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1. นโยบำย และภำพรวมกำรประกอบธรุกจิ 
 

1.  ภำพรวมกำรประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย 
 

บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”) ประกอบธุรกิจพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ส ำหรับ
กำรอยู่อำศัยแบบแนวสูง ได้แก่ โครงกำรคอนโดมิเนียมแบบ Low Rise และ High Rise และอสังหำริมทรัพย์ส ำหรับ
กำรอยู่อำศัยแบบแนวรำบ ได้แก่ ทำวน์โฮม และธุรกิจให้บริกำรที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ ได้แก่ 
ธุรกิจให้บริกำรเป็นตัวแทนและนำยหน้ำในกำรขำยอสังหำริมทรัพย์ส ำหรับตลำดต่ำงประเทศ  ทั้งของกลุ่มบริษัทและ
ผู้ประกอบกำรอสังหำริมทรัพย์รำยอื่น ธุรกิจลงทุนและซื้อขำยอสังหำริมทรัพย์ที่สร้ำงแล้วเสร็จโดยผู้ประกอบกำร
อสังหำริมทรัพย์รำยอื่น และธุรกิจให้บริกำรบริหำรจัดกำรนิติบุคคลอำคำรชุดให้แก่โครงกำรที่บริษัทฯ เป็น
ผู้พัฒนำเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำ โดยเฉพำะกลุ่มคนรุ่นใหม่และวัยท ำงำนที่มีศักยภำพในกำรซื้อ ใน
รำคำที่สำมำรถเป็นเจ้ำของได้ ตลอดจนกำรสร้ำงประสบกำรณ์ที่ดีของแบรนด์และสินค้ำของบริษัทฯ แก่ลูกค้ำ รวม
ไปถึงกำรพัฒนำโครงกำรอสังหำริมทรัพย์ใหม่ๆ ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยควำมสมบูรณ์และเท่ำทันต่อยุคสมัย ภำยใต้
แนวคิด “Class of Living : ชีวิตที่มีระดับ คือชีวิตที่คุณเลือกเอง” 
 

ธุรกิจอสังหำริมทรัพย์ของบริษัทฯ เริ่มต้นจำกคุณธนำกร ธนวริทธิ์ (“คุณธนำกร”) ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรบริษัท 
ซึ่งมีประสบกำรณ์เป็นผู้บริหำรของบริษัทชั้นน ำหลำยบริษัท โดยคุณธนำกรมีควำมสนใจและมีประสบกำรณ์ลงทุน
ในธุรกิจอสังหำริมทรัพย์ ไม่ว่ำจะเป็นกำรลงทุนเพื่ออยู่อำศัยเอง ซื้อขำยและ/หรือให้เช่ำห้องชุดคอนโดมิเนียมในเขต
กรุงเทพฯ มำเป็นเวลำกว่ำ 10 ปี ด้วยประสบกำรณ์ดังกล่ำว จึงได้พบเห็นส่วนที่ขำดหำยไป หรือข้อบกพร่องของ
กำรพัฒนำที่อยู่อำศัย คุณธนำกรจึงได้เล็งเห็นถึงโอกำสในกำรเติบโตของธุรกิจพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ส ำหรับ
กำรอยู่อำศัยเพื่อขำย และช่องว่ำงระหว่ำงควำมต้องกำรของลูกค้ำกับผู้ประกอบกำรอสังหำริมทรัพย์รำยใหญ่ ณ 
ขณะนั้น ประกอบกับคุณธนำกรและทีมผู้บริหำรมี Passion ที่จะพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ส ำหรับกำรอยู่อำศัย ที่
อยำกให้ทุกคนมีที่พักอำศัยในรำคำที่สำมำรถเป็นเจ้ำของได้และเป็นไปตำมควำมคำดหวังของลูกค้ำเมื่อเปรียบเทียบ
กับมูลค่ำของสินค้ำ ดังนั้น ในปี 2556 คุณธนำกรจึงจัดตั้งบริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกัด ด้วยทุนจด
ทะเบียนเริ่มแรกจ ำนวน 2 ล้ำนบำท โดยมีควำมตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบกำรอสังหำริมทรัพย์รำยใหม่ ที่พัฒนำ
โครงกำรอสังหำริมทรัพย์ส ำหรับกำรอยู่อำศัย จำกแรงบันดำลใจ (Inspire) ของผู้บริหำรและพนักงำนทุกคนใน
บริษัทฯ เพื่อส่งต่อโครงกำรอสังหำริมทรัพย์ที่มีคุณภำพและตรงกับควำมต้องกำรของลูกค้ำ ต่อมำในปี 2557 ได้
เปิดขำย     “The Excel Bearing” เป็นโครงกำรแรกโดยเป็นคอนโดมิเนียมแบบ Low Rise ควำมสูง 8 ชั้น จ ำนวน 
60 ยูนิต ตั้งอยู่ที่ถนนสุขุมวิท 105 ซอยลำซำล 11 บำงนำ กรุงเทพฯ และได้รับกำรตอบรับจำกลูกค้ำเป็นอย่ำงดี 
จนถึงปัจจุบัน โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 กลุ่มบริษัทมีโครงกำรประเภทคอนโดมิเนียมที่พัฒนำแล้วเสร็จและ
ปิดโครงกำรแล้วจ ำนวน 5 โครงกำร มีโครงกำรที่อยู่ระหว่ำงกำรขำยและก่อสร้ำงจ ำนวน 11 โครงกำร และมี
โครงกำรที่อยู่ระหว่ำงรอกำรพัฒนำและอยู่ระหว่ำงกำรขำยจ ำนวน 2 โครงกำร และโครงกำรประเภททำวน์โฮมที่อยู่
ระหว่ำงกำรกำรขำยและก่อสร้ำงอีก 1 โครงกำร 
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ต่อมำในปี 2558 บริษัทฯ ได้แปรสภำพเป็นบริษัทมหำชนจ ำกัด ภำยใต้ชื่อ “บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ 
จ ำกัด (มหำชน) หรือ ALL” โดยมีวิสัยทัศน์ที่จะเป็นผู้ประกอบกำรอสังหำริมทรัพย์รำยใหญ่ 10 อันดับแรกของ
ประเทศไทย เพื่อสร้ำงควำมน่ำเชื่อถือและควำมเชื่อมั่นให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ว่ำจะเป็นผู้ถือหุ้น คู่ค้ำ รวมถึงพนักงำน 
และให้เข้ำถึงแหล่งเงินทุนจำกตลำดเงินและตลำดทุนส ำหรับพัฒนำโครงกำรอสังหำริมทรัพย์ใหม่ในอนำคต  ทั้งนี้ 
บริษัทฯ มีเงินลงทุนในบริษัทย่อยจ ำนวน 5 บริษัท ได้แก่  
 

1. บริษัท ไทย ดี เรียลเอสเตท จ ำกัด (“Thai D”)  
ประกอบธุรกิจให้บริกำรเป็นตัวแทนและนำยหน้ำขำยอสังหำริมทรัพย์ส ำหรับตลำดต่ำงประเทศของ
กลุ่มบริษัทและผู้ประกอบกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์รำยอื่น  

2. บริษัท ไรส์ เอสเตท จ ำกัด (“RISE”)  
ประกอบธุรกิจลงทุนและซื้อขำยอสังหำริมทรัพย์ที่สร้ำงแล้วเสร็จ โดยผู้ประกอบกำรอสังหำริมทรัพย์
รำยอื่น 

3. บริษัท ออลล์ พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส จ ำกัด (“ALL Prop”)  
ประกอบธุรกิจให้บริกำรบริหำรจัดกำรนิติบุคคลอำคำรชุดซึ่งเป็นโครงกำรของบริษัทฯ 

4. บริษัท ออลล์ ลักซ์ วัน จ ำกัด (“ALL Lux”)  
ประกอบธุรกิจพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ส ำหรับกำรอยู่อำศัย ประเภทคอนโดมิเนียมแบบ Luxury 

5. บริษัท ออลล์ รีเทล 1 จ ำกัด (“ALL Reatail One”)  
ประกอบกิจกำรห้ำงสรรพสินค้ำ พลำซ่ำ พื้นที่ให้เช่ำเพื่อกำรค้ำ 
 

นอกจำกนี้ บริษัทฯ ยังมีเงินลงทุนในกิจกำรร่วมค้ำอีก 4 บริษัท คือ บริษัท ออลล์ อินสไปร์-ฮูซิเออร์ สุขุมวิท 50 

จ ำกัด (“ALL Hoosiers”) ประกอบธุรกิจพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ของโครงกำรคอนโดมิเนียม The Excel 

Sukhumvit 50 , บริษัท เอเอชเจ เอกมัย จ ำกัด (“AHJ Ekkamai”) ประกอบธุรกิจพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ของ
โครงกำรคอนโดมิเนียม Impression Ekkamai } , บริษัท เอจี ทองหล่อ16 จ ำกัด (“AG Thonglor16”) ประกอบ
ธุรกิจพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ของโครงกำรคอนโดมิเนียม บริเวณซอยทองหล่อ 16 และ บริษัท เอเจ เจริญนคร 
จ ำกัด (“AJ Charoennakhon”) ประกอบธุรกิจพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ของโครงกำรคอนโดมิเนียม บริเวณถนน
เจริญนคร 

 

ธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทประกอบไปด้วย 
 

1. ธุรกิจพัฒนำโครงกำรอสังหำริมทรัพย์ส ำหรับกำรอยู่อำศัย ประเภทคอนโดมิเนียม  
 

 โครงกำรภำยใต้ชื่อ “The Excel” เป็นโครงกำรคอนโดมิเนียมแบบ Low Rise ควำมสูงไม่เกิน 8 ชั้น 
เน้นกลุ่มลูกค้ำระดับกลำง ซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่และอยู่ในวัยท ำงำนที่สำมำรถเป็นเจ้ำของได้แทนกำรเช่ำ
ห้องชุด  
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 โครงกำรภำยใต้ชื่อ “RISE” เป็นโครงกำรคอนโดมิเนียมทั้งแบบ Low Rise และ High Rise เน้นกลุ่ม
ลูกค้ำระดับกลำง – ระดับบน ซึ่งเป็นคนท ำงำนที่เน้นควำมทันสมัยและควำมสะดวกสบำยเป็นหลัก   
 

 โครงกำรภำยใต้ชื ่อ “Impression” เป็นโครงกำรคอนโดมิเนียมแบบ Luxury โดยเน้นท ำเลที ่มี
ศักยภำพ เจำะกลุ่มลูกค้ำระดับบน – ระดับไฮเอนด์ ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้ำที่มีก ำลังซื้อสูง  
 

ทั้งนี้ บริษัทฯ เน้นกำรพัฒนำโครงกำรในบริเวณพื้นที่แนวระบบขนส่งมวลชนหลักของกรุงเทพฯ เช่น รถไฟฟ้ำ BTS 

สำยสีเขียว และรถไฟฟ้ำ MRT สำยสีน ้ำเงิน เป็นต้น รวมถึงท ำเลใกล้เคียงอื่นที่มีศักยภำพ เช่น ใกล้ทำงด่วน พื้นที่ที่
อยู่ในควำมต้องกำรของกลุ่มลูกค้ำ หรือมีควำมหนำแน่นของชุมชน เป็นต้น 
 

2. ธุรกิจพัฒนำโครงกำรอสังหำริมทรัพย์แนวรำบ ประเภททำวน์โฮม ภำยใต้ชื่อ “The Vision” เป็นโครงกำร
ทำวน์โฮมหน้ำกว้ำง 5-5.5 เมตร เน้นกลุ่มลูกค้ำระดับกลำง - ระดับกลำงบน ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้ำที่ต้องกำรพื้นที่
ใช้สอยเหมือนบ้ำนเดี่ยว และเหมำะกับกลุ่มลูกค้ำที่เป็นครอบครัว 

 

3. ธุรกิจให้บริกำรเป็นตัวแทนและนำยหน้ำในกำรขำยอสังหำริมทรัพย์ส ำหรับตลำดต่ำงประเทศทั้งของกลุ่ม
บริษัทและผู้ประกอบกำรอสังหำริมทรัพย์รำยอื่นๆ ซึ่งเป็นลูกค้ำต่ำงชำติที่มีควำมต้องกำรและสนใจลงทุนใน
อสังหำริมทรัพย์ในประเทศไทย และเป็นกลุ่มประเทศที่มีก ำลังซื้อสูง  
 

4. ธุรกิจลงทุนและซื้อขำยอสังหำริมทรัพย์ที่สร้ำงแล้วเสร็จจำกผู้ประกอบกำรอสังหำริมทรัพย์รำยย่อย ภำยใต้
ชื่อ “Rise Venture”  
 

5. ธุรกิจให้บริกำรบริหำรจัดกำรนิติบุคคลอำคำรชุด ซึ่งเป็นงำนให้บริกำรหลังกำรขำยโครงกำรของบริษัทฯ 
เพื่อให้ลูกบ้ำนหรือลูกค้ำได้รับควำมพอใจและประสบกำรณ์ที่ดีในกำรซื้อโครงกำรของบริษัทฯ   

 

2.  วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ และเป้ำหมำย  
 

วิสัยทัศน์  
กลุ่มบริษัทมีควำมมุ่งมั่นทุ่มเทแรงบันดำลใจทั้งหมดเพื่อสร้ำงสรรค์คุณภำพที่ดีในกำรอยู่อำศัยและมุ่งหวังที่จะเป็น
บริษัทผู้ประกอบกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ชั้นน ำติดอันดับ 1 ใน 10 ของประเทศไทย 
 

พันธกิจ  
กลุ่มบริษัทมีควำมตั้งใจที่จะส่งมอบสินค้ำและบริกำรที่ดีที่สุดให้กับลูกค้ำ เพื่อตอบโจทย์รูปแบบกำรด ำรงชีวิตทุก
ควำมต้องกำรของลูกค้ำและเป็น Class of Living ในรูปแบบของคนรุ่นใหม่ได้อย่ำงครบถ้วน  
 

กลยุทธ์ 
3.1)  กำรมุ่งเน้นพัฒนำโครงกำรอสังหำริมทรัพย์บนพื้นที่ในรัศมีสถำนีขนส่งมวลชนระบบรำงและท ำเลอื่นที่มี
ศักยภำพ 
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กลุ่มบริษัทมุ่งเน้นกำรพัฒนำโครงกำรอสังหำริมทรัพย์บนพื้นที่ที่มีศักยภำพและเพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอ ำนวย
ควำมสะดวกโดยเฉพำะโครงสร้ำงพื้นฐำน กล่ำวคือ พื้นที่ที่เชื่อมโยงถนนได้หลำยสำย และเชื่อมต่อใจกลำงเมืองได้
อย่ำงสะดวก โดยอยู่ในรัศมีสถำนีขนส่งมวลชนหลักของกรุงเทพฯ อำทิ พื้นที่บริเวณถนนบำงนำ-ตรำด และถนน
สุขุมวิท เป็นต้น  นอกจำกนี้ กลุ่มบริษัทได้เล็งเห็นถึงปริมำณควำมต้องกำรที่พักอำศัยในท ำเลอื่นที่มีศักยภำพ กลุ่ม
บริษัทจึงมีแผนกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียมพื้นที่อื่นที่มีศักยภำพ กล่ำวคือ พื้นที่เป็นส่วนต่อ
ขยำยศูนย์กลำงธุรกิจ (New Central Business District หรือ New CBD) เช่น พื้นที่บริเวณถนนพระรำม 9 และ
ถนนรัชดำภิเษก เป็นต้น 

 

3.2)  กำรพัฒนำและออกแบบโครงกำรที่เป็นเอกลักษณ์และมุ่งเน้นให้ผู้อยู่อำศัยใช้ชีวิตได้จริง 
 

กลุ่มบริษัทตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรออกแบบทุกโครงกำร โดยทุกโครงกำรของบริษัทฯ มีรูปแบบอำคำร
คล้ำยกันเพื่อควำมเป็นเอกลักษณ์ และโดดเด่น โดยจะปรับเปลี่ยนรูปแบบไปตำมพื้นที่ควำมเหมำะสมในแต่ละควำม
ต้องกำรของลูกค้ำในท ำเลนั้นๆ นอกจำกนี้ กลุ่มบริษัทมุ่งเน้นกำรพัฒนำโครงกำรให้ผู้อยู่อำศัยใช้ชีวิตได้จริง โดย
ค ำนึงถึงทุกรำยละเอียดของกำรอยู่อำศัย เช่น กำรออกแบบและแบ่งสัดส่วนห้องนั่งเล่น ห้องนอน และห้องครัว ให้
เหมำะสมกับควำมต้องกำรของลูกค้ำ และยังค ำนึงถึงกำรใช้ประโยชน์สูงสุดของพื้นที่ใช้สอยในอำคำร เพื่อยกระดับ
กำรใช้ชีวิต และส่งมอบสินค้ำที่ดีที่สุดในรำคำที่เข้ำถึงได้ (Make Luxury Become Accessible) 
 

3.3)  กำรพิจำรณำโอกำสกำรลงทุนและซื้อขำยโครงกำรอสังหำริมทรัพย์ที่สร้ำงแล้วเสร็จจำกผู้ประกอบกำร
อสังหำริมทรัพย์รำยย่อย 

 

นอกจำกกำรพัฒนำโครงกำรอสังหำริมทรัพย์เพื่อขำยของกลุ่มบริษัทเองแล้วนั้น กลุ่มบริษัทเล็งเห็นถึงช่องว่ำง
ระหว่ำงผู้ประกอบกำรอสังหำริมทรัพย์รำยย่อยรำยอื่นที่สร้ำงแล้วเสร็จแต่ยังขำยไม่ได้ และควำมต้องกำรของลูกค้ำ
ในท ำเลที่ต้องกำร โดยกลุ่มบริษัทจะพิจำรณำโอกำสกำรลงทุนในโครงกำรอสังหำริมทรัพย์ที่สร้ำงแล้วเสร็จจำก
ผู้ประกอบกำรอสังหำริมทรัพย์รำยย่อยแล้วน ำมำเพิ่มมูลค่ำเพื่อขำยต่อให้ลูกค้ำ เพื่อเพิ่มควำมต่อเนื่องของรำยได้
ของกลุ่มบริษัทในอนำคต ควบคู่ไปกับกำรพัฒนำโครงกำรอสังหำริมทรัพย์ของกลุ่มบริษัท  

 

3.   กำรเปลี่ยนแปลงและพัฒนำกำรที่ส ำคัญ 
 

ประวัติควำมเป็นมำ 

บริษัทฯ จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทจ ำกัดตำมกฎหมำยไทยเมื่อวันที่ 29 มีนำคม 2556 โดยคุณธนำกร เพื่อ
ประกอบธุรกิจพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ส ำหรับกำรอยู่อำศัยประเภทคอนโดมิเนียม ภำยใต้ชื่อโครงกำร “The Excel” 
โดยเริ่มพัฒนำโครงกำร Low Rise โครงกำรแรก คือ “The Excel Bearing” ที่ซอยลำซำล 11 บำงนำ กรุงเทพฯ ซึ่ง
ได้รับกำรตอบรับจำกลูกค้ำเป็นอย่ำงดี และบริษัทฯ ได้เปิดโครงกำรใหม่เรื่อยมำจนถึงปัจจุบัน นอกจำกนี้ บริษัทฯ 
ยังได้พัฒนำอสังหำริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียมแบบ High Rise และ Low Rise ภำยใต้ชื่อโครงกำร “RISE” 
โครงกำรพัฒนำอส ังหำร ิมทร ัพย์ประเภทคอนโดมิ เน ียมแบบ Luxury Residence ภำยใต ้ช ื ่อโครงกำร 
“Impression” และโครงกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ประเภททำวน์โฮม ภำยใต้ชื่อโครงกำร “The Vision”   
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ต่อมำเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกำยน 2558 บริษัทฯ ได้ด ำเนินกำรจดทะเบียนแปรสภำพเป็นบริษัทมหำชนจ ำกัด ภำยใต้
ชื่อ บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกัด (มหำชน) โดยบริษัทฯ มีควำมประสงค์ที่จะประกอบธุรกิจพัฒนำ
อสังหำริมทรัพย์อย่ำงต่อเนื่องต่อไป จึงได้เตรียมควำมพร้อมในกำรเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย (“ตลำดหลักทรัพย์ฯ”) เพื่อระดมเงินทุนส ำหรับกำรพัฒนำโครงกำรอสังหำริมทรัพย์ใหม่ในอนำคต เพื่อให้
บรรลุตำมวิสัยทัศน์ที่จะเป็น 1 ใน 10 รำยของผู้ประกอบกำรอสังหำริมทรัพย์ชั้นน ำในประเทศไทยในอีก 5 ปีข้ำงหน้ำ    

 

พัฒนำกำรที่ส ำคัญ 

พัฒนำกำรที่ส ำคัญของบริษัทฯ เกี่ยวกับกำรเปลี่ยนแปลงอ ำนำจในกำรควบคุมบริษัทฯ และลักษณะกำรประกอบ
ธุรกิจนับตั้งแต่จดัตั้งบริษัทฯ มีดังต่อไปนี้ 

 

ปี 2556  
 วันที่ 29 มีนำคม 2556 จัดตั้งบริษัทฯ ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 2 ล้ำนบำท แบ่งเป็นหุ้นสำมัญจ ำนวน 

20,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 100 บำท 

 เดือนพฤษภำคม 2556 บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจำก 2 ล้ำนบำท เป็น 10 ล้ำนบำท โดยออกหุ้น
สำมัญเพิ่มทุนจ ำนวน 80,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 100 บำท 

 เดือนมิถุนำยน 2556 จัดตั้งบริษัท ทีซี ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกัด ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1 ล้ำนบำท 
เพื่อประกอบธุรกิจบริหำรจัดกำรนิติบุคคลส ำหรับโครงกำรต่ำงๆ ของกลุ่มบริษัท ซึ่งต่อมำได้เปลี่ยน
ชื่อเป็นบริษัท ออลล์ พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส จ ำกัด 

 

ปี 2557 

 เดือนกุมภำพันธ์ 2557 บริษัทฯ ได้เปิดขำยโครงกำรแรกคือ “The Excel Bearing” ที่ซอยลำซำล 11 
จ ำนวน 60   ยูนิต มูลค่ำโครงกำรประมำณ 106 ล้ำนบำท 

 เดือนสิงหำคม 2557 บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจำก 10 ล้ำนบำท เป็น 160 ล้ำนบำท โดยออกหุ้น
สำมัญ    เพิ่มทุนจ ำนวน 1,500,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 100 บำท 

 เดือนตุลำคม 2557 บริษัทฯ ได้เปิดขำยโครงกำร “The Excel Hideaway” ที่ซอยลำซำล 11 จ ำนวน 
159 ยูนิต มูลค่ำโครงกำรประมำณ 273 ล้ำนบำท 
 

ปี 2558 

 เดือนพฤษภำคม 2558 บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจำก 160 ล้ำนบำท เป็น 210 ล้ำนบำท โดยออก
หุ้นสำมัญเพิ่มทุนจ ำนวน 500,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 100 บำท 

 เดือนมิถุนำยน 2558 บริษัทฯ ได้เปิดขำยโครงกำร “The Excel Hybrid” ที่ซอยลำซำล 8 จ ำนวน 78 ยู
นิต มูลค่ำโครงกำรประมำณ 159 ล้ำนบำท  

 เดือนกรกฎำคม 2558 บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจำก 210 ล้ำนบำท เป็น 410 ล้ำนบำท โดยออก
หุ้น      สำมัญเพิ่มทุนจ ำนวน 2,000,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 100 บำท 
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 วันที่ 20 พฤศจิกำยน 2558 บริษัทฯ ได้แปรสภำพเป็นบริษัทมหำชนจ ำกัด โดยใช้ชื ่อบริษัท ออลล์ 
อินสไปร์        ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกัด (มหำชน) ด้วยทุนจดทะเบียนและช ำระแล้ว 410 ล้ำนบำท แบ่งเป็น
หุ้นสำมัญจ ำนวน 410,000,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท 
 

 

ปี 2559 

 จัดตั้งบริษัทใหม่ 2 แห่งคือ บริษัท ไทย ดี เรียลเอสเตท จ ำกัด เพื่อประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนและนำยหน้ำ
ขำยอสังหำริมทรัพย์ในตลำดต่ำงประเทศให้กับบริษัทฯ และผู้ประกอบกำรอสังหำริมทรัพย์รำยอื่นใน
อุตสำหกรรม และบริษัท ไรส์ เอสเตท จ ำกัด เพื่อประกอบธุรกิจลงทุนและซื้อขำยอสังหำริมทรัพย์ที่
พัฒนำแล้วเสร็จโดยผู้ประกอบกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์รำยอื่น 

 บริษัทฯ เปิดขำยโครงกำรรวมทั้งสิ้น 5 โครงกำร คือ 

1. “The Excel Parc” ที่ซอยลำซำล 19 จ ำนวน 104 ยูนิต มูลค่ำโครงกำรประมำณ 188 ล้ำนบำท 

2. “The Excel Groove” เฟส 1 และ 2 ที่ซอยลำซำล 52 จ ำนวน 420 ยูนิต มูลค่ำโครงกำรประมำณ 722 
ล้ำนบำท 

3. “The Excel Udomsuk” จ ำนวน 228 ยูนิต มูลค่ำโครงกำรประมำณ 429 ล้ำนบำท 

4. “The Excel Khu-Khot” อำคำร B และอำคำร C จ ำนวน 395 ยูนิต มูลค่ำโครงกำรประมำณ 478 
ล้ำนบำท 

5. “RISE Rama 9” จ ำนวน 652 ยูนิต มูลค่ำโครงกำรประมำณ 1,612 ล้ำนบำท 
 

ปี 2560  
 บริษัทฯ เข้ำร่วมทุนกับ Hoosiers Asia Pacific Pte. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม Hoosiers Holdings 

ซ่ึงเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ที่ประเทศญ่ีปุ่นและเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำด
หลักทรัพย์โตเกียว โดยได้จัดตั้งบริษัทร่วมทุนคือ บริษัท ออลล์ อินสไปร์-ฮูซิเออร์ สุขุมวิท 50 จ ำกัด 
เพื่อพัฒนำโครงกำรคอนโดมิเนียม “The Excel Hideaway Sukhumvit 50” ร่วมกัน โดยบริษัทฯ ถือ
หุ้นในสัดส่วนร้อยละ 51 และ Hoosiers Asia Pacific Pte. Ltd. ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 49  

 บริษัทฯ เปิดขำยโครงกำรทั้งสิ้น 5 โครงกำร คือ 

1. “The Excel Khu-Khot” อำคำร A จ ำนวน 186 ยูนิต มูลค่ำโครงกำรประมำณ 249 ล้ำนบำท 

2. “The Excel Groove” เฟส 3 ที่ซอยลำซำล 52 จ ำนวน 232 ยูนิต มูลค่ำโครงกำรประมำณ 500 
ล้ำนบำท 

3. “The Excel Hideaway Sukhumvit 50” จ ำนวน 772 ยูนิต มูลค่ำโครงกำรประมำณ 2,035 ล้ำน
บำท 

4. “The Excel Hideaway Sukhumvit 71” จ ำนวน 672 ยูนิต มูลค่ำโครงกำรประมำณ 1,564 ล้ำน
บำท 

5. “The Excel Ratchada 17” จ ำนวน 235 ยูนิต มูลค่ำโครงกำรประมำณ 580 ล้ำนบำท 
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 คุณธนำกร ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรของบริษัทฯ ได้รับโล่ประกำศเกียรติคุณ “บุคคลตัวอย่ำงในภำค
ธุรกิจพัฒนำอสังหำริมทรัพย์” ในโครงกำรบุคคลคุณภำพแห่งปี ซึ่งจัดโดยมูลนิธิสภำวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 

 

ปี 2561 

 บริษัทฯ ได้ร ับรำงวัล Rising Star of the Year ในงำนประกำศรำงวัล Thailand Top Company 

Awards 2018 ซึ่งจัดโดยมหำวิทยำลัยหอกำรค้ำ ซึ่งเป็นรำงวัลส ำหรับองค์กรที่มีควำมโดดเด่นและมี
ผลกำรด ำเนินงำนเติบโตอย่ำงก้ำวกระโดด 

 บริษัทฯ เปิดโครงกำร “Employer of Choice” เพื ่อประกำศยกระดับเป็นบริษ ัทผู ้ประกอบกำร
อสังหำริมทรัพย์ที่ให้ควำมส ำคัญกับกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล  

 บริษัทฯ เปิดขำยโครงกำรใหม่เพิ่มเติมอีก 5 โครงกำร คือ 

1. “The Excel Hideaway Ratchada – Huai Khwang” จ ำนวน 592 ยูนิต มูลค่ำโครงกำรประมำณ 
1,532 ล้ำนบำท 

2. “Impression Phuket” โครงกำรคอนโดมิเนียม Luxury ตำกอำกำศ จ ำนวน 42 ยูนิต มูลค่ำ
โครงกำรประมำณ 2,048 ล้ำนบำท  

3. “RISE Phahon – Inthamara” โครงกำรคอนโดมิเนียมสูง 39 ชั ้น จ ำนวน 384 ยูนิต มูลค่ำ
โครงกำรประมำณ 1,784 ล้ำนบำท ซึ่งเป็นโครงกำรคอนโดมิเนียมสูงโครงกำรแรก 

4. “The Excel Hideaway Lasalle 17” จ ำนวน 581 ยูนิต มูลค่ำโครงกำรประมำณ 1,335 ล้ำนบำท 

5. “The Excel Hideaway Ratchada 18” จ ำนวน 270 ยูนิต มูลค่ำโครงกำรประมำณ 692 ล้ำนบำท 

 ที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 15 มิถุนำยน 2561 มีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียน
บริษัทอีก 150,000,000 บำท แบ่งออกเป็นหุ้นสำมัญจ ำนวน 150,000,000 หุ้นมูลค่ำที่ตรำไว้ 1.00 
บำทต่อหุ้น จำกทุนจดทะเบียนเดิมจ ำนวน 410,000,000 บำท เป็น 560,000,000 บำท โดยเห็นชอบให้
จัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนใหม่ดังกล่ำว เพื่อเสนอขำยให้แก่ประชำชนเป็นครั้งแรก (IPO) 

 บริษัทฯ เข้ำร่วมทุนกับ Hoosiers Asia Pacific Pte. Ltd. และ Kyushu Railway Company หรือ JR 

Kyushu ซึ่งด ำเนินธุรกิจรถไฟฟ้ำและธุรกิจหลำยด้ำนในประเทศญ่ีปุ่น โดยได้จัดตั้งบริษัทร่วมทุนแห่งที่
สอง คือ บริษัท เอเอชเจ เอกมัย จ ำกัด (“AHJ Ekkamai”) เพื ่อพัฒนำโครงกำรคอนโดมิเนียม            
“Impression Ekkamai” ร่วมกัน โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 51, Hoosiers Asia Pacific 

Pte. Ltd. ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 29 และ Kyushu Railway Company ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 20 

 บริษัทฯ เข้ำร่วมทุนกับ Ground Property Pte. Ltd โดยได้จัดตั้งบริษัทร่วมทุนแห่งที่สำม คือ บริษัท เอ
จี ทองหล่อ16 จ ำกัด (“AG Thonglor16”) เพื่อพัฒนำโครงกำรคอนโดมิเนียม “บริเวณซอยทองหล่อ 
16” ร่วมกัน โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 62.10 และ Ground Property Pte. Ltd ถือหุ้นใน
สัดส่วนร้อยละ 37.90  
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ปี 2562    
 บริษัทฯ ระดมทุนโดยกำรเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (MAI) โดยมีกำรเริ่มซื้อขำยครั้ง

แรกเมื่อวันที่ 8 พฤษภำคม 2562  
 บริษัทฯ เปิดขำยโครงกำรใหม่เพิ่มเติมอีก 3 โครงกำร คือ 

1. “Impression Ekkamai” โครงกำรคอนโดมิเนียม Luxury จ ำนวน 378 ยูนิต มูลค่ำโครงกำรประมำณ 
4,967 ล้ำนบำท 

2. “The Excel Ladprao-Sutthisan” โครงกำรคอนโดมิเนียมจ ำนวน 420 ยูนิต มูลค่ำโครงกำรประมำณ 
1,136 ล้ำนบำท  

3. “The Vision - Navamin 85” โครงกำรทำวน์โฮม จ ำนวน 308 ยูนิต มูลค่ำโครงกำรประมำณ 1,391 
ล้ำนบำท ซึ่งเป็นโครงกำรทำวน์โฮม โครงกำรแรก 
 

4.  โครงสร้ำงกำรถือหุ้นของบริษัทฯ  
 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562  บริษัทฯ มีบริษัทย่อย 5 บริษัท ประกอบด้วย  
1) Thai D  บริษัทฯ ลงทุนในสัดส่วนกำรถือหุ้นร้อยละ 100 จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทจ ำกัดตำมกฎหมำยไทย เมื่อ
วันที่ 23 มีนำคม 2559 เพื่อประกอบธุรกิจให้บริกำรเป็นตัวแทนขำยและนำยหน้ำขำยอสังหำริมทรัพย์ของกลุ่ม
บริษัท และผู้ประกอบกำรอสังหำริมทรัพย์รำยอื่น ในตลำดต่ำงประเทศ เช่น จีน สิงคโปร์ ไต้หวัน และฮ่องกง เป็นต้น 
 

2) RISE  บริษัทฯ ลงทุนในสัดส่วนกำรถือหุ้นร้อยละ 100 จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทจ ำกัดตำมกฎหมำยไทย เมื่อ
วันที่ 23 มิถุนำยน 2559 เพื่อประกอบธุรกิจลงทุนและซื้อขำยอสังหำริมทรัพย์ที่สร้ำงแล้วเสร็จโดยผู้ประกอบกำร
พัฒนำอสังหำริมทรัพย์รำยอื่น ภำยใต้ชื่อ “Rise Venture” 
 

3) ALL Prop  บริษัทฯ ลงทุนในสัดส่วนกำรถือหุ้นร้อยละ 99 จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทจ ำกัดตำมกฎหมำยไทย 
เมื่อวันที่ 17 มิถุนำยน 2556 เพื่อประกอบธุรกิจให้บริกำรเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรนิติบุคคลอำคำรชุดซึ่งเป็น
โครงกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ของบริษัทฯ 
 

4) ALL Lux  บริษัทฯ ลงทุนในสัดส่วนกำรถือหุ้นร้อยละ 100 จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทจ ำกัดตำมกฎหมำยไทย 
เมื่อวันที่ 24 กรกฎำคม 2561 เพื่อประกอบธุรกิจพัฒนำอสังหำริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อำศัย ประเภท Luxury  
 

5) ALL Retail 1  บริษัทฯ ลงทุนในสัดส่วนกำรถือหุ้นร้อยละ 100 จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทจ ำกัดตำมกฎหมำย
ไทย เมื่อวันที่ 3 กรกฎำคม 2562 เพื่อประกอบกิจกำรห้ำงสรรพสินค้ำ พลำซ่ำ พื้นที่ให้เช่ำเพื่อกำรค้ำ 

 

นอกจำกนี้ มีกิจกำรร่วมค้ำจ ำนวน 3 บริษัท คือ 

1) ALL Hoosiers  บริษัทฯ ลงทุนในสัดส่วนกำรถือหุ้นร้อยละ 51 จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทจ ำกัดตำมกฎหมำย
ไทย เมื่อวันที่ 21 สิงหำคม 2560 โดยเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่ำงบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 51 และที่เหลืออีกร้อยละ 
49 ถือหุ ้นโดย Hoosiers Asia Pacific Pte. Ltd. ซึ ่งเป็นบริษัทในกลุ่มของ Hoosiers Holdings ซึ ่งเป็นบริษัท
อสังหำริมทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์โตเกียว (Tokyo Stock Exchange) ประเทศญี่ปุ่น เพื่อพัฒนำ
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อสังหำริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียม ควำมสูง 8 ชั้น ภำยใต้ชื่อของโครงกำร “The Excel Hideaway Sukhumvit 

50”  
 

2) AHJ Ekkamai  บริษัทฯ ลงทุนในสัดส่วนกำรถือหุ้นร้อยละ 51 จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทจ ำกัดตำมกฎหมำย
ไทย เมื่อวันที่ 14 กันยำยน 2561 โดยเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่ำงบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 51 และที่เหลือร้อยละ 29 
ถือหุ้นโดย Hoosiers Asia Pacific Pte. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มของ Hoosiers Holdings  และอีกร้อยละ 20 ถือ
หุ้นโดย Kyushu Railway Company ซึ่งเป็นบริษัทชั้นน ำในประเทศญ่ีปุ่นที่จัดตั้งมำกว่ำ130 ปี ประกอบธุรกิจหลัก
ด้ำนกำรคมนำคมขนส่ง กำรก่อสร้ำง และอสังหำริมทรัพย์ เพื่อพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียม 
ภำยใต้ชื่อของโครงกำร “Impression Ekkamai”  

 

3) AG Thonglor 16  บริษัทฯ ลงทุนในสัดส่วนกำรถือหุ้นร้อยละ 62.10 จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทจ ำกัดตำม
กฎหมำยไทย เมื่อวันที่ 1 ตุลำคม 2561 โดยเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่ำงบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 62.10 และที่เหลือ
อีกร้อยละ 37.90 ถือหุ้นโดย กรำวด์ พร็อพเพอร์ตี้ พีทีอี แอลทีดี เพื่อประกอบธุรกิจพัฒนำอสังหำริมทรัพย์เพื่อที่
อยู่อำศัย 

กลุ่มบริษัทสำมำรถแสดงได้ตำมรูปดังนี้ 

 
  

 หมำยเหตุ:         * Hoosiers Holdings ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 49 ในบริษัท ออลล์ อินสไปร์-ฮูซิเออร์ สุขุมวิท 50 จ ำกัด 

** Hoosiers Holdings ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 29 และ Kyushu Railway Company ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 20   ในบริษัท เอเอชเจ เอกมัย จ ำกัด 

*** กรำวด์ พร็อพเพอร์ตี้ พีทีอี แอลทีดี ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 37.90 ในบริษัท เอจี ทองหล่อ 16 จ ำกัด 

 

5.  ควำมสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่ 
                    - ไม่มี -  
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2. ลกัษณะกำรประกอบธรุกจิ 

 

กลุ่มบริษัทประกอบธุรกิจพัฒนำโครงกำรอสังหำริมทรัพย์เพื่ออยู่อำศัยทั้งโครงกำรอำคำรชุดที่พักอำศัย
ประเภทคอนโดมิเนียม และโครงกำรอสังหำริมทรัพย์ประเภทแนวรำบ เช่น ทำวน์โฮม ลงทุนในอสังหำริมทรัพย์
เพื่อขำย รวมถึงธุรกิจให้บริกำรเป็นตัวแทนและนำยหน้ำในกำรขำยอสังหำริมทรัพย์ส ำหรับตลำดต่ำงประเทศ 
และธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจอสังหำริมทรัพย์ กลุ่มบริษัทเป็นผู้ประกอบกำรอสังหำริมทรัพย์ที่เน้นพัฒนำ
โครงกำร ในท ำเลที่ตั้งบริเวณแนวระบบขนส่งมวลชนระบบรำงของกรุงเทพฯ โดยเฉพำะรถไฟฟ้ำ BTS สำยสี
เขียวและรถไฟฟ้ำ MRT สำยสีน ้ำเงินเพื่อตอบโจทย์กำรใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่ โดยเน้นฟังก์ชั่นกำรใช้งำน กำร
ออกแบบที่ทันสมัยพร้อมเฟอร์นิเจอร์ที่ครบครัน กำรออกแบบพื้นที่ใช้สอยให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งในส่วนของ
พื้นที่ส่วนกลำงและสิ่งแวดล้อมที่ดี ในรำคำที่ใครๆ สำมำรถเป็นเจ้ำของได้ ตำมแนวคิด Class of Living “ชีวิตที่มี
ระดับ คือชีวิตที่คุณเลือกเอง” 
 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 กลุ่มบริษัทมีโครงกำรประเภทคอนโดมิเนียมที่พัฒนำแล้วเสร็จและปิดโครงกำรแล้ว
จ ำนวน 5 โครงกำร มีโครงกำรที่อยู่ระหว่ำงกำรขำยและก่อสร้ำงจ ำนวน 11 โครงกำร และมีโครงกำรที่อยู่ระหว่ำง
รอกำรพัฒนำและอยู่ระหว่ำงกำรขำยจ ำนวน 2 โครงกำร และโครงกำรประเภททำวน์โฮมที่อยู่ระหว่ำงกำรกำร
ขำยและก่อสร้ำงอีก 1 โครงกำร 
 

2.1 โครงสร้ำงรำยได้ของกลุ่มบริษัท 
 

ตำมงบกำรเงิน ส ำหรับปี 2560 - 2562 สรุปได้ดังนี ้
 

 ด ำเนินกำร
โดย 

2560 2561 2562 

 ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 
รำยได้จำกกำรขำย
อสังหำริมทรัพย ์

ALL 

Rise Estate 

633.39 88.65 1,938.61 84.19 2,347.03 80.43 

รำยได้ค่ำนำยหน้ำและ
รำยได้จำกกำรให้บริกำร 

ALL,  

Thai D, 

ALL Prop 

Rise Estate 

62.38 8.73 321.35 13.95 490.68 16.81 

รวมรำยไดห้ลกั  695.78 97.38 2,259.96 98.14 2,837.81 97.24 

รำยได้อื่น  18.73 2.62 42.59 1.85 80.51 2.76 

รวมรำยไดท้ัง้หมด  714.50 100.00 2,302.56 100.00 2,918.21 100.00 

 

รำยได้รวมของกลุ่มบริษัท ประกอบด้วย 1) รำยได้จำกกำรขำยอสังหำริมทรัพย์ 2) รำยได้ค่ำนำยหน้ำ จำกกำร
ให้บริกำรเป็นนำยหน้ำในกำรขำยอสังหำริมทรัพย์ รวมถึงก ำไรจำกกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์เพื่อขำย 3) 
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2.2  ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ 
 

ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริกำร 
 

2.2.1 ธุรกิจพัฒนำโครงกำรอสังหำริมทรัพย์เพื่อขำย 

โครงกำรอสังหำริมทรัพย์ของกลุ่มบริษัท สำมำรถแบ่งได้เป็น 2 ประเภทหลัก ได้แก่ โครงกำรคอนโดมิเนียมที่พัก
อำศัย และโครงกำรอสังหำริมทรัพย์แนวรำบ 
 

2.2.1.1 โครงกำรคอนโดมิเนียมที่พักอำศัย 

กลุ่มบริษัทพัฒนำโครงกำรอสังหำริมทรัพย์ ประเภทคอนโดมิเนียมทั้งแบบ High Rise และ Low Rise โดยเน้น
ท ำเลที่ตั้งโครงกำรบริเวณแนวระบบขนส่งมวลชนระบบรำงในเขตกรุงเทพฯ เป็นหลักภำยใต้ชื่อโครงกำรดังนี้ 
 

1 ) โครงกำรภำยใต้ชื่อ “The Excel” พัฒนำโครงกำรโดยบริษัทฯ เป็นโครงกำรคอนโดมิเนียมแบบ Low Rise 

ควำมสูงไม่เกิน 8 ชั้น เน้นท ำเลที่ตั้งโครงกำรที่มีประชำกรและผู้อยู่อำศัยหนำแน่น กำรออกแบบมีควำมเป็น
เอกลักษณ์ สวยงำม ทันสมัย และมีกำรบริหำรจัดกำรพื้นที่ใช้สอยในโครงกำรให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งในส่วน
ของพื้นที่ห้องพักอำศัย พื้นที่ส่วนกลำง และสิ่งแวดล้อมโดยรอบ และมุ่งเน้นกำรตอบโจทย์ทุกกำรอยู่อำศัยด้วย
ควำมครบครันอย่ำงมีคุณค่ำและคุ้มค่ำภำยใต้แนวคิด “Luxury Assemble” โดยมีกลุ่มเป้ำหมำยลูกค้ำที่มี
รำยได้ระดับประมำณ 25,000 บำท ถึง 50,000 บำท ต่อเดือน ขนำดห้องตั้งแต่ 25.0 - 49.0 ตำรำงเมตร มีทั้ง
แบบห้องสตูดิโอ และ 1 - 2 ห้องนอน รำคำขำยเฉลี่ยต่อตำรำงเมตรอยู่ระหว่ำง 60,000 บำท ถึง 90,000 บำท 

 

ปัจจุบันกลุ่มบริษัทได้พัฒนำโครงกำรภำยใต้ ชื่อโครงกำร “The Excel” ทั้งหมด 14 โครงกำร สรุปได้ดังนี้ 
 

โครงกำรทีพ่ฒันำแลว้เสรจ็และปิดโครงกำรแลว้ 
 

1. โครงกำร : The Excel Bearing 

  

ที่ตัง้โครงกำร : ซ.ลำซำล 11 (ซอยร่วมพัฒนำ) ถ.ลำซำล (สุขุมวิท 105) แขวงบำงนำ เขตบำงนำ กทม. 
เนือ้ทีด่นิ : 0-2-0 ไร่  
พืน้ทีข่ำย : ประมำณ 1,670 ตำรำงเมตร 
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รำคำขำยเฉลี่ยตอ่ตำรำงเมตร : ประมำณ 63,300 บำท 

ประเภทโครงกำร : คอนโดมิเนียม Low Rise สูง 8 ชั้น 1 อำคำร 

จ ำนวนยนูิต :  60 ยูนิต 

ประเภทหอ้ง :  Studio 25.4 ตำรำงเมตร จ ำนวน 1 ยูนิต 

          1 Bedroom 26.38 - 32.48 ตำรำงเมตร จ ำนวน 58 ยูนิต 

          2 Bedroom 49.0 ตำรำงเมตร จ ำนวน 1 ยูนิต 

มลูคำ่โครงกำร : ประมำณ 105.72 ล้ำนบำท 
 

2. โครงกำร : The Excel Hideaway 

 

ที่ตัง้โครงกำร : ซ.ลำซำล 11 (ซอยร่วมพัฒนำ) ถ.ลำซำล (สุขุมวิท 105) แขวงบำงนำ เขตบำงนำ กทม.   
เนือ้ทีด่นิ : 1-1-25 ไร ่

พืน้ทีข่ำย : ประมำณ 4,212 ตำรำงเมตร 

รำคำขำยเฉลี่ยตอ่ตำรำงเมตร : ประมำณ 64,900 บำท 

ประเภทโครงกำร : คอนโดมิเนียม Low Rise สูง 8 ชั้น 1 อำคำร  
จ ำนวนยนูิต :  159 ยูนิต 

ประเภทหอ้ง :  Studio 24.2 ตำรำงเมตร จ ำนวน 49 ยูนิต 

          1 Bedroom 26.0 - 28.3 ตำรำงเมตร จ ำนวน 106 ยูนิต 

          2 Bedroom 44.5 ตำรำงเมตร จ ำนวน 4 ยูนิต 

 มลูคำ่โครงกำร (โดยประมำณ)  : ประมำณ 273.47 ลำ้นบำท 
 

3. โครงกำร : The Excel Hybrid 
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ที่ตัง้โครงกำร : ซ.ลำซำล 15 ถ.ลำซำล (สุขุมวิท 105) แขวงบำงนำ เขตบำงนำ กทม.   
เนือ้ทีด่นิ : 0-3-15 ไร ่

พืน้ทีข่ำย : ประมำณ 2,195 ตำรำงเมตร 

รำคำขำยเฉลี่ยตอ่ตำรำงเมตร : ประมำณ 72,700 บำท 

ประเภทโครงกำร : คอนโดมิเนียม Low Rise สูง 8 ชั้น 1 อำคำร  
จ ำนวนยนูิต : จ ำนวน 78 ยูนติ 

ประเภทหอ้ง :  1 Bedroom ขนำด 27.0 - 30.0 ตำรำงเมตร จ ำนวน 78 ยูนิต 

 มลูคำ่โครงกำร : ประมำณ 159.49 ล้ำนบำท 
 

4. โครงกำร : The Excel Parc 

 

ที่ตัง้โครงกำร : ซ.ลำซำล 19 ถ.ลำซำล (สุขุมวิท 105) แขวงบำงนำ เขตบำงนำ กทม.   
เนือ้ทีด่นิ : 1-0-2 ไร ่

พืน้ทีข่ำย : ประมำณ 2,906 ตำรำงเมตร 

รำคำขำยเฉลี่ยตอ่ตำรำงเมตร : ประมำณ 64,800 บำท 

ประเภทโครงกำร : คอนโดมิเนียม Low Rise สูง 8 ชั้น 1 อำคำร  
จ ำนวนยนูิต : จ ำนวน 104 ยูนิต 

ประเภทหอ้ง :  1 Bedroom ขนำด 27.5 - 34.0 ตำรำงเมตร จ ำนวน 104 ยูนิต 

มลูคำ่โครงกำร : ประมำณ 188.21 ล้ำนบำท 
 

5. โครงกำร : The Excel Udomsuk 
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ที่ตัง้โครงกำร : ซ.อุดมสุข 29 ถ.สุขุมวิท (ซอยสุขุมวิท 103) แขวงบำงจำก เขตพระโขนง กทม.   
เนือ้ทีด่นิ : 1-2-11 ไร ่

พืน้ทีข่ำย : ประมำณ 6,098 ตำรำงเมตร 

รำคำขำยเฉลี่ยตอ่ตำรำงเมตร : ประมำณ 70,400 บำท 

ประเภทโครงกำร : คอนโดมิเนียม Low Rise สูง 8 ชั้น 1 อำคำร  
จ ำนวนยนูิต :  228 ยูนิต 

ประเภทหอ้ง :  Studio 22.0 ตำรำงเมตร จ ำนวน 65 ยูนิต 

          1 Bedroom 25.00 - 28.00 ตำรำงเมตร จ ำนวน 156 ยูนิต 

          1 Bedroom Plus 37.0 ตำรำงเมตร จ ำนวน 7 ยูนิต 

 มลูคำ่โครงกำร : ประมำณ 429.40 ล้ำนบำท 

 

โครงกำรทีอ่ยูร่ะหวำ่งกำรขำยและกอ่สรำ้ง 
 

6. โครงกำร : The Excel Groove 

 

ที่ตัง้โครงกำร : ซ.ลำซำล 52 ถ.ลำซำล (สุขุมวิท 105) แขวงบำงนำ เขตบำงนำ กทม.   
เนือ้ทีด่นิ : 6-2-60.1 ไร่(เฟส 1 ที่ดิน 2-0-19.9 ไร่, เฟส 2 ที่ดิน 2-1-23.9 ไร่, เฟส 3 ทีด่ิน 2-1-16.3 ไร่) 
พืน้ทีข่ำย : ประมำณ 17,423 ตำรำงเมตร 

รำคำขำยเฉลี่ยตอ่ตำรำงเมตร : ประมำณ 70,200 บำท 

ประเภทโครงกำร : คอนโดมิเนียม Low Rise 5 อำคำร สูง 8 ชั้น (เฟส 1 ม ี1 อำคำร, เฟส 2 มี 2 อำคำร
, เฟส 3 มี 2 อำคำร) 

จ ำนวนยนูิต : 652 ยูนิต 

ประเภทหอ้ง : 1 Bedroom ขนำด 25.0 - 30.0 ตำรำงเมตร จ ำนวน 652 ยูนิต 

มลูคำ่โครงกำร : ประมำณ 1,222.45 ล้ำนบำท 

ควำมคบืหนำ้ในกำรกอ่สรำ้ง : 100% 

ควำมคบืหนำ้ในกำรขำย : 99% 
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7. โครงกำร : The Excel Khu-Khot 

 

ที่ตัง้โครงกำร : ถ.ล ำลูกกำ ต.คูคต อ.ล ำลูกกำ ปทุมธำนี 
เนือ้ทีด่นิ : 5-2-26 ไร ่

พืน้ทีข่ำย : ประมำณ 15,392 ตำรำงเมตร 

รำคำขำยเฉลี่ยตอ่ตำรำงเมตร : ประมำณ 47,200 บำท 

ประเภทโครงกำร : คอนโดมิเนียมสูง 8 ชั้น 3 อำคำร 

จ ำนวนยนูิต :  581 ยูนิต 

ประเภทหอ้ง : 1 Bedroom ขนำด 25.00 - 35.00 ตำรำงเมตร จ ำนวน 581 ยูนิต 

มลูคำ่โครงกำร : ประมำณ 726.78 ล้ำนบำท 

ควำมคบืหนำ้ในกำรกอ่สรำ้ง : 100% 

ควำมคบืหนำ้ในกำรขำย : 100% 
 

8. โครงกำร : The Excel Sukhumvit 50 

 
* พัฒนำโดยบริษัท ออลล์ อินสไปร์-ฮูซิเออร์ สุขุมวิท 50 จ ำกัด (บริษัทร่วมทุน โดยบริษัทฯ ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 51) 

ที่ตัง้โครงกำร : ซอยเริ่มเจริญ แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กทม.  
เนือ้ทีด่นิ : 7-1-32 ไร ่

พืน้ทีข่ำย : ประมำณ 23,612 ตำรำงเมตร 

รำคำขำยเฉลี่ยตอ่ตำรำงเมตร : ประมำณ 86,200 บำท 

ประเภทโครงกำร : คอนโดมิเนียม Low Rise สูง 8 ชั้น 4 อำคำร 
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จ ำนวนยนูิต : 772 ยูนิต 

ประเภทหอ้ง : 1 Bedroom ขนำด 30.0 ตำรำงเมตร จ ำนวน 703 ยูนิต 

                   2 Bedroom ขนำด 48.0 ตำรำงเมตร จ ำนวน 69 ยูนิต 

มลูคำ่โครงกำร : ประมำณ 2,034.63 ล้ำนบำท 

ควำมคบืหนำ้ในกำรกอ่สรำ้ง : 75% 

ควำมคบืหนำ้ในกำรขำย : 63% 
 

9. โครงกำร : The Excel Sukhumvit 71 

 

ที่ตัง้โครงกำร : ซอยปรีดีย์พนมยงค์ 14 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนำ กทม. 
เนือ้ทีด่นิ : 5-3-15 ไร ่

พืน้ทีข่ำย : ประมำณ 19,915 ตำรำงเมตร 

รำคำขำยเฉลี่ยตอ่ตำรำงเมตร : ประมำณ 78,500 บำท 

ประเภทโครงกำร : คอนโดมิเนียม Low Rise สูง 8 ชั้น 3 อำคำร 

จ ำนวนยนูิต : 672 ยูนิต 

ประเภทหอ้ง : 1 Bedroom ขนำด 28.0 - 41.5 ตำรำงเมตร จ ำนวน 672 ยูนิต 

มลูคำ่โครงกำร : ประมำณ 1,564.17 ล้ำนบำท 

ควำมคบืหนำ้ในกำรกอ่สรำ้ง : 51% 

ควำมคบืหนำ้ในกำรขำย : 87% 
 

10. โครงกำร : The Excel Ratchada-Huai Kwang 
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ที่ตัง้โครงกำร : ซอยประชำรำษฎร์บ ำเพ็ญ 10 ถ.รัชดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 
เนือ้ทีด่นิ : 4-3-71 ไร ่

พืน้ทีโ่ครงกำร : ประมำณ 27,893 ตำรำงเมตร 

พืน้ทีข่ำย : ประมำณ 17,567 ตำรำงเมตร 

รำคำขำยเฉลี่ยตอ่ตำรำงเมตร : 87,200 บำท 

ประเภทโครงกำร : คอนโดมิเนียม Low Rise สูง 8 ชั้น 3 อำคำร 

จ ำนวนยนูิต : 592 ยูนิต 

ประเภทหอ้ง : 1 Bedroom ขนำด 25.0 - 34.5 ตำรำงเมตร จ ำนวน 559 ยูนิต 

           2 Bedroom ขนำด 45.25 ตำรำงเมตร จ ำนวน 33 ยูนิต 

มลูคำ่โครงกำร : ประมำณ 1,531.56 ล้ำนบำท 

ควำมคบืหนำ้ในกำรกอ่สรำ้ง : 4% 

ควำมคบืหนำ้ในกำรขำย : 78% 
 

11. โครงกำร : The Excel Lasalle 17 

 

ที่ตัง้โครงกำร : ถ.ลำซำล (สุขมุวิท 105) แขวง บำงนำ เขตบำงนำ กทม. 
เนือ้ทีด่นิ : 5-1-23 ไร ่

พืน้ทีข่ำย : ประมำณ 18,911 ตำรำงเมตร 

รำคำขำยเฉลี่ยตอ่ตำรำงเมตร : ประมำณ 70,600 บำท 

ประเภทโครงกำร : คอนโดมิเนียม Low Rise 

จ ำนวนยนูิต : 581 ยูนิต 

ประเภทหอ้ง : 1 Bedroom ขนำด 25.0 - 30.0 ตำรำงเมตร จ ำนวน 390 ยูนิต 

           1 Bedroom plus ขนำด 34.5 ตำรำงเมตร จ ำนวน 163 ยูนิต 

           2 Bedroom ขนำด 44.0 ตำรำงเมตร จ ำนวน 28 ยูนิต 

มลูคำ่โครงกำร : ประมำณ 1,335 ล้ำนบำท 

ควำมคบืหนำ้ในกำรกอ่สรำ้ง : 1% 

ควำมคบืหนำ้ในกำรขำย : 76% 
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12. โครงกำร : The Excel Ratchada 18 

 

ที่ตัง้โครงกำร : ซอยรัชดำ 18 ถ.รัชดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 
เนือ้ทีด่นิ : 2-2-35 ไร ่

พืน้ทีข่ำย : ประมำณ 7,822 ตำรำงเมตร 

รำคำขำยเฉลี่ยตอ่ตำรำงเมตร : ประมำณ 88,500 บำท 

ประเภทโครงกำร : คอนโดมิเนียม Low Rise 

จ ำนวนยนูิต : 270 ยูนิต 

ประเภทหอ้ง : 1 Bedroom ขนำด 25.0 - 30.0 ตำรำงเมตร จ ำนวน 236 ยูนิต 

           2 Bedroom ขนำด 39.0 - 41.0 ตำรำงเมตร จ ำนวน 34 ยูนิต 

มลูคำ่โครงกำร : ประมำณ 692.24 ล้ำนบำท 

ควำมคบืหนำ้ในกำรกอ่สรำ้ง : 19% 

ควำมคบืหนำ้ในกำรขำย : 65% 

 

13. โครงกำร : The Excel Ladprao-Sutthisan 

 

ที่ตัง้โครงกำร : ซอยลำดพรำ้ว 62 แขวงวังทองหลำง เขตบำงกะปิ กรุงเทพฯ 

เนือ้ทีด่นิ : 3-1-41 ไร ่

พืน้ทีข่ำย : ประมำณ 11,797 ตำรำงเมตร 

รำคำขำยเฉลี่ยตอ่ตำรำงเมตร : ประมำณ 96,200 บำท 

ประเภทโครงกำร : คอนโดมิเนียม Low Rise สูง 8 ชั้น 2 อำคำร 

จ ำนวนยนูิต : 420 ยูนิต 
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ประเภทหอ้ง : 1 Bedroom ขนำด 24.5 - 30.1 ตำรำงเมตร  
          1 Bedroom Plus ขนำด 34.7 ตำรำงเมตร  
มลูคำ่โครงกำร : ประมำณ 1,136 ล้ำนบำท 

ควำมคบืหนำ้ในกำรกอ่สรำ้ง : 1% 

ควำมคบืหนำ้ในกำรขำย : 88% 

 

โครงกำรทีอ่ยูร่ะหวำ่งรอกำรพฒันำและอยูร่ะหวำ่งกำรขำย 

 

14. โครงกำร : The Excel Ratchada 17 

 

ที่ตัง้โครงกำร : ซอยรัชดำ 17 ถ.รัชดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.   
เนือ้ทีด่นิ : 2-2-82 ไร ่

พืน้ทีข่ำย : ประมำณ 6,145 ตำรำงเมตร 

รำคำขำยเฉลี่ยตอ่ตำรำงเมตร : ประมำณ 94,400 บำท 

ประเภทโครงกำร : คอนโดมิเนียม Low Rise สูง 5 - 8 ชั้น 4 อำคำร 

จ ำนวนยนูิต :  235 ยูนิต 

ประเภทหอ้ง : 1 Bedroom ขนำด 25.0 - 33.5 ตำรำงเมตร จ ำนวน 235 ยูนิต 

มลูคำ่โครงกำร : ประมำณ 580.31 ล้ำนบำท 

ควำมคบืหนำ้ในกำรกอ่สรำ้ง : อยู่ระหว่ำงกำรขอ EIA 

ควำมคบืหนำ้ในกำรขำย : 7% 
 

2) โครงกำรภำยใต้ชื่อ “RISE” พัฒนำโดยบริษัทฯ เป็นคอนโดมิเนียมแบบ Low Rise ควำมสูงไม่เกิน 8 ชั้น และ 
High Rise ควำมสูงมำกกว่ำ 8 ชั้น ตั้งอยู่ในท ำเลแนวระบบขนส่งมวลชนหลักของกรุงเทพฯ ใกล้ทำงขึ้นลงทำง
ด่วน และ/หรือใกล้ถนนใหญ่ เน้นลูกค้ำกลุ่มรำยได้ที่มีระดับกลำงถึงระดับบน รูปแบบโครงกำรจะมีลักษณะเปิด
โล่ง มีสระว่ำยน ้ำขนำดใหญ่ สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกครบครันและใช้ระบบ Home Automation มำผสมผสำน
เพื่อตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ ขนำดห้องจะมีตั้งแต่ 25.0 -70.0 ตำรำงเมตร ทั้งแบบสตูดิโอ 1-2 ห้องนอน และแบบ 
Duplex รำคำขำยเฉลี่ยต่อตำรำงเมตรปัจจุบันอยู่ระหว่ำง 80,000 บำท ถึง 140,000 บำท 
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ปัจจุบันบริษัทฯ ได้พัฒนำโครงกำรภำยใต้ชื่อ “RISE” จ ำนวน 2 โครงกำร สรุปได้ดังนี้ 
 

โครงกำรทีอ่ยูร่ะหวำ่งกำรขำยและกอ่สรำ้ง 
 

1. โครงกำร : RISE Rama 9 

 

ที่ตัง้โครงกำร : ถนนพระรำม 9 แขวงบำงกะปิ เขตห้วยขวำง กทม.  

