นายธนากร    ธนวริทธ์ิ  
กรรมการบริษัท  ผู�บริหารของบริษัทฯ  และเป�นผู�ถือหุ�นใหญ�ร�อย

ละ 52.75 
*
 

นางสาวชวนา   ธนวริทธ์ิ  
กรรมการบริษัท  ผู�บริหารของบริษัทฯ  และเป�นผู�ถือหุ�นใหญ�ร�อย

ละ 17.55 
*
  

นายดุษฎี   เล็กยิ้ม  กรรมการบริษัท  ผู�บริหารของบริษัทฯ 

นางสาวนวลนภา   อัครพุทธิพร  คู�สมรสของกรรมการบริษัท ผู�บริหารของบริษัท(คุณดุษฎี  เล็กยิ้ม) 

นางอัญชล ี บุญอาภา  คู�สมรสของผู�บริหารของบริษัทฯ  

บริษัท ไทย ด ีเรียลเอสเตท จํากัด THAI D 
เป�นบริษัทย�อยซ่ึงบริษัท ออลล� อินสไปร� ดีเวลลอปเม�นท� จํากัด

(มหาชน) ถือหุ�น 100.00% 

บริษัท ออลล� พร็อพเพอร�ตี้ 

เซอร�วิส จํากัด 
ALL PROP 

เป�นบริษัทย�อยซ่ึงบริษัท ออลล� อินสไปร� ดีเวลลอปเม�นท� จํากัด

(มหาชน) ถือหุ�น 99.00% 
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*  ข�อมูล ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ� 2564 

 

 

 

  

บริษัท ไรส� เอสเตท จํากัด RISE 
เป�นบริษัทย�อยซ่ึงบริษัท ออลล� อินสไปร� ดีเวลลอปเม�นท� จํากัด

(มหาชน) ถือหุ�น 100.00% 

บริษัท ออลล� ลักซ� วัน จํากัด ALL LUX 
เป�นบริษัทย�อยซ่ึงบริษัท ออลล� อินสไปร� ดีเวลลอปเม�นท� จํากัด

(มหาชน) ถือหุ�น 99.97% 

บริษัท ออลล� รีเทล 1 จํากัด 
ALL 

RETAIL 1 

เป�นบริษัทย�อยซ่ึงบริษัท ออลล� อินสไปร� ดีเวลลอปเม�นท� จํากัด

(มหาชน) ถือหุ�น 100.00% 

บริษัท ออลล� อินสไปร�-ฮูซิเออร� 

สุขุมวิท 50 จํากัด 
HOOSIER 

เป�นกิจการร�วมค�าซ่ึงบริษัท ออลล� อินสไปร� ดีเวลลอปเม�นท� จํากัด

(มหาชน) ถือหุ�น 51.00% 

บริษัท เอเอชเจ เอกมัย จํากัด AHJ 
เป�นกิจการร�วมค�าซ่ึงบริษัท ออลล� อินสไปร� ดีเวลลอปเม�นท� จํากัด

(มหาชน) ถือหุ�น 51.00% 

บริษัท เอจี ทองหล�อ16 จํากัด AG 
เป�นกิจการร�วมค�าซ่ึงบริษัท ออลล� อินสไปร� ดีเวลลอปเม�นท� จํากัด

(มหาชน) ถือหุ�น 62.10% 

บริษัท เอเจ เจริญนคร จํากัด AJ 
เป�นกิจการร�วมค�าซ่ึงบริษัท ออลล� อินสไปร� ดีเวลลอปเม�นท� จํากัด

(มหาชน) ถือหุ�น 51.00% 



2.   รายการระหว�างกัน 

 บริษัทและบริษัทย�อยมีรายการระหว�างกันกับบุคคลหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย�งกัน ดังนี ้

บคุคล/นติบิคุคล 
บคุคล/นติบิคุคลที่มี

รายการระหว�างกัน 
ลกัษณะรายการ 

มลูค�า (ล�านบาท) ความเหน็ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 31 ธ.ค. 63 31 ธ.ค. 62 31 ธ.ค. 61 

ALL THAI D THAI D  ได�ทําสัญญาจ�างท่ีปรึกษาในการ

บริหารจัดการ ลงวันท่ี 1 เมษายน 2561 

อัตราค�าบริการเดือนละ 0.05 ล�านบาท 

อายุสัญญา 1 ป� และต�อสัญญาโดย
อัตโนมัติอีกคราวละ 1 ป�  โดยมี

วัตถุประสงค�เพื่อร�วมใช�ประโยชน�จาก

บุคคลากรและเครื่องมือเครื่องใช�เพื่อ

ประโยชน�ในการดาํเนินธรุกิจ 

- รายได�ค�างรับค�าบรหิารจดัการ 

- รายได�ค�าบรหิารจดัการ 

- ลูกหน้ีอ่ืน 

 

THAI D จ�ายเงินป�นผลให� ALL ตามมติท่ี

ประชุมวิสามัญผู�ถือหุ�น ครั้งท่ี 1/2562 

เม่ือวันท่ี 17 กันยายน 2562 

- รายได�เงินป�นผล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.29 

5.87 

0.05 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.61 

8.04 

0.05 

 

 

 

 

18.99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.70 

9.30 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

คณะกรรมการตรวจสอบได�รับ

ทราบแล�วว�ารายได�ค�างรับค�าและ

รายได�ค�าบริหารจัดการดังกล�าว

เป�นรายการธุรกิจปกติของบริษัท 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการตรวจสอบได�รับ

ทราบแล�วว�ารายได�เง ินป �นผล

ดังกล�าวเป�นรายการธุรกิจปกติ

ของบริษัท 

 

 



บคุคล/นติบิคุคล 
บคุคล/นติบิคุคลที่มี

รายการระหว�างกัน 
ลกัษณะรายการ 

มลูค�า (ล�านบาท) ความเหน็ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 31 ธ.ค. 63 31 ธ.ค. 62 31 ธ.ค. 61 

All จ�ายค�านายหน�าให� THAI D ตาม 

MASTER AGENCY AGREEMENT ลง

วันท่ี 1 พฤษภาคม 2562 

- ค�านายหน�า 

- ต�นทุนในการได�มาซึ่งสัญญาท่ีทํากับ

ลูกค�า 

 

 

ALL จ�ายค�าส่ือมัลติมีเดียให�กับ THAI D 

- ค�าประชาสัมพันธ�บริษัท 

 

 

 

ALL  ได�ทําสัญญากู�ยืมเงินระยะส้ัน 

ดอกเบ้ียอัตราร�อยละ 9.00 ต�อป�  โดยมี

วัตถุประสงค�เพื่อเพิ่มสภาพคล�องในการ

ประกอบธรุกิจ 

-  เงินให�กู�ยืมระยะส้ัน 

-  ดอกเบ้ียค�างจ�าย 

-  ดอกเบ้ียจ�าย 

 

 

 

 

9.27 

19.80 

 

 

 

 

0.04 

 

 

 

 

 

 

 

13.00 

0.77 

0.86 

 

 

 

14.96 

28.96 

 

 

 

 

0.05 
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11.63 

41.29 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

- 

- 

คณะกรรมการตรวจสอบได�รับ

ทราบแล �วว �าค �านายหน�าและ

ต�นทุนในการได�มาซึ่งสัญญาท่ีทํา

กับลูกค�าดังกล�าวเป�นรายการ

ธุรกิจปกติของบริษัท 

 

 

 

คณะกรรมการตรวจสอบได�รับ

ทราบแล�วว�าค�าประชาสัมพันธ�

บริษัทดังกล�าวเป�นรายการธุรกิจ

ปกติของบริษัท 

 

คณะกรรมการตรวจสอบได�รับ

ทราบแล�วว�าเงินให�กู �ยืมระยะส้ัน  

ดอกเบี ้ยค�างจ�าย ดอกเบี ้ยจ�าย

ด ังกล�าวเป �นไปตามเง ื ่อนไขท่ี

กําหนดในสัญญากู�ยืมเงินระหว�าง
กันและเป�นการให�การช�วยเหลือ

ทางการเงินของบริษัท 



บคุคล/นติบิคุคล 
บคุคล/นติบิคุคลที่มี

รายการระหว�างกัน 
ลกัษณะรายการ 

มลูค�า (ล�านบาท) ความเหน็ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 31 ธ.ค. 63 31 ธ.ค. 62 31 ธ.ค. 61 

 

ALL ALL PROP ALL PROP  ได�ทําสัญญาจ�างท่ีปรึกษาใน

การบริหารจัดการ ดงัน้ี 

(1) ลงวันท่ี 1 มกราคม 2560 อัตรา

ค�าบริการเดือนละ 0.03 ล�านบาท 

อายุสัญญา 1 ป� ครบกําหนด

วันท่ี 31  ธันวาคม 2560 และต�อ

สัญญาโดยอัตโนมัติอีกคราวละ 
1 ป� 

(2) ลงวันท่ี 1 มกราคม 2562 อัตรา

ค�าบริการเดือนละ 0.03 ล�านบาท 

อายุสัญญา 2 ป� ครบกําหนด

วันท่ี 31  ธันวาคม 2563 และต�อ

สัญญาโดยอัตโนมัติอีกคราวละ 

1 ป� 

โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อร�วมใช�ประโยชน�

จากบุคคลากรและเครื่องมือเครื่องใช�เพื่อ

ประโยชน�ในการดาํเนินธรุกิจ 

- รายได�ค�าบรหิารจดัการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.40 

คณะกรรมการตรวจสอบได�รับ

ทราบแล�วว�ารายได�ค�าบริหาร

จัดการดงักล�าวเป�นรายการ

ธุรกิจปกติของบริษัท 

ALL RISE RISE  ได�ทําสัญญากู�ยืมเงินจาก ALL ลง
วันท่ี 27 ธันวาคม 2561 โดยมี

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการตรวจสอบได�รับ
ทราบแล�วว�าเงินให�กู�ยืมระยะส้ัน  



บคุคล/นติบิคุคล 
บคุคล/นติบิคุคลที่มี

รายการระหว�างกัน 
ลกัษณะรายการ 

มลูค�า (ล�านบาท) ความเหน็ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 31 ธ.ค. 63 31 ธ.ค. 62 31 ธ.ค. 61 

วัตถุประสงค�การกู�ยืมเงินเพื่อใช�ในการ

ประกอบธรุกิจลงทุนซื้อขายห�องชุดท่ีสร�าง

แล�วเสร็จ  เงินให�กู�ยืมดังกล�าวเป�นเงินให�กู�

ไม�มีหลักประกันโดยมีการคิดดอกเบ้ีย

อัตราร�อยละ 9.00 ต�อป�  และชําระคืนเงิน

ต�นพร�อมดอกเบ้ียเม่ือวันท่ี 27 มีนาคม 

2562 

- เงินให�กู�ยืมระยะส้ัน 

- ดอกเบ้ียค�างรับ 

- ดอกเบ้ียรับ 

 

RISE ค�างชําระค�าคอมมิชช่ันจากการขาย

ห�องชุดจํานวน 2 ยูนิต 

- ลูกหน้ีอ่ืน 

ALL รับชําระเงินค�าขายห�องชุดแทน RISE 

จํานวน 2 ยูนิต 

- เจ�าหน้ีอ่ืน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

- 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

- 

0.11 

 

 

 

0.04 

 

 

10.33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.00 

0.01 

0.01 

 

 

 

0.18 

 

 

- 

 

 

 

 

 

ดอกเบ้ียค�างรับ ดอกเบ้ียรับ

ดังกล�าวเป�นไปตามเงื่อนไขท่ี

กําหนดในสัญญากู�ยืมเงินระหว�าง

กันและเป�นการให�การช�วยเหลือ

ทางการเงินของบริษัท 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ

รับทราบแล�วว�าลูกหน้ีอ่ืนดังกล�าว

เป�นรายการธรุกิจปกติของบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบ

รับทราบแล�วว�าเจ�าหน้ีหน้ี

ดังกล�าวเป�นรายการธรุกิจปกติ

ของบริษัท 

 

 

 



บคุคล/นติบิคุคล 
บคุคล/นติบิคุคลที่มี

รายการระหว�างกัน 
ลกัษณะรายการ 

มลูค�า (ล�านบาท) ความเหน็ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 31 ธ.ค. 63 31 ธ.ค. 62 31 ธ.ค. 61 

RISE  ได�ทําสัญญาจ�างท่ีปรึกษาในการ

บริหารจัดการ ลงวันท่ี 1  ตุลาคม 2561 

อัตราค�าบริการเดือนละ 0.10 ล�านบาท

อายุสัญญา 1 ป� ครบกําหนดวันท่ี 30 

กันยายน 2562 และต�อสัญญาโดย

อัตโนมัติอีกคราวละ 1 ป�  โดยมี

วัตถุประสงค�เพื่อร�วมใช�ประโยชน�จาก
บุคคลากรและเครื่องมือเครื่องใช�เพื่อ

ประโยชน�ในการดาํเนินธรุกิจ 

- รายได�ค�าบรหิารจดัการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.30 

คณะกรรมการตรวจสอบได�รับ

ทราบแล�วว�ารายได�ค�าบริหาร

จัดการดงักล�าวเป�นรายการ

ธุรกิจปกติของบริษัท 

ALL ALL RETAIL 1 ALL RETAIL 1 ได�ทําสัญญากู�ยืมเงินจาก 

ALL อายุสัญญา 1 ป� อัตราดอกเบ้ียร�อย

ละ 9.00 ต�อป�  มีวัตถุประสงค�เพื่อใช�ใน

การประกอบธรุกิจกิจการ

ห�างสรรพสินค�า พลาซ�า และพื้นท่ีให�เช�า

เพื่อการค�า  ต�อมาในป� 2563 มีการ

เปล่ียนแปลงอัตราดอกเบ้ียจากร�อยละ 

9.00 ต�อป� เป�นไม�คิดดอกเบ้ียระหว�างกัน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการตรวจสอบได�รับ

ทราบแล�วว�าเงินให�กู�ยืมดังกล�าว

เป�นการให�การช�วยเหลือทาง

การเงินของบริษัท 

 

 

 

 

 



บคุคล/นติบิคุคล 
บคุคล/นติบิคุคลที่มี

รายการระหว�างกัน 
ลกัษณะรายการ 

มลูค�า (ล�านบาท) ความเหน็ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 31 ธ.ค. 63 31 ธ.ค. 62 31 ธ.ค. 61 

โดยมีผลย�อนหลังถึงสัญญากู�ยืมเงินท่ีกู�ใน

ครั้งแรกด�วย  

- เงินลงทุนในบริษัทย�อย 

- เงินให�กู�ยืมระยะสั้นที่จัดประเภทเป�นเงิน

ลงทุนในบริษัทย�อย 

- ดอกเบ้ียค�างรับ 

- ดอกเบ้ียรับ 

 

ALL  RETAIL 1  ได�ทําสัญญาจ�างท่ี

ปรึกษาในการบริหารจัดการ ลงวันท่ี 7 

มกราคม 2563 อัตราค�าบริการเดือนละ 

0.25 ล�านบาท(ไม�รวมภาษีมูลค�าเพิ่ม)อายุ

สัญญา 1 ป� ครบกําหนดวันท่ี 31  

ธันวาคม 2563 และต�อสัญญาโดย

อัตโนมัติอีกคราวละ 1 ป� โดยมี

วัตถุประสงค�เพื่อร�วมใช�ประโยชน�จาก

บุคคลากรและเครื่องมือเครื่องใช�เพื่อ

ประโยชน�ในการดาํเนินธรุกิจ 

- ลูกหน้ีอ่ืน 

- รายได�ค�าบรหิารจดัการ 

 

 

 

218.20 

- 

 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.87 

3.00 

 

 

 

- 

83.00 

 

1.21 

1.21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการตรวจสอบได�รับ

ทราบแล�วว�ารายได�ค�าบริหาร

จัดการดงักล�าวเป�นรายการ

ธุรกิจปกติของบริษัท 



บคุคล/นติบิคุคล 
บคุคล/นติบิคุคลที่มี

รายการระหว�างกัน 
ลกัษณะรายการ 

มลูค�า (ล�านบาท) ความเหน็ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 31 ธ.ค. 63 31 ธ.ค. 62 31 ธ.ค. 61 

ALL ทําสัญญาซื้อสิทธิการเช�าช�วงอาคาร

ห�างสรรพสินค�าเดอะ นิว ฟอรั่ม พลาซ�า 

เม่ือวันท่ี 14 มิ.ย. 62 อายุสัญญา 29 ป� 

ส้ินสุดวันท่ี 1 ม.ค. 91 และเม่ือวันท่ี 19 

ธ.ค. 62 ALL ได�โอนสิทธิดังกล�าวให� ALL 

RETAIL 1 

- ลูกหน้ีอ่ืน 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

150.00 

 

 

 

 

 

 

- 

ALL HOOSIER HOOSIER  ได�ทําสัญญาเช�าพื้นท่ี
สํานักงานขาย  ดังน้ี 

1) ฉบับลงวันท่ี 11 ธันวาคม 2560 อัตรา

ค�าบริการเดือนละ 0.76 ล�านบาท  

อายุสัญญา 13 เดือน  โดยมี

วัตถุประสงค�เพื่อร�วมใช�ประโยชน�จาก

พื้นท่ีสํานักงานขายโครงการ The 

Excel Hideaway Sukhumvit 50 

2) ฉบับลงวันท่ี 5 เมษายน 2562 อัตรา

ค�าบริการเดือนละ 0.25 ล�านบาท  

อายุสัญญา 19 เดือน   โดยมี

วัตถุประสงค�เพื่อร�วมใช�ประโยชน�จาก
พื้นท่ีสํานักงานขายโครงการ The 

Excel Hideaway Sukhumvit 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการตรวจสอบได�รับ
ทราบแล�วว�ารายได�ค�าเช�า

ดังกล�าวเป�นรายการธรุกิจปกติ

ของบริษัท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บคุคล/นติบิคุคล 
บคุคล/นติบิคุคลที่มี

รายการระหว�างกัน 
ลกัษณะรายการ 

มลูค�า (ล�านบาท) ความเหน็ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 31 ธ.ค. 63 31 ธ.ค. 62 31 ธ.ค. 61 

 

- รายได�ค�าเช�า 

 

HOOSIER  ทําสัญญาจ�างท่ีปรึกษาใน

การบริหารจัดการ ลงวันท่ี 23 สิงหาคม 

2560 อัตราค�าบริการเดือนละ 1.00 ล�าน

บาท(ไม�รวมภาษีมูลค�าเพิ่ม) ชําระเงินตาม
สัญญาจนครบมูลค�า 27.00 ล�านบาท 

และปรับปรุงตามอัตราส�วนของมูลค�า

โครงการเม่ือจบสัญญา  ระยะเวลาการ

ให�บริการ 5 ป� โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อร�วม

ใช�ประโยชน�จากบุคคลากรและเครื่องมือ

เครื่องใช�เพื่อประโยชน�ในการดาํเนินธุรกิจ 

- รายได�ค�าบรหิารจดัการ 

- รายได�รับล�วงหน�าค�าบรหิารจัดการ 

 

HOOSIER ได�ทําสัญญากู�ยืมเงินระยะ

ยาว ดอกเบ้ียอัตราร�อยละ 3.00 ต�อป� 

ตามเงื่อนไขในสัญญาร�วมทุนระหว�าง
กิจการร�วมค�าลง โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อ

 

2.26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.37 

7.12 

 

 

 

 

 

 

 

2.21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.82 

11.49 

 

 

 

 

 

 

 

8.32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.40 

6.60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการตรวจสอบได�รับ

ทราบแล�วว�ารายได�ค�าบริหาร

จัดการและรายได�รับล�วงหน�าค�า
บริหารจัดการดังกล�าวเป�น

รายการธรุกิจปกติของบริษัท 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการตรวจสอบได�รับ

ทราบแล�วว�าเงินให�กู�ยืมระยะยาว 

ดอกเบ้ียค�างรับและดอกเบ้ียรับ
ดังกล�าวเป�นไปตามเงื่อนไขท่ี 



บคุคล/นติบิคุคล 
บคุคล/นติบิคุคลที่มี

รายการระหว�างกัน 
ลกัษณะรายการ 

มลูค�า (ล�านบาท) ความเหน็ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 31 ธ.ค. 63 31 ธ.ค. 62 31 ธ.ค. 61 

ใช�ในการประกอบธรุกิจก�อสร�าง

อสังหาริมทรพัย�เพื่อขายรายละเอียดดงัน้ี 

-  เงินให�กู�ยืมระยะยาว 

-  ดอกเบ้ียรับ 

-  ดอกเบ้ียค�างรับ 

-  เงินให�กู�ยืมระยะยาวท่ีจัดประเภทเป�น

เงินลงทุนในการร�วมค�า 

 

 

ALL มีรายการค�างชําระระหว�างกัน กับ 

HOOSIER  

- ลูกหน้ีอ่ืน  

- เจ�าหน้ีอ่ืน 

 

 

155.15 

8.05 

19.86 

136.78 

 

 

 

 

 

1.56 

- 

 

 

225.63 

5.46 

11.81 

- 

 

 

 

 

 

0.05 

0.09 

 

 

157.80 

4.73 

6.35 

- 

 

 

 

 

 

0.02 

1.24 

กําหนดในสัญญากู�ยืมเงินระหว�าง

กันและเป�นการให�การช�วยเหลือ

ทางการเงินของบริษัท 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการตรวจสอบได�รับ

ทราบแล�วว�าลูกหน้ีอ่ืนและเจ�าหน้ี

อ่ืนดังกล�าวเป�นรายการธรุกิจ

ปกติของบริษัท 

ALL AHJ AHJ  ได�ทําสัญญาซื้อขายท่ีดินกับ

บุคคลภายนอกโดย ALL เป�นผู�บริหาร

จัดการ  

- กําไรจากการโอนกรรมสิทธิจ์าการซื้อ

ขายท่ีดิน 

 

AHJ   ได�ทําสัญญาจ�างท่ีปรึกษาในการ

บริหารจัดการ ลงวันท่ี 22 สิงหาคม 2561 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

240.71 

 

 

 

 

คณะกรรมการตรวจสอบได�รับ

ทราบแล�วว�ารายได�ค�านายหน�า

จากการขายท่ีดินดังกล�าวเป�น

รายการธรุกิจปกติของบริษัท 

 

 

คณะกรรมการตรวจสอบได�รับ

ทราบแล�วว�ารายได�ค�าบริหาร



บคุคล/นติบิคุคล 
บคุคล/นติบิคุคลที่มี

รายการระหว�างกัน 
ลกัษณะรายการ 

มลูค�า (ล�านบาท) ความเหน็ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 31 ธ.ค. 63 31 ธ.ค. 62 31 ธ.ค. 61 

อัตราค�าบริการเดือนละ 3.44 ล�านบาท(ไม�

รวมภาษีมูลค�าเพิ่ม)  ชําระเงินตามสัญญา

จนครบมูลค�า 144.48 ล�านบาท  และ

ปรับปรุงตามอัตราส�วนของมูลค�า

โครงการเม่ือจบสัญญา  ระยะเวลาการ

ให�บริการ 5 ป�  โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อร�วม

ใช�ประโยชน�จากบุคคลากรและเครื่องมือ
เครื่องใช�เพื่อประโยชน�ในการดาํเนินธุรกิจ 

- รายได�ค�าบรหิารจดัการ 

- รายได�รับล�วงหน�าค�าบรหิารจัดการ 

 

 

AHJ  ได�ทําสัญญากู�ยืมเงินระยะยาว 

ดอกเบ้ียอัตราร�อยละ 3.00 ต�อป� ตาม

เงื่อนไขในสัญญาร�วมทุนระหว�างกิจการ

ร�วมค�าลง โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อใช�ในการ

ประกอบธรุกิจก�อสร�างอสังหาริมทรัพย�

เพื่อขาย รายละเอียดดงัน้ี 

-  เงินให�กู�ยืมระยะยาว 

-  ดอกเบ้ียรับ 

-  ดอกเบ้ียค�างรับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.90 

0.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

299.59 

12.18 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.90 

15.48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

402.90 

11.79 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.22 

3.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

372.30 

0.54 

จัดการและรายได�รับล�วงหน�าค�า

บริหารจัดการดังกล�าวเป�น

รายการธรุกิจปกติของบริษัท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการตรวจสอบได�รับ

ทราบแล�วว�าเงินให�กู�ยืมระยะยาว 

ดอกเบ้ียค�างรับและดอกเบ้ียรับ

ดังกล�าวเป�นไปตามเงื่อนไขท่ี

กําหนดในสัญญากู�ยืมเงินระหว�าง

กันและเป�นการให�การช�วยเหลือ
ทางการเงินของบริษัท 

 

 



บคุคล/นติบิคุคล 
บคุคล/นติบิคุคลที่มี

รายการระหว�างกัน 
ลกัษณะรายการ 

มลูค�า (ล�านบาท) ความเหน็ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 31 ธ.ค. 63 31 ธ.ค. 62 31 ธ.ค. 61 

-  เงินให�กู�ยืมระยะยาวท่ีจัดประเภทเป�น

เงินลงทุนในการร�วมค�า 

 

ALL จ�ายค�าใช�จ�ายเก่ียวกับสํานักงานขาย

และค�าใช�จ�ายอ่ืนแทน AHJ ไปก�อน  

- ลูกหน้ีอ่ืน 

 

24.51 

163.51 

 

 

 

 

- 

 

12.33 

- 

 

 

 

 

0.03 

 

0.54 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

คณะกรรมการตรวจสอบได�รับ

ทราบแล�วว�าลูกหน้ีอ่ืนดังกล�าว

เป�นรายการธรุกิจปกติของบริษัท 

ALL AG ALL รับเงินค�าท่ีดินแปลงทองหล�อ 16 จาก 

AG  

-  เงินรับล�วงหน�าค�าท่ีดิน 

 

 

 

 

354.30 

 

 

354.30 

 

 

155.00 

คณะกรรมการตรวจสอบได�รับ

ทราบแล�วว�าเงินรับล�วงหน�าค�า

ท่ีดินดังกล�าวเป�นรายการธุรกิจ

ปกติของบริษัท 

ALL AJ ALL จ�ายเงินมัดจาํ  ค�าใช�จ�ายในการ

ก�อสร�างและค�าใช�จ�ายอ่ืนแทน AJ ไป 

- ลูกหน้ีอ่ืน 

 

 

 

 

 

 

5.58 

 

 

 

 

 

 

 

8.33 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการตรวจสอบได�รับ

ทราบแล�วว�าลูกหน้ีอ่ืนดังกล�าว

เป�นการให�การช�วยเหลือทาง

การเงินของบริษัทซึ่งเป�นรานการ

ท่ีสมเหตุสมผล 

 

 



บคุคล/นติบิคุคล 
บคุคล/นติบิคุคลที่มี

รายการระหว�างกัน 
ลกัษณะรายการ 

มลูค�า (ล�านบาท) ความเหน็ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 31 ธ.ค. 63 31 ธ.ค. 62 31 ธ.ค. 61 

AJ ได�ทําสัญญากู�ยืมเงินระยะยาว 

ดอกเบ้ียอัตราร�อยละ 3.00 ต�อป� ตาม

เงื่อนไขในสัญญาร�วมทุนระหว�างกิจการ

ร�วมค�าลง โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อใช�ในการ

ประกอบธรุกิจก�อสร�างอสังหาริมทรัพย�

เพื่อขาย รายละเอียดดงัน้ี 

-  เงินให�กู�ยืมระยะยาว 

-  ดอกเบ้ียรับ 

-  ดอกเบ้ียค�างรับ 

-  เงินให�กู�ยืมระยะยาวท่ีจัดประเภทเป�น

เงินลงทุนในการร�วมค�า 

 

AJ  ได�ทําสัญญาซื้อขายท่ีดินกับ

บุคคลภายนอกโดย ALL เป�นผู�บริหาร

จัดการ  

- ขาดทุนจากการโอนสิทธิ์สัญญาจะซื้อ

จะขายท่ีดิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

119.30 

4.46 

4.46 

61.34 

 

 

 

 

 

5.21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

- 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

- 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

คณะกรรมการตรวจสอบได�รับ

ทราบแล�วว�าเงินให�กู�ยืมระยะยาว 

ดอกเบ้ียค�างรับและดอกเบ้ียรับ

ดังกล�าวเป�นไปตามเงื่อนไขท่ี

กําหนดในสัญญากู�ยืมเงินระหว�าง

กันและเป�นการให�การช�วยเหลือ

ทางการเงินของบริษัท 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการตรวจสอบได�รับ

ทราบแล�วว�าขาดทุนจากการโอน

สิทธิ์สัญญาจะซื้อจะขายท่ีดิน

ดังกล�าวเป�นรายการธรุกิจปกติ

ของบริษัท 

 

 

 



บคุคล/นติบิคุคล 
บคุคล/นติบิคุคลที่มี

รายการระหว�างกัน 
ลกัษณะรายการ 

มลูค�า (ล�านบาท) ความเหน็ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 31 ธ.ค. 63 31 ธ.ค. 62 31 ธ.ค. 61 

AJ   ได�ทําสัญญาจ�างท่ีปรึกษาในการ

บริหารจัดการ ลงวันท่ี 27 ธันวาคม 2562 

อัตราค�าบริการเดือนละ 1.17 ล�านบาท 

(ไม�รวมภาษีมูลค�าเพิ่ม)  ชําระเงินตาม

สัญญาจนครบมูลค�า 46.76 ล�านบาท  

และปรับปรุงตามอัตราส�วนของมูลค�า

โครงการเม่ือจบสัญญา ระยะเวลาการ
ให�บริการ 5 ป�     โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อ

ร�วมใช�ประโยชน�จากบุคคลากรและ

เครื่องมือเครื่องใช�เพื่อประโยชน�ในการ

ดําเนินธรุกิจ 

- รายได�ค�าบรหิารจดัการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

คณะกรรมการตรวจสอบได�รับ

ทราบแล�วว�ารายได�ค�าบริหาร

จัดการและรายได�รับล�วงหน�าค�า

บริหารจัดการดังกล�าวเป�น

รายการธรุกิจปกติของบริษัท 

 

 

ALL นายดุษฎี  เล็กย้ิม 

กรรมการบริษัท 

ผู�บริหารของบริษัท

ฯ 

นายดุษฎี  เล็กย้ิมได�ซื้อห�องชุดโครงการ 

The Excel Groove จํานวน 3 ห�อง และ

โครงการ The Excel Hideaway 

Sukhumvit 71 จํานวน 2 ห�อง 

- รายได�จากการขายอสังหาริมทรพัย� 

 