เนือ้ทีด่นิ : 6-0-92 ไร ่

พืน้ทีข่ำย : ประมำณ 19,521 ตำรำงเมตร 

รำคำขำยเฉลี่ยตอ่ตำรำงเมตร : ประมำณ 82,600 บำท 

ประเภทโครงกำร : คอนโดมิเนียม Low Rise สูง 8 ชั้น 4 อำคำร 

จ ำนวนยนูิต : 652 ยูนิต 

ประเภทหอ้ง : 1 Bedroom ขนำด 25.0 - 33.0 ตำรำงเมตร จ ำนวน 636 ยูนิต 

                 2 Bedroom ขนำด 61.0 ตำรำงเมตร จ ำนวน 12 ยูนิต 

                        Duplex ขนำด 70.0 ตำรำงเมตร จ ำนวน 4 ยูนิต 

มลูคำ่โครงกำร : ประมำณ 1,612.10 ล้ำนบำท 

ควำมคบืหนำ้ในกำรกอ่สรำ้ง : 100% 

ควำมคบืหนำ้ในกำรขำย : 100% 

 

2. โครงกำร : RISE Phahol-Inthamara  
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ที่ตัง้โครงกำร : ถนนสุทธิสำรวินิจฉัย แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กทม. 
เนือ้ทีด่นิ : 1-2-92 ไร ่

พืน้ทีข่ำย : ประมำณ 13,041 ตำรำงเมตร 

รำคำขำยเฉลี่ยตอ่ตำรำงเมตร : ประมำณ 136,800 บำท 

ประเภทโครงกำร : คอนโดมิเนียม High Rise สูง 38 ชั้น 

จ ำนวนยนูิต : 384 ยูนิต  
ประเภทหอ้ง : 1 Bedroom ขนำด 37.0 - 38.0 ตำรำงเมตร จ ำนวน 344 ยูนิต 

 2 Bedroom ขนำด 41.0 - 55.0 ตำรำงเมตร จ ำนวน 40 ยูนิต 

มลูคำ่โครงกำร : ประมำณ 1,784.23 ล้ำนบำท 

ควำมคบืหนำ้ในกำรกอ่สรำ้ง : 1% 

ควำมคบืหนำ้ในกำรขำย : 82% 

 

3) โครงกำรภำยใต้ชื่อ “Impression” พัฒนำโดยบริษัทฯ เป็นโครงกำรคอนโดมิเนียมแบบ Low Rise เน้นกลุ่ม
ลูกค้ำรำยได้ระดับบน ในท ำเลที่มีศักยภำพ กำรออกแบบโครงกำรเพื่อตอบสนองผู้อยู่อำศัยที่ต้องกำรควำม
หรูหรำ โดยมีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกที่ครบครันและบริกำรระดับโรงแรม อำทิเช่น สระว่ำยน ้ำบริเวณดำดฟ้ำของ
แต่ละตึก, สระว่ำยน ้ำยำวเชื่อมต่อระหว่ำงตึก, คลับเฮ้ำส์, ที่จอดรถส ำหรับซุปเปอร์คำร์, สปำ และระบบรักษำ
ควำมปลอดภัย 24 ชม. ทั้งนี้ในปัจจุบันกลุ่มบริษัทมีโครงกำรภำยใต้ชื่อ Impression อยู่ 2 โครงกำร สรุปได้ดังนี้ 
 

โครงกำรทีอ่ยูร่ะหวำ่งกำรขำยและกอ่สรำ้ง 
 

1. โครงกำร : Impression Phuket 

 

ที่ตัง้โครงกำร : ถนนเจ้ำฟ้ำตะวันออก ต ำบลฉลอง อ ำเภอเมือง ภูเก็ต 

เนือ้ทีด่นิ : 5-3-35.5 ไร ่

พืน้ทีข่ำย : ประมำณ 7,916 ตำรำงเมตร 

รำคำขำยเฉลี่ยตอ่ตำรำงเมตร : ประมำณ 240,900 บำท 

ประเภทโครงกำร : คอนโดมิเนียม Luxury Villa สูง 3 ชั้น 4 อำคำร 
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จ ำนวนยนูิต : 42 ยูนิต 

ประเภทหอ้ง : 2 Bedroom ขนำด 113.0 - 302.5 ตำรำงเมตร จ ำนวน 42 ยูนิต 

มลูคำ่โครงกำร : ประมำณ 2,047.82 ล้ำนบำท 

ควำมคบืหนำ้ในกำรกอ่สรำ้ง : 68% 

ควำมคบืหนำ้ในกำรขำย : 71% 

 

โครงกำรทีอ่ยูร่ะหวำ่งรอกำรพฒันำและอยูร่ะหวำ่งกำรขำย 

 

2. โครงกำร : Impression Ekkamai 

  
* พัฒนำโดยบริษัท เอเอชเจ เอกมัย จ ำกัด (บริษัทร่วมทุน โดยบริษัทฯ ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 51) 

ที่ตัง้โครงกำร : ถนนเอกมัย แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนำ กทม. 
เนือ้ทีด่นิ : 2-3-3.9 ไร ่

พืน้ทีข่ำย : ประมำณ 21,722 ตำรำงเมตร 

รำคำขำยเฉลี่ยตอ่ตำรำงเมตร : ประมำณ 220,500 บำท 

ประเภทโครงกำร : คอนโดมิเนียม High Rise สูง 25 ชั้น 1 อำคำร และ 43 ชั้น 1 อำคำร 

จ ำนวนยนูิต : 378 ยูนิต 

ประเภทหอ้ง : 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 

มลูคำ่โครงกำร : ประมำณ 4,967 ล้ำนบำท 

ควำมคบืหนำ้ในกำรกอ่สรำ้ง : อยู่ระหว่ำงกำรขอ EIA 

ควำมคบืหนำ้ในกำรขำย : 42% 
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2.2.1.2 โครงกำรอสังหำริมทรัพย์แนวรำบ 
 

โครงกำรอสังหำริมทรัพย์แนวรำบของกลุ่มบริษัทได้แก่ โครงกำรทำวน์โฮม ภำยใต้ชื่อโครงกำร “The Vision”  
 

“The Vision” พัฒนำโดยบริษัทฯ เป็นโครงกำรทำวน์โฮม เน้นท ำเลที่ตั้งในเมือง เพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอ ำนวย
ควำมสะดวกต่ำงๆ และเชื่อมโยงถนนได้หลำยสำย เชื่อมต่อใจกลำงเมืองได้อย่ำงสะดวก โดยกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย 
คือกลุ่มลูกค้ำที่มีรำยได้ระดับกลำง โดยกำรออกแบบให้ใช้พื้นที่ใช้สอยเหมือนบ้ำนเดี่ยว เหมำะกับกำรใช้งำนทั้ง 
ผู้สูงอำยุ วัยท ำงำน และเด็ก เป็นทำวน์โฮม 3 ชั้น มีให้เลือกแบบประเภทหน้ำกว้ำง 5 เมตร และ หน้ำกว้ำง 5.5 
เมตร ปัจจุบันบริษัทฯ ได้พัฒนำโครงกำรภำยใต้ชื่อ The Vision จ ำนวน 1 โครงกำร ได้แก่ โครงกำร The Vision 

Nawamin 85 

 

โครงกำรทีอ่ยูร่ะหวำ่งกำรขำยและกอ่สรำ้ง 
 

1. โครงกำร : The Vision Nawamin 85 

 

ที่ตัง้โครงกำร : ซอยนวมินทร์ 85 ถนนนวมินทร์ แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กทม. 
เนือ้ทีด่นิ : 33-0-33 ไร ่

พืน้ทีข่ำย : ประมำณ 29,292 ตำรำงเมตร 

รำคำขำยเฉลี่ยตอ่ยนูติ : ประมำณ 4,520,000 บำท 

ประเภทโครงกำร : ทำวน์โฮม 2 - 3 ชั้น 

จ ำนวนทำวนโ์ฮม : 308 ยูนิต  
ประเภททำวนโ์ฮม : ทำวน์โฮม 2 ชั้น หน้ำกว้ำง 5.0 เมตร จ ำนวน 109 ยูนิต 

      ทำวน์โฮม 3 ชั้น หน้ำกว้ำง 5.0 - 5.5 เมตร จ ำนวน 199 ยูนิต 

มลูคำ่โครงกำร : ประมำณ 1,391 ล้ำนบำท 

ควำมคบืหนำ้ในกำรกอ่สรำ้ง : 65% 

ควำมคบืหนำ้ในกำรขำย : 54% 
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2.2.2 ธุรกจิใหบ้รกิำรเปน็ตวัแทนและนำยหนำ้ในกำรขำยอสังหำริมทรัพย์ส ำหรับตลำดต่ำงประเทศ 
 

Thai D ประกอบธุรกิจให้บริกำรเป็นตัวแทนและนำยหน้ำในกำรขำยอสังหำริมทรัพย์ให้แก่ลูกค้ำหรือนักลงทุน
ต่ำงประเทศที่มีควำมต้องกำรอสังหำริมทรัพย์ในประเทศไทย เช่น จีน ฮ่องกง สิงคโปร์ และไต้หวัน เป็นต้น ซึ่งเป็น
กลุ่มลูกค้ำที่มีก ำลังซื้อสูงและมีควำมสนใจในอสังหำริมทรัพย์ในประเทศไทย เนื่องจำกมีรำคำถูกเมื่อเทียบกับ
รำคำอสังหำริมทรัพย์ในประเทศของตัวเอง อีกทั้งต้องกำรผลตอบแทนจำกกำรลงทุนและเอำห้องออกให้เช่ำ 
รวมถึงเพื่อใช้เป็นที่พักอำศัยเวลำเข้ำมำท่องเที่ยวหรือพักผ่อนยำมเกษียณในประเทศไทย ทั้งนี้ Thai D ให้บริกำร
เป็นตัวแทนและนำยหน้ำส ำหรับโครงกำรที่กลุ่มบริษัทพัฒนำและมีแผนกำรขำยห้องชุดของโครงกำรให้แก่ลูกค้ำ
ต่ำงประเทศ โดยตำมกฎหมำยที่เกี ่ยวข้องกับกำรถือครองกรรมสิทธิ์ห้องชุดของชำวต่ำงชำติ ได้ก ำหนดให้
ชำวต่ำงชำติสำมำรถถือครองกรรมสิทธิ์ห้องชุดของโครงกำรแต่ละแห่งได้ไม่เกินร้อยละ 49.0 ของพื้นที่ขำย
ทั้งหมดของโครงกำร ในปัจจุบันโครงกำรของกลุ่มบริษัทโดยเฉพำะท ำเลย่ำนถนนสุขุมวิท ถนนพระรำม 9 ถนน
รัชดำภิเษก เป็นที่นิยมและได้รับผลตอบรับที่ดีจำกลูกค้ำชำวต่ำงชำติ   นอกจำกนี้ Thai D ยังให้บริกำรกับ
ผู้ประกอบกำรอสังหำริมทรัพย์รำยอื่นๆ เช่นเดียวกัน โดยกลุ่มบริษัทมีนโยบำยที่จะไม่ให้บริกำรกับโครงกำรที่
อำจจะท ำให้เกิดกำรแข่งขันกับโครงกำรของกลุ่มบริษัทโดยตรง 
 

2.2.3 ธุรกิจลงทุนซื้อขำยอสังหำริมทรัพย์สร้ำงเสร็จแล้ว 
 

ธุรกิจลงทุนซื้อขำยอสังหำริมทรัพย์เกิดขึ้นจำกช่องว่ำงของช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำยของผู้ประกอบกำรพัฒนำ
อสังหำริมทรัพย์ โดยเฉพำะผู้ประกอบกำรรำยเล็กและรำยใหม่ที่เริ่มท ำธุรกิจ ที่อำจไม่สำมำรถเข้ำถึงควำม
ต้องกำรของลูกค้ำได้ ซึ่งกลุ่มบริษัทมองเห็นโอกำสทำงธุรกิจจำกช่องว่ำงดังกล่ำว จึงได้ริเริ่มโมเดลธุรกิจนี้ขึ้น
โดยมีลักษณะเป็นกำรเข้ำลงทุนในอสังหำริมทรัพย์ที่พัฒนำแล้วเสร็จจำกผู้ประกอบกำรรำยอื่นในท ำเลที่มี
ศักยภำพซึ่งกลุ่มบริษัทได้คัดสรรตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำในตลำด น ำห้องมำปรับปรุงและตกแต่งตำม
เอกลักษณ์ของกลุ่มบริษัทเพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม (Value Added) ก่อนที่จะน ำมำขำยให้กับลูกค้ำที่มีควำมต้องกำร 
โดยเฉพำะกลุ่มลูกค้ำที่มีควำมต้องกำรที่จะเห็นห้องชุด ส่วนกลำง และอำคำรที่สร้ำงแล้วเสร็จและพร้อมเข้ำอยู่
ก่อนกำรตัดสินใจซื้อ หรือกลุ่มลูกค้ำที่ต้องกำรซื้อห้องชุดจำกผู้พัฒนำโครงกำรที่เป็นที่รู้จักทั่วไปในตลำด อยู่ใน
ท ำเลที่ดี ที่รำคำสมเหตุสมผล เป็นต้น 
 

กลุ่มบริษัทได้เริ่มด ำเนินธุรกิจข้ำงต้น ตั้งแต่ปี 2560 โดยให้ควำมส ำคัญในกำรคัดเลือกห้องชุดของโครงกำรที่จะ
เข้ำลงทุนในลักษณะเดียวกันกับกำรหำที่ดินเพื่อน ำมำพัฒนำโครงกำรอสังหำริมทรัพย์ของกลุ่มบริษัท ซึ่งมี
ปัจจัยหลักในกำรพิจำรณำได้แก่ ควำมต้องกำรของลูกค้ำ ท ำเลที่ตั้ง รำคำ รวมถึงศักยภำพที่จะน ำห้องมำ
ปรับปรุง ตกแต่งเพื่อน ำไปขำยต่อให้กับลูกค้ำ โครงกำรแรกที่กลุ่มบริษัทลงทุนผ่ำนบริษัทใหญ่หรือ ALL คือ 15 

Sukhumvit Residences ซึ ่งซื ้อมำจำกเจ้ำของโครงกำรเดิมเป็นจ ำนวน 25 ห้อง หลังจำกน ำห้องชุดมำ
ตรวจสอบและตกแต่งเพิ่มเติม ก็ได้น ำห้องชุดทั้งหมดมำขำยผ่ำนช่องทำงกำรจ ำหน่ำยห้องชุดของกลุ่มบริษัท ซึ่ง
สำมำรถปิดกำรขำยห้องทั้งหมดได้ภำยในช่วงไตรมำส 1 ของปี 2561 ทั้งนี้เพื่อให้กำรท ำธุรกิจนี้มีแผนกำรด ำเนิน
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ธุรกิจที่มีควำมชัดเจน บริหำรงำนโดยทีมงำนที่มีควำมเป็นมืออำชีพ และสร้ำงแบรนด์เพื่อให้เป็นที่รู้จักของลูกค้ำ 
จึงได้เปิดตัวแบรนด์ใหม่ของกลุ่มบริษัทคือ “Rise Venture” ภำยใต้ RISE ในเดือนสิงหำคม 2561 ซึ่งหลังจำก
เปิดตัวไม่นำน ก็ได้เข้ำลงทุนในห้องชุดของโครงกำร ฮิว สุขุมวิท และยังมีโครงกำรที่อยู่ระหว่ำงกำรศึกษำก่อนที่จะ
เข้ำลงทุนอีกจ ำนวน 4 – 5 โครงกำร        
    
ทั้งนี้ กำรด ำเนินธุรกิจของ Rise Venture เริ่มจำกกำรรวบรวมข้อมูลควำมต้องกำรของผู้ซื้อทั้งชำวไทยและ
ชำวต่ำงชำติ จำกแหล่งข้อมูลต่ำงๆ ได้แก่ ข้อมูลที่ได้รับจำกทีมขำยต่ำงประเทศของ Thai D ในระหว่ำงกำรท ำ 

Roadshow และออกงำนอสังหำริมทรัพย์ที่ต่ำงประเทศ ข้อมูลจำกกำรส ำรวจของทีมงำนฝ่ำยขำยและกำรตลำด
ของบริษัทฯ รวมถึงข้อมูลจำกเว็บไซท์และสื่อออนไลน์ต่ำงๆ เช่น Facebook และ Google โดยทีมบริหำรของ 
RISE จะน ำข้อมูลที่รวบรวมมำวิเครำะห์คัดเลือกโครงกำรของผู้พัฒนำอสังหำริมทรัพย์รำยอื่นที่สร้ำงแล้วเสร็จ
แต่อำจจะยังขำยไม่หมด โดยนอกจำกจะคัดเลือกจำกตัวโครงกำรแล้ว ก็จะคัดเลือกเป็นรำยห้องด้วย หลังจำกนั้น 
RISE จะน ำห้องชุดที่ได้มำสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม เช่น กำรปรับปรุงห้องให้ได้ตำมคุณภำพและมำตรฐำนของกลุ่มบริษัท 
ตกแต่งห้องให้ดูสวยงำม น่ำอยู่ ตอบโจทย์ควำมต้องกำรของลูกค้ำ เพื่อน ำเสนอให้แก่ลูกค้ำในรำคำที่คุ้มค่ำ 
ภำยในระยะเวลำที ่ลูกค้ำต้องกำรเข้ำพักอำศัย รวมถึงกำรบริกำรที่สนับสนุนกำรขำยต่ำงๆ ทั ้งด้ำนกำร
ประสำนงำนกับธนำคำรหรือสถำบันกำรเงินที่จะปล่อยกู้สินเชื่อให้กับลูกค้ำ กำรตรวจห้องของลูกค้ำ และกำร
โอนกรรมสิทธิ์ 
 

 

 

2.2.4 ธุรกิจให้บริกำรบริหำรจัดกำรนิติบุคคลอำคำรชุด 
 

เพื่อสร้ำงควำมประทับใจที่ดีให้กับลูกค้ำ กลุ่มบริษัทมี ALL Prop ท ำหน้ำที่ให้บริกำรด้ำนกำรบริหำรจัดกำรนิติ
บุคคลอำคำรชุดให้กับโครงกำรที่พัฒนำโดยกลุ่มบริษัท โดยจะเริ่มให้บริกำรแก่ลูกค้ำตั้งแต่วันแรกที่เริ่มมีกำรโอน
ห้องชุดของโครงกำร และให้บริกำรต่อเนื่องเป็นระยะเวลำอีกอย่ำงน้อย 1 ปี ขอบเขตของกำรให้บริกำรครอบคลุม
ตั้งแต่กำรบริหำรจัดกำรนิติบุคคลอำคำรชุด งำนซ่อมบ ำรุง รวมถึงงำนรักษำควำมปลอดภัยและอื่นๆ โดย
หลังจำกให้บริกำรครบ 1 ปีแล้ว คณะกรรมกำรนิติบุคคลจะเป็นผู้พิจำรณำคัดเลือกบริษัทผู้ให้บริกำรใหม่ซึ่ง
อำจจะพิจำรณำให้ ALL Prop บริหำรจัดกำรต่ออีกได้  
 

2.3 กำรตลำดและกำรแข่งขัน 
 

ลักษณะลูกค้ำและกลุ่มเป้ำหมำย 
 

กลุ่มบริษัทก ำหนดกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยตำมแบรนด์ของกลุ่มบริษัท สรุปได้ดังนี้ 

รวบรวมขอ้มลู 
Demand

วิเคราะหแ์ละ
คดัเลือก
โครงการ

คดัเลือกหอ้งพกั
ที่มีศกัยภาพ Value Added ขาย
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กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยของแบรนด์ “The Excel” เป็นกลุ่มลูกค้ำวัยท ำงำนที่เริ่มมองหำที่พักอำศัยเป็นของตัวเอง 
ในเขตชุมชนเมือง ช่วงอำยุ 25-35 ปี มีรำยได้เฉลี่ยไม่เกิน 50,000 บำท/เดือน ซึ่งกลุ่มบริษัทมองว่ำเป็นฐำน
ลูกค้ำขนำดใหญ่เพรำะเป็นกลุ่มที่เริ่มมีจ ำนวนมำกขึ้นและมีรำยได้ประจ ำจำกกำรท ำงำนที่เริ่มมีควำมมั่นคงมำก
ขึ้น หลังจำกพ้นช่วงจบกำรศึกษำมำเป็นเวลำ 4 – 5 ปี มีรำยได้เพียงพอที่จะซื้อห้องชุดคอนโดมิเนียมมำเพื่ออยู่
อำศัยแทนที่ของกำรเช่ำที่พักอำศัยได้ กลุ่มลูกค้ำหลักอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มลูกค้ำประเภท Dual Income, No 

Kids (DINKs) ซึ่งเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีชีวิตคู่โดยไม่มีลูก และเป็นกลุ่มที่มีควำมมั่นคงทำงกำรเงิน 
 

กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยของแบรนด์ “RISE” เป็นกลุ่มลูกค้ำที่มีรำยได้ระดับ กลำง-กลำงบน และเป็นกลุ่มลูกค้ำวัย
ท ำงำน ช่วงอำยุ 25-35 ปี  เช่นเดียวกับ The Excel แต่เป็นกลุ่มลูกค้ำที่มีรำยได้เฉลี่ยสูงกว่ำกลุ่มลูกค้ำของ The 

Excel  
 

กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยของแบรนด์ “The Impression” เป็นกลุ่มลูกค้ำรำยได้ระดับบนทั้งคนไทยและคนต่ำงชำติ ซึ่ง
ต้องกำรบ้ำนพักตำกอำกำศที่มีควำมหรูหรำ  
 

กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยของแบรนด์ “The Vision” เป็นกลุ่มลูกค้ำที่มีรำยได้ระดับกลำง-กลำงบน เช่นเดียวกับ The 

Excel และ RISE แต่ต้องกำรควำมเป็นบ้ำนพักอำศัยมำกขึ้น ซึ่งเหมำะแก่กลุ่มลูกค้ำที่เป็นครอบครัว 

 

 

 

กลุ่มบริษัทเริ่มต้นกำรก ำหนดกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยของโครงกำร จำกกำรศึกษำอุปสงค์ของพื้นที่ที่ต้องกำร
พัฒนำโครงกำร หลังจำกนั้นจะพัฒนำโครงกำรโดยคัดเลือกแบรนด์ที่เหมำะสมกับกลุ่มลูกค้ำในพื้นที่ ท ำให้กลุ่ม
บริษัทสำมำรถพัฒนำโครงกำรที่ตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำในพื้นที่นั้นๆได้อย่ำงตรงจุด 
 

 

 

 

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

รูปแบบโครงการ
Accessible Luxury Luxury

ระดบักลาง

ระดบับน
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กำรจ ำหน่ำยและช่องทำงกำรจ ำหน่ำย 
 

1. กลุ่มลูกค้ำในประเทศ : กลุ่มบริษัทมีทีมขำยที่มีควำมเป็นมืออำชีพ มีประสบกำรณ์สูง และมีควำมรู้ควำม
เข้ำใจในอุตสำหกรรมอสังหำริมทรัพย์เป็นอย่ำงดี รวมถึงมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนและเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน
กับกลุ่มบริษัท ทีมขำยของกลุ่มบริษัทมีควำมสำมำรถในกำรอธิบำยรำยละเอียดของโครงกำรทั้งแนวคิด
กำรออกแบบ รูปลักษณ์ ท ำเล ควำมโดดเด่นและควำมน่ำสนใจของโครงกำร และสภำพตลำดโดยรอบให้แก่
ลูกค้ำได้เป็นอย่ำงดี รวมถึงมีกำรออกบูธตำมงำนอีเว้นท์ต่ำงๆ และสร้ำงส ำนักงำนขำยบนพื้นที่โครงกำร 
และตำมสถำนที่ที่มีผู้คนหนำแน่นใกล้กับโครงกำรและเป็นที่สังเกตได้ง่ำย เช่น ส ำนักงำนขำย (Sale Gallery) 
ที่บริเวณซอยสุขุมวิท 50 ถนนลำดพร้ำว ถนนรัชดำภิเษก และที่ซอยลำซำล นอกจำกนี้กลุ่มบริษัทยังช่อง
ทำงกำรขำยใหม่ โดยกำรจองห้องและกำรช ำระเงินผ่ำนระบบออนไลน์และระบบ QR payment ช่วยให้ลูกค้ำ
มีควำมสะดวกสบำยและช่วยประหยัดเวลำในกำรเดินทำงมำจองซ้ือโครงกำร 
 

 

รูปประกอบ ส ำนักงำนขำยที่บริเวณถนนรัชดำภิเษก 
 

2. กลุ่มลกูค้ำชำวต่ำงชำติ : กลุ่มบริษัทไม่มีควำมต้องกำรพึ่งพิงลูกค้ำกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง จึงขยำยกลุ่มลูกค้ำไปยัง
กลุ่มลูกค้ำชำวต่ำงชำติ ซึ่งมีกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยหลักในต่ำงประเทศได้แก่ สำธำรณรัฐประชำชนจีน เขต
บริหำรพิเศษฮ่องกงแห่งสำธำรณรัฐประชำชนจีน ประเทศสิงคโปร์ ประเทศไต้หวัน และประเทศมำเลเซีย โดย 
Thai D ซึ่งมีควำมช ำนำญในตลำดประเทศดังกล่ำวเป็นพิเศษ มีทีมขำยที่มีควำมเข้ำใจในควำมต้องกำรของ
ลูกค้ำชำวต่ำงชำติเป็นอย่ำงดี อีกทั้งเพื่อเพิ่มช่องทำงในกำรขำยและกระจำยกลุ่มลูกค้ำในต่ำงประเทศให้
ทั่วถึงมำกยิ่งขึ้น Thai D ได้ใช้ระบบตัวแทนขำยย่อย (sub agent) ซึ่งมีเครือข่ำยอยู่ในสำธำรณรัฐประชำชน
จีน เขตบริหำรพิเศษฮ่องกงแห่งสำธำรณรัฐประชำชนจีน ประเทศสิงคโปร์ ประเทศไต้หวัน ประเทศบรูไน และ
ประเทศมำเลเซีย โดยให้ sub agent ซึ่งเป็นคนท้องถิ่นและประจ ำอยู่ในแต่ละประเทศนั้นๆ เป็นผู้แนะน ำเสนอ
ขำยสินค้ำ และให้ผลตอบแทนเป็นค่ำนำยหน้ำแก่ sub agent นั้นๆ รวมถึงกำรจัดท ำ Road Show ใน
ต่ำงประเทศ อำทิ สำธำรณรัฐประชำชนจีน และประเทศไต้หวัน เป็นต้น ทั้งนี้สัดส่วนกำรขำยห้องชุดในแต่ละ
โครงกำรจะไม่เกินร้อยละ 49 ของพื้นที่ขำยทั้งหมด 
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ภำวะอตุสำหกรรม 
 

เศรษฐกิจโดยรวม 
 

แนวโน้มเศรษฐกิจไทยโดยรวมที่ผ่ำนมำมีแนวโน้มกำรขยำยตัวลดลง โดยในปี 2562 GDP มีกำรขยำยตัวเพิ่มขึ้น
ในอัตรำร้อยละ 2.4 ปรับตัวลดลงจำกปี 2561 ซึ่ง GDP ขยำยตัวอยู่ที่ร้อยละ 4.1  
 

โดยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติได้คำดกำรณ์แนวโน้มธุรกิจปี 2563 ว่ำ GDP มี
แนวโน้มที่จะขยำยตัวในกรอบร้อยละ 1.5 – 2.5 ซึ่งมีปัจจัยจำก 1) ปริมำณกำรส่งออกสินค้ำมีแนวโน้มฟื้นตัวช้ำ
กว่ำที่คำด ตำมปริมำณกำรค้ำโลกที่ชะลอลงจำกกำรกีดกันทำงกำรค้ำ 2) กำรลงทุนภำคเอกชนมีแนวโน้มชะลอ
ลง โดยมีผลมำจำกควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรและควำมเชื่อมั่นต่อกำรลงทุนของภำคธุรกิจซึ่งปรับ ลดลง
ต่อเนื่อง อีกทั้งมีกำรเลื่อนแผนลงทุนโครงกำรร่วมลงทุนของรัฐและเอกชน 3) กำรใช้จ่ำยภำครัฐมีแนวโน้ม
ขยำยตัวต ่ำกว่ำที่ประเมินไว้ตำมควำมสำมำรถในกำรก่อหนี้ผูกพันงบประมำณรำยจ่ำยข้ำมปีของหน่วยงำน
ภำครัฐตำม พ.ร.บ. วิธีกำรงบประมำณฉบับใหม่และกำรปรับลดกรอบงบลงทุนของรัฐวิสำหกิจในปี 2563 
ประกอบกับควำมล่ำช้ำของ พ.ร.บ. งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 4) กำรบริโภค
ภำคเอกชนซึ่งมีแนวโน้มชะลอลง ตำมปัจจัยด้ำนรำยได้ครัวเรือนที่ชะลอลงและภัยแล้ง  5) กำรแพร่ระบำดของ
ไวรัสโควิด-19 
 

อย่ำงไรก็ดีจำกกำรที่ภำครัฐมีกำรออกมำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจด้ำนอสังหำริมทรัพย์ช่วงปลำยปี 2562 และ
อำจมีกำรออกมำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมในปี 2563 ประกอบกับอัตรำดอกเบี้ยซึ่งมีแนวโน้มปรับตัว
ลดลงจะเป็นปัจจัยส่งเสริมให้แนวโน้มของอุตสำหกรรมอสังหำริมทรัพย์มีภำพรวมที่ดีขึ้น 
  
โดยอัตรำดอกเบี้ยสินเชื่อที่อยู่อำศัย ณ สิ้นปี ปี 2562 อัตรำดอกเบี้ยสินเชื่อที่อยู่อำศัยลอยตัวของบุคคลทั่วไป 
(MRR) ของ 6 ธนำคำรใหญ่ (ธนำคำรอำคำรสงเครำะห์, ธนำคำรกสิกรไทย, ธนำคำรกรุงเทพ, ธนำคำรกรุงศรี
อยุธยำ, ธนำคำรกรุงไทย และธนำคำรไทยพำณิชย์) ปรับตัวลงมำอยู่ที่ร้อยละ 6.82  
 

อุตสำหกรรมอสังหำริมทรัพย์ที่อยู่อำศัย 
 

อปุทำนทีอ่ยูอ่ำศัย 
 

จำกข้อมูลของบจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟรส์ (AREA) ในช่วง 5 ปีที่ผ่ำนมำตั้งแต่ปี 2558-2562 
แสดงให้เห็นว่ำ มีจ ำนวนยูนิตขำยใหม่ในแต่ละปีเพิ่มขึ้นเล็กน้อย โดยมูลค่ำรวมของปี 2562 ลดลงจำกสิ้นปี 2561 

ประมำณ 15.7% หรือลดลง 88,900 ล้ำนบำท และจ ำนวนยูนิตลดลง 4.9% หรือลดลง 6,143  ยูนิต โดยมีรำคำ
เฉลี่ยต่อยูนิตลดลง 12% จำกรำคำเฉลี่ยต่อยูนิตในปี 2651ที่รำคำ 4.55 ล้ำนบำท ลดลงเหลือ 4.00 ล้ำนบำท ใน
ปี 2562 
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แผนภูมิ 1 มูลค่ำรวมและจ ำนวนยูนิตขำยใหม่ ปี 2558-2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิ 2 รำคำขำยเฉลี่ยต่อยูนิต ปี 2558-2562 
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ที่มา : บจก.เอเจนซ่ี ฟอร ์เรยีลเอสเตท แอฟแฟรส์ (AREA) 

ที่มา : บจก.เอเจนซ่ี ฟอร ์เรยีลเอสเตท แอฟแฟรส์ (AREA) 
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อุปทำนคงเหลือ  
 

ณ สิ้นปี 2562 มีที่อยู่อำศัยเหลือขำยทั้งสิ้น 218,881 ยูนิต เพิ่มขึ้นจำกปี 2561 14,296 ยูนิต (7.16%) โดยเป็น
ที่อยู่อำศัยประเภทคอนโดมิเนียมมำกที่สุด 93,882 ยูนิต(42.9%) มูลค่ำ 358,230 ล้ำนบำท รองลงมำคือ ทำวน์
เฮ้ำส์ 66,510 ยูนิต(30.4%) มูลค่ำ 181,685 ล้ำนบำท และ บ้ำนเดี่ยว 37,506 ยูนิต(17.1%) มูลค่ำรวม 67,137 
ล้ำนบำท 

ตำรำง 1 อุปทำนคงเหลือสะสม ปี 2558-2562 
 

เวลำ จ ำนวนยนูิตคงเหลอื เพิม่ขึน้ %เพิม่ขึน้ 

ณ สิ้นปี 2558                  171,905              4,348  2.59% 

ณ สิ้นปี 2559                  184,329            12,424  7.23% 

ณ สิ้นปี 2560                  195,227            10,898  5.91% 

ณ สิ้นปี 2561                  199,768              4,541  2.33% 

ณ สิ้นปี 2562                  218,881            14,296  7.16% 

 

 

ตำรำง 2 สัดส่วนอุปทำนคงเหลือสะสม ณ สิ้นป ี2562 
 

ประเภท จ ำนวนยนูิตที่คงเหลอื % มลูคำ่ % 

บ้ำนเดี่ยว 37,506 17.14% 297,231 32.15% 

บ้ำนแฝด 16,305 7.45% 67,137 7.26% 

ทำวน์เฮำส์ 66,510 30.39% 181,685 19.65% 

ตึกแถว 3,997 1.83% 17,826 1.93% 

คอนโดมิเนียม 93,882 42.89% 358,230 38.75% 

ที่ดินจัดสรร 681 0.31% 2,466 0.27% 

รวม 218,881 100.00% 924,575 100.00% 

 

 

อปุสงคท์ีอ่ยูอ่ำศัย 
 

ในปี 2563 มีที่อยู่อำศัยขำยไปทั้งสิ้น 99,862 ยูนิต มูลค่ำรวม 403,106 ล้ำนบำทเป็นที่อยู่อำศัยประเภท
คอนโดมิเนียมมำกที่สุด 54,303 ยูนิต (54.4%) มูลค่ำรวม 209,254 ล้ำนบำท รองลงมำคือทำวน์เฮ้ำส์ 28,699 

ยูนิต (28.7%) มูลค่ำรวม 80,046 ล้ำนบำท และ บ้ำนเดี่ยว 11,010 ยูนิต(11.0%) มูลลค่ำรวม 86,949 ล้ำนบำท 
 

 

 

 

 

ที่มา : บจก.เอเจนซ่ี ฟอร ์เรยีลเอสเตท แอฟแฟรส์ (AREA) 

ที่มา : บจก.เอเจนซ่ี ฟอร ์เรยีลเอสเตท แอฟแฟรส์ (AREA) 
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ตำรำง 3 จ ำนวนยูนิตที่ขำยได้และมูลค่ำรวม ปี 2562 
 

ประเภท จ ำนวนยนูิตทีข่ำยได้ % มลูคำ่ % 

บ้ำนเดี่ยว 11,010 11.03% 86,949 21.57% 

บ้ำนแฝด 4,598 4.60% 20,279 5.03% 

ทำวน์เฮำส์ 28,699 28.74% 80,046 19.86% 

ตึกแถว 1,149 1.15% 6,184 1.53% 

คอนโดมิเนียม 54,303 54.38% 209,254 51.91% 

ที่ดินจัดสรร 103 0.10% 394 0.10% 

รวม 99,862 100.00% 403,106 100.00% 

 

 

ทั้งนี้เมื่อพิจำรณำเปรียบเทียบจ ำนวนยูนิตที่ขำยได้ในช่วง 5 ป ี ที่ผ่ำนมำ จะเห็นได้ว่ำในช่วงครึ่งปีแรกจะขำยได้
มำกกว่ำครึ่งปีหลัง (ปี 2558-2561) มีเพียงปี 2662 ที่ยอดขำยครึ่งปีแรกสูงกว่ำครึ่งปีหลังเล็กน้อย และจ ำนวนยู
ที่ขำยได้ทั้งหมดคือ 99,862 ยูนิต ซึ่งขำยได้น้อยกว่ำในปี 2561 อยู่ 20,715 ยูนิต หรือคิดเป็น 17.2% 
 

แผนภูมิ3 จ ำนวนยูนิตที่ขำยได้ ปี 2558-2562 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : บจก.เอเจนซ่ี ฟอร ์เรยีลเอสเตท แอฟแฟรส์ (AREA) 
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กลยทุธก์ำรแขง่ขนั 

 

กำรคดัเลอืกท ำเลทีต่ั้งโครงกำรทีม่ีศกัยภำพ 
 

กลุ่มบริษัทให้ควำมส ำคัญกับกำรคัดเลือกท ำเลที่ตั ้งของโครงกำร โดยมีปัจจัยหลักที่ใช้ในกำรประกอบกำร
พิจำรณำคือ จ ำนวนและควำมหนำแน่นของประชำกรในบริเวณที่ตั้งโครงกำร เส้นทำงและระยะเวลำที่ผู้พักอำศัย
จะใช้ในกำรเดินทำงเพื่อเข้ำถึงแหล่งชุมชน แหล่งท ำงำนหรือย่ำนธุรกิจ ระบบสำธำรณูปโภคและโครงสร้ำงพื้นฐำน
ที่อ ำนวยควำมสะดวกในบริเวณรอบๆ โครงกำร โดยเฉพำะระบบเส้นทำงกำรคมนำคมขนส่งสำธำรณะ ได้แก่ 
สถำนีขนส่งมวลชนระบบรำงทั้ง BTS และ MRT จุดขึ้น-ลงของระบบทำงพิเศษหรือทำงด่วน เป็นต้น ถึงแม้ว่ำที่ตั้ง
ของโครงกำรอำจจะไม่ได้อยู่ในระยะเดินเท้ำจำกจุดคมนำคมขนส่งสำธำรณะ แต่ก็อยู่ในระยะที่ผู ้พักอำศัย
สำมำรถเดินทำงได้สะดวกสบำยและสำมำรถเข้ำออกโครงกำรได้จำกหลำยเส้นทำง  
 

กลุ่มบริษัทน ำหลักกำรข้ำงต้นมำใช้ตั้งแต่โครงกำรแรกๆ โดยเริ่มต้นจำกเขตพื้นที่ซึ ่งมีควำมเชี่ยวชำญ คือ 
กรุงเทพมหำนครฝั่งตะวันออก ได้แก่ ย่ำนอุดมสุข แบริ่ง และซอยลำซำล ซึ่งเป็นท ำเลที่มีศักยภำพด้ำนกำรเติบโต
ของพื้นที่อยู่อำศัย เนื่องจำกเป็นเขตชุมชนอยู่ไม่ไกลจำกแหล่งท ำงำน มีโรงเรียน โรงพยำบำล ศูนย์กำรค้ำและสิ่ง
อ ำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ ครบถ้วน ด้ำนเส้นทำงคมนำคมสำธำรณะสำมำรถเชื่อมต่อสู่ใจกลำงเมืองได้อย่ำง
สะดวก ทั้งทำงรถยนต์และรถไฟฟ้ำ BTS สำยสีเขียว ส่วนต่อขยำยอ่อนนุช-แบริ่ง จึงท ำให้โครงกำรในระยะแรก
ของกลุ่มบริษัทอยู่ในบริเวณนี้ทั้งหมด ได้แก่ The Excel Bearing, The Excel Hideaway, The Excel Hybrid, 

The Excel Parc, The Excel Groove และ The Excel Udomsuk  ด้วยควำมส ำเร็จด้ำนยอดขำยที่ ได้รับกำร
ตอบรับจำกลูกค้ำเป็นอย่ำงดีจนสำมำรถปิดกำรขำยแต่ละโครงกำรได้อย่ำงรวดเร็ว กลุ่มบริษัทจึงได้น ำแนวคิด
ข้ำงต้นมำปรับใช้ในกำรคัดเลือกท ำเลเพื่อพัฒนำโครงกำรต่ำงๆ เมื่อเริ่มมีโครงกำรในเขตเมืองมำกขึ้น โดยเฉพำะ
ท ำเล รัชดำ-พระรำม 9 ซึ่งกลุ่มบริษัทมองว่ำเป็นท ำเลที่มีศักยภำพอีกแห่งหนึ่ง เนื่องจำกเป็นพื้นที่ที่รองรับกำร
ขยำยตัวของศูนย์กลำงธุรกิจ (CBD) ที่ขยับขยำยออกไปจำกเขตสีลม สำทร และสุขุมวิทชั้นใน ซึ่งเริ่มมีอำคำร
ส ำนักงำนเพิ่มมำกขึ้น รวมถึงเป็นศูนย์รวมด้ำนกำรคมนำคม ทั้งทำงรถยนต์เนื่องจำกมีกำรเชื่อมต่อของถนน
สำยหลักหลำยเส้นทำง เช่น สุขุมวิท, อโศก, ดินแดง, พระรำม 9 และ วิภำวดีรังสิต และทำงขนส่งระบบรำง
สำธำรณะทั้งรถไฟฟ้ำ BTS, MRT และ Airport Link ทั้งหมดนี้เป็นปัจจัยหลักที่ท ำให้กลุ่มบริษัทเริ่มเข้ำไปพัฒนำ
โครงกำรในบริเวณดังกล่ำวเพิ่มมำกขึ้น 
 

กำรตั้งรำคำสอดคล้องกับควำมต้องกำรของกลุ่มเป้ำหมำย 
 

กำรตั้งรำคำห้องชุดโครงกำรของกลุ่มบริษัทจะต้องสอดคล้องกับกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยและเป็นรำคำที่แข่งขันได้
กับโครงกำรของผู้ประกอบกำรรำยอื่นๆ ในบริเวณที่ใกล้เคียงกัน โดยที่ผ่ำนมำ กำรพัฒนำโครงกำรโดยเฉพำะ
แบรนด์ The Excel กลุ่มบริษัทได้ก ำหนดกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยหลักที่ชัดเจนคือ กลุ่มวัยเริ่มท ำงำน ซึ่งเป็นกลุ่มที่
เริ่มมองหำที่พักอำศัยเป็นของตัวเองในเขตชุมชนเมือง มีช่วงอำยุประมำณ 25 - 35 ปี โดยที่มีรำยได้เฉลี่ยต่อ
เดือนในระดับ 25,000 - 50,000 บำท ซึ่งกลุ่มบริษัทมองว่ำเป็นฐำนลูกค้ำขนำดใหญ่และเป็นช่วงวัยที่มีควำม
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ต้องกำรที่อยู่อำศัยเป็นของตนเองเพรำะมีรำยได้ประจ ำจำกกำรท ำงำนที่เริ่มมีควำมมั่นคงมำกขึ้น หลังจำกพ้น
ช่วงจบกำรศึกษำมำเป็นเวลำ 4 - 5 ปี มีรำยได้เพียงพอที่จะซื้อห้องชุดคอนโดมิเนียมที่รำคำไม่สูงมำกเพื่ออยู่
อำศัยแทนที่ของกำรเช่ำที่พักอำศัยได้ ในขณะที่โครงกำรที่พัฒนำภำยใต้แบรนด์ RISE จะเป็นกลุ่มลูกค้ำวัย
ท ำงำน ช่วงอำยุ 25 - 35 ปี เช่นเดียวกับ The Excel แต่เป็นกลุ่มลูกค้ำที่มีรำยได้เฉลี่ยต่อปีสูงกว่ำแบรนด์ The 

Excel จำกควำมชัดเจนของกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยและเหตุผลสนับสนุนข้ำงต้น ท ำให้กลุ่มบริษัทสำมำรถตั้งรำคำที่
เหมำะกับกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยของโครงกำรแต่ละแห่ง รวมไปถึงกำรวำงแผนกำรตลำดและโปรโมชั่นต่ำงๆ ที่จะ
ช่วยดึงดูดควำมสนใจของกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยต่อโครงกำรของกลุ่มบริษัท ตัวอย่ำงเช่น กำรออกบูทในงำน
อสังหำริมทรัพย์และห้ำงสรรพสินค้ำเพื่อประชำสัมพันธ์โครงกำร กำรให้ลูกค้ำที่มีควำมสนใจในโครงกำรได้จอง
สิทธิเพื่อรับส่วนลดพิเศษ กำรจัดโปรโมชั่นเพื่อกระตุ้นยอดขำยในช่วงที่ใกล้จะปิดโครงกำร เป็นต้น  
 

นอกจำกนี้ กลุ่มบริษัทจะเข้ำไปศึกษำโครงกำรอสังหำริมทรัพย์ของผู้ประกอบกำรอื่น ในบริเวณใกล้เคียง เพื่อ
น ำมำเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ โดยเฉพำะในด้ำนกำรก ำหนดรำคำขำย กำรตลำดและโปรโมชั่นต่ำงๆ ทั้งนี้ กำรตั้ง
รำคำห้องชุดโครงกำรของกลุ่มบริษัท กำรก ำหนดกลยุทธ์กำรตลำด โปรโมชั่นส่งเสริมกำรขำยต่ำงๆ จะต้อง
สำมำรถแข่งขันกับโครงกำรอื่นๆ ได้ โดยที่ยังสำมำรถรักษำอัตรำกำรท ำก ำไรของโครงกำรตำมแผนกำรศึกษำ
ควำมเป็นไปได้ (Feasibility Study) ที่กลุ่มบริษัทได้วำงแผนไว้ 
 

กำรออกแบบทีท่นัสมัยตอบโจทยค์นรุน่ใหม่ 
 

กลุ่มบริษัทให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำโครงกำรภำยใต้แนวคิด “We Make Luxury Accessible” ซึ่งหมำยถึง
กำรสร้ำงผลิตภัณฑ์ที่หรูหรำแต่ในรำคำที่จับต้องได้ โดยเริ่มจำกกำรออกแบบโครงกำรที่เป็นเอกลักษณ์ สวยงำม 
ทันสมัย เพื่อสร้ำงควำมแตกต่ำงจำกโครงกำรอื่นๆ ในบริเวณใกล้เคียงที่มีระดับรำคำเดียวกัน มุ่งเน้นกำรบริหำร
จัดกำรพื้นที่ใช้สอยในโครงกำรให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งในส่วนของพื้นที่ห้องพักอำศัย พื้นที่ส่วนกลำง และ
สิ่งแวดล้อมโดยรอบ โดยกำรพัฒนำโครงกำรภำยใต้แบรนด์ The Excel และ RISE นั้น กลุ่มบริษัทออกแบบ
โครงกำรโดยยึดหลักวิถีกำรใช้ชีวิตหรือ Lifestyle ของผู้พักอำศัยที่เป็นคนรุ่นใหม่ซึ่งมีควำมสนใจในเทคโนโลยี 
ชอบหำข่ำวสำรผ่ำนทำงสื่อออนไลน์และโซเชียลเน็ตเวิร์ก รักควำมเป็นอิสระในกำรใช้ชีวิตและกำรท ำ งำน ท ำให้
กำรออกแบบพื้นที่ห้องพักอำศัยต้องมีขนำดที่พอดีในกำรใช้ชีวิตประจ ำวัน ห้องทุกห้องจะแถมเฟอร์นเิจอร์ครบ
ชุด (Fully furnished) เช่น กลอนประตูแบบ Digital Door Lock โซฟำ ตู้วำงทีวี ชุดโต๊ะและเก้ำอี้ทำนข้ำว ฉำกกัน
อำบน ้ำ เตียง และเครื่องปรับอำกำศ ท ำให้ผู้ที่จะพักอำศัยสำมำรถเข้ำอยู่ได้ทันที โดยที่ไม่ต้องเสียเวลำจัดหำ
เฟอร์นิเจอร์เพื่อให้เข้ำกับห้องพัก ในด้ำนพื้นที่ส่วนกลำงและสำธำรณูปโภคของทุกโครงกำร กลุ่มบริษัทได้จัดสิ่ง
อ ำนวยควำมสะดวกให้มีอย่ำงครบถ้วน ครอบคลุมทั้งในบริเวณล็อบบี้ (Lobby) สระว่ำยน ้ำ ห้องฟิตเนส และ
พื้นที่นั่งเล่นพักผ่อน ท ำให้ผู้พักอำศัยได้รับควำมสะดวกสบำย นอกจำกนี้ ในกำรพัฒนำโครงกำรภำยใต้แบรนด์ 
“RISE” กลุ่มบริษัทได้เพิ่มเติมควำมทันสมัยในด้ำนที่พักอำศัยและสำธำรณูปโภคเพื่ออ ำนวยควำมสะดวกให้กับ
ผู้พักอำศัย เช่น ระบบ Home Intelligence System หรือระบบควบคุมแสงสว่ำงและเครื่องใช้ไฟฟ้ำภำยในห้อง
โดยกำรสั่งงำนผ่ำนแอปพลิเคชันมือถือ กำรติดตั้งอุปกรณ์ Smart Device ภำยในห้องพัก  เช่น Smart Mirror 
กระจกเงำอัจฉริยะฝังจอภำพ แสดงข้อมูลสภำพอำกำศและนัดหมำยต่ำงๆ Nasket ซึ่งเป็นอุปกรณ์ส ำหรับสั่ง
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สินค้ำอุปโภคบริโภคจำกซุปเปอร์มำร์เก็ต รวมถึงกำรเรียกใช้บริกำรต่ำงๆ เช่น สั่งอำหำร บริกำรแม่บ้ำนท ำควำม
สะอำด ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้ำ ล้ำงเครื่องปรับอำกำศ เป็นต้น ในพื้นที่ส่วนกลำงของโครงกำร ได้จัดให้มี Super Hi-
speed Internet ในบริเวณล็อบบี้ พื้นที่ Co-Working Space และร้ำนค้ำต่ำงๆ เป็นต้น ทั้งนี้  เมื่อเปรียบเทียบ
รำคำขำยห้องชุดโครงกำรของกลุ่มบริษัท กับโครงกำรของคู่แข่งที่ระดับรำคำใกล้เคียงกัน ในพื้นที่บริเวณ
เดียวกัน กลุ่มบริษัทเชื่อว่ำกลยุทธ์กำรออกแบบโครงกำรที่มีควำมสวยงำมและทันสมัย มีพื้นที่พักอำศัยและ
สำธำรณูปโภคที่ครบครัน สะดวกสบำย จะเป็นจุดแข็งที่เหนือกว่ำโครงกำรของคู่แข่งในบริเวณเดียวกัน ตอบ
โจทย์ควำมต้องกำรของลูกค้ำเป้ำหมำยในพื้นที่ และท ำให้โครงกำรที่ผ่ำนมำ กลุ่มบริษัทสำมำรถปิดกำรขำย
โครงกำรได้ภำยในระยะเวลำอันสั้น  
 

กำรควบคุมต้นทุนและคุณภำพกำรก่อสร้ำง 
 

กำรควบคุมต้นทุนกำรก่อสร้ำงโครงกำรของกลุ่มบริษัท เริ่มตั้งแต่กำรจัดหำวัสดุก่อสร้ำงบำงประเภทที่ไม่ผ่ำน
ผู้รับเหมำ โดยฝ่ำยจัดซื้อของกลุ่มบริษัทจะวำงแผนกำรจัดซื้อของแต่ละโครงกำร และคัดเลือกคู่ค้ำจำกรำยชื่อคู่
ค้ำที่ได้รับกำรอนุมัติ หรืออย่ำงน้อย 3 รำย ตำมขั้นตอนกำรเปรียบเทียบรำคำ หลังจำกนั้นจึงท ำกำรสั่งซ้ือจำกคู่
ค้ำที ่ได้ร ับกำรคัดเลือกและอนุมัติตำมขั ้นตอนเพื ่อที ่จะด ำเนินกำรส่งมอบวัสดุก่อสร้ำงดังกล่ำวให้แก่
ผู้รับเหมำก่อสร้ำง ทั้งนี้ กำรที่กลุ่มบริษัทสำมำรถจัดหำวัสดุก่อสร้ำงบำงประเภทเอง เช่น เหล็กเส้น เฟอร์นิเจอร์ 
และเครื่องสุขภัณฑ์ เป็นต้น ท ำให้สำมำรถจัดหำวัสดุได้ในรำคำที่ต ่ำกว่ำกำรสั่งซื้อผ่ำนผู้รับเหมำและควบคุม
ต้นทุนกำรก่อสร้ำงได้ดีขึ้น สำมำรถรักษำระดับผลตอบแทนของโครงกำรตำมที่ได้กำรประมำณกำรไว้  
 

นอกจำกนี้ กลุ่มบริษัทให้ควำมส ำคัญกับกำรส่งมอบโครงกำรให้แก่ลูกค้ำที่ได้คุณภำพและตรงตำมก ำหนดเวลำ 
โดยได้คัดเลือกวิศวกรและโฟร์แมนซึ ่งอยู ่ภำยใต้ฝ่ำยก่อสร้ำง ที ่มีประสบกำรณ์ในกำรพัฒนำโครงกำร
อสังหำริมทรัพย์ เพื่อที่จะท ำงำนร่วมกับผู้รับเหมำก่อสร้ำงในแต่ละโครงกำร ในกำรตรวจสอบคุณภำพงำน
ก่อสร้ำงและควบคุมเวลำตำมกำรก่อสร้ำงที่วำงไว้ นอกจำกนี้ กลุ่มบริษัทมีฝ่ำยตรวจสอบควบคุมภำยใน 
(Quality Control) ที่จะตรวจสอบงำนที่ผู้รับเหมำก่อสร้ำงส่งมอบในแต่ละงวด จำกกระบวนกำรควบคุมคุณภำพ
งำนข้ำงต้น ส่งผลให้กลุ่มบริษัทสำมำรถก่อสร้ำงได้รวดเร็วตำมแผนและส่งมอบสินค้ำที่มีคุณภำพให้แก่ลูกค้ำจน
ได้รับควำมพึงพอใจ 
 

กำรสร้ำงชื่อ All Inspire ให้เป็นที่รู้จักและได้รับควำมเชื่อมั่นจำกลูกค้ำ 
 

นอกเหนือจำกกำรท ำกำรตลำดเพื่อขำยโครงกำร กลุ่มบริษัทมุ่งมั่นในกลยุทธ์กำรสร้ำงและประชำสัมพันธ์ชื่อ
บริษัท “All Inspire” เพื่อสร้ำงควำมเชื่อมั่นในตัวบริษัท รวมถึงผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่กลุ่มบริษัทจะออกในอนำคต 
โดยเริ่มต้นจำกกำรเปิดตัวแนวคิด “Class of Living ชีวิตที่มีระดับ”  ซึ่งหมำยถึงชีวิตที่มีระดับ เป็นชีวิตที่เลือก
เอง ไม่จ ำเป็นต้องเลียนแบบใคร แนวคิดข้ำงต้นสะท้อนตัวตนและผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัท เพื่อที่จะให้ชื่อของกลุ่ม
บริษัท เป็นที่รับรู้ในวงกว้ำง โดยไม่ได้จ ำกัดเฉพำะกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยหลักในปัจจุบันของกลุ่มบริษัทเท่ำนั้น ทั้งนี้ 
กลุ่มบริษัทเลือกที่จะสื่อสำรแบรนด์ผ่ำนช่องทำงออนไลน์เป็นหลัก โดยเฉพำะทำงอินเทอร์เน็ตและโซเชียลมีเดีย
เพื่อให้เข้ำถึงกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยและบุคคลทั่วไปได้ ซึ ่งเป็นช่องทำงเดียวกันกับกำรท ำกำรตลำดเพื่อขำย
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โครงกำรและได้รับกำรตอบรับที่ดีจำกลูกค้ำ โดยเฉพำะในช่วงเปิดตัวของโครงกำรใหม่ที่ผ่ำนมำ นอกจำกนี้เพื่อ
เป็นกำรส่งมอบประสบกำรณ์ที่ดีในแบรนด์และสินค้ำ (Brand Experience) ของกลุ่มบริษัท กลุ่มบริษัทยังให้
ควำมส ำคัญกับกำรรักษำควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำที่ซื้อโครงกำรของกลุ่มบริษัทอย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนทำงโครงกำร 
Inspire Hub โดยเป็นกำรจัดกิจกรรมร่วมกับลูกค้ำเพื่อท ำ Workshop กำรจัดกิจกรรมชมคอนเสิร์ตร่วมกัน 
เป็นต้น และในช่วงไตรมำสที่ 4/2560 กลุ ่มบริษัทได้เปิดตัว ALL Inspire Lounge ที ่บริเวณเลำนจ์หน้ำโรง
ภำพยนตร์ พำรำกอน ซีนีเพล็กซ์ เพื่อเป็นพื้นที่ในกำรจัดกิจกรรมต่ำงๆ ของกลุ่มบริษัท รวมถึงกิจกรรมพิเศษ
เฉพำะลูกค้ำ ทั้งกำรร่วมชมภำพยนตร์รอบพิเศษ กำรใช้บริกำรเลำนจ์เพื่อเป็นมุมพักผ่อนและนัดพบ พร้อมทั้ง
บริกำรขนม เครื่องดื่ม ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทเชื่อว่ำ All Inspire Lounge จะสื่อสำรเอกลักษณ์และตัวตนของกลุ่ม
บริษัท ให้เป็นที่รู ้จักในวงกว้ำงมำกขึ้น และเป็นกำรส่งมอบประสบกำรณ์พิเศษให้กับลูกค้ำตรงตำมแนวคิด 
“Class of Living” ที่ได้ก ำหนดไว้ 
 

2.4 กำรจัดหำผลิตภัณฑ์และบริกำร 
 

ขั้นตอนและระยะเวลำในกำรศึกษำและพัฒนำโครงกำรโดยสังเขป 

กลุ่มบริษัทใช้เวลำในกำรก่อสร้ำงโครงกำรอสังหำริมทรัพย์แบบ Low Rise ประมำณ 10 - 12 เดือน โครงกำร
อสังหำริมทรัพย์แบบ High Rise ประมำณ 24 - 36 เดือน และ โครงกำรทำวน์โฮมประมำณ 3 - 4 เดือนต่อบล็อค 
(บล็อกละ 7 - 9 ยูนิต) โดยระยะเวลำที่ใช้ในกำรก่อสร้ำงโครงกำรแต่ละโครงกำรจะแตกต่ำงกันไป ตำมขนำด
โครงกำรและรูปแบบของโครงกำร ทั้งนี้ ขั้นตอนและระยะเวลำในกำรศึกษำและพัฒนำโครงกำรตั้งแต่เริ่มต้นจนถึง
กำรโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด สำมำรถสรุปโดยสังเขปได้ดังนี้ 
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กำรจัดหำที่ดินและกำรศึกษำควำมเป็นไปได้ของโครงกำร 
 

ในกำรจัดหำที่ดินเพื่อพัฒนำโครงกำร กลุ่มบริษัทเริ่มต้นจำกกำรคัดเลือกท ำเลที่เห็นว่ำมีศักยภำพและเป็นไป
ตำมแผนธุรกิจ จำกนั้นจะท ำกำรติดต่อเจ้ำของที่ดินโดยตรง หรือผ่ำนนำยหน้ำที่ดินเพื่อรวบรวมที่ดินให้ได้ตำมที่
ต้องกำร ในขณะเดียวกันฝ่ำยกฎหมำยของกลุ่มบริษัท จะท ำกำรตรวจสอบข้อกฎหมำยของที่ดินที่อำจมีผลต่อ
กำรพัฒนำโครงกำร อำทิเช่น ข้อจ ำกัดของที่ดิน, ภำระผูกพันที่ดิน และพื้นที่ก่อสร้ำงและควำมสูงที่สำมำรถ
ก่อสร้ำงได้ เป็นต้น หลังจำกนั้นจะท ำกำรศึกษำควำมเป็นไปได้ของโครงกำร (Feasibility Study) เพื่อดูควำม
คุ้มค่ำของกำรลงทุน และเมื่อคณะกรรมกำรบริหำร อนุมัติให้พัฒนำโครงกำร ฝ่ำยกฎหมำยของบริษัทฯ จะ
เริ่มท ำสัญญำจะซื้อจะขำยที่ดินและตรวจสอบเอกสำรสิทธิ์เพื่อด ำเนินกำรซื้อที่ดินต่อไป 
 

กำรพัฒนำโครงกำรและขออนุญำต EIA 
 

กลุ่มบริษัทว่ำจ้ำงบริษัทสถำปนิกผู้ออกแบบโครงกำรเพื่อท ำกำรออกแบบเบื้องต้น (Schemetic Design) โดย
กลุ่มบริษัทจะประสำนงำนและสนับสนุนข้อมูลประกอบกำรออกแบบให้แก่สถำปนิกผู้ออกแบบโครงกำร ได้แก่ 
ข้อมูลด้ำนข้อกฎหมำยของที่ดินจำกฝ่ำยกฏหมำย ข้อมูลด้ำนลักษณะโครงกำร เช่น พื้นที่ขำย ขนำดห้อง รำคำ
ห้องพักจำกฝ่ำยกำรตลำดและฝ่ำยขำย โดยมีฝ่ำยก่อสร้ำงให้ค ำปรึกษำและควบคุมแบบกำรก่อสร้ำงให้อยู่ใน
กรอบควำมเป็นไปได้ในกำรก่อสร้ำงจริง 
 

กำรจดัหำทีด่นิ และ กำรศกึษำควำมเปน็ไปไดข้องโครงกำร

กำรพฒันำโครงกำรและขออนมุตั ิEIA

• เตรียมข้อมูลที่ส ำคัญและประสำนงำนกับผู้ออกแบบ
• ออกแบบเพื่อขออนุญำต EIA

• ขออนุญำต EIA

กำรเตรยีมควำมพร้อมกอ่นกำรกอ่สรำ้งและขอใบอนญุำตกอ่สรำ้ง
• ออกแบบก่อสร้ำง และจัดท ำ BOQ

• ยื่นขอใบอนุญำตก่อสร้ำงอำคำร (อ.1)

• คัดเลือกผู้รับเหมำก่อสร้ำง

กำรกอ่สรำ้งและขอใบอนญุำตภำยหลงักำรกอ่สรำ้งแลว้เสร็จ 

กำรโอนกรรมสทิธิ์

0.5 เดือน 

3.5 เดือน 

6 เดือน 

10 - 12 เดือน (Low Rise) 
24 - 36 เดือน (High Rise) 
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หลังจำกแบบเบื้องต้นแล้วเสร็จ กลุ่มบริษัทจะว่ำจ้ำงบริษัทวิศวกรโครงสร้ำง บริษัทวิศวกรด้ำนระบบต่ำงๆ (เช่น 
ระบบบ ำบัดน ้ำเสีย บ่อหน่วงน ้ำ) บริษัทที่ให้บริกำรด้ำนภูมิสถำปัตย์ในกำรออกแบบด้ำนภูมิทัศน์ของโครงกำร 
เพื่อประสำนงำนกับสถำปนิกผู้ออกแบบโครงกำรในกำรพัฒนำแบบเบื้องต้นเป็นแบบส ำหรับยื่นขออนุญำต EIA 

(EIA Drawing) และจะว่ำจ้ำงบริษัทที่ปรึกษำที่อยู่ในรำยชื่อของกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
เพื่อเป็นผู้ด ำเนินกำรจัดท ำรำยงำนวิเครำะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (EIA) ซึ่งในระหว่ำงที่บริษัทที่ปรึกษำจัดท ำ
รำยงำน EIA ฝ่ำยก่อสร้ำงของกลุ่มบริษัทจะเป็นผู้ประสำนงำนกับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดในกำรสนับสนุนข้อมูลเพื่อ
จัดท ำรำยงำน 
 

กำรยื่นขออนุญำต EIA เพื่อวิเครำะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
 

เมื่อรำยงำน EIA แล้วเสร็จ บริษัทที่ปรึกษำจะยื่นขออนุญำตเพื่อขอควำมเห็นชอบในกำรพัฒนำโครงกำร หำก
คณะกรรมกำรผู้ช ำนำญกำรฯ ของหน่วยงำนผู้อนุญำตมีประเด็นสอบถำม และ/หรือขอให้แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
กำรจัดท ำ EIA กลุ่มบริษัทและบริษัทที่ปรึกษำจะร่วมกันชี้แจงและแก้ไขประเด็นจนกระทั่งรำยงำน EIA ผ่ำนกำร
พิจำรณำ 
 

กำรเตรียมควำมพร้อมก่อนกำรก่อสร้ำงและขอใบอนุญำตก่อสร้ำง 
 

กลุ่มบริษัทว่ำจ้ำงทีมออกแบบในกำรออกแบบก่อสร้ำง (Construction Drawing) เพื่อเตรียมขอใบอนุญำต
ก่อสร้ำงอำคำร (อ.1) และจัดท ำ Bill of Quantity (BOQ) เพื่อควบคุมต้นทุนโครงกำรให้เป็นไปตำมที่ได้รับอนุมัติ 
และเพื่อใช้ในกำรก ำหนดรำคำกลำงส ำหรับกำรคัดเลือกผู้รับเหมำก่อสร้ำง  
กำรคัดเลือกผู้รับเหมำก่อสร้ำง 
 

กลุ่มบริษัทใช้วิธีกำรประกวดรำคำในกำรจัดหำผู้รับเหมำก่อสร้ำง โดยจะคัดเลือกรำยชื่อผู้รับเหมำโดยพิจำรณำ
คุณสมบัติของผู้รับเหมำจำกควำมช ำนำญ ประสบกำรณ์ ผลงำนโครงกำรก่อสร้ำงที่ผ่ำนมำ ควำมสำมำรถใน
กำรส่งมอบงำนได้ทันเวลำ ควำมพร้อมด้ำนบุคลำกรและเครื่องมือเครื่องจักร และฐำนะกำรเงินของผู้รับเหมำ 
จำกนั้นฝ่ำยจัดซื้อจะเลือกผู้ผ่ำนเกณฑ์อย่ำงน้อย 3 รำย และส่งจดหมำยเชิญผู้รับเหมำที่ผ่ำนเกณฑ์เพื่อร่วม
ประกวดรำคำ โดยกลุ่มบริษัท จะให้ข้อมูลรำยละเอียดเพื่อประกอบกำรประกวดรำคำ เช่น แบบประมูลงำน
ก่อสร้ำงและรำยกำรประกอบกำรก่อสร้ำง, Bill of Quantity (BOQ) และขอบเขตกำรท ำงำนแผนกงำนหลัก
โครงกำร งบประมำณที่ได้รับอนุมัติในกำรก่อสร้ำง เป็นต้น 
 

ส ำหรับขั้นตอนตัดสินกำรประกวดรำคำ กลุ่มบริษัทจะวิเครำะห์และเปรียบเทียบกำรเสนอรำคำจำกผู้รับเหมำแต่
ละรำย เพื่อน ำมำวิเครำะห์เชิงปริมำณ รำคำเปรียบเทียบกับรำคำกลำง โดยค ำนึงถึงงบประมำณที่ก ำหนดไว้ 
จำกนั้นกลุ่มบริษัทจะแจ้งผลกำรประมูล และเข้ำท ำสัญญำกับผู้รับเหมำเพื่อเริ่มกำรก่อสร้ำงโครงกำร 
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กำรจัดหำวัสดุและอุปกรณ์ที่ส ำคัญ 
 

ในกำรพัฒนำโครงกำรแต่ละโครงกำร กลุ่มบริษัทจะเป็นผู้จัดหำและจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และส่วนควบประเภทที่
สำมำรถนับจ ำนวนได้แน่นอน และมีรำคำต่อหน่วยที่ค่อนข้ำงสูง เช่น ลิฟต์, แอร์, เฟอร์นิเจอร์ และสุขภัณฑ์ เป็น
ต้น ซึ่งเป็นวัสดุ อุปกรณ์ และส่วนควบที่กลุ่มบริษัทสำมำรถควบคุมคุณภำพและต้นทุน โดยฝ่ำยจัดซื้อจะท ำกำร
เปรียบเทียบรำคำ และด ำเนินกำรตำมนโยบำยจัดซื้อต่อไป 
 

ในส่วนของวัสดุที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้ำงอำคำร ได้แก่ อิฐ หิน ปูน ทรำย ผู้รับเหมำก่อสร้ำงจะเป็นผู้รับผิดชอบ
และด ำเนินกำรสั่งซื้อเองตำมสัญญำว่ำจ้ำงผู้รับเหมำก่อสร้ำงที่ก ำหนด ยกเว้นวัสดุก่อสร้ำงประเภทเหล็กเสน้ที่
กลุ่มบริษัทจะเป็นผู้จัดหำเองโดยผ่ำนกระบวนกำรจัดซื้อ และขออนุมัติจำกผู้มีอ ำนำจอนุมัติตำมขั้นตอน
ปฏิบัติงำนของกลุ่มบริษัท 
 

กำรก่อสร้ำงและขอใบอนุญำตภำยหลังกำรก่อสร้ำงแล้วเสร็จ 
 

ก่อนเริ่มกำรก่อสร้ำงโครงกำร ฝ่ำยก่อสร้ำงจะประชุมร่วมกับผู้รับเหมำเพื่อท ำควำมเข้ำใจที่ตรงกัน ในเรื่องที่
ส ำคัญ เช่น ขั้นตอนกำรตรวจรับมอบงำน ขั้นตอนกำรเบิกค่ำใช้จ่ำย เป็นต้น 
 

ในระหว่ำงกำรก่อสร้ำง ฝ่ำยก่อสร้ำงจะท ำหน้ำที่ประสำนงำนในระหว่ำงก่อสร้ำง รวมถึงกำรตรวจสอบกำร
ท ำงำนในแต่ละช่วงให้เป็นไปตำมที่ก ำหนดร่วมกัน 
 

หลังจำกก่อสร้ำงแล้วเสร็จ ฝ่ำยก่อสร้ำงจะเข้ำตรวจงำนและรับมอบงำนร่วมกับผู้รับเหมำก่อสร้ำงให้เป็นไปตำมที่
ก ำหนดไว้ในแบบประมูลงำนก่อสร้ำงและรำยกำรประกอบกำรก่อสร้ำง และกลุ่มบริษัทจะเริ่มขอใบอนุญำตที่
เกี่ยวข้องกับกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดให้แก่ลูกค้ำ อำทิเ ช่น ใบรับรองกำรก่อสร้ำง
อำคำร (อ.6) หนังสือส ำคัญกำรจดทะเบียนอำคำรชุด (อ.ช.10) และหนังสือส ำคัญกำรจดทะเบียนนิติบุคคล
อำคำรชุด (อ.ช.13) เป็นต้น  
 

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมได้ก ำหนดให้โครงกำรอสังหำริมทรัพย์ที่มีพื้นที่ใช้สอยเกินกว่ำ 
4,000 ตำรำงเมตร หรือมีจ ำนวนห้องพักตั้งแต่ 80 หน่วยขึ้นไป หรือ อำคำรสูงเกินกว่ำ 23 ชั้น ต้องจัดท ำ EIA 

ซึ่งที่ผ่ำนมำกลุ่มบริษัทจะท ำกำรว่ำจ้ำงบริษัทที่ปรึกษำที่อยู่ในรำยชื่อของกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อมเป็นผู้ด ำเนินกำรจัดท ำ EIA และได้รับอนุมัตมิำโดยตลอดทุกโครงกำร 
 

ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทมีนโยบำยในกำรดูแลรักษำสิ่งแวดล้อมในกำรพัฒนำโครงกำร โดยจัดให้มีกำรประชุม Site 

Meeting ทุกสัปดำห์เพื่อหำแนวทำงควบคุม แก้ไข ป้องกัน ตำมหลักกำรดูแลสิ่งแวดล้อมภำยใต้ข้อก ำหนดของ 
EIA และจัดท ำแผนป้องกันผลกระทบชุมชนตำมมำตรกำร EIA รอบโครงกำร 
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3. ปจัจยัควำมเสีย่ง 
 

กำรลงทุนในหุ้นสำมัญของบริษัทฯ ที่ออกและเสนอขำยในครั้งนี้มีควำมเสี่ยง ผู้ลงทุนควรพิจำรณำข้อมูลทั้งหมด
ที่ปรำกฏในเอกสำรฉบับนี้และใช้วิจำรณญำณอย่ำงรอบคอบในกำรพิจำรณำข้อมูลต่ำงๆ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง
ปัจจัยควำมเสี่ยงที่ระบุในหัวข้อนี้เป็นปัจจัยควำมเสี่ยงที่กลุ่มบริษัทเห็นว่ำมีนัยส ำคัญและอำจส่งผลกระทบในทำง
ลบต่อฐำนะกำรเงิน ผลกำรด ำเนินงำน และมูลค่ำหุ้นของบริษัทฯ รวมถึงปัจจัยควำมเสี่ยงอื่นๆ ที่กลุ่มบริษัท
พิจำรณำแล้วอำจเห็นว่ำไม่มีผลกระทบในสำระส ำคัญต่อกำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทในปัจจุบัน แต่อำจจะ
กลำยเป็นควำมเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทที่มีนัยส ำคัญในอนำคต นอกจำกนี้ 
ควำมเสี่ยงที่อ้ำงอิงสภำพเศรษฐกิจและนโยบำยของรัฐบำลเป็นข้อมูลที่ได้มำจำกหน่วยงำนของรัฐบำลและ
แหล่งข้อมูลต่ำงๆ ที่น่ำเชื่อถือ ซึ่งกลุ่มบริษัทไม่ได้ตรวจทำนข้อมูลดังกล่ำว ดังนั้น ผู้ลงทุนควรพิจำรณำอย่ำง
รอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุนในหุ้นสำมัญของบริษัทฯ 
 

นอกจำกนี้ ข้อควำมในลักษณะกำรคำดกำรณ์ในอนำคต กำรประมำณกำร ควำมประสงค์ หรือเจตนำรมณ์ของ
กลุ่มบริษัทที่ปรำกฏอยู่ในเอกสำรฉบับนี้ อำทิ “มีแผนกำร” “ประสงค์” “ต้องกำร” “คำดว่ำ” “เห็นว่ำ” “เชื่อว่ำ” 
“ประมำณ” “อำจจะ” หรือค ำหรือข้อควำมอื่นใดในท ำนองเดียวกัน เป็นค ำหรือข้อควำมที่บ่งชี้ถึงสิ่งที่อำจจะ
เกิดขึ้นในอนำคต ซึ่งมีควำมไม่แน่นนอนและผลที่เกิดขึ้นจริงอำจแตกต่ำงจำกกำรคำดกำรณ์ได้ 
 

3.1. ควำมเสี่ยงด้ำนกำรด ำเนินธุรกิจ 
 

ควำมเสี่ยงจำกกำรแข่งขันที่สูงในธุรกิจพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ 
 

ธุรกิจพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพมหำนครและพื้นที่บริเวณใกล้เคียงกับระบบ
ขนส่งมวลชนระบบรำง ถือว่ำเป็นธุรกิจหนึ่งที่มีกำรแข่งขันสูง เนื่องจำกมีผู้ประกอบกำรในอุตสำหกรรมจ ำนวน
มำกทั้งรำยใหญ่และรำยเล็ก โดยเฉพำะผู้ประกอบกำรรำยใหญ่ที่จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ ที่มีควำม
ได้เปรียบด้ำนแหล่งเงินทุนในกำรพัฒนำโครงกำรในท ำเลที่มีศักยภำพหลำยๆ แห่ง อีกทั้งพื้นที่บริเวณใกล้เคียง
กับระบบขนส่งมวลชนระบบรำงมีค่อนข้ำงจ ำกัด โดยเฉพำะเส้นทำงที่มีผู้ใช้บริกำรจ ำนวนมำก เช่น แนวรถไฟฟ้ำ
บนดินสำยสีเขียวอ่อนและสีเขียวเข้ม เป็นต้น ท ำให้รำคำที่ดินมีกำรปรับตัวสูงขึ้นตำมควำมต้องกำรที่เพิ่มมำกขึ้น 
นอกจำกนี้ โครงกำรที่แล้วเสร็จและโครงกำรที่ก ำลังก่อสร้ำงจ ำนวนมำกในตลำด มีควำมหลำกหลำยในขนำด
และรูปแบบของห้องชุด ท ำให้ลูกค้ำมีทำงเลือกและอ ำนำจในกำรซื้อมำกขึ้น ส่งผลให้ผู้ประกอบกำรแต่ละรำยมี
กำรก ำหนดกลยุทธ์ในกำรขำยมำกขึ้นเพื่อแย่งชิงก ำลังซื้อของลูกค้ำ อย่ำงไรก็ตำม กลุ่มบริษัทตระหนักถึงควำม
เสี่ยงดังกล่ำว จึงก ำหนดกลยุทธ์แบบเชิงรุกในกำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทในทุกด้ำน ไม่ว่ำจะเป็นกำรหำท ำเล
ที่ตัง้เพื่อเปิดโครงกำรใหม่ที่มีศักยภำพในรำคำต้นทุนที่ไม่สูง กำรออกแบบโครงกำรภำยในและภำยนอกโครงกำร
ให้ตอบโจทย์ของตลำดของผู้อยู่อำศัย เช่น ทันสมัย น่ำอยู่ หรือมีฟังก์ชันกำรใช้งำนที่ครบถ้วนด้วยวัสดุอุปกรณ์
ที่มีคุณภำพ ด้ำนกำรตลำดที่รวดเร็วและตรงกับกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย ด้ำนกำรขำยก ำหนดรำคำขำยที่สำมำรถ
แข่งขันกับคู่แข่งในบริเวณเดียวกันหรือใกล้เคียงได้ และกำรให้ควำมส ำคัญกับทีมงำนของกลุ่มบริษัท ซึ่งถือว่ำเป็น
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ทรัพยำกรที่ส ำคัญ ซึ่งกลุ่มบริษัทเชื่อว่ำกลยุทธ์ดังกล่ำวจะท ำให้เกิดควำมเชื่อถือให้กับกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย
เพื่อที่จะไดก้ลับมำซื้อหรือแนะน ำโครงกำรของกลุ่มบริษัทอีกในอนำคต และจะส่งผลให้กลุ่มบริษัทมีควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขันกับคู่แข่งอื่นในอุตสำหกรรมเดียวกันได้ 
 

ควำมเสี่ยงจำกแนวโน้มรำคำที่ดินและต้นทุนกำรก่อสร้ำงที่สูงขึ้น 
 

กรมธนำรักษ์ได้ประกำศเลื่อนกำรใช้รำคำประเมินที่ดนิ และรำคำประเมินสิ่งปลูกสร้ำง จำกเดิมมีแผนเริ่มบังคับใช้
วันที่ 1 ม.ค. 2563 โดยเลื่อนออกไปเป็นวันที่ 1 ม.ค. 2564 ซึ่งกำรเลื่อนใช้รำคำประเมินนี้จะส่งผลให้กำรเก็บภำษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง ที่เริ่มใช้วันที่ 1 ม.ค. 2563 ยังคงใช้ฐำนรำคำประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำงเดิมของปี 
2558-2562 ต่อไป ทั้งนี้กำรเลื่อนใช้รำคำประเมินที่ดินใหม่รอบนี้จะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมทั้งต่อผู้พัฒนำ
โครงกำรที่ยังไม่ต้องจ่ำยค่ำที่ดินในรำคำที่สูงกว่ำเดิมมำกนักและเจ้ำของที่ดินที่ไม่ต้องเสียภำษีที่ดินในอัตรำใหม่
ในปีนี้ แม้ว่ำรำคำที่ดินในปัจจุบันจะมีรำคำสูงแต่ทั้งนี้ก็สอดคล้องกับควำมเจริญของพื้นที่ที่เพิ่มขึ้นจำกกำร
ก่อสร้ำงรถไฟฟ้ำที่ขยำยพื้นที่ออกไปและจ ำนวนประชำกรที่อำศัยอยู่ในพื้นที่หนำแน่น 

 

พืน้ที ่
รำคำประเมนิ 2562  

(บำทตอ่ตำรำงวำ) 

เขตพระโขนง (สุขุมวิท71) 250,000 - 300,000 

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

เขตบำงกะปิ (ถ.ลำดพร้ำว จำกคลองจั่น ถึง แยกบำงกะปิ) 150,000 

เขตลำดพร้ำว (ถ.โชคชยั4) 60,000 - 80,000 

เขตลำดกระบัง (ถ.เจ้ำคุณทหำร) 25,000 

ที่มำ : กรมธนำรักษ์ กระทรวงกำรคลัง 
 

ทั้งนี้ ทำงบริษัทมีกำรพิจำรณำอย่ำงละเอียดรอบคอบในกำรเลือกซื้อที่ดิน โดยจะไม่ซื้อที่ดินที่รำคำแพงเกินจริง
แต่จะเลือกที่ดินที่รำคำเหมำะสม มีศักยภำพในกำรท ำโครงกำร โดยพิจำรณำจำกปัจจัยหลำยด้ำนโดยทีมงำนที่
มีประสบกำรณ์และวิสัยทัศน์ของผู้บริหำร มีกำรศึกษำควำมเป็นไปได้ในกำรพัฒนำโครงกำรอย่ำงละเอียด
รอบคอบก่อนที่จะตัดสินใจซื้อที่ดิน จึงสำมำรถเชื่อมั่นได้ว่ำจะไม่มีปัญหำเรื่องควำมเสี่ยงจำกกำรซื้อที่ดินรำคำ
แพงไม่คุ้มค่ำกำรลงทุน นอกจำกนี้ ในเรื่องของต้นทุนค่ำก่อสร้ำงที่มีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี ทำงบริษัทได้ตระหนักถึง
ควำมเสี่ยงดังกล่ำว จึงมีกำรติดตำมและประเมินแนวโน้มของรำคำวัสดุก่อสร้ำงอยู่เสมอ เพื่อที่จะก ำหนดรำคำ
ว่ำจ้ำงผู้รับเหมำในกำรก่อสร้ำงโครงกำรแต่ละแห่งได้อย่ำงเหมำะสมและเป็นไปตำมแผนงำนที่ได้รับอนุมัติจำก
คณะกรรมกำรบริหำร รวมถึงกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีและเป็นพันธมิตรกับคู่ค้ำทุกรำยไม่ว่ำจะเป็นผู้ผลิต 
ตัวแทนจ ำหน่ำยวัสดุก่อสร้ำง หรือบริษัทรับเหมำก่อสร้ำง อีกทั้งกำรเปรียบเทียบรำคำและกำรตรวจสอบ
คุณภำพของสินค้ำเพื่อให้มั่นใจว่ำต้นทุนโครงกำรเป็นไปอย่ำงเหมำะสม นอกจำกนี้ยังมีกำรคิดตั้งแต่ในขั้นตอน
ออกแบบให้เลือกใช้วัสดุที่เหมำะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด เลือกใช้วิธีกำรก่อสร้ำงที่ประหยัดต้นทุนและเวลำ ซึ่ง
กำรด ำเนินกำรทั้งหมดนี้จะช่วยลดควำมเสี่ยงจำกรำคำต้นทุนที่เพิ่มขึ้นได้ 
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ควำมเสี่ยงจำกกำรเข้มงวดในกำรปล่อยสินเชื่อเพื่อที่อยู่อำศัยของสถำบันกำรเงิน  
 

ควำมเสี ่ยงจำกกำรเข้มงวดในกำรปล่อยสินเช ื ่อสำมำรถพิจำรณำเป็น 2 ประเด็น คือ สินเชื ่อส ำหรับ
ผู้ประกอบกำร (Pre-Finance) และสินเชื่อส ำหรับผู้บริโภค (Post-Finance)  
 

สินเชื่อส ำหรับผู้ประกอบกำร (Pre-Finance) ผู้ประกอบกำรอำจได้รับผลกระทบในกำรเข้ำถึงแหล่งเงินทุน
ส ำหรับกำรพัฒนำโครงกำรอสังหำริมทรัพย์ของกลุ่มบริษัท หำกสถำบันกำรเงินมีควำมเข้มงวดในกำรอนุมัติ
เงินทุนส ำหรับพัฒนำโครงกำรใหม่ๆ ซึ่งกลุ่มบริษัทตระหนักถึงควำมเสี่ยงดังกล่ำว จึงมีกำรสร้ำงควำมน่ำเชื่อถือ
และเป็นพันธมิตรกับสถำบันกำรเงินหลำยแห่ง โดยกำรน ำเสนอแผนธุรกิจ ผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะกำรเงินที่มี
กำรเติบโตต่อเนื่อง กำรปฎิบัติตำมเงื่อนไขอย่ำงครบถ้วนรวมถึงกำรช ำระดอกเบี้ยและเงินต้นตำมก ำหนดเวลำ 
และกำรเปิดโครงกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ใหม่ๆ ที่มีศักยภำพ ท ำให้กลุ่มบริษัทมีแหล่งเงินทุนและวงเงินสินเชื่อ
ที่เพียงพอส ำหรับกำรขยำยธุรกิจ นอกจำกกำรสร้ำงพันธมิตรกับสถำบันกำรเงินแล้ว กลุ่มบริษัทยังคงสร้ำง
พันธมิตรกับผู ้ประกอบกำรอสังหำริมทรัพย์ต่ำงประเทศ คือ Hoosiers Holdings และ Kyushu Railway 

Company ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ประเทศญี่ปุ่นในกำรช่วยเสริมสร้ำงศักยภำพด้ำน
กำรเงินส ำหรับกำรพัฒนำโครงกำรของกลุ่มบริษัทในอนำคตร่วมกัน   
 

สินเชื่อส ำหรับผู้บริโภค (Post-Finance) ผู้บริโภคอำจได้รับผลกระทบจำกควำมเข้มงวดในกำรอนุมัติสินเชื่อ
เพื่อที่อยู่อำศัยมำกขึ้น เช่น ขอสินเชื่อไม่ผ่ำน หรือใช้ระยะเวลำนำนในกำรอนุมัติสินเชื่อ เป็นต้น ซึ่งอำจส่งผล
กระทบต่อรำยได้จำกกำรขำยอสังหำริมทรัพย์ของกลุ่มบริษัทได้ กลุ่มบริษัทตระหนักถึงควำมเสี่ยงดังกล่ำว จึง
วำงแผนบริหำรควำมเสี่ยงในกำรเตรียมควำมพร้อมให้แก่ลูกค้ำส ำหรับขอสินเชื่อจำกสถำบันกำรเงินล่วงหน้ำ
อย่ำงน้อย 3 เดือน ก่อนที่โครงกำรจะสร้ำงเสร็จและจะมีกำรโอนกรรมสิทธิ์ในห้องชุดจริง เพื่ออ ำนวยควำม
สะดวกแก่ทั้งลูกค้ำและสถำบันกำรเงินในกระบวนกำรอนุมัติสินเชื่อให้เป็นไปอย่ำงรวดเร็วและแผนงำนของกลุ่ม
บริษัท นอกจำกนี้ หำกลูกค้ำขอสินเชื่อไม่ผ่ำน กลุ่มบริษัทก็มีกระบวนกำรในกำรน ำห้องชุดจำกกำรถูกปฏิเสธ
สินเชื่อดังกล่ำวกลับมำขำยใหม่ให้กับลูกค้ำที่ยังคงมีควำมต้องกำรผ่ำนทีมงำนฝ่ำยขำยของกลุ่มบริษัทต่อไป 
 

ควำมเสี่ยงจำกกำรขำยและกำรจัดเก็บรำยได้ 
 

ธุรกิจอสังหำริมทรัพย์เป็นธุรกิจที่ใช้เวลำในกำรก่อสร้ำงค่อนข้ำงนำน และผู้ประกอบกำรจะต้องรับรู้รำยได้จำก
กำรขำยได้เมื ่อโครงกำรแล้วเสร็จและมีกำรโอนกรรมสิทธ์ไปให้ลูกค้ำ ดังนั ้น  ส่วนใหญ่ผู ้ประกอบกำร
อสังหำริมทรัพย์จึงมีกำรเปิดขำยโครงกำรก่อนเริ่มก่อสร้ำง หรือ Pre-sales เพื่อเป็นกำรทดสอบตลำด กำร
ตอบสนองของกลุ่มลูกค้ำ รวมถึงกำรรับเงินจำกลูกค้ำเป็นกำรล่วงหน้ำ ไม่ว่ำจะเป็นค่ำจอง ค่ำท ำสัญญำ และค่ำ
งวด ตำมที่ระบุในสัญญำจะซื้อจะขำยห้องชุด เป็นต้น เพื่อน ำมำหมุนเวียนส ำหรับกำรก่อสร้ำง นอกเหนือจำกเงิน
กู้ยืมจำกสถำบันกำรเงิน ดังนั้น จึงมีควำมเสี่ยงจำกกำรขำยและกำรจัดเก็บรำยได้ตลอดระยะเวลำก่อสร้ำง ซึ่ง
กลุ่มบริษัทตระหนักถึงควำมเสี่ยงดังกล่ำว จึงมีกำรก ำหนดนโยบำยเกี่ยวกับจ ำนวนเงินดำวน์และค่ำงวดส ำหรับ
ลูกค้ำที่ท ำสัญญำจะซื้อจะขำยห้องชุดของโครงกำรที่ขั้นต ่ำประมำณร้อยละ 10 ของรำคำขำยส ำหรับลูกค้ำคน
ไทย และประมำณร้อยละ 30 ของรำคำขำยส ำหรับลูกค้ำต่ำงชำติ ซึ่งกลุ่มบริษัทมองว่ำเป็นจ ำนวนเงินในระดบัที่
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สูง และเป็นกลไกที่ช่วยคัดกรองลูกค้ำในระดับหนึ่งที่จะท ำให้กลุ่มบริษัทเห็นลูกค้ำที่มีก ำลังซ้ือที่แท้จริง นอกจำกนี้ 
กลุ่มบริษัทมีทีมงำนและกระบวนกำรในกำรติดตำมกำรจ่ำยช ำระค่ำงวดระหว่ำงที่โครงกำรก ำลังก่อสร้ำง เพื่อ
เพิ่มควำมยืดหยุ่นทำงด้ำนกำรเงินของกลุ่มบริษัท 

 

ควำมเสี่ยงจำกกำรที่บริษัทมีรำยได้หลักมำจำกโครงกำรคอนโดมิเนียม 
 

ในปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562 โครงสร้ำงรำยได้ของบริษัทส่วนใหญ่คือ รำยได้จำกกำรขำยอสังหำริมทรัพย์
ประเภทคอนโดมิเนียมในสัดส่วนร้อยละ 88.65 ร้อยละ 84.19 และร้อยละ 80.43 ดังนั้น หำกกำรก่อสร้ำงล่ำช้ำ
และกำรโอนกรรมสิทธ์ในห้องชุดไม่เป็นไปตำมที่ประมำณกำรไว้ กลุ่มบริษัทอำจเกิดควำมเสี่ยงที่อำจจะส่งผล
กระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนโดยรวมอย่ำงมีนัยส ำคัญ อย่ำงไรก็ตำม กลุ่มบริษัทตระหนักถึงประเด็นควำมเสี่ยง
ดังกล่ำว จึงไม่ได้มีนโยบำยในกำรประกอบธุรกิจที่จ ำกัดขอบเขตเฉพำะกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์เพื่อที่อยู่
อำศัยประเภทคอนโดมิเนียมเพียงอย่ำงเดียว แต่ได้ขยำยขอบเขตไปถึงกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์เพื่อที่อยู่
อำศัยประเภทอื่น เช่น ทำวน์โฮมภำยใต้ชื่อโครงกำร “The Vision” และกำรลงทุนซื้ออสังหำริมทรัพย์ที่สร้ำงแล้ว
เสร็จจำกผู้ประกอบกำรอสังหำริมทรัพย์รำยย่อยรำยอื่นโดยน ำมำสร้ำงมูลค่ำเพิ่มและขำยต่อให้ลูกค้ำ รวมถึง
กำรให้บริกำรที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจอสังหำริมทรัพย์ เช่น กำรเป็นตัวแทนและนำยหน้ำขำยอสังหำริมทรัพย์ใน
ตลำดต่ำงประเทศให้กับกลุ่มบริษัทและผู้ประกอบกำรอสังหำริมทรัพย์รำยอื่น ในกรณีที่ไม่มีโครงกำรส ำหรับขำย
ของกลุ่มบริษัท และไม่ได้เป็นกำรขำยในท ำเลที่ตั้งที่อำจจะเป็นกำรเปรียบเทียบกับโครงกำรของกลุ่มบริษัท เป็นต้น 
ดังนั้น กลุ่มบริษัทเชื่อว่ำแผนธุรกิจและนโยบำยกำรประกอบธุรกิจดังกล่ำวจะช่วยลดกำรพึ่งพิงรำยได้จำก
อสังหำริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียม 
 

ควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับแรงงำนและผู้รับเหมำ 
 

ธุรกิจอสังหำริมทรัพย์ยังคงเผชิญกับปัญหำขำดแคลนแรงงำนและผู้รับเหมำอย่ำงต่อเนื่อง สำเหตุมำจำกปัจจุบัน
ภำครัฐมีโครงกำรก่อสร้ำงสำธำรณูปโภคขนำดใหญ่จ ำนวนมำก ประกอบกับกำรแข่งขันที่รุนแรง ผู้ประกอบกำร
รำยใหญ่หลำยรำยมีโครงกำรก่อสร้ำงอสังหำริมทรัพย์ขนำดใหญ่ เช่น โครงกำรอสังหำริมทรัพย์แบบผสมผสำน 
(Mixed-Use) เป็นต้น ส่งผลให้เกิดควำมต้องกำรและแย่งชิงในบริษัทผู้รับเหมำ อีกทั้งกลุ่มบริษัทไม่มีส่วนงำน
ก่อสร้ำงโครงกำรโดยตรง ดังนั้น หำกไม่สำมำรถหำผู้รับเหมำและแรงงำนได้ กลุ่มบริษัทอำจมีผลกระทบท ำให้
โครงกำรก่อสร้ำงของกลุ่มบริษัทล่ำช้ำ และไม่ได้ตำมมำตรฐำนตำมที่กลุ่มบริษัทก ำหนด อย่ำงไรก็ตำม กลุ่ม
บริษัทตระหนักถึงควำมเสี่ยงดังกล่ำว ดังนั้น ในกำรพัฒนำโครงกำรอสังหำริมทรัพย์ทั้งโครงกำรคอนโดมิเนียม
และโครงกำรแนวรำบ กลุ่มบริษัทมีนโยบำยในกำรว่ำจ้ำงบริษัทรับเหมำขนำดใหญ่ ซึ่งมีประสบกำรณ์เพื่อ
ด ำเนินงำนในส่วนดังกล่ำว นอกจำกนี้กลุ่มบริษัทมีกำรสร้ำงควำมน่ำเชื่อถือและสร้ำงพันธมิตรกับบริษัทรับเหมำ
ดังกล่ำวเพื่อสร้ำงควำมเชื่อมั่นว่ำกลุ่มบริษัทจะมีโครงกำรก่อสร้ำงอย่ำงต่อเนื่องในอนำคต และจะเป็นกำร
บริหำรควำมเสี่ยงในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกำรส่งมอบงำน มำตรฐำนตำมที่ก ำหนด และควำมเสี่ยงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับแรงงำน 
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ควำมเสี่ยงจำกกำรจัดหำที่ดินเพื่อพัฒนำโครงกำรในอนำคต 
 

กำรแข่งขันที่รุนแรงในธุรกิจอสังหำริมทรัพย์โดยเฉพำะพื้นที ่บริเวณแนวระบบขนส่งมวลชนระบบรำงของ
กรุงเทพฯ ประกอบกับกำรเข้ำถึงท ำเลที่ตั้งที่มีศักยภำพของผู้ประกอบกำรอสังหำริมทรัพย์รำยใหญ่ที่มีโอกำส
มำกกว่ำผู้ประกอบกำรอสังหำริมทรัพย์รำยเล็ก นอกจำกนี้กลุ่มบริษัทไม่มีนโยบำยในกำรซื้อที่ดินเปล่ำที่ยังไม่มี
แผนที่จะพัฒนำโครงกำรที่แน่นอน ปัจจัยเหล่ำนี้อำจจะส่งผลให้กลุ่มบริษัทเกิดควำมเสี่ยงจำกกำรจัดหำที่ดินเพื่อ
พัฒนำโครงกำรต่อไปในอนำคต ซึ่งอำจจะท ำให้ผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษัทไม่ต่อเนื่อง อย่ำงไรก็ตำม กลุ่ม
บริษัทตระหนักถึงควำมเสี่ยงดังกล่ำว ทีมผู้บริหำรของกลุ่มบริษัทมีประสบกำรณ์ ควำมช ำนำญ และเชี่ยวชำญใน
กำรมองหำท ำเลที่ตั้งที่มีศักยภำพจะน ำมำพัฒนำ และกลุ่มบริษัทมีทีมงำนเพื่อติดตำมเหตุกำรณ์ แนวโน้ม 
ทิศทำงของตลำดอสังหำริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อำศัย รวมถึงมีกำรวิเครำะห์ วำงแผนงำนธุรกิจ และกลยุทธ์ส ำหรับ
พัฒนำโครงกำรเป็นกำรล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 3-5 ปี ครอบคลุมท ำเลที่ตั้งที่เหมำะสมและมีศักยภำพ เพื่อกระจำย
ควำมเสี่ยงจำกกำรจัดหำที่ดินและกำรซื้อที่ดินในรำคำสูง นอกจำกนี้มีกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีกับนำยหน้ำ
ซื้อขำยที่ดินที่เป็นพันธมิตรกับกลุ่มบริษัท  กลุ่มบริษัทเชื่อว่ำกำรด ำเนินกำรดังกล่ำวจะสำมำรถลดควำมเสี่ยง
จำกกำรจัดหำที่ดินเพื่อพัฒนำโครงกำรในอนำคตได้ อีกทั้งในอดีต กลุ่มบริษัทไม่เคยมีเหตุกำรณ์ที่ท ำให้ไม่
สำมำรถจัดหำที่ดินส ำหรับพัฒนำโครงกำรจนท ำให้เกิดผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษัทแต่อย่ำง
ใด 
 

ควำมเสี่ยงจำกสินค้ำคงเหลือ 
 

โดยปกติธุรกิจพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียมในแต่ละโครงกำรจะมีจ ำนวนยูนิตค่อนข้ำงมำก และ
มีหลำกหลำยท ำเล เช่น ห้องมุม ห้องวิวสวน ห้องวิวสระว่ำยน ้ำ เป็นต้น ซึ่งผู้บริโภคอำจมีควำมชอบแตกต่ำงกัน 
อำจจะส่งผลให้มียูนิตที่เหลือจำกกำรขำย รวมไปถึงยูนิตที่เหลือจำกกำรที่ลูกค้ำขอสินเชื่อกับสถำบันกำรเงินไม่
ผ่ำน ประกอบกับกำรประกอบธุรกิจลงทุนและซื้อขำยอสังหำริมทรัพย์ที่สร้ำงแล้วเสร็จจำกผู้ประกอบกำร
อสังหำริมทรัพย์รำยย่อยก็อำจจะมีควำมเสี่ยงจำกยูนิตที่เหลือจำกกำรขำยเช่นกัน ดังนั้นหำกกลุ่มบริ ษัทมี
จ ำนวนยูนิตที่เหลือมำกขึ้น อำจจะส่งผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำน สภำพคล่อง รวมไปถึงชื่อเสียงของ
โครงกำรของกลุ่มบริษัทได้ อย่ำงไรก็ตำม กลุ่มบริษัทตระหนักควำมเสี่ยงดังกล่ำว จึงมีแนวทำงในกำรออกแบบ
และพัฒนำโครงกำรของกลุ่มบริษัท โดยค ำนึงถึงกำรอยู่อำศัยและควำมต้องกำรของผู้บริโภคเป็นหลัก ทั้ง
จ ำนวนยูนิตที่เหมำะสม ขนำดพื้นที่ส่วนกลำง และพื้นที่สีเขียวภำยในโครงกำรที่ค่อนข้ำงมำก เพื่อให้เป็นโครงกำร
ที่เหมำะแก่กำรอยู่อำศัยของลูกค้ำ รวมไปถึงกำรวำงแผนและวิเครำะห์ข้อมูลควำมต้องกำรของลูกค้ำก่อนกำร
ลงทุนในโครงกำรอสังหำริมทรัพย์ที่สร้ำงแล้วเสร็จอย่ำงรอบคอบ ตลอดจนกำรเจรจำต่อรองกับผู้ประกอบกำร
อสังหำริมทรัพย์รำยย่อยนั้นๆ เพื่อให้มั่นใจว่ำกลุ่มบริษัทจะได้ต้นทุนที่เหมำะสมและคุ้มค่ำแก่กำรลงทุนที่สุด กลุ่ม
บริษัทจึงเชื่อมั่นว่ำแนวทำงดังกล่ำวจะสำมำรถบริหำรควำมเสี่ยงจำกสินค้ำคงเหลือได้ นอกจำกนี้ ที่ผ่ำนมำทุก
โครงกำรที่สร้ำงเสร็จและเปิดขำย กลุ่มบริษัทสำมำรถขำยได้หมดทุกยูนิต หรือสำมำรถปิดกำรขำยได้ทุก
โครงกำร     
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ควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงทำงกฎหมำย และกฎระเบียบ ซึ่งอำจมีผลกระทบต่อธุรกิจอสังหำริมทรัพย์ของ
บริษัท 
 

กำรพัฒนำโครงกำรอสังหำริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียมของบริษัทในปัจจุบัน มีจ ำนวนห้องชุดในแต่ละ
โครงกำรตั้งแต่ 80 ห้องขึ้นไป หรือมีพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 4,000 ตำรำงเมตรขึ้นไป จ ำเป็นต้องจัดท ำรำยงำนกำร
วิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment หรือ EIA) เพื ่อขออนุมัติต่อส ำนัก
วิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ดังนั้น หำกรำยงำน EIA ของ
โครงกำรแต่ละแห่งไม่ได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำนวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือได้รับควำมเห็นชอบ
ล่ำช้ำกว่ำก ำหนด กลุ่มบริษัทอำจเผชิญควำมเสี่ยงจำกกำรที่โครงกำรไม่สำมำรถก่อสร้ำง หรือเลื่อนกำรโอน
กรรมสิทธ์ ซึ่งอำจส่งผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนและภำพลักษณ์ของกลุ่มบริษัทได้ อย่ำงไรก็ตำม กลุ่ม
บริษัทตระหนักถึงควำมเสี่ยงดังกล่ำว จึงให้ควำมส ำคัญกับกำรจัดท ำและด ำเนินกำรตำมเงื่อนไขที่ก ำหนดใน
รำยงำน EIA โดยในกำรจัดท ำรำยงำน EIA กลุ่มบริษัทได้ว่ำจ้ำงบริษัทที่ปรึกษำซึ่งขึ ้นทะเบียนต่อกระทรวง
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้ด ำเนินกำรจัดทำรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้เป็นไป
ตำมพระรำชบัญญัติส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ พ.ศ. 2535 นอกจำกนี้ ทีมกฎหมำยของ
กลุ่มบริษัทยังได้มีกำรติดตำมกำรเปลี่ยนแปลงกฎหมำยที่อำจมีผลกระทบต่อกำรประกอบธุรกิจ กลุ่มบริษัทจึง
เชื่อว่ำกำรด ำเนินกำรดังกล่ำวจะสำมำรถบริหำรควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงทำงกฎหมำยและกฎระเบียบซึ่ง
อำจมีผลกระทบต่อกำรประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทได้ 

 

3.2. ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน 
 

ควำมเสี่ยงจำกกำรช ำระคืนเงินกู้ยืมแก่สถำบันทำงกำรเงินและหุ้นกู้ฯ 
 

อตัรำส่วนทำงกำรเงนิทีส่ ำคญั  ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 

อัตรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็ว เท่ำ 0.25 0.07 0.14 

อัตรำส่วนสภำพคล่อง เท่ำ 1.46 1.19 1.30 

อัตรำส่วนหน้ีสินที่มีภำระดอกเบีย้ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ำ 2.33 4.66 1.90 

อัตรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ำ 4.22 6.78 2.85 

 

จำกตำรำงจะเห็นว่ำ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริษัทฯ มีอัตรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็วเท่ำกับ 0.14 เท่ำ และ
อัตรำส่วนสภำพคล่องเท่ำกับ 1.30 เท่ำ อีกทั้ง บริษัทฯ มีหนี้สินรวมจ ำนวน 5,651.60 ล้ำนบำท ซึ่งเป็นหนี้สินที่
มีภำระดอกเบี้ยจ ำนวน 3,771.04 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 66.73 ของหนี้สินรวม ดังนั้น หำกผลกำร
ด ำเนินงำนไม่เป็นไปตำมแผนธุรกิจ กลุ่มบริษัทอำจจะเผชิญปัญหำสภำพคล่อง และจะส่งผลกระทบต่อกำรช ำระ
คืนเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินและหุ้นกู้ของกลุ่มบริษัทได้ อย่ำงไรก็ตำม กลุ่มบริษัทตระหนักถึงควำม
เสี่ยงดังกล่ำวเป็นอย่ำงดี กลุ่มบริษัทจึงมีกำรวำงแผนบริหำรสภำพคล่องให้เพียงพอที่จะสำมำรถประกอบธุรกิจ 
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ตลอดจนกำรจ่ำยช ำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยได้ตรงตำมที่ก ำหนดไว้ในสัญญำเงินกู้และเงื่อนไขของหุ้นกู้ฯ ทั้งนี้ที่
ผ่ำนมำ กลุ่มบริษัทช ำระคืนเงินกู้ยืมและดอกเบี้ยจำกสถำบันกำรเงินได้ตรงตำมเง่ือนไขมำโดยตลอด อีกทั้งยังคง
ได้รับกำรสนับสนุนทำงกำรเงินที่ดีจำกสถำบันกำรเงินต่ำงๆ เรื่อยมำจนถึงปัจจุบัน  

 

ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปรับตัวเพิ่มขึ้นของอัตรำดอกเบี้ย 
 

 ผลกระทบต่อต้นทุนกำรเงินของกลุ่มบริษัท : 
กลุ่มบริษัทได้ท ำสัญญำเงินกู้จำกสถำบันกำรเงินหลำยแห่งเพื่อพัฒนำโครงกำรของกลุ่มบริษัท โดยส่วนใหญ่มี
อัตรำดอกเบี้ยแบบลอยตัว ยกเว้น หุ้นกู้และเงินกู้ยืมจำกบุคคลภำยนอกที่มีอัตรำดอกเบี้ยแบบคงที่ที่ร้อยละ 6.4-
9.0 ต่อปี ดังนั้น กำรปรับตัวเพิ่มขึ้นของอัตรำดอกเบี้ยจะส่งผลให้กลุ่มบริษัทมีต้นทุนทำงกำรเงินที่สูงขึ้น รวมไป
ถึงผลกำรด ำเนินงำนโดยรวมของกลุ่มบริษัทในอนำคต  
 