 

 

 

4.10 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

5.77 

คณะกรรมการตรวจสอบได�รับ

ทราบแล�วว�าการซื้อห�องชุด

ดังกล�าวเป�นรายการธรุกิจปกติ

ของบริษัท 

ALL นางสาวนวลนภา  

อัครพุทธพิร   

นางสาวนวลนภา  อัครพุทธพิรได�ซื้อห�อง

ชุดโครงการ The Excel Groove จํานวน 

2 ห�อง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการตรวจสอบได�รับ

ทราบแล�วว�าการซื้อห�องชุด



บคุคล/นติบิคุคล 
บคุคล/นติบิคุคลที่มี

รายการระหว�างกัน 
ลกัษณะรายการ 

มลูค�า (ล�านบาท) ความเหน็ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 31 ธ.ค. 63 31 ธ.ค. 62 31 ธ.ค. 61 

คู�สมรสของนาย

ดุษฎี  เล็กย้ิม 

กรรมการบริษัท 

ผู�บริหารของบริษัท

ฯ 

- รายได�จากการขายอสังหาริมทรพัย� - - 4.01 ดังกล�าวเป�นรายการธรุกิจปกติ

ของบริษัท 

ALL นางอัญชลี  บุญ

อาภา 

คู�สมรสของนายรวิ
สุต  บุญอาภา

ผู�บริหารของ  

บริษัทฯ 

 

นางอัญชลี  บุญอาภา ได�ซื้อห�องชุด

โครงการ The Excel Hideaway 

Sukhumvit 71  จํานวน 2 ห�อง  

- รายได�จากการขายอสังหาริมทรพัย� 

 

 

 

4.13 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

คณะกรรมการตรวจสอบได�รับ

ทราบแล�วว�าการซื้อห�องชุด

ดังกล�าวเป�นรายการธรุกิจปกติ
ของบริษัท 

THAI D ALL RETAIL 1 ALL RETAIL 1 ได�ทําสัญญากู�ยืมเงิน

ระยะส้ัน ดอกเบ้ียอัตราร�อยละ 9.00 ต�อป� 

โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อโดยมีวัตถุประสงค�

เพื่อเพิ่มสภาพคล�องในการประกอบธุรกิจ 

-  เงินให�กู�ยืมระยะส้ัน 

-  ดอกเบ้ียรับ 

-  ดอกเบ้ียค�างรับ 

 

 

 

 

15.00 

1.14 

1.14 

 

 

 

 

- 

- 

- 

 

 

 

 

- 

- 

- 

คณะกรรมการตรวจสอบได�รับ

ทราบแล�วว�าเงินให�กู�ยืมระยะยาว 

ดอกเบ้ียรับและดอกเบ้ียค�างรับ

ดังกล�าวเป�นไปตามเงื่อนไขท่ี

กําหนดในสัญญากู�ยืมเงินระหว�าง

กันและเป�นการให�การช�วยเหลือ

ทางการเงินของบริษัท 

THAI D HOOSIER HOOSIER  จ�ายค�านายหน�าให� THAI D 

ตาม MASTER AGENCY 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการตรวจสอบได�รับ

ทราบแล�วว�ารายได�รับล�วงหน�าค�า



บคุคล/นติบิคุคล 
บคุคล/นติบิคุคลที่มี

รายการระหว�างกัน 
ลกัษณะรายการ 

มลูค�า (ล�านบาท) ความเหน็ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 31 ธ.ค. 63 31 ธ.ค. 62 31 ธ.ค. 61 

AGREEMENT ลงวันท่ี 1 พฤษภาคม 

2560 

- รายได�รับล�วงหน�าค�านายหน�า 

- รายได�ค�านายหน�า 

 

 

 

3.08 

5.53 

 

 

7.58 

3.78 

 

 

11.36 

- 

นายหน�าดังกล�าวเป�นรายการ

ธุรกิจปกติของบริษัท 

THAI D AHJ AHJ  จ�ายค�านายหน�าให� THAI D ตาม 

MASTER AGENCY AGREEMENT ลง

วันท่ี 1 มีนาคม 2562 

- รายได�รับล�วงหน�าค�านายหน�า 

 

 

 

 

11.31 

 

 

 

9.10 

 

 

 

- 

คณะกรรมการตรวจสอบได�รับ

ทราบแล�วว�ารายได�รับล�วงหน�าค�า

นายหน�าดังกล�าวเป�นรายการ
ธุรกิจปกติของบริษัท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.  รายการคํ้าประกันเงินกู�สถาบันการเงิน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 กรรมการและผู�ถือหุ�นใหญ�ของบริษัทฯ มีการคํ้าประกันวงเงินสินเชื่อให�แก�บริษัทฯ โดยไม�คิดค�าธรรมเนียมใดๆ มีดังต�อไปน้ี  

 

หน�วย: ล�านบาท 

บคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแย�ง ผู�กู� 
คํา้

ประกนั 
จาํนอง 

วงเงนิรวม ณ 

31 ธ.ค. 63 

ภาระหนี้

คงเหลอื ณ ลกัษณะของรายการ ความจาํเป�นและความสมเหตสุมผล 

31 ธ.ค. 63 

นายธนากร ธนวริทธิ ์ ALL ü - 4,457.22 1,568.40 เป�นการค้ําประกันส�วน

บุคคลสําหรับค้ําประกันเงิน
กู�ยืมจากสถาบันการเงิน

ของบริษัทฯ  

ความจาํเป�นของการทาํรายการ 

การค้ําประกันน้ีเป�นไปตามเงื่อนไขในการกู�ยืมเงิน
ของสถาบันการเงิน เพื่อใช�เป�นเพื่อใช�ประโยชน�ใน

การประกอบธรุกิจพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพย� 

โดยเป�นเงินกู�ยืมประเภท เงินกู�ระยะยาว ซึ่งเป�น

รายการท่ีก�อให�เกิดประโยชน�ต�อธรุกิจของบริษัทฯ  

 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบถึงความจาํเป�น

และความสมเหตุสมผลของรายการ รวมถึงเงื่อนไข

ในการทํารายการดังกล�าว และการไม�คิด

ค�าธรรมเนียมโดยผู�ค้ําประกัน เน่ืองจากเป�นรายการ

ท่ีก�อให�เกิดประโยชน�ต�อการประกอบธรุกิจของ

บริษัทฯ อย�างไรก็ดี โดยท่ัวไปธนาคารจะทําการ

ปลดภาระค้ําประกันหลังจากท่ีบริษัทฯ ได�ดําเนินการ



บคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแย�ง ผู�กู� 
คํา้

ประกนั 
จาํนอง 

วงเงนิรวม ณ 

31 ธ.ค. 63 

ภาระหนี้

คงเหลอื ณ ลกัษณะของรายการ ความจาํเป�นและความสมเหตสุมผล 

31 ธ.ค. 63 

เสนอขายหุ�นให�กับประชาชนแล�ว ซึ่งบริษัทฯ อยู�

ระหว�างการเจรจากับสถาบันการเงินผู�ให�กู�เรื่องการ

ปลดภาระค้ําประกันให�แก�กรรมการของบริษัทฯ  

 



 

รายงานประจําป� 2563 บริษัท ออลล� อินสไปร� ดีเวลลอปเม�นท� จํากัด (มหาชน) 

 

4.  มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหว�างกัน 

 

บริษัทฯ ได�ให�ความสําคัญต�อการป�องกันรายการท่ีอาจเป�นความขัดแย�งทางผลประโยชน�จากการ

ทํารายการระหว�างกลุ�มบริษัทกับกรรมการบรษัิท ผู�บริหาร และบุคคลอ่ืนท่ีมีความเก่ียวข�องกัน จึงได�กําหนด

นโยบายและมาตรการการทําการทํารายการระหว�างกัน โดยมีหลักการท่ีสําคัญดังต�อไปน้ี 

 

4.1 กรรมการบริษัทและผู�บริหารต�องแจ�งให�บริษัทฯ ทราบถึงรายการระหว�างกันกับกลุ�มบริษัทท่ี

อาจก�อให�เกิดความขัดแย�งทางผลประโยชน� 

 

4.2 หลีกเลี่ยงการทํารายการที่เกี่ยวโยงกับกรรมการบริษัท และผู�บริหารที่อาจก�อให�เกิดความ

ขัดแย�งทางผลประโยชน�กับบริษัทฯ ในกรณีที่จําเป�นต�องทํารายการนั้น ให�มีการนําเสนอ

รายการดังกล�าวต�อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาให�ความเห็นก�อนเสนอขออนุมัติ

ต�อคณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการบริษัท โดยต�องเป�นไปตามหลักเกณฑ� วิธีการ 

และการเป�ดเผยข�อมูลรายการท่ีเก่ียวข�อง ท้ังน้ี กรรมการบริษัท ผู�บริหาร หรือบุคคลอ่ืนท่ีมี

ความเก่ียวข�องกันท่ีมีส�วนได�เสียในรายการน้ันจะต�องไม�มีส�วนในการพิจารณาอนุมัติ 

 

4.3 ผู�บริหารและพนักงานต�องปฏิบัติตามข�อบังคับของบริษัทฯ และจริยธรรมธุรกจิของบริษัทฯ 

เพื่อให�บริษัทฯ เป�นท่ีเช่ือถือและไว�วางใจของผู�มีส�วนได�เสียทุกฝ�าย  

 

ขั้นตอนในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการระหว�างกัน 

 

(1) การทํารายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการระหว�างกันบริษัทฯ จะใช�เกณฑ�เช�นเดียวกับลูกค�า

ท่ัวไปซึ่งต�องเป�นธรรมและก�อให�เกิดประโยชน�สูงสุดแก�บริษัทฯ 

 

(2) บริษัทฯ จะพิจารณาเปรียบเทียบราคาสินค�าหรือบริการกับราคาภายนอก 

 

(3) บริษัทฯ อาจใช�ประโยชน�จากรายงานของผู�ประเมินอิสระ มาทําการเปรียบเทียบราคาสําหรับ

รายการระหว�างกันท่ีสําคัญ 

 

(4) บริษัทฯ ต�องพิจารณาการทํารายการเกี่ยวโยงกันและรายการระหว�างกัน เงื่อนไข ข�อจํากัด 

และการอนุม ัต ิ  ให � เป �นไปตามประกาศตลาดหลักทรัพย�แห �งประเทศไทย  ประกาศ

คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย�และตลาด

หลักทรัพย� และกฎอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�องของคณะกรรมการตลาดทุน 
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(5) บริษัทฯ จะเป�ดเผยข�อมูลการทํารายการท่ีอาจมีความขัดแย�งทางผลประโยชน� หรือ รายการ

ที่เกี่ยวโยงกัน หรือ รายการระหว�างกัน ตามหลักเกณฑ�ที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทยกําหนด โดยเป�ดเผยไว�

ในแบบแสดงรายการข�อมูลประจาํป� และรายงานประจําป� หรือแบบรายงานอ่ืนใด ตามแต�กรณ ี

 

(6) บริษัทฯ จัดให�มีมาตรการควบคุม ตรวจสอบและสอบทานการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกันตาม

แผนงานตรวจสอบโดยส�วนงานตรวจสอบภายใน ซึ ่งต�องรายงานต�อคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

 

ท้ังน้ี บริษัทฯ ได�กําหนดหลักการในการอนุมัติการเข�าทํารายการท่ีเก่ียวโยงกันตามหลักเกณฑ�การ

วัดขนาดรายการ อํานาจดําเนินการและการเป�ดเผยข�อมูลต�อตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทยของบริษัทจด

ทะเบียนซึ่งอ�างอิงประกาศตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศ

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� และกฎอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�องของคณะกรรมการตลาดทุน  
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5.  นโยบายและแนวโน�มการทํารายการระหว�างกันในอนาคต  

 

ในอนาคตหากกลุ�มบริษัทมีความจําเป�นต�องทํารายการระหว�างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย�ง 

กลุ�มบริษัทจะกําหนดเงื่อนไขต�างๆ ให�เป�นไปตามลักษณะรายการธุรกิจปกติและเป�นราคาตลาดซึ่งสามารถ

อ�างอิงเปรียบเทียบได�กับเงื่อนไขหรือราคาที่เกิดขึ้นกับรายการประเภทเดียวกันที ่กลุ�มบริษัทกระทํากับ
บุคคลภายนอก ท้ังน้ี คณะกรรมการตรวจสอบจะเป�นผู�ให�ความเห็นเก่ียวกับการเข�าทํารายการ  และราคาท่ี

ใช�สําหรับรายการดังกล�าวต�องประเมินได�และเปรียบเทียบได�กับราคาตลาด  ในกรณีท่ีไม�มีราคาเปรียบเทียบ 

ราคาสําหรับการทํารายการระหว�างกันดังกล�าวจะต�องเป�นราคาที่เหมาะสมและเป�นประโยชน�สูงสุดแก�กลุ�ม

บริษัท และผู�ถือหุ�นของบริษัทฯ  หากคณะกรรมการตรวจสอบไม�มีความชํานาญในการพิจารณารายการ

ระหว�างกันที่อาจเกิดขึ้น  บริษัทฯ จะจัดให�ผู�เชี่ยวชาญอิสระเป�นผู�ให�ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว�างกัน

ดังกล�าวได�  เพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ  คณะกรรมการตรวจสอบ หรือ ผู�ถือหุ�น  แต�

กรรมการบริษัทผู�มีส�วนได�เสียจะไม�มีสิทธิออกเสียในรายการดังกล�าว  และจะมีการเป�ดเผยรายการระหว�าง

กันในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู�สอบบัญชีของบริษัทฯ รายงานประจําป� 

และแบบแสดงรายการข�อมูลประจําป� 

 

รายการระหว�างกันท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคตน้ัน กรรมการบริษัทจะต�องปฏิบัติตามระเบียบต�างๆ ท่ีได�

กําหนดขึ ้นและกรรมการบริษัทจะต�องไม�อนุมัติรายการใดๆ ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย�งทาง
ผลประโยชน�ในลักษณะอื่นใดกับกลุ�มบริษัท และจะต�องเป�ดเผยรายการดังกล�าวต�อคณะกรรมการบริษัท 

เพื่อให�คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ซึ่งกลุ�มบริษัทจะต�องปฏิบัติให�เป�นไปตามกฎหมายว�าด�วยหลักทรัพย�

และตลาดหลักทรัพย� และข�อบังคับ ประกาศ คําส่ัง หรือข�อกําหนดของตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย รวม

ตลอดถึงการปฏิบัติตามข�อกําหนดที่เกี่ยวกับการเป�ดเผยข�อมูลการทํารายการเกี่ยวโยงกันและการได�มา

หรือจําหน�ายไปซึ่งทรัพย�สินของบริษัทฯ และบริษัทย�อย และตามมาตรฐานบัญชีโดยเคร�งครัด  
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เอกสารแนบ 1 

บรษิทั ออลล� อนิสไปร� ดเีวลลอปเม�นท� จาํกดั (มหาชน) 
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เอกสารแนบ 1 
 

รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผู�บรหิาร ผู�มอีาํนาจควบคมุ และเลขานกุารบรษิทั 

 

1. ข�อมูลของกรรมการ ผู�บริหาร ผู�มีอํานาจควบคุม (ถ�ามี) และเลขานุการบริษัท 

 

1.1. รายละเอียดของกรรมการ ผู�บริหาร และผู�มีอํานาจควบคุม (ถ�ามี) ของบริษัทฯ และเลขานุการบริษัท 

 

       1. นางเกศรา  มญัชศุร ี     

  ตาํแหน�ง : ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ     

บมจ.ออลล� อินสไปร� ดีเวลลอปเม�นท� 
  อาย ุ : 60 ป� 
  วนัทีไ่ด�รบัการแต�งตัง้ : 19 สิงหาคม 2561 

  คณุวฒุกิารศกึษาสงูสดุ : ปริญญาโททางการเงิน (Master of Science in Finance)  

Golden Gate University, San Francisco ประเทศ

สหรัฐอเมริกา  

      ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร� (Bachelor of Art in Economics) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�  
      SASIN and Kellogg School of Management 

  ประวตักิารอบรม : ประกาศนียบัตร หลักสูตรธรรมาภิบาลทางการแพทย�สําหรับ

ผู�บริหารระดับสูง (ปธพ.) รุ�นท่ี 8 จัดโดยสถาบันพระปกเกล�าและ 

แพทย�สภา 

      ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู�บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง  

(บยส.) รุ�นท่ี 23 

      ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู�นําการส�งเสริมเศรษฐกิจดจิิทัล  

(Digital CEO) รุ�นท่ี 1  

      ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู�บริหารระดับสูงด�านวิทยาการ

พลังงาน (วพน.) รุ�น 6 

      ประกาศนียบัตร หลักสูตร TLCA Leadership Development 

Program รุ�นท่ี 3 (LDP) 

      ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู�บริหารระดับสูงด�านการค�าและการ
พาณิชย� รุ�นท่ี 7 (TEPCoT) 

      ประกาศนียบัตร หลักสูตร Advanced Senior Executive 

Program (ASEP), Evanston, Chicago, USA, SASIN and 

Kellogg School of Management 
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      ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู�บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการ

ตลาดทุน (วตท.) รุ�นท่ี 4  

      ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certificate Program 

(DCP 82/2010) สมาคมส�งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  

(IOD)       

      ประกาศนียบัตร หลักสูตร Role of The Chairman Program  

(RCP 46/2020) สมาคมส�งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  

(IOD)       

  ประสบการณ�การทาํงาน : กรรมการ สถาบันรับรองมาตรฐาน ไอเอสโอ 

      กรรมการ สหพันธ�ตลาดหลักทรพัย�นานาชาติ (World 

Federation Exchanges : WFE) 

      กรรมการ ศูนย�เพิ่มศักยภาพในการแข�งขันทางธรุกิจ (Center 

for Building Competitiveness Enterprises: CBCE)  

      กรรมการท่ีปรึกษา สถาบันบัณฑิตบรหิารธรุกิจ ศศินทร�  

แห�งจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย 

      กรรมการ สมาคมส�งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

      กรรมการผู�ทรงคุณวุฒ ิประจาํคณะเศรษฐศาสตร� 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� 
      รองประธานกรรมการ  

บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล�วงหน�า (ประเทศไทย)   จํากัด 

(มหาชน) 

      ประธานกรรมการ บริษัทในกลุ�มตลาดหลักทรัพย�ฯ  

      o   บริษัท ฟินเน็ต อินโนเวช่ัน เน็ตเวิร�ค จํากัด     

      o   บริษัท ไลฟ�ฟินคอร�ป จํากัด   

      o   บริษัท ศูนย�รับฝากหลักทรัพย� (ประเทศไทย) จํากัด 

      o   บริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จํากัด 

      o   บริษัท สํานักหักบัญชี (ประเทศไทย) จํากัด 

      o   บริษัทหลักทรัพย�จดัการกองทุนรวม เพื่อผู�ลงทุนต�างด�าว 

จํากัด 

      o   บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร� จํากัด 

      o   บริษัท สยามดีอาร� จํากัด 

      รองผู�จดัการ สายงานการตลาด ตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศ

ไทย  

      กรรมการผู�จัดการ  บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล�วงหน�า 

(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

      กรรมการ สมาคมนักวิเคราะห�  
      กรรมการบริหาร คณะเศรษฐศาสตร� จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย  
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      รองกรรมการผู�จดัการ ศูนย�ซื้อขายตราสารหน้ีไทย  

  การดาํรงตาํแหน�งในกจิการทีเ่ป�น 

บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย� 

: กรรมการอิสระ  ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรร

หาพิจารณาค�าตอบแทน บริษัท เงินตดิล�อ จํากัด (มหาชน) 
 

    กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ  

บริษัท เคทีบีเอสที โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) 

      ประธานกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ  

บริษัทหลักทรพัย�จดัการกองทุน วี จาํกัด  

      ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรพัย�เพื่อธรุกิจหลักทรพัย� จํากัด 

(มหาชน)  

      ประธานกรรมการ บริษัท เอ็นอาร� อินสแตนท� โปรดิวซ� จํากัด 

(มหาชน) 

      กรรมการ และ ประธานอนุกรรมการตรวจสอบ  

บริษัทหลักทรพัย� เคทีบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  

      กรรมการ และ ประธานอนุกรรมการตรวจสอบ  

บริษัท อินเตอร�ล้ิงค� เทเลคอม จํากัด (มหาชน)  

  การดาํรงตาํแหน�งในกจิการทีอ่ืน่ ๆ : กรรมการ สมาคมธรุกิจเพื่อสังคมแห�งประเทศไทย กรรมการ

ผู�ทรงคุณวฒุิ สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� 
      กรรมการ สมาคมเศรษฐศาสตร�ธรรมศาสตร�  
      อนุกรรมการบรรษัทภิบาล  

บริษัท ประชารฐัรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) 

จํากัด 

  สดัส�วนการถอืหุ�น  

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 

: 0.0892% 

  ความสมัพนัธ�ทางครอบครวัระหว�าง

กรรมการ ผู�บรหิาร หรอืผู�ถอืหุ�นใหญ� 

: ไม�มี 

  ประวตักิารกระทาํผดิกฎหมาย

หลกัทรพัย� 

และสญัญาซือ้ขายล�วงหน�า 

: ไม�มี 

  ประวตักิารกระทาํผดิกฎหมายอืน่ ๆ  

ในระยะ 10 ป� ทีผ่�านมา 

 

 

 

 

 

 
 

: ไม�มี 
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2. นายมนสั แจ�มเวหา     

  ตาํแหน�ง : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ    

บมจ. ออลล� อินสไปร� ดีเวลลอปเม�นท� 
  อาย ุ : 64 ป� 
  วนัทีไ่ด�รบัการแต�งตัง้ : 24 เมษายน 2560 

  คณุวฒุกิารศกึษาสงูสดุ : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

(2551)  

      รัฐศาสตร�มหาบัณฑิต สาขาบรหิารรฐักิจ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� (2537) 

      นิติศาสตร�บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� (2521) 

  ประวตักิารอบรม : Risk Management Program for Corporate Leaders 

(RCL9)  

สมาคมส�งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (2560) 

    

 

Successful Formulation & Execution of Strategy : SFE 

รุ�นท่ี 27  

สมาคมส�งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (2559) 

      Ethical Leadership Program (ELP) รุ�นที 1 (2558) 

      ผู�บริหารระดับสูงด�านการค�าและการพาณิชย� (TEPCoT) รุ�นท่ี 7  

สถาบันวิทยาการการค�า (2557) 

      ผู�บริหารระดับสูงด�านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ�นท่ี 5  

สถาบันวิทยาการพลังงาน (2557) 

      Role of the Chairman Program : RCP รุ�นท่ี 32  

สมาคมส�งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (2556) 

      Audit Committee Program : ACP  รุ�นท่ี 41  

สมาคมส�งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (2555) 

      ผู�บริหารระดับสูง (วตท.) รุ�นท่ี 13 สถาบันวิทยาการตลาดทุน 

(2555) 

      การกํากับดูแลกิจการสําหรับกรรมการและผู�บรหิารระดับสูงของ

รัฐวิสาหกิจและองค�การมหาชน (Public Director Institute : 

PDI) 

      รุ�นท่ี 1 สถาบันพระปกเกล�าร�วมกับกระทรวงการคลัง (2552)           

      ผู�บริหารกระบวนการยุตธิรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ�นท่ี 11  

วิทยาลัยการยุติธรรม สํานักงานศาลยุติธรรม (2551) 

      การป�องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ�นท่ี 50  

วิทยาลัยป�องกันราชอาณาจักร (2550) 

      Directors Certification Program รุ�นท่ี 71  
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สมาคมส�งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (2549) 

      นักบริหารระดับสูง (นบส.) รุ�นท่ี 46 สํานักงาน ก.พ. (2549) 

      Executive Development Program,Kellogg,School of 

Management, Northwestern University, U.S.A. (2547) 

      การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ�นท่ี 3 สถาบัน

พระปกเกล�า (2546) 

      กฎหมายปกครอง รุ�นท่ี 1  

สํานักอบรมศึกษากฎหมายแห�งเนติบัณฑิตยสภา (2542) 

      Middle Management Professional ,Revenue  Canada,  

Quebec, Canada (2540) 

      Financial Management, กองทัพอากาศ สหรฐัอเมริกา 

Texas, U.S.A. (2539) 

  ประสบการณ�การทาํงาน : อธิบดีกรมบัญชีกลาง (2555-2559) 

      รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน�ากลุ�มภารกิจด�านทรัพย�สิน 

(2554-2555) 

      ผู�ตรวจราชการกระทรวงการคลัง (2553-2554) 

      ท่ีปรึกษาด�านพัฒนาระบบการเงินการคลัง กรมบัญชีกลาง 

(2551-2553)  

      เคยดํารงตาํแหน�งกรรมการในรัฐวิสาหกิจต�าง ๆ ดังน้ี 

      o   บริษัท ท�าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) (2559-2563) 

      o   บริษัท โรงแรมท�าอากาศยานสุวรรณภูมิ จํากัด (กระทรวง

คมนาคม)  (2561-2561) 

      o   ธนาคารเพื่อการส�งออกและนําเข�าแห�งประเทศไทย 

(กระทรวงการคลัง) (2558-2559) 

      o   ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ�การเกษตร 

(กระทรวงการคลัง) (2556-2558) 

      o   บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตป�โตรเลียม จํากัด (มหาชน) 

(2555-2560) 

      o   ธนาคารอิสลามแห�งประเทศไทย (กระทรวงการคลัง) 

(2554-2556) 

      o   บริษัท ธนารักษ�พัฒนาสินทรัพย� จาํกัด 

(กระทรวงการคลัง) (2553-2554) 

      o   สํานักงานสลากกินแบ�งรัฐบาล (กระทรวงการคลัง) 

(2553-2554) 

      o   การประปานครหลวง (กระทรวงมหาดไทย) (2552-2558) 

      o   บริษัท ไปรษณีย�ไทย จํากัด (กระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร) (2552-2553) 
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      o   บริษัท หลักทรัพย�จัดการกองทุน เอ็ม. เอฟ. ซี. จาํกัด 

(กระทรวงการคลัง)  (2549) 

      o   องค�การสวนพฤกษศาสตร� (กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล�อม) (2548-2552) 

      o   บริษัท อู�กรุงเทพ จํากัด (กระทรวงกลาโหม) (2546-

2549) 

  การดาํรงตาํแหน�งในกจิการทีเ่ป�น 

บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย� 

: ไม�มี 

  การดาํรงตาํแหน�งในกจิการทีอ่ืน่ ๆ : กรรมการกฤษฎีกา 

      กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ. ธนาคารแห�งประเทศ

ไทย 

      กรรมการ การไฟฟ�านครหลวง 

      ประธานกรรมการตรวจสอบ สํานักงานการตรวจเงินแผ�นดิน 

      กรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ 

      กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ สถาบันเทคโนโลยี

ป�องกันประเทศ 

      กรรมการสถาบันบรหิารกิจการบ�านเมืองท่ีด ี

      กรรมการตรวจสอบ สํานักงานศาลปกครอง 

  สดัส�วนการถอืหุ�น  

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 

: 0.0357% 

  ความสมัพนัธ�ทางครอบครวัระหว�าง

กรรมการ ผู�บรหิาร หรอืผู�ถอืหุ�นใหญ� 

: ไม�มี 

  ประวตักิารกระทาํผดิกฎหมาย

หลกัทรพัย�และสญัญาซือ้ขายล�วงหน�า 

: ไม�มี 

  ประวตักิารกระทาํผดิกฎหมายอืน่ ๆ  

ในระยะ 10 ป� ทีผ่�านมา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

: ไม�มี 
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3. นายชาตร ีศริพิานชิกร   

  ตาํแหน�ง : กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหา

และกําหนดค�าตอบแทน  บมจ. ออลล� อินสไปร� ดีเวลลอปเม�นท� 
  อาย ุ : 73 ป� 
  วนัทีไ่ด�รบัการแต�งตัง้ : 24 เมษายน 2560 

  คณุวฒุกิารศกึษาสงูสดุ : ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� 
      ปริญญาตรี นิติศาสตร� มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� 
      เนติบัณฑิตไทย รุ�นท่ี 29  

      ผู�สอบบัญชีรับอนุญาต 

  ประวตักิารอบรม : หลักสูตร DAP รุ�นท่ี 100/2556 

  ประสบการณ�การทาํงาน :  ผู�อํานวยการฝ�ายควบคุมการปฏิบัตติามระเบียบ บรรษัทบริหาร

สินทรัพย�ไทย 

ผู�อํานวยการฝ�ายตรวจสอบภายใน บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรม

ขนาดย�อม 

ผู�อํานวยการฝ�ายหน้ีสิน ธนาคารเอเซีย จํากัด (มหาชน) 

ฝ�ายกํากับและตรวจสอบธนาคารพาณิชย� ธนาคารแห�งประเทศ

ไทย 

บริษัท อุตสาหกรรมทอผ�าไทย จํากัด 

  การดาํรงตาํแหน�งในกจิการทีเ่ป�น

บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย� 

: ประธานกรรมการตรวจสอบ   บมจ. ท�าเรือราชาเฟอร�รี ่
กรรมการ / กรรมการอิสระ  บมจ. เอกรัฐวิศวกรรม 

  การดาํรงตาํแหน�งในกจิการทีอ่ืน่ ๆ : ไม�มี 

  สดัส�วนการถอืหุ�น : 0.0357% 

  ความสมัพนัธ�ทางครอบครวัระหว�าง

กรรมการ ผู�บรหิาร หรอืผู�ถอืหุ�นใหญ� 

: ไม�มี 

  ประวตักิารกระทาํผดิกฎหมาย

หลกัทรพัย�ฯ และสญัญาซือ้ขาย

ล�วงหน�า 

: ไม�มี 

  ประวตักิารกระทาํผดิกฎหมายอืน่ ๆ ใน

ระยะ 10 ป� ทีผ่�านมา 

 

 

 

 

 

 
 

: ไม�มี 
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4. นายธนากร ธนวรทิธิ ์     

  ตาํแหน�ง : กรรมการ / ประธานเจ�าหน�าท่ีบริหาร / กรรมการบริหาร    

บมจ. ออลล� อินสไปร� ดีเวลลอปเม�นท� 
      กรรมการ   บริษัท ไทย ดี เรียลเอสเตท จํากัด (บริษัทย�อย) 

      กรรมการ   บริษัท ไรส� เอสเตท จํากัด (บริษัทย�อย) 