 ผลกระทบต่อกำรตัดสินใจซื้อที่อยู่อำศัยของลูกค้ำ :  
หำกอัตรำดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อที่อยู่อำศัยของลูกค้ำมีกำรปรับตัวเพิ่มขึ้น จะส่งผลต่อกำรพิจำรณำตัดสินใจซื้อ
อสังหำริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อำศัยอย่ำงหลีกเลี่ยงไม่ได้ และกระทบต่อควำมสำมำรถในกำรผ่อนช ำระคืนเงินกู้แก่
สถำบันกำรเงิน ลูกค้ำอำจชะลอกำรตัดสินซื้ออสังหำริมทรัพย์ฯ  อย่ำงไรก็ตำม กลุ่มบริษัทตระหนักถึงควำม
เสี่ยงดังกล่ำว จึงมีศึกษำพฤติกรรมของลูกค้ำอย่ำงต่อเนื่อง ท ำให้กลุ่มบริษัทมีกำรก ำหนดรำคำขำยที่สำมำรถ
ซื้อเป็นเจ้ำของได้  

  
ควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับข้อปฎิบัติและข้อก ำหนดในสัญญำเงินกู้ 
 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริษัทฯ มีเงินกู้ยืมระยะยำวและหนี้สินที่มีภำระดอกเบี้ยรวม 3,771.04  ล้ำนบำท 
โดยส่วนใหญ่เป็นภำระหนี้จำกเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินจ ำนวน 1,801.91 ล้ำนบำท และหุ้นกู้จ ำนวน 
1,284.10 ล้ำนบำท เพื่อน ำมำใช้ในกำรพัฒนำโครงกำรอสังหำริมทรัพย์ของกลุ่มบริษัท  ทั้งนี้มีสถำบันกำรเงิน 
5 แห่ง (จำกทั้งหมด 9 แห่ง) และหุ้นกู้ 4 รุ่น ที่มีเงื่อนไขเพิ่มเติมให้บริษัทฯ ต้องด ำรงสัดส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือ
หุ้น (“D/E Ratio”) ให้ได้ตำมที่ก ำหนดในเงื่อนไข โดยสรุปได้ดังนี้ 
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หมำยเหตุ :  
1/ “หนี้สิน” ตำมสัญญำเงินกู้ของสถำบันกำรเงินแห่งที่ 1 และ 2 หมำยถึง หนี้สินที่มีภำระดอกเบี้ย 

2/ “หนี้สิน” ตำมสัญญำเงินกู้ของสถำบันกำรเงินแห่งที่ 3 และ 4 หมำยถึง หนี้สินทั้งหมด หักด้วยรำยได้รับล่วงหน้ำจำกลูกค้ำ 

3/ “หนี้สิน” ตำมสัญญำเงินกู้ของสถำบันกำรเงินแห่งที่ 5 หมำยถึง หนี้สินที่มีภำระดอกเบี้ย หักด้วยเงินสด และ/หรือ รำยกำรเทียบเท่ำ 

 

จำกตำรำงข้ำงต้น แสดงให้เห็นว่ำกลุ่มบริษัทมีกำรควบคุมสัดส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นได้เป็นอย่ำงดี
เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงไม่ให้ผิดข้อก ำหนดจำกสถำบันกำรเงินและข้อก ำหนดสิทธิของหุ้นกู้ นอกจำกนี้กลุ่มบริษัทมี
กำรวำงแผนทำงกำรเงินระยะยำวและมีกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อสร้ำงควำมมั่นใจว่ำกลุ่ม
บริษัทจะมีกระแสเงินสดเพียงพอส ำหรับช ำระดอกเบี้ยและเงินกู้ยืม รวมทั้งสำมำรถขยำยกำรลงทุนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพตำมเป้ำหมำยที่วำงไว้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถำบนักำรเงนิ 
วงเงนิรวม 

(ลำ้นบำท) 

ขอ้ก ำหนดอัตรำสว่น “หนีส้นิ”  
ต่อ “สว่นของผูถ้อืหุน้”  
ตำมสญัญำเงนิกู ้ 

อัตรำสว่น “หนีส้นิ”  
ต่อ“สว่นของผูถ้อืหุน้”  
ตำมสญัญำเงนิกู ้

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2562 

1. สถำบันกำรเงินแห่งที่ 1 586.00 
ไม่เกิน 2.5:1 ณ วันสิ้นงวดบัญช ี

ของแต่ละปี ตลอดสัญญำเงินกู้  
1.90 1 

2. สถำบันกำรเงินแห่งที่ 2 381.60 
ไม่เกิน 3.0:1 ณ วันสิ้นงวดบัญช ี

ของแต่ละไตรมำส ตลอดสัญญำเงินกู้  
1.90 1 

3. สถำบันกำรเงินแห่งที่ 3 304.40 
ไม่เกิน 3.0:1 ณ วันสิ้นงวดบัญช ี

ของแต่ละปี ตลอดสัญญำเงินกู้  
2.44 2 

4. สถำบันกำรเงินแห่งที่ 4 623.10 
ไม่เกิน 3.0:1 ณ วันสิ้นงวดบัญช ี

ของแต่ละปี ตลอดสัญญำเงินกู้  
2.44 2 

5. สถำบันกำรเงินแห่งที่ 5 327.00 
ไม่เกิน 4.0:1 ณ วันสิ้นงวดบัญช ี

ของแต่ละปี ตลอดสัญญำเงินกู้   
1.70 

3
 

6. หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2561  

ครบก ำหนดไถ่ถอนปี 2563 
466.70 

ไม่เกิน 5.0:1 ณ วันสิ้นงวดบัญช ี

ของแต่ละปี ตลอดสัญญำเงินกู้   
1.70 

3
 

7. หุ้นกู้ครั้งที่ 2/2561  

ครบก ำหนดไถ่ถอนปี 2563 
120.00 

ไม่เกิน 5.0:1 ณ วันสิ้นงวดบัญช ี

ของแต่ละปี ตลอดสัญญำเงินกู้   
1.70 

3
 

8. หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2562  

ครบก ำหนดไถ่ถอนปี 2564 
497.40 

ไม่เกิน 5.0:1 ณ วันสิ้นงวดบัญช ี

ของแต่ละปี ตลอดสัญญำเงินกู้   
1.70 

3
 

9. หุ้นกู้ครั้งที่ 2/2562  

ครบก ำหนดไถ่ถอนปี 2564 
200.00 

ไม่เกิน 5.0:1 ณ วันสิ้นงวดบัญช ี

ของแต่ละปี ตลอดสัญญำเงินกู้   
1.70 

3
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3.3. ควำมเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อสิทธิหรือกำรลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ 
 

ควำมเสี่ยงจำกกำรที่บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ถือหุ้นมำกกว่ำร้อยละ 50 
 

ณ วันที ่ 31 ธันวำคม 2562 กลุ่มครอบครัวธนวริทธิ ์ถือหุ ้นในบริษัทฯ จ ำนวน 395,999,900 หุ ้น คิดเป็น
ประมำณร้อยละ 70.71 ของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งมีสัดส่วนกำรถือหุ้นเกินกึ่งหนึ่ง
ของที่ประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่ำวท ำให้ครอบครัวธนวริทธิ์มีอ ำนำจในกำรควบคุมบริษัทฯ และมีอิทธิพลต่อกำร
ตัดสินใจของบริษัทฯ ในเรื่องที่ส ำคัญที่ต้องได้รับอนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงที่เกินกว่ำกึ่งหนึ่ง
ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรถ่วงดุลอ ำนำจ จึงได้แต่งต้ัง
กรรมกำรอิสระจ ำนวน 3 ท่ำน จำกคณะกรรมกำรทั้งสิ้น 6 ท่ำน เพื่อถ่วงดุลอ ำนำจในกำรบริหำรจัดกำรอย่ำง
เป็นอิสระจำกกรรมกำรที่เป็นผู้บริหำรของบริษัท อีกทั้งได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบซึ่งประกอบด้วย
กรรมกำรที่เป็นอิสระจ ำนวน 3 ท่ำน เพื่อควำมโปร่งใสและเพื่อสร้ำงควำมมั่นใจให้ผู้ถือหุ้นว่ำจะสำมำรถสอบทำน
กำรท ำงำนและมีกำรถ่วงดุลอ ำนำจในฐำนะตัวแทนของผู้ถือหุ้นรำยย่อยได้ในระดับหนึ่ง นอกจำกนี้ เมื่อบริษัทฯ 
ได้เข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ แล้ว บริษัทฯ จะต้องเปิดเผยข้อมูลและปฎิบัติตำมหลักเกณฑ์และ
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของส ำนักงำน ก.ล.ต. และตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เช่น รำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน และ
รำยกำรได้มำและจ ำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท เป็นต้น เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นทุกรำย 
 

ควำมเสี่ยงจำกกำรพึ่งพิงผู้บริหำร 
 

กำรพัฒนำโครงกำรอสังหำริมทรัพย์ทุกประเภทต้องใช้ควำมรู้ ควำมช ำนำญ รวมถึงประสบกำรณ์ของกลุ่ม
ผู้บริหำรในกำรวำงกลยุทธ์ทำงด้ำนกำรขำยและกำรตลำด กำรออกแบบโครงกำรอสังหำริมทรัพย์ที่ตอบโจทย์
และตรงกับควำมต้องกำรของตลำดและลูกค้ำ และกำรพิจำรณำท ำเลที ่ตั ้งโครงกำรอสังหำริมทรัพย์ที่มี
ศักยภำพ รวมไปถึงควำมสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้ำ ไม่ว่ำจะเป็นสถำบันกำรเงิน หรือตัวแทนขำย ซึ่งหำกผู้บริหำรชุด
ปัจจุบันไม่ได้มีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำรกลุ่มบริษัท และ/หรือไม่สำมำรถสรรหำผู้ที่เหมำะสมมำทดแทนได้ 
อำจส่งผลกระทบอย่ำงมีนัยส ำคัญต่อผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษัท นอกจำกนี้  จำกข้อก ำหนดของวงเงิน
กู้ยืมของสถำบันกำรเงินบำงแห่งที่ก ำหนดให้นำยธนำกร ต้องเป็นผู้ค ้ำประกันเต็มวงเงิน บริษัทฯ จึงมีควำมเสี่ยง
จำกกำรพึ่งพิงนำยธนำกร อย่ำงไรก็ดี บริษัทตระหนักถึงควำมเสี่ยงดังกล่ำว จึงได้สนับสนุนและให้ควำมส ำคัญ
กับบุคลำกรของบริษัทฯ ให้มีส่วนร่วมและบทบำทในกำรแสดงควำมคิดเห็นในเรื่องต่ำงๆ อย่ำงเต็มที่ เพื่อให้
บุคลำกรมีส่วนร่วมในกำรก ำหนดกลยุทธ์และแผนธุรกิจของกลุ่มบริษัท และผลักดันให้เกิดกำรท ำงำนเป็นทีมเพื่อ
สร้ำงศักยภำพและประสิทธิภำพในกำรท ำงำนให้เพิ่มมำกขึ้น นอกจำกนี้ กลุ่มบริษัทได้วำง กลยุทธ์องค์กร โดย
ประกำศเป็น “Employer of Choice” เพื่อแสดงให้เห็นถึงควำมส ำคัญของกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลที่มีส่วน
ส ำคัญในกำรผลักดันกลุ่มบริษัท ให้เติบโตอย่ำงแข็งแรงเพื่อลดกำรพึ่งพิงผู้บริหำร 
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4. ทรพัยส์นิทีใ่ชใ้นกำรประกอบธรุกจิ 

 

สินทรัพย์ที่ใช้ในกำรประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท  
 

ณ 31 ธันวำคม 2562 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์หลักที่ใช้ในกำรประกอบธุรกิจ ประกอบด้วย (1) เงินมัดจ ำค่ำที่ดิน
และห้องชุด (2) ที่ดินและต้นทุนกำรพัฒนำโครงกำรอสังหำริมทรัพย์เพื่อขำย (3) ส่วนปรับปรุงอำคำรและ
อุปกรณ์ และ (4) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  มีรำยละเอียดสรุปดังนี้  
ล ำดบั รำยกำร มลูคำ่สทุธติำมบญัชี 

(ลำ้นบำท) 
ลกัษณะ
กรรมสทิธิ ์

ภำระผกูพนั 

ณ วนัที ่ 
31 ธ.ค. 61 

ณ วนัที ่ 
31 ธ.ค. 62 

1 เงินมัดจ ำค่ำที่ดินและห้องชุด 165.00 865.99 เป็นเจ้ำของ - 
2 ต้นทุนกำรพัฒนำโครงกำร

อสังหำริมทรัพย์เพื่อขำย 

4,020.19 4,175.29 เป็นเจ้ำของ จดจ ำนองเป็น
หลักประกันวงเงิน
กู้ยืมกับสถำบัน
กำรเงิน 

3 ส่วนปรับปรุงอำคำรและอุปกรณ์ 90.58 72.13 เป็นเจ้ำของ - 
4 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 7.93 9.10 เป็นเจ้ำของ - 

 รวม 4,283.70 5,122.51   

 

ประกอบไปด้วย 
 

1) เงินมัดจ ำค่ำที่ดินและห้องชุด 

ล ำดบั รำยกำร พืน้ที ่(ไร)่ 
มลูคำ่สทุธติำมบญัช ี(ลำ้นบำท) 
ณ วนัที ่ 

31 ธ.ค. 61 

ณ วนัที ่ 
31 ธ.ค. 62 

1 ที่ดินเปล่ำ ทองหล่อ ซอย 16 1-2-27 70.00 200.59 

2 ที่ดินเปล่ำ ลำดพร้ำว ซอย 62 3-1-41 10.00 - 
3 ที่ดินเปล่ำ ซอย 20 มิถุนำ แยก 5 4-0-81 45.00 - 
4 ที่ดินเปล่ำ ลำซำล ซอย 83 7-3-78 40.00 100.00 

5 ที่ดินเปล่ำ เจริญรัถ 1-2-67 - 165.40 

6 ที่ดินเปล่ำ ถนนสรรพำวุธ 7-3-3 - 400.00 

 รวม  165.00 865.99 

 

2) ต้นทุนโครงกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์เพื่อขำย 

ต้นทุนกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ ได้แก่ ที่ดิน ส่วนปรับปรุงที่ดิน ค่ำก่อสร้ำงและค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องกับกำร
พัฒนำโครงกำรของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 จ ำนวน 4,020.19 ล้ำนบำท และและวันที่ 31 
ธันวำคม 2562 จ ำนวน 4,175.29 ล้ำนบำท มีรำยละเอียดสรุปดังนี้  



 

 

 51 แบบ 56-1 ประจ ำปี 2562 บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกัด (มหำชน) 

ล ำดบั ชือ่โครงกำร ลกัษณะโครงกำร มลูคำ่สทุธติำมบญัชี 
(ลำ้นบำท) 

รำคำ
ประเมนิ 

(ลำ้นบำท) 

วนัที่
ประเมนิ 

กรรมสทิธิ ์ ภำระผกูพนั 

ณ วนัที ่ 
31 ธ.ค. 61 

ณ วนัที ่ 
31 ธ.ค. 62 

1 The Excel Groove  
ซอยลำซำล 52 

สร้ำงแล้วเสร็จ /  
อยู่ระหว่ำงโอนกรรมสิทธิ์ 

11.89 1.16 - - เป็นเจ้ำของ - 

2 The Excel Khu-Khot  
ล ำลูกกำ คลอง 2 

อยู่ระหว่ำงพัฒนำโครงกำร 237.43 2.47 267.85 20/12/61 เป็นเจ้ำของ - 
 

3 Rise Rama 9  
ถนนพระรำม 9 

อยู่ระหว่ำงพัฒนำโครงกำร 621.78 2.32 957.79 20/12/61 เปน็เจ้ำของ - 

4 The Impression Phuket  
อ่ำวฉลอง จ.ภูเก็ต 

อยู่ระหว่ำงพัฒนำโครงกำร 376.45 664.09 293.98 9/12/61 เป็นเจ้ำของ จดจ ำนองเป็น
หลักประกันเงินกู้กับ
สถำบันกำรเงิน 

5 The Vision Navamin85              
ซอยนวมินทร์ 85 

อยู่ระหว่ำงพัฒนำโครงกำร 553.27 543.86 612.96 25/9/61 เป็นเจ้ำของ จดจ ำนองเป็น
หลักประกันเงินกู้กับ
สถำบันกำรเงิน 

6 The Excel Sukhumvit 71  
ถนนสุขุมวิท 71 

อยู่ระหว่ำงพัฒนำโครงกำร 223.13 520.83 509.30 10/10/61 เป็นเจ้ำของ จดจ ำนองเป็น
หลักประกันเงินกู้กับ
สถำบันกำรเงิน 

7 Rise Ratchada 17                 
ถนนรัชดำภิเษก 17 

อยู่ระหว่ำงขอ EIA 233.21 249.92 217.60 6/8/61 เป็นเจ้ำของ จดจ ำนองเป็น
หลักประกันเงินกู้กับ
สถำบันกำรเงิน 

8 The Excel Ratchada-Huai 
Khwang 

ถนนรัชดำภิเษก-หว้ยขวำง 

อยู่ระหว่ำงพัฒนำโครงกำร 323.65 378.69 397.26 25/9/61 เป็นเจ้ำของ จดจ ำนองเป็น
หลักประกันเงินกู้กับ
สถำบันกำรเงิน 

9 The Vision Kaset-Nawamin              
ถนนเกษตร-นวมินทร ์

อยู่ระหว่ำงขอ EIA 161.32  - - - - 



 

 

 52 แบบ 56-1 ประจ ำปี 2562 บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกัด (มหำชน) 

ล ำดบั ชือ่โครงกำร ลกัษณะโครงกำร มลูคำ่สทุธติำมบญัชี 
(ลำ้นบำท) 

รำคำ
ประเมนิ 

(ลำ้นบำท) 

วนัที่
ประเมนิ 

กรรมสทิธิ ์ ภำระผกูพนั 

ณ วนัที ่ 
31 ธ.ค. 61 

ณ วนัที ่ 
31 ธ.ค. 62 

10 The Excel Lasalle 17  
ซอยลำซำล 17 

อยู่ระหว่ำงพัฒนำโครงกำร 194.96 229.32 323.50 2/7/61 เป็นเจ้ำของ จดจ ำนองเป็น
หลักประกันเงินกู้กับ
สถำบันกำรเงิน 

11 The Excel Ratchada 18                 
ถนนรัชดำภิเษก 18 

อยู่ระหว่ำงพัฒนำโครงกำร 215.68 285.81 362.25 21/6/61 เป็นเจ้ำของ จดจ ำนองเป็น
หลักประกันเงินกู้กับ
สถำบันกำรเงิน 

12 RISE Phahon-Inthamara 

อินทำมระ 4 พหล-สุทธสิำร 

อยู่ระหว่ำงพัฒนำโครงกำร 288.50 349.46 311.40 2/7/61 เป็นเจ้ำของ จดจ ำนองเป็น
หลักประกันเงินกู้กับ
สถำบันกำรเงิน 

13 The Excel Ladprao-Sutthisarn                 
ถนนรัชดำภิเษก 18 

อยู่ระหว่ำงพัฒนำโครงกำร 6.66 188.31 - - เป็นเจ้ำของ จดจ ำนองเป็น
หลักประกันเงินกู้กับ
สถำบันกำรเงิน 

14 The Excel Srinakarin - Lasalle 

ซอยลำซำล 83 

อยู่ระหว่ำงพัฒนำโครงกำร 0.15 2.81 611.72 21/5/62 เป็นเจ้ำของ - 

15 The Excel Hideaway Ratchada-
Sutthisan 

ซอยลำดพร้ำว 62              

อยู่ระหว่ำงพัฒนำโครงกำร 4.68 - - - - - 

16 Impression Charoennakhon Luxe 

Neo classic 

ถนนเจริญรัถ 

อยู่ระหว่ำงพัฒนำโครงกำร - 18.54 198.78 6/9/62 - - 

17 Hue  

ถนนสุขุมวิท 

สร้ำงแล้วเสร็จ /  
อยู่ระหว่ำงโอนกรรมสิทธิ ์
 

38.47 20.45 - - เป็นเจ้ำของ - 



 

 

 53 แบบ 56-1 ประจ ำปี 2562 บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกัด (มหำชน) 

ล ำดบั ชือ่โครงกำร ลกัษณะโครงกำร มลูคำ่สทุธติำมบญัชี 
(ลำ้นบำท) 

รำคำ
ประเมนิ 

(ลำ้นบำท) 

วนัที่
ประเมนิ 

กรรมสทิธิ ์ ภำระผกูพนั 

ณ วนัที ่ 
31 ธ.ค. 61 

ณ วนัที ่ 
31 ธ.ค. 62 

18 Center  528.96 717.25 - - เป็นเจ้ำของ - 
 รวม  4,020.19 4,175.29     

 

 

 

 



 

 

 

54 แบบ 56-1 ประจ ำปี 2562 บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกัด (มหำชน) 

3) ส่วนปรับปรุงอำคำรและอุปกรณ์ 
 

รำยละเอยีด มลูคำ่สทุธติำมบญัชี 
(ลำ้นบำท) 

กรรมสทิธิ ์ ภำระผกูพนั 

ณ วนัที ่ 
31 ธ.ค. 61 

ณ วนัที ่ 
31 ธ.ค. 62 

  

1) ส่วนปรับปรุงอำคำร 27.03 23.15 เป็นเจ้ำของ ไม่มีภำระผูกพัน 

2) ห้องตัวอย่ำงและส ำนักงำนขำย 22.98 18.02 เป็นเจ้ำของ ไม่มีภำระผูกพัน 

3) เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์ส ำนักงำน 27.25 20.55 เป็นเจ้ำของ ไม่มีภำระผูกพัน 

4) แบบจ ำลอง 1.40 0.92 เป็นเจ้ำของ ไม่มีภำระผูกพัน 

5) ยำนพำหนะ 10.92 9.49 สัญญำเช่ำทำงกำรเงิน ไม่มีภำระผูกพัน 

6) งำนระหว่ำงก่อสร้ำง(ส ำนักงำนขำย) 1.00 - - - 
รวม 90.58 72.13   

 

4) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 

รำยละเอยีด มลูคำ่สทุธติำมบญัชี 
(ลำ้นบำท) 

กรรมสทิธิ ์ ภำระผกูพนั 

ณ วนัที ่ 
31 ธ.ค. 61 

ณ วนัที ่ 
31 ธ.ค. 62 

1) โปรแกรมคอมพิวเตอร ์ 7.93 9.10 เป็นเจ้ำของ ไม่มีภำระผูกพัน 

รวม 7.93 9.10   

 

สัญญำส ำคัญที่เกี่ยวข้องในกำรด ำเนินธุรกิจ 
 

สัญญำรับเหมำก่อสร้ำง 

คู่สัญญำ ผู้ว่ำจ้ำง :  บริษัทฯ  
ผู้รับจ้ำง :  บริษัทรับเหมำหลำยแห่ง 

ควำมสัมพันธ์กับกลุ่มบริษัท ไม่มีควำมสัมพันธ์กับกลุ่มบริษัทและผู้บริหำรของกลุ่มบริษัท 

วัตถุประสงค์ สัญญำจ้ำงเหมำก่อสร้ำงและสัญญำให้บริกำรที่เกี่ยวข้องกับโครงกำร 

อำยุสัญญำ ต้ังแต่ 3 – 14 เดือน 

เง่ือนไขอ่ืนๆ ผู้รับจ้ำงยินยอมให้ผู้ว่ำจ้ำงหักเงินประกันผลงำน (Retention) ในอัตรำต้ังแต่ร้อยละ 5-10 
ของมูลค่ำงำน 

 

สัญญำเช่ำพื้นที่ส ำหรับส ำนักงำนใหญ่ 
คู่สัญญำ ผู้เช่ำ      :  บริษัทฯ และบริษัทย่อย 

ผู้ให้เช่ำ :  บริษัทให้เช่ำพื้นทีส่ ำนักงำนแห่งหนึ่ง 
ควำมสัมพันธ์กับกลุ่มบริษัท ไม่มีควำมสัมพันธ์กับกลุ่มบริษัทและผู้บริหำรของกลุ่มบริษัท 



 

 

 

55 แบบ 56-1 ประจ ำปี 2562 บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกัด (มหำชน) 

สินทรัพย์ที่เช่ำ พื้นที่ส ำนักงำนภำยในอำคำรภิรัชทำวเวอร์ แอท ไบเทค ชั้น 18 และชั้น 19 เลขที่ 4345 
ถนนสุขุมวิท แขวงบำงนำ เขตบำงนำ กรุงเทพ พื้นที่เช่ำโดยประมำณรวม 3,456 ตร.ม. 

วัตถุประสงค์ เพื่อใช้เป็นพ้ืนที่ส ำนักงำนใหญ่ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

อำยุสัญญำ อำยุสัญญำ 3 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 มกรำคม 2563 (ส ำหรับชั้นที่ 18) และสิ้นสุดวันที่ 30 
มิถุนำยน 2564 (ส ำหรับชั้นที่ 19) นอกจำกนี้เมื่อสิ้นสุดสัญญำเช่ำดังกล่ำว กลุ่มบริษัทมี
สิทธิเช่ำต่ออีก 3 ปี โดยต้องแจ้งเป็นลำยลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่ำ 180 วัน ก่อนวันสิ้นอำยุ
สัญญำเดิม  

อัตรำค่ำเช่ำ อัตรำค่ำเช่ำตำมที่ตกลงร่วมกันตลอดระยะเวลำ 3 ปี ทั้งนี้ หำกมีกำรต่ออำยุสัญญำ อัตรำ
ค่ำเช่ำปีที่ 4-6 จะปรับตำมรำคำตลำดแต่ไม่เกินร้อยละ 15 ของอัตรำค่ำเช่ำปีที่ 1-3 และ
อัตรำค่ำเช่ำปีท่ี 7-9 จะปรับขึ้นตำมอัตรำตลำด 

 

สัญญำเช่ำที่ดินส ำหรับส ำนักงำนขำย 

คู่สัญญำ ผู้เช่ำ :  บริษัทฯ  
ผู้ให้เช่ำ :  นิติบุคคล 3 แห่ง และบุคคลธรรมดำ 2 คน 

ควำมสัมพันธ์กับกลุ่มบริษัท ไม่มีควำมสัมพันธ์กับกลุ่มบริษัทและผู้บริหำรของกลุ่มบริษัท 

สินทรัพย์ที่เช่ำ - ที่ดินเปล่ำ ขนำดพื่นท่ี 0-2-99.8 ไร่ ต้ังอยู่ที่เขตห้วยขวำง กรุงเทพฯ 

- ที่ดินเปล่ำ ขนำดพื้นท่ี 0-0-80 ไร่ ตั้งอยู่ที่เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 

- ที่ดินเปล่ำ ขนำดพื้นท่ี 0-2-12.5 ไร่ ตั้งอยู่ที่ลำซำล ซอย 1 กรุงเทพฯ 

- ที่ดินเปล่ำ ขนำดพื้นท่ี 1-2-15 ไร่ ตั้งอยู่ที่เขตบำงซื่อ กรุงเทพฯ 

- ที่ดินเปล่ำ ขนำดพื้นท่ี 1-0-72 ไร่ ตั้งอยู่ที่เขตคลองสำน กรุงเทพฯ 

วัตถุประสงค์ เพื่อใช้เป็นท่ีต้ังส ำนักงำนขำยคอนโดมิเนียมของบริษัทฯ หรือ The Excel Gallery 

อำยุสัญญำ อำยุสัญญำประมำณ 1-3 ปี โดย 

- ที่ดินเปล่ำซึ่งต้ังอยู่ที่เขตห้วยขวำง สิ้นสุดสัญญำวันที่ 29 กุมภำพันธ์ 2563 

- ที่ดินเปล่ำซึ่งต้ังอยู่ที่เขตพระโขนง สิ้นสุดสัญญำวันที่ 2 ตุลำคม 2563 

- ที่ดินเปล่ำซึ่งต้ังอยู่ที่ลำซำล ซอย 1 สิ้นสุดสัญญำวันที่ 31 ธันวำคม 2564 

- ที่ดินเปล่ำซึ่งต้ังอยู่ที่เขตบำงซื่อ  สิ้นสุดสัญญำวันที่ 31 ธันวำคม  2563 

- ที่ดินเปล่ำซึ่งต้ังอยู่ที่เขตคลองสำน  สิ้นสุดสัญญำวันที่ 5 กันยำยน 2563 

ทั้งนี้ หำกผู้ให้เช่ำยินยอมให้ต่อสัญญำเช่ำ ผู้ให้เช่ำจะแจ้งให้ทรำบเป็นลำยลักษณ์อักษร
ล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 1-3 เดือน  

อัตรำค่ำเช่ำ อัตรำค่ำเช่ำตำมที่ตกลงร่วมกัน   
 

สัญญำข้อตกลงให้กำรสนับสนุนทำงกำรตลำด 

คู่สัญญำ ผู้เช่ำ :  บริษัทฯ  
ผู้ให้เช่ำ :  บริษัทให้เช่ำพื้นที่แห่งหนี่ง 

ควำมสัมพันธ์กับกลุ่มบริษัท ไม่มีควำมสัมพันธ์กับกลุ่มบริษัทและผู้บริหำรของกลุ่มบริษัท 

วัตถุประสงค์ เพื่อใช้เป็นพ้ืนที่เลำจน์ (Lounge) ส ำหรับกำรจัดงำนและรับรองลูกค้ำของกลุ่มบริษัท  
บริเวณชั้น 5 ณ พำรำกอน ซีนีเพล็กซ์ ศูนย์กำรค้ำสยำมพำรำกอน  



 

 

 

56 แบบ 56-1 ประจ ำปี 2562 บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกัด (มหำชน) 

อำยุสัญญำ อำยุสัญญำ 3 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลำคม 2563 เมื่อครบก ำหนดผู้ให้เช่ำจะพิจำรณำต่อ
สัญญำกับบริษัทเป็นเจ้ำแรกพร้อมทั้งเสนอเง่ือนไขเป็นกรณีพิเศษส ำหรับสัญญำใหม่  

อัตรำค่ำเช่ำ อัตรำค่ำเช่ำตำมที่ตกลงร่วมกัน   
เง่ือนไขอ่ืน ในกรณีไม่ต่อสัญญำ บริษัทฯ ไม่ต้องเสียค่ำใช้จ่ำยในกำรร้ือถอนและ/หรือปรับปรุงสถำนที่

ให้มีสภำพดังเดิม โดยค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดเป็นหน้ำที่ของผู้ให้เช่ำ 

 

สัญญำร่วมทุนกับ Hoosiers Asia Pacific Pte. Ltd. 
คู่สัญญำ  Hoosiers Asia Pacific Pte. Ltd. (“Hoosiers”) (“บริษัทสัญชำติสิงคโปร์”)  

ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ Hoosiers Holdings Limited ที่ประกอบธุรกิจอสังหำริมทรัพย์และ
จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 

ควำมสัมพันธ์กับกลุ่มบริษัท ไม่มีควำมสัมพันธ์กับกลุ่มบริษัทและผู้บริหำรของกลุ่มบริษัท 

วันที่ท ำสัญญำ วันที่ 10 สิงหำคม 2560 

วัตถุประสงค์ จัดต้ังบริษัทจ ำกัดภำยใต้ชื่อ บริษัท ออลล์ อินสไปร-์ฮูซิเออร์ สุขุมวทิ 50 จ ำกัด เพื่อร่วม
ทุนในกำรก่อสร้ำงและขำยโครงกำรอำคำรชุด “ดิ เอ็กเซล สุขุมวิท 50”  

ทุนจดทะเบียน 20 ล้ำนบำท แบ่งเป็นหุ้นสำมัญจ ำนวน 200,000 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 100 บำท 

สัดส่วนกำรถือหุ้น - บริษัทฯ จ ำนวน 102,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 51 (“กลุ่ม ก.”) และ  
- Hoosiers จ ำนวน 98,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49 (“กลุ่ม ข.”) 

จ ำนวนกรรมกำร  3 คน ได้แก่ นำยธนำกร ธนวริทธิ์ นำยดุษฎี เล็กยิ้ม และนำงสำวอำกิโกะ ชิมูระ 
เง่ือนไขท่ีส ำคัญ - ห้ำมโอนหรือจ ำหน่ำยหุ้นของบริษัทร่วมทุนให้แก่บุคคลภำยนอก โดยไม่ได้รับควำม

ยินยอมล่วงหน้ำเป็นลำยลักษณ์อักษรจำกคู่สัญญำ 

- ท ำสัญญำ Shareholder Loan Agreement โดยตกลงให้บริษัท ออลล์ อินสไปร์-ฮูซิ
เออร์ สุขุมวิท 50 จ ำกัด กู้เงินจ ำนวน 310 ล้ำนบำท ซึ่งคู่สัญญำจะต้องให้เงินกู้ตำม
สัดส่วนกำรถือหุ้น คือ ร้อยละ 51:49 ในอัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี ครบก ำหนด
ช ำระทั้งจ ำนวนภำยในวันที ่10 สิงหำคม 2565 

- กำรประชุมคณะกรรมกำรต้องมีกรรมกำรจำกกลุ่ม ก. อย่ำงน้อย 1 คน ร่วมกับ
กรรมกำรจำกกลุ่ม ข. จึงจะครบองค์ประชุม 

- กำรประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นเข้ำร่วมประชุมรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 60 
ของทุนจดทะเบียน จึงจะครบองคป์ระชุม 

 

สัญญำร่วมทุนกับ Hoosiers Asia Pacific Pte. Ltd. และ Kyushu Railway Company 

คู่สัญญำ  1.Hoosiers Asia Pacific Pte. Ltd. (“Hoosiers”) (“บริษัทสัญชำติสิงคโปร์”)  
ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ Hoosiers Holdings Limited ที่ประกอบธุรกิจอสังหำริมทรัพย์และ
จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 

2.Kyushu Railway Company (“JR-Kyushu”) (“บริษัทสัญชำติญี่ปุ่น”) ซึ่งเป็นบรษิัทที่
ประกอบธุรกิจรถไฟฟ้ำและด้ำนอ่ืนๆ  

ควำมสัมพันธ์กับกลุ่มบริษัท ไม่มีควำมสัมพันธ์กับกลุ่มบริษัทและผู้บริหำรของกลุ่มบริษัท 

วันที่ท ำสัญญำ วันที่ 22 สิงหำคม 2560 
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วัตถุประสงค์ จัดต้ังบริษัทจ ำกัดภำยใต้ชื่อ บริษัท เอเอชเจ เอกมัย จ ำกัด เพื่อรว่มทุนในกำรก่อสร้ำงและ
ขำยโครงกำรอำคำรชุด “ดิ อิมเพรสชั่น เอกมัย”  

ทุนจดทะเบียน 100 ล้ำนบำท แบ่งเป็นหุ้นสำมัญจ ำนวน 1,000,000 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 100 บำท 

สัดส่วนกำรถือหุ้น - บริษัทฯ จ ำนวน 510,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 51  
- Hoosiers จ ำนวน 290,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 29 และ  
- JR-Kyushu จ ำนวน 200,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 20  

จ ำนวนกรรมกำร  4 คน ได้แก่ นำยธนำกร ธนวริทธิ์ นำยดุษฎี เล็กยิ้ม นำงสำวอำกิโกะ ชิมูระ และนำยมำ
ซำฮิโกะ โมริกุจ ิ

เง่ือนไขท่ีส ำคัญ - ท ำสัญญำ Shareholder Loan Agreement โดยตกลงให้บริษัท เอเอชเจ เอกมัย 
จ ำกัด กู้เงินจ ำนวน 1,000 ล้ำนบำท ซึ่งคู่สัญญำจะต้องให้เงินกู้ตำมสัดส่วนกำรถือ
หุ้น คือ ร้อยละ 51:29:20  

- องค์ประชุมคณะกรรมกำรต้องประกอบด้วยอย่ำงน้อย 3 คน จำกกรรมกำรแต่ละกลุ่ม 
ทั้งนี้กำรอนุมัติวำระที่ส ำคัญจะต้องใช้เสียงข้ำงมำกโดยมำจำกทั้ง 3 กลุ่ม 

- องค์ประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นเข้ำร่วมประชุมร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบยีน      จึง
จะครบองค์ประชุม โดย 1 หุ้นมี 1 สิทธิเท่ำกัน 

 

สัญญำร่วมทุนกับ Kyushu Railway Company 

คู่สัญญำ  Kyushu Railway Company (“JR-Kyushu”) (“บริษัทสัญชำติญี่ปุ่น”) ซึ่งเป็นบริษัทที่
ประกอบธุรกิจรถไฟฟ้ำและด้ำนอ่ืนๆ  

ควำมสัมพันธ์กับกลุ่มบริษัท ไม่มีควำมสัมพันธ์กับกลุ่มบริษัทและผู้บริหำรของกลุ่มบริษัท 

วันที่ท ำสัญญำ วันที่ 27 ธันวำคม 2562 

วัตถุประสงค์ จัดต้ังบริษัทจ ำกัดภำยใต้ชื่อ บริษัท เอเจ เจริญนคร จ ำกัด เพื่อร่วมทุนในกำรก่อสร้ำงและ
ขำยโครงกำรอำคำรชุด “อิมเพรสชั่น เจริญนคร ลักซ์ นโีอ คลำสสิค”  

ทุนจดทะเบียน 100 ล้ำนบำท แบ่งเป็นหุ้นสำมัญจ ำนวน 1,000,000 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 100 บำท 

สัดส่วนกำรถือหุ้น - บริษัทฯ จ ำนวน 510,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 51  
- JR-Kyushu จ ำนวน 490,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49  

จ ำนวนกรรมกำร  4 คน ได้แก่ นำยธนำกร ธนวริทธิ์ นำยดุษฎี เล็กยิ้ม นำยชินอิชิโระ  นำกำอิและนำยมำซำฮิ
โกะ โมริกุจ ิ

เง่ือนไขท่ีส ำคัญ - ท ำสัญญำ Shareholder Loan Agreement โดยตกลงให้บริษัท เอเจ เจริญนคร
จ ำกัด กู้เงินจ ำนวน 550 ล้ำนบำท ซึ่งคู่สัญญำจะต้องให้เงินกู้ตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น 
คือ ร้อยละ 51:49  

- องค์ประชุมคณะกรรมกำรต้องประกอบด้วยกรรมกำรกลุ่ม ก อยำ่งน้อย 1 คน 
ร่วมกับกรรมกำรกลุ่ม ข 1 คน ทัง้นี้กำรอนุมัติวำระที่ส ำคัญจะต้องใช้เสียงข้ำงมำก
โดยมำจำกทั้ง 2 กลุ่ม 

- องค์ประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นเข้ำร่วมประชุมร้อยละ 99 ของทุนจดทะเบยีน      จึง
จะครบองค์ประชุม โดย 1 หุ้นมี 1 สิทธิเท่ำกัน 
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สัญญำให้บริกำรกับบริษัทร่วมทุน 

คู่สัญญำ  ผู้รับจ้ำง : บริษัทฯ  
ผู้ว่ำจ้ำง : บริษัท ออลล์ อินสไปร-์ฮูซิเออร์ สุขุมวิท 50 จ ำกัด 

และ บริษัท เอเอชเจ เอกมัย จ ำกัด 

ควำมสัมพันธ์กับกลุ่มบริษัท เป็นบริษัทร่วมทุน 

วัตถุประสงค์ บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริกำรแก่บริษัทร่วมทุน เกีย่วกับกำรก่อสร้ำง กำรขำย และกำรด ำเนิน
โครงกำรอำคำรชุด ดังนี้ 
- กำรวำงแผนธุรกิจ - บัญชีและกำรเงิน 

- กำรบริหำรจัดกำรกำรก่อสร้ำง - กำรคลัง 
- กำรขำยและกำรตลำด - กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคล 

และ 
- เลขำนุกำรบริษัท - บริกำรอ่ืนๆ ที่จ ำเป็น 

 

อำยุสัญญำ 5 ปี 

อัตรำค่ำบริกำร - 1 ล้ำนบำทต่อเดือน ทั้งนี้ ในปีท่ี 5 ค่ำบริกำรสุทธิอำจได้รับกำรแก้ไขให้เท่ำกับร้อยละ 5 
ของก ำไรขั้นต้นของบริษัทร่วมทุนดังกล่ำว (ส ำหรับ บริษัท ออลล์ อนิสไปร์-ฮูซิเออร์ 
สุขุมวิท 50 จ ำกัด) 

- 3.44 ล้ำนบำทต่อเดือน ทั้งนี้ ในปีท่ี 5 ค่ำบริกำรสุทธิอำจได้รับกำรแก้ไขให้เท่ำกับร้อย
ละ 4.6 ของก ำไรขั้นต้นของบริษัทร่วมทุนดังกล่ำว (ส ำหรับ บริษัท เอเอชเจ เอกมัย 
จ ำกัด) 

 

 

สัญญำบริหำรและจัดกำรอำคำรชุด 

คู่สัญญำ  ผู้รับจ้ำง : บริษัท ออลล์ พร๊อพเพอร์ต้ี เซอร์วิส จ ำกัด (บริษัทย่อย) 
ผู้ว่ำจ้ำง : นิติบุคคลอำคำรชุดโครงกำร The Excel Hybrid  

ควำมสัมพันธ์กับกลุ่มบริษัท ไม่มีควำมสัมพันธ์กับกลุ่มบริษัทและผู้บริหำรของกลุ่มบริษัท  
วัตถุประสงค์ บริหำรและจัดกำรอำคำรชุด รวมทั้งทรัพย์ส่วนกลำงในอำคำรชุด ตลำดจนด ำเนินกำร

ควบคุมดูแลกำรปฎิบัติงำนของลูกจ้ำงหรือผู้รับเหมำรำยอื่นซึ่งปฎิบัติงำนในฐำนะลูกจ้ำง
ของผู้ว่ำจ้ำงให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด  

อำยุสัญญำ ระยะเวลำ 1 ปี นับจำกวันที่ท ำสญัญำ 

เง่ือนไขอ่ืน หำกไม่มีคู่สัญญำฝ่ำยใดบอกเลิกสัญญำให้ถือว่ำสัญญำนี้มีผลบังคับต่อไปอีกนับแต่วัน
สิ้นสุดสัญญำเดิม จนกว่ำจะมีกำรบอกเลิกสัญญำ 

 

สัญญำเช่ำทำงกำรเงิน 

คู่สัญญำ  ผู้เช่ำซื้อ : บริษัทฯ 

ผู้ให้เช่ำซื้อ : สถำบันกำรเงินจ ำนวน 3 แห่ง และนิติบุคคล 2 แห่ง  
ควำมสัมพันธ์กับกลุ่มบริษัท ไม่มีควำมสัมพันธ์กับกลุ่มบริษัทและผู้บริหำรของกลุ่มบริษัท 

วันที่ท ำสัญญำ ต้ังแต่ 8 สิงหำคม 2560 - วันที่ 14 ตุลำคม 2561 
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วัตถุประสงค์ เพื่อเช่ำยำนพำหนะจ ำนวน 3 คัน และเช่ำคอมพิวเตอร์ส ำหรับใช้ในกำรประกอบธุรกิจของ
กลุ่มบริษัท 

อำยุสัญญำ ระยะเวลำ 3 - 5 ปี  
 

สัญญำเงินกู้ส ำหรับพัฒนำโครงกำรอสังหำริมทรัพย์ 
คู่สัญญำ  ผู้กู้ : บริษัทฯ  

ผู้ให้กู้ : ธนำคำรพำณิชย์ในประเทศ รวม 9 แห่ง  
ควำมสัมพันธ์กับบริษัทฯ ไม่มีควำมสัมพันธ์กับบริษัทฯ และผู้บริหำรของบริษัทฯ  
วงเงินกู้ท้ังหมด 14 วงเงิน 

(ณ วันที่ 31 ธ.ค. 62) 
วงเงินรวม 7,170.20 ล้ำนบำท (ยอดคงค้ำง ณ วันที่ 31 ธ.ค. 62 จ ำนวน 3,384.24 ล้ำนบำท)
โดยวงเงินดังกล่ำวเป็นวงเงินส ำหรับเบิกเกินบัญชี เงินกู้ยืมระยะยำว หนังสือค ้ำประกันของ
ธนำคำร และอ่ืนๆ ส ำหรับใช้ในกำรพัฒนำโครงกำรอสังหำริมทรัพย์ของกลุ่มบริษัท 

ระยะเวลำ ต้ังแต่ 12 – 60 เดือน นับจำกวันที่เบิกเงินกู้  
เง่ือนไขท่ีส ำคัญ - ผู้กู้จะต้องด ำรงอัตรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนทุน ดังนี้  

สถำบัน
กำรเงิน 

วงเงิน (ลบ.) หนี้สินต่อส่วนทุน 
(เท่ำ) 

หนี้สินต่อส่วนทุน ณ 
วันที่ 31 ธ.ค. 2562 

แห่งที่ 1 586.00 ไม่เกิน 2.5 เท่ำ 1.90 
1
 

แห่งที่ 2 381.60 ไม่เกิน 3.0 เท่ำ 1.90 
1
 

แห่งที่ 3 304.40 ไม่เกิน 3.0 เท่ำ 2.44 
2
 

แห่งที่ 4 623.10 ไม่เกิน 3.0 เท่ำ 2.44 
2
 

แห่งที่ 5 327.00 ไม่เกิน 4.0 เท่ำ  1.70 
3
 

หมำยเหตุ :  
1/ “หนี้สิน” ตำมสัญญำเงินกู้ของสถำบันกำรเงินแห่งที่ 1 และ 2 หมำยถึง หนี้สินที่มีภำระดอกเบี้ย 

2/ “หนี้สิน” ตำมสัญญำเงินกู้ของสถำบันกำรเงินแห่งที่ 3 และ 4 หมำยถึง หนี้สินทั้งหมด หักด้วยรำยได้รับล่วงหน้ำจำกลูกค้ำ 

3/ “หนี้สิน” ตำมสัญญำเงินกู้ของสถำบันกำรเงินแห่งที่ 5 หมำยถึง หนี้สินที่มีภำระดอกเบี้ย หักด้วยเงินสด และ/หรือ รำยกำร
เทียบเท่ำ 

- ในกรณีท่ีผู้กู้จะต้องท ำกำรกู้ยืมเงินจำกกรรมกำร ผู้ถือหุ้น บริษัทในเครือ และ/หรือบคุคลที่
เกี่ยวข้อง เงินกู้ยมืดังกล่ำวจะต้องมสีิทธไิด้รับช ำระหนี้ภำยหลังจำกทีผู่กู้้ได้รับช ำระหนี้ตำม
สัญญำนี้ให้แกผู่้ให้กูเ้สร็จสิน้แลว้ (Subordinated Loan) เว้นแต่ได้รับควำมยนิยอมลว่งหน้ำ
เป็นหนังสือจำกผูใ้ห้กู้ก่อน โดยเง่ือนไขดังกล่ำวเปน็ไปตำมสัญญำเงินกู้กับธนำคำรจ ำนวน 1 
แห่ง 

หลักประกัน - จดทะเบยีนจ ำนองที่ดินของแต่ละโครงกำรกับธนำคำรผู้ให้เงินกู้แต่ละแห่ง 
- นำยธนำกร ธนวริทธิ์ ประธำนเจำ้หน้ำที่บริหำรเป็นผู้ค ้ำประกันวงเงินกู้กับทุกธนำคำร

ผู้ให้กู ้
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เงินลงทุน 
 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริษัทฯ มีเงินลงทุนในบริษัทย่อยและกิจกำรร่วมค้ำดังนี้ 
 

ชือ่บรษิทั สดัสว่น 

กำรลงทนุ 

(รอ้ยละ) 

ประเภท 

เงนิลงทนุ 

ลกัษณะ 
กำรประกอบธรุกจิ 

มลูคำ่เงนิลงทนุ 

ตำมรำคำทนุ 

(ลำ้นบำท) 
1. บริษัท ไทย ดี เรียลเอสเตท 
จ ำกัด 

100.00 บริษัทย่อย ธุรกิจใหบ้ริกำรเป็นตัวแทนและนำยหน้ำ
ในกำรขำยอสังหำริมทรัพย์ในตลำด
ต่ำงประเทศ 

8.25 

2. บริษัท ไรส์ เอสเตท จ ำกัด 100.00 บริษัทย่อย ธุรกิจลงทุนและซื้อขำยอสังหำริมทรพัย์
ที่สร้ำงแล้วเสร็จโดยผู้ประกอบกำร
อสังหำริมทรัพย์รำยอ่ืน 

21.00 

3. บริษัท ออลล์ พร็อพเพอร์ต้ี 
เซอร์วิส จ ำกัด 

99.00 บริษัทย่อย ธุรกิจใหบ้ริกำรบริหำรจัดกำรนิติบคุคล
อำคำรชุด 

 

1.98 

4. บริษัท ออลล์ ลักซ์ วัน จ ำกัด 100.00 บริษัทย่อย ธุรกิจพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ประเภท
คอนโดมเินียมแบบ Luxury 

1.00 

5. บร ิษ ัท เอจ ี  ทองหล ่อ16 
จ ำกัด 

100.00 กิจกำรร่วมค้ำ ธุรกิจพัฒนำอสังหำริมทรัพย ์ 12.42 

6. บริษัท ออลล์ รีเทล 1 จ ำกัด 100.0 บริษัทย่อย ธุรกิจห้ำงสรรพสินค้ำ พลำซ่ำและพื้นที่
ให้เช่ำเพื่อกำรค้ำ 

10.00 

7. บร ิษ ัท ออลล์  อ ินสไปร์ -         
ฮูซิเออร์ สุขุมวิท 50 จ ำกัด 

51.00 กิจกำรร่วมค้ำ ธุรกิจพัฒนำอสังหำริมทรัพยเ์พื่อขำย
โครงกำรคอนโดมเินยีม ดิ เอ็กเซล 
สุขุมวิท 50  

10.20 

8. บริษัท เอเอชเจ เอกมัย จ ำกัด 51.00 กิจกำรร่วมค้ำ ธุรกิจพัฒนำอสังหำริมทรัพยเ์พื่อขำย
โครงกำรคอนโดมเินยีม ดิ อิมเพรสชัน่       
เอกมัย 

51.00 

รวมเงนิลงทนุ 115.85 
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เครื่องหมำยกำรค้ำ 
 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 กลุ่มบริษัทมีเครื่องหมำยกำรค้ำที่อยู่ระหว่ำงกำรขอขึ้นทะเบียนจ ำนวน  รำยกำร
ดังต่อไปนี้ 
 

 เครือ่งหมำยกำรคำ้ 
เลขทะเบยีน/ 
(เลขทีค่ ำขอ) 

วนัทีย่ืน่ค ำขอ รำยละเอยีด ระยะเวลำคุม้ครอง 

1 

 

อยู่ระหว่ำงกำร
พิจำรณำของ
นำยทะเบียน 

10 ก.ย.2561 

จัดกำรอสังหำริมทรัพย์
และพัฒนำ

อสังหำริมทรัพย์และ
ทรัพย์สิน 

อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำ
ของนำยทะเบียน 

2 

 

อยู่ระหว่ำงกำร
พิจำรณำของ
นำยทะเบียน 

10 ก.ย.2561 

จัดกำรอสังหำริมทรัพย์
และพัฒนำ

อสังหำริมทรัพย์และ
ทรัพย์สิน 

อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำ
ของนำยทะเบียน 

3 

 

อยู่ระหว่ำงกำร
พิจำรณำของ
นำยทะเบียน 

10 ก.ย.2561 

จัดกำรอสังหำริมทรัพย์
และพัฒนำ

อสังหำริมทรัพย์และ
ทรัพย์สิน 

อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำ
ของนำยทะเบียน 

4 

 

อยู่ระหว่ำงกำร
พิจำรณำของ
นำยทะเบียน 

10 ก.ย.2561 

จัดกำรอสังหำริมทรัพย์
และพัฒนำ

อสังหำริมทรัพย์และ
ทรัพย์สิน 

อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำ
ของนำยทะเบียน 

5 

 

อยู่ระหว่ำงกำร
พิจำรณำของ
นำยทะเบียน 

10 ก.ย.2561 

จัดกำรอสังหำริมทรัพย์
และพัฒนำ

อสังหำริมทรัพย์และ
ทรัพย์สิน 

อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำ
ของนำยทะเบียน 

6 

 

อยู่ระหว่ำงกำร
พิจำรณำของ
นำยทะเบียน 

10 ก.ย.2561 

จัดกำรอสังหำริมทรัพย์
และพัฒนำ

อสังหำริมทรัพย์และ
ทรัพย์สิน 

อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำ
ของนำยทะเบียน 
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นโยบำยกำรลงทุนและกำรก ำกับดูแลกำรด ำเนินงำนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจกำรร่วมค้ำ 
 

เพื่อควำมมีเสถียรภำพในกำรประกอบธุรกิจ เสริมสร้ำงควำมมั่นคงแข็งแรง และเกิดประสิทธิภำพสูงสุดในกำร
ประกอบธุรกิจ บริษัทฯ จึงได้ก ำหนดนโยบำยกำรลงทุนและกำรบริหำรงำนของบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม
และ/หรือกิจกำรร่วมค้ำ โดยบริษัทฯ จะลงทุนในธุรกิจที่มีควำมเกี่ยวเนื่อง ใกล้เคียง ก่อให้เกิดประโยชน์ และ
สนับสนุนกำรด ำเนินธุรกิจหลักของบริษัทฯ เพื่อเสริมสร้ำงประโยชน์สูงสุดในกำรประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ 
ในกำรบริหำรจัดกำรและกำรดูแลกำรด ำเนินงำนของบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมและ/หรือกิ จกำรร่วมค้ำ  
บริษัทฯ จะส่งตัวแทนของบริษัทฯ ซึ่งมีคุณสมบัติและประสบกำรณ์ที่เหมำะสมกับธุรกิจที่บริษัทฯ เข้ำลงทุนเข้ำเป็น
กรรมกำร โดยตัวแทนดังกล่ำวอำจเปน็ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร กรรมกำร ผูบ้ริหำรระดับสูง หรือบุคคลที่บริษัท
แต่งตั้งเข้ำไปท ำหน้ำที่แทน เช่น บริษัท ออลล์ อินสไปร์-ฮูซิเออร์ สุขุมวิท 50 จ ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุน บริษัทฯ 
ได้มอบหมำยให้นำยธนำกร ธนวริทธิ์ ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร และนำยดุษฎี เล็กยิ้ม ประธำนเจ้ำหน้ำที่กลุ่มงำน
กำรเงิน เข้ำไปเป็นกรรมกำรในบริษัทร่วมทุนดังกล่ำว เป็นต้น เพื่อให้เป็นไปตำมระเบียบและกฎเกณฑ์ซึ่งก ำหนดไว้
ในข้อบังคับและกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมและ/หรือกิจกำรร่วม
ค้ำนั้น 
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5.  โครงกำรในอนำคต 

  
 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 กลุ่มบริษัทมีแผนพัฒนำโครงกำรอสังหำริมทรัพย์ในอนำคตจ ำนวน 4 แห่ง มูลค่ำโครงกำรรวม 
11,900 ล้ำนบำท มีรำยละเอียดดังนี้  
 

ล ำดับ โครงกำร ทีต่ัง้ ลักษณะโครงกำร 

มูลคำ่โครงกำร
โดยประมำณ 

(ลำ้นบำท) 

ช่วงเวลำ
ทีค่ำดวำ่
จะเปดิขำย 

ช่วงเวลำที่
คำดว่ำเริ่ม
กอ่สร้ำง 

ช่วงเวลำที่
คำดว่ำ

กอ่สร้ำงแลว้
เสรจ็ 

 

โครงกำรคอนโดมเินียมแบบ Low Rise 
 

1 ลำซำล 83 ซอยลำซำล 83 

เขตบำงนำ 

คอนโดมิเนียม Low Rise 

สูง 8 ช้ัน จ ำนวน 

4 อำคำร จ ำนวนยูนิต 

ประมำณ 792 ยูนิต 

2,000 ไตรมำสท่ี 
2/2563 

ไตรมำสท่ี 

1/2564 

ไตรมำสท่ี 

1/2565 

 

โครงกำรคอนโดมเินียมแบบ Mid Rise 
 

2 เจริญนคร1
 ถนนเจริญรัถ 

เขตคลองสำน 

คอนโดมิเนียม Mid Rise 

สูง 21 ช้ัน จ ำนวน 

1 อำคำร จ ำนวนยูนิต 

ประมำณ 170 ยูนิต 

1,800 ไตรมำสท่ี 

2/2563 

ไตรมำสท่ี 

4/2563 

ไตรมำสท่ี 

4/2565 

 

โครงกำรคอนโดมเินียมแบบ High Rise 
 

3 ทองหล่อ 12 ซอยทองหล่อ 12 

เขตวัฒนำ 

คอนโดมิเนียม High Rise 

สูง 36 ช้ัน จ ำนวน 

1 อำคำร จ ำนวนยูนิต 

ประมำณ 198 ยูนิต 

4,300 ไตรมำสท่ี 
4/2563 

ไตรมำสท่ี 

2/2564 

ไตรมำสท่ี 

2/2567 

4 ทองหล่อ162 ซอยทองหล่อ 16 

เขตวัฒนำ 

คอนโดมิเนียม High Rise 

สูง 37 ช้ัน จ ำนวน 

1 อำคำร จ ำนวนยูนิต 

ประมำณ 148 ยูนิต 

3,800 ไตรมำสท่ี 

2/2564 

ไตรมำสท่ี 

4/2564 

ไตรมำสท่ี 
4/2567 

รวม 11,900  

หมำยเหตุ :     1. พัฒนำโดยบริษัท เอเจ เจริญนคร จ ำกัด (บริษัทร่วมทุน โดยบริษัทฯ ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 51) 
 2. พัฒนำโดยบริษัท เอจี ทองหล่อ16 จ ำกัด (บริษัทร่วมทุน โดยบริษัทฯ ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 62) 

 

 

 

 



 

 

 

64 แบบ 56-1 ประจ ำปี 2562 บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกัด (มหำชน) 

6. ขอ้พพิำททำงกฎหมำย 

 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 กลุ่มบริษัทไม่มีข้อพิพำททำงกฎหมำยซ่ึงอำจก่อให้เกิดผลเสียหำยต่อสินทรัพย์ของ
กลุ่มบริษัทเกินกว่ำร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น และไม่มีข้อพิพำททำงกฎหมำยอื่นใดที่อำจก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทอย่ำงมีนัยส ำคัญ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

65 แบบ 56-1 ประจ ำปี 2562 บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกัด (มหำชน) 

7. ขอ้มลูทัว่ไปและขอ้มลูส ำคญัอืน่ 

 

ขอ้มลูทัว่ไปของบรษิทัฯ 

 

ชื่อบริษัท  : บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกัด (มหำชน) 
All Inspire Development Public Company Limited 
 

ประเภทธุรกิจ : พัฒนำอสังหำริมทรัพย์ที่อยู่อำศัยเพื่อขำย ส ำหรับโครงกำร
ประเภทคอนโดมิเนียมและทำวน์โฮม  
 

ที่ตั้งส ำนักงำนใหญ่ : 4345 อำคำรภิรัชทำวเวอร์ แอท ไบเทค ชั้นที่ 18 ถนนสุขุมวิท          
แขวงบำงนำ เขตบำงนำ กรุงเทพมหำนคร 10250 
 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107558000458 
 

โทรศัพท์  : 02-029-9988  
 

โฮมเพจ : www.allinspire.co.th 
 

ทุนจดทะเบียน : 560,000,000 บำท 
 

ทุนที่ออกและช ำระแล้ว : 560,000,000 บำท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.allinspire.co.th/


 

 

 

66 แบบ 56-1 ประจ ำปี 2562 บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกัด (มหำชน) 

ขอ้มลูทัว่ไปของบรษิทัยอ่ย 

 

1.  บรษิทั ไทย ดี เรยีลเอสเตท จ ำกดั 
 

ชื่อบริษัท  : บริษัท ไทย ดี เรียลเอสเตท จ ำกัด  
Thai D Real Estate Company Limited 
 

ประเภทธุรกิจ : ให้บริกำรเป็นตัวแทนและนำยหน้ำในกำรขำยอสังหำริมทรัพย์
ใน    ตลำดต่ำงประเทศ 
 

ที่ตั้งส ำนักงำนใหญ่ : 4345 อำคำรภิรัชทำวเวอร์ แอท ไบเทค ชั้นที่ 18 ถนนสุขุมวิท          
แขวงบำงนำ เขตบำงนำ กรุงเทพมหำนคร 10250 
 

เลขทะเบียนบริษัท : 0105559049955 
 

ทุนจดทะเบียน : 20,000,000 บำท 
 

ทุนที่ออกและช ำระแล้ว : 8,250,000 บำท 

 

 

2.  บรษิทั ไรส ์เอสเตท จ ำกดั 

 

ชื่อบริษัท  : บริษัท ไรส์ เอสเตท จ ำกัด  
Rise Estate Company Limited 
 

ประเภทธุรกิจ : ลงทุนและซ ื ้อขำยอสังหำริมทรัพย์ท ี ่สร ้ำงแล ้วเสร็จโดย
ผู้ประกอบกำรอสังหำริมทรัพย์รำยอื่น 
 

ที่ตั้งส ำนักงำนใหญ่ : 4345 อำคำรภิรัชทำวเวอร์ แอท ไบเทค ชั้นที่ 18 ถนนสุขุมวิท          
แขวงบำงนำ เขตบำงนำ กรุงเทพมหำนคร 10250 
 

เลขทะเบียนบริษัท : 0105559096759 
 

ทุนจดทะเบียน : 21,000,000 บำท 
 

ทุนที่ออกและช ำระแล้ว : 21,000,000 บำท 

 

 



 

 

 

67 แบบ 56-1 ประจ ำปี 2562 บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกัด (มหำชน) 

 

3.  บรษิทั ออลล์ พรอ็พเพอรต์ี ้เซอรว์สิ จ ำกดั 

 

ชื่อบริษัท  : บริษัท ออลล์ พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส จ ำกัด  
All Property Service Company Limited 
 

ประเภทธุรกิจ : ให้บริกำรบริหำรจัดกำรนิติบุคคลอำคำรชุด  
 

ที่ตั้งส ำนักงำนใหญ่ : 4345 อำคำรภิรัชทำวเวอร์ แอท ไบเทค ชั้นที่ 18 ถนนสุขุมวิท          
แขวงบำงนำ เขตบำงนำ กรุงเทพมหำนคร 10250 
 

เลขทะเบียนบริษัท : 0105556095867 
 

ทุนจดทะเบียน : 2,000,000 บำท 
 

ทุนที่ออกและช ำระแล้ว : 2,000,000 บำท 

 

 

4.  บรษิทั ออลล์ ลกัซ์ วนั จ ำกดั 

 

ชื่อบริษัท  : บริษัท ออลล์ ลักซ์ วัน จ ำกัด  
All Lux One Company Limited 
 

ประเภทธุรกิจ : พัฒนำอส ังหำร ิมทร ัพย ์ท ี ่อย ู ่อำศ ัยเพ ื ่อขำย ประเภท
คอนโดมิเนียมแบบ Luxury 
 

ที่ตั้งส ำนักงำนใหญ่ : 4345 อำคำรภิรัชทำวเวอร์ แอท ไบเทค ชั้นที่ 19 ถนนสุขุมวิท          
แขวงบำงนำ เขตบำงนำ กรุงเทพมหำนคร 10250 
 

เลขทะเบียนบริษัท : 0105561127151 
 

ทุนจดทะเบียน : 1,000,000 บำท 
 

ทุนที่ออกและช ำระแล้ว : 1,000,000 บำท 

 

 

 

 



 

 

 

68 แบบ 56-1 ประจ ำปี 2562 บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกัด (มหำชน) 

 

5.  บรษิทั ออลล์ รเีทล 1 จ ำกดั 

 

ชื่อบริษัท  : บริษัท ออลล์ รีเทล 1 จ ำกัด  
All Retail 1 Company Limited 
 

ประเภทธุรกิจ : พัฒนำอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรพำณิชย์ 
 

ที่ตั้งส ำนักงำนใหญ่ : 4345 อำคำรภิรัชทำวเวอร์ แอท ไบเทค ชั้นที่ 18 ถนนสุขุมวิท          
แขวงบำงนำใต้ เขตบำงนำ กรุงเทพมหำนคร 10260 
 

เลขทะเบียนบริษัท : 0105562115203 
 

ทุนจดทะเบียน : 10,000,000 บำท 
 

ทุนที่ออกและช ำระแล้ว : 10,000,000 บำท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

69 แบบ 56-1 ประจ ำปี 2562 บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกัด (มหำชน) 

ขอ้มลูทัว่ไปบรษิทัรว่มทนุ 

 

1.  บรษิทั ออลล ์อนิสไปร์-ฮซูิเออร ์สขุมุวทิ 50 จ ำกดั (สดัสว่นรอ้ยละ 51) 
 

ชื่อบริษัท  : บริษัท ออลล์ อินสไปร์-ฮูซิเออร์ สุขุมวิท 50 จ ำกัด  
All Inspire-Hoosiers Sukhumvit 50 Company Limited 
 

ประเภทธุรกิจ : พัฒนำอสังหำริมทรัพย์ที่อยู่อำศัยเพื่อขำย  
 

ที่ตั้งส ำนักงำนใหญ่ : 4345 อำคำรภิรัชทำวเวอร์ แอท ไบเทค ชั้นที่ 18 ถนนสุขุมวิท          
แขวงบำงนำ เขตบำงนำ กรุงเทพมหำนคร 10250 
 

เลขทะเบียนบริษัท : 0105560138982 
 

ทุนจดทะเบียน : 20,000,000 บำท 
 

ทุนที่ออกและช ำระแล้ว : 20,000,000 บำท 

 

 

 

2.  บรษิทั เอเอชเจ เอกมัย จ ำกดั (สดัสว่นรอ้ยละ 51) 
 

ชื่อบริษัท  : บริษัท ออลล์ อินสไปร์-ฮูซิเออร์ สุขุมวิท 50 จ ำกัด  
All Inspire-Hoosiers Sukhumvit 50 Company Limited 
 

ประเภทธุรกิจ : พัฒนำอสังหำริมทรัพย์ที่อยู่อำศัยเพื่อขำย  
 

ที่ตั้งส ำนักงำนใหญ่ : 4345 อำคำรภิรัชทำวเวอร์ แอท ไบเทค ชั้นที่ 18 ถนนสุขุมวิท          
แขวงบำงนำ เขตบำงนำ กรุงเทพมหำนคร 10250 
 

เลขทะเบียนบริษัท : 0105561158448 
 

ทุนจดทะเบียน : 100,000,000 บำท 
 

ทุนที่ออกและช ำระแล้ว : 100,000,000 บำท 

 

 

 



 

 

 

70 แบบ 56-1 ประจ ำปี 2562 บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกัด (มหำชน) 

 

3.  บรษิทั เอจ ีทองหลอ่16 จ ำกดั (สดัสว่นรอ้ยละ 62.10 ) 
 

ชื่อบริษัท  : บริษัท เอจี ทองหล่อ16 จ ำกัด  
AG Thonglor16 Company Limited 
 

ประเภทธุรกิจ : พัฒนำอส ังหำร ิมทร ัพย ์ท ี ่อย ู ่อำศ ัยเพ ื ่อขำย ประเภท
คอนโดมิเนียม 
 

ที่ตั้งส ำนักงำนใหญ่ : 4345 อำคำรภิรัชทำวเวอร์ แอท ไบเทค ชั้นที่ 18 ถนนสุขุมวิท          
แขวงบำงนำ เขตบำงนำ กรุงเทพมหำนคร 10250 
 

เลขทะเบียนบริษัท : 0105561169318 
 

ทุนจดทะเบียน : 1,000,000 บำท 
 

ทุนที่ออกและช ำระแล้ว : 1,000,000 บำท 

 

 

4.  บรษิทั เอเจ เจริญนคร จ ำกดั (สดัสว่นรอ้ยละ 51) 
 

ชื่อบริษัท  : บริษัท เอเจ เจริญนคร จ ำกัด  
AJ Charoen Nakhon Company Limited 
 

ประเภทธุรกิจ : พัฒนำอสังหำริมทรัพย์ส ำหรับกำรอยู่อำศัยเพื่อขำย  
 

ที่ตั้งส ำนักงำนใหญ่ : 4345 อำคำรภิรัชทำวเวอร์ แอท ไบเทค ชั้นที่ 18 ถนนสุขุมวิท          
แขวงบำงนำใต้ เขตบำงนำ กรุงเทพมหำนคร 10260 
 

เลขทะเบียนบริษัท : 0105563002691 
 

ทุนจดทะเบียน : 100,000,000 บำท 
 

ทุนที่ออกและช ำระแล้ว : 100,000,000 บำท 

 

 

 

 



 

 

 

71 แบบ 56-1 ประจ ำปี 2562 บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกัด (มหำชน) 

ขอ้มลูบคุคลอำ้งองิอืน่ๆ 

 

นำยทะเบียนหลักทรัพย์  : บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด (TSD) 
อำคำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ชั้น 1 Tower B (ข้ำงสถำนทูตจีน) เลขที่ 93 ถนนรัชดำภิเษก                
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหำนคร 10400 

โทรศัพท์ : 02-009-9000 

โทรสำร  : 02-009-9991 

TSD Call Center : 02-009-9999 
 

นำยทะเบียนหุ้นกู้ 
 

: ธนำคำร กรุงศรีอยุธยำ จ ำกัด (มหำชน) 
ส ำนักงำนใหญ่ 1222 ถนนพระรำมที่ 3 

แขวงบำงโพงพำง เขตยำนนำวำ กรุงเทพมหำนคร 10120 

โทรศัพท์ : 02-296-2000 

โทรสำร  : 02-683-1304 
 

ผู้สอบบัญชี : บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ำกัด 

นำยยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพำน  
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขทะเบียน 9445 

100/72 ชั้น 22 อำคำรว่องวำนิช บี อำคำรเลขที่ 100/2  
ถนนพระรำม 9  แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง 
กรุงเทพมหำนคร 10310 

โทรศัพท์ : 02-645-0109 ต่อ 110  
โทรสำร  : 02-645-0110 
 

ที่ปรึกษำกฎหมำย  : บริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และพำร์ทเนอร์ส จ ำกัด  
เลขที่ 540 อำคำรเมอร์คิวรี่ ทำวเวอร์ ชั้น 22 ถนนเพลินจิต  
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330 

โทรศัพท์ : 02-264-8000 

โทรสำร  : 02-657-2222 

 

 

 

 



 

 

 

72 แบบ 56-1 ประจ ำปี 2562 บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกัด (มหำชน) 

 

      

 

 

 

สว่นที ่2 

 

กำรจัดกำรและกำรก ำกบัดูแลกจิกำร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

73 แบบ 56-1 ประจ ำปี 2562 บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกัด (มหำชน) 

8. ขอ้มลูหลกัทรพัยแ์ละผู้ถอืหุน้ 

 

ขอ้มลูหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ 
 

1.  จ ำนวนทนุจดทะเบียนและทนุจดทะเบียนช ำระแลว้ 
 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจ ำนวน 560,000,000 บำท แบ่งเป็นหุ้นสำมัญจ ำนวน 
560,000,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 1.00 บำท โดยเป็นทุนที่ช ำระแล้วจ ำนวน 560,000,000 บำท แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ
จ ำนวน 560,000,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 1.00 บำท 

 

2.  ขอ้จ ำกดักำรโอนหุน้ 
 

บริษัทฯ ไม่มีข้อจ ำกัดกำรโอนหุ้น โดยกำรโอนหุ้นจะต้องไม่ท ำให้สัดส่วนกำรถือหุ้นโดยบุคคลต่ำงด้ำวมำกกว่ำ
ร้อยละ 49 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ภำยหลังกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญให้แก่ประชำชนในครั้งนี้ 
หำกกำรโอนหุ้นของบุคคลใดท ำให้สัดส่วนกำรถือหุ้นโดยบุคคลต่ำงด้ำวมำกกว่ำร้อยละ 49 ของหุ้นที่มีสิทธิออก
เสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทฯ มีสิทธิที่จะปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนกำรโอนหุ้นดังกล่ำว 
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หุน้กู ้
 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริษัทฯ มีกำรออกหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และมี
ตัวแทนผู้ถือหุ้นกู้จ ำนวน 4 ชุด ได้แก่ 

 

 หุ้นกู้ของบริษัทฯ 
ชุดที่ 2 

(ครั้งที่ 1/2561) 

หุ้นกู้ของบริษัทฯ 
ชุดที่ 3  

(ครั้งที่ 2/2561) 

หุ้นกู้ของบริษัทฯ 
ชุดที่ 5 

(ครั้งที่ 1/2562) 

หุ้นกู้ของบริษัทฯ 
ชุดที่ 6 

(ครั้งที่ 2/2562) 
วันที่ออกตรำสำร 25 พฤษภำคม 2561 18 ตุลำคม 2561 9 ตุลำคม 2562 13 ธันวำคม 2562 

วันทีค่รบก ำหนด 25 พฤษภำคม 2563 15 ตุลำคม 2563 11 ตุลำคม 2564 13 มิถุนำยน 2564 

อำยุตรำสำร 2 ปี 1 ปี  11 เดือน 27 วัน 2 ปี 2 วัน 1 ปี 6 เดือน 

ประเภทตรำสำร หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ 
ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มี
หลักประกัน และมี
ตัวแทนผู้ถือหุ้นกู้ 

หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ 
ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มี
หลักประกัน และมี
ตัวแทนผู้ถือหุ้นกู้ 

หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ 
ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มี
หลักประกัน และมี
ตัวแทนผู้ถือหุ้นกู้ 

หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ 
ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มี
หลักประกัน และมี
ตัวแทนผู้ถือหุ้นกู้ 

จ  ำนวนหน่วยที่
เสนอขำย 

466,700 หน่วย 120,000 หน่วย 497,400 หน่วย 200,000 หน่วย 

มูลค่ำที่ตรำไว้ต่อ
หน่วย 

1,000 บำท/หน่วย 1,000 บำท/หน่วย 1,000 บำท/หน่วย 1,000 บำท/หน่วย 

จ ำนวนเงิน 466,700,000 บำท 120,000,000 บำท 497,400,000 บำท 200,000,000 บำท 

ประเภทกำรเสนอ
ขำย 

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

อัตรำดอกเบี้ย ร้อยละ 6.50 ต่อป ี ร้อยละ 6.75 ต่อป ี ร้อยละ 6.50 ต่อป ี ร้อยละ 6.40 ต่อป ี

ข้อจ ำกัดในกำร
ด ำรงอัตรำส่วน
ทำงกำรเงิน 

หนี้สินท่ีมีภำระ
ดอกเบี้ยหักด้วยเงิน
สดและ/หรือรำยกำร
เทียบเท่ำต่อส่วนของผู้
ถือหุ้นในอัตรำส่วนไม่
เกิน 5 : 1 ณ วันสิ้น
งวดบัญชีรำยไตรมำส 
หรือ ณ วันสิ้นปี 

หนี้สินท่ีมีภำระ
ดอกเบี้ยหักด้วยเงิน
สดและ/หรือรำยกำร
เทียบเท่ำต่อส่วนของผู้
ถือหุ้นในอัตรำส่วนไม่
เกิน 5 : 1 ณ วันสิ้น
งวดบัญชีรำยไตรมำส 
หรือ ณ วันสิ้นปี 

หนี้สินท่ีมีภำระ
ดอกเบี้ยหักด้วยเงิน
สดและ/หรือรำยกำร
เทียบเท่ำต่อส่วนของผู้
ถือหุ้นในอัตรำส่วนไม่
เกิน 5 : 1 ณ วันสิ้น
งวดบัญชีรำยไตรมำส 
หรือ ณ วันสิ้นปี 

หนี้สินท่ีมีภำระ
ดอกเบี้ยหักด้วยเงิน
สดและ/หรือรำยกำร
เทียบเท่ำต่อส่วนของผู้
ถือหุ้นในอัตรำส่วนไม่
เกิน 5 : 1 ณ วันสิ้น
งวดบัญชีรำยไตรมำส 
หรือ ณ วันสิ้นปี 
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ผูถ้อืหุน้ 
 

รำยชื่อผู้ถือหุ้นและสัดส่วนกำรถือหุ้นจำกทุนจดทะเบียนและเรียกช ำระแล้ว ตำมที่ปรำกฏในสมุดทะเบียน
ผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 มีดังนี ้

 

ล ำดบั รำยชือ่ผูถ้อืหุน้ใหญ่ 
 

จ ำนวน (หุน้) 
 

สดัสว่นกำรถอืหุน้ (รอ้ยละ) 

1 ครอบครัวธนวริทธิ์* 395,999,900 70.71 

 - นำยธนำกร ธนวริทธิ ์ 291,099,900 51.98 

 - นำงสำวชวนำ ธนวริทธิ์ 64,720,000 11.56 

 - เด็กหญิงสิริกร ธนวริทธิ์ 20,090,000 3.59 

 - เด็กหญิงกชพรรณ ธนวริทธิ์ 20,090,000 3.59 

2 นำยนันท์ กฤตยำนุตกุลท์ 11,339,700 2.03 

3 บจ.ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์(ประเทศ
ไทย) เพื่อผู้ฝำก 

 

10,583,200 

 

1.89 

4 นำยเกียรติ  ศรีจอมขวัญ 5,020,000 0.90 

5 นำงภิญญดำ  เกื้อชูศรี 4,070,000 0.72 

6 นำยมำวีร์  สิมะโรจน์ 4,000,000 0.71 

7 นำงสำวทวีทรัพย์  สุขสม 3,570,000 0.63 

8 นำยศุภโชค ตั้งฤทัยวำนิชย์ 3,128,800 0.56 

9 นำงศิรินดำ ธนำวิศรุต 2,700,100 0.48 

10 กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มแซท 50 2,643,400 0.47 

11 อ่ืน ๆ 116,944,900 20.89 

รวม 560,000,000 100.00 

หมำยเหตุ :    * รำยชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ถูกจัดกลุ่มตำมควำมสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นกำรเปิดเผยตำมมำตรำ 69 ของพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 

2535 โดยไม่เกี่ยวกับลักษณะควำมสัมพันธ์หรือพฤติกรรมที่เข้ำลักษณะเป็นกำรกระท ำร่วมกับบุคคลอื่นตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน ที่ ทจ.  

7/2552 แต่อย่ำงใด 
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นโยบำยกำรจำ่ยเงนิปนัผล 

 

บริษัทฯ มีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลในแต่ละปีในอัตรำไม่ต ่ำกว่ำร้อยละ 40 ของก ำไรสุทธิของงบกำรเงินเฉพำะ
กิจกำร และหลังจำกหักภำษีเงินได้นิติบุคคล และเงินส ำรองต่ำงๆ ทุกประเภทตำมที่ได้ก ำหนดไว้ในข้อบังคับของ
บริษัทฯ และกฎหมำย โดยที่กำรจ่ำยเงินปันผลดังกล่ำวนั้นไม่มีผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนปกติของบริษัทฯ 
อย่ำงมีนัยส ำคัญ 

 

บริษัทย่อย มีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลในแต่ละปีในอัตรำไม่ต ่ำกว่ำร้อยละ 40 ของก ำไรสุทธิของงบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร และหลังจำกหักภำษีเงินได้นิติบุคคล และเงินส ำรองต่ำงๆ ทุกประเภทตำมที่ได้ก ำหนดไว้ในข้อบังคับ
ของบริษัทฯ และกฎหมำย หำกไม่มีเหตุจ ำเป็นอื่นใดและกำรจ่ำยเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนปกติ
ของบริษัทฯ อย่ำงมีนัยส ำคัญ 
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แผนภำพโครงสรำ้งกำรจดักำร 

ของ 

บรษิทั ออลล์ อนิสไปร ์ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ำกัด (มหำชน) 
 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริษัทฯ มีโครงสร้ำงกำรจัดกำรดังนี้ 
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9. โครงสรำ้งกำรจดักำร 
 

คณะกรรมกำรบรษิทั และคณะกรรมกำรชดุยอ่ย 
 

คณะกรรมกำรบรษิทั 
 

   ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 คณะกรรมกำรบริษัทมีจ ำนวนทั้งหมด 6 ท่ำน ประกอบด้วย 

ชือ่ ต ำแหน่ง 
1. นำงเกศรำ มัญชุศรี ประธำนกรรมกำร 

กรรมกำรอิสระ 
กรรมกำรตรวจสอบ 

2. นำยมนัส แจ่มเวหำ  กรรมกำรอิสระ 
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 

3. นำยชำตรี ศิริพำนิชกร กรรมกำรอิสระ 
กรรมกำรตรวจสอบ 

ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 

4. นำยธนำกร ธนวริทธิ์ กรรมกำร 

กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 

ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 

5. นำยดุษฎี เล็กยิ้ม กรรมกำร 

ประธำนเจ้ำหน้ำที่กลุ่มงำนกำรเงิน 

6. นำงสำวชวนำ ธนวริทธิ์ กรรมกำร 

ประธำนเจ้ำหน้ำที่กลุ่มงำนกำรจัดกำร 

โดยมี นำยธรำดล ธำรีสำร เป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริษัท 
 

ทั้งนี้ ในปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 จ ำนวนครั้งของกำรประชุมคณะกรรมกำร
บริษัท และจ ำนวนครั้งที่กรรมกำรแต่ละท่ำนเข้ำร่วมประชุมเป็นดังต่อไปนี้ 

 

ชือ่ 
กำรประชมุคณะกรรมกำร 

จ ำนวนครั้งกำรประชมุ จ ำนวนครั้งทีเ่ขำ้ประชมุ 

1. นำงเกศรำ มัญชุศรี 7 7 

2. นำยมนัส แจ่มเวหำ 7 6
1 

3. นำยชำตรี ศิริพำนิชกร 7 7 

4. นำยธนำกร ธนวริทธิ์ 7 7 

5. นำงสำวชวนำ ธนวริทธิ์ 7 7 

6. นำยดุษฎี เล็กยิ้ม 7 7 

  หมำยเหตุ : 1. เดินทำงไปดูงำนต่ำงประเทศ 
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คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 คณะกรรมกำรตรวจสอบประกอบด้วย กรรมกำรอิสระที่ไม่เป็น
ผู้บริหำรของกลุ่มบริษัท จ ำนวน 3 ท่ำน ดังนี้ 
 

ชือ่ ต ำแหน่ง 
1. นำยมนัส แจ่มเวหำ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

2. นำยชำตรี ศิริพำนิชกร กรรมกำรตรวจสอบ 

3. นำงเกศรำ มัญชุศรี1 กรรมกำรตรวจสอบ 

    หมำยเหตุ  :   1. นำงเกศรำ มัญชุศรี เริ่มด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรตรวจสอบเมื่อวันที่ 17 กันยำยน 2561  
                             แทนที่นำงสำวเพชรัตน์ อุทัยสำงที่ลำออก 

 

โดยมี  นำยชำตรี ศิริพำนิชกร เป็นผู้มีควำมรู้และประสบกำรณ์ทำงบัญชีและกำรเงินเพียง
พอที่จะท ำหน้ำที่สอบทำนควำมน่ำเชื่อถือของงบกำรเงินของบริษัทฯ ได้ โดยมีประสบกำรณ์ใน
กำรสอบทำนงบกำรเงิน ดังนี้ 

 

ประวัติกำรศึกษำ และประวัติกำรอบรม 
 

- เนติบัณฑิตไทย ส ำนักอบรมศึกษำกฎหมำย แห่งเนติบัณฑิตสภำ 

- ปริญญำตรี พำณิชย์ศำสตร์และกำรบัญชี สำขำกำรบัญชี มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 
- ปริญญำตรี นิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 
- ประกำศนิยบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่น 100/2556  

  สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำร  บริษัทไทย 

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต ทะเบียนเลขที่ 2538 
 

 ประวัติกำรท ำงำน 
 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง / บรษิทัฯ 

2559 – ปัจจุบัน กรรมกำร / กรรมกำรอิสระ บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จ ำกัด (มหำชน) 
2557 – ปัจจุบัน ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ บริษัท ท่ำเรือรำชำเฟอร์รี่ จ ำกัด (มหำชน) 
2556 – ปัจจุบัน กรรมกำร / กรรมกำรอิสระ บริษัท ท่ำเรือรำชำเฟอร์รี่ จ ำกัด (มหำชน) 
2556 – 2557 กรรมกำรตรวจสอบ บริษัท ท่ำเรือรำชำเฟอร์รี่ จ ำกัด (มหำชน) 

 

และมีนำงสำวสุธิดำ พันไพศำล ด ำรงต ำแหน่งเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
 

 ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 20 มิถุนำยน 2560 ได้มีมติแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยในปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 จ ำนวนครั้งของกำร
ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ และจ ำนวนครั้งที่กรรมกำรตรวจสอบแต่ละท่ำนเข้ำร่วมประชุม
เป็นดังต่อไปนี้ 
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ชือ่ 

กำรประชมุคณะกรรมกำร 

จ ำนวนครั้งกำรประชมุ จ ำนวนครั้งกำรประชมุ 

1. นำยมนัส แจ่มเวหำ 4 4 

2. นำยชำตรี ศิริพำนิชกร 4 4 

3. นำงเกศรำ มัญชุศรี 4 4 

 

คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำคำ่ตอบแทน 
 

 ณ วันที ่ 31 ธันวำคม 2562 คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนประกอบด้วย 
กรรมกำรของบริษทัฯ จ ำนวน 3 ท่ำน ดังนี้ 
 

ชือ่ ต ำแหน่ง 
1. นำยชำตรี ศิริพำนิชกร ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 

2. นำยมนัส แจ่มเวหำ กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 

3. นำยธนำกร ธนวริทธิ ์ กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 

 

 โดยมี นำยธรำดล ธำรีสำร ด ำรงต ำแหน่งเลขำนุกำรคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนด
ค่ำตอบแทน 
 

 ทั้งนี้  ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 20 มิถุนำยน 2560 ได้มีมติแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน โดยในปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 
จ ำนวนครั้งของกำรประชุมคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน และจ ำนวนครั้งที่
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนแต่ละท่ำนเข้ำร่วมประชุมเป็นดังต่อไปนี้ 

 

ชือ่ 

กำรประชมุคณะกรรมกำร 

จ ำนวนครั้งกำรประชมุ จ ำนวนครั้งกำรประชมุ 

1. นำยชำตรี ศิริพำนิชกร 1 1 

2.  นำยมนัส  แจ่มเวหำ 1 1 

3.  นำยธนำกร  ธนวริทธิ์ 1 1 
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คณะกรรมกำรบรหิำร 
 

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 คณะกรรมกำรบริหำรประกอบด้วย กรรมกำรบริหำร จ ำนวน 5 
ท่ำน ดังนี ้

 

ชือ่ ต ำแหน่ง 
1. นำยธนำกร ธนวริทธิ์ ประธำนกรรมกำรบริหำร 

2. นำยสมชำย ชำญธนเวทย์ รองประธำนกรรมกำรบริหำร 

3. นำยดุษฎี เล็กยิ้ม กรรมกำรบริหำร 

4. นำยรวิสุต บุญอำภำ กรรมกำรบริหำร 

5. นำงสำวสุธิดำ พันไพศำล1
 กรรมกำรบริหำร 

 หมำยเหตุ : 1. ได้รับกำรแต่งตั้งจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท คร้ังที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 9 สิงหำคม 2562 

 

 โดยมี นำยธรำดล ธำรีสำร ด ำรงต ำแหน่งเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริหำร 
 

 ทั้งนี้  ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 20 มิถุนำยน 2560 ได้มีมติแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรบริหำร โดยในปี 2562 สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 จ ำนวนครั ้งของกำร
ประชุมคณะกรรมกำรบริหำร และจ ำนวนครั้งที่กรรมกำรบริหำรแต่ละท่ำนเข้ำร่วมประชุมเป็น
ดังต่อไปนี้ 
 

ชือ่ 

กำรประชมุคณะกรรมกำร 

จ ำนวนครั้งกำรประชมุ จ ำนวนครั้งกำรประชมุ 

1. นำยธนำกร ธนวริทธิ์ 17 16
3 

2. นำยดุษฎี เล็กยิ้ม 17 17 

3. นำยรวิสุต บุญอำภำ 17 17 

4. นำยสมชำย ชำญธนเวทย์ 17 16
3 

5. นำยพิพัฒณ์ นิยะถิรกุล1
 17 6 

6. นำงสำวสุธิดำ พันไพศำล2
 17 7 

    หมำยเหตุ : 1.ลำออกจำกต ำแหน่ง มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎำคม 2562 

    2. ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรบริหำรแทนนำยพิพัฒณ์ นิยะถิระกุล จำกที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท  ครั้งที่ 5/2562  

      เมื่อวันที่ 9 สิงหำคม 2562 

  3. เดินทำงไปต่ำงประเทศ 
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ผูบ้รหิำร 
 

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562  ผู้บริหำรมี 6 ท่ำน ดังนี้ 
 

ชือ่ ต ำแหน่ง 
1. นำยธนำกร ธนวริทธิ์ ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 

2. นำยสมชำย ชำญธนเวทย์ รองประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 

3. นำงสำวชวนำ ธนวริทธิ์ ประธำนเจ้ำหน้ำที่กลุ่มงำนกำรจัดกำร 

4. นำยดุษฎี เล็กยิ้ม ประธำนเจ้ำหน้ำที่กลุ่มงำนกำรเงิน 

5. นำยรวิสุต บุญอำภำ ประธำนเจ้ำหน้ำที่กลุ่มงำนกำรตลำด 

6. นำงสำวสุธิดำ พันไพศำล1
 รองประธำนเจ้ำหน้ำที่กลุ่มงำนกำรเงิน 

 หมำยเหตุ : 1. ได้รับกำรแต่งตั้งจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท  ครั้งที่ 5/2562  เมื่อวันที่ 9 สิงหำคม 2562 

 

 

กรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำมผกูพนับรษิทัฯ 
 

 กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงลำยมอืชือ่แทนบริษัทฯ คือ นำยธนำกร ธนวริทธิ์ ลงลำยมือชื่อร่วมกบั 
นำงสำวชวนำ ธนวริทธิ์ หรือ นำยดุษฎี เล็กยิ้ม คนใดคนหนึ่ งรวมเป็นสองคน และประทับตรำ
ของบริษัทฯ 
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เลขำนกุำรบรษิทั 
 

เพื่อให้เป็นไปตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 15 
มิถุนำยน 2561 คณะกรรมกำรบริษัทมีมติแต่งตั้ง นำยธรำดล ธำรีสำร เป็นเลขำนุกำรบริษัท เพื่อช่วยดูแล
กิจกรรมของคณะกรรมกำรบริษัท ในกำรดูแลบริหำรกิจกำรให้ด ำเนินไปในทิศทำงที่ถูกต้อง โปร่งใส และมี
ประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น โดยหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของเลขำนุกำรบริษัทมีดังนี้ 

 

1. ด ำเนินกำรจัดกำรเรื่อง กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมกำร
บริษัทที่เกี ่ยวข้อง และกำรประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตำมกฎหมำย ข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎบัตรของ
คณะกรรมกำรแต่ละชุด และข้อพึงปฏิบัติที่ดี (Best Practices) 

 

2. จัดท ำรำยงำนกำรประชุม และเอกสำรส ำคัญต่ำงๆ ได้แก่ กำรจัดหำสถำนที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท 
ประชุมผู้ถือหุ้น กำรก ำหนดวำระกำรประชุม พร้อมเอกสำรประกอบกำรประชุม กำรจดบันทึกรำยงำนกำร
ประชุมทั้งหมด 

 

3. ท ำหน้ำที่ก ำกับดูแลให้บริษัทฯ และคณะกรรมกำร  มีกำรปฏิบัติที่สอดคล้อง และเป็นไปตำมกฎหมำย  และ
กฏเกณฑ์ของคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (ตลท.) รวมถึงข้อบังคับที่เกี่ยวข้องตลอดจนมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท/ ผู้ถือหุ้น และ
หลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี 

 

4. ท ำหน้ำที่จัดท ำ และจัดเก็บรักษำเอกสำรส ำคัญของบริษัทฯ ได้แก่ ทะเบียนกรรมกำร หนังสือนัดประชุม และ
รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทและผู้ถือหุ ้น รำยงำนประจ ำปี รำยงำนกำรมีส่วนได้เสียของ
กรรมกำรบริษัทและผู้บริหำร และด ำเนินกำรอื่นๆ ตำมที่คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนก ำหนด 

 

5. ดูแลให้มีกำรเปิดเผยข้อมูลและรำยงำนสำรสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงำนก ำกับ ดูแลโดยเป็นไป
ตำมกฎหมำย กฎระเบียบและนโยบำยกำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรของบริษัทฯ 

 

6. ให ้ค ำปรึกษำและข้อเสนอแนะเบื ้องต้นแก่คณะกรรมกำรบริษ ัท และคณะกรรมกำรที ่แต่งตั ้งโดย
คณะกรรมกำรบริษัท ในประเด็นกฎหมำยระเบียบปฏิบัติ และข้อพึงปฏิบัติด้ำนกำรก ำกับดูแลกิจกำร 

 

7. ให้ข่ำวสำรและข้อมูลแก่กรรมกำร ในประเด็นที ่เกี ่ยวข้องกับกำรประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท เพื่อ
ประกอบกำรปฏิบัติหน้ำที่ของกรรมกำรบริษัท 

 

8. ติดต่อและสื่อสำรกับผู้ถือหุ้นทั่วไป ให้ได้รับทรำบสิทธิต่ำงๆ ของผู้ถือหุ้น และข่ำวสำรของกลุ่มบริษัท 
 

9. จัดให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรบริษัท 
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คำ่ตอบแทนกรรมกำรและผู้บรหิำร 
 

คำ่ตอบแทนกรรมกำร 
 

กรรมกำรแตล่ะท่ำนได้รับค่ำตอบแทนในรูปแบบของเบี้ยประชุมต่อครั้ง โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 
 

- ประธำนกรรมกำรบริษัท 80,000.- บำท 

- กรรมกำรบริษัท 30,000.- บำท 

- ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 40,000.- บำท 

- กรรมกำรตรวจสอบ 30,000.- บำท 

- ประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 20,000.- บำท 

- กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 10,000.- บำท 

 

 ณ ปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 คณะกรรมกำรบริษัทได้รับค่ำตอบแทนรวมทั้งสิ้น 
เท่ำกับ 2,020,000 บำท โดยมีรำยละเอียด ดังนี้ 

             หน่วย : บำท 

ชือ่ ต ำแหน่ง ป ี2562 

1. นำงเกศรำ มัญชุศรี ประธำนกรรมกำร 

กรรมกำรอิสระ 
กรรมกำรตรวจสอบ 

 

 

680,000.- 
2. นำยมนัส แจ่มเวหำ กรรมกำรอิสระ 

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

 

350,000.- 
3. นำยชำตรี ศิริพำนิชกร กรรมกำรอิสระ 

กรรมกำรตรวจสอบ 

ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน 

 

 

 

350,000.- 
4. นำยธนำกร ธนวริทธิ์ กรรมกำร 

กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน 

 

 

220,000.- 
5. นำยดุษฎี เล็กยิ้ม กรรมกำร 210,000.- 
6. นำงสำวชวนำ ธนวริทธิ์ กรรมกำร 210,000.- 

 

คำ่ตอบแทนผูบ้รหิำร 
 

ในปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 ผู้บริหำรของกลุ่มบริษัทได้รับค่ำตอบแทน ในรูปของเงนิเดือน 
โบนัส และผลตอบแทนอื่น (โดยไม่รวมค่ำตอบแทนกรรมกำรที่ได้กล่ำวไว้ข้ำงต้น) รวมทั้งสิ้น เท่ำกับ  

39,222,360.00 บำท   
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คำ่ตอบแทนอืน่ 

 

คำ่ตอบแทนอืน่ของกรรมกำร 

 

- ไม่มี – 

 

คำ่ตอบแทนอืน่ของผูบ้รหิำร 

 

เงินกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ 
 

บริษัทได้จัดให้มีกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหำร  โดยบริษัทได้สมทบในอัตรำส่วนร้อยละ 3 ของ
เงินเดือน โดยในปี 2562 บริษัทได้จ่ำยเงินสมทบกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพส ำหรับผู้บริหำร 6 รำย รวม
ทั้งสิ้น 1,068,836.00 บำท 
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บคุลำกร 

  

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562  บริษัทและบริษัทย่อยมีพนักงำน ทั้งหมด 218 คน  ซึ่งแยกตำมสำยงำนได้ดังนี้ 

 

ข้อพิพำทด้ำนแรงงำนที่ส ำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่ำนมำ 
 

                     -ไม่มี- 
 

 

 

 

 

 

 

กลุม่งำน สำยงำน 
จ ำนวนพนกังำน  

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2562 

1. บริหำร 
1.1 คณะบริหำร 6 

1.2 ส ำนักประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 8 

2.ปฏิบัติกำร 

2.1 ฝ่ำยก่อสร้ำง 52 

2.2 ฝ่ำยกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ 3 

2.3 ฝ่ำยกฎหมำยและรัฐกิจสัมพนัธ ์ 8 

2.4 ฝ่ำยสินเชื่อและกำรโอนกรรมสิทธิ ์ 12 

3. กำรเงิน 

3.1 ฝ่ำยกำรเงินและบัญช ี 22 

3.2 ฝ่ำยจัดซื้อจัดจ้ำง 9 

3.3 ฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ 8 

4. กำรตลำด 

4.1 ฝ่ำยขำย 41 

4.2 ฝ่ำยกำรตลำด 8 

4.3 ฝ่ำยพัฒนำธุรกิจ 1 

4.4 ฝ่ำยสื่อสำรองค์กร 15 

5. ธุรกำร 
5.1 ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล 13 

5.2 ฝ่ำยอะคำเดมี ่ 3 

      6. บริษัทย่อย 15 

จ ำนวนพนกังำน (ไมร่วมผูบ้รหิำร) 218 

จ ำนวนพนักงำน (รวมผู้บริหำร 6 รำย) 224 
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ผลตอบแทนรวมของพนักงำน 
 

บริษัทได้จ่ำยผลตอบแทนให้แก่พนักงำน ในปี 2562 จ ำนวนทั้งสิ้น 160,118,395.67 บำท ซึ่งผลตอบแทน ได้แก่ 
เงินเดือน ค่ำล่วงเวลำ เงินช่วยเหลือค่ำครองชีพ เงินโบนัส เงินช่วยเหลือพิเศษ เงินประกันสังคม และเงินสมทบ
กองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น ผลตอบแทนรวมของพนักงำนของกลุ่มบริษัท ใน ปี 2562 มีรำยละเอียดดังนี ้
 

          หน่วย : บำท 

ลกัษณะผลตอบแทน ป ี2562 

จ ำนวนคน 218 

เงินเดือน / คอมมิชชั่น / อินเซนทฟี / โบนัส 152,122,978.00 

เงินสมทบกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ 1,877,531.00 

สวัสดิกำรและอ่ืนๆ 4,472,140.67 

ค่ำล่วงเวลำ 1,645,746.00 

รวม 160,118,395.00 

 

นโยบำยด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกร 
 

กลุ ่มบริษัทมีนโยบำยส่งเสริมพัฒนำพนักงำนให้มีควำมรู ้ ทักษะ และทัศนคติเกี ่ยวกับงำน เป็นไปตำม
ควำมสำมำรถที่ต ำแหน่งงำนนั้นๆ ต้องกำร โดยมีแนวทำงในกำรพัฒนำที่หลำกหลำย ได้แก่ ส่งเสริมให้พนักงำน
เพิ่มพูนควำมรู ้ให้ตัวเองโดยผ่ำนสื ่ออิเลคทรอนิคส์ต่ำ งๆ กำรจัดอบรมสัมมนำโดยวิทยำกรที ่มีควำมรู้
ควำมสำมำรถจำกภำยนอกองค์กร กำรฝึกอบรมจำกผู้มีประสบกำรณ์ในองค์กร กำรสอนงำนโดยหัวหน้ำงำน
(Coaching) กำรเรียนรู้จำกกำรปฏิบัติงำนจริง (On the Job Training) กำรศึกษำดูงำนทั้งภำยในและภำยนอก
ประเทศ กำรถ่ำยทอดควำมรู้ระหว่ำงเพื่อนร่วมงำน  และกำรเรียนรู้ร่วมกันระหว่ำงผู้บริหำรและพนักงำนตำม
แนวทำง Learning Organization นอกจำกนี้กลุ่มบริษัทได้พยำยำมปรับกระบวนกำรท ำงำนของแต่ละส่วนงำน 
เพื่อให้กำรท ำงำนมีควำมคล่องตัว มีประสิทธิภำพ  และจัดสรรพนักงำนให้มีโอกำสปฏิบัติงำนในส่วนงำนที่
พนักงำนมีควำมรู้  ควำมช ำนำญในงำนนั้น ๆ  เป็นอย่ำงดี สอดคล้องกับแผนกำรสืบทอดงำนในทุกส่วนงำน 
 

กลุ่มบริษัทให้ควำมส ำคัญในเรื่องกำรพัฒนำบุคลำกรในองค์กร เพื่อให้บุคลำกรมีคุณสมบัติเหมำะสมที่จะปฏิบัติ
ภำรกิจขององค์กรให้เป็นที่ส ำเร็จ เพื่อสร้ำงองค์กรให้เป็น Employer of Choice ในกลุ่มธุรกิจอสังหำรมิทรัพย์ 
โดยให้ควำมส ำคัญตั้งแต่กระบวนกำรสรรหำพนักงำนใหม่ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่มีคุณภำพ รวมไปถึงกำรรักษำและ
พัฒนำพนักงำนอย่ำงจริงจัง โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งพนักงำนที่มีศักยภำพสูง หรือ Talent ซึ่งถือเป็นส่วนส ำคัญใน
กำร Human resource เป็นกำรรักษำประสิทธิภำพขององค์กร ลดอัตรำกำรสูญเสียบุคลำกรที่มีควำมรู้
ประสบกำรณ์ และน ำมำซึ่งควำมได้เปรียบในกำรแข่งขันที่ยั่งยืน 
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กลุ่มบริษัทวำงแผนกำรพัฒนำบุคลำกรผ่ำนกลยุทธ์ทั้ง 7 คือ 
 

1. Put the right man on the right job กำรมอบหมำยงำนให้ถูกกับบุคคล คืองำนชนิดใดเหมำะกับคน ประเภท
ใดโดยดูจำกบุคลิกภำพ อุปนิสัย ทักษะ และศักยภำพ 
 

2. Engagement กำรท ำให้พนักงำนในองค์กรรู้สึกภูมิใจผูกพันกับองค์กร อีกทั้งยังเน้นกำรท ำงำนช่วยเหลือกัน
แบบครอบครัวส่งเสริมให้พนักงำนรักงำน และมีควำมภักดีต่อองค์กรที่ท ำให้พนักงำนมุ่งมั่น ทุ่มเทสติปัญญำและ
ก ำลังควำมสำมำรถ 
 

3. Career Path & People Development กำรพัฒนำและวำงระบบควำมก้ำวหน้ำในสำยงำน ก็จะท ำให้
พนักงำนรู้สึกถึงควำมก้ำวหน้ำในองค์กร และมีแรงจูงใจที่อยำกจะท ำงำนกับองค์กรไปนำนๆ อีกทั้งยังส่งเสริม
กำรฝึกอบรม (Training) เพื่อเพิ่มทักษะของพนักงำนให้หลำกหลำย และต่อยอดต่อไป 
 

4.  OKR (Objective & Key Result) วัตถุประสงค์ที่อยำกท ำให้ส ำเร็จหรือเป้ำหมำยที่อยำกเดินทำงไปให้ถึง และ
ตัวชี้วัดบอกว่ำจะเดินทำงไปสู่เป้ำหมำยนั้นอย่ำงไร คือกำรตั้งเป้ำหมำยให้แต่ละคน โดยเป้ำหมำยของทุกคน
สอดคล้องกันทั้งองค์กร เพื่อผลักดันองค์กรให้บรรลุเป้ำหมำยในภำพรวมได้ 
 

5. Reward เพื่อที่จะดึงดูดและจูงใจพนักงำนให้ท ำงำนให้กับองค์กร โดยมุ่งเน้นให้พนักงำนเกิดแรงกระตุ้น
ทำงบวกในกำรท ำงำน ส่งเอำแรงผลักดันนี้ไปสร้ำงผลงำนที่ดี และเมื่อสร้ำงผลงำนที่ดีแล้วก็จะย้อนกลับมำรับ 
Reward ที่ดีก็จะวนแบบนี้ไปเรื่อยๆ 
 

6. Working Environment สภำพแวดล้อมกำรท ำงำน กลุ ่มบริษัทเชื ่อเสมอว่ำเมื ่อพนักงำนได้ท ำงำนใน
สภำพแวดล้อมที่ดีจะส่งผลให้มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ และมีควำมสุขพร้อมจะถ่ำยทอดสิ่งดีๆ ลงไปในผลงำนที่ท ำ 
อีกทั้งกำรสนับสนุนทุกด้ำนเพื่ออ ำนวยควำมสะดวกในกำรท ำงำนไม่ว่ำเป็นด้ำนโปรแกรมต่ำงๆ รวมไปถึงกำร
ดูแลเรื่องกำรใช้ชีวิตของพนักงำน อำทิ กำรจัดอำหำรเช้ำให้กับพนักงำน กำรจัดพื้นที่พักผ่อน ห้องนอนกลำงวัน 
เป็นต้น 
 

7.  Retain กำรท ำให้พนักงำนอยู่กับองค์กรไปนำนๆ โดยมีกำรวัดควำมพึงพอใจและรับฟังควำมคิดเห็นของ
พนักงำนเพื่อน ำมำปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง 
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10. กำรก ำกบัดูแลกจิกำร 

 

นโยบำยกำรก ำกบัดูแลกจิกำร 
 

กลุ่มบริษัทให้ควำมส ำคัญในหลักกำรกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี และสนับสนุนให้มีกำรปฏิบัติอย่ำงจริงจังและ
ต่อเนื่อง โดยให้มีกำรจัดท ำนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี จริยธรรมทำงธุรกิจและจรรยำบรรณของผู้บริหำร
และพนักงำนเป็นลำยลักษณ์อักษร เพื่อให้คณะกรรมกำรบริษัท ผู้บริหำรและพนักงำน ยึดถือเป็นหลักปฏิบัติ 
นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรบริษัทยังได้มีกำรก ำหนดนโยบำยเกี่ยวกับกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ครอบคลุมเรื่อง
ต่ำงๆ ดังนี ้
 

1. คณะกรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร และพนักงำนทุกคนมุ่งมั่นที่จะน ำเอำหลักส ำคัญในกำรก ำกับดูแล
กิจกำรที่ดีของ บริษัทฯ ทั้ง 6 ประกำร คือ  
 

1.1. ควำมรับผิดชอบต่อกำรตัดสินใจและกำรกระท ำของตนเอง สำมำรถชี้แจงและอธิบำยกำร
ตัดสินใจนั้นได้ (Accountability)  

1.2. ควำมรับผิดชอบต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ด้วยขีดควำมสำมำรถและประสิทธิภำพที่เพียงพอ 
(Responsibility) 

1.3. กำรปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่ำงเป็นธรรม มีควำมเป็นธรรม และมีค ำอธิบำย (Fair 

Treatment) 
1.4. ควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนที่สำมำรถตรวจสอบได้ และมีกำรเปิดเผยข้อมูลอย่ำงโปร่งใส

แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง (Transparency)  
1.5. กำรมีวิสัยทัศน์ในกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ ่มให้กับองค์กรในระยะยำว (Vision to Create Long 

Term Value)  
1.6. กำรมีจริยธรรมและจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจ (Ethics) มำใช้ในกำรด ำเนินงำน มี

โครงสร้ำงกำรบริหำรที่มีควำมสัมพันธ์กันระหว่ำงคณะกรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร และผู้ถือหุ้น
อย่ำงเป็นธรรม  
 

2. คณะกรรมกำรบริษัท มีบทบำทส ำคัญในกำรก ำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ นโยบำยและแผนงำนที่ส ำคัญ
ของกลุ่มบริษัท โดยจะต้องพิจำรณำถึงปัจจัยเสี่ยงและวำงแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรที่มีควำม
เหมำะสม รวมทั้งต้องด ำเนินกำรเพื่อให้มั่นใจว่ำระบบบัญชี รำยงำนทำงกำรเงินและกำรสอบบัญชีมี
ควำมน่ำเชื่อถือ  
 

3. คณะกรรมกำรบริษัท เป็นผู้พิจำรณำก ำหนดจรรยำบรรณของกลุ่มบริษัท เพื่อให้คณะกรรมกำร
บริษัท  ผู้บริหำร พนักงำน รวมถึงลูกจ้ำงทุกคนใช้เป็นแนวทำงในกำรประพฤติปฏิบัติ ควบคู่ไปกับ
ข้อบังคับและระเบียบของกลุ่มบริษัท 
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4. มีกำรเปิดเผยสำรสนเทศของกลุ่มบริษัท ทั้งในเรื่องทำงกำรเงินและที่ไม่ใช่เรื่องทำงกำรเงินอย่ำง
เพียงพอ เชื่อถือได้และทันเวลำ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกลุ่มบริษัท ได้รับสำรสนเทศ
อย่ำงเท่ำเทียมกัน มีหน่วยงำนประชำสัมพันธ์และหน่วยงำนนักลงทุนสัมพันธ์ รับผิดชอบในเรื่องกำร
ให้ข้อมูลกับนักลงทุนและประชำชนทั่วไป  
 

5. ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับกำรปฏิบัติอย่ำงเท่ำเทียมกัน และเป็นธรรมต่อทุกฝ่ำย มีสิทธิใน
กำรเข้ำถึงข้อมูลสำรสนเทศ และมีช่องทำงในกำรสื่อสำรกับกลุ่มบริษัทที่เหมำะสม  
 

6. มีระบบกำรคัดสรรบุคลำกรที่จะเข้ำมำรับผิดชอบในต ำแหน่งบริหำรที่ส ำคัญทุกระดับอย่ำงเหมำะสม 
และมีกระบวนกำรสรรหำที่โปร่งใส เป็นธรรม  
 

เพื่อให้เป็นไปตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี คณะกรรมกำรบริษัท ได้ก ำหนดแนวปฏิบัติ โดยแบ่งออกเป็น 5 

หมวด ดังนี้ 
 

หมวดที ่1 สทิธขิองผูถ้อืหุน้ 
 

เพื่อส่งเสริมสิทธิขั้นพื้นฐำนให้แก่ผู้ถือหุ้น เช่น สิทธิในกำรซื้อขำยและโอนหุ้น สิทธิในกำรที่จะได้รับส่วนแบ่งผล
ก ำไรจำกบริษัทฯ สิทธิในกำรได้รับข้อมูลของบริษัทฯ อย่ำงเพียงพอ สิทธิต่ำงๆ ในกำรประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิใน
กำรแสดงควำมคิดเห็น สิทธิในกำรร่วมตัดสินใจในเรื่องส ำคัญของกลุ่มบริษัท กลุ่มบริษัทจึงก ำหนดแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้น ดังต่อไปนี้ 
 

1. กำรด ำเนินกำรก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น 
 

จัดท ำหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถำนที่ วัน เวลำ ระเบียบวำระกำรประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อม
ทั้งระบุให้ชัดเจนว่ำเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทรำบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจำรณำ และค ำชี้แจงเหตุผลหรือควำมเห็น
ของคณะกรรมกำรบริษัทประกอบในแต่ละวำระตำมที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และจัดส่งหนังสือนัด
ประชุมและข้อมูลประกอบกำรประชุมวำระต่ำงๆ ให้ผู้ถือหุ้นรับทรำบล่วงหน้ำตำมระยะเวลำที่กฎหมำยก ำหนด 
และโฆษณำค ำบอกกล่ำวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่ำ 3 วันติดต่อกันก่อนวันประชุม รวมทั้งเผยแพร่
หนังสือนัดประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลำในกำรศึกษำข้อมูลเป็นกำรล่วงหน้ำก่อนวัน
ประชุม 

 

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุมด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสำมำรถมอบฉันทะให้ผู้อื่นมำประชุมเพื่อออก
เสียงลงคะแนนแทนได้ โดยบริษัทฯ จะส่งแบบหนังสือมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นสำมำรถก ำหนดทิศทำงกำรลงคะแนน
เสียงได้และเสนอชื่อกรรมกำรอิสระอย่ำงน้อย 2 คนเพื่อเป็นทำงเลือกให้แก่ผู้ถือหุ้นในกำรมอบฉันทะพร้อมไปกับ
หนังสือนัดประชุม และก่อนหน้ำวันประชุมผู้ถือหุ้นสำมำรถส่งควำมเห็น ข้อแนะน ำ หรือข้อซักถำมให้บริษัทฯ ได้ 
ตำมหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ จะประกำศก ำหนดไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
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2. กำรด ำเนินกำรในวันประชุมผู้ถือหุ้น 
 