      กรรมการ   บริษัท ออลล� พร็อพเพอร�ตี้ เซอร�วิส จาํกัด (บริษัท

ย�อย) 

      กรรมการ   บริษัท ออลล� ลักซ� วัน จํากัด (บริษัทย�อย) 

   กรรมการ   บริษัท ออลล� รีเทล 1 จํากัด (บริษัทย�อย) 

      กรรมการ   บริษัท ออลล� อินสไปร�-ฮูซิเออร� สุขุมวิท 50 จํากัด 

(บริษัทร�วมทุน) 

      กรรมการ   บริษัท เอจี ทองหล�อ 12 จํากัด (บริษัทร�วมทุน) 

      กรรมการ   บริษัท เอเอชเจ เอกมัย จํากัด (บริษัทร�วมทุน) 

   กรรมการ  บริษัท เอเจ เจรญินคร จาํกัด (บริษัทร�วมทุน) 

  อาย ุ : 46 ป� 
  วนัทีไ่ด�รบัการแต�งตัง้ : 1 มีนาคม 2556 

  คณุวฒุกิารศกึษาสงูสดุ : ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัย

รามคําแหง 

      ปริญญาตรี บรหิารจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

  ประวตักิารอบรม : หลักสูตร DAP รุ�นท่ี 142/2017 

  การดาํรงตาํแหน�งในกจิการทีเ่ป�น

บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย� 

: ไม�มี 

  การดาํรงตาํแหน�งในกจิการทีอ่ืน่ ๆ : กรรมการ  บริษัท ที.เค.พรซีิช่ันเวริ�ค จํากัด (ผลิตช้ินส�วน

อุตสาหกรรม) 

      กรรมการ บริษัท ฟู�ด เอนเกจเม�นท� จาํกัด (ธรุกิจอาหาร) 

      กรรมการ  บริษัท อะเบาท� แพสช่ัน จํากัด (ธรุกิจอาหาร) 

  สดัส�วนการถอืหุ�น  

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 

: 52.7520% 

  ความสมัพนัธ�ทางครอบครวัระหว�าง

กรรมการ ผู�บรหิาร หรอืผู�ถอืหุ�นใหญ� 

: คู�สมรสของนางสาวชวนา ธนวริทธิ ์

  ประวตักิารกระทาํผดิกฎหมาย

หลกัทรพัย�ฯ และสญัญาซือ้ขาย

ล�วงหน�า 

: ไม�มี 

  ประวตักิารกระทาํผดิกฎหมายอืน่ ๆ ใน

ระยะ 10 ป� ทีผ่�านมา 

 
 

: ไม�มี 
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5. นางสาวชวนา ธนวรทิธิ ์   

  ตาํแหน�ง : กรรมการ /  ประธานเจ�าหน�าท่ีกลุ�มงานการจัดการ / 

กรรมการบริหาร    

บมจ. ออลล� อินสไปร� ดีเวลลอปเม�นท� 
  อาย ุ : 47 ป� 
  วนัทีไ่ด�รบัการแต�งตัง้ : 1 เมษายน 2559 

  คณุวฒุกิารศกึษาสงูสดุ : ปริญญาตรี ศิลปศาสตร� มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� 
  ประวตักิารอบรม : หลักสูตร DAP รุ�นท่ี 142/2017 

  การดาํรงตาํแหน�งในกจิการทีเ่ป�น

บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย� 

: ไม�มี 

  การดาํรงตาํแหน�งในกจิการทีอ่ืน่ ๆ : ไม�มี 

  สดัส�วนการถอืหุ�น 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 

: 17.5540% 

  ความสมัพนัธ�ทางครอบครวัระหว�าง

กรรมการ ผู�บรหิาร หรอืผู�ถอืหุ�นใหญ� 

: คู�สมรสของนายธนากร  ธนวริทธิ ์

  ประวตักิารกระทาํผดิกฎหมาย

หลกัทรพัย�ฯ และสญัญาซือ้ขาย

ล�วงหน�า 

: ไม�มี 

  ประวตักิารกระทาํผดิกฎหมายอืน่ ๆ  

ในระยะ 10 ป� ทีผ่�านมา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

: ไม�มี 
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 6. นายดษุฎ ี เลก็ยิม้ 
    

  ตาํแหน�ง : กรรมการ / ผู�ช�วยรองประธานเจ�าหน�าท่ีบริหาร / 

กรรมการบริหาร    

บมจ. ออลล� อินสไปร� ดีเวลลอปเม�นท� 
      กรรมการ  บริษัท ออลล� อินสไปร�-ฮูซิเออร� สุขุมวิท 50 จาํกัด 

(บริษัทร�วมทุน) 

      กรรมการ  บริษัท เอ เอช เจ เอกมัย จํากัด (บริษัทร�วมทุน) 

      กรรมการ  บริษัท เอจี ทองหล�อ 12 จํากัด (บริษัทร�วมทุน) 

      กรรมการ  บริษัท เอเจ เจรญินคร จาํกัด (บริษัทร�วมทุน) 

      กรรมการ  บริษัท บีดี แอนด� เอฟเอ จํากัด (ธรุกิจให�บริการ) 

  อาย ุ : 47 ป� 
  วนัทีไ่ด�รบัการแต�งตัง้ : 1 ธันวาคม 2558 

  คณุวฒุกิารศกึษาสงูสดุ : ปริญญาโท เศรษฐศาสตร� สถาบันบัณฑิตพฒันบรหิารศาสตร� 

(NIDA) 

      ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร� มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

  ประวตักิารอบรม : หลักสูตร CFO Focus on Financial Reporting Class 

1/2018 

      หลักสูตร DAP รุ�นท่ี 142/2017 

      หลักสูตร CFO In Practice รุ�นท่ี 7/2017 (สภาวิชาชีพบัญชี)  

  การดาํรงตาํแหน�งในกจิการทีเ่ป�น

บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย� 

: ไม�มี 

  การดาํรงตาํแหน�งในกจิการทีอ่ืน่ ๆ : ไม�มี 

  สดัส�วนการถอืหุ�น  

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 

: 0.0035% 

  ความสมัพนัธ�ทางครอบครวัระหว�าง

กรรมการ ผู�บรหิาร หรอืผู�ถอืหุ�นใหญ� 

: ไม�มี 

  ประวตักิารกระทาํผดิกฎหมาย

หลกัทรพัย�ฯ และสญัญาซือ้ขาย

ล�วงหน�า 

: ไม�มี 

  ประวตักิารกระทาํผดิกฎหมายอืน่ ๆ  

ในระยะ 10 ป� ทีผ่�านมา 

 

 

 

 
 

: ไม�มี 
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7. นายรวสิตุ บญุอาภา     

  ตาํแหน�ง : ประธานเจ�าหน�าท่ีกลุ�มงานการตลาดและการขาย / 

กรรมการบริหาร   

บมจ. ออลล� อินสไปร� ดีเวลลอปเม�นท� 
  อาย ุ : 57 ป� 
  วนัทีไ่ด�รบัการแต�งตัง้ : 1 มิถุนายน 2560 

  คณุวฒุกิารศกึษาสงูสดุ : ปริญญาโท การตลาด Indiana University of Pennsylvania 

USA 

      ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร�การเงินระหว�างประเทศ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� 
  ประวตักิารอบรม : หลักสูตร DAP 162/2019 

  ประสบการณ�การทาํงาน :   

  การดาํรงตาํแหน�งในกจิการทีเ่ป�น

บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย� 

: ไม�มี 

  การดาํรงตาํแหน�งในกจิการทีอ่ืน่ ๆ : กรรมการ  บริษัท ท่ีปรึกษาธรุกิจ อาร�เอสบี จํากัด (ธรุกิจ

ให�บริการ) 

  สดัส�วนการถอืหุ�น  

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 

: 0.0035% 

  ความสมัพนัธ�ทางครอบครวัระหว�าง

กรรมการ ผู�บรหิาร หรอืผู�ถอืหุ�นใหญ� 

: ไม�มี 

  ประวตักิารกระทาํผดิกฎหมาย

หลกัทรพัย�ฯ และสญัญาซือ้ขาย

ล�วงหน�า 

: ไม�มี 

  ประวตักิารกระทาํผดิกฎหมายอืน่ ๆ  

ในระยะ 10 ป� ทีผ่�านมา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

: ไม�มี 
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8. นางสาวสธุดิา พนัไพศาล   

  ตาํแหน�ง : ประธานเจ�าหน�าท่ีกลุ�มงานการเงิน   

บมจ. ออลล� อินสไปร� ดีเวลลอปเม�นท� 
  อาย ุ : 39 ป� 
  วนัทีไ่ด�รบัการแต�งตัง้ : 1 กันยายน 2563 

  คณุวฒุกิารศกึษาสงูสดุ : ปริญญาโท สาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยบอสตัน 

      ปริญญาตรี สาขาบัญชี คณะบรหิารธรุกิจ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม� 
 ประวตักิารอบรม : หลักสูตร Chief City Innovation Officer(CCIO) รุ�นท่ี 4 

  

  

หลักสูตร DAP 175/2020 

      หลักสูตร The New CFO (Crisis Financial Officer) 

      หลักสูตร TFRS กลุ�มเครื่องมือทางการเงิน : มุมมองการใช�และ

วิเคราะห�ข�อมูลผ�านงบการเงินของกิจการี่ไม�ใช�สถาบันการเงิน 

      หลักสูตร ผลกระทบและการเตรียมการท่ีนักบัญชีต�องรู�เก่ียวกับ

กฎหมายราคาโอน Transfer Pricing ใหม� 
      หลักสูตร TFRS 9 Working การด�อยค�าของสินทรพัย�ทาง

การเงิน รุ�นท่ี 1/62 

      หลักสูตร CFO Focus on Financial Reporting Class 

1/2018 

  ประสบการณ�การทาํงาน : ผู�อํานวยการฝ�ายบัญชี  บริษัท เคพ ีแอคเค�าท�ติ้ง เซอร�วิส จํากัด 

  การดาํรงตาํแหน�งในกจิการทีเ่ป�น

บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย� 

: ไม�มี 

  การดาํรงตาํแหน�งในกจิการทีอ่ืน่ ๆ : ไม�มี 

  สดัส�วนการถอืหุ�น  

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 

: 0.0017% 

  ความสมัพนัธ�ทางครอบครวัระหว�าง

กรรมการ ผู�บรหิาร หรอืผู�ถอืหุ�นใหญ� 

: ไม�มี 

  ประวตักิารกระทาํผดิกฎหมาย

หลกัทรพัย�ฯ และสญัญาซือ้ขาย

ล�วงหน�า 

: ไม�มี 

  ประวตักิารกระทาํผดิกฎหมายอืน่ ๆ  

ในระยะ 10 ป� ทีผ่�านมา 

 

 

 

 
 

: ไม�มี 



 

รายงานประจําป� 2563 บริษัท ออลล� อินสไปร� ดีเวลลอปเม�นท� จํากัด (มหาชน) 281 

 

9. นางพนชิา  บญุผดุผ�อง     

  ตาํแหน�ง : ผู�จัดการฝ�ายบัญชี – ผู�รับผิดชอบในการควบคุมดูและการทํา

บัญชี 

  อาย ุ : 39 ป� 
  วนัทีไ่ด�รบัการแต�งตัง้ : 1 กันยายน  2563 

  คณุวฒุกิารศกึษาสงูสดุ : ปริญญาโท สาขาวิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร�และการ

บัญชี  จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย 

   ปริญญาตรี  สาขาวิ่ชาการบัญชี คณะบรหิารธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

  ประวตักิารอบรม : หลักสูตร ภาพรวมมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ�ม

เครื่องมือทางการเงนิ 

หลักสูตร TFRS 16 สัญญาเช�าและประเด็น Deferred Tax 

หลักสูตร ผลกระทบและการเตรียมการท่ีนักบัญชีต�องรู�เก่ียวกับ

กฎหมายราคาโอน transfer pricing ใหม� 
      หลักสูตร สร�างความเข�าใจกับประเด็นในทางปฏิบัต ิเรือ่ง ท่ีดิน 

อาคารและอุปกรณ� และต�นทุนกู�ยืม รุ�นท่ี 2/62 

  ประสบการณ�การทาํงาน : ผู�ช�วยผู�จัดการแผนกบัญชี บริษัท ไทยมาร�โซล จํากัด 

หัวหน�าแผนกบัญชี บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเม�นท� จํากัด

(มหาชน) 

หัวหน�าฝ�ายตรวจสอบ สํานักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร�

เนช่ันแนล 

  การดาํรงตาํแหน�งในกจิการทีเ่ป�น

บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย� 

: ไม�มี 

  การดาํรงตาํแหน�งในกจิการทีอ่ืน่ ๆ : ไม�มี 

  สดัส�วนการถอืหุ�น  

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 

: ไม�มี 

  ความสมัพนัธ�ทางครอบครวัระหว�าง

กรรมการ ผู�บรหิาร หรอืผู�ถอืหุ�นใหญ� 

: ไม�มี 

  ประวตักิารกระทาํผดิกฎหมาย

หลกัทรพัย�ฯ และสญัญาซือ้ขาย

ล�วงหน�า 

: ไม�มี 

  ประวตักิารกระทาํผดิกฎหมายอืน่ ๆ  

ในระยะ 10 ป� ทีผ่�านมา 

: ไม�มี 
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 10. นายธราดล ธารสีาร     

 ตาํแหน�ง : เลขานุการบริษัท  บมจ. ออลล� อินสไปร� ดีเวลลอปเม�นท� 
 อาย ุ : 54 ป� 
 วนัทีไ่ด�รบัการแต�งตัง้ : 15 มิถุนายน 2561 

 คณุวฒุกิารศกึษาสงูสดุ : ปริญญาตรี นิติศาสตร�    มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 ประวตักิารอบรม : Company Secretary Program (CSP)  รุ�นท่ี 78/2017 

     Effective Minute Taking (EMT)   รุ�นท่ี 38/2017 

 ประสบการณ�การทาํงาน : เลขานุการอาวุโส  บมจ. อควา คอร�เปอร�เรช่ัน 

 การดาํรงตาํแหน�งในกจิการทีเ่ป�น

บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย� 

: ไม�มี 

 การดาํรงตาํแหน�งในกจิการทีอ่ืน่ ๆ : ไม�มี 

 สดัส�วนการถอืหุ�น  

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 

: ไม�มี 

 ความสมัพนัธ�ทางครอบครวัระหว�าง

กรรมการ ผู�บรหิาร หรอืผู�ถอืหุ�นใหญ� 

: ไม�มี 

 ประวตักิารกระทาํผดิกฎหมาย

หลกัทรพัย�ฯ และสญัญาซือ้ขาย

ล�วงหน�า 

: ไม�มี 

 ประวตักิารกระทาํผดิกฎหมายอืน่ ๆ  

ในระยะ 10 ป� ทีผ่�านมา 

: ไม�มี 

    

 

หมายเหต ุ: (1) นายธนากร ธนวริทธิ์ นางสาวชวนา ธนวริทธิ ์และนายดุษฎี เล็กย้ิม เป�นกรรมการผู�มี

อํานาจลงนาม ผูกพันบริษัทฯ ตามหนังสือรับรอง  

 (2) สัดส�วนการถือหุ�นของบริษัทฯ ดงักล�าวเป�นการถือหุ�นท้ังทางตรงและทางอ�อม โดยนับ

รวมหุ�นของคู�สมรส 
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1.2. หน�าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท 

เลขานุการบริษัท ต�องปฏิบัติหน�าท่ีด�วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย�สุจริต  

ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งได�กําหนดบทบาทหน�าท่ีและ

ความรับผิดชอบสําหรับเลขานุการบริษัทไว�โดยเฉพาะดังน้ี 

1. จัดทําและเก็บรักษาเอกสาร ดังต�อไปน้ี 

ก. ทะเบียนกรรมการ 

ข. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงาน
ประจําป�ของบริษัท 

ค. หนังสือนัดประชุมผู�ถือหุ�น และรายงานการประชุมผู�ถือหุ�น 

2. เก็บรักษารายงานการมีส�วนได�เสีย ท่ีรายงานโดยกรรมการ หรือผู�บริหาร 

3. จัดส�งสําเนารายงานการมีส�วนได�เสีย ตามมาตรา 89/14 ให�ประธานกรรมการและประธาน

กรรมการตรวจสอบ ทราบภายใน 7 วันทําการนับแต�วันที่บริษัทได�รับรายงานนั้น และบริษัท

ต�องจัดให�มีระบบการเก็บรักษาเอกสาร หรือหลักฐานท่ีเก่ียวข�องกับการแสดงข�อมูล และดูแลให�

มีการเก็บรักษาให�ถูกต�อง ครบถ�วน และสามารถตรวจสอบได� ภายในระยะเวลาไม�น�อยกว�า 10 

ป� นับแต�วันท่ีมีการจัดทําเอกสารหรือข�อมูลดังกล�าว 

4. ดําเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด 
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2. ข�อมูลของกรรมการและผู�บริหาร 

รายชื่อกรรมการ 

และผู�บริหาร 

บม
จ.

ออ
ลล

� อิ
นส

ไป
ร�ฯ

 

บริษทัย�อย/กิจการร�วมค�า บริษทัที่เกี่ยวข�อง 
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1
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1
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1. นางเกศรา มญัชุศร ี X          / / X X X / /        

2. นายธนากร ธนวริทธิ ์ // / / / / / / / / /        / / /     

3. นางสาวชวนา ธนวริทธิ ์ //                        

4. นายดุษฎี เล็กย้ิม //      / / / /           /    

5. นายชาตรี ศริิพานชิกร /                     / /  

6. นายมนัส แจ�มเวหา /                        

7. นายรวิสุต บุญอาภา ///                       / 

8. นางสาวสุธิดา พันไพศาล ///                        

หมายเหต ุ : X =    ประธานกรรมการ  

  / =    กรรมการ 

 // =    กรรมการบริหาร 

         ///  =   ผู�บริหาร 

 

รายช่ือบริษัทท่ีเก่ียวข�อง มีดังน้ี 

1. บริษัท เงินติดล�อ จํากัด (มหาชน) 

2. บริษัท เคทีบีเอสที โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) 

3. บริษัทหลักทรัพย�จัดการกองทุน ว ีจํากัด 

4. บริษัทหลักทรัพย�เพื่อธุรกิจหลักทรัพย� จํากัด (มหาชน) 

5. บริษัท เอ็นอาร� อินสแตนท� โปรดิวซ� จํากัด (มหาชน) 

6. บริษัทหลักทรัพย� เคทีบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

7. บริษัท อินเตอร�ล้ิงค� เทเลคอม จํากัด (มหาชน) 

8. บริษัท ที.เค.พรีซิช่ันเวอร�ค จํากัด 

9. บริษัท ฟู�ด เอนเกจเม�นท� 

10. บริษัท อะเบาท� แพสช่ัน จํากัด 

11. บริษัท บีด ีแอนด� เอฟเอ จํากัด 

12. บริษัท ท�าเรือราชาเฟอรี่ จํากัด (มหาชน) 

13. บริษัท เอกรัญวิศวกรรม จํากัด (มหาชน) 

14. บริษัท ท่ีปรึกษาธุรกิจ อาร�เอสบี จํากัด 
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เอกสารแนบ 2 

รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการของบรษิทัย�อย 
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เอกสารแนบ 2 

รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการของบรษิทัย�อย 

 

รายชือ่บรษิัทย�อย 

รายชือ่กรรมการ 
Thai D RISE All Property All Lux One All Retail 1 

1. นายธนากร ธนวริทธ์ิ / / / / / 

 

หมายเหต ุ : X = ประธานกรรมการ 

 / = กรรมการ 

 // = กรรมการบริหาร 

ชือ่ย�อ 

1. Thai D   : บริษัท ไทย ดี เรียลเอสเตท จํากัด 

2. RISE   : บริษัท ไรส� เอสเตท จํากัด  

3. All Property  : บริษัท ออลล� พร็อพเพอร�ตี้ เซอร�วิส จํากัด 

4. All Lux One   : บริษัท ออลล� ลักซ� วัน จํากัด  

5. All Retail 1  : บริษัท ออลล� รีเทล 1 จํากัด  
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เอกสารแนบ 3 

รายละเอยีดเกีย่วกบัหวัหน�างานตรวจสอบภายในและหวัหน�า

งานกาํกบัดแูลการปฏบิตังิานของบรษิทัฯ 
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เอกสารแนบ 3 

รายละเอยีดเกีย่วกบัหวัหน�างานตรวจสอบภายในและหวัหน�างานกาํกบัดแูลการปฏบิตังิานของบรษิทัฯ 

บริษัทฯ ใช�บริการหน�วยงานภายนอก (Outsource) เป�นผู�ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ โดยว�าจ�าง

บริษัท ดีลอยท� ทู�ช โธมัทสุ ไชยยศ ที่ปรึกษา จํากัด (“บริษัทที่ปรึกษา”) ซึ่งมีบุคคลที่ได�รับมอบหมายให�

ปฏิบัติงานเป�นหัวหน�างานผู�ตรวจสอบภายใน โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

หวัหน�างานตรวจสอบภายในของบรษิทั ดลีอยท� ทู�ช โธมทัส ุไชยยศ ทีป่รกึษา จาํกดั   

 ข�อมลู 

ชือ่ – นามสกลุ คุณวีระพงษ� กฤษดาวัฒน�  

ตาํแหน�ง หุ�นส�วนและกรรมการบริหารหน�วยงาน Risk Advisory 

คณุวฒุิ

ทางการศกึษา 

• Master of Science (MS) in Management Sciences University of Southampton, UK 

• Bachelor of Science in Statistics with Management Science Techniques, University of Wales Institute of 

Science and Technology, UK 

การฝ�กอบรม § Certified Information Systems Auditor (CISA) 

§ Certified Information Security Manager (CISM) 

ประสบการณ�

ทาํงาน 

§ 2557 – 

ป�จจุบัน 

§ ผู�จัดการโครงการประเมินการกํากับดูแลกิจการ 

§ ผู�อํานวยการโครงการในการดําเนินการเปรียบเทียบและ

ประเมินผลการปฏิบัตงิานของหน�วยงานตรวจสอบภายใน 

§ ผู�อํานวยการโครงการในการดําเนินการเปรียบเทียบและ

ประเมินผลการปฏิบัตงิานของหน�วยงานตรวจสอบภายใน 

§ ผู�อํานวยการโครงการในการจัดทําแผนกลยุทธ�ปรับปรุง

ประสิทธิภาพตรวจสอบภายในและแผนพัฒนาบุคลากรของ

สํานักตรวจสอบ 

§ ผู�อํานวยการโครงการในการสร�างความเชื่อมโยงระหว�าง

การประเมินความเส่ียงขององค�กรกับการวางแผน

ตรวจสอบ 

§ ผู�อํานวยการโครงการ และดําเนินการตรวจสอบภายในตาม

แผนการตรวจสอบภายในตามพื้นฐานความเส่ียง 

§ ผู�อํานวยการโครงการตรวจสอบการบริหารจัดการ
สินทรัพย�ด�อยคุณภาพ 

§ ผู�อํานวยการงานตรวจสอบการปฏิบัตติามข�อกําหนดที่

เกี่ยวข�องกับการให�บริการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส� 

§ ผู�อํานวยการโครงการในการพัฒนาระบบบรหิารความ

เส่ียง 

§ ผู�อํานวยการโครงการในการประเมินความเส่ียงระดับ

องค�กรและความเส่ียงด�านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

§ ผู�อํานวยการโครงการในการประเมินความเส่ียง 

§ ผู�อํานวยการโครงการพัฒนาระบบการบริหารความเส่ียง 

§ ผู�อํานวยการโครงการในการประเมินสถานะป�จจุบันของ

โครงการจัดทําแผนความต�อเนื่องทางธรุกิจ 

§ บริษัทมหาชนผู�ให�บริการด�านการโรงแรม 

§ ธนาคารรัฐวิสาหกิจ 

 

§ รัฐวิสาหกิจด�านสาธารณูปโภค 

 

 

 

§ บริษัทมหาชน/ธรุกิจผลิตนํ้าประปา 

 

 

§ บริษัทบริหารสินทรัพย�/สถาบันการเงิน 

§ บริษัทบริหารสินทรัพย�/สถาบันการเงิน 

 

§ ธนาคารพาณชิย� 

 

§ บริหารมหาชน/ธรุกิจท�าอากาศยาน 

§ ห�างสรรพสินค�า/ธุรกิจค�าปลีก 

 

§ บริษัทก�อสร�างและอสังหาริมทรพัย� 

§ สมาคมกํากับตราสารหนี ้

§ บริษัทผลิตไฟฟ�า 
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เอกสารแนบ 4 

ทรพัย�สนิทีใ่ช�ในการประกอบธรุกจิ 
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เอกสารแนบ 4 

ทรพัย�สนิทีใ่ช�ในการประกอบธรุกจิ 

 

สินทรัพย�ที่ใช�ในการประกอบธุรกิจของกลุ�มบริษัท  
 

ณ 31 ธันวาคม 2563 กลุ�มบริษัทมีสินทรัพย�หลักที่ใช�ในการประกอบธุรกิจ ประกอบด�วย (1) เงิน

มัดจําค�าท่ีดินและห�องชุด (2) ท่ีดินและต�นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย�เพื่อขาย (3) ส�วนปรับปรุง

อาคารและอุปกรณ� และ (4) สินทรัพย�ไม�มีตัวตน  มีรายละเอียดสรุปดังน้ี  
 

ลาํดบั รายการ มลูค�าสทุธิตามบญัช ี(ล�านบาท) ลกัษณะ

กรรมสิทธิ ์

ภาระผกูพัน 

ณ วนัที ่ 

31 ธ.ค. 63 

ณ วนัที ่ 

31 ธ.ค. 62 

1 เงินมัดจําค�าท่ีดิน 1,1490.59 865.99 เป�นเจ�าของ - 

2 ต�นทุนการพัฒนาโครงการ

อสังหาริมทรัพย�เพื่อขาย 

4,283.11 4,175.29 เป�นเจ�าของ จดจํานองเป�น

หลักประกัน

วงเงินกู�ยืมกับ

สถาบันการเงิน 

3 ส�วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ� 31.50 72.13 เป�นเจ�าของ - 

4 สินทรัพย�ไม�มีตัวตน 7.29 9.10 เป�นเจ�าของ - 

 รวม 4,283.70 5,122.51   

 

ประกอบไปด�วย 

 
 

1) เงินมัดจําค�าท่ีดินและห�องชุด 
 

ลาํดบั รายการ พืน้ที ่(ไร�) 
มลูค�าสทุธิตามบญัช ี(ล�านบาท) 

ณ วนัที ่ 31 ธ.ค. 63 ณ วนัที ่31 ธ.ค. 62 

1 ท่ีดินเปล�า ทองหล�อ ซอย 16 0-2-72 240.59 200.59 

2 ท่ีดินเปล�า ลาดพร�าว ซอย 62 3-1-41 - - 

3 ท่ีดินเปล�า ซอย 20 มิถุนา แยก 5 4-0-81 - - 

4 ท่ีดินเปล�า ลาซาล ซอย 83 7-3-37 100.00 100.00 

5 ท่ีดินเปล�า เจริญรัถ 1-2-67 - 165.40 

6 ท่ีดินเปล�า ถนนสรรพาวุธ 7-3-3 400.00 400.00 

7 ท่ีดินเปล�า ทองหล�อ 20 3-1-75 590.00 - 

8 ท่ีดินเปล�า เอกมัย 23 1-2-3 100.00 - 

9 ท่ีดินเปล�า โฮมโปร ราชพฤกษ� 9-3-96 30.00 - 

10 ท่ีดินเปล�า บางบ�อ 27-3-70 30.00  

 รวม  1,490.59 865.99 
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2) ต�นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย�เพื่อขาย 
 

ต�นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย� ได�แก� ที่ดิน ส�วนปรับปรุงที ่ดิน ค�าก�อสร�างและค�าใช�จ�ายท่ี

เกี่ยวข�องกับการพัฒนาโครงการของกลุ�มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จํานวน 4,283.11 ล�านบาท 

และวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 จํานวน 4,175.29 ล�านบาท มีรายละเอียดดังน้ี   
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3) ส�วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ� 

 

รายละเอยีด มลูค�าสทุธิตามบญัช ี(ล�านบาท) กรรมสิทธิ ์ ภาระผกูพัน 

ณ วนัที ่  

31 ธ.ค. 63 

ณ วนัที ่ 

31 ธ.ค. 62 

1) ส�วนปรับปรุงอาคาร 9.36 23.15 เป�นเจ�าของ ไม�มีภาระผูกพัน 

2) ห�องตัวอย�างและสํานักงานขาย 0.58 18.02 เป�นเจ�าของ ไม�มีภาระผูกพัน 

3) เ คร ื ่ องตกแต � ง แ ล ะ อ ุ ป ก รณ�

สํานักงาน 

10.44 20.55 เป�นเจ�าของ ไม�มีภาระผูกพัน 

4) แบบจําลอง 0.63 0.92 เป�นเจ�าของ ไม�มีภาระผูกพัน 

5) ยานพาหนะ 0.89 9.49 สัญญาเช�าทาง

การเงิน 

ไม�มีภาระผูกพัน 

6) งานระหว�างก�อสร�าง(สํานักงาน

ขาย) 

9.60 - - - 

รวม 31.50 72.13   

 

4) สินทรัพย�ไม�มีตัวตน 

 

รายละเอยีด มลูค�าสทุธิตามบญัช ี(ล�านบาท) กรรมสิทธิ ์ ภาระผกูพัน 

ณ วนัที ่ 

31 ธ.ค. 63 

ณ วนัที ่ 

31 ธ.ค. 62 

 โปรแกรมคอมพิวเตอร� 7.93 9.10 เป�นเจ�าของ ไม�มีภาระผูกพัน 

รวม 7.93 9.10   

 

สัญญาสําคัญที่เกี่ยวข�องในการดําเนินธุรกิจ 

 

สัญญารับเหมาก�อสร�าง 

 

คู�สัญญา ผู�ว�าจ�าง :  บริษัทฯ  

ผู�รับจ�าง :  บริษัทรับเหมาหลายแห�ง 

ความสัมพันธ�กับกลุ�มบริษัท ไม�มีความสัมพันธ�กับกลุ�มบริษัทและผู�บริหารของกลุ�มบริษัท 

วัตถุประสงค� สัญญาจ�างเหมาก�อสร�างและสัญญาให�บริการท่ีเก่ียวข�องกับโครงการ 

อายุสัญญา ตั้งแต� 3 – 14 เดือน 

เง่ือนไขอ่ืนๆ ผู�รับจ�างยินยอมให�ผู�ว�าจ�างหักเงินประกันผลงาน (Retention) ในอัตราตั้งแต�ร�อยละ 5 ของ

มูลค�างาน 
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สัญญาเช�าพื้นที่สําหรับสํานักงานใหญ� 

คู�สัญญา ผู�เช�า      :  บริษัทฯ และบริษัทย�อย 

ผู�ให�เช�า :  บริษัทให�เช�าพื้นท่ีสํานักงานแห�งหน่ึง 

ความสัมพันธ�กับกลุ�มบริษัท ไม�มีความสัมพันธ�กับกลุ�มบริษัทและผู�บริหารของกลุ�มบริษัท 

สินทรัพย�ท่ีเช�า พื้นที่สํานักงานภายในอาคารภิรัชทาวเวอร� แอท ไบเทค ชั้น 18 และชั้น 19 เลขที่ 4345 

ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพ พื้นท่ีเช�าโดยประมาณรวม 3,456 ตร.ม. 

วัตถุประสงค� เพื่อใช�เป�นพื้นท่ีสํานักงานใหญ�ของบริษัทฯ และบริษัทย�อย 

อายุสัญญา อายุสัญญา 3 ป� สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2566 (สําหรับชั้นที่ 18) และสิ้นสุดวันที่ 30 

มิถุนายน 2564 (สําหรับชั้นท่ี 19) นอกจากน้ีเม่ือสิ้นสุดสัญญาเช�าดังกล�าว กลุ�มบริษัทมี

สิทธิเช�าต�ออีก 3 ป� โดยต�องแจ�งเป�นลายลักษณ�อักษรไม�น�อยกว�า 180 วัน ก�อนวันสิ้นอายุ

สัญญาเดิม  

อัตราค�าเช�า อัตราค�าเช�าตามท่ีตกลงร�วมกันตลอดระยะเวลา 3 ป� ท้ังน้ี หากมีการต�ออายุสัญญา อัตรา

ค�าเช�าป�ท่ี 4 - 6 จะปรับตามราคาตลาดแต�ไม�เกินร�อยละ 15 ของอัตราค�าเช�าป�ท่ี 1 - 3 และ

อัตราค�าเช�าป�ท่ี 7 - 9 จะปรับข้ึนตามอัตราตลาด 

 

สัญญาเช�าที่ดินสําหรับสํานักงานขาย 

คู�สัญญา ผู�เช�า :  บริษัทฯ  

ผู�ให�เช�า :  นิติบุคคล 2 แห�ง และบุคคลธรรมดา 1 คน 

ความสัมพันธ�กับกลุ�มบริษัท ไม�มีความสัมพันธ�กับกลุ�มบริษัทและผู�บริหารของกลุ�มบริษัท 

สินทรัพย�ท่ีเช�า - ท่ีดินเปล�า ขนาดพื้นท่ี 0-2-12.5 ไร� ตั้งอยู�ท่ีลาซาล ซอย 1 กรุงเทพฯ 

- ท่ีดินเปล�า ขนาดพื้นท่ี 1-2-15 ไร� ตั้งอยู�ท่ีเขตบางซ่ือ กรุงเทพฯ 

- ท่ีดินเปล�า ขนาดพื้นท่ี 1-0-72 ไร� ตั้งอยู�ท่ีเขตคลองสาน กรุงเทพฯ 

วัตถุประสงค� เพื่อใช�เป�นท่ีตั้งสํานักงานขายคอนโดมิเนียมของบริษัทฯ หรือ The Excel Gallery 

อายุสัญญา อายุสัญญาประมาณ 1-3 ป� โดย 

- ท่ีดินเปล�าซ่ึงตั้งอยู�ท่ีลาซาล ซอย 1 สิ้นสุดสัญญาวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

- ท่ีดินเปล�าซ่ึงตั้งอยู�ท่ีเขตบางซ่ือ  สิ้นสุดสัญญาวันท่ี 31 ธันวาคม  2563 

- ท่ีดินเปล�าซ่ึงตั้งอยู�ท่ีเขตคลองสาน  สิ้นสุดสัญญาวันท่ี 5 กันยายน 2564 

ทั้งนี้ หากผู�ให�เช�ายินยอมให�ต�อสัญญาเช�า ผู�ให�เช�าจะแจ�งให�ทราบเป�นลายลักษณ�อักษร

ล�วงหน�าไม�น�อยกว�า 1 - 3 เดือน  

อัตราค�าเช�า อัตราค�าเช�าตามท่ีตกลงร�วมกัน   
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สัญญาร�วมทุนกับ Hoosiers Asia Pacific Pte. Ltd. 

 

คู�สัญญา  Hoosiers Asia Pacific Pte. Ltd. (“Hoosiers”) (“บริษัทสัญชาติสิงคโปร�”)  

ซ่ึงเป�นบริษัทย�อยของ Hoosiers Holdings Limited ท่ีประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย�

และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย�โตเกียว ประเทศญ่ีปุ�น 

ความสัมพันธ�กับกลุ�มบริษัท ไม�มีความสัมพันธ�กับกลุ�มบริษัทและผู�บริหารของกลุ�มบริษัท 

วันท่ีทําสัญญา วันท่ี 10 สิงหาคม 2560 

วัตถุประสงค� จัดต้ังบริษัทจํากัดภายใต�ชื่อ บริษัท ออลล� อินสไปร�-ฮูซิเออร� สขุุมวิท 50 จํากัด เพ่ือ

ร�วมทุนในการก�อสร�างและขายโครงการอาคารชุด “ดิ เอ็กเซล ไฮด�อะเวย� สุขุมวิท 

50”  

ทุนจดทะเบียน 20 ล�านบาท แบ�งเป�นหุ�นสามัญจํานวน 200,000 หุ�น มูลค�าท่ีตราไว�หุ�นละ 100 บาท 

สัดส�วนการถือหุ�น - บริษัทฯ จํานวน 102,000 หุ�น คิดเป�นร�อยละ 51 (“กลุ�ม ก.”) และ  

- Hoosiers จํานวน 98,000 หุ�น คิดเป�นร�อยละ 49 (“กลุ�ม ข.”) 

จํานวนกรรมการ  3 คน ได�แก� นายธนากร ธนวริทธ์ิ นายดุษฎ ีเล็กยิ้ม และนางสาวอากิโกะ ชิมูระ 

เงื่อนไขท่ีสําคัญ - ห�ามโอนหรือจําหน�ายหุ�นของบริษัทร�วมทุนให�แก�บุคคลภายนอก โดยไม�ได�รับความ

ยินยอมล�วงหน�าเป�นลายลักษณ�อักษรจากคู�สัญญา 

- ทําสัญญา Shareholder Loan Agreement โดยตกลงให�บริษัท ออลล� อินสไปร�-ฮูซิ

เออร� สุขุมวิท 50 จํากัด กู�เงินจํานวน 310 ล�านบาท ซ่ึงคู�สัญญาจะต�องให�เงินกู�ตาม

สัดส�วนการถือหุ�น คือ ร�อยละ 51:49 ในอัตราดอกเบ้ียร�อยละ 3 ต�อป� ครบกําหนด

ชําระท้ังจํานวนภายในวันท่ี 10 สิงหาคม 2565 

- การประชุมคณะกรรมการต�องมีกรรมการจากกลุ�ม ก. อย�างน�อย 1 คน ร�วมกับ

กรรมการจากกลุ�ม ข. จึงจะครบองค�ประชุม 

- การประชุมใหญ�ผู�ถือหุ�นต�องมีผู�ถือหุ�นเข�าร�วมประชุมรวมกันไม�น�อยกว�าร�อยละ 60 

ของทุนจดทะเบียน จึงจะครบองค�ประชุม 
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สัญญาร�วมทุนกับ Hoosiers Asia Pacific Pte. Ltd. และ Kyushu Railway Company 

 

คู�สัญญา  1.Hoosiers Asia Pacific Pte. Ltd. (“Hoosiers”) (“บริษัทสัญชาติสิงคโปร�”)  

ซ่ึงเป�นบริษัทย�อยของ Hoosiers Holdings Limited ท่ีประกอบธุรกิจ

อสงัหาริมทรัพย�และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย�โตเกียว ประเทศญ่ีปุ�น 

2.Kyushu Railway Company (“JR-Kyushu”) (“บริษัทสัญชาติญ่ีปุ�น”) ซ่ึงเป�น

บริษัทท่ีประกอบธุรกิจรถไฟฟ�าและด�านอื่นๆ  

ความสัมพันธ�กับกลุ�มบริษัท ไม�มีความสัมพันธ�กับกลุ�มบริษัทและผู�บริหารของกลุ�มบริษัท 

วันท่ีทําสัญญา วันท่ี 22 สิงหาคม 2560 

วัตถุประสงค� จัดต้ังบริษัทจํากัดภายใต�ชื่อ บริษัท เอเอชเจ เอกมัย จํากัด เพ่ือร�วมทุนในการ

ก�อสร�างและขายโครงการอาคารชุด “อิมเพรสชั่น เอกมัย”  

ทุนจดทะเบียน 100 ล�านบาท แบ�งเป�นหุ�นสามัญจํานวน 1,000,000 หุ�น มูลค�าท่ีตราไว�หุ�นละ 100 

บาท 

สัดส�วนการถือหุ�น - บริษัทฯ จํานวน 510,000 หุ�น คิดเป�นร�อยละ 51  

- Hoosiers จํานวน 290,000 หุ�น คิดเป�นร�อยละ 29 และ  

- JR-Kyushu จํานวน 200,000 หุ�น คิดเป�นร�อยละ 20  

จํานวนกรรมการ  4 คน ได�แก� นายธนากร ธนวริทธ์ิ นายดุษฎ ีเล็กยิ้ม นางสาวอากิโกะ ชิมูระ และนาย

มาซาฮิโกะ โมริกุจิ 

เงื่อนไขท่ีสําคัญ - ทําสญัญา Shareholder Loan Agreement โดยตกลงให�บริษัท เอเอชเจ เอกมัย 

จํากัด กู�เงินจํานวน 1,000 ล�านบาท ซ่ึงคู�สัญญาจะต�องให�เงินกู�ตามสัดส�วนการถือ

หุ�น คือ ร�อยละ 51:29:20  

- องค�ประชุมคณะกรรมการต�องประกอบด�วยอย�างน�อย 3 คน จากกรรมการแต�ละกลุ�ม 

ท้ังน้ีการอนุมัติวาระท่ีสําคัญจะต�องใช�เสียงข�างมากโดยมาจากท้ัง 3 กลุ�ม 

- องค�ประชุมผู�ถือหุ�นต�องมีผู�ถือหุ�นเข�าร�วมประชุมร�อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน      จึง

จะครบองค�ประชุม โดย 1 หุ�นมี 1 สิทธิเท�ากัน 
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สัญญาร�วมทุนกับ Kyushu Railway Company 

 

คู�สัญญา  Kyushu Railway Company (“JR-Kyushu”) (“บริษัทสัญชาติญี่ปุ�น”) ซึ่งเป�นบรษัิท

ท่ีประกอบธุรกิจรถไฟฟ�าและด�านอื่นๆ  

ความสัมพันธ�กับกลุ�มบริษัท ไม�มีความสัมพันธ�กับกลุ�มบริษัทและผู�บริหารของกลุ�มบริษัท 

วันท่ีทําสัญญา วันท่ี 27 ธันวาคม 2562 

วัตถุประสงค� จัดต้ังบริษัทจํากัดภายใต�ชื่อ บริษัท เอเจ เจริญนคร จํากัด เพ่ือร�วมทุนในการ

ก�อสร�างและขายโครงการอาคารชุด “อิมเพลสชัน เจริญนคร ลักซ� นีโอ คลาสสิค”  

ทุนจดทะเบียน 100 ล�านบาท แบ�งเป�นหุ�นสามัญจํานวน 1,000,000 หุ�น มูลค�าท่ีตราไว�หุ�นละ 100 

บาท 

สัดส�วนการถือหุ�น - บริษัทฯ จํานวน 510,000 หุ�น คิดเป�นร�อยละ 51  

- JR-Kyushu จํานวน 490,000 หุ�น คิดเป�นร�อยละ 49  

จํานวนกรรมการ  4 คน ได�แก� นายธนากร ธนวริทธ์ิ นายดุษฎ ีเล็กยิ้ม นายชินอชิิโระ  นากาอิและนาย

มาซาฮิโกะ โมริกุจิ 

เงื่อนไขท่ีสําคัญ - ทําสัญญา Shareholder Loan Agreement โดยตกลงให�บริษัท เอเจ เจริญนคร

จํากัด กู�เงินจํานวน 550 ล�านบาท ซ่ึงคู�สัญญาจะต�องให�เงินกู�ตามสัดส�วนการถือหุ�น 

คือ ร�อยละ 51:49  

- องค�ประชุมคณะกรรมการต�องประกอบด�วยกรรมการกลุ�ม ก อย�างน�อย 1 คน 

ร�วมกับกรรมการกลุ�ม ข 1 คน ท้ังน้ีการอนุมัติวาระท่ีสําคัญจะต�องใช�เสียงข�างมาก

โดยมาจากท้ัง 2 กลุ�ม 

- องค�ประชุมผู�ถือหุ�นต�องมีผู�ถือหุ�นเข�าร�วมประชุมร�อยละ 99 ของทุนจดทะเบียน      จึง

จะครบองค�ประชุม โดย 1 หุ�นมี 1 สิทธิเท�ากัน 
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สัญญาให�บริการกับบริษัทร�วมทุน 

 

คู�สัญญา  ผู�รับจ�าง : บริษัทฯ  

ผู�ว�าจ�าง : บริษัท ออลล� อินสไปร�-ฮูซิเออร� สุขุมวิท 50 จํากัด 

                  บริษัท เอเอชเจ เอกมัย จํากัด 

                  บริษัท เอเจ เจริญนคร จํากัด 

ความสัมพันธ�กับกลุ�มบริษัท เป�นบริษัทร�วมทุน 

วัตถุประสงค� บริษัทฯ เป�นผู�ให�บริการแก�บริษัทร�วมทุน เก่ียวกับการก�อสร�าง การขาย และการ

ดําเนินโครงการอาคารชุด ดงัน้ี 

- การวางแผนธุรกิจ - บัญชีและการเงิน 

- การบริหารจัดการการก�อสร�าง - การคลัง 

- การขายและการตลาด - การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล 

และ 

- เลขานุการบริษัท - บริการอ่ืนๆ ท่ีจําเป�น 
 

อายุสัญญา 5 ป� 

อัตราค�าบริการ - 1 ล�านบาทต�อเดือน ท้ังน้ี ในป�ท่ี 5 ค�าบริการสุทธิอาจได�รับการแก�ไขให�เท�ากับร�อยละ 5 

ของกําไรข้ันต�นของบริษัทร�วมทุนดังกล�าว (สําหรับ บริษัท ออลล� อินสไปร�-ฮูซิเออร� 

สุขุมวิท 50 จํากัด) 

- 3.44 ล�านบาทต�อเดือน ท้ังน้ี ในป�ท่ี 5 ค�าบริการสุทธิอาจได�รับการแก�ไขให�เท�ากับร�อย

ละ 4.6 ของกําไรข้ันต�นของบริษัทร�วมทุนดังกล�าว (สําหรับ บริษัท เอเอชเจ เอกมัย 

จํากัด) 

- 1.16 ล�านบาทต�อเดือน ท้ังน้ี ในป�ท่ี 5 ค�าบริการสุทธิอาจได�รับการแก�ไขให�เท�ากับร�อย

ละ 4.75 ของกําไรข้ันต�นของบริษัทร�วมทุนดังกล�าว (สําหรับ บริษัท เอเจ เจริญนคร 

จํากัด) 

 

 

 

สัญญาเช�าทางการเงิน 

 

คู�สัญญา  ผู�เช�าซ้ือ : บริษัทฯ 

ผู�ให�เช�าซ้ือ : สถาบันการเงินจํานวน 3 แห�ง และนิติบุคคล 1 แห�ง  

ความสัมพันธ�กับกลุ�มบริษัท ไม�มีความสัมพันธ�กับกลุ�มบริษัทและผู�บริหารของกลุ�มบริษัท 

วันท่ีทําสัญญา ต้ังแต� 8 สิงหาคม 2560 - วันท่ี 14 ตุลาคม 2561 

วัตถุประสงค� เพ่ือเช�ายานพาหนะจํานวน 3 คัน และเช�าคอมพิวเตอร�สําหรับใช�ในการประกอบ

ธุรกิจของกลุ�มบริษัท 

อายุสัญญา ระยะเวลา 3 - 5 ป�  
 

 

 



 

รายงานประจําป� 2563 บริษัท ออลล� อินสไปร� ดีเวลลอปเม�นท� จํากัด (มหาชน) 300 

สัญญาเงินกู�สําหรับพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย� 
 

คู�สัญญา  ผู�กู� : บริษัทฯ  

ผู�ให�กู� : ธนาคารพาณิชย�ในประเทศ รวม 9 แห�ง  

ความสัมพันธ�กับบริษัทฯ ไม�มีความสัมพันธ�กับบริษัทฯ และผู�บริหารของบริษัทฯ  

วงเงินกู�ท้ังหมด 13 วงเงิน 

(ณ วันท่ี 31 ธ.ค. 63) 

วงเงินรวม 5,895.20 ล�านบาท (ยอดคงค�าง ณ วันท่ี 31 ธ.ค. 62 จํานวน 2,328.95 

ล�านบาท)โดยวงเงินดังกล�าวเป�นวงเงินสําหรับเบิกเกินบัญชี เง ินกู�ยืมระยะยาว 

หนังส ือคํ ้าประกันของธนาคาร และอ ื ่นๆ สําหรับใช �ในการพัฒนาโครงการ

อสังหาริมทรัพย�ของกลุ�มบริษัท 

ระยะเวลา ต้ังแต� 12 – 60 เดือน นับจากวันท่ีเบิกเงินกู�  

เงื่อนไขท่ีสําคัญ - ผู�กู�จะต�องดํารงอัตราส�วนหน้ีสินต�อส�วนทุน ดังน้ี  

สถาบัน

การเงิน 

วงเงิน (ลบ.) หน้ีสินต�อส�วนทุน 

(เท�า) 

หน้ีสินต�อส�วนทุน ณ 

วันท่ี 31 ธ.ค. 2563 

แห�งท่ี 1 586.00 ไม�เกิน 2.5 เท�า 1.89 
1
 

แห�งท่ี 2 381.60 ไม�เกิน 3.0 เท�า 1.89 
1
 

แห�งท่ี 3 153.40 ไม�เกิน 3.0 เท�า 2.44 
2
 

แห�งท่ี 4 623.10 ไม�เกิน 3.0 เท�า 2.44 
2
 

แห�งท่ี 5 327.00 ไม�เกิน 4.0 เท�า  1.84 
3
 

หมายเหต ุ:  

1/ “หน้ีสิน” ตามสัญญาเงินกู�ของสถาบันการเงินแห�งท่ี 1 และ 2 หมายถึง หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 

2/ “หน้ีสิน” ตามสัญญาเงินกู�ของสถาบันการเงินแห�งท่ี 3 และ 4 หมายถึง หน้ีสินท้ังหมด หักด�วยรายได�รับ
ล�วงหน�าจากลูกค�า 

3/ “หน้ีสิน” ตามสัญญาเงินกู�ของสถาบันการเงินแห�งท่ี 5 หมายถึง หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย หักด�วยเงินสด 

และ/หรือ รายการเทียบเท�า 

- ในกรณีท่ีผู�กู�จะต�องทําการกู�ยืมเงินจากกรรมการ ผู�ถือหุ�น บริษัทในเครือ และ/หรือ

บุคคลท่ีเก่ียวข�อง เงินกู�ยืมดังกล�าวจะต�องมีสิทธิได�รับชําระหน้ีภายหลังจากท่ีผู�กู�

ได�รับชําระหน้ีตามสัญญาน้ีให�แก�ผู�ให�กู�เสร็จสิ้นแล�ว (Subordinated Loan) เว�นแต�

ได�รับความยินยอมล�วงหน�าเป�นหนังสือจากผู�ให�กู�ก�อน โดยเงื่อนไขดังกล�าวเป�นไป

ตามสัญญาเงินกู�กับธนาคารจํานวน 1 แห�ง 

หลักประกัน - จดทะเบียนจํานองท่ีดินของแต�ละโครงการกับธนาคารผู�ให�เงินกู�แต�ละแห�ง 

- นายธนากร ธนวริทธ์ิ ประธานเจ�าหน�าท่ีบริหารเป�นผู�คํ้าประกันวงเงินกู�กับทุก

ธนาคารผู�ให�กู� 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายงานประจําป� 2563 บริษัท ออลล� อินสไปร� ดีเวลลอปเม�นท� จํากัด (มหาชน) 301 

5.4 เงินลงทุน 

 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีเงินลงทุนในบริษัทย�อยและกิจการร�วมค�าดังน้ี 

 

ชื่อบริษัท สัดส�วน 

การลงทุน 

(ร�อยละ) 

ประเภท 

เงินลงทุน 

ลักษณะ 

การประกอบธุรกิจ 

มูลค�าเงินลงทุน 

ตามราคาทุน 

(ล�านบาท) 

1. บริษัท ไทย  ดี  เร ียลเอสเตท 

จํากัด 

100.00 บริษัทย�อย ธุรกิจให�บริการเป�นตัวแทนและ

นายหน�าในการขายอสังหาริมทรัพย�

ในตลาดต�างประเทศ 

8.25 

2. บริษัท ไรส� เอสเตท จํากัด 100.00 บริษัทย�อย ธุรกิจลงทุนและซ้ือขาย

อสังหาริมทรัพย�ท่ีสร�างแล�วเสร็จโดย

ผู�ประกอบการอสังหาริมทรัพย�ราย

อ่ืน 

21.00 

3. บริษัท ออลล� พร็อพเพอร�ตี้ 

เซอร�วิส จํากัด 

99.00 บริษัทย�อย ธุรกิจให�บริการบริหารจัดการนิติ

บุคคลอาคารชุด 

 

1.98 

4. บริษัท ออลล� ลักซ� วัน จํากัด 100.00 บริษัทย�อย ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย�ประเภท

คอนโดมิเนียมแบบ Luxury 

1.00 

5. บริษัท เอจี ทองหล�อ16 จํากัด 62.10 กิจการร�วมค�า ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย� 12.42 

6. บริษัท ออลล� รีเทล 1 จํากัด 100.0 บริษัทย�อย ธุรกิจห�างสรรพสินค�า พลาซ�าและ

พื้นท่ีให�เช�าเพื่อการค�า 

228.20 

7. บริษัท ออลล� อินสไปร�-ฮูซิ

เออร� สุขุมวิท 50 จํากัด 

51.00 กิจการร�วมค�า ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย�เพื่อ

ขายโครงการคอนโดมิเนียม ดิ เอ็กเซล 

สุขุมวิท 50  

146.98 

8. บริษัท เอเอชเจ เอกมัย จํากัด 51.00 กิจการร�วมค�า ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย�เพื่อ

ขายโครงการคอนโดมิเนียม ดิ อิม

เพรสชั่น       เอกมัย 

214.51 

9. บริษัท เอเจ เจริญนคร จํากัด 51.00 กิจการร�วมค�า ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย�เพื่อ
ขายโครงการคอนโดมิเนียม ไรส� 
เจริญนคร ลักซ� นีโอ คลาสสิค 

112.64 

รวมเงินลงทุน 746.98 
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5.5 เครือ่งหมายการค�า 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 กลุ�มบริษัทมีเครื่องหมายการค�าท่ีอยู�ระหว�างการขอขึ้นทะเบียนจาํนวน  

รายการดงัต�อไปน้ี 

 

ลาํดบั 
เคร่ืองหมาย

การค�า 

เลขทะเบียน/ 

(เลขท่ีคําขอ) 
วันท่ียื่นคําขอ รายละเอยีด 

ระยะเวลา

คุ�มครอง 

1 

 

อยู�ระหว�างการพิจารณา

ของนายทะเบียน 
10 ก.ย. 2561 

จัดการ

อสงัหาริมทรัพย�

และพัฒนา

อสงัหาริมทรัพย�

และทรัพย�สิน 

อยู�ระหว�างการ

พิจารณาของ

นายทะเบียน 

2 
 

อยู�ระหว�างการพิจารณา

ของนายทะเบียน 
10 ก.ย. 2561 

จัดการ

อสงัหาริมทรัพย�

และพัฒนา

อสงัหาริมทรัพย�
และทรัพย�สิน 

อยู�ระหว�างการ

พิจารณาของ

นายทะเบียน 

3 
 

180130087/201113878 10 ก.ย. 2561 

จัดการ

อสงัหาริมทรัพย�

และพัฒนา

อสงัหาริมทรัพย�

และทรัพย�สิน 

10 ป� 

4 

 

อยู�ระหว�างการพิจารณา
ของนายทะเบียน 

10 ก.ย. 2561 

จัดการ

อสงัหาริมทรัพย�

และพัฒนา

อสงัหาริมทรัพย�

และทรัพย�สิน 

อยู�ระหว�างการ

พิจารณาของ

นายทะเบียน 

5 

 

อยู�ระหว�างการพิจารณา

ของนายทะเบียน 
10 ก.ย. 2561 

จัดการ

อสงัหาริมทรัพย�

และพัฒนา

อสงัหาริมทรัพย�

และทรัพย�สิน 

อยู�ระหว�างการ

พิจารณาของ

นายทะเบียน 

6 
 

180130090/201113703 10 ก.ย. 2561 

จัดการ
อสงัหาริมทรัพย�

และพัฒนา

อสงัหาริมทรัพย�

และทรัพย�สิน 

10 ป� 
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5.6 นโยบายการลงทุนและการกํากับดูแลการดําเนินงานในบริษัทย�อย บริษัทร�วม และกิจการร�วมค�า 

 เพื่อความมีเสถียรภาพในการประกอบธุรกิจ เสริมสร�างความมั่นคงแข็งแรง และเกิดประสิทธภิาพ

สูงสุดในการประกอบธุรกิจ บริษัทฯ จึงได�กําหนดนโยบายการลงทุนและการบริหารงานของบริษัทย�อยและ/

หรือบริษัทร�วมและ/หรือกิจการร�วมค�า โดยบริษัทฯ จะลงทุนในธุรกิจท่ีมีความเก่ียวเน่ือง ใกล�เคียง ก�อให�เกิด

ประโยชน� และสนับสนุนการดําเนินธุรกิจหลักของบริษัทฯ เพื่อเสริมสร�างประโยชน�สูงสุดในการประกอบ

ธุรกิจของบริษัทฯ ท้ังน้ี ในการบริหารจัดการและการดูแลการดําเนินงานของบริษัทย�อยและ/หรือบริษัทร�วม

และ/หรือกิจการร�วมค�า  บริษัทฯ จะส�งตัวแทนของบริษัทฯ ซึ่งมีคุณสมบัติและประสบการณ�ที่เหมาะสมกับ

ธุรกิจท่ีบริษัทฯ เข�าลงทุนเข�าเป�นกรรมการ โดยตัวแทนดังกล�าวอาจเป�นประธานเจ�าหน�าท่ีบริหาร กรรมการ 

ผู�บริหารระดับสูง หรือบุคคลท่ีบริษัทแต�งตั้งเข�าไปทําหน�าท่ีแทน เช�น บริษัท ออลล� อินสไปร�-ฮูซิเออร� สุขุมวิท 

50 จํากัด ซึ่งเป�นบริษัทร�วมทุน บริษัทฯ ได�มอบหมายให�นายธนากร ธนวริทธิ ์ประธานเจ�าหน�าท่ีบริหาร และ

นายดุษฎี เล็กยิ้ม ประธานเจ�าหน�าที่กลุ�มงานการเงิน เข�าไปเป�นกรรมการในบริษัทร�วมทุนดังกล�าว เป�นต�น 

เพื่อให�เป�นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ�ซึ่งกําหนดไว�ในข�อบังคับและกฎหมายท่ีเก่ียวข�องกับการดําเนินธุรกิจ

ของบริษัทย�อยและ/หรือบริษัทร�วมและ/หรือกิจการร�วมค�าน้ัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายงานประจําป� 2563 บริษัท ออลล� อินสไปร� ดีเวลลอปเม�นท� จํากัด (มหาชน) 304 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

รายงานประจําป� 2563 บริษัท ออลล� อินสไปร� ดีเวลลอปเม�นท� จํากัด (มหาชน) 305 

 

 

 



 

รายงานประจําป� 2563 บริษัท ออลล� อินสไปร� ดีเวลลอปเม�นท� จํากัด (มหาชน) 306 

 

 

 

 



 

รายงานประจําป� 2563 บริษัท ออลล� อินสไปร� ดีเวลลอปเม�นท� จํากัด (มหาชน) 307 

 



 

รายงานประจําป� 2563 บริษัท ออลล� อินสไปร� ดีเวลลอปเม�นท� จํากัด (มหาชน) 308 

 

 



 

รายงานประจําป� 2563 บริษัท ออลล� อินสไปร� ดีเวลลอปเม�นท� จํากัด (มหาชน) 309 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 5 

นโยบายและแนวปฏบิตักิารกาํกบัดแูลกจิการ 

นโยบายหลกัจรยิธรรมและจรรยาบรรณ 

กฎบตัรคณะกรรมการบรษิทั 

กฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ 

กฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค�าตอบแทน 
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เอกสารแนบ 5 

นโยบายการกาํกบัดแูลกจิการ 

บรษิทั ออลล� อนิสไปร� ดเีวลลอปเม�นท� จาํกดั(มหาชน) 

 

 

บทนาํ 

 

 คณะกรรมการบริษัท ออลล� อินสไปร� ดีเวลลอปเม�นท� จํากัด (มหาชน) (“คณะกรรมการ

บริษัท”) ยึดมั่นในหลักการดําเนินธุรกิจบนพื้นฐานคุณธรรมและจริยธรรมที่ดี การปฏิบัติตามกฎหมาย 

กฎระเบียบท่ีเก่ียวข�อง ข�อบังคับของบริษัท ตลอดท้ังความรับผิดชอบต�อสังคมโดยรวมเพื่อให�เกิดประโยชน�

สูงสุดแก�บริษัท ลูกค�า ผู�ถือหุ�น พนักงาน และผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย 

 