1. ให้กรรมกำรบริษัท ทุกคนรวมทั้งประธำนคณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำงๆ เข้ำร่วมประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้
ซักถำมในเรื่องที่เกี่ยวข้อง  
2. ให้มีกำรลงมติแยกแต่ละรำยกำรในกรณีที่วำระนั้นมีหลำยรำยกำร เช่น วำระกำรแต่งตั้งกรรมกำร ต้องจัด
ให้มีกำรลงมติแต่งตั้งกรรมกำรเป็นรำยคน 
 

3. ให้มีกำรใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวำระที่ส ำคัญ เช่น กำรท ำรำยกำรเกี่ยวโยง กำรท ำรำยกำรได้มำหรือ
จ ำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย์ เป็นต้น เพื่อควำมโปร่งใสและตรวจสอบได้ในกรณีมีข้อโต้แย้งในภำยหลัง 
 

4. ให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจสอบคะแนนเสียงในกำรประชุมผู้ถือหุ้นในวำระที่ส ำคัญ และเปิดเผยให้ที่
ประชุมทรำบพร้อมบันทึกไว้ในรำยงำนกำรประชุม 
 

5. เปิดโอกำสให้ผู้เข้ำร่วมประชุมทุกรำยแสดงควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ซักถำมในเรื่องที่เกี่ยวข้องโดยใช้เวลำ
อย่ำงเหมำะสม 
 

3. กำรด ำเนินกำรภำยหลังกำรประชุม 
 

ในกำรบันทึกรำยงำนกำรประชุม ให้บันทึกกำรชี้แจงกฎเกณฑ์ต่ำงๆ รวมถึงขั้นตอนกำรลงคะแนนและวิธีกำร
ลงคะแนนที่ใช้ในกำรประชุมให้ผู้ถือหุ้นทรำบก่อนกำรประชุม รวมทั้งบันทึกข้อซักถำมหรือข้อคิดเห็นของผู้ถือหุ้น 
และบันทึกค ำถำม ค ำชี้แจงหรือตอบข้อซักถำม และผลกำรลงคะแนนเสียงเห็นด้วย รวมทั้งกำรคัดค้ำนและงดออก
เสียงในแต่ละวำระ เปิดเผยผลกำรลงมติแต่ละวำระในวันท ำกำรถัดไปบนเว็บไซต์ของบริษัท และเผยแพร่รำยงำน
กำรประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถตรวจสอบได้ 
 

หมวดที ่2  สทิธแิละควำมเทำ่เทยีมกนัของผูถ้อืหุน้ 
 

เพื่อผู้ถือหุ้นทุกรำยจะได้รับกำรปฏิบัติและได้รับกำรปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐำนอย่ำงเป็นธรรม และเท่ำเทียม และ
เพื่อให้มีมำตรกำรป้องกันมิให้มีกำรใช้ข้อมูลภำยในเพื่อแสวงหำผลประโยชน์ในทำงมิชอบอันเป็นกำรเอำเปรียบผู้
ถือหุ้น รวมทั้ง กำรป้องกันกำรท ำธุรกรรมที่อำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ของกรรมกำรและ
ผู้บริหำร บริษัทฯ ได้ก ำหนดวิธีกำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้ 
 

1. กำรให้ข้อมูลก่อนกำรประชุมผู้ถือหุ้น 
 

เผยแพร่ก ำหนดกำรประชุมพร้อมระเบียบวำระและควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัทต่อตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยและผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่ำงน้อย 14  วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดท ำและ
เผยแพร่หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในฉบับภำษำไทยและภำษำอังกฤษทั้งฉบับ 
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ก่อนกำรเข้ำสู่วำระกำรประชุมในวันประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ประธำนในที่ประชุมหรือบุคคลที่ประธำนมอบหมำยใน
ที่ประชุมจะชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทรำบกฎเกณฑ์ต่ำงๆ ที่ใช้ในกำรประชุม ขั้นตอนกำรออกเสียงลงมติ รวมทั้งสิทธิกำร
ออกเสียงลงคะแนน และวิธีนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวำระ 
 

2. กำรคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 
 

ในกำรประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจ ำปี ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลำยคนที่มีสิทธิเข้ำร่วมประชุมซึ่งถือหุ้นนับรวมกันได้
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของจ ำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ สำมำรถเสนอเรื่องให้คณะกรรมกำรบริษัท 
พิจำรณำบรรจุเป็นวำระในกำรประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจ ำปี  โดยท ำเป็นหนังสือถึงเลขำนุกำรบริษัท ภำยใน
ระยะเวลำ 3 เดือนก่อนวันสิ้นงวดบัญชีประจ ำปีของบริษัทฯ และให้คณะกรรมกำรบริษัท บรรจุเรื่องที่เสนอโดยผู้
ถือหุ้นเป็นวำระกำรประชุมผู้ถือหุ้นที่จะจัดให้มีขึ้น หรือคณะกรรมกำรบริษัทจะปฏิเสธกำรบรรจุเรื่องดังกล่ำวเป็น
วำระในกำรประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ 
 

ให้บริษัทฯ แจ้งผลกำรพิจำรณำเรื่องที่ผู ้ถือหุ้นเสนอให้บรรจุเป็นวำระกำรประชุมผู้ถือหุ้นผ่ำนช่องทำงกำร
เผยแพร่ข่ำวของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งนี้ ในกรณีที่คณะกรรมกำรบริษัท
ปฏิเสธกำรบรรจุเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเป็นวำระกำรประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดให้แจ้งเป็นเรื่องเพื่อทรำบในกำรประชุมผู้
ถือหุ้นครั้งนั้น โดยชี้แจงเหตุผลในกำรปฏิเสธกำรบรรจุเรื่องดังกล่ำว 
 

ในกำรประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจ ำปี ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลำยคนที่มีสิทธิเข้ำร่วมประชุมซึ่งถือหุ้นนับรวมกันได้
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของจ ำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ สำมำรถเสนอชื่อบุคคลให้เข้ำรับกำร
พิจำรณำแต่งตั้งเป็นกรรมกำรบริษัทได้ โดยท ำเป็นหนังสือถึงเลขำนุกำรบริษัทภำยในระยะเวลำ 3 เดือนก่อนวัน
สิ้นงวดบัญชีประจ ำปีของบริษัทฯ 
 

3. กำรป้องกันกำรใช้ข้อมูลภำยใน 
 

ก ำหนดแนวปฏิบัติในกำรเก็บรักษำข้อมูลภำยในของกลุ่มบริษัท และกำรป้องกันกำรใช้ข้อมูลภำยในเพื่อแสวงหำ
ประโยชน์โดยมิชอบ โดยจัดท ำเป็นลำยลักษณ์อักษร และประกำศให้พนักงำนทุกคนยึดถือปฏิบัติ 
 

ให้กรรมกำรบริษัท ผู้บริหำรระดับสูงและผู้ด ำรงต ำแหน่งระดับบริหำรในสำยงำนบัญชีหรือกำรเงินหรือเทียบเท่ำ  
รวมถึงผู้บริหำรและพนักงำนทุกระดับ ที่ได้รับทรำบข้อมูลภำยในที่เป็นควำมลับและมีผลต่อกำรเปลี่ยนแปลง
รำคำหลักทรัพย์ จะต้องไม่ท ำกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ภำยในช่วงระยะเวลำห้ำมใช้ข้อมูลภำยในที่ยัง
มิได้เปิดเผยแก่สำธำรณชน (“Embargo Period”) จนกว่ำบริษัทฯ จะได้เปิดเผยข้อมูลต่อสำธำรณชนแล้ว 
 

ให้กรรมกำรบริษัท ผู้บริหำรระดับสูงและผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รำยงำนกำรถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทฯ ของ
ตนและคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ ตลอดจนกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือหลักทรัพย์ตำมหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ก ำหนด และเปิดเผยไว้ในรำยงำน
ประจ ำปีของบริษัทฯ 
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รำยงำนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจ ำปีทรำบถึงกำรเป็นกรรมกำรในกิจกำรอื่นของกรรมกำรบริษัท และ
ผู้บริหำรระดับสูง 
 

4. กำรมีส่วนได้เสียของกรรมกำร 
 

ให้กรรมกำรบริษัทและผู้บริหำรระดับสูง เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกับกำรมีส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้
คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำธุรกรรมที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์และสำมำรถพิจำรณำตัดสินใจเพื่อ
ประโยชน์สูงสุดของกลุ่มบริษัท โดยกรรมกำรบริษัทหรือผู้บริหำรระดับสูงที่มีส่วนได้เสียจะต้องไม่เข้ำไปมีส่วน
ร่วมในกำรพิจำรณำและตัดสินใจในกำรท ำธุรกรรมดังกล่ำว 

ให้มีนโยบำยกำรท ำรำยกำรที่เกี่ยวโยง เพื่อให้กำรตัดสินใจท ำธุรกรรมมีควำมโปร่งใส ไม่ก่อให้เกิดควำมขัดแย้ง
ทำงผลประโยชน์และเป็นประโยชน์สูงสุดแก่กลุ่มบริษัทและผู้ถือหุ้น 

 

หมวดที ่3 บทบำทของผูม้สีว่นได้เสยี 
 

กลุ่มบริษัทจัดให้มีนโยบำยในกำรปฏิบัติต่อผู้ส่วนได้ส่วนเสียและค ำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภำยใน
และภำยนอกของกลุ่มบริษัท ได้แก่ ผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุน  ลูกค้ำ คู่ค้ำ พนักงำน หุ้นส่วนทำงธุรกิจ ที่ปรึกษำ 
ตัวแทนธุรกิจ เจ้ำหนี้ และชุมชนที่กลุ่มบริษัทตั้งอยู่ สังคม ภำครัฐ เป็นต้น เพื่อส่งเสริมให้เกิดควำมร่วมมือระหว่ำง
กลุ่มบริษัท กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกำรสร้ำงควำมมั่งค่ัง ควำมมั่นคงทำงกำรเงินและควำมยั่งยืนของกิจกำร   
 

1. พนักงำน 
 

กลุ่มบริษัทจัดให้มีระบบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนที่มีมำตรฐำนเป็นที่ยอมรับโปร่งใสและเป็น
ธรรม ปฏิบัติต่อพนักงำนทุกคนอย่ำงเท่ำเทียมกัน ส่งเสริมและพัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถอย่ำง
ต่อเนื่อง ให้พนักงำนได้รับค่ำตอบแทน เงินเดือน สิทธิและสวัสดิกำรต่ำงๆ ไม่น้อยกว่ำเกณฑ์ตำมกฎหมำย
แรงงำน  ดูแลจัดสถำนที่ท ำงำนและสภำพแวดล้อมให้มีควำมปลอดภัยและถูกสุขอนำมัย เก็บรักษำข้อมูลประวัติ
ส่วนตัว ประวัติกำรท ำงำน และกำรใช้สิทธิต่ำงๆ ของพนักงำน ไว้เป็นควำมลับ 
 

เปิดโอกำสให้พนักงำนร้องเรียนในกรณีที่ไม่ได้รับควำมเป็นธรรมหรือแจ้งเหตุในกรณีที่พบสิ่งผิดปกติที่อำจ
ก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่กลุ่มบริษัท และจัดให้มีกระบวนกำรรับเรื่องร้องเรียนที่สำมำรถให้ควำมเป็นธรรม เก็บ
รักษำควำมลับและให้ควำมคุ้มครองแก่ผู้ร้องเรียนหรือแจ้งเหตุดังกล่ำว โดยพนักงำนสำมำรถร้องเรียนหรือแจ้ง
เหตุพบสิ่งผิดปกติผ่ำนช่องทำงที่บริษัทฯ ประกำศก ำหนดไว้ 
 

2. ผู้ถือหุ้น 
 

กลุ่มบริษัทมุ่งมั่นต่อกำรสร้ำงมูลค่ำให้กิจกำรและผลตอบแทนจำกกำรลงทุนให้กับผู้ถือหุ ้น ค ำนึงถึงกำร
เจริญเติบโตของกิจกำรที่ยั ่งยืน กำรพัฒนำธุรกิจอย่ำงต่อเนื่อง รักษำมำตรฐำนกำรด ำเนินงำนที่โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ มีระบบกำรควบคุมภำยในและระบบบัญชีที่มีประสิทธิภำพ ทั้งนี้ เพื่อให้กระบวนกำรจัดท ำรำยงำน
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ผลกำรด ำเนินงำน สถำนะ ข้อมูลทำงกำรเงิน กำรบัญชี และข้อมูลต่ำงๆ ที่ถูกต้องครบถ้วนตรงตำมข้อเท็จจริง 
และเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นทรำบผ่ำนทำงตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้อย่ำงทันเวลำ 

 

จัดให้มีกระบวนกำรรับเรื ่องร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะจำกผู้ถือหุ้นโดยมอบหมำยให้เลขำนุกำรบริษัทเป็น
ผู้รับผิดชอบในกำรรับเรื่องร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะจำกผู้ถือหุ้น โดยผ่ำนช่องทำงดังต่อไปนี้ 
 

เลขำนกุำรบรษิทั โทร. 02-029-9988 

E-mail: secretary@allinspire.co.th 

Website: www.allinspire.co.th 
 

 

จริยธรรมวำ่ดว้ยกำรปฏบิัตติอ่ผูถ้อืหุน้ 
 

คณะกรรมกำรบริษัท มีแนวทำงปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเสมอภำคและเท่ำเทียมกันดังนี้ 
 

1. มุ่งมั่นที่จะสร้ำงควำมเจริญเติบโตบนศักยภำพ หรือขีดควำมสำมำรถที่แท้จริง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับ
ผลตอบแทนที่ยั่งยืนจำกกำรท ำงำนที่มีประสิทธิภำพ และผลประกอบกำรที่ดีของกลุ่มบริษัท 

2. เคำรพสิทธิของผู้ถือหุ้นในกำรได้รับข้อมูลที่จ ำเป็นเพื่อประเมินบริษัทฯโดยเท่ำเทียมกัน และจะเปิดเผยผล
ประกอบกำร ฐำนะกำรเงิน พร้อมข้อมูลสนับสนุนที่ถูกต้องตำมควำมจริง ตำมที่ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย และส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์ก ำหนด 

3. ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมกันในกำรประชุมผู้ถือหุ้น 
 

3. ลูกค้ำ 
 

กลุ่มบริษัทยึดหลักควำมซื่อสัตย์สุจริตในกำรด ำเนินธุรกิจ ควำมเชื่อถือและควำมไว้วำงใจของลูกค้ำในสินค้ำที่
ส่งมอบ กำรให้บริกำรที่รวดเร็วมีคุณภำพ มีควำมรับผิดชอบ เอำใจใส่และให้ควำมส ำคัญต่อปัญหำและควำม
ต้องกำรของลูกค้ำ รักษำข้อมูลควำมลับของลูกค้ำเสมือนหนึ่งเป็นควำมลับของบริษัทฯ ให้ข้อมูลข่ำวสำรที่
ถูกต้อง เพียงพอและทันต่อเหตุกำรณ์แก่ลูกค้ำ 
 

กลุ่มบริษัทจัดให้มีกระบวนกำรรับเรื่องร้องเรียนจำกลูกค้ำ โดยมอบหมำยให้ฝ่ำยก ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนเป็น
ผู้รับผิดชอบในกำรรับเรื่องร้องเรียนจำกลูกค้ำผ่ำนช่องทำง ดังต่อไปนี้ 
 

ออลล ์อนิสไปร ์คอนแทค็เซน็เตอร ์ โทร. 02-029-9999 

E-mail: info@allinspire.co.th 

Website: www.allinspire.co.th 
 

จริยธรรมวำ่ดว้ยกำรปฏบิัตติอ่ลกูคำ้ 
 

1. ปฏิบัติต่อลูกคำ้ด้วยควำมสุภำพให้บริกำรอย่ำงรวดเร็วถูกต้อง และด้วยควำมเสมอภำค 

mailto:secretary@allinspire.co.th
http://www.allinspire.co.th/
http://www.allinspire.co.th/
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2. รักษำควำมลับ และข้อมูลของลูกค้ำอย่ำงเคร่งครัด 

3. ประพฤติตนให้เป็นที่เชื่อถือของลูกค้ำ 

4. ละเว้นกำรรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด ซึ่งมีมูลค่ำเกินปกติวิสัยที่วิญญูชนจะให้กัน โดยเสน่หำจำก
ลูกค้ำ หำกได้รับไว้แล้วและทรำบภำยหลังว่ำทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ได้รับไว้มีมูลค่ำเกินปกติวิสัย ให้
รำยงำนผู้บังคับบัญชำทรำบโดยเร็วเพื่อด ำเนินกำรตำมสมควรแก่กรณี 

5. หลีกเลี่ยงสถำนกำรณ์ที่อำจท ำให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์กับลูกค้ำ 
 

4. คู่ค้ำ 
 

กลุ่มบริษัทด ำเนินธุรกิจกับคู่ค้ำบนพื้นฐำนของควำมเป็นธรรมทั้งสองฝ่ำยและเสมอภำค สร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดี 
ค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของกลุ่มบริษัท ทั้งในระยะสั้นและระยะยำว หลีกเลี่ยงสถำนกำรณ์ที่ท ำให้เกิดควำมขัดแย้ง
ทำงผลประโยชน์เพื่อให้บรรลุผลประโยชน์ร่วมกัน เปิดโอกำสให้มีกำรแข่งขันในกำรน ำเสนอสินค้ำและ/หรือ
บริกำรอย่ำงเท่ำเทียมกัน โดยปฏิบัติตำมแนวปฏิบัติของกลุ่มบริษัทว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงอย่ำงเคร่งครัด 
ติดต่อเจรจำและปฏิบัติต่อคู่ค้ำด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและไม่เอำรัดเอำเปรียบ 
 

กลุ่มบริษัทจัดให้มีกระบวนกำรรับเรื่องร้องเรียนจำกคู่ค้ำในกรณีที่ไม่ได้รับควำมเป็นธรรม โดยมอบหมำยให้ฝ่ำย
ก ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนเป็นผู้รับผิดชอบในกำรรับเรื่องร้องเรียนจำกคู่ค้ำผ่ำนช่องทำงดังต่อไปนี้ 
 

ออลล ์อนิสไปร ์คอนแทค็เซน็เตอร ์ โทร. 02-029-9999 

E-mail: info@allinspire.co.th 

Website: www.allinspire.co.th 
 

5. หน่วยงำนภำครัฐและสังคม 
 

กลุ่มบริษัทสนับสนุนและให้ควำมร่วมมือกิจกรรมต่ำงๆ ของหน่วยงำนภำครัฐตำมควำมเหมำะสม ด ำเนินธุรกิจ
ด้วยควำมรับผิดชอบต่อสังคมบนพื้นฐำนควำมระมัดระวัง มีเหตุผล มีคุณธรรม ไม่เอำรัดเอำเปรียบ และค ำนึงถึง
ปัจจัยด้ำนสิ่งแวดล้อมและสังคมเพื่อพัฒนำไปสู่ควำมสมดุล มั่นคงและย่ังยืน สร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีกับชุมชนที่
กลุ่มบริษัทตั้งอยู่และชุมชนอื่น โดยส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมกำรมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อสร้ำงเสริมกำร
ด ำเนินงำนของกลุ่มบริษัท 

 

หมวดที ่4. กำรเปดิเผยขอ้มลูและควำมโปรง่ใส 
 

ดูแลให้มีกำรเปิดเผยข้อมูลต่อนักลงทุนอย่ำงครบถ้วนและถูกต้อง เพียงพอต่อกำรตัดสินใจลงทุน และไม่ท ำให้
ส ำคัญผิด เปิดเผยงบกำรเงินรวมถึงค ำอธิบำยวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำรเป็นรำยไตรมำสและประจ ำปี เพื่อให้นัก
ลงทุนได้รับทรำบข้อมูลและเข้ำใจกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษัท
ในแต่ละไตรมำสได้ดียิ่งขึ้น นอกเหนือจำกข้อมูลตัวเลขในงบกำรเงิน 
 

http://www.allinspire.co.th/
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1. กำรเปิดเผยข้อมูล 
 

ดูแลให้มีกำรเปิดเผยข้อมูลต่อนักลงทุนอย่ำงครบถ้วนและถูกต้อง เพียงพอต่อกำรตัดสินใจลงทุน และไม่ท ำให้
ส ำคัญผิด เปิดเผยงบกำรเงินรวมถึงค ำอธิบำยวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำรเป็นรำยไตรมำสและประจ ำปี เพื่อให้นัก
ลงทุนได้รับทรำบข้อมูลและเข้ำใจกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ใน
แต่ละไตรมำสได้ดียิ่งขึ้น นอกเหนือจำกข้อมูลตัวเลขในงบกำรเงิน 
 

เปิดเผยค่ำสอบบัญชีและค่ำบริกำรอื่นที่ผู้สอบบัญชีให้บริกำรไว้ในรำยงำนประจ ำปีของบริษัทฯ 
 

รำยงำนนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำร จรรยำบรรณธุรกิจ นโยบำยด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงและนโยบำย
เกี่ยวกับกำรดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม ที่ได้ควำมเห็นชอบไว้โดยสรุป และผลกำรปฏิบัติตำมนโยบำยดังกล่ำว 
ผ่ำนทำงรำยงำนประจ ำปีและเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
 

เปิดเผยบทบำทและหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรชุดย่อย จ ำนวนครั้งของกำรประชุมและ
จ ำนวนครั้งที่กรรมกำรแต่ละท่ำนเข้ำร่วมประชุมในปีที่ผ่ำนมำ และควำมเห็นจำกกำรท ำหน้ำที่ รวมถึงกำร
ฝ ึกอบรมและพ ัฒนำควำมร ู ้ อย ่ำงต ่อ เน ื ่ องของคณะกร รมกำรบร ิษ ัท ในรำยงำนประจ  ำป ีของ 

บริษัทฯ 
 

เปิดเผยนโยบำยกำรจ่ำยค่ำตอบแทนแก่กรรมกำร ผู้มีอ ำนำจในกำรจัดกำรและผู้บริหำรระดับสูงของบริษัทฯ 
รวมทั้งรูปแบบหรือลักษณะของค่ำตอบแทน และค่ำตอบแทนที่กรรมกำรแต่ละท่ำนได้รับจำกกำรเป็นกรรมกำร
ของบริษัทย่อยด้วย (ถ้ำมี) ในรำยงำนประจ ำปีของบริษัทฯ 
 

2. ข้อมูลที่ควรเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
 

ให้มีกำรเปิดเผยข้อมูลสำรสนเทศของกลุ่มบริษัท ทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษบนเว็บไซต์ โดยข้อมูลที่เผยแพร่
บนเว็บไซต์อย่ำงน้อยต้องประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้ 
 

1. วิสัยทัศน์และพันธกิจ  
2. ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ   
3. รำยชื่อคณะกรรมกำรบริษัทและผู้บริหำรระดับสูง   
4. งบกำรเงินและรำยงำนเกี่ยวกับฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนทั้งฉบับปัจจุบันและของปีก่อนหน้ำ 

5. แบบ 56-1 และรำยงำนประจ ำปี ที่สำมำรถให้ดำวน์โหลดได้ 
6. ข้อมูลหรือเอกสำรอื่นใดที่บริษัทฯ น ำเสนอต่อนักวิเครำะห์ ผู้จัดกำร กองทุน และสื่อต่ำงๆ 

7. โครงสร้ำงกำรถือหุ้นทั้งทำงตรงและทำงอ้อม 

8. โครงสร้ำงกลุ ่มบริษัท รวมถึงบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม กิจกำรร่วมค้ำ และ Special purpose 

enterprises/ vehicles (SPEs/SPVs) 
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9. กลุ่มผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ทั้งทำงตรงและทำงอ้อมที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 5 ของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้แล้ว
ทั้งหมดและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

10. กำรถือหุ้นทั้งทำงตรงและทำงอ้อมของกรรมกำรบริษัท ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ และผู้บริหำรระดับสูง  
11. หนังสือเชิญประชุมสำมัญและวิสำมัญผู้ถือหุ้น  
12. ข้อบังคับบริษัทฯ หนังสือบริคณห์สนธิและข้อตกลงของกลุ่มผู้ถือหุ้น (ถ้ำมี) 
13. นโยบำยด้ำนกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัทฯ 

14. นโยบำยด้ำนบริหำรควำมเสี่ยง รวมถึงวิธีกำรจัดกำรควำมเสี่ยงด้ำนต่ำงๆ 

15. กฎบัตร หรือหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ คุณสมบัติ วำระกำรด ำรงต ำแหน่งของคณะกรรมกำร รวมถึงเรื่องที่
ต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร 

16. กฎบัตร หรือหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ คุณสมบัติ วำระกำรด ำรงต ำแหน่งของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 

17. จรรยำบรรณส ำหรับพนักงำนและกรรมกำรของกลุ่มบริษัท รวมถึงจรรยำบรรณของนักลงทุนสัมพันธ์ 
18. ข้อมูลติดต่อหน่วยงำน หรือบุคคลที่รับผิดชอบงำนนักลงทุนสัมพันธ์ เช่น ชื่อบุคคลที่สำมำรถให้ข้อมูลได้ 

หมำยเลขโทรศัพท์ 
 

หมวดที ่5. ควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำร 
 

คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้มีบทบำทส ำคัญในกำรก ำหนดนโยบำยและภำพรวมขององค์กร แผนกำรด ำเนิน
ธุรกิจ รวมทั้งกำรก ำกับดูแล ตรวจสอบ ประเมินผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ให้เป็นไปตำมกลยุทธ์และแผนกำร
ด ำเนินธุรกิจที่ก ำหนดไว้ ตลอดจนด ำเนินกิจกำรของบริษัทฯให้เป็นไปตำมกฎหมำย ข้อบังคับและมติที่ประชุมผู้
ถือหุ้น ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรม ภำยใต้หลักควำมรับผิดชอบและจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจ 
รวมทั้งกำรก ำกับดูแลให้กำรบริหำรจัดกำรของฝ่ำยจัดกำรเป็นไปตำมเป้ำหมำยและแนวทำงที่ได้ก ำหนดไว้เพื่อ
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น จึงก ำหนดแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 
 

1. โครงสร้ำงคณะกรรมกำรบริษัท 

 

โครงสร้ำงคณะกรรมกำรบริษัทประกอบด้วยกรรมกำรที่มีคุณสมบัติหลำกหลำยทั้งในด้ำนควำมรู ้ทักษะ 
ประสบกำรณ์และควำมสำมำรถเฉพำะด้ำนที่ เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และต้องเป็นผู้ที ่มีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้ำมตำม พระรำชบัญญัติบริษัทฯมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) และ
พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกำศ 
กฎระเบียบ หลักเกณฑ์ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ คณะกรรมกำร
ก ำกับตลำดทุน ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
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มีจ ำนวนกรรมกำรไม่น้อยกว่ำ 5 คนและไม่เกิน 12 คน โดยมีกรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำรอย่ำงน้อยกึ่งหนึ่งของ
จ ำนวนกรรมกำรทั้งหมดเพื่อให้มีกำรถ่วงดุลระหว่ำงกรรมกำรที่ไม่เป็นผูบ้ริหำรกับกรรมกำรที่เป็นผูบ้ริหำร และ
มีสัดส่วนกรรมกำรอิสระไม่น้อยกว่ำ 1 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมดของบริษัทฯ แต่ไม่น้อยกว่ำ 3 คน 
 

กรรมกำรอิสระต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตำมหลักเกณฑ์ของประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน และ/หรือ
กฎหมำยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยกรรมกำรอิสระต้องสำมำรถให้ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรท ำงำนและสอบทำนกำร
บริหำรงำนของฝ่ำยจัดกำรได้อย่ำงอิสระเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกลุ่มบริษัท และมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง
เท่ำกับวำระกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัท 
 

ให้แต่งต้ังกรรมกำรอิสระท่ำนหนึ่งด ำรงต ำแหน่งประธำนกรรมกำรบริษัท 
 

ประธำนกรรมกำรบริษัท และประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกันเพื่อให้มีกำรแบ่งแยกอ ำนำจ 
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรก ำหนดนโยบำยกำรก ำกับดูแลและกำรบริหำรงำนออกจำกกันอย่ำงชัดเจน 

ประธำนกรรมกำรบริษัทมีหน้ำที่ในกำรก ำหนดนโยบำยและก ำกับดูแลกำรด ำเนินงำนของฝ่ำยจัดกำรในระดับ
นโยบำย โดยไม่ร่วมในกำรบริหำรงำนประจ ำวัน แต่ให้กำรสนับสนุนและให้ค ำแนะน ำในกำรด ำเนินธุรกิจของฝ่ำย
จัดกำรผ่ำนกรรมกำรที่เป็นผู้บริหำร 
 

กรรมกำรที่เปน็ผูบ้ริหำรมีหนำ้ที่และควำมรับผิดชอบภำยใต้กรอบอ ำนำจทีไ่ด้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำร
บริษัท 
 

คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งผู้มีอ ำนำจในกำรจัดกำร รวมทั้งก ำหนดขอบเขตอ ำนำจ หน้ำที่และควำม
รับผิดชอบของผู้มีอ ำนำจในกำรจัดกำร โดยมอบหมำยให้คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนเป็นผู้
สรรหำบุคคลที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถและมีคุณสมบัติเหมำะสมเพื่อเสนอให้คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำ
แต่งตั้ง 
 

กรรมกำรบริษัทแต่ละท่ำนจะต้องไม่ไปด ำรงต ำแหน่งเป็นประธำนกรรมกำร  กรรมกำรที่เป็นผู้บริหำร หรือ
กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือหลำยอย่ำงในบริษัทอื่นเกินกว่ำ 3 กลุ่มธุรกิจ หรือไปด ำรง
ต ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกินกว่ำ 5 บริษัท แล้วแต่กรณี เพื่อให้กรรมกำร
แต่ละท่ำนสำมำรถทุ่มเทเวลำในกำรปฏิบัติหน้ำที่ได้อย่ำงเพียงพอ 
 

ให้แต่งตั้งบุคคลที่มีควำมสำมำรถและคุณสมบัติที ่เหมำะสมเข้ำด ำรงต ำแหน่งเลขำนุกำรบริษัท และก ำหนด
ขอบเขตหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของเลขำนุกำรบริษัท ทั้งนี้ ต้องไม่น้อยไปกว่ำขอบเขตหน้ำที่ของเลขำนุกำร
บริษัทตำมที่ก ำหนดไว้ในพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งฉบับแก้ไข
เพิ่มเติม) และให้เปิดเผยไว้ในรำยงำนประจ ำปีและบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

 

 
 



 

 

 

99 แบบ 56-1 ประจ ำปี 2562 บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกัด (มหำชน) 

2. บทบำทหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริษัท 
 

โดยทั่วไปคณะกรรมกำรบริษัทมีหน้ำที่ในกำรก ำหนดนโยบำย กำรก ำกับดูแลให้บริษัทฯมีกระบวนกำรท ำงำนและ
มีทรัพยำกรที่เพียงพอและเหมำะสมเพื่อให้บริษัทฯสำมำรถปฏิบัติตำมนโยบำยได้ และดูแลให้กลุ่มบริษัทมีระบบ
กำรติดตำมตรวจสอบกำรปฏิบัติตำมนโยบำยที่ก ำหนด 
 

นอกเหนือจำกหน้ำที่โดยทั่วไปดังกล่ำวแล้วคณะกรรมกำรบริษัทยังต้องปฏิบัติหน้ำที่ให้เป็นไปตำมกฎหมำย 
รวมทั้งหลักธรรมำภิบำลและกำรก ำกับดูแลกิจกำรที ่ดี จึงก ำหนดบทบำทหน้ำที ่และควำมรับผิดชอบของ
กรรมกำรบริษัท ดังต่อไปนี ้
 

1. กรรมกำรบริษัทต้องปฏิบัติหน้ำทีใ่ห้เป็นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ตำมหนังสือบริคณห์สนธิ  ข้อบังคับ
ของบริษัทฯและมติคณะกรรมกำรบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยควำมรับผิดชอบ ควำมระมัดระวัง 
และควำมซื่อสัตย์สุจริต 
 

2. ก ำหนดโครงสร้ำงและกระบวนกำรบริหำรจัดกำรเพื่อให้มั่นใจว่ำกลุ่มบริษัท มีกำรด ำเนินกำรที่เป็นไปตำม
กฎหมำย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของกลุ่มบริษัท และมติคณะกรรมกำร ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่ำว
ข้ำงต้น 
 

3. พิจำรณำอนุมัติกำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทในภำพรวม และ พิจำรณำอนุมัติกำรด ำเนินธุรกิจของ
กลุ่มบริษัทที่ส ำคัญ เช่น อนุมัติงบประมำณประจ ำปีของบริษัทฯ, อนุมัติงบประมำณโครงกำรที่มีต้นทุนโครงกำร
เกินกว่ำ 3,000 ล้ำนบำทต่อโครงกำร, อนุมัติซื้อที่ดินที่มีมูลค่ำเกินกว่ำ 1,200 ล้ำนบำทต่อโครงกำร, อนุมัติ
หลักเกณฑ์กำรลงทุนในโครงกำรอสังหำริมทรัพย์ ที่มีมูลค่ำต้นทุนโครงกำรต ่ำกว่ำ 3,000 ล้ำนบำท เพื่อให้
คณะกรรมกำรบริหำรน ำไปใช้ในกำรตัดสินใจพัฒนำโครงกำร และอนุมัติกำรด ำเนินธุรกิจใหม่ๆ นอกเหนือจำก
ธุรกิจอสังหำริมทรัพย์ที่กลุ่มบริษัทด ำเนินงำนอยู่ในปัจจุบัน เป็นต้น 
 

4. ก ำหนดขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ผู้มีอ ำนำจในกำรจัดกำร ผู้บริหำรระดับสูงและฝ่ำยจัดกำรตำมขอบเขตหน้ำที่
และควำมรับผิดชอบ 
 

5. แต่งตั้งคณะกรรมกำรชุดย่อยตำมควำมเหมำะสมและจ ำเป็น รวมทั้งก ำหนดขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ของ
คณะกรรมกำรชุดย่อยดังกล่ำว 
 

6. คณะกรรมกำรบริษัทอำจมอบหมำยให้กรรมกำร ผู ้บริหำรหรือบุคคลหนึ ่งบุคคลใดหรือหลำยคน 
ปฏิบัติกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดแทนคณะกรรมกำร ทั้งนี้ กำรมอบหมำยให้ปฏิบัติกำรแทนดังกล่ำวต้องท ำเป็นมติ
ของคณะกรรมกำรบริษัทระบุไว้ในรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท และกำรมอบหมำยดังกล่ำวต้องไม่มี
ลักษณะที่ท ำให้ผู้ที่ได้รับมอบหมำยดังกล่ำวสำมำรถพิจำรณำและอนุมัติรำยกำรที่มีส่วนได้เสียหรือมีควำม
ขัดแย้งทำงผลประโยชน์ เว้นแต่เป็นกำรอนุมัติรำยกำรที่เป็นไปตำมนโยบำยและหลักกำรที่คณะกรรมกำรบริษัท
ได้อนุมัติไว้แล้ว 
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7. จัดให้มีกำรจัดท ำงบกำรเงินที่แสดงฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนกำรบัญชี และจัดให้
ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบกำรเงินก่อนเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น และดูแลให้มีกำรเก็บรักษำบัญชีและเอกสำรที่
เกี่ยวข้อง เพื่อเปิดเผยให้ผู้ถือหุ้น และประชำชนได้รับทรำบและสำมำรถตรวจสอบได้ 
 

8. จัดให้มีกำรตรวจสอบและกำรควบคุมภำยในที่มีประสิทธิภำพ 
 

9. พิจำรณำอนุมัตินโยบำยต่อต้ำนคอร์รัปชั่นและสินบน รวมถึงกำรจัดให้มีระบบควบคุมภำยในและกำร
บริหำรควำมเสี่ยงจำกกำรด ำเนินธุรกิจและกำรด ำเนินกำรใดๆ ของกลุ่มบริษัทที่อำจก่อให้เกิดควำมเสี่ยงต่อกำร
คอร์รัปชั่นและสินบน โดยมีกำรก ำกับ ติดตำม และดูแลอย่ำงต่อเนื่อง 

 

3. คณะกรรมกำรชุดย่อย 
 

คณะกรรมกำรชุดย่อยของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมกำรชุดต่ำงๆ ดังต่อไปนี้ 
 

3.1  คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
 

คณะกรรมกำรตรวจสอบประกอบด้วย กรรมกำรบริษัท ที่เป็นกรรมกำรอิสระ และมีคุณสมบัติตำมหลักเกณฑ์
ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 3 คน 
 

กรรมกำรตรวจสอบอย่ำงน้อย 1 คน มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ หรือมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรบัญชีหรือกำรเงิน เพื่อให้
กำรสอบทำนรำยงำนทำงกำรเงินมีประสิทธิภำพที่ดีที่สุด 
 

กรรมกำรตรวจสอบมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งเท่ำกับระยะเวลำกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัท 
 

กรรมกำรตรวจสอบที่พ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระอำจได้รับแต่งตั้งให้กลับเข้ำด ำรงต ำแหน่งได้อีก โดยไม่เป็นกำร
ต่อวำระโดยอัตโนมัต ิ
 

นอกเหนือจำกกำรพ้นต ำแหน่งเมื่อครบวำระกำรด ำรงต ำแหน่งตำมที่ก ำหนด กรรมกำรตรวจสอบจะพ้นจำก
ต ำแหน่งเมื่อ 

1. ขำดคุณสมบัติกำรเป็นกรรมกำรตรวจสอบ 

2. ตำย 

3. ลำออก 

4. ถูกถอดถอน 

5. ต้องโทษจ ำคุกตำมค ำพิพำกษำถึงที่สุด หรือค ำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมำยให้จ ำคุก เว้นแต่ในควำมผิดที่กระท ำ
ด้วยควำมประมำท หรือควำมผิดลหุโทษ 

6. เป็นคนไร้ควำมสำมำรถหรือเสมือนไร้ควำมสำมำรถ 

7. เป็นบุคคลล้มละลำย 
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ในกรณีกรรมกำรตรวจสอบครบวำระต ำแหน่งหรือมีเหตุใดที่กรรมกำรตรวจสอบไม่สำมำรถอยู่ได้จนครบวำระ 
มีผลให้จ ำนวนสมำชิกน้อยกว่ำจ ำนวนที่ก ำหนดคือ 3 คน คณะกรรมกำรบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะแต่งตั้ง
กรรมกำรตรวจสอบรำยใหม่ให้ครบถ้วนในทันทีหรืออย่ำงช้ำภำยใน 3 เดือน นับแต่วันที่จ ำนวนสมำชิกไม่
ครบถ้วน เพื่อให้เกิดควำมต่อเนื่องในกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
 

คุณสมบัติกรรมกำรตรวจสอบ 
 

1. เป็นกรรมกำรที่ไม่มีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำนในบริษัท บริษัทย่อย บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือ ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่
ของบริษัท และไม่เป็นลูกจ้ำง พนักงำน ที่ปรึกษำที่ได้รับเงินเดือนประจ ำหรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัท บริษัท
ย่อย บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัท 
 

2. เป็นกรรมกำรที่ไม่มีประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อมทั้งในด้ำนกำรเงินและกำรบริหำร
ของบริษัท บริษัทย่อย หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง 
 

3. เป็นกรรมกำรที่ไม่เป็นผู้เกี่ยวข้องหรือญำติสนิทของผู้บริหำรหรือผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัท 
 

4. เป็นกรรมกำรที่ไม่ได้รับกำรแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษำผลประโยชน์ของกรรมกำรบริษัท ผู้ถือหุ้นรำย
ใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัท 
 

5. สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ แสดงควำมเห็นหรือรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่ที ่ได้รับมอบหมำยจำก
คณะกรรมกำรบริษัท โดยไม่อยู่ภำยใต้กำรควบคุมของผู้บริหำรหรือผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้ที่
เกี่ยวข้องหรือญำติสนิทของบุคคลดังกล่ำว 
 

หมำยเหตุ   ผู้ที่เกี่ยวข้อง หมำยถึง ผู้ที่มีควำมสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับบริษัท จนท ำให้ไม่สำมำรถท ำหน้ำที่ได้
อย่ำงอิสระ หรือคล่องตัว เช่น ซัพพลำยเออร์ ลูกค้ำ เจ้ำหนี้ ลูกหนี้ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องทำงธุรกิจ
อย่ำงมีนัยส ำคัญ เป็นต้น 

 

ขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
 

1. สอบทำนให้กลุ่มบริษัทมีระบบรำยงำนทำงกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่ก ำหนดอย่ำงถูกต้องครบถ้วย 
เชื่อถือได้และเปิดเผยข้อมูลอย่ำงเพียงพอ โดยประสำนงำนกับผู้สอบบัญชี และผู้บริหำรที่รับผิดชอบจัดท ำ
รำยงำนทำงกำรเงินทั้งในรำยไตรมำสและประจ ำปี 
 

2. สอบทำนและประเมินผลให้กลุ่มบริษัทมีระบบควบคุมภำยใน (Internal Control) และกำรตรวจสอบภำยใน 
(Internal Audit) ที่เหมำะสมและมีประสิทธิผล โดยสอบทำนร่วมกับผู้สอบบัญชีภำยนอกและผู้ตรวจสอบภำยใน 
 

3. สอบทำนให้กลุ่มบริษัทปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อก ำหนดของตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรประกอบธุรกิจของบริษัทฯ 
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4. พิจำรณำ คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีควำมเป็นอิสระเพื่อท ำหน้ำที่เป็นผู้สอบบัญชีของกลุ่มบริษัท 
และเสนอค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชี โดยค ำนึงถึงควำมน่ำเชื่อถือ ควำมเพียงพอของทรัพยำกรและปริมำณงำน
ตรวจสอบของส ำนักงำนสอบบัญชี เพื่อให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ รวมทั้งเข้ำ
ร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ำยจัดกำรเข้ำร่วมประชุมด้วยอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 

5. พิจำรณำรำยกำรเกี่ยวโยงกันหรือรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ให้เป็นไปตำมกฎหมำย 
และข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ำรำยกำรดังกล่ำวสมเหตุสมผล และเป็น
ประโยชน์สูงสุดต่อกลุ่มบริษัท รวมทั้งพิจำรณำกำรเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ โดยเฉพำะกรณีที่เกิดรำยกำรที่
เกี่ยวโยงกันหรือรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ให้มีควำมถูกต้องครบถ้วน 
 

6. จัดท ำรำยงำนกำรของคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรำยงำนประจ ำปีของบริษัทฯ  ซึ่งรำยงำน
ดังกล่ำวต้องลงนำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ และรำยงำนดังกล่ำวควรประกอบด้วยข้อต่อไปนี้ 
 

ก. ควำมเห็นเกี่ยวกับกระบวนกำรจัดท ำและกำรเปิดเผยข้อมูลรำยงำนทำงกำรเ งินของกลุ่มบริษัทถึงควำม
ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ 

ข. ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในของกลุ่มบริษัท 

ค. ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของผู้สอบบัญชี 
ง. ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อก ำหนดของตลำด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท 

จ. รำยงำนควำมเห็นที่เกี่ยวกับรำยกำรที่มีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ 
ฉ. ควำมเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบได้รับจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมกฎบัตร 

ช. รำยงำนอื่นใดที่เห็นว่ำผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทรำบ ภำยใต้ขอบเขตหน้ำที่และควำมรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท 
 

7. พิจำรณำและสอบทำนผลกำรตรวจสอบและข้อเสนอแนะของทั้งผู้สอบบัญชี และฝ่ำยตรวจสอบภำยใน
รวมทั้งติดตำมเพื่อให้มั ่นใจว่ำ ฝ่ำยบริหำรมีกำรด ำเนินกำรต่อข้อเสนอแนะดังกล่ำวอย่ำงเพี ยงพอ มี
ประสิทธิภำพ และภำยในเวลำที่เหมำะสม 
 

8. รำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อแก้ไขปรับปรุงภำยในเวลำที่คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นสมควร ใน
กรณีที่คณะกรรมกำรตรวจสอบพบหรือมีข้อสงสัยว่ำมีรำยกำรที่เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์  กำร
ทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีควำมบกพร่องที่ส ำคัญในระบบควบคุมภำยใน  พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทั้งฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย ทั้งนี้ คณะกรรมกำรบริษัทหรือผู้บริหำรจะต้องด ำเนินกำรให้มีกำรแก้ไขปรับปรุงภำยในเวลำตำมที่
คณะกรรมกำรตรวจสอบก ำหนด หำกไม่ด ำเนินกำรให้คณะกรรมกำรตรวจสอบเปิดเผยไว้ในรำยงำน
ประจ ำปี 
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9. ทบทวนและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมกำรตรวจสอบอย่ำงน้อยปีละครั้งหรือตำมควำมจ ำเป็น เพื่อให้ทันสมัย
และเหมำะสมกับสภำพแวดล้อมขององค์กรและน ำเสนอคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำอนุมัติ 
 

10. ปฏิบัติกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยด้วยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
 

3.2  คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 
 

คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน ประกอบด้วยกรรมกำรบริษัท จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 3 คน โดยมี
กรรมกำรอิสระ อย่ำงน้อยกึ่งหนึ่งของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมด ซึ่งได้รับกำรแต่งตั้งจำกคณะกรรมกำรบริษัท 
โดยมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งเท่ำกับวำระกำรด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำรบริษัท ทั้งนี้ ประธำนคณะกรรมกำร
สรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนจะต้องเป็นกรรมกำรอิสระซึ่งไม่ใช่ประธำนกรรมกำรของบริษัท หรือประธำน
คณะกรรมกำรชุดย่อยอื่นๆ โดยคณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้แต่งตั้ง 
 

ขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 
 

1. คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนมีบทบำทหน้ำที ่ ในด้ำนกำรสรรหำ ก ำหนดนโยบำย 
หลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรสรรหำกรรมกำรเพื่อเสนอให้คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำอนุมัติ โดยคัดเลือกและ
เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมำะสมให้เข้ำด ำรงต ำแหน่งต่ำงๆ ได้แก่ กรรมกำร กรรมกำรในคณะกรรมกำรชุด
ย่อย ซึ่งหมำยถึง คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนด 
 

2. คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน มีหน้ำที่ เปิดเผยนโยบำยและรำยละเอียดของกระบวนกำร
สรรหำในรำยงำนประจ ำปีของบริษัทฯ และปฏิบัติหน้ำที่อื่นที่เกี่ยวข้องตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำร
บริษัท รวมทั ้งบทบำทหน้ำที ่ในด้ำนก ำหนดค่ำตอบแทนของกรรมกำรบริษัท ก ำหนดนโยบำยกำรจ่ำย
ค่ำตอบแทนและผลประโยชน์อื่น รวมถึงจ ำนวนค่ำตอบแทนและผลประโยชน์อื่นให้แก่กรรมกำรภำยใต้กรอบที่
ได้รับอนุมัติจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยก ำหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน 
โปร่งใส เพื่อเสนอให้คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำอนุมัติ 
 

3. คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน มีหน้ำที่ดูแลให้กรรมกำรได้รับผลตอบแทนที่เหมำะสมกับ
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ โดยกรรมกำรที่ได้รับมอบหมำยให้มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบเพิ่มขึ้นควรได้รับ
ค่ำตอบแทนที่เหมำะสมกับหน้ำที่และควำมรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมำยนั้น โดยก ำหนดแนวทำงกำรประเมินผล
งำนของกรรมกำรและผู้มีอ ำนำจในกำรจัดกำรเพื่อพิจำรณำปรับผลตอบแทนประจ ำปี 
 

4. คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน มีหน้ำที่ ส่งเสริมและอ ำนวยควำมสะดวกให้กรรมกำรบริษัท
และผู้บริหำร เข้ำร่วมสัมมนำและกำรฝึกอบรมจำกองค์กร หน่วยงำนหรือสถำบันที่มีควำมช ำนำญเพื่อให้มีกำร
ปรับปรุงกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงต่อเนื่อง 
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5. คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน มีหน้ำที่ จัดให้มีกำรฝึกอบรมและให้ควำมรู้แก่กรรมกำร 
กรรมกำรตรวจสอบ ผู้บริหำร เลขำนุกำรบริษัท และพนักงำนที่เกี่ยวข้องในระบบกำรก ำกับดูแลกิจกำรของ
บริษัท 
 

6. คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน มีหน้ำที่จัดให้ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรรำยงำนเพื่อทรำบเป็น
ประจ ำถึงแผนกำรพัฒนำและสืบทอด ซึ่งประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและผู้บริหำรระดับสูงควรมีกำรเตรียมให้พร้อม
เป็นแผนที่ต่อเนื่องถึงแผนสืบทอดงำนในกรณีที่ไม่สำมำรถปฏิบัติงำนได้ 
 

3.3  คณะกรรมกำรบริหำร 
 

ขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริหำร 
 

1. รับผิดชอบกำรบริหำรในเรื่องเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนตำมปกติของธุรกิจและงำนบริหำรของกลุ่มบริษัท
พิจำรณำก ำหนดนโยบำย ทิศทำง และกลยุทธ์ กำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมกำร
บริษัทพิจำรณำและอนุมัติและ/หรือให้ควำมเห็นชอบ รวมถึงกำรตรวจสอบและติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของ
กลุ่มบริษัทตำมนโยบำยที่ก ำหนด 
 

2. พิจำรณำอนุมัติงบประมำณโครงกำรลงทุนที่มีมูลค่ำต้นทุนโครงกำรไม่เกิน 3,000 ล้ำนบำท ตำมกรอบและ
หลักเกณฑ์ที่ก ำหนดโดยคณะกรรมกำรบริษัท, อนุมัติซื้อที่ดินไม่เกิน 1,200 ล้ำนบำทต่อโครงกำร และอนุมัติ
นโยบำยกำรขำยและค่ำนำยหน้ำ เป็นต้น 
 

3. มีอ ำนำจแต่งตั้งและควบคุมก ำกับดูแลให้กำรด ำเนินงำนของคณะท ำงำนที่แต่งตั้งบรรลุตำมนโยบำยและ
เป้ำหมำยที่ก ำหนด 
 

4. พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบในกำรปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงกำรบริหำร ระเบียบปฏิบัติ และขั้นตอน
กำรท ำงำนของแต่ละสำยงำน 
 

5. ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมรับผิดชอบ ควำมระมัดระวังและควำมซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตำม
กฎหมำย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในเรื่องที่ต้องรับอนุมัติจำกที่
ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมกำรบริษัทก่อนกำรด ำเนินกำร 
 

6. ปฏิบัติหน้ำที่อื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย 
 

3.4  ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 
 

ขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 
 

1. ก ำหนดกลยุทธ์ และแผนกำรทำงธุรกิจ และด ำเนินกำรเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยตำม กลยุทธ์และแผนธุรกิจ  
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2. กำรก ำกับดูแลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษัทโดยรวมเพื่อเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของกำรด ำเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ 

3. แสวงโอกำสทำงธุรกิจและกำรลงทุนใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อเพิ่ม
รำยได้ให้แก่บริษัทฯ 

4. อนุมัติในหลักกำรกำรลงทุนในกำรขยำยธุรกิจ ตลอดจนกำรร่วมทุนกับผู้ประกอบกิจกำรอื่นๆ และให้
น ำเสนอคณะกรรมกำรบริษัท เพื่ออนุมัติขำยในที่ประชุมครำวถัดไป 

5. อนุมัติกำรรำยกำรที่ส ำคัญ เช่น กำรซื้อทรัพย์สินถำวรที่มีมูลค่ำไม่เกิน 5.0 ล้ำนบำท และ กำรท ำธุรกรรม
ทำงกำรเงินทั้งด้ำนเงินกู้และเงินค ้ำประกัน เป็นต้น 

6. อนุมัติกำรใช้จ่ำยเงินลงทุนที่ส ำคัญๆ ที่ได้ก ำหนดไว้ในงบประมำณรำยจ่ำยส ำหรับปี หรือที่คณะกรรมกำร
บริษัทได้เคยมีมติอนุมัติในหลักกำรไว้แล้ว 

7. จัดให้มีกำรจัดท ำนโยบำยธุรกิจของกลุ่มบริษัท แผนงำนทำงธุรกิจ และงบประมำณ เพื่อน ำเสนอต่อ
คณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำอนุมัติ และมีหน้ำที่ในกำรรำยงำนควำมคืบหน้ำของแผนงำนธุรกิจที่
ได้รับอนุมัติ ตลอดจนงบประมำณที่ได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัทตำมช่วงระยะเวลำที่ได้ก ำหนดไว้ 

8. บริหำรจัดกำรกำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบำยธุรกิจของกลุ่มบริษัท แผนงำน
ทำงธุรกิจและงบประมำณเพื่อบรรลุจุดมุ่งหมำยทำงกำรเงิน  

9. สั่งกำร ออกระเบียบ ประกำศ บันทึก เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนเป็นไปตำมนโยบำย 

10. ประสำนงำน ผู ้บริหำร และพนักงำน เพื ่อปฏิบัติตำมนโยบำยและทิศทำงทำงธุรก ิจที ่ ได ้ร ับจำก
คณะกรรมกำรบริษทั 

11. พิจำรณำอนุมัติกำรจ่ำยค่ำใช้จ่ำยกำรด ำเนินงำนปกติ อนุมัติกำรลงทุนในตรำสำรและหลักทรัพย์ เพื่อ
บัญชีบริษัทฯ ในวงเงินตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทอนุมัติไว้ 

12. ดูแลกำรท ำงำนของพนักงำนให้เป็นไปตำมนโยบำย กฎระเบียบต่ำงๆ รวมถึงกำรปฏิบัติงำนด้วยหลักธรรมำ 
ภิบำล ในกำรท ำธุรกิจ 

13. ส่งเสริมพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถ และศักยภำพของพนักงำนเพื่อเพิ่มศักยภำพขององค์กร 

14. พิจำรณำแต่งตั้งที่ปรึกษำต่ำงๆ ที่จ ำเป็นต่อกำรด ำเนินกำรของกลุ่มบริษัท 

15. พิจำรณำอนุมัติกำรท ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันที่เป็นเงื่อนไขปกติทำงกำรค้ำ ภำยใต้นโยบำยที่ได้รับอนุมัติ
จำกคณะกรรมกำรบริษัท ทั้งนี้ในกำรพิจำรณำอนุมัติดังกล่ำวจะเป็นไปตำมประกำศ ข้อบังคับ และ/หรือ 
ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

16. บริหำรงำนทรัพยำกรบุคคล อนุมัติกำรว่ำจ้ำง ก ำหนดอัตรำเงินเดือน ต ำแหน่งงำน เพื่อให้มีประสิทธิภำพ
ในกำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัททั้งระบบ รวมทั้งอนุมัติกำรแต่งต้ัง โยกย้ำย และเลิกจ้ำงพนักงำน 
 

บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบต่อกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
 

ในกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อกลุ่มบริษัท คณะกรรมกำรบริษัทจะท ำกำรแต่งต้ังคณะท ำงำนด้ำนกำร
บริหำรควำมเสี่ยงโดยเฉพำะ เพื่อก ำหนดให้มีกำรสอบทำนปัจจัยควำมเสี่ยงในทุก ๆ ด้ำนอย่ำงสม ่ำเสมอ  โดย
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พิจำรณำจำกทั้งปัจจัยภำยในและปัจจัยภำยนอกให้มีควำมเสี่ยงคงเหลืออยู่ในระดับที่เหมำะสม และยอมรับได้ 
ครอบคลุมถึงควำมเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ ควำมเสี่ยงทำงกำรเงิน ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติงำน และควำมเสี่ยงด้ำน
กฎระเบียบ กฎหมำย กำรสอบทำนครอบคลุมถึงกำรพิจำรณำเกี่ยวกับโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยงและระดับควำม
รุนแรงของผลกระทบ กำรก ำหนดมำตรกำรในกำรป้องกันและบรรเทำผลกระทบ กำรก ำหนดผู้รับผิดชอบ 
ตลอดจนกำรก ำหนดเกี่ยวกับมำตรกำรในกำรรำยงำนและกำรติดตำมเพื่อกำรประเมินผล ดังนี้ 
 

1. กลุ่มบริษัทก ำหนดให้กำรบริหำรควำมเสี่ยงเป็นควำมรับผิดชอบของพนักงำนทุกคน ที่ต้องตระหนักถึง
ควำมเสี่ยงที่มีอยู่ในกำรปฏิบัติงำนในหน่วยงำนของตน โดยกำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนต่ำงๆ ให้อยู่ในระดับ
ที่เหมำะสมและเพียงพอ 