 บริษัทให�ความสําคัญในหลักการการกํากับดูแลกิจการที่ดี และสนับสนุนให�มีการปฏิบัติ

อย�างจริงจังและต�อเนื่อง โดยให�มีการจัดทํานโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมทางธุรกิจและ

จรรยาบรรณของผู�บริหารและพนักงานเป�นลายลักษณ�อักษร เพื่อให�คณะกรรมการบริษัท ผู�บริหารและ

พนักงาน ยึดถือเป�นหลักปฏิบัต ิ

 

 

 

วสิยัทศัน� 

 

 บริษัทมีความมุ�งม่ันทุ�มเทแรงบันดาลใจท้ังหมดเพื่อสร�างสรรค�คุณภาพท่ีดีในการอยู�อาศัย

และจะก�าวขึ้นเป�น 1 ใน 10 ของผู�ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรพัย�ช้ันนําของประเทศไทยในอีก 5 ป�ข�างหน�า 

ด�วยการตอบโจทย�รูปแบบการดาํรงชีวิตทุกความต�องการของลูกค�าและเป�น Class of Living ในรูปแบบของ

คนรุ�นใหม�ได�อย�างครบถ�วน 

 

 

 

พนัธกจิ 

 

บริษัทมีความมุ�งม่ันสร�างสรรค�การอยู�อาศัยท่ีเข�าสู�ระบบขนส�งมวลชนหลักในราคาท่ีเป�นเจ�าของได�ง�าย 
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นโยบายการกาํกบัดแูลกจิการ 

 

 เพื่อให�เป�นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีดังกล�าวข�างต�นคณะกรรมการบริษัทได�

กําหนดแนวปฏิบัต ิโดยแบ�งออกเป�น 5 หมวด ดังน้ี 

 

หมวดที ่1 สทิธขิองผู�ถอืหุ�น 

(The Rights of Shareholders) 

 

 เพื่อส�งเสริมสิทธิขั้นพื้นฐานให�แก�ผู�ถือหุ�น เช�น สิทธิในการซื้อขายและโอนหุ�น สิทธิในการท่ี

จะได�รับส�วนแบ�งผลกําไรจากบริษัท สิทธิในการได�รับข�อมูลของบริษัทอย�างเพียงพอ สิทธิต�างๆ ในการ

ประชุมผู�ถือหุ�น สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการร�วมตัดสินใจในเรื่องสําคัญของบริษัท บริษัทจึง
กําหนดแนวปฏิบัติเก่ียวกับสิทธิของผู�ถือหุ�น ดังต�อไปน้ี  

 

1.1  การดําเนินการก�อนวันประชุมผู�ถือหุ�น 

  จัดทําหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะ

เสนอต�อท่ีประชุม พร�อมท้ังระบุให�ชัดเจนว�าเป�นเรื่องท่ีจะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณา และคํา

ช้ีแจงเหตุผลหรือความเห็นของคณะกรรมการบริษัทประกอบในแต�ละวาระตามท่ีระบุไว�ในหนังสือเชิญประชุม

ผู�ถือหุ�น และจัดส�งหนังสือนัดประชุมและข�อมูลประกอบการประชุมวาระต�างๆ ให�ผู�ถือหุ�นรับทราบล�วงหน�า

ตามระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด และโฆษณาคําบอกกล�าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ�ไม�น�อยกว�า 3 วัน

ติดต�อกันก�อนวันประชุม รวมท้ังเผยแพร�หนังสือนัดประชุมบนเว็บไซต�ของบริษัทเพื่อให�ผู�ถือหุ�นได�มีเวลาใน

การศึกษาข�อมูลเป�นการล�วงหน�าก�อนวันประชุม 

 

  ในกรณีท่ีผู�ถือหุ�นไม�สามารถเข�าร�วมประชุมด�วยตนเอง ผู�ถือหุ�นสามารถมอบฉันทะให�ผู�อ่ืน

มาประชุมเพื่อออกเสียงลงคะแนนแทนได� โดยบริษัทจะส�งแบบหนังสือมอบฉันทะท่ีผู�ถือหุ�นสามารถกําหนดทิศ

ทางการลงคะแนนเสียงได�และเสนอช่ือกรรมการอิสระอย�างน�อย 2 คนเพื่อเป�นทางเลือกให�แก�ผู�ถือหุ�นในการ

มอบฉันทะพร�อมไปกับหนังสือเชิญประชุม และก�อนหน�าวันประชุมผู�ถือหุ�นสามารถส�งความเห็น ข�อแนะนํา 

หรือข�อซักถามให�บริษัทได� ตามหลักเกณฑ�ท่ีบริษัทจะประกาศกําหนดไว�บนเว็บไซต�ของบริษัท  
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1.2  การดําเนินการในวันประชุมผู�ถือหุ�น 

 

 ให�กรรมการบริษัททุกคน  รวมท้ังประธานคณะกรรมการชุดย�อยต�างๆ เข�าร�วมประชุมเพื่อให�ผู�

ถือหุ�นได�ซักถามในเรื่องท่ีเก่ียวข�อง  

 

 ให�มีการลงมติแยกแต�ละรายการในกรณีที ่วาระนั ้นมีหลายรายการ เช�น วาระการแต�งตั้ง

กรรมการ ต�องจัดให�มีการลงมติแต�งตั้งกรรมการเป�นรายคน  

 

 ให�มีการใช�บัตรลงคะแนนเสียงในวาระที่สําคัญ เช�น การทํารายการเกี่ยวโยง การทํารายการ

ได�มาหรือจําหน�ายไปซึ่งสินทรัพย� เป�นต�น เพื่อความโปร�งใสและตรวจสอบได�ในกรณีมีข�อโต�แย�งในภายหลัง 

 

 ให�มีบุคคลที่เป�นอิสระเป�นผู�ตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมผู�ถือหุ�นในวาระที่สําคัญ และ

เป�ดเผยให�ท่ีประชุมทราบพร�อมบันทึกไว�ในรายงานการประชุม 

 

 เป�ดโอกาสให�ผู�เข�าร�วมประชุมทุกรายแสดงความคิดเห็น ข�อเสนอแนะ ซักถามในเรื่องท่ีเก่ียวข�อง

โดยใช�เวลาอย�างเหมาะสม 

 

1.3  การดําเนินการภายหลังการประชุม 

 

               ในการบันทึกรายงานการประชุม ให�บันทึกการช้ีแจงกฎเกณฑ�ต�างๆ รวมถึงขั้นตอนการลงคะแนน

และวิธีการลงคะแนนที่ใช�ในการประชุมให�ผู �ถือหุ�นทราบก�อนการประชุม รวมทั้งบันทึกกข�อซักถามหรือ

ข�อคิดเห็นของผู�ถือหุ�น และบันทึกคําถาม คําชี้แจงหรือตอบข�อซักถาม และผลการลงคะแนนเสียงเห็นด�วย 

รวมทั้งการคัดค�านและงดออกเสียงในแต�ละวาระ เป�ดเผยผลการลงมติแต�ละวาระในวันทําการถัดไปบน
เว็บไซต�ของบริษัท และเผยแพร�รายงานการประชุมบนเว็บไซต�ของบริษัทเพื่อให�ผู�ถือหุ�นสามารถตรวจสอบได� 
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หมวดที ่2  การปฏบิตัติ�อผู�ถอืหุ�นอย�างเท�าเทยีมกนั 

(The Equitable Treatment of Shareholders) 

 

เพื่อผู�ถือหุ�นทุกรายจะได�รับการปฏิบัติและได�รับการปกป�องสิทธิขั้นพื้นฐานอย�างเป�นธรรม 

และเท�าเทียม และเพื่อให�มีมาตรการป�องกันมิให�มีการใช�ข�อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน�ในทางมิชอบ

อันเป�นการเอาเปรียบผู�ถือหุ �น รวมทั้ง การป�องกันการทําธุรกรรมที่อาจก�อให�เกิดความขัดแย�งทาง

ผลประโยชน�ของกรรมการและผู�บริหาร บริษัทได�กําหนดวิธีการปฏิบัติต�อผู�ถือหุ�น ดังน้ี  

 

2.1 การให�ข�อมูลก�อนการประชุมผู�ถือหุ�น 

 

 เผยแพร�กําหนดการประชุมพร�อมระเบียบวาระและความเห็นของคณะกรรมการบริษัทต�อตลาด

หลักทรัพย�แห�งประเทศไทยและผ�านทางเว็บไซต�ของบริษัทอย�างน�อย 14 วันก�อนวันประชุมผู�ถือหุ�น ทั้งน้ี 

บริษัทจะจัดทําและเผยแพร�หนังสือเชิญประชุมผู�ถือหุ�นในฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษท้ังฉบับ 

 

 ก�อนการเข�าสู�วาระการประชุมในวันประชุมผู�ถือหุ�นทุกครั ้ง ประธานในที่ประชุมหรือบุคคลท่ี

ประธานมอบหมายในที่ประชุมจะชี้แจงให�ผู�ถือหุ�นทราบกฎเกณฑ�ต�างๆ ที่ใช�ในการประชุม ขั้นตอนการออก

เสียงลงมต ิรวมท้ังสิทธิการออกเสียงลงคะแนน และวิธีนับคะแนนเสียงของผู�ถือหุ�นท่ีต�องลงมติในแต�ละวาระ 

 

2.2 การคุ�มครองสิทธิของผู�ถือหุ�นส�วนน�อย 

 

 ในการประชุมผู�ถือหุ�นสามัญประจําป� ผู�ถือหุ�นคนหน่ึงหรือหลายคนท่ีมีสิทธิเข�าร�วมประชุมซึ่งถือ

หุ�นนับรวมกันได�ไม�น�อยกว�าร�อยละ 5 ของจํานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท สามารถเสนอเรื่องให�

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาบรรจุเป�นวาระในการประชุมผู�ถือหุ�นสามัญประจําป�  โดยทําเป�นหนังสือถึง

เลขานุการบริษัทภายในระยะเวลา 3 เดือนก�อนวันสิ้นงวดบัญชีประจําป�ของบริษัท  และให�คณะกรรมการ

บริษัทบรรจุเรื่องท่ีเสนอโดยผู�ถือหุ�นเป�นวาระการประชุมผู�ถือหุ�นท่ีจะจัดให�มีขึ้น หรือคณะกรรมการบริษัทจะ

ปฏิเสธการบรรจุเรื่องดังกล�าวเป�นวาระในการประชุมผู�ถือหุ�นก็ได�  

 

               ให�บริษัทแจ�งผลการพิจารณาเรื่องที่ผู�ถือหุ�นเสนอให�บรรจุเป�นวาระการประชุมผู�ถือหุ�นผ�านช�อง

ทางการเผยแพร�ข�าวของตลาดหลักทรัพย�แห �งประเทศไทยและเว ็บไซต�ของบริษัท ทั ้งนี ้ ในกรณีท่ี

คณะกรรมการปฏิเสธการบรรจุเรื่องท่ีผู�ถือหุ�นเสนอเป�นวาระการประชุมผู�ถือหุ�นครั้งใดให�แจ�งเป�นเรื่องเพื่อ

ทราบในการประชุมผู�ถือหุ�นครั้งน้ัน โดยช้ีแจงเหตุผลในการปฏิเสธการบรรจุเรื่องดังกล�าว 

 

ในการประชุมผู�ถือหุ�นสามัญประจาํป� ผู�ถือหุ�นคนหน่ึงหรือหลายคนท่ีมีสิทธิเข�าร�วมประชุมซึง่ถอื

หุ�นนับรวมกันได�ไม�น�อยกว�าร�อยละ 10 ของจํานวนสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัท สามารถเสนอช่ือบุคคล

ให�เข�ารับการพิจารณาแต�งตั้งเป�นกรรมการบริษัทได� โดยทําเป�นหนังสือถึงเลขานุการบริษัทภายในระยะเวลา 

3 เดือนก�อนวันส้ินงวดบัญชีประจําป�ของบริษัท 
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2.3 การป�องกันการใช�ข�อมูลภายใน 

 

กําหนดแนวปฏิบัติในการเก็บรักษาข�อมูลภายในของบริษัทและการป�องกันการใช�ข�อมูลภายใน

เพื่อแสวงหาประโยชน�โดยมิชอบ โดยจัดทําเป�นลายลักษณ�อักษร และประกาศให�พนักงานทุกคนยึดถือปฏิบัต ิ 

ให�กรรมการ ผู�บริหารระดับสูงและผู�ดํารงตําแหน�งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงิน

หรือเทียบเท�า  รวมถึงผู�บริหารและพนักงานทุกระดับ ที่ได�รับทราบข�อมูลภายในที่เป�นความลับและมีผลต�อ

การเปล่ียนแปลงราคาหลักทรัพย� จะต�องไม�ทําการซื้อขายหลักทรัพย�ของบริษัทภายในช�วงระยะเวลาห�ามใช�

ข�อมูลภายในที่ยังมิได�เป�ดเผยแก�สาธารณชน (“Embargo Period”) จนกว�าบริษัทจะได�เป�ดเผยข�อมูลต�อ

สาธารณชนแล�ว  

ให�กรรมการ ผู�บริหารระดับสูงและผู�สอบบัญชีของบริษัท รายงานการถือครองหลักทรัพย�ใน

บริษัทของตนและคู�สมรสและบุตรที่ยังไม�บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย�ตาม
หลักเกณฑ�และวิธีการท่ีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย�กําหนด และเป�ดเผย

ไว�ในรายงานประจําป�ของบริษัท 

รายงานให�ที ่ประชุมผู �ถือหุ �นสามัญประจําป�ทราบถึงการเป�นกรรมการในกิจการอื ่นของ

กรรมการและผู�บริหารระดับสูง 

 

2.4 การมีส�วนได�เสียของกรรมการ 

 

ให�กรรมการและผู �บริหารระดับสูง เป�ดเผยข�อมูลที ่เกี ่ยวกับการมีส�วนได�เสียของตนและ

ผู�เก่ียวข�อง เพื่อให�คณะกรรมการบริษัทพิจารณาธรุกรรมท่ีอาจมีความขัดแย�งทางผลประโยชน�และสามารถ

พิจารณาตัดสินใจเพื่อประโยชน�สูงสุดของบริษัท โดยกรรมการหรือผู�บริหารระดบัสูงท่ีมีส�วนได�เสียจะต�องไม�

เข�าไปมีส�วนร�วมในการพิจารณาและตัดสินใจในการทําธุรกรรมดังกล�าว 

 

ให�มีนโยบายการทํารายการที่เกี ่ยวโยง เพื ่อให�การตัดสินใจทําธุรกรรมมีความโปร�งใส ไม�

ก�อให�เกิดความขัดแย�งทางผลประโยชน�และเป�นประโยชน�สูงสุดแก�บริษัทและผู�ถือหุ�น 
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หมวดที ่3 บทบาทของผู�มสี�วนได�เสยี 

(The Role of Stakeholders) 

 

บริษัทจัดให�มีนโยบายในการปฏิบัติต�อผู�ส�วนได�ส�วนเสียและคํานึงถึงสิทธิของผู�มีส�วนได�

ส�วนเสียทั้งภายในและภายนอกของบริษัท ได�แก� ผู�ถือหุ�นหรือนักลงทุน  ลูกค�า คู�ค�า พนักงาน หุ�นส�วนทาง

ธุรกิจ ที่ปรึกษา ตัวแทนธุรกิจ เจ�าหนี้ และชุมชนที่บริษัทตั้งอยู� สังคม ภาครัฐ เป�นต�น เพื่อส�งเสริมให�เกิด

ความร�วมมือระหว�างบริษัทกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียในการสร�างความม่ังค่ัง ความม่ันคงทางการเงินและความ

ย่ังยืนของกิจการ   

 

3.1 พนักงาน 

 

บริษัทจัดให�มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานที ่มีมาตรฐานเป�นที ่ยอมรับ

โปร�งใสและเป�นธรรม ปฏิบัติต�อพนักงานทุกคนอย�างเท�าเทียมกัน  ส�งเสริมและพัฒนาบุคลากรให�มคีวามรู�

ความสามารถอย�างต�อเน่ือง  ให�พนักงานได�รับค�าตอบแทน เงินเดือน สิทธิและสวัสดิการต�างๆ ไม�น�อยกว�า

เกณฑ�ตามกฎหมายแรงงาน  ดูแลจัดสถานท่ีทํางานและสภาพแวดล�อมให�มีความปลอดภัยและถูกสุขอนามัย  

เก็บรักษาข�อมูลประวัติส�วนตัว ประวัติการทํางาน และการใช�สิทธิต�างๆ ของพนักงาน ไว�เป�นความลับ 

 

เป�ดโอกาสให�พนักงานร�องเรียนในกรณีท่ีไม�ได�รับความเป�นธรรมหรือแจ�งเหตุในกรณีท่ีพบส่ิง

ผิดปกติท่ีอาจก�อให�เกิดความเสียหายแก�บริษัท   และจัดให�มีกระบวนการรับเรื่องร�องเรียนท่ีสามารถให�ความ

เป�นธรรม เก็บรักษาความลับและให�ความคุ�มครองแก�ผู�ร�องเรียนหรือแจ�งเหตุดังกล�าว โดยพนักงานสามารถ

ร�องเรียนหรือแจ�งเหตุพบส่ิงผิดปกติผ�านช�องทางท่ีบริษัทประกาศกําหนดไว� 

 

3.2 ผู�ถือหุ�น 

 

บริษัทมุ�งม่ันต�อการสร�างมูลค�าให�กิจการและผลตอบแทนจากการลงทุนให�กับผู�ถือหุ�น คํานึงถึง

การเจริญเติบโตของกิจการที่ยั ่งยืน การพัฒนาธุรกิจอย�างต�อเน่ือง รักษามาตรฐานการดําเนินงานท่ี

โปร�งใส ตรวจสอบได� มีระบบการควบคุมภายในและระบบบัญชีที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เพื่อให�กระบวนการ

จัดทํารายงานผลการดําเนินงาน สถานะ ข�อมูลทางการเงิน การบัญชี และข�อมูลต�างๆ ที่ถูกต�องครบถ�วน

ตรงตามข�อเท็จจริง และเผยแพร�ให�ผู�ถือหุ�นทราบผ�านทางตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทยและเว็บไซต�ของ

บริษัทได�อย�างทันเวลา  
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จัดให�มีกระบวนการรับเรื่องร�องเรียนหรือข�อเสนอแนะจากผู�ถือหุ�นโดยมอบหมายให�เลขานุการ

บริษัทเป�นผู�รับผิดชอบในการรับเรื่องร�องเรียนหรือข�อเสนอแนะจากผู�ถือหุ�น โดยผ�านช�องทางดังต�อไปน้ี 

  

สํานักเลขานุการบรษัิท โทร.  02-029-9988 

E-mail: secretary@allinspire.co.th 

Website: www.allinspire.co.th 

 

3.3 ลูกค�า 

 

บริษัทยึดหลักความซื่อสัตย�สุจริตในการดําเนินธุรกิจ ความเช่ือถือและความไว�วางใจของลูกค�า

ในสินค�าที่ส�งมอบ การให�บริการที่รวดเร็วมีคุณภาพ มีความรับผิดชอบ เอาใจใส�และให�ความสําคัญต�อ

ป�ญหาและความต�องการของลูกค�า รักษาข�อมูลความลับของลูกค�าเสมือนหนึ่งเป�นความลับของบริษัท ให�

ข�อมูลข�าวสารท่ีถูกต�อง เพียงพอและทันต�อเหตุการณ�แก�ลูกค�า  

  

บริษัทจัดให�มีกระบวนการรับเรื่องร�องเรียนจากลูกค�า โดยมอบหมายให�ฝ�ายกํากับดูแลการ

ปฏิบัติงานเป�นผู�รับผิดชอบในการรับเรื่องร�องเรียนจากลูกค�าผ�านช�องทาง ดังต�อไปน้ี 

แผนกบริหารลูกค�าสัมพันธ� โทร.02-029-9999 

E-mail: info@allinspire.co.th 

Website: www.allinspire.co.th 

 

3.4 คู�ค�า 

 

บริษัทดําเนินธุรกิจกับคู�ค�าบนพื้นฐานของความเป�นธรรมทั้งสองฝ�ายและเสมอภาค สร�าง

ความสัมพันธ�ท่ีดี คํานึงถึงประโยชน�สูงสุดของบริษัทท้ังในระยะส้ันและระยะยาว หลีกเล่ียงสถานการณ�ท่ีทําให�

เกิดความขัดแย�งทางผลประโยชน�เพื่อให�บรรลุผลประโยชน�ร�วมกัน เป�ดโอกาสให�มีการแข�งขันในการนําเสนอ

สินค�าและ/หรือบริการอย�างเท�าเทียมกัน โดยปฏิบัติตามแนวปฏิบัติของบริษัทว�าด�วยการจัดซื้อจัดจ�างอย�าง
เคร�งครัด  ติดต�อเจรจาและปฏิบัติต�อคู�ค�าด�วยความซื่อสัตย�สุจริต มีคุณธรรมและไม�เอารัดเอาเปรียบ  
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บริษัทจัดให�มีกระบวนการรับเรื่องร�องเรียนจากคู�ค�าในกรณีที่ไม�ได�รับความเป�นธรรม  โดย

มอบหมายให�ฝ�ายกํากับดูแลการปฏิบัติงานเป�นผู�รับผิดชอบในการรับเรื่องร�องเรียนจากคู�ค�าผ�านช�องทาง

ดังต�อไปน้ี  

 

แผนกบริหารลูกค�าสัมพันธ� โทร.02-029-9999 

E-mail: info@allinspire.co.th 

Website: www.allinspire.co.th 

 

3.5 หน�วยงานภาครัฐและสังคม 

 

บริษัทสนับสนุนและให�ความร�วมมือกิจกรรมต�างๆ ของหน�วยงานภาครัฐตามความเหมาะสม 

ดําเนินธุรกิจด�วยความรับผิดชอบต�อสังคมบนพื้นฐานความระมัดระวัง มีเหตุผล มีคุณธรรม ไม�เอารัดเอา

เปรียบ และคํานึงถึงป�จจัยด�านสิ่งแวดล�อมและสังคมเพื่อพัฒนาไปสู�ความสมดุล มั่นคงและยั่งยืน  สร�าง
ความสัมพันธ�อันดีกับชุมชนที่บริษัทตั้งอยู�และชุมชนอื่น โดยส�งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการมีส�วนร�วม

ของชุมชนเพื่อสร�างเสริมการดําเนินงานของบริษัท 

 

แผนกบริหารลูกค�าสัมพันธ� โทร.02-029-9999 

E-mail: info@allinspire.co.th 

Website: www.allinspire.co.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายงานประจําป� 2563 บริษัท ออลล� อินสไปร� ดีเวลลอปเม�นท� จํากัด (มหาชน) 318 

หมวดที ่4 การเป�ดเผยข�อมลูและความโปร�งใส 

(Disclosure and Transparency) 

 

เพื่อให�ม่ันใจว�าบริษัทมีการเป�ดเผยข�อมูลให�แก�ผู�มีส�วนได�เสีย ท้ังท่ีเป�นข�อมูลทางการเงินและท่ี

ไม�ใช�ข�อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข�องกับบริษัท อย�างถูกต�อง ครบถ�วน ทันเวลา โปร�งใส ตรวจสอบได� ผ�าน

ช�องทางท่ีสามารถเข�าถึงข�อมูลได�ง�าย เท�าเทียมกันและน�าเช่ือถือ จึงกําหนดแนวปฏิบัต ิดังต�อไปน้ี 

 

4.1 การเป�ดเผยข�อมูล 

 

ดูแลให�มีการเป�ดเผยข�อมูลต�อนักลงทุนอย�างครบถ�วนและถูกต�อง เพียงพอต�อการตัดสินใจลงทุน 

และไม�ทําให�สําคัญผิด เป�ดเผยงบการเงินรวมถึงคําอธิบายวิเคราะห�ของฝ�ายจัดการเป�นรายไตรมาสและ
ประจําป� เพื่อให�นักลงทุนได�รับทราบข�อมูลและเข�าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะการเงินและผลการ

ดําเนินงานของบริษัทในแต�ละไตรมาสได�ดีย่ิงขึ้น นอกเหนือจากข�อมูลตัวเลขในงบการเงิน 

  

เป�ดเผยค�าสอบบัญชีและค�าบริการอ่ืนท่ีผู�สอบบัญชีให�บริการไว�ในรายงานประจําป�ของบริษัท 

 

รายงานนโยบายการกํากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายด�านการบริหารความเส่ียงและ

นโยบายเก่ียวกับการดูแลส่ิงแวดล�อมและสังคม ท่ีได�ความเห็นชอบไว�โดยสรุป และผลการปฏิบัติตามนโยบาย

ดังกล�าว ผ�านทางรายงานประจําป�และเว็บไซต�ของบริษัท 

 

เป�ดเผยบทบาทและหน�าท่ีของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย�อย จํานวนครั้งของการประชุม

และจํานวนครั้งท่ีกรรมการแต�ละท�านเข�าร�วมประชุมในป�ท่ีผ�านมา และความเห็นจากการทําหน�าท่ี รวมถึงการ

ฝ�กอบรมและพัฒนาความรู�อย�างต�อเน่ืองของคณะกรรมการในรายงานประจําป�ของบริษัท 

 

เป�ดเผยนโยบายการจ�ายค�าตอบแทนแก�กรรมการ ผู�มีอํานาจในการจัดการและผู�บริหารระดับสูง

ของบริษัท รวมท้ังรูปแบบหรือลักษณะของค�าตอบแทน และค�าตอบแทนท่ีกรรมการแต�ละท�านได�รับจากการ

เป�นกรรมการของบริษัทย�อยด�วย (ถ�ามี) ในรายงานประจําป�ของบริษัท 

 

4.2 ข�อมูลที่ควรเป�ดเผยบนเว็บไซต�ของบริษัท 

 

ให�มีการเป�ดเผยข�อมูลสารสนเทศของบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต� โดยข�อมูลท่ี

เผยแพร�บนเว็บไซต�อย�างน�อยต�องประกอบด�วยข�อมูลดังต�อไปน้ี 
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4.2.1 วิสัยทัศน�และพันธกิจ  

4.2.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ   

4.2.3 รายช่ือคณะกรรมการและผู�บริหารระดับสูง   

4.2.4 งบการเงินและรายงานเก่ียวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานท้ังฉบับป�จจุบันและ

ของป�ก�อนหน�า 

4.2.5 แบบ 56-1 และรายงานประจําป� ท่ีสามารถให�ดาวน�โหลดได� 

4.2.6 ข�อมูลหรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทนําเสนอต�อนักวิเคราะห� ผู�จัดการ กองทุน และส่ือ

ต�างๆ 

4.2.7 โครงสร�างการถือหุ�นท้ังทางตรงและทางอ�อม 

4.2.8 โครงสร�างกลุ�มบริษัท รวมถึงบริษัท บริษัทร�วม บริษัทร�วมค�า และ Special purpose 

enterprises /  vehicles (SPEs/SPVs) 

4.2.9 กลุ�มผู�ถือหุ�นรายใหญ�ท้ังทางตรงและทางอ�อมท่ีถือหุ�นตั้งแต�ร�อยละ 5 ของจํานวนหุ�นท่ี

จําหน�ายได�แล�วท้ังหมดและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

4.2.10 การถือหุ�นทั้งทางตรงและทางอ�อมของกรรมการ ผู�ถือหุ �นรายใหญ� และผู �บริหาร

ระดับสูง  

4.2.11 หนังสือเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผู�ถือหุ�น  

4.2.12 ข�อบังคับบริษัท หนังสือบริคณห�สนธิและข�อตกลงของกลุ�มผู�ถือหุ�น (ถ�ามี) 

4.2.13 นโยบายด�านการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท 

4.2.14 นโยบายด�านบริหารความเส่ียง รวมถึงวิธีการจัดการความเส่ียงด�านต�างๆ 

4.2.15 กฎบัตร หรือหน�าที ่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ วาระการดํารงตําแหน�งของ

คณะกรรมการ รวมถึงเรื่องท่ีต�องได�รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 

4.2.16 กฎบัตร หรือหน�าที ่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ วาระการดํารงตําแหน�งของ

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค�าตอบแทน 

4.2.17 จรรยาบรรณสําหรับพนักงานและกรรมการของบริษัท รวมถึงจรรยาบรรณของนัก

ลงทุนสัมพันธ� 

4.2.18 ข�อมูลติดต�อหน�วยงาน หรือบุคคลท่ีรับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ� เช�น ช่ือบุคคลท่ี

สามารถให�ข�อมูลได� หมายเลขโทรศัพท� 
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หมวดที ่5 ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ 

(Responsibilities of the Board of Directors) 

 

คณะกรรมการบริษัทเป�นผู �มีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายและภาพรวมขององค�กร 

แผนการดําเนินธุรกิจ รวมท้ังการกํากับดูแล ตรวจสอบ ประเมินผลการดําเนินงานของบริษัทให�เป�นไปตาม

กลยุทธ�และแผนการดําเนินธุรกิจที่กําหนดไว� ตลอดจนดําเนินกิจการของบริษัทให�เป�นไปตามกฎหมาย 

ข�อบังคับและมติที่ประชุมผู�ถือหุ�น ด�วยความซื่อสัตย�สุจริต มีจริยธรรม ภายใต�หลักความรับผิดชอบและ

จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ รวมทั้งการกํากับดูแลให�การบริหารจัดการของฝ�ายจัดการเป�นไปตาม

เป�าหมายและแนวทางท่ีได�กําหนดไว�เพื่อก�อให�เกิดประโยชน�สูงสุดต�อบริษัทและผู�ถือหุ�น จึงกําหนดแนวปฏิบัติ 

ดังต�อไปน้ี 

 

5.1  โครงสร�างคณะกรรมการบริษัท 

 

โครงสร�างคณะกรรมการบริษัทประกอบด�วยกรรมการท่ีมีคุณสมบัติหลากหลายท้ังในด�านความรู�

ทักษะ ประสบการณ�และความสามารถเฉพาะด�านท่ีเป�นประโยชน�ต�อบริษัท  และต�องเป�นผู�ท่ีมีคุณสมบัติและไม�

มีลักษณะต�องห�ามตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งฉบับแก�ไขเพิ่มเติม) และ

พระราชบัญญัติหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� พ.ศ. 2535 (รวมท้ังฉบับแก�ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศ 

กฎระเบียบ หลักเกณฑ�ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� คณะกรรมการ

กํากับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย 

  

มีจํานวนกรรมการไม�น�อยกว�า 5 คนและไม�เกิน 12 คน โดยมีกรรมการท่ีไม�เป�นผู�บริหารอย�างน�อย

ก่ึงหน่ึงของจํานวนกรรมการท้ังหมดเพื่อให�มีการถ�วงดุลระหว�างกรรมการท่ีไม�เป�นผู�บริหารกับกรรมการท่ี

เป�นผู�บริหาร และมีสัดส�วนกรรมการอิสระไม�น�อยกว�า 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการท้ังหมดของบริษัท แต�ไม�

น�อยกว�า 3 คน 

 

กรรมการอิสระต�องเป�นผู�ท่ีมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ�ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน 

และ/หรือกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�อง โดยกรรมการอิสระต�องสามารถให�ความเห็นเก่ียวกับการทํางานและสอบ

ทานการบริหารงานของฝ�ายจัดการได�อย�างอิสระเพื่อให�เกิดประโยชน�สูงสุดต�อบริษัท และมีวาระการดํารง

ตําแหน�งเท�ากับวาระการดํารงตําแหน�งกรรมการบริษัท 

 

ให�แต�งตั้งกรรมการอิสระท�านหน่ึงดํารงตําแหน�งประธานกรรมการบริษัท 
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ประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ�าหน�าที่บริหารต�องไม�เป�นบุคคลเดียวกันเพื่อให�มีการ

แบ�งแยกอํานาจ หน�าที่และความรับผิดชอบในการกําหนดนโยบายการกํากับดูแลและการบริหารงานออก

จากกันอย�างชัดเจน 

 

ประธานกรรมการบริษัทมีหน�าที ่ในการกําหนดนโยบายและกํากับดูแลการดําเนินงานของฝ�าย

จัดการในระดับนโยบาย โดยไม�ร�วมในการบริหารงานประจําวัน แต�ให�การสนับสนุนและให�คําแนะนําในการ

ดําเนินธุรกิจของฝ�ายจัดการผ�านกรรมการท่ีเป�นผู�บริหาร 

 

กรรมการที่เป�นผู�บริหารมีหน�าที่และความรับผิดชอบภายใต�กรอบอํานาจที่ได�รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัท 

 

คณะกรรมการบริษัทเป�นผู�แต�งตั้งผู�มีอํานาจในการจัดการ รวมท้ังกําหนดขอบเขตอํานาจ หน�าท่ีและ

ความรับผิดชอบของผู�ม ีอํานาจในการจัดการ โดยมอบหมายให�คณะกรรมการสรรหาและกําหนด

ค�าตอบแทนเป�นผู �สรรหาบุคคลที ่ม ีความรู �ความสามารถและมีค ุณสมบัต ิเหมาะสมเพื ่อเสนอให�

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต�งตั้ง 

 

กรรมการบริษัทแต�ละท�านจะต�องไม�ไปดํารงตําแหน�งเป�นประธานกรรมการ  กรรมการที ่เป�น

ผู�บริหาร หรือกรรมการผู�มีอํานาจลงนามอย�างใดอย�างหนึ่งหรือหลายอย�างในบริษัทอื่นเกินกว�า 3 กลุ�ม

ธุรกิจ หรือไปดํารงตําแหน�งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทยเกินกว�า 5 บริษัท แล�วแต�

กรณี เพื่อให�กรรมการแต�ละท�านสามารถทุ�มเทเวลาในการปฏิบัติหน�าท่ีได�อย�างเพียงพอ 

 

 ให�แต�งตั้งบุคคลท่ีมีความสามารถและคุณสมบัติท่ีเหมาะสมเข�าดํารงตําแหน�งเลขานุการบริษัท และ

กําหนดขอบเขตหน�าท่ีและความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท ท้ังน้ี ต�องไม�น�อยไปกว�าขอบเขตหน�าท่ีของ
เลขานุการบริษัทตามที่กําหนดไว�ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� พ.ศ. 2535 (รวมท้ัง

ฉบับแก�ไขเพิ่มเติม) และให�เป�ดเผยไว�ในรายงานประจําป�และบนเว็บไซต�ของบริษัท 

 

5.2 บทบาทหน�าที่ของคณะกรรมการบริษัท 

 

โดยท่ัวไปคณะกรรมการบริษัทมีหน�าท่ีในการกําหนดนโยบาย การกํากับดูแลให�บริษัทมีกระบวนการ

ทํางานและมีทรัพยากรท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อให�บริษัทสามารถปฏิบัติตามนโยบายได� และดูแลให�บริษัท

มีระบบการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบายท่ีกําหนด  

 

นอกเหนือจากหน�าท่ีโดยท่ัวไปดังกล�าวแล�วคณะกรรมการบริษัทยังต�องปฏิบัติหน�าท่ีให�เป�นไปตาม

กฎหมาย  รวมทั้งหลักธรรมาภิบาลและการกํากับดูแลกิจการที ่ดี จึงกําหนดบทบาทหน�าที ่และความ

รับผิดชอบของกรรมการบริษัท ดังต�อไปน้ี 
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5.2.1 กรรมการบริษัทต�องปฏิบัติหน�าที ่ให�เป�นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค�ตามหนังสือ

บริคณห�สนธ ิ  ข�อบังคับของบริษัทและมติคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมติท่ีประชุมผู�

ถือหุ�นด�วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย�สุจริต 

5.2.2 กําหนดโครงสร�างและกระบวนการบริหารจัดการเพื่อให�ม่ันใจว�าบริษัทมีการดําเนินการ

ท่ีเป�นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค� ข�อบังคับของบริษัท และมติคณะกรรมการ ตลอดจน

มติท่ีประชุมผู�ถือหุ�นดังกล�าวข�างต�น 

5.2.3 พิจารณาอนุมัติการดําเนินธุรกิจของบริษัทในภาพรวม 

5.2.4   กําหนดขอบเขตอํานาจหน�าที ่ผู �มีอํานาจในการจัดการ ผู�บริหารระดับสูงและฝ�าย

จัดการตามขอบเขตหน�าท่ีและความรับผิดชอบ 

5.2.5    แต�งตั้งคณะกรรมการชุดย�อยตามความเหมาะสมและจําเป�น รวมทั้งกําหนดขอบเขต

อํานาจหน�าท่ีของคณะกรรมการชุดย�อยดังกล�าว 

5.2.6   คณะกรรมการบริษัทอาจมอบหมายให�กรรมการ ผู�บริหารหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด

หรือหลายคน ปฏิบัติการอย�างหน่ึงอย�างใดแทนคณะกรรมการ ท้ังน้ี การมอบหมายให�

ปฏิบัติการแทนดังกล�าวต�องทําเป�นมติของคณะกรรมการบริษัทระบุไว�ในรายงานการ

ประชุมคณะกรรรมการบริษัท และการมอบหมายดังกล�าวต�องไม�มีลักษณะที่ทําให�ผู�ท่ี

ได�รับมอบหมายดังกล�าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่มีส�วนได�เสียหรือมี

ความขัดแย�งทางผลประโยชน� เว�นแต�เป�นการอนุมัติรายการที่เป�นไปตามนโยบายและ

หลักการท่ีคณะกรรมการบริษัทได�อนุมัติไว�แล�ว 

5.2.7  จัดให�มีการจัดทํางบการเงินที่แสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานตามมาตรฐาน

การบัญชี และจัดให�ผู�สอบบัญชีตรวจสอบงบการเงินก�อนเสนอต�อท่ีประชุมผู�ถือหุ�น และ

ดูแลให�มีการเก็บรักษาบัญชีและเอกสารท่ีเก่ียวข�อง เพื่อเป�ดเผยให�ผู�ถือหุ�น และประชาชน

ได�รับทราบและสามารถตรวจสอบได� 

5.2.8  จัดให�มีการตรวจสอบและการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพ 

5.2.9 พิจารณาอนุมัตินโยบายต�อต�านคอร�รัปชั่นและสินบน รวมถึงการจัดให�มีระบบควบคุม

ภายในและการบริหารความเสี่ยงจากการดําเนินธุรกิจและการดําเนินการใดๆ ของ

บริษัทท่ีอาจก�อให�เกิดความเส่ียงต�อการคอร�รัปช่ันและสินบน โดยมีการกํากับ ติดตาม 

และดูแลอย�างต�อเน่ือง 
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5.3 คณะกรรมการชุดย�อย 

 

คณะกรรมการชุดย�อยมีองค�ประกอบ คุณสมบัติและขอบเขตหน�าท่ี ดังต�อไปน้ี 

 

5.3.1  คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด�วยกรรมการอิสระไม�น�อยกว�า 3 คน โดยมีวาระการดํารง

ตําแหน�งเท�ากับวาระการดํารงตําแหน�งของกรรมการบริษัท 

 

คณะกรรมการตรวจสอบต�องมีความเป�นอิสระ มีความรู�และมีประสบการณ�ที่เหมาะสม และ

คุณสมบัติตามประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน   

 

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน�าที่และความรับผิดชอบ สอบทานให�บริษัทมีการรายงานทาง

การเงินอย�างถูกต�องและเพียงพอ รวมท้ังมีหน�าท่ีและความรับผิดชอบดังน้ี 

 

5.3.1.1  สอบทานให�บริษัทมีระบบรายงานทางการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่กําหนด

อย�างถูกต�องครบถ�วย เชื่อถือได�และเป�ดเผยข�อมูลอย�างเพียงพอ โดยประสานงาน

กับผู�สอบบัญชี และผู�บริหารที่รับผิดชอบจัดทํารายงานทางการเงินทั้งในรายไตร

มาสและประจําป� 

5.3.1.2  สอบทานและประเมินผลให�บริษัทมีระบบควบคุมภายใน (Internal Control) และการ

ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยสอบทาน

ร�วมกับผู�สอบบัญชีภายนอกและผู�ตรวจสอบภายใน 

5.3.1.3  สอบทานให�บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว�าด�วยหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� 

ข�อกําหนดของตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข�องกับการ
ประกอบธุรกิจของบริษัท 

5.3.1.4  พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต�งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป�นอิสระเพื่อทําหน�าที ่เป�น

ผู �สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค�าตอบแทนผู�สอบบัญชี โดยคํานึงถึงความ

น�าเชื ่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากรและปริมาณงานตรวจสอบของสํานัก

งานสอบบัญชี เพื ่อให�ที ่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที ่ประชุมผู �ถือหุ�นอนุมัติ 

รวมทั้งเข�าร�วมประชุมกับผู�สอบบัญชีโดยไม�มีฝ�ายจัดการเข�าร�วมประชุมด�วยอย�าง

น�อยป�ละ 1 ครั้ง 

5.3.1.5  พิจารณารายการเก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย�งทางผลประโยชน� ให�

เป�นไปตามกฎหมาย และข�อกําหนดของตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย ท้ังน้ี เพื่อให�

มั่นใจว�ารายการดังกล�าวสมเหตุสมผล และเป�นประโยชน�สูงสุดต�อบริษัท รวมท้ัง

พิจารณาการเป�ดเผยข�อมูลของบริษัท โดยเฉพาะกรณีท่ีเกิดรายการท่ีเก่ียวโยงกัน

หรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย�งทางผลประโยชน�ให�มีความถูกต�องครบถ�วน 
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5.3.1.6  จัดทํารายงานการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเป�ดเผยไว�ในรายงานประจําป�

ของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล�าวต�องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

และรายงานดังกล�าวควรประกอบด�วยข�อต�อไปน้ี 

ก. ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทําและการเป�ดเผยข�อมูลรายงานทางการเงิน

ของบริษัทถึงความถูกต�อง ครบถ�วน เป�นท่ีเช่ือถือได� 

ข. ความเห็นเก่ียวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท 

ค. ความเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของผู�สอบบัญชี 

ง. ความเห็นเกี ่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว�าด�วยหลักทรัพย�และตลาด

หลักทรัพย� ข�อกําหนดของตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย และกฎหมายท่ี

เก่ียวข�องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท 

จ. รายงานความเห็นท่ีเก่ียวกับรายการท่ีมีความขัดแย�งทางผลประโยชน� 
ฉ. ความเห็นหรือข�อสังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได�รับจากการปฏิบัติ

หน�าท่ีตามกฎบัตร 

ช. รายงานอ่ืนใดท่ีเห็นว�าผู�ถือหุ�นและผู�ลงทุนท่ัวไปควรทราบ ภายใต�ขอบเขตหน�าท่ี

และความรับผิดชอบท่ีได�รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

5.3.1.7  พิจารณาและสอบทานผลการตรวจสอบและข�อเสนอแนะของท้ังผู�สอบบัญชี และฝ�าย

ตรวจสอบภายในรวมทั้งติดตามเพื่อให�มั่นใจว�า ฝ�ายบริหารมีการดําเนินการต�อ

ข�อเสนอแนะดังกล�าวอย�างเพียงพอ มีประสิทธิภาพ และภายในเวลาท่ีเหมาะสม 

5.3.1.8  รายงานต�อคณะกรรมการบริษัทเพื ่อแก�ไขปรับปรุงภายในเวลาที่คณะกรรมการ

ตรวจสอบเห็นสมควร ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบพบหรือมีข�อสงสัยว�ามี

รายการรายการที่เกิดความขัดแย�งทางผลประโยชน�  การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติ

หรือมีความบกพร�องที่สําคัญในระบบควบคุมภายใน  พระราชบัญญัติหลกัทรัพย�

และตลาดหลักทรัพย� พ.ศ.2535 (รวมทั้งฉบับแก�ไขเพิ่มเติม) ข�อกําหนดของตลาด
หลักทรัพย�แห�งประเทศไทย 

 ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทหรือผู�บริหารจะต�องดําเนินการให�มีการแก�ไขปรับปรุง

ภายในเวลาตามที ่คณะกรรมการตรวจสอบกําหนด  หากไม �ด ําเนินการให�

คณะกรรมการตรวจสอบเป�ดเผยไว�ในรายงานประจําป� 

5.3.1.9  ทบทวนและแก�ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอย�างน�อยป�ละครั้งหรือตามความ

จําเป�น เพื ่อให�ทันสมัยและเหมาะสมกับสภาพแวดล�อมขององค�กรและนําเสนอ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ 

5.3.1.10 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด�วยความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการตรวจสอบ 

 

5.3.2  คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค�าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค�าตอบแทน ประกอบด�วยกรรมการบริษัท จํานวนไม�น�อย
กว�า 3 คน โดยมีกรรมการอิสระอย�างน�อยกึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งได�รับการแต�งตั้งจาก

คณะกรรมการบริษัท โดยมีวาระการดํารงตําแหน�งเท�ากับวาระการดํารงตําแหน�งของกรรมการบริษัท ท้ังน้ี 
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ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค�าตอบแทนจะต�องเป�นกรรมการอิสระซึ่งไม�ใช�ประธานกรรมการ

ของบริษัท หรือประธานคณะกรรมการชุดย�อยอ่ืน ๆ โดยคณะกรรมการบริษัทเป�นผู�แต�งตั้ง   

 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค�าตอบแทนมีบทบาทหน�าที่ในด�านการสรรหา  กําหนดนโยบาย 

หลักเกณฑ�และวิธีการในการสรรหากรรมการเพื่อเสนอให�คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ  

 

 คัดเลือกและเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมให�เข�าดํารงตําแหน�งต�างๆ ดังต�อไปน้ีเพื่อเสนอต�อ

คณะกรรมการบริษัท  กรรมการ  กรรมการในคณะกรรมการชุดย�อย ได�แก� คณะกรรมการตรวจสอบ และ

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค�าตอบแทน   

 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค�าตอบแทน มีหน�าที ่ เป�ดเผยนโยบายและรายละเอียดของ
กระบวนการสรรหาในรายงานประจําป�ของบริษัทและปฏิบัติหน�าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข�องตามท่ีได�รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัท  รวมทั้งบทบาทหน�าที ่ในด�านกําหนดค�าตอบแทน   กําหนดนโยบายการจ�าย

ค�าตอบแทนและผลประโยชน�อ่ืน รวมถึงจํานวนค�าตอบแทนและผลประโยชน�อ่ืนให�แก�กรรมการภายใต�กรอบท่ี

ได�รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู�ถือหุ�น โดยกําหนดหลักเกณฑ�ท่ีชัดเจน โปร�งใส เพื่อเสนอให�คณะกรรมการบริษัท

พิจารณาอนุมัติ  

 

นอกจากนี ้ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค�าตอบแทน มีหน�าที ่ด ูแลให �กรรมการได�รับ

ผลตอบแทนที่เหมาะสมกับหน�าที่และความรับผิดชอบ โดยกรรมการที่ได�รับมอบหมายให�มีหน�าที่และความ

รับผิดชอบเพิ่มขึ้นควรได�รับค�าตอบแทนท่ีเหมาะสมกับหน�าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได�รับมอบหมายน้ัน โดย

กําหนดแนวทางการประเมินผลงานของกรรมการและผู �ม ีอํานาจในการจัดการเพื ่อพิจารณาปรับ

ผลตอบแทนประจําป�   

 

5.4. การประชุมคณะกรรมการบริษัท  

 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั ้งสุดท�ายก�อนสิ้นงวดป�บัญชี ให�มีการกําหนดวันประชุม

คณะกรรมการบริษัทเป�นการล�วงหน�าสําหรับป�ถัดไป เพื่อให�กรรมการบริษัทสามารถจัดเวลาและเข�าร�วม

ประชุมได� 

 

  ควรจัดให�มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทไม�น�อยกว�าป�ละ 4 ครั้ง 

 

 ให�เลขานุการบริษัทจัดส�งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบให�แก�กรรมการบริษัทล�วงหน�าไม�

น�อยกว�า 7 วันก�อนวันประชุม เว�นแต�ในกรณีจําเป�นเร�งด�วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน�ของบริษัท จะจัดส�ง

หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบให�แก�กรรมการบริษัทน�อยกว�า 7 วันก็ได� 

 

 กรรมการบริษัททุกคนควรเข�าร�วมประชุมไม�น�อยกว�าร�อยละ 75 ของการประชุมทั้งหมดที่จดัให�มี
ขึ้นในรอบป� 
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 คณะกรรมการบริษัทอาจขอให�ประธานเจ�าหน�าที่บริหาร เลขานุการบริษัทและผู�บริหารที่ได�รับ

มอบหมาย ส�งหรือแสดงข�อมูลท่ีจําเป�นเพิ่มเติม  

 

 กรรมการบริษัทที่ไม�เป�นผู�บริหารควรจัดให�มีการประชุมระหว�างกันโดยไม�มีฝ�ายจัดการเข�าร�วม

ประชุมด�วย ในกรณีท่ีเห็นว�ามีเหตุจําเป�นเพื่อพิจารณาป�ญหาต�างๆ ท่ีเกิดขึ้นเก่ียวกับการบริหารจัดการ และ

ควรแจ�งให�ประธานเจ�าหน�าท่ีบริหารทราบถึงผลการประชุม 

 

5.5. การพัฒนากรรมการและผู�บริหาร 

ส�งเสริมและอํานวยความสะดวกให�กรรมการบริษัทและผู�บริหาร เข�าร�วมสัมมนาและการฝ�กอบรม

จากองค�กร หน�วยงานหรือสถาบันท่ีมีความชํานาญเพื่อให�มีการปรับปรุงการบริหารจัดการอย�างต�อเน่ือง  

 

จัดให�มีการฝ�กอบรมและให�ความรู�แก�กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู�บริหาร เลขานุการบริษัท 

และพนักงานท่ีเก่ียวข�องในระบบการกํากับดูแลกิจการของบริษัท   

 

จัดให�ประธานเจ�าหน�าท่ีบริหารรายงานเพื่อทราบเป�นประจําถึงแผนการพัฒนาและสืบทอดงาน ซึ่ง

ประธานเจ�าหน�าที่บริหารและผู�บริหารระดับสูงควรมีการเตรียมให�พร�อมเป�นแผนที่ต�อเนื่องถึงแผนสืบทอด

งานในกรณีท่ีไม�สามารถปฏิบัติหน�าท่ีได� 

 

5.6. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย�อยควรประเมินผลการปฏิบัติงานด�วยตนเองอย�างน�อยป�ละ 

1 ครั้ง เพื่อให�คณะกรรมการร�วมกันพิจารณาผลงานและป�ญหา เพื่อการปรับปรุงแก�ไขต�อไป โดยควร

กําหนดบรรทัดฐานท่ีจะใช�เปรียบเทียบกับผลปฏิบัติงานอย�างมีหลักเกณฑ� 

 

5.7. ค�าตอบแทน  

ค�าตอบแทนของกรรมการควรจัดให�อยู � ในลักษณะที ่ เปรียบเทียบได�กับระดับที ่ปฏิบัต ิอยู � ใน

อุตสาหกรรม ประสบการณ� ภาระหน�าที่ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ (Accountability and 

Responsibility) รวมถึงประโยชน�ที่คาดว�าจะได�รับจากกรรมการแต�ละคน กรรมการที่ได�รับมอบหมาย

หน�าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น เช�น เป�นสมาชิกของคณะกรรมการชุดย�อยควรได�รับค�าตอบแทนเพิ่มท่ี

เหมาะสมด�วย 

 

นโยบายการกาํกับดแูลกิจการ ของ บริษัท ออลล� อินสไปร� ดีเวลลอปเม�นท� จํากัด (มหาชน) ฉบับน้ี  

ได�รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 

และได�รับการอนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท 2/2561 เม่ือวันท่ี 15 พฤษภาคม 2561 ท้ังน้ี ให�มีผล

นับแต�วันท่ี 16 พฤษภาคม 2561 เป�นต�นไป 
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นโยบายหลกัจรยิธรรมและจรรยาบรรณ 

 

บทนาํ 

 

บริษัท ออลล� อินสไปร� ดีเวลลอปเม�นท� จํากัด(มหาชน) เป�นบริษัทท่ีได�ดําเนินธุรกิจด�านการพัฒนา

อสังหาริมทรัพย�มีความรับผิดชอบต�อผู�มีส�วนได�เสียต�างๆ ตั้งแต�ผู�ถือหุ�น ลูกค�า คู�ค�า คู�สัญญา พนักงาน 

ตลอดจนความรับผิดชอบต�อส่ิงแวดล�อมและสังคม ซึ่งพนักงานของบริษัททุกคนจะต�องมีส�วนช�วยผลักดัน

ให�บริษัทบรรลุเป�าหมายของวิสัยทัศน�ตามท่ีบริษัทกําหนดไว� 

 

บริษัทมีความมุ�งมั่นที่จะให�พนักงานทุกคนของบริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบจากการได�รับ

ความไว�วางใจในการประกอบธุรกิจ ซึ่งในการดําเนินธุรกิจไปสู�ความสําเร็จ ความมั่นคง ยั่งยืน และเป�นท่ี
ได�รับความเชื ่อถือจากลูกค�า ผู�ถือหุ �น และประชาชนโดยทั่วไป บริษัทได�กําหนดหลักจริยธรรมและ

จรรยาบรรณของผู�บริหารและพนักงาน เพื่อเป�นหลักในการประพฤติปฏิบัติของพนักงาน 

 

หลักจริยธรรมและจรรยาบรรณของพนักงานฉบับน้ี กําหนดขึ้นเพื่อเป�นมาตรฐานเบ้ืองต�นสําหรับ

พนักงาน ในการปฏิบัติตนอย�างมีจรรยาบรรณ เป�นเครื่องมืออย�างหนึ่งในการเตือนพนักงานให�มีความ

ระมัดระวัง และป�องกันไม�ให�พนักงานกระทําการใดๆ ท่ีเป�นการละเมิดกฎ ระเบียบ ข�อบังคับ ท่ีนําความเส่ือม

เสียมาสู�ช่ือเสียงของบริษัท 

 

บริษัทมอบหมายให�สายงานทรัพยากรบุคคลเป�นผู�มีหน�าท่ีตรวจสอบการปฏิบัติตามหลักจรยิธรรม

และจรรยาบรรณของผู�บริหารและพนักงาน โดยให�ผู�บังคับบัญชาแต�ละสายงานร�วมดูแลให�พนักงานปฏิบัติ

ตามข�อกําหนดท่ีบัญญัติไว�ด�วย 

 

หลักจริยธรรมและจรรยาบรรณของผู�บริหารและพนักงาน แบ�งรายละเอียดเป�นหัวข�อต�างๆ 10 

หัวข�อมีคําอธิบายท่ีชัดเจนและมอบให�พนักงานทุกคนไว�เพื่อเป�นแนวทางในการปฏิบัติตามดังน้ี 

 

1. ขอบเขตของหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณ 

2. การปฏิบัติตามกฎหมาย และการรักษากฎระเบียบของบริษัท 

3. ความเช่ือถือได�ของข�อมูล 

4. การรักษาความลับของข�อมูล 

5. การส่ือสาร 

6. การใช�ข�อมูลภายในเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย� 

7. การคุกคาม 

8. การพนัน การดื่มแอลกอฮอล� และส่ิงเสพติด 

9. การให�และรับของกํานัล และการเล้ียงรับรอง 

10. การทํางานอ่ืนหรือกิจกรรมภายนอก 
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1.  ขอบเขตของหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณ 

 หลักจริยธรรมและจรรยาบรรณของพนักงานฉบับนี ้ ใช�บังคับสําหรับพนักงานบริษัท ออลล� 

อินสไปร� ดีเวลลอปเม�นท� จํากัด(มหาชน) และบริษัทในเครือ โดยหมายความรวมถึงพนักงานประจํา พนักงาน

ช่ัวคราว พนักงานภายใต�สัญญาพิเศษ ผู�ร�วมสัญญา และพนักงานของบริษัทท่ีได�รับการว�าจ�าง ซึ่งจะต�อง

ปฏิบัติตามจรรยาบรรณด�วยความเข�าใจ ยอมรับ ศรัทธา ระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงมิให�มีการประพฤติผิด

จรรยาบรรณ ในกรณีท่ีพนักงานมีข�อสงสัยสามารถสอบถามได�ท้ังผู�บังคับบัญชา หรือสายงานทรัพยากร

บุคคล 

 

2.  การปฏิบัติตามกฎหมาย และการรักษากฎระเบียบของบริษัท 

 พนักงานทุกคนมีความรับผิดชอบที่จะทําความคุ�นเคย และปฏิบัติตามจรรยาบรรณของพนกังาน

ตลอดจนนโยบายอ่ืนๆ ของบริษัทท่ีออกมาเพิ่มเติมภายหลัง 

 

2.1 กฎหมายและกฎระเบียบของบริษัท 

- พนักงานจะต�องปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบของบริษัทอย�างถูกต�องและครบถ�วน 

- การฝ�าฝ�นหรือการขอให�ผู�อื่นฝ�าฝ�นกฎหมาย มติผู �ถือหุ �น มติคณะกรรมการ นโยบาย 

ข�อบังคับ ระเบียบ คําส่ังของบริษัท หรือนโยบายของบริษัท โดยอ�างว�าเป�นการกระทําเพื่อเพิม่

ผลกําไรให�แก�บริษัท หรือเหตุผลอ่ืนใดมิใช�เหตุผลพึงจะรับฟัง 

- พนักงานจะต�องปฏิบัติหน�าท่ีของตนด�วยความซื่อสัตย�สุจริต โดยคํานึงถึงประโยชน�อันชอบ

ธรรมของบริษัท ถึงแม�จะมีช�องว�างของข�อบังคับ ระเบียบ และคําส่ังของบริษัทก็ตาม 

- พนักงานจะต�องรายงานการฝ�าฝ�น หรือพฤติกรรมที่น�าสงสัยต�อการฝ�าฝ�นนโยบายของ

บริษัท โดยทันที และให�ความร�วมมือในการสอบสวนหาสาเหตุของการฝ�าฝ�นดังกล�าว 

- พนักงานจะต�องแสดงออกซึ่งความเป�นผู�นํา และความระมัดระวังท่ีจะทําให�เกิดการประพฤติ 

ปฏิบัติตามนโยบายของบริษัท หรือกฎระเบียบท่ีเก่ียวข�อง 

 

2.2  กฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย� และการเป�ดเผยข�อมูลภายใน 

- พนักงานจะปฏิบัต ิตามข�อกําหนดของตลาดหลักทรัพย�แห �งประเทศไทย สํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย� และตลาดหลักทรัพย� และกฎหมายที่เกี่ยวข�องโดยเคร�งครัด 

ซึ่งรวมถึงการเป�ดเผยข�อมูลต�อผู�ถือหุ�น หรือต�อสาธารณะโดยเท�าเทียมกัน 

- การที ่พนักงานใช�ข�อมูลภายในที ่ยังไม�เป�ดเผยต�อสาธารณะหรือต�อผู�ถือหุ �นทั ่วไป เพื่อ

ประโยชน�ในการซื้อขายหลักทรัพย�เป�นการส�วนตน ถือว�าเป�นการกระทําท่ีผิดจรรยาบรรณ 

- การเป�ดเผยข�อมูลที ่มีผลกระทบต�อธุรกิจ และราคาหุ�นจะต�องได�รับความเห็นชอบจาก

ประธานเจ�าหน�าที่บริหาร โดยประธานเจ�าหน�าที่บริหารจะเป�นผู�ดําเนินการ หรือมอบหมายให�

ผู�ใดผู�หน่ึงเป�นผู�รับผิดชอบการเป�ดเผยข�อมูลดังกล�าว 
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ผู�บริหารพึงแสดงความยึดมั่นต�อจรรยาบรรณของผู�บริหารและพนักงาน โดยส�งเสริมให�มีการ

ปฏิบัติตามจรรยาบรรณและปฏิบัติตนเป�นแบบอย�างท่ีด ีรวมท้ังถ�ายทอดนโยบายวิธีปฏิบัติตลอดจนรับฟัง

ความเห็นอย�างเป�ดกว�างเก่ียวกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ พนักงานท่ีฝ�าฝ�นจรรยาบรรณ หรือนโยบาย

ของบริษัท หรือยินยอมให�ผู�ใต�บังคับบัญชาฝ�าฝ�นจรรยาบรรณจะถูกพจิารณาลงโทษทางวินัยซึ่งรวมถึงการ

เลิกจ�าง การให�ชดใช�ค�าเสียหาย การดําเนินคดีท่ีมีโทษทางแพ�ง หรือโทษทางอาญาตามแต�กรณี 

 

3.  ความเชื่อถือได�ของข�อมูล 

 ผู�บริหาร ผู�ถือหุ�น เจ�าหนี้ และหน�วยงานกํากับดูแลต�างๆ ต�องอาศัยความถูกต�องของข�อมูลของ