2. กลุ่มบริษัทจัดให้มีกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่เป็นไปตำมมำตรฐำนที่ดีตำมแนวปฏิบัติสำกล เพื่อให้
เกิดกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงองค์กำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

3. กลุ่มบริษัทก ำหนดให้พนักงำนทุกคนมีหน้ำที่ปฏิบัติตำมระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยง และเครื่องมือกำร
บริหำรควำมเสี่ยงทั้งในระดับองค์กรและระดับปฏิบัติกำร ตำมที่ฝ่ำยบริหำรจัดให้มีขึ้น 

4. กลุ่มบริษัทก ำหนดให้ ฝ่ำยบริหำรมีหน้ำที่รำยงำนควำมเสี่ยงที่อำจส่งผลกระทบต่อแผนธุรกิจและกลยุทธ์
ของบริษัทฯ ในระดับสูงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบริษัท เพื่อรับทรำบและหำแนวทำง
บริหำรจัดกำรอย่ำงทันท่วงที 

5. กลุ่มบริษัทส่งเสริมให้กำรบริหำรควำมเสี่ยงเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่น ำไปสู่กำรพัฒนำธุรกิจของกลุ่ม
บริษัทอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสบควำมส ำเร็จ โดยให้พนักงำนทุกคนตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำร
บริหำรควำมเสี่ยงอย่ำงยั่งยืน 

 

บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัทต่อกำรบริหำรควำมเสี่ยง  
 

1. รับทรำบและให้ข้อเสนอแนะต่อนโยบำย กลยุทธ์ และแนวทำงในกำรบริหำรควำมเสี่ยงระดับองค์กร 

2. สอบทำนรำยงำนกำรบริหำรควำมเสี ่ยง  ซึ ่งครอบคลุมผลกำรประเมินระดับควำมเสี ่ยงและผลกำร
ด ำเนินงำนเพื่อลดควำมเสี่ยง  ที่ได้จัดท ำขึ้นคณะท ำงำนบริหำรควำมเสี่ยงอย่ำงเป็นประจ ำ  โดยเฉพำะ  ใน
กรณีที่มีเรื่องที่ส ำคัญซึ่งส่งผลกระทบอย่ำงมีนัยส ำคัญต่อฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่ม
บริษัท จะต้องรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำโดยเร็วที่สุด 

3. รับทรำบถึงควำมเสี่ยงที่ส ำคัญ  และพิจำรณำว่ำคณะท ำงำนบริหำรควำมเสี่ยงและฝ่ำยบริหำรได้ตอบสนอง
ต่อควำมเสี่ยงอย่ำงเหมำะสมหรือไม่ 

4. ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนเพื่อลดควำมเสี่ยงของแต่ละหน่วยงำนในกลุ่มบริษัท ซึ่งได้ด ำเนินกำรตำม
มำตรกำรจัดกำรและกำรแก้ไขควำมเสี่ยงที่จัดท ำโดยคณะท ำงำนบริหำรควำมเสี่ยง 

 

บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะท ำงำนด้ำนบริหำรควำมเสี่ยง 
 

1. ก ำหนดนโยบำย กรอบกำรบริหำรควำมเสี่ยง รวมถึงโครงสร้ำงและผู้รับผิดชอบในกำรบริหำรควำมเสี่ยง
องค์กร  
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2. จัดท ำแนวทำงกำรประเมินควำมเสี่ยงระดับองค์กร และกำรจัดให้มีกำรรำยงำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงจำก
หน่วยงำนในกลุ่มบริษัท อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง 

3. จัดท ำรำยงำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงของกลุ่มบริษัท โดยครอบคลุมผลกำรประเมินควำมเสี่ยง ก ำหนด
มำตรกำรจัดกำรและกำรแก้ไข และผลกำรด ำเนินงำนเพื่อลดควำมเสี่ยง 

4. ประสำนงำนกับฝ่ำยบริหำรและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ในกำรจัดกำรแก้ไขควำมเสี่ยง และผลกำรด ำเนินงำน
เพื่อลดควำมเสี่ยง 

5. ทบทวนระดับควำมเสี่ยงของกลุ่มบริษัทอย่ำงสม ่ำเสมอ และจัดท ำมำตรกำรจัดกำรและกำรแก้ไขควำมเสี่ยง
โดยทันที ในกรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงระดับควำมเสี่ยงของกลุ่มบริษัท อย่ำงมีสำระส ำคัญ 

 

บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและผู้บริหำรต่อกำรบริหำรควำมเสี่ยง  
 

1. ติดตำมควำมเสี่ยงประเด็นต่ำง ๆ ทุกด้ำนของกลุ่มบริษัท และประสำนงำนกับคณะท ำงำนด้ำนกำรบริหำร
ควำมเสี่ยง เพื่อก ำหนดแผนบริหำรควำมเสี่ยงที่เหมำะสม 

2. ติดตำมควำมเสี่ยงทำงกลยุทธ์และควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติที่ส ำคัญ     
3. ส่งเสริมนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงเพื่อให้เกิดควำมมั่นใจว่ำกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงได้รับกำร

ปฏิบัติทั้งองค์กรและทุกฝ่ำยงำนให้ควำมส ำคัญกับกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
4. ผลักดันให้มีกำรปฏิบัติตำมนโยบำยและแนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร 

5. ผลักดันให้มีกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถของบุคลำกร และสร้ำงควำมตระหนักถึงควำมเสี่ยงทั้งองค์กร
อย่ำงต่อเนื่อง 

 

บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของหัวหน้ำสำยงำนในแต่ละหน่วยงำนต่อกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
 

1. ประเมินควำมเสี่ยง รวบรวมข้อมูลควำมเสี่ยงฝ่ำยงำน และรำยงำนผลต่อผู้บริหำรของฝ่ำยงำน 

2. จัดท ำทะเบียนควำมเสี่ยงและแผนกำรจัดกำรควำมเสี่ยงของหน่วยงำน 

3. บริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงโดยด ำเนินงำนตำมแผนงำนที่ก ำหนด 

4. รำยงำนควำมเสี่ยง และควำมคืบหน้ำของกำรด ำเนินงำนตำมแผนจัดกำรควำมเสี่ยงต่อฝ่ำยบริหำร 

5. พิจำรณำปัจจัยควำมเสี่ยงต่ำงๆ ของหน่วยงำน และน ำเสนอประเด็นที่เกี ่ยวข้องกับควำมเสี่ยงต่อฝ่ำย
บริหำรอย่ำงทันท่วงที 

6. สนับสนุนกำรน ำนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงไปปฏิบัติในฝ่ำยงำน 

7. จัดล ำดับควำมส ำคัญของควำมเสี่ยงและผลักดันให้มีกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่ส ำคัญของฝ่ำยงำน 
 

4. อ ำนำจอนุมัติ 
 

ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 7 สิงหำคม 2561  ได้มีมติอนุมัติระเบียบอ ำนำจอนุมัติและ
ด ำเนินกำร (Delegation of authority) เพื่อให้ผู้มีอ ำนำจในกำรบริหำรงำนมีควำมคล่องตัวในกำรปฎิบัติงำน 
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ประเภทธุรกรรม 
คณะกรรมกำร

บริษัท 

คณะกรรมกำร
บริหำร 

ประธำน
เจ้ำหน้ำที่

บริหำร / CEO 

รอง
ประธำน
เจ้ำหน้ำที่
บริหำร 

ประธำน
เจ้ำหน้ำที่
กลุ่มงำน
กำร
จัดกำร 

 กำรบรหิำร      

(1) งบประมำณประจ ำปีบริษัทฯ  - - - - 

(2) 
งบประมำณโครงกำรลงทุน
อสังหำริมทรัพย ์

> 3,000 ล้ำน
บำท 

ไม่เกิน 3,000 

ล้ำนบำท 
- - - 

(3) กำรเปลี่ยนแปลงงบประมำณ      

 
- เพิ่มข้ึนเกินกว่ำร้อยละ 5 ของ
งบประมำณเดิม 

 - - - - 

 
- เพิ่มข้ึนไมเ่กินร้อยละ 5 ของ
งบประมำณเดิม 

- -   - 

(4) 
กำรอนุมัติจัดต้ังกำรด ำเนินงำนใน
ธุรกิจใหม่ๆ 

 - - - - 

(5) กำรก ำหนดโครงสร้ำงองค์กร      

 - ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร (CEO)  - - - - 

 
- โครงสร้ำงภำยในสำยงำนบริษัท
ฯ และบริษัทย่อย 

- -  - - 

 กำรเงนิ      

(1) กำรเปิดบัญชีธนำคำร  - - - - 
(2) กำรเปิดวงเงิน O/D กับธนำคำร - -  - - 

(3) 
กำรกู้ยืมเงิน ส ำหรับโครงกำรที่
ไดร้ับอนุมัติ  ตลอดอำยุโครงกำร 

- -  - - 

(4) 
กำรขอให้ธนำคำรออกหนังสือค ้ำ
ประกัน 

- -  - - 

(5) กำรอนุมัติวงเงินสดย่อย - - 
ไม่เกิน 0.1 
ล้ำนบำท 

ไม่เกิน 
0.05 ล้ำน
บำท 

- 

(6) 
กำรอนุมัติเงินทดรองจ่ำยต่อครั้ง 
ต่อโครงกำร 

- 
ไม่เกิน 1 ล้ำน

บำท 

ไม่เกิน 0.5 
ล้ำนบำท 

ไม่เกิน 0.2 
ล้ำนบำท 

- 

 กำรขำย      

(1) 
กำรก ำหนดรำคำขำย และส่วนลด
มำตรฐำน 

-  - - - 

(2) 
กำรก ำหนดเงื่อนไขรูปแบบกำร
ขำย กำรตลำด และส่วนลด 

-  - - - 
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ประเภทธุรกรรม 
คณะกรรมกำร

บริษัท 

คณะกรรมกำร
บริหำร 

ประธำน
เจ้ำหน้ำที่

บริหำร / CEO 

รอง
ประธำน
เจ้ำหน้ำที่
บริหำร 

ประธำน
เจ้ำหน้ำที่
กลุ่มงำน
กำร
จัดกำร 

(3) 
กำรก ำหนดนโยบำยกำรจ่ำยเงิน
รำงวัล / ค่ำนำยหน้ำ 

-  - - - 

(4) 

กำรจัดสรรเงินรำงวัลกำรขำย และ
เป้ำหมำยกำรขำยประจ ำรอบ 
รวมถึงกำรจ่ำยเงินรำงวัลกำรขำย 
/ ค่ำนำยหน้ำกำรขำย 

-  - - - 

 
ทรพัยส์นิถำวร และครภุณัฑ ์
(วสัด)ุ สิน้เปลอืง (ตอ่ครัง้) 

     

(1) กำรซื้อขำยสินทรัพย์ถำวร > 10 ล้ำนบำท 
ไม่เกิน 10 ล้ำน

บำท 

ไม่เกิน 5 ล้ำน
บำท 

ไม่เกิน 2 
ล้ำนบำท 

ไม่เกิน 0.1 
ล้ำนบำท 

(2) 
กำรโอนสินทรพัย์ ระหว่ำงกลุ่ม
บริษัท 

- -    

 
ตน้ทนุและ คำ่ใชจ้ำ่ยเกีย่วกบังำน
พฒันำโครงกำร 

     

(1) 
ที่ดิน > 1,200 ล้ำน

บำท 

ไม่เกิน 1,200 

ล้ำนบำท 
- - - 

(2) 
งำนก่อสร้ำง 

- > 50 ล้ำนบำท 
ไม่เกิน  50 

ล้ำนบำท 
- - 

(3) 
งำนพัฒนำโครงกำร งำนออกแบบ 
และงำนที่เกี่ยวข้อง 

- > 15 ล้ำนบำท 
ไม่เกิน 15 

ล้ำนบำท 
- - 

(4) 
ค่ำใช้จ่ำยอื่นนอกเหนือจำกที่ระบุไว้
ข้ำงต้น 

- > 10 ล้ำนบำท 
ไม่เกิน 10 

ล้ำนบำท 
- - 

 กำรคนืเงนิลกูคำ้      

(1) 
กำรคืนเงินลูกค้ำ เฉพำะสว่นที่
มำกกว่ำหรือเท่ำกับสิทธ ิ - - 

> 0.2 ล้ำน
บำท 

ไม่เกิน 0.2 
ล้ำนบำท 

ไม่เกิน 
0.05 ล้ำน
บำท 

(2) 
กำรคืนเงินลูกค้ำ กรณีขำยใหม่ 
(Resale) 

- - 
> 0.2 ล้ำน
บำท 

ไม่เกิน 0.2 
ล้ำนบำท 

ไม่เกิน 
0.05 ล้ำน
บำท 

(3) 
กำรคืนเงินลูกค้ำ นอกเหนือจำก
เหตุผลข้ำงต้น 

- -  - - 
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5. กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท 
 

ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครั้งสุดท้ำยก่อนสิ้นงวดปีบัญชี ให้มีกำรก ำหนดวันประชุมคณะกรรมกำร
บริษัทเป็นกำรล่วงหน้ำส ำหรับปีถัดไป เพื่อให้กรรมกำรบริษัทสำมำรถจัดเวลำและเข้ำร่วมประชุมได้ 

 

ควรจัดให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทไม่น้อยกว่ำปีละ 4 ครั้ง 
ให้เลขำนุกำรบริษัทจัดส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสำรประกอบให้แก่กรรมกำรบริษัทล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 7 วัน
ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจ ำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษำสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุม
และเอกสำรประกอบให้แก่กรรมกำรบริษัทน้อยกว่ำ 7 วันก็ได้ 
 

กรรมกำรบริษัททุกคนควรเขำ้ร่วมประชุมไม่น้อยกว่ำร้อยละ 75 ของกำรประชุมทั้งหมดที่จัดให้มีขึ้นในรอบปี 
คณะกรรมกำรบริษัทอำจขอให้ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร เลขำนุกำรบริษัทและผู้บริหำรที่ได้รับมอบหมำย ส่งหรือ
แสดงข้อมูลที่จ ำเป็นเพิ่มเติม 
 

กรรมกำรบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหำรควรจัดให้มีกำรประชุมระหว่ำงกันโดยไม่มีฝ่ำยจัดกำรเข้ำร่วมประชุมด้วย ใน
กรณีทีเ่ห็นว่ำมีเหตุจ ำเป็นเพื่อพิจำรณำปัญหำต่ำงๆ ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำร และควรแจ้งให้ประธำน
เจ้ำหน้ำที่บริหำรทรำบถึงผลกำรประชุม 
 

6. กำรพัฒนำกรรมกำรและผู้บริหำร 
 

ส่งเสริมและอ ำนวยควำมสะดวกให้กรรมกำรบริษัทและผู้บริหำร เข้ำร่วมสัมมนำและกำรฝึกอบรมจำกองค์กร 
หน่วยงำนหรือสถำบันที่มีควำมช ำนำญเพื่อให้มีกำรปรับปรุงกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงต่อเนื่อง 
 

จัดให้มีกำรฝึกอบรมและให้ควำมรู้แก่กรรมกำรบริษัท กรรมกำรตรวจสอบ ผู้บริหำร เลขำนุกำรบริษัท และ
พนักงำนที่เกี่ยวข้องในระบบกำรก ำกับดูแลกิจกำรของบริษัทฯ 
 

จัดให้ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรรำยงำนเพื่อทรำบเป็นประจ ำถึงแผนกำรพัฒนำและสืบทอดงำน ซึ่งประธำน
เจ้ำหน้ำที่บริหำรและผู้บริหำรระดับสูงควรมีกำรเตรียมให้พร้อมเป็นแผนที่ต่อเนื่องถึงแผนสืบทอดงำนในกรณีที่
ไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ 
 

7. กำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำร 
 

คณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรชุดย่อยควรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนด้วยตนเองอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง 
เพื่อให้คณะกรรมกำรบริษัทร่วมกันพิจำรณำผลงำนและปัญหำ เพื่อกำรปรับปรุงแก้ไขต่อไป โดยควรก ำหนด
บรรทัดฐำนที่จะใช้เปรียบเทียบกับผลปฏิบัติงำนอย่ำงมีหลักเกณฑ์ 
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8. ค่ำตอบแทน 
 

ค่ำตอบแทนของกรรมกำรควรจัดให้อยู ่ในลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับระดับที ่ปฏิบัติอยู ่ในอุตสำหกรรม 
ประสบกำรณ์ ภำระหน้ำที่ขอบเขตของบทบำทและควำมรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) 
รวมถึงประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับจำกกรรมกำรแต่ละคน กรรมกำรที่ได้รับมอบหมำยหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
เพิ่มขึ้น เช่น เป็นสมำชิกของคณะกรรมกำรชุดย่อยควรได้รับค่ำตอบแทนเพิ่มที่เหมำะสมด้วย 
 

9. กรรมกำรตรวจสอบทีม่คีวำมรูแ้ละประสบกำรณใ์นกำรสอบทำนงบกำรเงนิ 
 

นำยชำตรี ศิริพำนิชกรเป็นกรรมกำรตรวจสอบที่มีควำมรู้และประสบกำรณ์ด้ำนบัญชีและกำรเงินเพียงพอที่จะ
ท ำหน้ำที่สอบทำนควำมน่ำเชื่อถือของงบกำรเงินของบริษัทฯ ได้ โดยมีประสบกำรณ์ในกำรสอบทำนงบกำรเงิน 
ดังนี ้
 

ประวัติกำรศึกษำ และประวัติกำรอบรม 
 

เนติบัณฑิตไทย ส ำนักอบรมศึกษำกฎหมำย แห่งเนติบัณฑิตสภำ 

ปริญญำตรี พำณิชย์ศำสตร์และกำรบัญชี สำขำกำรบัญชี มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 
ปริญญำตรี นิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 
ประกำศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่น 100/2556 สมำคม
ส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต ทะเบียนเลขที 2538 

 

ประวัติกำรท ำงำน 
 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง / บรษิทัฯ 

2559 – ปัจจุบัน กรรมกำร / กรรมกำรอิสระ 
บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จ ำกัด (มหำชน) 

2557 – ปัจจุบัน ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

บริษัท ท่ำเรือรำชำเฟอร์รี่ จ ำกัด (มหำชน) 
2556 – ปัจจุบัน กรรมกำร / กรรมกำรอิสระ 

บริษัท ท่ำเรือรำชำเฟอร์รี่ จ ำกัด (มหำชน) 
2556 – 2557 กรรมกำรตรวจสอบ 

บริษัท ท่ำเรือรำชำเฟอร์รี่ จ ำกัด (มหำชน) 
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3.4. กำรสรรหำและแต่งตั้งกรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูงสุด 
 

กำรสรรหำและแต่งตั้งกรรมกำร 
 

คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนจะคัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมำะสมให้เข้ำด ำรง
ต ำแหน่งต่ำงๆ ได้แก่ กรรมกำร กรรมกำรในคณะกรรมกำรชุดย่อย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทั 
 

กำรสรรหำและแต่งตั้งผู้บริหำรระดับสูงสุด 
 

ระเบียบปฏิบัติและหลักเกณฑ์แผนกำรสืบทอดต ำแหน่ง (SUCCESSION PLAN) กลุ่มบริษัทมีหลักเกณฑ์และ
ระเบียบปฏิบัติกำรคัดเลือกบุคลำกรที่จะเข้ำมำรับผิดชอบ ในต ำแหน่งงำนบริหำรที่ส ำคัญของบริษัทฯ ให้เป็นไป
อย่ำงเหมำะสมและโปร่งใส เพื ่อให้มั ่นใจว่ำกลุ ่มบริษัทได้ผู้บริหำรที ่มีคุณสมบัติ ทักษะ ประสบกำรณ์ และ 
ควำมสำมำรถเป็นมืออำชีพ ผ่ำนคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำผลตอบแทน และ/หรือคณะกรรมกำรที่
ได้รับกำรแต่งตั้งในกำรสรรหำ/คัดเลือก และวำงแผนสืบทอดต ำแหน่งงำน ตำมระดับพนักงำนดังนี้ 
 

ระดับประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและรองประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร  
 

พิจำรณำสรรหำ/คัดเลือก และวำงแผนสืบทอดต ำแหน่งงำนโดยมีคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ผลตอบแทน เป็นผู้จัดท ำแผนสืบทอดต ำแหน่งในระดับประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและรองประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 
เพื่อเสนอให้คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้พิจำรณำ ส ำหรับกำรสรรหำคัดเลือกบุคคลเข้ำด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำร
ของบริษัทฯ คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำผลตอบแทน ได้จัดให้มีกำรติดตำมควำมคืบหน้ำแผนสืบทอด
ต ำแหน่ง เมื่อต ำแหน่งผู้บริหำรระดับประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและรองประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรว่ำงลงหรือผู้อยู่ใน
ต ำแหน่งไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ในต ำแหน่งได้ บริษัทฯ มีระบบกำรให้ผู้บริหำรระดับใกล้เคียง หรือผู้บริหำรระดับ
รองเป็นผู้รักษำกำรในต ำแหน่งจนกว่ำจะมีกำรสรรหำและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตำมหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ 
ก ำหนด และต้องเป็นผู้ที ่มีวิสัยทัศน์ ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์และควำมเหมำะสมกับวัฒนธรรม
องค์กร โดยกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำผลตอบแทนเป็นผู้สรรหำ เพื่อน ำเสนอต่อ
คณะกรรมกำรบริษัท พิจำรณำอนุมัติแต่งตั้งผู้ที่มีควำมเหมำะสมให้ด ำรงต ำแหน่งแทนต่อไป 
 

คุณสมบัติเบื้องต้นของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและรองประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 
 

1. กำรศึกษำไม่ต ่ำกว่ำระดับปริญญำตรี 
2. มีประสบกำรณ์ในกำรบริหำรงำนในต ำแหน่งประธำนเจ้ำหน้ำที่กลุ่มงำนขึ้นไป 

3. มีควำมเป็นผู้น ำและมีวิสัยทัศน์ที่กว้ำงไกล 

4. มีควำมสำมำรถในกำรวำงแผนกลยุทธ์และกำรจัดกำรองค์กร 

5. มีกำรตัดสินใจและกำรแก้ไขปัญหำที่สุขุม รอบคอบ ค ำนึงประโยชน์สูงสุดขององค์กร 
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ระดับผู้บริหำรตั้งแต่ระดับผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรสำยงำนถึงระดับประธำนเจ้ำหน้ำที่กลุ่มงำน  
 

เมื่อต ำแหน่งผู้บริหำรตั้งแต่ระดับผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรสำยงำนถึงระดับประธำนเจ้ำหน้ำที่กลุ่มงำนว่ำงลง หรือผู้อยู่
ในต ำแหน่งไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ในต ำแหน่งได้ กลุ่มบริษัทจะน ำเสนอผู้สืบทอดต ำแหน่งที่คัดเลือกไว้เสนอต่อ
คณะกรรมกำรบริหำรที่ได้รับกำรแต่งตัง ทั้งนี้กำรวำงแผนกำรสืบทอดต ำแหน่งของกลุ่มบริษัทระดับผู้บริหำรมี
กระบวนกำร ดังนี ้
 

1. วิเครำะห์สถำนกำรณ์กำรประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท ในด้ำนกลยุทธ์กลุ่มบริษัท, นโยบำย, แผนกำร
ลงทุน, แผนงำน, กำรขยำยตัว 

2. ประเมินควำมพร้อมของก ำลังคนให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัท ทั้งในระยะสั้นและระยะยำว 

3. ก ำหนดแผนสร้ำงควำมพร้อมของก ำลังคน โดยจะพัฒนำพนักงำนหรือสรรหำพนักงำนเพื่อเตรียมทดแทน
พนักงำนที่ออกจำกกลุ่มบริษัท 

4. สร้ำงแผนสรรหำพนักงำน (Recruitment) และพัฒนำฝึกอบรมพนักงำน (Training and Development) 
ไว้ล่วงหน้ำก่อนพนักงำนจะเกษียณหรือออกจำกต ำแหน่งก่อนเวลำ 

5. ก ำหนดคุณสมบัติ (Qualifications) และควำมสำมำรถ (Competencies) ซึ ่งหมำยถึง ควำมรู ้ ทักษะ
บุคลิกภำพ และทัศนคติที่พึงปรำรถนำของพนักงำนในต ำแหน่งนั้นๆ และจัดท ำแผนพัฒนำเป็นรำยบุคคล 
(Individual Development Plan) 

6. คัดเลือก ประเมินผลงำน และประเมินศักยภำพของพนักงำนเพื่อพิจำรณำควำมเหมำะสม 

7. ใช้เครื่องมือทดสอบและประเมินบุคลำกรเพื่อวิเครำะห์ศักยภำพของพนักงำน 

8. ระบุผู้สืบทอดต ำแหน่ง จำกกำรประเมินและวิเครำะห์ศักยภำพ ผลงำน ของพนักงำน โดยมีกำรแจ้งให้
พนักงำนทรำบล่วงหน้ำ เพื่อเตรียมรับมอบและเรียนรู้งำน และก ำหนดหำผู้สืบทอดต ำแหน่งส ำรอง 

9. พัฒนำและประเมินพนักงำนที่คำดว่ำจะเป็นผู้สืบทอดต ำแหน่ง ว่ำจะสำมำรถมีพัฒนำกำร และสร้ำงผลงำน
ตำมที่คำดหวังได้จริง กรณีไม่เป็นตำมคำดหมำยให้ด ำเนินกำรดังนี้ 
9.1 ด ำเนินกำรคัดเลือกและวำงแผนกำรสืบทอดต ำแหน่งใหม่ หรือ 

9.2 พัฒนำผู้สืบทอดต ำแหน่งส ำรองแทน (ถ้ำมี) หรือ 

9.3 สรรหำ และคัดเลือกจำกบุคคลภำยนอก 
 

3.5. กำรก ำกับดูแลกำรด ำเนินงำนของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจกำรร่วมค้ำ 
 

บริษัทฯ มีกำรก ำกับดูแลกำรด ำเนินงำนของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจกำรร่วมค้ำ โดยได้ก ำหนดไว้ใน
นโยบำยกำรลงทุน กำรร่วมทุน ในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจกำรร่วมค้ำ ดังนี้ 
 

1. กำรลงทุนและบริหำรงำนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจกำรร่วมค้ำ บริษัทฯ จะลงทุนในธุรกิจที่ มีควำม
เกี่ยวเนื่อง ใกล้เคียง หรือก่อให้เกิดประโยชน์ และสนับสนุนกำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท เพื่อเสริมสร้ำง
ประโยชน์สูงสุดในกำรประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท 
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2. กำรบริหำรจัดกำร และกำรดูแลกำรด ำเนินงำนของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจกำรร่วมค้ำ บริษัทฯ จะส่ง
ตัวแทนของบริษัทฯ ซึ่งมีคุณสมบัติและประสบกำรณ์ที่เหมำะสมกับธุรกิจที่เข้ำลงทุนเป็นกรรมกำรในบริษัท
ย่อย บริษัทร่วม และกิจกำรร่วมค้ำ ดังกล่ำว โดยตัวแทนดังกล่ำวอำจเป็น ประธำนเจ้ำหน้ำที ่บริหำร 
กรรมกำร ผูบ้ริหำรระดับสูง หรือบุคคลใดๆ ของบริษัทฯ ทั้งนี้เพื่อให้บริษทัฯ สำมำรถควบคุมดูแลกิจกำร และ
กำรด ำเนินงำนของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจกำรร่วมค้ำ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

3. บริษัทฯ ก ำหนดให้ตัวแทนของบริษัทฯ จะต้องบริหำรจัดกำรธุรกิจของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจกำรร่วม
ค้ำ ให้เป็นไปตำมระเบียบและกฎเกณฑ์ซึ่งก ำหนดไว้ในข้อบังคับ และกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินธุรกิจ
ของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม และ/หรือ กิจกำรร่วมค้ำ นั้นๆ  

4. กำรส่งตัวแทนเพื่อเป็นกรรมกำรในบริษัทร่วม และกิจกำรร่วมค้ำ ให้เป็นไปตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นของบริษัทฯ 
และ/หรือข้อตกลงร่วมกันในกรณีของบริษัทร่วม และกิจกำรร่วมค้ำ 

5. บริษัทฯ ก ำหนดขั้นตอนและระบบ ในกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจกำรร่วม
ค้ำ 

6. บริษัทฯ ก ำหนดให้ บริษัทย่อยบริหำรงำนภำยใต้กำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี โปร่งใส และเป็นไปตำมหลักธรร
มำภิบำล รวมทั้งกำรต่อต้ำนกำรคอร์รับชั่นในทุกรูปแบบ โดยให้เป็นไปตำม นโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี 
และ นโยบำยกำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่นที่บริษัทฯ ได้ประกำศไว้ 

 

3.6. กำรดูแลเรื่องกำรใช้ข้อมูลภำยใน 
 

บริษัทฯ มีกำรดูแลเรื่องกำรใช้ข้อมูลภำยในและก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี โดยได้ก ำหนดไว้เป็นลำยลักษณ์ในนโยบำย
เพื่อป้องกันกำรน ำข้อมูลภำยในที่ส ำคัญของบริษัทฯ โดยสรุปนโยบำยส ำคัญได้ดังนี้ 
 

1. บริษัทฯ ได้มีค ำสั่งที่เป็นลำยลักษณ์อักษร และได้แจ้งให้กรรมกำรบริษัท ผู้บริหำรและผู้ปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้อง
ให้ถือปฏิบัติในกำรเก็บรักษำข้อมูลภำยในของบริษัทฯ และป้องกันกำรใช้ข้อมูลภำยใน เพื่อแสวงหำประโยชน์
ส่วนตน 

2. บริษัทฯ ก ำหนดให้กรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร และพนักงำนจะต้องไม่ท ำกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ของบริษัทฯ 
รวมทั้งกำรเข้ำท ำนิติกรรมอื่นใดโดยใช้ควำมลับ และ/หรือข้อมูลภำยในของบริษัทฯ อันก่อให้เกิดควำม
เสียหำยต่อบริษัทฯ ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม 

3. บริษัทฯ ก ำหนดให้กรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร รวมถึงผู้ด ำรงต ำแหน่งระดับสูงสุดในสำยงำนบัญชีหรือกำรเงิน
หรือเทียบเท่ำ และผู้ปฏิบัติงำนที่เกี ่ยวข้อง ที่ได้รับทรำบข้อมูลภำยในที่เป็นสำระส ำคัญ ซึ่งมีผลต่อกำร
เปลี่ยนแปลงรำคำหลักทรัพย์ จะต้องระงับกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงเวลำก่อนที่จะเผยแพร่งบ
กำรเงินหรือเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับฐำนะกำรเงินและสถำนะของบริษัทฯ จนกว่ำบริษัทฯ จะได้เปิดเผยข้อมูล
ต่อสำธำรณชนแล้ว ตลอดระยะเวลำปลอดกำรใช้ข้อมูลภำยในที่ยังมิได้เปิดเผยแก่สำธำรณชน (“Embargo 

Period”) ซึ่งหมำยถึง ระยะเวลำ 30 วัน ก่อนและจนถึงวันประกำศผลกำรด ำเนินงำนทำงกำรเงินของบรษิทัฯ 
ประจ ำปี 
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4. บริษัทฯ ได้ก ำหนดโทษทำงวินัยส ำหรับผู้แสวงหำผลประโยชน์จำกกำรน ำข้อมูลภำยในของบริษัทฯ ไปใช้หรือ
น ำไปเปิดเผยจนอำจท ำให้บริษัทฯ ได้รับควำมเสียหำย โดยพิจำรณำลงโทษตำมควรแก่กรณี ได้แก่ กำร
ตักเตือนด้วยวำจำ กำรตักเตือนเป็นหนังสือ กำรภำคทัณฑ์ตลอดจนกำรเลิกจ้ำง พ้นสภำพกำรเป็นพนักงำน
ด้วยเหตุไล่ออก ปลดออก หรือให้ออก แล้วแต่กรณี เป็นต้น 

5. บริษัทฯ ก ำหนดให้กรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร รวมถึงผู้ด ำรงต ำแหน่งระดับสูงสุดในสำยงำนบัญชีหรือกำรเงิน
หรือเทียบเท่ำ และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มีหน้ำที่รำยงำนกำรถือครองหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทฯ โดยให้
บุคคลต่ำงๆ ข้ำงต้นน ำส่งรำยงำนกำรถือหลักทรัพย์ของตน ของคู่สมรส และของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ 
มำยังเลขำนุกำรบริษัทก่อนน ำส่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ทุกครั้ง 
เพื่อน ำส่งต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ภำยใน 30 วันนับจำกวันที่ได้รับ
กำรแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่ง และเมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต้องแจ้งให้บรษิัท
ฯ ทรำบ และรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือครองหลักทรัพย์ดังกล่ำว ต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ภำยใน 3 วันท ำกำร นับจำกวันที่ซื้อ ขำย โอน หรือรับโอน เพื่อให้เป็นไปตำม
มำตรำ 59 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และเพื ่อกำรเผยแพร่ต่อ
สำธำรณะต่อไป 
 

3.7. ค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
 

ในรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยได้จ่ำยค่ำตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชี โดย
แบ่งเป็นค่ำตอบแทนจำกกำรสอบบัญชี (Audit Fee) และ ค่ำบริกำรอื่น (Non-Audit Fee) ได้แก่ ค่ำถ่ำยเอกสำร 
ค่ำล่วงเวลำ ค่ำเดินทำง เป็นต้น สรุปได้ดังนี้ 

 

ค่ำตอบแทนจำกกำรสอบบญัช ี(Audit Fee) และคำ่บรกิำรอืน่ (Non-Audit Fee) 

                                      หนว่ย : บำท 

Audit Fee Audit Fee 
Non-Audit 

Fee 

บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกัด (มหำชน) 2,130,000 67,700 

บริษัท ไทย ดี เรยีลเอสเตท จ ำกัด 325,000 38,000 

บริษัท ไรส์ เอสเตท จ ำกัด 190,000 1,900 

บริษัท ออลล์ พร็อพเพอร์ต้ี เซอร์วิส จ ำกัด 100,000 800 

บริษัท ออลล์ ลักซ์ วัน จ ำกัด 80,000 400 

บริษัท ออลล์ รีเทล 1 จ ำกัด 200,000 200 
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11. ควำมรบัผิดชอบตอ่สงัคม 
 

นโยบำยภำพรวม 
 

บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”) ให้ควำมส ำคัญกับชุมชนและสังคมโดยรอบ 
ด้วยตระหนักดีว่ำเรำเปรียบเสมือนส่วนหนึ่งของสังคม ที่จะร่วมก้ำวเดินไปสู่กำรพัฒนำสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อ
ควำมยั่งยืนสืบไป กลุ่มบริษัทมุ่งสร้ำงและสืบสำนควำมสัมพันธ์อันดีที่เกิดจำกกำรยอมรับและไว้วำงใจซึ่งกันและ
กัน ค ำนึงถึงผลกระทบที่อำจจะมีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ผู้ถือหุ้น พนักงำน ชุมชนที่กลุ่มบริษัทประกอบ
กิจกำรอยู่ ลูกค้ำ คู่ค้ำ และหน่วยงำนภำครัฐตลอดจนถึงสังคมและประเทศชำติ พร้อมทั้ งสร้ำงทัศนคติและ
วัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้พนักงำนมีควำมรับผิดชอบต่อสังคมที่อยู่ร่วมกัน 

โดยมีหลักกำรก ำหนดเพื่อเป็นแนวปฏิบัติร่วมกัน ดังนี้ 
 

1) กำรก ำกับดูแลองค์กร กลุ่มบริษัทมุ่งมั่นที่จะเป็นต้นแบบที่ดี ด้วยกำรสร้ำงควำมน่ำเชื่อถือให้กับผู้ลงทุน
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อกำรด ำเนินธุรกิจ เพิ่มมูลค่ำและส่งเสริมกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืนขององค์กร 
รวมถึงกำรบริหำรจัดกำรตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีอันเป็นสำกลและเป็นประโยชน์ต่อสังคมไทย 
ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยและด ำรงรักษำควำมเป็นเลิศในคุณธรรม อันเป็นคุณค่ำพื้นฐำนขององค์กร
ชั้นน ำ 
 

2) สิทธิมนุษยชน กลุ่มบริษัทให้ควำมส ำคัญกับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐำนเพื่อส่งเสริมกำรเคำรพต่อสิทธิ
และเสรีภำพด้วยกำรไม่เลือกปฏิบัติ ส่งเสริมควำมเสมอภำค ไม่แบ่งแยกเพศและชนชั้น ไม่ใช้แรงงำนเด็ก 
และต่อต้ำนกำรคอรัปชั่นทุกรูปแบบ 
 

3) กำรปฏบิตัิดำ้นแรงงำน กลุ่มบริษัทมีกำรก ำกับดูแลให้ค่ำจ้ำงอยู่ในระดับที่เหมำะสม กับอุตสำหกรรมของ
ไทย กำรปรับปรุง เปลี่ยนแปลงโครงสร้ำง และกำรจัดระเบียบองค์กรนั้นจะด ำเนินกำรอย่ำงรับผิดชอบ
โดยอยู่ภำยใต้กรอบแห่งกฎหมำยไทย รวมทั้งปฏิบัติตำมกฎหมำย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับอำชีวอนำ
มัยและควำมปลอดภัยอย่ำงเคร่งครัด สร้ำงสภำพแวดล้อมกำรท ำงำนที่มีควำมปลอดภัยส ำหรับ
พนักงำน ผู้รับเหมำ และผู้มำเย่ียมชมบริษัทฯ โดยพยำยำมให้ทุกคนปลอดภัยจำกอุบัติเหตุและอันตรำย
ใดๆ ที่อำจจะเกิดขึ้นได้ 
 

4) สิ่งแวดล้อม กลุ่มบริษัทมีนโยบำยด้ำนสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจน และถือเป็นแนวปฏิบัติอย่ำงเคร่งครัด เช่น มี
มำตรกำรลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมในกิจกรรมต่ำงๆ ขององค์กร ทั้งนี้เพื่อรักษำและด ำรงไว้ซึ่งระบบ
นิเวศและสิ่งแวดล้อมของชุมชนที่กลุ่มบริษัท ประกอบกิจกำรอยู่ รวมทั้งสร้ำงวัฒนธรรมองค์กร ด้วย
กำรสร้ำงจิตส ำนึกของพนักงำนและผู้ที่ปฏิบัติงำนในกลุ่มบริษัทสู่วัฒนธรรมสีเขียวและเครือข่ำยสีเขียว
อย่ำงยั่งยืน 
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5) กำรด ำเนินงำนอย่ำงเป็นธรรม กลุ่มบริษัทมีควำมมุ่งมั่นในกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงเป็นธรรม และมี
จริยธรรม ใส่ใจในกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย เคำรพกฎระเบียบของสังคม และเป็นองค์กรที่มีควำมเป็น
กลำงทำงกำรเมือง 
 

6) ควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำและผู้จัดหำ มุ่งเน้นกำรบริกำรที่ดีเพื่อควำมพึงพอใจสูงสุดของลูกค้ำ มีควำม
จริงใจต่อกำรจัดกำรข้อร้องเรียนของลูกค้ำ รวมทั้งพยำยำมที่จะแก้ไขข้อบกพร่องต่ำงๆ ที่อำจจะเกิดขึ้น
จำกกำรผลิต และ/หรือกำรบริกำร ในขณะเดียวกัน กลุ่มบริษัทมีควำมคำดหวังที่จะได้รับสินค้ำและกำร
บริกำรในลักษณะเดียวกันนี้จำกองค์กร ผู้จัดหำสินค้ำ โดยมุ่งเน้นที่จะคงไว้ซึ่งควำมสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับ
ลูกค้ำและผู้จัดหำ 
 

7) กำรมีส่วนร่วมและกำรพฒันำชมุชน กลุ่มบริษัทจะพิจำรณำควำมต้องกำรของชุมชน ส่งเสริมบุคลำกร
เพื่อเป็นหุ้นส่วนกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในท้องถิ่นรอบสถำนประกอบกำรในด้ำนกำรพัฒนำกำรศึกษำ 
วัฒนธรรม สังคม และมีส่วนในกำรปรับปรุงคุณภำพชีวิตของชุมชนให้ดีขึ ้น พร้อมทั้งส่งเสริมและ
สนับสนุนให้พนักงำนมีส่วนร่วมท ำงำนอำสำสมัคร และกิจกรรมสำธำรณประโยชน์ร่วมกับชุมชน 
 

กำรด ำเนนิงำนและกำรจดัท ำรำยงำน 
 

กลุ่มบริษัทก ำหนดให้มีกำรสื่อสำรนโยบำยและหลักปฏิบัติควำมรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้บุคลำกรและผู้ที่
เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทุกคนเข้ำใจและปฏิบัติตำมได้ถูกต้อง ส่งเสริมสนับสนุนในกิจกรรมต่ำงๆ เพื่อประโยชน์ต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่ำงสม ่ำเสมอและต่อเนื่องตำมที่ก ำหนดไว้ในแผนกำรด ำเนินงำนด้ำนควำมรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม  

 

ทั้งนี้ ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล ของกลุ่มบริษัทมีหน้ำที่จัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม 
สิ่งแวดล้อม และควำมยั่งยืนของกิจกำรและสังคมโดยรวม โดยน ำเสนอแผนงำนให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำร
อนุมัติเป็นประจ ำทุกปี รวมถึงรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมแผน ที่กระท ำในปีที่ผ่ำนมำให้คณะกรรมกำร
บริษัทฯ รับทรำบ  

 

กำรด ำเนนิธรุกจิทีม่ผีลกระทบตอ่ควำมรบัผดิชอบตอ่สงัคม 
 

กลุ่มบริษัทได้ด ำเนินกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคมอย่ำงต่อเนื่อง  ควบคู่ไปกับกำรด ำเนินธุรกิจภำยใต้นโยบำยและ
หลักปฏิบัติควำมรับผิดชอบต่อสังคม ดังนี้ 

 

1) กำรดแูลรกัษำสิง่แวดลอ้ม กลุ่มบริษัทให้ควำมส ำคัญกับกำรดูแลรักษำสิ่งแวดล้อมเป็นอันดับต้นๆ โดยมี
กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงและผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อมในทุกกระบวนกำรของกำรด ำเนินธุรกิจ รวมถึง
กำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพและประหยัดพลังงำนตำมหลักกำรสำกล ทั้งงำนก่อสร้ำงตั้งแต่
เริ่มวำงแผนกระบวนกำรก่อสร้ำง จนไปถึงกำรก่อสร้ำงแล้วเสร็จ 
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1.1) กำรดูแลรักษำสิ่งแวดล้อมในงำนก่อสร้ำง บริษัทฯ ได้ด ำเนินงำนตำมหลัก EIA โดยได้จัดท ำ
แผนงำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมในงำนก่อสร้ำง ที่จะมีกำรน ำผลกำรตรวจสอบมำ
ประชุม Site Meeting ทุกสัปดำห์เพื ่อหำแนวทำงควบคุม แก้ไข ป้องกัน ตำมหลักกำรดูแล
สิ ่งแวดล้อมภำยใต้ข้อก ำหนดของ EIA และมีกำรจัดท ำแผนป้องกันผลกระทบชุมชนตำม
มำตรกำร (EIA) รอบโครงกำรด้วย 

 

1.2) กำรดูแลรักษำสิ่งแวดล้อมในโครงกำรอสังหำริมทรัพย์ของบริษัท กลุ่มบริษัทเลือกใช้วัสดุที่มี
ประสิทธิภำพได้มำตรฐำนเป็นมิตรกับธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม อำทิ กำรเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่
ประหยัดพลังงำนในอำคำร เช่น เครื่องปรับอำกำศที่ประหยัดพลังงำน(เบอร์ 5) หลอดไฟแบบ
แอลอีดี เป็นต้น ซึ่งจะสำมำรถลดปริมำณกำรใช้ไฟฟ้ำในอำคำรได้ในระยะยำว 

 

1.3) กำรประหยัดพลงังำนและใชท้รพัยำกรธรรมชำติใหม้ปีระสทิธภิำพสงูสดุในส ำนกังำน กลุ่มบริษัท
มีนโยบำยเรื่องกำรท ำงำนแบบ Paperless โดยใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึง
ได้พัฒนำระบบเพื่อตอบรับกำรท ำ Payslip Online, Leave Online และ OT Online รวมถึงกำร
น ำเอกสำรต่ำงๆ ได้แก่ มำตรฐำนกำรท ำงำน (Standard of Procedure) และแบบฟอร์ม
มำตรฐำนต่ำงๆ ให้อยู่ในระบบฐำนข้อมูลออนไลน์(Intranet)ของกลุ่มบริษัท ซึ่งสำมำรถเรียกใช้
ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศของกลุ่มบริษัทได้ โดยไม่ต้องพิมพ์ออกมำเป็นกระดำษให้เกิด
ควำมสิ้นเปลืองด้ำนทรัพยำกร นอกจำกนี้เอกสำรภำยนอกเช่น รำยงำนประวัติอำคำรชุดที่กลุ่ม
บริษัทต้องเตรียมให้ลูกค้ำได้จัดท ำเป็นไฟล์ PDF ด้วยเช่นกัน 

 

2) กำรร่วมพัฒนำชุมชน กลุ่มบริษัทส่งเสริมกำรใช้กระบวนกำรทำงธุรกิจเพื่อประโยชน์ในกำรพัฒนำ
คุณภำพชีวิตช่วยสร้ำงเศรษฐกิจและควำมเข้มแข็งให้กับชุมชนเพื่อนบ้ำนและสังคมไทย รวมทั้งกลุ่ม
บริษัทมุ่งเสริมส่งเสริมและช่วยเหลือผู้ด้อยโอกำสในสังคมโดยผ่ำนกิจกรรมต่ำงๆ ของกลุ่มบริษัท โดย
เน้นกำรช่วยสังคมโดยกำรช่วยเหลือผู้ด้อยโอกำส กลุ่มผู้พิกำรและสนับสนุนเงินหรือสิ่งของให้แก่สังคม
ด้ำนกำรศึกษำ และได้เปิดโอกำสให้พนักงำน ลูกค้ำ และคู่ค้ำของกลุ่มบริษัทได้มีส่วนร่วมกิจกรรมต่ำงๆ 
เช่น ร่วมกับหน่วยงำนท้องถิ่น เพื่อช่วยเหลือคนในชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

119 แบบ 56-1 ประจ ำปี 2562 บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกัด (มหำชน) 

กจิกรรมเพือ่ประโยชนต์อ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม 
 

สนบัสนนุโครงกำร “ฟมูฟกัฝนัเฟส 2018” 

 

เมื่อวันที่ 3 ตุลำคม 2561 กลุ่มบริษัทน ำโดยคุณธนำกร ธนวริทธิ์ ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร บริษัท ออลล์ 
อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกัด (มหำชน) สำนต่อควำมดี เพื่อสังคม โดยกำรมอบเงินสนับสนุน จ ำนวนเงิน 
250,000 บำท ผ่ำนโครงกำร “ฟูมฟักฝันเฟส 2018” อนำคตที่ใช่ต้อง Right Now เทศกำลแนะแนวอำชีพและ
พื้นที่รวมตัวของเยำวชน ซึ่งจัดขึ้นโดยบริษัท อำ-ชีฟ โซเชียล เอ็นเทอไพรส์ จ ำกัด ที่มุ ่งเน้นและสนใจเรื่อง
กำรศึกษำในด้ำนกำรแนะแนวอำชีพและชีวิตให้กับเยำวชน เลือกตัดสินใจเรียน เลือกสำขำเรียน เลือกอำชีพที่
ชอบ ตรงใจ ตรงตำมควำมสำมำรถและควำมถนัดเพื่อให้ประสบควำมส ำเร็จในด้ำนกำรเรียน และประกอบอำชีพ
อย่ำงมีควำมสุข โดยงำนดังกล่ำวจัดขึ้น ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหำนคร  
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โครงกำรเตมิรอยยิม้ให้ครอบครวัผูป้่วยเดก็ 

 

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกำยน 2561 กลุ่มบริษัทน ำโดยคุณธนำกร ธนวริทธิ์ ประธำนเจ้ำหนำ้ทีบ่รหิำร บริษัท ออลล์ 
อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกัด (มหำชน) ร่วมกิจกรรมเติมรอยยิ้มให้กับครอบครัวผู้ป่วยเด็ก โดยมอบเงิน
สนับสนุนมูลค่ำ 50,000 บำท ให้กับมูลนิธิ โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮำส์ ประเทศไทย ส ำหรับโครงกำรบ้ำนพักพิง 
โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เพื่อให้ควำมช่วยเหลือครอบครัวผู้ป่วยเด็ก ได้เข้ำพักระหว่ำงเด็กเข้ำรับกำรรักษำตัวใน
โรงพยำบำลโดยไม่คิดค่ำใช้จ่ำย เพื ่อช่วยอ ำนวยควำมสะดวก รวมไปถึงช่วยเหลือด้ำนสภำวะจิตใจของ
ครอบครัวผู้ป่วยเด็กระหว่ำงที่เด็กเข้ำรับกำรรักษำตัวอยู่ในโรงพยำบำล  
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ร่วมสนบัสนนุกจิกรรมวนัเดก็แหง่ชำต ิณ สวนรถไฟ 
 

 

เมื่อวันที่ 12 มกรำคม 2562 กลุ่มบริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกัด (มหำชน) เห็นควำมส ำคัญของ
เด็กและเยำวชนที่จะเป็นก ำลังหลักของชำติในอนำคต จึงได้ร่วมกับกรุงเทพมหำนครฯ มอบรถจักรยำน เป็นของ
รำงวัลให้เด็กๆ ที่มำร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชำติ 2562 โดยภำยในงำนปีนี้ใช้แนวทำงกำรจัดกิจกรรม “จิตอำสำ” 
เป็นกำรท ำกิจกรรมเพื่อสำธำรณประโยชน์ มีกำรจัดฐำนกิจกรรมต่ำงๆ ด้ำนภูมิปัญญำและควำมรู้ ด้ำนกีฬำ 
ด้ำนกำรแสดงออกและดนตรี รวมถึง ส่งเสริมควำมรู ้ในกำรรักษำสิ ่งแวดล้อม อำทิ ลดรับ ลดให้ ลดใช้
ถุงพลำสติก กำรคัดแยกขยะ นิทรรศกำรมลพิษทำงอำกำศ  นอกจำกนี้ยังมีกำรจัดชุดเครื่องเล่น เกม และมอบ
ของรำงวัลต่ำงๆ แก่เด็กๆ มำกมำย ณ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) เขตจตุจักร 
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สนบัสนนุทนุกำรศกึษำบุตร-ธดิำผูส้ือ่ขำ่วเศรษฐกิจ 

 

เมื่อวันที่ 27 พฤษภำคม 2562 กลุ่มบริษัทน ำโดยคุณธนำกร ธนวริทธิ์ ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร บริษัท ออลล์ 
อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกัด (มหำชน) ให้กำรสนับสนุน โครงกำรสวัสดิกำรมอบทุนกำรศึกษำให้กับบุตร-ธิดำ 
สมำชิกสมำคมผู้สื่อข่ำวเศรษฐกิจ ประจ ำปี 2562 โดยโครงกำรนี้ทำงสมำคมผู้สื่อข่ำวเศรษฐกิจซึ่งมีสมำชิก
จ ำนวนทั้งสิ้น 467 คนได้จัดขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อเป็นสวัสดิกำรและแบ่งเบำภำระให้แก่สมำชิกของสมำคมฯ  ซึ่ง
สอดคล้องกับเจตนำรมณ์ของออลล์ อินสไปร์ฯ เนื่องจำกที่ผ่ำนมำได้ด ำเนินกำรสนับสนุนทุนกำรศึกษำแก่เด็กและ
เยำวชนอย่ำงต่อเนื่องเสมอมำ โดยมี นำงสำวสุธำรัตน์ เกสร นำยกสมำคมผู้สื่อข่ำวเศรษฐกิจ เป็นตัวแทนรับ
มอบ ที่โรงภำพยนตร์เมเจอร์ รัชโยธิน 
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โครงกำรสนบัสนนุกำรศกึษำและสง่เสรมิกำรเรยีนรูเ้พือ่พฒันำตนเองสู่คณุภำพชวีติทีด่ี 
 

 

เมื่อวันที่ 18 มิถุนำยน 2562 กลุ่มบริษัทน ำโดยคุณธนำกร ธนวริทธิ์ ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร บริษัท ออลล์ 
อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกัด (มหำชน) จัดกิจกรรมนันทนำกำรพร้อมทั้งมอบเงินสนับสนุนกำรศึกษำ จ ำนวน 
100,000 บำท ให้ก ับโรงเร ียนวรรณวิทย์ เพื ่อสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนในด้ำนต่ำงๆ เช่น 
ทุนกำรศึกษำ-ทุนอำหำรกลำงวันส ำหรับนักเรียนที่ขำดแคลนทุนทรัพย์ กำรซ่อมบ ำรุงอำคำรเรียน ฯลฯ ธนำก
รกล่ำวด้วยรอยยิ้มแห่งควำมอิ่มเอมว่ำ “เรำมำที่นี่ด้วย “หัวใจ” มำช่วยเติมเต็มโอกำสทำงกำรศึกษำให้กับเด็ก
นักเรียนในชุมชน กำรศึกษำเป็นสิ่งจ ำเป็นส ำหรับคนทุกคน ในวันนี้เรำอยำกเห็นพวกเขำมีควำมสุข มีรอยย้ิม และ
เสียงหัวเรำะ ส่วนในวันข้ำงหน้ำเรำหวังในใจว่ำ พวกเขำจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภำพ เป็นพลเมืองที่ดี ใช้
สติปัญญำควำมรู้ ควำมสำมำรถ พัฒนำตนเอง ชุมชน สังคม เพื่อให้บังเกิดผลดีแก่ประเทศชำติโดยส่วนรวม” 
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สนบัสนนุกำรศกึษำ พรอ้มเปดิบำ้นตอ้นรบัตัวแทนนกัเรยีน โรงเรียนวัดโคธำรำม เยีย่มชมออฟฟศิ 

 

 

อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกัด (มหำชน) สนับสนุนกำรศึกษำ จ ำนวน 50,000 บำท และอุปกรณ์กำรเรียนกำร
สอนให้กับนักเรียน โรงเรียนวัดโคธำรำม จ. สมุทรปรำกำร พร้อมเปิดประสบกำรณ์ให้น้องๆ เข้ำเยี่ยมชม
ส ำนักงำนใหญ่ของ ALL และเรียนรู้กำรท ำงำนของพี่ๆ ออลล์ อินสไปร์ฯ เพื่อสร้ำงแรงบันดำลใจทำงด้ำน
กำรศึกษำเล่ำเรียน พร้อมกันนี้ ALL ยังได้จัดเลี้ยงอำหำรและเครื่องดื่มให้กับน้องๆ นักเรียนอีกด้วย จัดขึ้น ณ 
ส ำนักงำนใหญ่ ออลล์ อินสไปร์ฯ  
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สนบัสนนุกจิกรรมเดนิ – วิง่ กำรกุศล โดยสมำคมอำคำรชดุไทย 

 

 

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกำยน 2562 กลุ่มบริษัทน ำโดยดุษฎี เล็กยิ้ม ประธำนเจ้ำหน้ำที่กลุ่มงำนกำรเงิน บริษัท ออลล์ 
อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกัด (มหำชน) ร่วมกิจกรรมเดิน – วิ่ง กำรกุศล ชิงถ้วยพระรำชทำน สมเด็จพระ
กนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ โดย ALL ให้กำรสนับสนุนกิจกรรมเดิน – วิ่ง กำรกุศล 
จ ำนวน 200,000 บำท ซึ่งกิจกรรมดังกล่ำวจัดขึ้นโดยสมำคมอำคำรชุดไทย ในโอกำสครบรอบ 36 รำยได้ส่วน
หนึ่งจำกกำรจัดกิจกรรมมอบให้โรงพยำบำลสวนผึ้ง จังหวัดรำชบุรี ผู้สนใตเข้ำร่วมกิจกรรมอย่ำงคับคั่ง ณ 
สะพำนพระรำม 8  
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สนบัสนนุงำนเดนิ - วิ่ง รำยไดม้อบใหม้ลูนธิกิองทนุกำรศกึษำเพือ่กำรพฒันำ 