บริษัทในการติดตามการดําเนินงานของบริษัทเพื่อใช�ประกอบการตัดสินใจ ดังนั้นบริษัทจึงไว�วางใจว�า

พนักงานทุกคนจะร�วมมือกันในการจัดทําข�อมูลให�ถูกต�อง โดยบันทึกข�อมูลและจัดทํารายงานอย�างถูกต�อง

และทันการณ� รวบรวมรายการทางบัญชีต�าง ๆ ทุกรายการ ไม�ว�าจะมีปริมาณมากหรือน�อย ข�อมูลทุก
ประเภทของบริษัทต�องการบรรทัดฐานของความถูกต�อง แม�นยํา และความโปร�งใส ไม�ว�าจะเป�นการส�งข�อมูล

ส�วนบุคคลระหว�างหน�วยงาน การจัดทํารายงานค�าใช�จ�าย การบันทึกเวลาทํางาน การบันทึกข�อมูลลูกค�า 

การบันทึกรายได� การบันทึกรายการทางการเงินและรายการต�างๆ การบันทึกข�อมูลด�านการลงทุนหรือ

ข�อมูลโดยรวมของบริษัท ท้ังน้ี การบันทึกและการจัดทํารายงานท่ีผิดพลาดหรือบิดเบือนถือเป�นการฝ�าฝ�น

จรรยาบรรณ 

 

4.  การรักษาความลับของข�อมูล 

 พนักงานจะต�องไม�เป�ดเผยข�อมูลของบริษัทที่ยังมิได�มีการเป�ดเผยต�อสาธารณะ ยกเว�นในกรณีท่ี

เป�นไปตามกฎหมายหรือได�รับการอนุมัติจากผู�บริหารระดับสูง การรักษาความลับของข�อมูลนั้นรวมถึง 

ข�อมูลของลูกค�า ผลิตภัณฑ� บริการ แผนงาน กลยุทธ� วิธีการดําเนินการ และระบบงาน พนักงานจะต�องไม�นํา

ข�อมูลที่ได�รับทราบหรือจัดทําขึ้นจากหน�าที่การงานของบริษัท ไปใช�ในทางที่ก�อให�เกิดผลประโยชน�ส�วนตน

หรือผู�อ่ืน 

การรักษาความลับของข�อมูลน้ี ให�รวมถึงข�อมูลส�วนบุคคลของพนักงาน ข�อมูลเก่ียวกับรายได�และ 

ผลประโยชน�และข�อมูลทางการแพทย�ด�วย ข�อมูลดังกล�าวจะสามารถเผยแพร�ให�บุคคลภายในหรือภายนอก

บริษัทได�เม่ือเป�นความรับผิดชอบโดยตรงและมีความจําเป�นอย�างย่ิงเท�าน้ัน พนักงานท่ีมีหน�าท่ีเก่ียวข�องกับ

ข�อมูลส�วนบุคคลนี้ต�องปฏิบัติตามนโยบายดังกล�าวโดยใช�ความระมัดระวังอย�างยิ่ง และพึงรักษาความลับ

อย�างเคร�งครัด 

 

5.  การสื่อสาร 

บริษัทยึดม่ันต�อการประกอบธุรกิจด�วยความซือ่สัตย�และเป�ดเผย การส่ือสารท้ังภายในและภายนอก

องค�กรจะต�องถูกต�อง เที ่ยงตรง ตรงไปตรงมา และมีการใช�ช�องทางในการสื ่อสารที ่เหมาะสมในแต�ละ

สถานการณ�ห�ามการส่ือสาร การตีพิมพ� ประกาศท้ังภายในและภายนอกองค�กรไม�ว�าจะเป�นการส่ือสารด�วย

วาจาหรือลายลักษณ�อักษรที่ไม�เป�นจริง บิดเบือน ประสงค�ร�าย หรือทําลายชื่อเสียงของบุคคล หรือกลุ�ม

บุคคล ในการสื่อสารทุกครั้งต�องใช�ภาษาและนํ้าเสียงที่สุภาพ และไม�ทําให�ภาพพจน�หรือชื่อเสียงของบริษัท
ต�องเส่ือมเสีย 
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6.  การใช�ข�อมูลภายในเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย� 

ห�ามพนักงานซื้อขายหลักทรัพย�ของบริษัทโดยที่พนักงานรู�ข�อมูลในฐานะพนักงาน และเป�น

ข�อมูลที่ยังไม�เป�ดเผยต�อสาธารณะ รวมทั้งห�ามแนะนําบุคคลอื่นซื้อขายหลักทรัพย�ของบริษัทที่พนักงานมี

ข�อมูลภายใน 

 

7.  การคุกคาม 

บริษัทยึดมั่นในการสร�างบรรยากาศที่ดีในการทํางานให�เกิดประสิทธิภาพ และปราศจากการ

คุกคามใดๆ บริษัทจะทําการสืบหาข�อเท็จจริงอย�างจริงจัง เม่ือได�รับรายงานถึงเหตุการณ� หรือพฤติกรรมใด

ท่ีขัดต�อแนวปฏิบัติน้ี และหากเป�นจริงจะส�งผลต�อการลงโทษทางวินัยรูปแบบต�างๆของการคุกคาม ได�แก� 

 

1.  การคุกคามทางวาจา เช�น บิดเบือน ใส�ความ หรือทําให�เส่ือมเสียช่ือเสียง 

2.  การคุกคามทางกาย เช�น การข�มขู� การทําร�ายร�างกาย ขู�จะทําร�ายร�างกาย 

3.  การคุกคามท่ีมองเห็นได� เช�น การส่ือข�อความก�าวร�าว การแสดงอากัปกิริยา หรือรูปภาพ

ท่ีก�อให� เกิดความขุ�นเคือง 

4.  การคุกคามทางเพศเช�น การเก้ียวพาราสี การร�องขอผลประโยชน� หรือการล�วงละเมิดทาง

เพศด�วยกายหรือวาจา 

 

8.  การพนัน การดื่มแอลกอฮอล� และสิ่งเสพติด 

 ห�ามพนักงานครอบครอง ซื้อ ขาย ขนย�าย ดื่ม หรือใช�เครื่องดื่มแอลกอฮอล� ยาเสพติด 

หรือสารควบคุม (ยกเว�นยาตามใบสั่งของแพทย�) ในขณะอยู�ในที่ทํางาน หรือในระหว�างทําธุรกิจของบริษัท 

ทั้งนี้อาจอนุญาตให� พนักงานดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล�ในปริมาณที่เหมาะสมในสถานที่ทํางานได�เฉพาะใน

งานเล้ียงสังสรรค� หรือในโอกาสอ่ืนๆโดยต�องได�รับอนุญาตจากผู�บริหารระดับสูง และห�ามพนักงานเล�นการ

พนันทุกประเภทในระหว�างเวลาทํางาน หรือในพื้นท่ีของบริษัท 

 

9.   การให�และรับของกํานัล การเลี้ยงรับรอง 

บริษัทมุ�งม่ันในการสร�างความสัมพันธ�ท่ีม่ันคงและย่ังยืนกับลูกค�า ผู�ถือหุ�น คู�ค�า และผู�ทําธุรกิจ

ร�วมกับบริษัท คุณธรรมและช่ือเสียงท่ีดีของบริษัทย�อมเป�นรากฐานสําคัญสําหรับการสร�างสัมพันธ�ดัง 

พนักงานต�องไม�รับของกํานัลจากบุคคลอ่ืน ไม�เรียกร�องหรือรับสินบน ส่ิงล�อใจ เงินให�กู�ยืม หรือ

การได�รับการปฏิบัติเป�นพิเศษที ่อาจมีผลต�อการตัดสินใจทางธุรกิจของพนักงานในนามบริษัท การ

แลกเปลี ่ยนของกํานัล หรือการเลี ้ยงตอบแทนตามธรรมเนียม สามารถทําได�ตามความเหมาะสมเพื่อ

วัตถุประสงค�ทางธุรกิจ และเป�นการรักษาสัมพันธภาพทางธุรกิจ การรับของขวัญท่ีไม�ใช�ตัวเงิน อาจจะรับได�

ในโอกาสท่ีเป�นพิธีการ หรือตามธรรมเนียม อย�างไรก็ตาม พนักงานควรหลีกเล่ียงการเล้ียงรับรอง หรือการ

แลกเปลี่ยนของกํานัลท่ีมีมูลค�าสูง หรือมีความถี่เกินสมควร หรือเป�นกรณีที่อาจทําให�เกิดภาพลกัษณ�ของ

การเก้ือหนุน หรือการมีพันธะต�อกัน 

เม่ือไม�แน�ใจถึงความเหมาะสมในการรับของกํานัล การบริการ ผลประโยชน� หรือการแสดงน้ําใจ
ใดๆ ควรขอรับคําปรึกษาจากผู�บังคับบัญชา 
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10.  การทํางานอื่นหรือกิจกรรมภายนอก 

พนักงานบริษัทต�องไม�เป�นพนักงานบริษัทอ่ืน หรือทํากิจกรรมภายนอกอ่ืนๆ ท่ีไม�เก่ียวข�องกับ

บริษัทในระหว�างการเป�นพนักงานบริษัท หรือระหว�างการปฏิบัติหน�าท่ี 

 

1. การปฏิบัติหน�าที่และความรับผิดชอบของพนักงาน 

1.1   หน�าท่ีต�อบริษัท 

- รักษาช่ือเสียงและเกียรติภูมิของบริษัท 

- มีความซื่อสัตย�สุจริต 

- ประพฤติปฏิบัติตามกฎระเบียบข�อบังคับและวินัยของบริษัท 

- มีทัศนคติท่ีดีและมีความภาคภูมิใจ ไม�กล�าวร�ายต�อบริษัท 

- แจ�งเหตุการณ�ที่อาจมีผลกระทบต�อบริษัท การปฏิบัติโดยมิชอบหรือผิดกฎหมาย 

ต�อหน�วยงานท่ีเก่ียวข�องในเรื่องดังกล�าวของบริษัท เพื่อดําเนินการป�องกันและแก�ไข 

- ใช�ทรัพย�สินของบริษัทให�เกิดประโยชน�สูงสุด 

- ปฏิบัติหน�าที่อย�างเต็มความสามารถ รอบคอบ รวดเร็ว ขยันหมั่นเพียร ถูกต�อง

สมเหตุสมผล โดยคํานึงถึงผลประโยชน�ของบริษัทเป�นสําคัญ 

- ประพฤติตนเป�นคนตรงต�อเวลา และใช�เวลาปฏิบัติงานให�เป�นประโยชน�ต�อบริษัทอย�าง

เต็มท่ี 

- งดออกเสียงหรือลงมติในการประชุม กรณีที่เข�าข�ายอันอาจก�อให�เกิดป�ญหาความ

ขัดแย�งทางผลประโยชน� 

- ให�ความร�วมมือและปฏิบัติให�เป�นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท 

 

1.2  หน�าท่ีต�อลูกค�า 

- ปฏิบัติต�อลูกค�าด�วยความสุภาพให�บริการอย�างรวดเร็วถูกต�อง และด�วยความ

เสมอภาค 

- รักษาความลับ และข�อมูลของลูกค�าอย�างเคร�งครัด 

- ประพฤติตนให�เป�นท่ีเช่ือถือของลูกค�า 

- ละเว�นการรับทรัพย�สินหรือผลประโยชน�อ่ืนใด ซึ่งมีมูลค�าเกินปกติวิสัยท่ีวิญ}ูชนจะ

ให�กัน โดยเสน�หาจากลูกค�า หากได�รับไว�แล�วและทราบภายหลังว�าทรัพย�สิน หรือ

ประโยชน�อ่ืนใดท่ีได�รับไว�มีมูลค�าเกินปกติวิสัย ให�รายงานผู�บังคับบัญชาทราบโดยเรว็

เพื่อดําเนินการตามสมควรแก�กรณ ี

- หลีกเล่ียงสถานการณ�ท่ีอาจทําให�เกิดความขัดแย�งทางผลประโยชน�กับลูกค�า 
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1.3 หน�าท่ีต�อผู�ถือหุ�น 

- มุ�งมั่นที่จะสร�างความเจริญเติบโตบนศักยภาพ หรือขีดความสามารถที่แท�จริง 

เพื่อให�ผู�ถือหุ�นได�รับผลตอบแทนที่ยั่งยืนจากการทํางานที่มีประสิทธิภาพ และผล

ประกอบการท่ีดีของบริษัท 

- เคารพสิทธิของผู�ถือหุ�นในการได�รับข�อมูลที่จําเป�นเพื่อประเมินบริษัทโดยเท�าเทียม

กัน และจะเป�ดเผยผลประกอบการ ฐานะการเงิน พร�อมข�อมูลสนับสนุนท่ีถูกต�องตาม

ความจริง ตามที่ตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการ

กํากับหลักทรัพย� และตลาดหลักทรัพย�กําหนด 

- ปฏิบัติต�อผู�ถือหุ�นทุกรายอย�างเท�าเทียมกันในการประชุมผู�ถือหุ�น 

 

1.4 หน�าท่ีต�อผู�บังคับบัญชาและเพื่อนร�วมงาน 

- ให�ความร�วมมือ ช�วยเหลือในการทํางานซึ่งกันและกัน 

- ให�ความเคารพ นับถือผู�บังคับบัญชา 

- ให�ความใส�ใจดูแลทุกข�สุข และมีเมตตาธรรมต�อผู�ใต�บังคับบัญชา 

- ให�ความรู�และถ�ายทอดประสบการณ�ในการทํางานให�แก�ผู�ร�วมงาน 

- หลีกเล ี ่ยงการร ับของขว ัญ  ของก ําน ัลอ ันม ีม ูลค �าส ูงจากผู �ร �วมงานและ

ผู�ใต�บังคับบัญชา 

- ไม�นําเรื่องส�วนตัวหรือข�อมูลของผู�ร�วมงานไปวิพากษ�วิจารณ�ในทางเส่ือมเสีย 

- ปฏิบัติต�อผู�บังคับบัญชาและเพื ่อนร�วมงานด�วยความสุภาพมีนํ้าใจ และมนุษย

สัมพันธ�อันดี 

- ละเว�นการนําผลงานของผู�อ่ืนมาเป�นของตน 

- มีทัศนคติท่ีด ีไม�กล�าวร�ายต�อผู�บังคับบัญชาหรอืเพื่อนร�วมงาน โดยปราศจากความ

จริง และไม�เป�นธรรม 

 

1.5 หน�าท่ีต�อตนเอง 

- เป�นผู�มีศีลธรรมอันดี และประพฤติตนให�เหมาะสม ละเว�นอบายมุขและการพนนัทุก

ประเภท 

- มีสัจจะต�อตนเองและผู�อ่ืน 

- พัฒนาความรอบรู�และความสามารถ เพื่อเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานอยู�เสมอ 

- ใช�วิชาชีพในการปฏิบัติหน�าท่ีด�วยความซื่อสัตย� ไม�แสวงหาผลประโยชน�โดยมิชอบ 

- งดเว�นการใช�ทรัพย�สิน อุปกรณ� และเวลาปฏิบัติงานของบริษัทเพื่อประโยชน�ส�วนตน 

- งดเว�นการนําตําแหน�งหน�าที่และความเกี่ยวข�องกับบริษัทของตนไปแสดงออก เพื่อ

ผลประโยชน�ทางการเมืองหรือเพื่อสนับสนุนพรรคการเมืองใดๆ 
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2.  ความขัดแย�งของผลประโยชน� 

2.1 พนักงานต�องหลีกเล่ียงการขัดแย�งระหว�างผลประโยชน�ส�วนตัวและผลประโยชน�ของบริษัท

ในการติดต�อกับคู�ค�าและบุคคลอ่ืนใด 

2.2 ระหว�างปฏิบัติงานให�บริษัท และหลังจากพ�นสภาพการปฏิบัติงานแล�ว พนักงานจะต�องไม�

เป�ดเผยข�อมูลท่ีถือว�าเป�นความลับของบริษัทเพื่อประโยชน�แก�ผู�ใดท้ังส้ิน 

2.3 การที่พนักงานไปเป�นกรรมการหรือที่ปรึกษาในบริษัท องค�กร หรือสมาคมทางธุรกจิอ่ืน 

จะต�องไม�ขัดต�อประโยชน� และการปฏิบัติหน�าที่โดยตรง รวมทั้งต�องได�รับการอนุมัติจาก

คณะกรรมการบริษัทก�อน 

2.4 ในกรณีท่ีพนักงานหรือบุคคลในครอบครัวเข�าไปมีส�วนร�วม หรือเป�นผู�ถือหุ�นในกิจการใดๆ 

ซึ่งอาจมีผลประโยชน� หรือก�อให�เกิดความขัดแย�งทางธุรกิจต�อบริษัท จะต�องแจ�งให�ประธาน

เจ�าหน�าท่ีบริหารทราบเป�นลายลักษณ�อักษร 

2.5 พนักงานต�องไม�กู �ยืมเงินจากคู �ค�าที ่บริษัทดําเนินธุรกิจด�วย ยกเว�นสถาบันการเงิน 

เน่ืองจากมีอิทธิพลต�อการปฏิบัติหน�าท่ีในฐานะตัวแทนบริษัท 

2.6 ห�ามพนักงานจ�ายเงิน หรือมอบทรัพย�สินของบริษัทแก�ผู�ใดโดยไม�ได�รับอนุมัติจากผู �มี

อํานาจ 

 

3. การใช�ข�อมูลของบริษัท 

3.1 พนักงานที ่ได�รับมอบหมายเท�านั ้นที ่มีสิทธิเข�าถึงแฟ�มข�อมูลไม�ว�าจะเก็บในรูปของ

แฟ�มข�อมูล คอมพิวเตอร� หรือในรูปแบบอ่ืนๆ 

3.2 ห�ามพนักงานท่ีไม�ได�รับมอบหมายเข�าดูข�อมูล ทําซํ ้า เผยแพร� ลบทิ้ง ทําลาย หรือ

เปล่ียนแปลงข�อมูลเปล่ียนรหัสผ�านหรือกระทําการอ่ืนใดท่ีทําให�เกิดความเสียหาย 

 

 บริษัทจะตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข�อง โดยให�อยู�ในความ

ดูแลของสายงานบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค�กร และหัวหน�าสายงานเพื่อให�แน�ใจว�ามีการปฏิบัติ

ท่ีถูกต�อง การทบทวน และปรับปรุงจรรยาบรรณจะกระทําตามความเหมาะสมกับสภาพแวดล�อมทางธุรกิจ 

 

 นโยบายหลกัจรยิธรรมและจรรยาบรรณ ของบริษัท ออลล� อินสไปร� ดีเวลลอปเม�นท� จํากัด 

(มหาชน) ฉบับนี้  ได�รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งท่ี 3/2561 เมื่อวันที่ 15 

มิถุนายน 2561 และได�รับการอนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการบรษัิท ครั้งท่ี 3/2561 เม่ือวันท่ี 15 มิถุนายน 

2561 ท้ังน้ี ให�มีผลนับแต�วันท่ี 16 มิถุนายน 2561 เป�นต�นไป 
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กฎบตัรคณะกรรมการบรษิทั 

บรษิทั ออลล� อนิสไปร� ดเีวลลอปเม�นท� จาํกดั (มหาชน) 

 

1. วตัถปุระสงค� 

คณะกรรมการบริษัทออลล�อินสไปร� ดีเวลลอปเม�นท� จํากัด (มหาชน) (“คณะกรรมการบริษัท”) ถือ

เป�นตัวแทนของผู�ถือหุ �น และเป�นผู�ที ่มีบทบาทสําคัญต�อการสร�างมูลค�าให�กิจการรวมทั้งสร �าง

ผลตอบแทนจากการลงทุนให�กับผู�ถือหุ�น ซึ่งโดยทั่วไปคณะกรรมการจะมอบหมายให�ฝ�ายจดัการ

เป�นผู�ปฏิบัต ิดังน้ัน หน�าท่ีหลักของคณะกรรมการบริษัท จึงแบ�งเป�น 2 ด�าน 

 

1. การกําหนดทิศทาง นโยบาย และกลยุทธ�ทางธุรกิจของบริษัท เพื่อให�มั่นใจว�าบริษัท จะ

ดําเนินงานไปในทิศทางท่ีเป�นประโยชน�สูงสุดของผู�ถือหุ�น  

 

2. ดําเนินกิจการของบริษัท ให�เป�นไปตามกฎหมาย ระเบียบข�อบังคับ และมติท่ีประชุมผู�ถือหุ�น 

ด�วยความซื่อสัตย�สุจริต และมีจรรยาบรรณในการบริหารงาน รวมทั้งกํากับดูแลการ

ดําเนินงานของฝ�ายจัดการ เพื ่อให�เป�นไปตามเป�าหมาย และแนวทางที ่กําหนดไว� เพื่อ

ก�อให�เกิดประโยชน�สูงสุดต�อบริษัทและผู�ถือหุ�น 

 

 

2. คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท  

2.1. กรรมการบริษัท ต�องเป�นบุคคลที่มีความรู�และความสามารถโดยเฉพาะด�านที่คุณประโยชน�ต�อ

บริษัท มีความซื่อสัตย� สุจริต มีจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจและมีเวลาอย�างเพียงพอท่ีจะปฏิบัติ

หน�าท่ีให�แก�บริษัทได� 

 

2.2. ต�องมีคุณสมบัติและไม�มีลักษณะต�องห�ามตามกฎหมายว�าด�วยบริษัทมหาชนจํากัดและกฎหมายอ่ืน
ที่เกี่ยวข�อง รวมทั้งต�องไม�มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได�รับความไว�วางใจให�

บริหารจัดการกิจการท่ีมีมหาชนเป�นผู�ถือหุ�นตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

 

2.3.   ประธานกรรมการบริษัท และ ประธานเจ�าหน�าท่ีบริหารจะต�องไม�เป�นบุคคลเดียวกัน เพื่อให�มีการ

แบ�งแยกอํานาจ หน�าท่ี และความรับผิดชอบ ในการกําหนดนโยบาย และการบริหารงานออกจากกัน

อย�างชัดเจน 
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3. คุณสมบัติของกรรมการอิสระ 

  กรรมการอิสระจะต�องเป�นผู�มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ� ของประกาศคณะกรรมการตลาดทุน และ

หรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข�อง โดยกรรมการอิสระต�องสามารถให�ความเห็นเก่ียวกับการทํางานและสอบทาน

การบริหารงานของฝ�ายจัดการได�อย�างอิสระ เพื่อให�เกิดประโยชน�สูงสุดต�อบริษัท และมีวาระการดํารง

ตําแหน�งเท�ากับ วาระการดํารงตําแหน�งของกรรมการบริษัท 

 ให�แต�งตั้งกรรมการอิสระท�านหน่ึง ดํารงตําแหน�งประธานกรรมการบริษัท 

 

4. หน�าที่และความรับผิดชอบ 

คณะกรรมการบริษัท มีหน�าท่ีสําคัญในการกําหนดนโยบายของบริษัท การกํากับดูแลให�บริษัท 

มีกระบวนการทํางาน และทรัพยากรท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อให�สามารถปฏิบัติตามนโยบายได� รวมท้ังมี

หน�าท่ีดูแลให�บริษัทมีระบบการตรวจสอบ การติดตามผล และการปฏิบัติตามนโยบายท่ีกําหนดไว�   

 นอกเหนือจากหน�าท่ีโดยท่ัวไปดังกล�าวแล�วคณะกรรมการบริษัทยังต�องปฏิบัติหน�าท่ีให�เป�นไป

ตามกฎหมาย  รวมทั้งหลักธรรมาภิบาลและการกํากับดูแลกิจการที่ดี จึงกําหนดบทบาทหน�าที่และความ

รับผิดชอบของกรรมการบริษัท ดังต�อไปน้ี 

 

 4.1  กรรมการบริษัทต�องปฏิบัติหน�าที่ให�เป�นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค�ตามหนังสือ

บริคณห�สนธิ  ข�อบังคับของบริษัทและมติคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู�ถือหุ�นด�วยความ

รับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย�สุจริต 

 

 4.2 กําหนดโครงสร�างและกระบวนการบริหารจัดการเพื่อให�ม่ันใจว�าบริษัทมีการ

ดําเนินการท่ีเป�นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค� ข�อบังคับของบริษัท และมติคณะกรรมการ ตลอดจนมติท่ี

ประชุมผู�ถือหุ�นดังกล�าวข�างต�น 

 

                4.3 พิจารณาอนุมัติการดําเนินธุรกิจของบริษัทในภาพรวม 

 

                4.4 กําหนดขอบเขตอํานาจหน�าที่ผู�มีอํานาจในการจัดการ ผู�บริหารระดับสูงและฝ�าย

จัดการตามขอบเขตหน�าท่ีและความรับผิดชอบ  

 

                4.5 แต�งตั ้งคณะกรรมการชุดย�อยตามความเหมาะสมและจําเป�น รวมทั ้งกําหนด

ขอบเขตอํานาจหน�าท่ีของคณะกรรมการชุดย�อยดังกล�าว  
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               4.6 คณะกรรมการอาจมอบหมายให�กรรมการ ผู�บริหารหรือบุคคลหน่ึงบุคคลใดหรือ

หลายคน ปฏิบัติการอย�างหนึ่งอย�างใดแทนคณะกรรมการ ทั้งนี้ การมอบหมายให�ปฏิบัติการแทนดังกล�าว

ต�องทําเป�นมติของคณะกรรมการบริษัทระบุไว�ในรายงานการประชุมคณะกรรรมการบริษัท และการ

มอบหมายดังกล�าวต�องไม�มีลักษณะที ่ทําให�ผู �ที ่ได�รับมอบหมายดังกล�าวสามารถพิจารณาและอนุมัติ

รายการที่มีส�วนได�เสียหรือมีความขัดแย�งทางผลประโยชน� เว�นแต�เป�นการอนุมัติรายการที่เป�นไปตาม

นโยบายและหลักการท่ีคณะกรรมการบริษัทได�อนุมัติไว�แล�ว 

 

              4.7 จัดให�มีการจัดทํางบการเงินที ่แสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานตาม

มาตรฐานการบัญชี และจัดให�ผู�สอบบัญชีตรวจสอบงบการเงินก�อนเสนอต�อที่ประชุมผู�ถือหุ�น และดูแลให�มี

การเก็บรักษาบัญชีและเอกสารที่เกี่ยวข�อง เพื่อเป�ดเผยให�ผู�ถือหุ�น และประชาชนได�รับทราบและสามารถ

ตรวจสอบได� 

 

 4.8   พิจารณาอนุมัตินโยบายต�อต�านคอร�รัปชั ่นและสินบน รวมถึงการจัดให�มีระบบ

ควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงจากการดําเนินธุรกิจและการดําเนินการใดๆ ของบริษัทที่อาจ

ก�อให�เกิดความเส่ียงต�อการคอร�รัปช่ันและสินบน โดยมีการกํากับ ติดตามและดูแลอย�างต�อเน่ือง 

 

5. การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

5.1 วาระการประชุม 

เลขานุการคณะกรรมการ จัดทําหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ โดยการประชุมแต�ละครั้งมีการ

กําหนดวัน เวลา สถานที่และวาระการประชุมอย�างชัดเจนและจัดส�งเอกสารประกอบการประชุมให�

คณะกรรมการบริษัทและผู�เข�าร�วมประชุมเป�นการล�วงหน�าไม�น�อยกว�า 7 วัน เพื่อให�กรรมการมีเวลาใน

การพิจารณาเรื่องต�างๆ  ตามวาระ   

 

5.2 องค�ประชุม 

การประชุมคณะกรรมการบริษัท ต�องมีกรรมการมาประชุมไม�น�อยกว�ากึ ่งหนึ ่งของจํานวน 

กรรมการท้ังหมดจึงจะครบองค�ประชุม โดยประธานกรรมการ บริษัทเป�นประธานในท่ีประชุม หาก

กรณีท่ีประธานกรรมการบริษัทไม�อาจร�วมประชุมในครั้งใด ให�กรรมการเลือกกรรมการท�านหน่ึง

เป�นประธานท่ีประชุมแทน 

 

5.3 จํานวนครั้งการประชุม 

5.3.1 คณะกรรมการบริษัท จัดให�มีการประชุมอย�างน�อยป�ละ 4 ครั้ง เว�นแต�สถานการณ�และความ

จําเป�น ทําให�ไม�สามารถจัดให�มีการประชุมได� 
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5.3.2 ประธานกรรมการ บริษัทอาจเรียกประชุมคณะกรรมการเป�นพิเศษได� หากมีการร�องขอ

จากกรรมการตรวจสอบ ผู�ตรวจสอบภายใน ผู�สอบบัญชี หรือประธานกรรมการบริษัทให�

พิจารณาประเด็นป�ญหาท่ีจําเป�นต�องหารือร�วมกัน 

 

5.4 การลงคะแนนเสียง 

ใช�ระบบคะแนนเสียงข�างมากของผู�เข�าร�วมประชุม เป�นมติท่ีประชุม  

 

5.5 การบันทึกรายงานการประชุม 

เลขานุการคณะกรรมการหรือผู�ที่ได�รับมอบหมายเป�นผู�จดรายงานการประชุม โดยรายงานการ

ประชุมดังกล�าวต�องนําส�งคณะกรรมการบริษัท ภายใน 14 วัน นับแต�ว ันที ่ม ีการประชุม

คณะกรรมการ   

 

 กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท  ของบริษัท ออลล� อินสไปร� ดีเวลลอปเม�นท� จํากัด(มหาชน) ฉบับน้ี  

ได�รับการอนุมัตจิากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 2/2561 เม่ือวันท่ี 15 พฤษภาคม 2561 แล�ว 

 

 

ท้ังน้ี ให�มีผลใช�บังคับตั้งแต�วันท่ี 16 พฤษภาคม 2561 เป�นต�นไป 

 

 

 

 

ลงช่ือ  

             

          ……................................................... 

นายปณิธาน เศรษฐบุตร 

ประธานกรรมการบริษัท  
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กฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ 

บรษิทั ออลล� อนิสไปร� ดเีวลลอปเม�นท� จาํกดั (มหาชน) 

 

6 วตัถปุระสงค� 

คณะกรรมการบริษัท ออลล� อินสไปร� ดีเวลลอปเม�นท� จํากัด (มหาชน) (“คณะกรรมการ”) ได�แต�งตั้งให�

คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด�วยกรรมการอิสระของบริษัท ทําหน�าที่ตรวจสอบการดําเนิน

กิจการของบริษัทฯ และสอบทานประสิทธิผลของการควบคุมภายใน เพื ่อให�มีความมั่นใจว�าการ

ปฏิบัติงานของฝ�ายงานต�างๆ เป�นไปอย�างมีประสิทธิภาพ ถูกต�องตามกฎหมาย และสอดคล�องตาม

นโยบาย ระเบียบปฏิบัติงาน ตลอดจนมาตรฐานทางจริยธรรมที่ดี การบริหารกิจการดําเนินงานไป

อย�างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด 

  

อีกทั้งทําหน�าที่ในการสอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ร�วมกับผู�สอบบัญชี เพื่อให�มั่นใจว�า

รายงานทางการเงินของบริษัท มีความน�าเชื่อถือ การเป�ดเผยข�อมูลอย�างครบถ�วนและถูกต�องตาม

มาตรฐานและข�อกําหนดที่เกี่ยวข�อง และมีการตรวจสอบ กํากับดูแลกิจการอย�างรอบคอบ มีความ

ยุติธรรมและโปร�งใส และมีการดําเนินการทางธุรกิจตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีด ีเพื่อสร�างความ

ม่ันใจและความน�าเช่ือถือแก�ผู�มีส�วนได�ส�วนเสียของบริษัทฯ 

 

7 โครงสร�างของคณะกรรมการตรวจสอบ 

7.1 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด�วย กรรมการบริษัท ท่ีเป�นกรรมการอิสระ และมีคุณสมบัติตาม

หลักเกณฑ�ของตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย จํานวนไม�น�อยกว�า 3 คน  

 

7.2 กรรมการตรวจสอบอย�างน�อย 1 คน มีความรู�ความเข�าใจ หรือมีประสบการณ�ด�านการบัญชีหรือ

การเงิน เพื่อให�การสอบทานการรายงานทางการเงินให�มีประสิทธิภาพท่ีดีท่ีสุด  

 

7.3 กรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหน�งเท�ากับระยะเวลาการดํารงตําแหน�งของกรรมการ

บริษัท   

 

7.4 กรรมการตรวจสอบท่ีพ�นจากตําแหน�งตามวาระอาจได�รบัแต�งตั้งให�กลับเข�าดาํรงตําแหน�งได�อีก โดย

ไม�เป�นการต�อวาระโดยอัตโนมัติ 

 

7.5 นอกเหนือจากการพ�นตําแหน�งเม่ือครบวาระการดํารงตําแหน�งตามท่ีกําหนด กรรมการตรวจสอบ

จะพ�นจากตําแหน�ง เม่ือ 

7.5.1 ขาดคุณสมบัติของการเป�นกรรมการตรวจสอบ 

7.5.2 ตาย 
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7.5.3 ลาออก 

7.5.4 ถูกถอดถอน 

7.5.5 ต�องโทษจําคุกตามคําพิพากษาถึงท่ีสุด หรือคําสั่งที่ชอบด�วยกฎหมายให�จําคุก เว�นแต�ใน

ความผิดท่ีกระทําด�วยความประมาท หรือความผิดลหุโทษ 

7.5.6 เป�นคนไร�ความสามารถหรือเสมือนไร�ความสามารถ 

7.5.7 เป�นบุคคลล�มละลาย 

 

7.6 ในกรณีกรรมการตรวจสอบครบวาระตําแหน�งหรือมีเหตุใดท่ีกรรมการตรวจสอบไม�สามารถอยู�ได�

จนครบวาระ มีผลให�จํานวนสมาชิกน�อยกว�าจํานวนท่ีกําหนดคือ 3 คน คณะกรรมการบริษัทหรือท่ี

ประชุมผู�ถือหุ�นจะแต�งตั้งกรรมการตรวจสอบรายใหม�ให�ครบถ�วนในทันทีหรืออย�างช�าภายใน  3 

เดือน นับแต�วันท่ีจํานวนกรรมการตรวจสอบไม�ครบถ�วน เพื่อให�เกิดความต�อเน่ืองในการดําเนินงาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

8 คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ 

8.1  เป�นกรรมการท่ีไม�มีส�วนร�วมในการบริหารงานในบริษัท บริษัทย�อย บริษัทท่ีเก่ียวข�อง หรือ ผู�ถือหุ�น

รายใหญ�ของบริษัท และไม�เป�นลูกจ�าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได�รับเงินเดือนประจําหรือผู�มีอํานาจ

ควบคุมของบริษัท บริษัทย�อย บริษัทท่ีเก่ียวข�อง หรือ ผู�ถือหุ�นรายใหญ�ของบริษัท 

 

8.2 เป�นกรรมการที่ไม�มีประโยชน�หรือส�วนได�เสียไม�ว�าทางตรงหรือทางอ�อมทั้งในด�านการเงินและการ

บริหารงานของบริษัท บริษัทย�อย หรือบริษัทท่ีเก่ียวข�อง 

 

8.3 เป�นกรรมการท่ีไม�ใช�เป�นผู�ท่ีเก่ียวข�องหรือญาติสนิทของผู�บริหารหรือผู�ถือหุ�นรายใหญ�ของบริษัท 

 

8.4 เป�นกรรมการที่ไม�ได�รับการแต�งตั้งขึ้นเป�นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน�ของกรรมการบริษัทผู�ถือ

หุ�นรายใหญ� หรือผู�ถือหุ�นซึ่งเป�นผู�ท่ีเก่ียวข�องกับผู�ถือหุ�นรายใหญ�ของบริษัท 

 

8.5 สามารถปฏิบัติหน�าที่ แสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน�าที่ที่ได�รับมอบหมาย

จากคณะกรรมการบริษัท โดยไม�อยู�ภายใต�การควบคุมของผู �บริหารหรือผู�ถือหุ�นรายใหญ�ของ

บริษัท รวมท้ังผู�ท่ีเก่ียวข�องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล�าว 

 

หมายเหตุ ผู�ท่ีเก่ียวข�อง หมายถึง ผู�ท่ีมีความสัมพันธ�หรือเก่ียวข�องกับบริษัท จนทําให�ไม�สามารถทําหน�าท่ีได�

อย�างอิสระ หรือคล�องตัว เช�น ซัพพลายเออร� ลูกค�า เจ�าหน้ี ลูกหน้ี หรือผู�ท่ีเก่ียวข�องทางธุรกิจอย�างมี

นัยสําคัญ เป�นต�น 
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9 หน�าที่และความรับผิดชอบ 

9.1 สอบทานให�บริษัทมีระบบการรายงานทางการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่กําหนดอย�างถูกต�อง

ครบถ�วน เช่ือถือได�และเป�ดเผยข�อมูลอย�างเพียงพอ โดยประสานงานกับผู�สอบบัญชี และผู�บริหารท่ี

รับผิดชอบจัดทํารายงานทางการเงินท้ังในรายไตรมาสและประจําป� 

 

9.2 สอบทานให�บริษัท มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน 

(Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยสอบทานร�วมกับผู�สอบบัญชีภายนอกและผู�

ตรวจสอบภายใน 

 

9.3 พิจารณา คัดเลือก เสนอแต�งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป�นอิสระ เพื่อทําหน�าท่ีเป�นผู�สอบบัญชีของบริษัท 

และเสนอค�าตอบแทนของผู�สอบบัญช ีโดยคํานึงความน�าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากรและ
ปริมาณงานตรวจสอบของสํานักงานสอบบัญชีนั้น เพื่อให�ที่ประชุมคณะกรรมการ และ ที่ประชุมผู�

ถือหุ�นพิจารณาอนุมัต ิ รวมทั้งเข�าร�วมประชุมกับผู�สอบบัญชีโดยไม�มีฝ�ายจัดการเข�าร�วมประชุม

ด�วยอย�างน�อยป�ละ 1 ครั้ง   

 

9.4  พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย�งทางผลประโยชน� ให�เป�นไปตาม

กฎหมายและข�อกําหนดของตลาดหลักทรัพย� ท้ังน้ีเพื่อให�ม่ันใจว�ารายการดังกล�าวสมเหตุสมผลและ

เป�นประโยชน�สูงสุดต�อบริษัท 

 

9.5  สอบทานให�บริษัทปฎิบัติตามกฏหมายว�าด�วยหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� ข�อกําหนดของ

ตลาดหลักทรัพย�และกฎหมายท่ีเก่ียวข�องกับธุรกิจของบริษัท 

 

9.6 จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเป�ดเผยไว�ในรายงานประจําป�ของบริษัท ซึ่งรายงาน

ดังกล�าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และรายงานดังกล�าวควรประกอบด�วยข�อต�อไปน้ี 

9.6.1 ความเห็นเก่ียวกับกระบวนการจัดทําและการเป�ดเผยข�อมูลรายงานทางการเงินของบริษัท

ถึงความถูกต�อง ครบถ�วน เป�นท่ีเช่ือถือได� 

9.6.2 ความเห็นเก่ียวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท 

9.6.3 ความเห็นท่ีเก่ียวกับความเหมาะสมของผู�สอบบัญชี 

9.6.4 ความเห็นเกี ่ยวกับการปฎิบัติตามกฎหมายว�าด�วยหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย�

ข�อกําหนดตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข�องกับธุรกิจของบริษัท 

9.6.5 รายงานอื่นใดที่เห็นว�าผู�ถือหุ�นและผู�ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต�ขอบเขตหน�าที่และความ

รับผิดชอบท่ีได�รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

9.6.6 ความเห็นเก่ียวกับรายการท่ีมัความขัดแย�งทางผลประโยชน� 

9.6.7 ความเห็นหรือข�อสังเกตุโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได�รับจากการปฎิบัติหน�าท่ีตาม
กฏบัตร 
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9.7 พิจารณาและสอบทานผลการตรวจสอบและข�อเสนอแนะของทั้งผู�สอบบัญชี และฝ�ายตรวจสอบ

ภายในรวมทั้งติดตามเพื่อให�มั่นใจว�า ฝ�ายบริหารมีการดําเนินการต�อข�อเสนอแนะดังกล�าวอย�าง

เพียงพอ มีประสิทธิภาพ และภายในเวลาท่ีเหมาะสม 

 

9.8 ทบทวนและแก�ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอย�างน�อยป�ละครั้งหรือตามความจําเป�น เพื่อให�

ทันสมัยและเหมาะสมกับสภาพแวดล�อมขององค�กรและนําเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา

อนุมัติ 

 

9.9 ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

 

10 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 

10.1 วาระการประชุม 

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ จัดทําหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ โดยการประชุม

แต�ละครั้งมีการกําหนดวัน เวลา สถานท่ีและวาระการประชุมอย�างชัดเจนและจัดส�งเอกสารประกอบการ

ประชุมให�คณะกรรมการตรวจสอบและผู�เข�าร�วมประชุมเป�นการล�วงหน�าด�วยระยะเวลาพอสมควร 

เพื่อให�มีเวลาในการพิจารณาเรื่องต�างๆ ตามท่ีได�รับมอบหมายดังต�อไปน้ี 

 

§ การพิจารณางบการเงินและรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข�อง หลักการบัญชีและวิธีปฏิบัตทิาง

บัญชี การปฏิบัติตามมมาตรฐานการบัญชี การดํารงอยู�ของกิจการ การเปล่ียนแปลงนโยบาย

บัญชีที่สําคัญ รวมถึงเหตุผลของฝ�ายจัดการเกี่ยวกับการกําหนดนโยบายบัญชีก�อนนําเสนอ

คณะกรรมการบริษัทเพื่อเผยแพร�แก�ผู�ถือหุ�นและผู�ลงทุนท่ัวไป 

§ การพิจารณาระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal 

Audit) 

§ การพิจารณาทบทวนแผนการตรวจสอบภายในประจําป� (Audit Plan) ของบริษัท และการ

ประเมินผลการตรวจสอบร�วมกับผู�ตรวจสอบภายในและผู�สอบบัญชี เพื่อให�มั่นใจว�าแผนการ
ตรวจสอบดังกล�าวช�วยให�ตรวจพบการทุจริตหรือข�อบกพร�องต�างๆ ของระบบการควบคุม

ภายใน 

§ การพิจารณาร�วมกับผู�ตรวจสอบภายในถึงป�ญหาหรือข�อจํากัดท่ีเกิดขึ้นในระหว�างตรวจสอบ 

และทบทวนการปฏิบัติงานของผู�ตรวจสอบภายใน 

§ การพิจารณาร�วมกับผู�สอบบัญชีถึงป�ญหาหรือข�อจํากัดท่ีเกิดขึ้นจากการตรวจสอบงบการเงนิ 

§ การพิจารณาทบทวนรายการท่ีอาจก�อให�เกิดความขัดแย�งทางผลประโยชน� และรายการท่ีเก่ียว

โยงกันของบริษัท  

§ การปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
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10.2 องค�ประชุม 

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบต�องมีกรรมการมาประชุมไม�น�อยกว�าก่ึงหน่ึงของกรรมการ

ตรวจสอบท้ังหมดจึงจะครบองค�ประชุม โดยประธานตรวจสอบเป�นประธานในท่ีประชุม หากกรณท่ีี

ประธานกรรมการไม�อาจร�วมประชุมในครั้งใด ให�กรรมการตรวจสอบเลือกกรรมการท�านหน่ึงเป�น

ประธานท่ีประชุมแทน 

 

10.3 จํานวนครั้งการประชุม 

10.3.1 คณะกรรมการตรวจสอบจัดให�มีการประชุมอย�างน�อยป�ละ 4 ครั้ง เว�นแต�สถานการณ�และ

ความจําเป�น 

10.3.2 ประธานกรรมการตรวจสอบอาจเรียกประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเป�นพิเศษได� หากมี

การร�องขอจากกรรมการตรวจสอบ ผู�สอบภายใน ผู�สอบบัญชี หรือประธานกรรมการ
บริษัทให�พิจารณาประเด็นป�ญหาท่ีจําเป�นต�องหารือร�วมกัน 

 

10.4 การลงคะแนนเสียง 

ใช�ระบบคะแนนเสียงส�วนใหญ�เป�นมติท่ีประชุม อย�างไรก็ตาม เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ไม�มีสิทธิออกเสียงคะแนน 

 

10.5 รายงานการประชุม 

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบหรือผู�ที่ได�รับมอบหมายเป�นผู�จดรายงานการประชุม โดย

รายงานการประชุมดังกล�าวต�องนําส�งคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ภายใน 

14 วัน นับแต�วันที่มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อคณะกรรมการบริษัทจะได�ทราบถึง

กิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบอย�างทันเวลา และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงาน

ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
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11 การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน�าที่และความรับผิดชอบในการรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ หรือหน�าที่อื่นใดที่ได�รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท รายงานของคณะกรรมการ

ตรวจสอบจึงมีความสําคัญต�อคณะกรรมการบริษัท ผู�ถือหุ�น และผู�ลงทุนทั ่วไป เนื่องจากรายงาน

ดังกล�าวจะแสดงความเห็นเป�นอิสระ และตรงไปตรงมาของคณะกรรมการตรวจสอบ และทําให�

คณะกรรมการบริษัท มั่นใจว�าฝ�ายจัดการได�มีการบริหารอย�างระมัดระวังและคํานึงถึงผลของผู�ถือหุ�น

ทุกรายอย�างเท�าเทียมกัน 

 

11.1 การรายงานต�อคณะกรรมการบริษัท 

11.1.1 รายงานกิจกรรมต�างๆ ที่ทําอย�างเป�นประจําสมํ่าเสมอ เพื่อที่คณะกรรมการบริษัทจะได�

ทราบถึงกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ 

11.1.1.1 รายงานการประช ุมคณะกรรมการตรวจสอบ  โดยระบ ุความเห ็นของ

คณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องต�างๆไว�อย�างชัดเจน 

11.1.1.2 สรุปรายงานกิจกรรมท่ีทําระหว�างป� 

11.1.1.3 รายงานเกี ่ยวกับความเห็นต�อรายงานทางการเงิน การตรวจสอบภายใน และ

กระบวนการตรวจสอบภายใน 

11.1.1.4 รายงานอ่ืนท่ีเห็นว�าคณะกรรมการบริษัทควรทราบ 

11.1.2 รายงานส่ิงท่ีตรวจพบในทันที เพื่อให�คณะกรรมการบริษัทจะได�หาแนวทางแก�ไขได�ทันเวลา 

11.1.2.1 รายการเก่ียวโยงและรายการความขัดแย�งทางผลประโยชน� 

11.1.2.2 ข�อสงสัยว�าอาจมีการฝ�าฝ�นกฎหมายว�าด�วยหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� 

11.1.2.3 รายงานอ่ืนใดท่ีเห็นว�าคณะกรรมการบริษัท ควรทราบ 

 

11.2 การรายงานต�อหน�วยงานทางการ 

หากคณะกรรมการตรวจสอบได�รายงานต�อคณะกรรมการบริษัทถึงสิ่งที่มีผลกระทบอย�างมี

นัยสําคัญต�อฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน และได�มีการหารือร�วมกันกับคณะกรรมการ

บริษัทและผู�บริหารแล�วว�า ต�องดําเนินการปรับปรุงแก�ไข เม่ือครบกําหนดเวลาท่ีกําหนดได�ร�วมกัน 

หากคณะกรรมการตรวจสอบพบว�ามีการเพิกเฉยต�อการดําเนินการแก�ไขดังกล�าวโดยไม�มีเหตุอัน

สมควร กรรมการตรวจสอบภายรายใดรายหนึ่งอาจรายงานสิ ่งที่พบดังกล�าวต�อสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย�และ/หรือตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทยได� 

 

11.3 การรายงานต�อผู�ถือหุ�นและผู�ลงทุนท่ัวไป 

รายงานกิจกรรมที ่ท ําระหว�างป �ตามหน�าที ่และความรับผิดชอบที ่ ได �ร ับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งรายงานดังกล�าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และเป�ดเผยไว�ใน

รายงานประจําป�ของบริษัท 
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12 การประเมินผลคณะกรรมการตรวจสอบ 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบต�องประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง

เป�นประจําทุกป� เพื่อให�ม่ันใจว�าการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป�นไปอย�างมีประสิทธิภาพ

และบรรลุวัตถุประสงค� โดยวัดค�าเป�นรายงานการประเมินเสนอต�อคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบ 

 

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ฉบับน้ี ได�รับการสอบทาน โดยคณะกรรมการตรวจสอบแล�ว 

 

 กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ  ของ บริษัท ออลล� อินสไปร� ดีเวลลอปเม�นท� จํากัด(มหาชน) ฉบับ

น้ี  ได�รับการอนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 2/2561 เม่ือวันท่ี 15 พฤษภาคม 2561 แล�ว 

 

 

ท้ังน้ี ให�มีผลใช�บังคับตั้งแต�วันท่ี 16 พฤษภาคม 2561 เป�นต�นไป 

 

 

 

 

ลงช่ือ……………………………………  ลงช่ือ…………………………………… 

                   นายปณิธาน เศรษฐบุตร          นายมนัส แจ�มเวหา 

            ประธานกรรมการบริษัท             ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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กฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค�าตอบแทน 

ของ 

บรษิทั ออลล� อนิสไปร� ดเีวลลอปเม�นท� จาํกดั(มหาชน)  

 

              คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค�าตอบแทน ประกอบด�วยกรรมการบริษัท จํานวนไม�

น�อยกว�า 3 คน โดยมีกรรมการอิสระอย�างน�อยก่ึงหน่ึงของจาํนวนกรรมการท้ังหมด ซึ่งได�รับการแต�งตั้งจาก

คณะกรรมการบริษัท โดยมีวาระการดํารงตําแหน�งเท�ากับวาระการดํารงตําแหน�งของกรรมการบริษัท ท้ังน้ี 

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค�าตอบแทนจะต�องเป�นกรรมการอิสระซึ่งไม�ใช�ประธานกรรมการ

ของบริษัท หรือประธานคณะกรรมการชุดย�อยอ่ืน ๆ โดยคณะกรรมการบริษัทเป�นผู�แต�งตั้ง   

 

บทบาทหน�าที่ของคณะกรรมการสรรหา และกําหนดค�าตอบแทน 

 

1. คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค�าตอบแทนมีบทบาทหน�าที่ในด�านการสรรหา  กําหนดนโยบาย 

หลักเกณฑ�และวิธีการในการสรรหากรรมการเพื่อเสนอให�คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัต ิ

โดยคัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให�เข�าดํารงตําแหน�งต�างๆ  ได�แก� กรรมการ  

กรรมการในคณะกรรมการชุดย�อย ซึ่งหมายถึง คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรร

หาและกําหนดค�าตอบแทน   

 

2. คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค�าตอบแทน มีหน�าที ่ เป�ดเผยนโยบายและรายละเอียดของ

กระบวนการสรรหาในรายงานประจําป�ของบริษัทและปฏิบัติหน�าที ่อื่นที ่เกี ่ยวข�องตามที่ได�รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท  รวมทั้งบทบาทหน�าที ่ ในด�านกําหนดค�าตอบแทนของ

กรรมการบริษัท   กําหนดนโยบายการจ�ายค�าตอบแทนและผลประโยชน�อื ่น รวมถึงจํานวน

ค�าตอบแทนและผลประโยชน�อื ่นให�แก �กรรมการภายใต�กรอบที ่ ได �ร ับอนุมัต ิจากที ่ประชุม

คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ท่ีประชุมผู�ถือหุ�น โดยกําหนดหลักเกณฑ�ท่ีชัดเจน โปร�งใส เพื่อเสนอ

ให�คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัต ิ 

 

3. คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค�าตอบแทน มีหน�าท่ีดูแลให�กรรมการได�รบัผลตอบแทนท่ีเหมาะสม

กับหน�าที่และความรับผิดชอบ โดยกรรมการที่ได�รับมอบหมายให�มีหน�าที ่และความรับผิดชอบ

เพิ่มขึ้นควรได�รับค�าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน�าที่และความรับผิดชอบที่ได�รับมอบหมายนั้น โดย

กําหนดแนวทางการประเมินผลงานของกรรมการและผู�มีอํานาจในการจัดการเพื่อพิจารณาปรับ

ผลตอบแทนประจําป� 
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4.  คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค�าตอบแทน มีหน�าท่ี ส�งเสริมและอํานวยความสะดวกให�กรรมการ

บริษัทและผู�บริหาร เข�าร�วมสัมมนาและการฝ�กอบรมจากองค�กร หน�วยงานหรือสถาบันที่มีความ

ชํานาญเพื่อให�มีการปรับปรุงการบริหารจัดการอย�างต�อเน่ือง  

 

5. คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค�าตอบแทน มีหน�าท่ี จัดให�มีการฝ�กอบรมและให�ความรู�แก�

กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู�บริหาร เลขานุการบริษัท และพนักงานที่เกี่ยวข�องในระบบการ

กํากับดูแลกิจการของบริษัท  

 

6. คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค�าตอบแทน มีหน�าท่ีจัดให�ประธานเจ�าหน�าที่บริหารรายงานเพื่อ

ทราบเป�นประจําถึงแผนการพัฒนาและสืบทอดงาน ซึ ่งประธานเจ�าหน�าที่บริหารและผู �บริหาร

ระดับสูงควรมีการเตรียมให�พร�อมเป�นแผนท่ีต�อเน่ืองถึงแผนสืบทอดงานในกรณีท่ีไม�สามารถปฏิบัติ
หน�าท่ีได� 

 

 กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค�าตอบแทน ของ บริษัท ออลล� อินสไปร� ดีเวลลอปเม�นท� 

จํากัด(มหาชน) ฉบับนี้  ได�รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 15 

พฤษภาคม 2561 แล�ว 

 

 

ท้ังน้ี ให�มีผลใช�บังคับตั้งแต�วันท่ี 16 พฤษภาคม 2561 เป�นต�นไป 

 

 

 

 

ลงช่ือ……………………………………  ลงช่ือ…………………………………… 

            นายปณิธาน เศรษฐบุตร    นายชาตรี  ศิริพานิชกร 

            ประธานกรรมการบริษัท                      ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค�าตอบแทน 
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เอกสารแนบ 6 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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เอกสารแนบ 6 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ออลล� อินสไปร� ดีเวลลอปเม�นท� จํากัด (มหาชน) ได�รับการแต�งตั้งโดย

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด�วยกรรมการอิสระ จํานวน 3 ท�าน ซึ่งเป�นผู�ทรงคุณวุฒิด�านการเงิน การ

บัญชี กฎหมาย และการบริหารจัดการ  
 

ในรอบป� 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได�ปฏิบัติหน�าที ่อย�างมีอิสระภายใต�ขอบเขตหน�าที ่และความ

รับผิดชอบตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ได�แก� การสอบทานงบการเงิน การเป�ดเผยข�อมูลรายงาน

ที่เกี่ยวโยงกันให�มีความถูกต�องครบถ�วน สอบทานให�บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข�อง สอบทานระบบ

ควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในให�มีความเหมาะสม และการเสนอแต�งตั้งผู�สอบบัญชีประจํา ป� 2564 

โดยในป� 2563 มีการประชุมรวม 4 ครั้ง ซึ่งมีสาระสําคัญ ดังน้ี 
 

1. คณะกรรมการตรวจสอบได�สอบทานงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัท และบริษัทย�อยรายไตรมาส 

และงบการเงินประจํา ป� 2563 ซึ ่งผ�านการสอบทานและตรวจสอบจากผู�สอบบัญชีแล�วก�อนเสนอต�อ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ โดยได�เชิญผู�บริหาร และผู�สอบบัญชีเข�าร�วมประชุมก�อนท่ีจะให�ความ

เห็นชอบเพื่อมั่นใจว�า การจัดทํางบการเงินของบริษัทมีความถูกต�องเช่ือถือได�ในสาระสําคัญตามหลกัการ

บัญชีท่ีรับรองท่ัวไป และเป�นประโยชน�ต�อผู�ใช�งบการเงิน 
 

2. คณะกรรมการตรวจสอบได�สอบทานรายการที ่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที ่อาจมีความขัดแย�งทาง

ผลประโยชน�กับบริษัท เพื่อให�ม่ันใจว�าบริษัทได�ดําเนินตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกต ิและได�ปฏิบัติตามกฎหมาย

ว�าด�วยหลักทรัพย� และตลาดหลักทรัพย�อย�างครบถ�วนถูกต�อง 
 

3. คณะกรรมการตรวจสอบได�สอบทานการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีตามหลักของ

กฎหมาย และแนวทางปฏิบัติที่คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย� และตลาดหลักทรัพย� (ก.ล.ต.) ตลอดจน
กฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�องได�กําหนดไว�อย�างเคร�งครัด เพื่อให�การดําเนินงานของบริษัท มีความโปร�งใส สร�าง

ความเช่ือม่ันให�แก�ผู�ถือหุ�นและผู�ลงทุน  
 

4. คณะกรรมการตรวจสอบได�สอบทานระบบการควบคุมภายในเป�นรายไตรมาส เพื่อให�มั่นใจว�าบริษัทมี

ระบบควบคุมภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสม โดยพิจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบภายใน และกําชับ

ให�ผู�ตรวจสอบภายในคอยติดตามในเรื่องท่ีได�รับมอบหมาย เพื่อให�ม่ันใจว�าฝ�ายจัดการได�แก�ไข หรือปรับปรุง

ตามข�อเสนอแนะของผู�ตรวจสอบภายในตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
 

5. คณะกรรมการตรวจสอบได�พิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจํา ป� 2564 เพื่อให�มั่นใจว�า

การดํา เนินกิจกรรมตรวจสอบภายในเป�นไปอย�างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยได�สอบทานขอบเขต

การปฏิบัติงาน ภาระหน�าท่ี ความรับผิดชอบของผู�ตรวจสอบภายใน เพื่อให�การปฏิบัติงานตรวจสอบมี

คุณภาพตามมาตรฐานสากล 
 

6. คณะกรรมการตรวจสอบได�พิจารณาคัดเลือก เสนอแต�งตั้ง และเสนอค�าตอบแทนผู�สอบบัญชี ประจํา ป� 

2564 โดยได�ประเมินความรู� ความสามารถ ประสบการณ� และความเป�นอิสระของผู�สอบบัญชีในป�ท่ีผ�านมา 
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นอกจากนี้ได�พิจารณาความเหมาะสมของค�าตอบแทนเป�นประการสําคัญด�วย โดยมีมติเสนอพิจารณา

แต�งตั้งผู�สอบบัญชีป� 2564 ต�อคณะกรรมการบริษัท ก�อนนําเสนอขออนุมัติต�อท่ีประชุมผู�ถือหุ�นต�อไป 
 

7. คณะกรรมการตรวจสอบได�ประเมินผลการปฏิบัติหน�าที ่ของตนเอง เกี ่ยวกับองค�ประกอบของ

คณะกรรมการตรวจสอบ อํานาจหน�าท่ี ความเป�นอิสระ การประชุม การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอบทาน 

และให�ความเห็น หรือให�คําแนะนําอันเป�นประโยชน�ต�อบริษัทในด�านการควบคุมภายใน และระบบการบริหาร

ความเส่ียง การจัดทํา รายงานทางการเงิน การตรวจสอบบัญชีจากผู�สอบบัญชี การตรวจสอบภายใน การ

ปฏิบัติตามกฎระเบียบข�อบังคับ และการรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ตามแนวทางการปฏิบตัทิี่ดี

ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� และกฎบัตรคณะกรรมการการ

ตรวจสอบ 
 

โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบได�ปฏิบัติหน�าท่ีและความรับผิดชอบตามท่ีระบุไว�ในกฎบัตรคณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยใช�ความรู� ความสามารถ ความระมัดระวัง และมีความเป�นอิสระเพียงพอ โดยให�ความสําคัญ

อย�างย่ิงต�อการดําเนินงานภายใต�ระบบการควบคุมภายในท่ีโปร�งใส และเหมาะสม มีการกํากับดูแลกิจการท่ีมี

ประสิทธิผลเชื ่อถือได� รวมทั้งมีการจัดการความเสี ่ยงอย�างต�อเนื ่องและมีการพัฒนาปรับปรุงระบบ

ปฏิบัติงานให�มีคุณภาพดีย่ิงขึ้นเพื่อบรรลุเป�าหมายของบริษัท 

 

 

นายมนัส แจ�มเวหา 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท ออลล� อินสไปร� ดีเวลลอปเม�นท� จํากัด (มหาชน) 
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