 

เมื่อวันที่ 7 ธันวำคม 2562 กลุ่มบริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกัด (มหำชน) สนับสนุนกิจกรรมงำน
เดิน - วิ่งเพื่อกำรกุศล “ยืมมั้ย RUN 2019” กิจกรรมเชิงสร้ำงสรรค์เพื่อสุขภำพที่ดีของคนรุ่นใหม่และส่งเสริม
กิจกรรมครอบครัวให้ใช้เวลำร่วมกัน โดย ALL ร่วมสนับสนุนกิจกรรมดังกล่ำวเป็นจ ำนวนเงินทั้งสิ้น 100,000 

บำท รำยได้จำกกำรจัดงำนมอบให้มูลนิธิกองทุนกำรศึกษำเพื่อกำรพัฒนำ ภำยในงำนมีนักวิ ่งและผู ้ร่วม
กิจกรรมทั้งสิ้นกว่ำ 1,000 คน ซึ่งมีกำรจัดกิจกรรมเดิน – วิ่ง 2 ระยะ คือ 10 กม. และ 5 กม. ณ สวนสำธำรณะ
สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ)  
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กำรปอ้งกนักำรมสีว่นเกีย่วขอ้งกบักำรคอรร์ปัชัน่ 
 

กลุ่มบริษัทมุ่งมั่นในกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงมีคุณธรรม ยึดมั่นในควำมรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุก
กลุ่มตำมหลักบรรษัทภิบำลที่ดี ดังนั้นเพื่อให้มั่นใจว่ำกลุ่มบริษัทมีนโยบำยก ำหนดควำมรับผิดชอบ แนวปฏิบัติ 
และข้อก ำหนดในกำรด ำเนินกำรที่เหมำะสม เพื่อป้องกันคอร์รัปชั่นในทุกกิจกรรมของ บริษัทฯ และด ำเนินกำรทำง
ธุรกิจที่เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ บริษัทฯ จึงได้จัดท ำนโยบำยต่อต้ำนคอร์รัปชั่นเป็นลำยลักษณ์อักษรขึ้น 
เพื่อเป็นแนวทำงกำรปฏิบัติงำนขององค์กร อย่ำงโปร่งใส ยั่งยืน และเป็นส่วนหนึ่งของกำรด ำเนินธุรกิจ 
 

กลุ่มบริษัทได้ก ำหนดแนวทำงกำรปฏิบัติตำมนโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่น ดังต่อไปนี้ 
 

1. ค ำนิยำม 
 

“กำรคอร์รัปชั ่น” (Corruption) หมำยถึง กำรรับหรือจ่ำยสินบนไม่ว่ำจะอยู ่ในรูปแบบใดๆ เพื ่อให้ได้มำซึ่ง
ผลประโยชน์ที่มิควรได้ หรือเพื่อให้บุคคลกระท ำอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดที่ผิดกฎหมำยหรือขัดต่อศีลธรรมอันดี แก่
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ หน่วยงำนของรัฐ หน่วยงำนของเอกชน หรือผู้มีหน้ำที่ ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม เพื่อให้
บุคคลดังกล่ำวกระท ำ หรืองดเว้นกระท ำกำรตำมหน้ำที่ หรือเพื่อให้ได้มำอย่ำงไม่เป็นธรรม 

 

2. นโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่น 
 

กรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร และพนักงำนทุกคนในทุกหน่วยงำน ต้องไม่กระท ำหรือยอมรับกำรคอร์รัปชั่นทุก
รูปแบบ ทั้งทำงตรงหรือทำงอ้อม และให้มีกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติตำมนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่นนี้
อย่ำงสม ่ำเสมอ 
 

3. หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 
 

คณะกรรมกำรบริษัทมีหน้ำที่ในกำรก ำหนดและอนุมัตินโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่น และก ำกับดูแลให้มีกำร
ต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่นที่มีประสิทธิภำพ เพื่อให้มั่นใจว่ำฝ่ำยบริหำรได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญในควำมเสียหำยที่
จะเกิดขึ้นจำกกำรคอร์รัปชั่น 
 

คณะกรรมกำรตรวจสอบมีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ในกำรสอบทำนรำยงำนทำงกำรเงินและบัญชี ระบบกำร
ควบคุมภำยใน ระบบกำรตรวจสอบภำยใน และกำรบริหำรควำมเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจในกำรด ำเนินงำนของกลุ่ม
บริษัท 

 

ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและผู้บริหำร มีหน้ำที่ในกำรก ำหนดให้มีระบบและกำรควบคุมดูแลเพื่อให้มั ่นใจว่ำ
พนักงำนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยได้ปฏิบัติตำมนโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่น โดยส่งเสริมและสนับสนุนระบบและ
มำตรกำรต่ำงๆ  
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ผู้ตรวจสอบภำยในมีหน้ำที่ในกำรตรวจสอบและสอบทำนกำรปฏิบัติงำนว่ำถูกต้องตรงตำมนโยบำย ระเบียบ
ปฏิบัติ และกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่ำกลุ่มบริษัทมีระบบควบคุมภำยในที่เหมำะสมและเพียงพอต่อกำร
ป้องกันควำมเสี่ยงด้ำนคอร์รัปชั่นที่อำจเกิดขึ้น และรำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
 

4. ขอบเขตและแนวทำงปฏิบัติ 
 

ก ำหนดให้กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนทุกระดับ ต้องปฏิบัติตำมนโยบำยกำรต่อต้ำนคอร์รัปชั่นอย่ำง
เคร่งครัด โดย กรรมกำร ผู้บริหำร และผู้จัดกำรทุกระดับของบริษัทฯ ต้องเป็นแบบอย่ำงที่ดี ในกำรปฏิบัติ ตำม
นโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่น โดยต้องสร้ำงควำมเข้ำใจและส่งเสริมให้พนักงำนทุกระดับยึดถือนโยบำยต่อต้ำน
กำรคอร์รัปชั่นอย่ำงจริงจัง และต่อเนื่อง  
 

นอกจำกกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่นแล้ว กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนทุกระดับ ต้อง
ปฏิบัติตำมแนวปฏิบัติอื่นๆ ตำมที่ก ำหนดไว้ในนโยบำยและข้อบังคับเกี่ยวกับกำรท ำงำนของบริษัทฯ  จริยธรรม
กำรประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และจรรยำบรรณพนักงำน (Code of Conduct) ทั้งนี้ บริษัทฯ ต้องมีกำรบอก
กล่ำว ประชำสัมพันธ์ นโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่น ผ่ำนสื่อทั้งภำยในและภำยนอก  ได้แก่  Intranet Website 

และรำยงำนประจ ำปี ของบริษัทฯ 
 

บริษัทก ำหนดขอบเขตและแนวทำงปฏิบัติตำมนโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่น ดังนี้ 
 

4.1 ไม่ท ำพฤติกรรมใดหรือมอบหมำยให้ผู้อื่นกระท ำแทนตนเอง ที่เป็นกำรแสดงถึงเจตนำว่ำเป็นกำรทุจริต
คอร์รัปชั่น กำรให้และรับสินบน ให้หรือรับของขวัญ ทรัพย์สิน กำรเลี้ยงรับรอง หรือผลประโยชน์ใดๆ 
จำกลูกค้ำ คู่ค้ำ เจ้ำหน้ำที่ของรัฐและเอกชน หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ เพื่อให้ได้มำหรือคงไว้ซึ่ง
ธุรกิจหรือข้อได้เปรียบทำงกำรแข่งขัน หรือเพื่อประโยชน์ของตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้อง4.2 ของขวัญ กำร
เลี้ยงรับรอง และผลประโยชน์อื่นๆ 

 

4.2  ไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นกำรกระท ำที่เข้ำข่ำยกำรทุจริตคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดย
ถือเป็นหน้ำที่ที ่ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชำหรือบุคคลที่รับผิดชอบทรำบ และให้ควำมร่วมมือในกำร
ตรวจสอบข้อเท็จจริงต่ำงๆ 

 

4.3  บริษัทฯ จะให้ควำมเป็นธรรมและคุ้มครองบุคคลที่ปฏิเสธกำรคอร์รัปชั่น หรือแจ้งเบำะแสเรื่องกำร
คอร์รัปชั่นให้กับบริษัทฯ ตำมที่ก ำหนดไว้ในมำตรกำรคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ควำมร่วมมือใน
กำรรำยงำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น 

 

4.4 ผู้ที ่กระท ำกำรทุจริตคอร์รัปชั ่น เป็นกำรกระท ำผิดจรรยำบรรณ ซึ ่งจะต้องได้รับกำรพิจำรณำ 
บทลงโทษ ตำมระเบียบว่ำด้วยวินัยพนักงำนของบริษัทฯ ที่ก ำหนดไว้ และอำจได้รับโทษตำมกฎหมำย
หำกกำรกระท ำนั้นผิดกฎหมำย 
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4.5  บริษัทฯ ตระหนักถึงควำมส ำคัญในกำรเผยแพร่ ให้ควำมรู้  และท ำควำมเข้ำใจกับบุคคลที่ต้องปฏิบัติ
หน้ำที่ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ หรืออำจเกิดผลกระทบต่อบริษัทฯ ในเรื่องที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตำม
นโยบำยต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปชั่นนี้ 

 

4.6  บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนกำรตรวจสอบและระบบกำรควบคุมภำยในที่เหมำะสมและมีประสิทธิภำพ 
อยำ่งสม ่ำเสมอเพื่อป้องกันมิให้มีกำรคอร์รัปชั่น 

 

5.  กำรบริจำคเพื่อกำรกุศล กำรสำธำรณประโยชน์ และ เงินสนับสนุน  
 

 บริษัทฯ ก ำหนดให้มีกำรบริจำคเพื่อกำรกุศล กำรสำธำรณประโยชน์  โดยต้องเป็นไปอย่ำงโปร่งใส 
ถูกต้องตำมกฎหมำย และไม่ขัดต่อศีลธรรม รวมทั้งไม่เป็นกำรกระท ำที่ จะก่อให้เกิดผลเสียหำยต่อ
สังคมส่วนรวม 

 

6.  กำรประเมินควำมเสี่ยง 
 

 ผู้บริหำรของบริษัทฯ จัดให้มีกำรประเมินควำมเสี่ยงด้วยตนเอง CSA (Control Self Assessment) 
อย่ำงสม ่ำเสมอ เช่น ควำมเสี่ยงอันอำจเกิดจำกกำรทุจริต หรือกำรคอร์รัปชั่น 

 

7.  กำรรับแจ้งข้อมูลหรือข้อร้องเรียน 
 

 บริษัทฯ จัดให้มีกำรเผยแพร่ช่องทำงแจ้งข้อมูลหรือข้อร้องเรียน  ผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษัทฯ  โดยกำร
ประกำศก ำหนด วิธีกำร และแนวปฏิบัติไว้ 

 

8.  บทลงโทษ   
 กำรลงโทษให้เป็นไปตำมระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ ที่ได้ประกำศไว้แล้ว และเป็นไปตำมกฎหมำยที่

เกี่ยวข้อง 
 

บริษัทฯ จะท ำกำรทบทวนนโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่นอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำง
มีนัยส ำคัญเพื่อให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
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12. กำรควบคมุภำยในและกำรบรหิำรจดักำรควำมเส่ียง 
 

ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรบรษิทั 
 

คณะกรรมกำรบริษัทให้ควำมส ำคัญต่อระบบกำรควบคุมภำยใน จึงได้จัดให้มีระบบกำรควบคุมภำยในที่
ครอบคลุมทั้งในด้ำนกำรเงิน กำรบริหำร กำรด ำเนินงำนให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล เป็นไปตำมกฎหมำย 
ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และมุ่งเน้นให้มีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องเพื่อให้เป็นไปตำมแนวทำงของ COSO (The 

Committee of Sponsoring Organization of Treadway Commission) มำประยุกต์ใช้ให้กำรควบคุมภำยใน
และกำรบริหำรควำมเสี ่ยงมีควำมสมบูรณ์มำกยิ ่งขึ ้น เพื ่อให้กำรด ำเนินงำนด้ำนต่ำงๆ ของบริษัทฯ มี
ประสิทธิภำพ และประสิทธิผลมำกที่สุด  
 

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีคณะท ำงำนด้ำนบริหำรควำมเสี่ยงเพื่อดูแลในด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงของบริษัทฯ ซึ่งประกอบ
ไปด้วยหัวหน้ำสำยงำนในแต่ละหน่วยงำน ท ำหน้ำที่ก ำกับดูแลกำรบริหำรควำมเสี่ยงขององค์กรอย่ำงเป็นระบบ มี
ประสิทธิภำพและประสิทธิผล ซึ่งคณะท ำงำนดังกล่ำวได้ด ำเนินกำรตำมนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงซึ่งอนุมัติ
โดยคณะกรรมกำรบริษัท รวมถึง กำรประเมินควำมเสี่ยง วิเครำะห์ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อองค์กรทั้งปัจจัย
ภำยนอกและปัจจัยภำยใน จัดท ำแผนจัดกำรควำมเสี่ยงของหน่วยงำน รวมถึงรำยงำนและติดตำมผลให้ผู้บริหำร
ทรำบ และน ำไปถือปฏิบัติทั่วทั้งองค์กรและใช้ควบคุมควำมเสี่ยงองค์กร 
 

คณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรตรวจสอบ ก ำหนดให้กำรควบคุมภำยในของบริษัทฯ เป็นไปตำมกรอบ
กำรควบคุมภำยในของ COSO 2013 โดยมีกำรประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในตำม
แนวทำงของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (“ส ำนักงำน ก.ล.ต.”) ซึ่งประกอบ
ไปด้วยระบบควบคุมภำยในในด้ำนต่ำงๆ ทั้ง 5 ส่วน ได้แก่ องค์กรและสภำวะแวดล้อม กำรบริหำรควำมเสี่ยง กำร
ควบคุมกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยบริหำร ระบบสำรสนเทศและกำรสื่อสำรข้อมูล และระบบกำรติดตำม และมี
ควำมเห็นว่ำระบบควบคุมภำยในของบริษัทมีควำมเพียงพอและเหมำะสม 
 

1. กำรควบคุมภำยในองค์กรหรือสภำพแวดล้อมกำรควบคุม (Control Environment) 
 

บริษัทฯ มีกำรก ำหนดโครงสร้ำงองค์กร นโยบำย และระเบียบ วิธีปฏิบัติรวมถึงสร้ำงควำมตระหนักให้บุคคลำกร
ของบริษัทฯ เกิดจิตส ำนึกที่ดีในกำรปฏิบัติงำนตำมควำมรับผิดชอบ โดยมีรำยละเอียดสรุปได้ดังนี้ 
 

 บริษัทฯ มีกำรก ำหนดนโยบำย และข้อก ำหนดด้ำนจริยธรรมไว้อย่ำงชัดเจน โดยจัดท ำเป็นคู่มือกำรก ำกับดูแล
กิจกำรที่ดี และควำมรับผิดชอบต่อสังคม และคู่มือจรรยำบรรณทำงธุรกิจ ให้บุคลำกรทุกระดับของบริษัทฯ 
ลงนำมรับทรำบ และเผยแพร่คู่มือดังกล่ำวผ่ำนทำงระบบเครือข่ำยภำยใน หรือ Intranet ของบริษัทฯ เพื่อให้
ผู้บริหำรและพนักงำนของบริษัทฯ ทุกคนได้รับทรำบและถือปฏิบัติเป็นวินัยกำรท ำงำน ตำมนโยบำยก ำกับ
ดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัทฯ 
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 บริษัทฯ มีกำรก ำหนดขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ และผู้บริหำร และก ำหนดอ ำนำจอนุมัติในกำรด ำเนินงำนและกำรเข้ำท ำธุรกรรมต่ำงๆ ของบริษัทฯ 
(Delegation of Authority) ไว้เป็นลำยลักษณ์อักษร รวมถึงมีกำรก ำหนดกฎบัตรคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
และกฎบัตรฝ่ำยตรวจสอบภำยใน 
 

 บริษัทฯ มีกำรจัดท ำเป้ำหมำยและแผนงำนประจ ำปีของบริษัทฯ และของแต่ละฝ่ำยงำน เพื่อเป็นแนวทำงในกำร
ปฏิบัตงิำนของผู้บริหำรและพนักงำน 
 

 บริษัทฯ มีกำรก ำหนดโครงสร้ำงองค์กร ก ำหนดหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบและอ ำนำจอนุมัติของพนักงำนทุก
ระดับอย่ำงชัดเจน เพื่อให้ฝ่ำยบริหำรสำมำรถด ำเนินงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพไม่เกิดควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของคณะกรรมกำรบริษัท 
 

 บริษัทฯ มุ้งเน้นในกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลของบริษัทฯ มอบหมำยให้ผู้บังคับบัญชำมีหน้ำที่วำงแผน
ติดตำม ประเมินผล ให้ข้อมูลป้อนกลับ และสนับสนุนกำรพัฒนำพนักงำนอย่ำงเสมอภำค รวมถึงมีกำรจัดท ำ
แผนพัฒนำบุคคล ซึ่งสอดคล้องกับควำมต้องกำรของพนักงำนและควำมต้องกำรของบริษัทฯ แล ะมีกำร
ก ำหนดเป้ำหมำยในกำรพัฒนำบุคคลที่ชัดเจนมีมำตรฐำน และทันเหตุกำรณ์ 
 

 บริษัทฯ มีนโยบำยในกำรสรรหำและคัดเลือกบุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ในต ำแหน่ง
งำนที่มีควำมส ำคัญ และก ำหนดนโยบำยกำรบริหำรงำนบุคคล ในกำรให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรม ด้วย
ควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ ผลตอบแทนและแรงจูงใจต่ำงๆ โดยสอดรับกับคุณภำพ ผลส ำเร็จของงำน 
ทัศนคติ และศักยภำพของพนักงำน  
 

 บริษัทฯได้มีกำรก ำหนดค ำบรรยำยลักษณะงำนหรือ Job Description ของแต่ละต ำแหน่งงำน และหลักเกณฑ์
กำรพิจำรณำประเมินผลกำรปฏิบัติงำน โดยอ้ำงอิงจำกกำรขับเคลื่อนธุรกิจ (Objectives and key results 

: OKR) ที่ชัดเจนและเหมำะสม เพื่อให้ผู้บริหำรและพนักงำนของบริษัทฯรับทรำบถึงเป้ำหมำยและควำม
คำดหวังของบริษัทฯ 
 

2. กำรประเมินควำมเสี่ยง (Risk Assessment) 
 

บริษัทฯ มีกระบวนกำรประเมินควำมเสี่ยงในทุกระดับขององค์กร เพื่อให้ทรำบว่ำบริษัทฯ เผชิญควำมเสี่ยงเรื่อง
ใด อยู่ในกิจกรรมหรือขั้นตอนใดของงำน และมีผลกระทบต่อกำรบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ มำกน้อย
เพียงใด เพื ่อน ำมำพิจำรณำก ำหนดแนวทำงที่จ ำเป็น เพื ่อให้เกิดควำมมั่นใจอย่ำงสมเหตุสมผลว่ำควำม
ผิดพลำดเสียหำยจะไม่เกิดขึ้น หรือหำกเกิดขึ้นก็จะอยู่ในระดับที่ บริษัทฯ ยอมรับได้ หรือไม่เป็นอุปสรรรคต่อ
ควำมส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ทั้งนี้รำยละเอียดของกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงนั้น บริษัทฯ ได้มี
กำรด ำเนกำรดังนี้ 
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 บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง เพื่อท ำหน้ำที่สอบทำนและให้ควำมเห็นต่อกำรบริหำร
ควำมเสี่ยงขององค์กร (Enterprise Risk Management) โดยกำรสื่อสำรกับฝ่ำยงำนต่ำง ๆ ภำยในบริษัท
ฯ เพื่อวิเครำะห์ควำมเสี่ยงและระดับควำมเสี่ยงต่ำง ๆ ประเมินผลกระทบ ก ำหนดผู้รับผิดชอบ และผลักดันให้
มีกำรปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่องในเรื่องกำรบริหำรควำมเสี่ยง เพื่อให้พนักงำนทุกระดับตระหนักถึงควำมเสี่ยง
และกำรควบคุมควำมเสี่ยงขององค์กรและหน่วยงำนตนเอง 
 

 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงของบริษัทฯ ได้พิจำรณำและให้ควำมเห็นต่อรำยงำนควำมเสี่ยงระดับ
องค์กร ที่เชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย และ OKR ขององค์กร เพื่อวิเครำะห์ควำมเสี่ยง
ต่ำงๆ ที่อำจเกิดผลกระทบต่อบริษัทฯ รำยงำนให้แก่คณะกรรมกำรบริษัทฯ รับทรำบ และด ำเนินกำรติดตำม
ปรับปรุงกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องอย่ำงต่อเนื่อง 
 

 บริษัทฯ ได้ก ำหนดนโยบำยบริหำรควำมเสี่ยง เพื่อให้เกิดควำมมั่นใจว่ำส่วนงำนที่เกี่ยวข้องรับทรำบ และ
เข้ำใจบทบำทหน้ำที่เกี่ยวกับกำรบริหำรควำมเสี่ยงของโครงกำร 
 

3. กำรควบคุมกำรปฏิบัติงำนหรือกิจกรรมกำรควมคุม (Control Activities) 
 

บริษัทฯ ได้ออกแบบกิจกรรมกำรควบคุมให้เหมำะสมกับสภำพแวดล้อมและกำรปฏิบัติงำน เพื่อช่วยลดควำม
เสี่ยงที่จะท ำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยมีรำยละเอียดที่ได้ด ำเนินกำร ดังนี้ 
 

 บริษัทฯได้ก ำหนดกระบวนกำรควบคุมภำยในระดับองค์กร และกระบวนกำรย่อยที่ส ำคัญต่ำงๆ เพื่อให้
สอดคล้องกับกำรด ำเนินธุรกิจและสภำพแวดล้อมกำรควบคุมของบริษัทฯ และมีกำรว่ำจ้ำงผู้ตรวจสอบ
ภำยในจำกภำยนอกเพื่อประเมินและให้ควำมเห็นต่อมำตรกำรควบคุมภำยใน ทั ้งในระดับองค์กรและ
กระบวนกำรทำงธุรกิจ (Business Cycle) ของหน่วยงำนต่ำง ๆ ที่ส ำคัญของบริษัทฯ  
 

 บริษัทฯ ได้ด ำเนินกำรให้มีเอกสำรขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน (Work Flow) ของกระบวนกำรด ำเนินงำนทำง
ธุรกิจต่ำงๆ ที่เป็นลำยลักษณ์อักษร เพื่อให้เป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำน โดยก ำหนดให้มีกำรควบคุม
ภำยในอย่ำงเหมำะสม ทั้งแบบ Manual และ แบบ Automated ดังนี้ กำรจัดท ำทะเบียนคุม กำรตรวจสอบ
เอกสำรประกอบกำรปฏิบัติงำน กำรก ำหนดสิทธิ์กำรเข้ำถึงระบบโปรแกรมต่ำงๆ อีกทั้งจัดให้มีกำรทบทวน
นโยบำยและกระบวนกำรปฏิบัติงำนดังกล่ำวให้มีควำมเหมำะสมและเป็นปัจจุบันทุกปี 
 

 บริษัทฯ ได้ก ำหนดให้กรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัทฯ ทุกรำยเปิดเผยและรับรองควำมถูกต้อง ครบถ้วน 
ของข้อมูลเกี ่ยวกับกรรมกำรและผู ้บริหำร รวมทั้งบุคคลที่เกี ่ยวโยงกันของบุคคลดังกล่ำว เพื ่อเป็น
ฐำนข้อมูลในกำรติดตำมและสอบทำนกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกัน 
 

 บริษัทฯ มีกำรแบ่งแยกหน้ำที่ควำมรับผิดชอบทั้ง 3 ด้ำน อันได้แก่ หน้ำที่อนุมัติ หน้ำที่บันทึกรำยกำรบัญชี
และข้อมูลสำรสนเทศ และ หน้ำที่ในกำรดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน ออกจำกกันอย่ำงชัดเจน โดยมีกำรก ำหนด
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อ ำนำจอนุมัติในกำรด ำเนินงำนและกำรเข้ำท ำธุรกรรมต่ำงๆ ของบริษัทฯ (Delegation of Authority) ไว้
เป็นลำยลักษณ์อักษร 
 

 บริษัทฯ สนับสนุนให้พนักงำนและบุคลำกรของบริษัทฯ ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรปฏิบัติงำนให้เกิด
ประโยชน์ อย่ำงรอบคอบและระมัดระวัง โดยต้องค ำนึงถึงกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับลิขสิทธิ์
หรือทรัพย์สินทำงปัญญำ โดยระบุไว้ในคู่มือกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี และควำมรับผิดชอบต่อสังคมของ
บริษัทฯ และจัดท ำนโยบำยด้ำนกำรรักษำควำมมั่นคง ปลอดภัย ด้ำนสำรสนเทศซึ่งสอดคล้องกับแนวปฏิบัติ
ในกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยด้ำนสำรสนเทศของหน่วยงำนของรัฐ พ.ศ. 2553 (อ้ำงอิงตำมมำตรฐำน 
ISO/IEC 27001) ประกำศให้พนักงำนรับทรำบผ่ำนทำง Intranet ของบริษัทฯ รวมทั้งส่งข้อมูลให้ฝ่ำย
ทรัพยำกรบุคล สื่อสำรให้พนักงำนใหม่ทรำบผ่ำนกำรปฐมนิเทศพนักงำนใหม่ 
 

4. ระบบสำรสนเทศ และกำรสื่อสำร (Information and Communication) 
 

บริษัทฯ ได้ด ำเนินกำรให้มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภำพ เพื่อสนับสนุนให้มีกำรสื่อสำรที่เหมำะสมทั้งภำยในและ
ภำยนอกองค์กร ท ำให้องค์กรสำมำรถด ำเนินงำนได้ตำมวัตถุประสงค์ โดยมีรำยละเอียดของกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 
 

 ในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทฯจะรวบรวมและพิจำรณำข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งข้อมูลจำกภำยในและ
ข้อมูลจำกองค์กรภำยนอก เพื่อประกอบกำรวิเครำะห์และตัดสินใจในเรื่องต่ำง ๆ โดยเลขำนุกำรบริษัทและ
หน่วยงำนต้นเรื่องเป็นผู้รับผิดชอบหลักในกำรจัดเตรียมข้อมูลที่ส ำคัญที่เพียงพอ เพื่อให้คณะกรรมกำร
และผู้บริหำรใช้ประกอบกำรตัดสินใจในกำรพิจำรณำอนุมัติเรื่องต่ำง ๆ 
 

 บริษัทฯ มอบหมำยให้หน่วยงำนที่รับผิดชอบจัดท ำเอกสำรและจัดเก็บเอกสำรที่ส ำคัญให้เป็นระเบียบ เพื่อ
ง่ำยต่อกำรอ้ำงอิงในอนำคต 
 

 บริษัทฯ มีกระบวนกำรและช่องทำงในกำรสื่อสำรข้อมูลภำยในที่เหมำะสมและมีประสิทธิภำพ เช่น กำรใช้
ระบบเครือข่ำยภำยใน หรือ Intranet ในกำรสื่อสำรภำยในองค์กร และกำรใช้ระบบ Email ที่เป็นควำมลับใน
กรณีที่พนักงำนมีเรื่องที่ต้องกำรร้องเรียน โดยกระบวนกำรดังกล่ำวครอบคลุมถึงพนักงำนทุกระดับชั้น 
 

 ฝ่ำยงำนทรัพยำกรบุคคลรับผิดชอบในกำรับข้อคิดเห็นและเรื่องรำวร้องทุกข์จำกพนักงำน อีกทั้งบริษัทฯ 
ได้จัดท ำแนวนโยบำย และวิธีปฏิบัติต่อข้อร้องเรียนของลูกค้ำ พนักงำน และผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ อย่ำงชัดเจน 
ซึ่งข้อมูลควำมคิดเห็น ร้องเรียน หรือข้อมูลส ำคัญดังกล่ำวจะได้รับกำรคุ้มครองและเก็บไว้เป็นควำมลับ 
 

5. กำรติดตำมและประเมินผล (Monitoring Activities) 
 

บริษัทฯ มีกระบวนกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนและประเมินผลกำรควบคุมภำยในอย่ำงสม ่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจ
ว่ำ ระบบกำรควบคุมภำยในมีควำมเหมำะสม ได้รับกำรปรับปรุงแก้ไขอย่ำงทันเวลำและสอดคล้องกับ
สถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีรำยละเอียดที่ด ำเนินกำร ดังนี้ 
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 บริษัทฯ ก ำหนดเป้ำหมำยของปี 2562 ไว้อย่ำงชัดเจนและเป็นลำยลักษณ์อักษร เพื่อเป็นแนวทำงในกำร
ปฏิบัติของฝ่ำยบริหำรและพนักงำน ซึ่งมีกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของแต่ละบุคคลที่เชื่อมโยงภำยใต้แต่
ละ Objective Key Results : OKRs อีกทั้งประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร ได้มีกำรจัดประชุม SBU Weekly 

Meeting เพื่อใช้ติดตำมควำมก้ำวหน้ำของงำนและแก้ไขปัญหำ (ถ้ำมี) 
 

 บริษัทฯ จัดให้มีรำยงำนด้ำนต่ำงๆ ในกำรสอบทำนกำรปฏิบัติงำนของแต่ละกระบวนกำร ทั้งรำยงำนที่เป็น
รำยวัน รำยเดือนและรำยปี เพื่อให้ผู้บริหำรทรำบถึงรำยละเอียดของรำยกำรต่ำงๆ ที่ต้องก ำกับดูแลว่ำ
เป็นไปตำมขั ้นตอนกำรปฏิบัติงำนที ่เหมำะสม โดยรำยงำนส่วนใหญ่เป็นกำรประมวลผลจำกระบบ
สำรสนเทศของบริษัทฯ เพื่อให้สำมำรถติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนได้มีประสิทธิภำพและมีควำม
พร้อมใช้ของข้อมูลตลอดเวลำ  
 

 บริษัทฯ มีกำรว่ำจ้ำงผู้ตรวจสอบภำยใน (Outsource) ซึ่งรำยงำนโดยตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ มี
กำรด ำเนินกำรตรวจสอบและประเมินกำรควบคุมภำยในของบริษัทฯ ในด้ำนต่ำง ๆ อย่ำงสม ่ำเสมอ โดยจะ
น ำข้อบกพร่อง หรือ สิ่งที่ควรปรับปรุงของระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัทฯ รำยงำนต่อคณะกรรมกำร
ตรวจสอบโดยตรง เพื่อให้บริษัทฯสำมำรถด ำเนินกำรติดตำมปรับปรุงแก้ไขโดยเร็ว 
 

อีกทั้ง ที่ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 9 สิงหำคม 2562 ได้มีมติแต่งตั้ง บริษัท ดี
ลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ ที่ปรึกษำ จ ำกัด (“ดีลอยท์”) ผู้ตรวจสอบภำยในของบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชำญในกำร
ตรวจสอบจำกภำยนอก ท ำกำรสอบทำนควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัทฯ และตรวจสอบ
กระบวนงำนที่ส ำคัญของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่ำนโยบำยและวิธีปฏิบัติงำนต่ำงๆ มีควำมเพียงพอและเหมำะสม 
ตลอดจนมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล ทั้งนี้ผลกำรตรวจสอบและข้อเสนอแนะได้น ำเสนอคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ รวมถึงมีกำรติดตำมผลกำรปรับปรุง และแก้ไขอย่ำงต่อเนื่อง 
 

นอกจำกนี้ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้แก่ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบทำนงบกำรเงินรำยไตร
มำสและประจ ำปี 2562 ซึ่งแสดงควำมเห็นไว้ในรำยงำนกำรสอบทำนบัญชีว่ำ ไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่ำข้อมูล
ทำงกำรเงินไม่ได้จัดท ำขึ้นตำมมำตรฐำนบัญชี ซึ่งสอดคล้องกับควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
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13. รำยกำรระหวำ่งกนั 
 

ในปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีรำยกำรระหว่ำงกันกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งรำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำวเป็นไปตำมเงื่อนไขทำงกำรค้ำและ
เกณฑ์ตำมที่ตกลงกันระหว่ำงบริษัท บริษัทย่อยกับและบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นไปตำมปกติของธุรกิจโดยสำมำรถสรุปได้ดังนี้   

 

1.  บคุคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้และลกัษณะควำมสมัพนัธ์ 
 

บคุคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ รหสัยอ่ ลกัษณะควำมสมัพนัธ ์

นำยธนำกร ธนวริทธิ ์  กรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร และผู้ถอืหุ้นใหญ่ร้อยละ 71.00 ในบริษัทฯ 

บริษัท ไทย ดี เรยีลเอสเตท จ ำกัด THAI D เป็นบริษัทย่อยซึ่งบริษัท ออลล์ อนิสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกัด(มหำชน) ถือหุ้น 100.00% 

บริษัท ออลล์ พร็อพเพอร์ต้ี เซอร์วิส จ ำกัด ALL PROP เป็นบริษัทย่อยซึ่งบริษัท ออลล์ อนิสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกัด(มหำชน) ถือหุ้น 99.00% 

บริษัท ไรส์ เอสเตท จ ำกัด RISE เป็นบริษัทย่อยซึ่งบริษัท ออลล์ อนิสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกัด(มหำชน) ถือหุ้น 100.00% 

บริษัท ออลล์ ลักซ์ วัน จ ำกัด ALL LUX เป็นบริษัทย่อยซึ่งบริษัท ออลล์ อนิสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกัด(มหำชน) ถือหุ้น 99.97% 

บริษัท ออลล์ รีเทล 1 จ ำกัด ALL RETAIL 1 เป็นบริษัทย่อยซึ่งบริษัท ออลล์ อนิสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกัด(มหำชน) ถือหุ้น 100.00% 
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2.  รำยละเอียดของรำยกำรระหว่ำงกัน 
 

รำยกำรธุรกิจที่ส ำคัญกับกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน       
                                                                                                                                                 

บรษิัท บรษิัทยอ่ย ประเภทรำยกำร มูลคำ่รำยกำร(ล้ำนบำท) ลักษณะรำยกำร/เงือ่นไขทีส่ ำคญั  ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

ณ 31 ธ.ค. 61 ณ 31 ธ.ค. 62 

ALL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RISE 

 

 

เงินให้กู้ยืมระยะสั้น 

 

 

8.00 

 

- 

 

RISE  ได้ท ำสัญญำกู้ยืมเงินจำก ALL ลงวันท่ี 27 
ธันวำคม 2561 เป็นจ ำนวนเงิน 8,000,000.00 
บำท โดยมีวัตถุประสงค์กำรกู้ยืมเงินเพ่ือใช้ในกำร
ประกอบธุรกิจลงทุนซื ้อขำยห้องชุดที่สร้ำงแล้ว
เสร็จ  เงินกู้ยืมดังกล่ำวเป็นเงินกู้ไม่มีหลักประกัน
โดยมีกำรคิดดอกเบี ้ยอัตรำร้อยละ 9.00 ต่อปี  
และมีก ำหนดช ำระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบ้ียภำยใน
วันท่ี 27 มีนำคม 2562  

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้รับทรำบแล้วว่ำเงิน
กู ้ย ืมระยะสั ้น  ดอกเบี ้ยค ้ำงร ับ ดอกเบี ้ยรับ
ดังกล่ำวเป็นไปตำมเงื ่อนไขที่ก ำหนดในสัญญำ
กู้ยืมเงินระหว่ำงกันและเป็นกำรให้กำรช่วยเหลือ
ทำงกำรเงินของบริษัท ดอกเบี้ยค้ำงรับจำก

เงินให้กู้ยืมระยะสั้น 

0.01 - 

ดอกเบี้ยรับจำกเงินให้
กู้ยืมระยะสั้น 

0.01 0.11 

ลูกหนี้อ่ืน 0.18 0.04 RISE ค้ำงช ำระค่ำคอมมิชช่ันจำกกำรขำยห้องชุด
จ ำนวน 2 ยูนิต  

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ร ับทรำบแล้วว่ำ
ลูกหนี้อื ่นดังกล่ำวเป็นรำยกำรธุรกิจปกติของ
บริษัท 

เจ้ำหนี้อ่ืน - 10.33 All รับช ำระค่ำขำยห้องชุดแทน RISE เป็นจ ำนวน
เงิน 10,330,000.00 บำท 

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ร ับทรำบแล้วว่ำ
เจ้ำหนี้หนี ้ดังกล่ำวเป็นรำยกำรธุรกิจปกติของ
บริษัท 

ALL RISE 

 

รำยได้ค่ำบริหำร
จัดกำร 

1.20 1.20 RISE  ได้ท ำสัญญำจ้ำงที่ปรึกษำในกำรบริหำร
จัดกำร ลงวันท่ี 1  ตุลำคม 2561 อัตรำค่ำบริกำร
เดือนละ 100,000.00 บำท อำยุสัญญำ 1 ปี ครบ

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ร ับทรำบแล้วว่ำ
รำยได้ค่ำบริหำรจัดกำรดังกล่ำวเป็นรำยกำร
ธุรกิจปกติของบริษัท 
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บรษิัท บรษิัทยอ่ย ประเภทรำยกำร มูลคำ่รำยกำร(ล้ำนบำท) ลักษณะรำยกำร/เงือ่นไขทีส่ ำคญั  ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

ณ 31 ธ.ค. 61 ณ 31 ธ.ค. 62 

ก ำหนดวันที่ 30 กันยำยน 2562 และต่อสัญญำ
โดยอัตโนมัติอีกครำวละ 1 ปี  โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อร่วมใช้ประโยชน์จำกบุคคลำกรและเครื ่องมือ
เครื่องใช้เพ่ือประโยชน์ในกำรด ำเนินธุรกิจ 

 

 

บรษิัท บรษิัทยอ่ย ประเภทรำยกำร มูลคำ่รำยกำร(ล้ำนบำท) ลักษณะรำยกำร/เงือ่นไขทีส่ ำคญั  ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

ณ 31 ธ.ค. 61 ณ 31 ธ.ค. 62 

ALL ALL PROP 

 

รำยได้ค่ำบริหำร
จัดกำร 

0.40 0.40 ALL PROP  ได้ท ำสัญญำจ้ำงที ่ปรึกษำในกำร
บริหำรจัดกำร ลงวันที่ 1 มกรำคม 2562 อัตรำ
ค่ำบริกำรเดือนละ 30,000.00 บำท อำยุสัญญำ 
2 ปี ครบก ำหนดวันที่ 31  ธันวำคม 2563 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อร่วมใช้ประโยชน์จำกบุคคลำกร
และเครื่องมือเครื่องใช้เพื่อประโยชน์ในกำรด ำเนิน
ธุรกิจ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ร ับทรำบแล้วว่ำ
รำยได้ค่ำบริหำรจัดกำรดังกล่ำวเป็นรำยกำร
ธุรกิจปกติของบริษัท 

 

 

 

บรษิัท บรษิัทยอ่ย ประเภทรำยกำร มูลคำ่รำยกำร(ล้ำนบำท) ลักษณะรำยกำร/เงือ่นไขทีส่ ำคญั  ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

ณ 31 ธ.ค. 61 ณ 31 ธ.ค. 62 

ALL THAI D รำยได้ค้ำงรับค่ำ
บริหำรจัดกำร 

2.70 0.67 THAI D  ได้ท ำสัญญำจ้ำงท่ีปรึกษำในกำรบริหำร
จัดกำร ลงวันท่ี 1 เมษำยน 2561 อัตรำค่ำบริกำร
เดือนละ 50,000.00 ล้ำนบำท อำยุสัญญำ 1 ปี 
2562 และต่อสัญญำโดยอัตโนมัติอีกครำวละ 1 ปี  
โดยมีว ัตถุประสงค์เพื ่อร ่วมใช้ประโยชน์จำก

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ร ับทรำบแล้วว่ำ
รำยได้ค้ำงรับค่ำและรำยได้ค่ำบริหำรจัดกำร
ดังกล่ำวเป็นรำยกำรธุรกิจปกติของบริษัท รำยได้ค่ำบริหำร

จัดกำร 

9.30 8.04 



 

 

 138 แบบ 56-1 ประจ ำปี 2562 บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกัด (มหำชน) 

บรษิัท บรษิัทยอ่ย ประเภทรำยกำร มูลคำ่รำยกำร(ล้ำนบำท) ลักษณะรำยกำร/เงือ่นไขทีส่ ำคญั  ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

ณ 31 ธ.ค. 61 ณ 31 ธ.ค. 62 

บุคคลำกรและเครื่องมือเครื่องใช้เพื่อประโยชน์ใน
กำรด ำเนินธุรกิจ 

รำยได้เงินปันผล - 18.99 All รับเงินปันผลจำก THAI D ตำมมติที ่ประชุม
วิสำมัญผู้ถ ือหุ ้น ครั ้งที ่ 1/2562 เมื ่อวันที ่ 17 
กันยำยน 2562 

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้รับทรำบแล้วว่ำเงิน
ปันผลดังกล่ำวเกิดจำกกำรประกอบกำรของ
บริษัท ซ่ึงเป็นรำยกำรธุรกิจปกติของบริษัท 

ค่ำนำยหน้ำ  11.63 14.96 All จ่ำยค่ำนำยหน้ำให้ THAI D ตำม MASTER 

AGENCY AGREEMENT ลงวันที่ 1 พฤษภำคม 
2562  

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้รับทรำบแล้วว่ำค่ำ
นำยหน้ำและต้นทุนในกำรได้มำซึ่งสัญญำที่ท ำกับ
ลูกค้ำดังกล่ำวเป็นรำยกำรธุรกิจปกติของบริษัท 

ต้นทุนในกำรได้มำซ่ึง
สัญญำที่ท ำกับลูกค้ำ 

41.29 28.96 

ค่ำประชำสัมพันธ์
บริษัท 

- 0.05 ALL จ่ำยค่ำ Online marketing ให้กับ THAI D คณะกรรมกำรตรวจสอบได้รับทรำบแล้วว่ำค่ำ
ประชำสัมพันธ์บริษัทดังกล่ำวเป็นรำยกำรธุรกิจ
ปกติของบริษัท 

 

บรษิัท บรษิัทยอ่ย ประเภทรำยกำร มูลคำ่รำยกำร(ล้ำนบำท) ลักษณะรำยกำร/เงือ่นไขทีส่ ำคญั  ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

ณ 31 ธ.ค. 61 ณ 31 ธ.ค. 62 

ALL AG เงินรับล่วงหน้ำค่ำ
ที่ดิน 

155.00 354.30 ALL รับเงินค่ำที ่ดินแปลงทองหล่อ 16 จำก AG 
รำยละเอียดดังน้ี 

- เมื ่อวันที ่ 26 ตุลำคม 2561 จ ำนวน 
100,000,000.00 บำท  

- เ ม่ือว ันท ี ่  28 พฤศจ ิกำยน 2561 
จ ำนวน 55,000,000.00 บำท  

- เมื ่อวันที ่ 18 มกรำคม 2562 จ ำนวน 
199,300,000.00 บำท  

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้รับทรำบแล้วว่ำเงิน
รับล่วงหน้ำค่ำที่ดินดังกล่ำวเป็นรำยกำรธุรกิจ
ปกติของบริษัท 



 

 

 139 แบบ 56-1 ประจ ำปี 2562 บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกัด (มหำชน) 

 

บรษิัท บรษิัทยอ่ย ประเภทรำยกำร มูลคำ่รำยกำร(ล้ำนบำท) ลักษณะรำยกำร/เงือ่นไขทีส่ ำคญั  ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

ณ 31 ธ.ค. 61 ณ 31 ธ.ค. 62 

ALL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALL 

 

ALL RETAIL 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALL RETAIL 1 

เงินให้กู้ยืมระยะสั้น 

 

 

- 15.00 

 

ALL RETAIL 1 ได้ท ำสัญญำกู ้ย ืมเง ินระยะสั้น
ตำมเงื่อนไขในสัญญำระหว่ำงบริษัทฯ และบริษัท
ย่อย ลงวันที่ 29 สิงหำคม 2562 เป็นจ ำนวนเงิน 
15,000,000.00 บำท  โดยมีวัตถุประสงค์กำร
กู้ยืมเงินเพื่อใช้ในกำรประกอบธุรกิจกิจกำรหำง
สรรพสินค้ำพลำซ่ำ พื้นที่ให้เช่ำเพื่อกำรค้ำ เงิน
ก ู ้ย ืมระยะส ั ้นด ังกล ่ำวเป ็นเง ินก ู ้ย ืมท ี ่ ไม ่ มี
หลักประกัน มีกำรคิดดอกเบ้ียระหว่ำงกันในอัตรำ
ร้อยละ 9 ต่อปี ระยะเวลำตำมสัญญำ 1 ปี  

 

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้รับทรำบแล้วว่ำเงิน
กู ้ยืมระยะสั ้น ดอกเบี ้ยค้ำงรับและดอกเบี ้ยรับ
ดังกล่ำวเป็นไปตำมเงื ่อนไขที่ก ำหนดในสัญญำ
กู้ยืมเงินระหว่ำงกันและเป็นกำรให้กำรช่วยเหลือ
ทำงกำรเงินของบริษัท 

 

 

ดอกเบี้ยค้ำงรับจำก
เงินกู้ยืมระยสั้น 

- 0.46 

ดอกเบี้ยรับจำกเงิน
กู้ยืมระยะสั้น 

- 0.46 

เงินให้กู้ยืมระยะสั้น 

 

 

- 35.00 

 

ALL RETAIL 1 ได้ท ำสัญญำกู ้ย ืมเงินระยะสั้น
ตำมเงื่อนไขในสัญญำระหว่ำงบริษัทฯ และบริษัท
ย่อย ลงวันที่ 22 ตุลำคม 2562 เป็นจ ำนวนเงิน 
35,000,000.00 บำท  โดยมีวัตถุประสงค์กำร
กู้ยืมเงินเพื่อใช้ในกำรประกอบธุรกิจกิจกำรหำง
สรรพสินค้ำพลำซ่ำ พื้นที่ให้เช่ำเพื่อกำรค้ำ เงิน
ก ู ้ย ืมระยะส ั ้นด ังกล ่ำวเป ็น เง ิน กู้ ย ืมท ี ่ ไม ่ มี
หลักประกัน มีกำรคิดดอกเบ้ียระหว่ำงกันในอัตรำ
ร้อยละ 9 ต่อปี ระยะเวลำตำมสัญญำ 1 ปี  

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้รับทรำบแล้วว่ำเงิน
กู ้ยืมระยะสั ้น ดอกเบี ้ยค้ำงรับและดอกเบี ้ยรับ
ดังกล่ำวเป็นไปตำมเงื ่อนไขที่ก ำหนดในสัญญำ
กู้ยืมเงินระหว่ำงกันและเป็นกำรให้กำรช่วยเหลือ
ทำงกำรเงินของบริษัท 

 

 

 

 

ดอกเบี้ยค้ำงรับจำก
เงินกู้ยืมระยสั้น 

- 0.61 

ดอกเบี้ยรับจำกเงิน
กู้ยืมระยะสั้น 

- 0.61 

เงินให้กู้ยืมระยะสั้น 

 

- 5.00 

 

ALL RETAIL 1 ได้ท ำสัญญำกู ้ย ืมเง ินระยะสั้น
ตำมเงื่อนไขในสัญญำระหว่ำงบริษัทฯ และบริษัท

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้รับทรำบแล้วว่ำเงิน
กู ้ยืมระยะสั ้น ดอกเบี ้ยค้ำงรับและดอกเบี ้ยรับ



 

 

 140 แบบ 56-1 ประจ ำปี 2562 บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกัด (มหำชน) 

บรษิัท บรษิัทยอ่ย ประเภทรำยกำร มูลคำ่รำยกำร(ล้ำนบำท) ลักษณะรำยกำร/เงือ่นไขทีส่ ำคญั  ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

ณ 31 ธ.ค. 61 ณ 31 ธ.ค. 62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALL RETAIL 1 

 

 

 
ย่อย ลงวันที่ 2 ธันวำคม 2562 เป็นจ ำนวนเงิน  
5,000,000.00 บำท  โดยมีวัตถุประสงค์กำรกู้ยืม
เง ินเพื ่อใช ้ ในกำรประกอบธุรกิจกิจกำรหำง
สรรพสินค้ำพลำซ่ำ พื้นที่ให้เช่ำเพื่อกำรค้ำ เงิน
ก ู ้ย ืมระยะส ั ้นด ังกล ่ำวเป ็นเง ินก ู ้ย ืมท ี ่ ไม ่ มี
หลักประกัน มีกำรคิดดอกเบ้ียระหว่ำงกันในอัตรำ
ร้อยละ 9 ต่อปี ระยะเวลำตำมสัญญำ 1 ปี  

 

ดังกล่ำวเป็นไปตำมเงื ่อนไขที่ก ำหนดในสัญญำ
กู้ยืมเงินระหว่ำงกันและเป็นกำรให้กำรช่วยเหลือ
ทำงกำรเงินของบริษัท 

 

 

 

ดอกเบี้ยค้ำงรับจำก
เงินกู้ยืมระยสั้น 

- 0.04 

ดอกเบี้ยรับจำกเงิน
กู้ยืมระยะสั้น 

- 0.04 

เงินให้กู้ยืมระยะสั้น 

 

 

- 2.00 

 

ALL RETAIL 1 ได้ท ำสัญญำกู ้ย ืมเง ินระยะสั้น
ตำมเงื่อนไขในสัญญำระหว่ำงบริษัทฯ และบริษัท
ย่อย ลงวันที่ 9 ธันวำคม 2562 เป็นจ ำนวนเงิน  
2,000,000.00 บำท  โดยมีวัตถุประสงค์กำรกู้ยืม
เง ินเพื ่อใช ้ ในกำรประกอบธุรกิจกิจกำรหำง
สรรพสินค้ำพลำซ่ำ พื้นที่ให้เช่ำเพื่อกำรค้ำ เงิน
ก ู ้ย ืมระยะส ั ้นด ังกล ่ำวเป ็นเง ินก ู ้ย ืมท ี ่ ไม ่ มี
หลักประกัน มีกำรคิดดอกเบ้ียระหว่ำงกันในอัตรำ
ร้อยละ 9 ต่อปี ระยะเวลำตำมสัญญำ 1 ปี  

 

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้รับทรำบแล้วว่ำเงิน
กู ้ยืมระยะสั ้น ดอกเบี ้ยค้ำงรับและดอกเบี ้ยรับ
ดังกล่ำวเป็นไปตำมเงื ่อนไขที่ก ำหนดในสัญญำ
กู้ยืมเงินระหว่ำงกันและเป็นกำรให้กำรช่วยเหลือ
ทำงกำรเงินของบริษัท 

 

 

 

ดอกเบี้ยค้ำงรับจำก
เงินกู้ยืมระยสั้น 

- 0.01 

ดอกเบี้ยรับจำกเงิน
กู้ยืมระยะสั้น 

- 0.01 

เงินให้กู้ยืมระยะสั้น 

 

 

- 20.00 ALL RETAIL 1 ได้ท ำสัญญำกู ้ย ืมเง ินระยะสั้น
ตำมเงื่อนไขในสัญญำระหว่ำงบริษัทฯ และบริษัท
ย่อย ลงวันที่ 17 ธันวำคม 2562 เป็นจ ำนวนเงิน 
20,000,000.00 บำท  โดยมีวัตถุประสงค์กำร
กู้ยืมเงินเพื่อใช้ในกำรประกอบธุรกิจกิจกำรหำง

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้รับทรำบแล้วว่ำเงิน
กู ้ยืมระยะสั ้น ดอกเบี ้ยค้ำงรับและดอกเบี ้ยรับ
ดังกล่ำวเป็นไปตำมเงื ่อนไขที่ก ำหนดในสัญญำ
กู้ยืมเงินระหว่ำงกันและเป็นกำรให้กำรช่วยเหลือ
ทำงกำรเงินของบริษัท ดอกเบี้ยค้ำงรับจำก

เงินกู้ยืมระยสั้น 

- 0.07 



 

 

 141 แบบ 56-1 ประจ ำปี 2562 บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกัด (มหำชน) 

บรษิัท บรษิัทยอ่ย ประเภทรำยกำร มูลคำ่รำยกำร(ล้ำนบำท) ลักษณะรำยกำร/เงือ่นไขทีส่ ำคญั  ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

ณ 31 ธ.ค. 61 ณ 31 ธ.ค. 62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALL RETAIL 1 

 

 

 

ดอกเบี้ยรับจำกเงิน
กู้ยืมระยะสั้น 

- 0.07 
สรรพสินค้ำพลำซ่ำ พื้นท่ีให้เช่ำเพื่อกำรค้ำ เงิน
ก ู ้ย ืมระยะส ั ้นด ังกล ่ำวเป ็นเง ินก ู ้ย ืมท ี ่ ไม ่ มี
หลักประกัน มีกำรคิดดอกเบ้ียระหว่ำงกันในอัตรำ
ร้อยละ 9 ต่อปี ระยะเวลำตำมสัญญำ 1 ปี  

 

 

 

 

เงินให้กู้ยืมระยะสั้น 

 

 

- 6.00 ALL RETAIL 1 ได้ท ำสัญญำกู ้ย ืมเง ินระยะสั้น
ตำมเงื่อนไขในสัญญำระหว่ำงบริษัทฯ และบริษัท
ย่อย ลงวันที่ 25 ธันวำคม 2562 เป็นจ ำนวนเงิน  
6,000,000.00 บำท  โดยมีวัตถุประสงค์กำรกู้ยืม
เง ินเพื ่อใช ้ ในกำรประกอบธุรกิจกิจกำรหำง
สรรพสินค้ำพลำซ่ำ พื้นที่ให้เช่ำเพื่อกำรค้ำ เงิน
ก ู ้ย ืมระยะส ั ้นด ังกล ่ำวเป ็น เง ินก ู ้ย ืมท ี ่ ไ ม่ มี
หลักประกัน มีกำรคิดดอกเบ้ียระหว่ำงกันในอัตรำ
ร้อยละ 9 ต่อปี ระยะเวลำตำมสัญญำ 1 ปี  

 

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้รับทรำบแล้วว่ำเงิน
กู ้ยืมระยะสั ้น ดอกเบี ้ยค้ำงรับและดอกเบี ้ยรับ
ดังกล่ำวเป็นไปตำมเงื ่อนไขที่ก ำหนดในสัญญำ
กู้ยืมเงินระหว่ำงกันและเป็นกำรให้กำรช่วยเหลือ
ทำงกำรเงินของบริษัท 

 

ดอกเบี้ยค้ำงรับจำก
เงินกู้ยืมระยสั้น 

- 0.01 

ดอกเบี้ยรับจำกเงิน
กู้ยืมระยะสั้น 

- 0.01 

ลูกหนี้กิจกำรอ่ืน - 150.00 ALL เข้ำซื้อสิทธิกำรเช่ำช่วงอำคำรศูนย์กำรค้ำ 
เดอะ น ิว ฟอร ั ่ม พลำซ ่ำ ตำมมต ิท ี ่ประ ชุม
คณะกรรมกำรบริษัท ครั้งท่ี 4/2562 เม่ือวันท่ี 10 
มิถุนำยน 2562 เป็นจ ำนวนเงิน 150,000,000.00 
บำท  

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้รับทรำบแล้วว่ำกำร
เข้ำซื้อสิทธิกำรเช่ำช่วงอำคำรศูนย์กำรค้ำ เดอะ 
นิว ฟอรั่ม พลำซ่ำดังกล่ำวเป็นเป็นกำรให้กำร
ช่วยเหลือทำงกำรเงินของบริษัทซึ่งเป็นรำนกำรที
สมเหตุสมผล 
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3.  รำยกำรค ้ำประกันเงินกู้สถำบันกำรเงิน 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 กรรมกำรและผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ มีกำรค ้ำประกันวงเงินสินเชื่อให้แก่บริษัทฯ โดยไม่คิดค่ำธรรมเนียมใดๆ มีดังต่อไปนี้  
หน่วย: ล้ำนบำท 

บคุคลทีอ่ำจมคีวำม
ขัดแยง้ 

ผูกู้ ้
ค ำ้

ประกนั 
จ ำนอง 

วงเงนิรวม ณ 
31 ธ.ค. 62 

ภำระหนี้
คงเหลอื ณ ลักษณะของรำยกำร ควำมจ ำเป็นและควำมสมเหตุสมผล 

31 ธ.ค. 62 

นำยธนำกร ธนวริทธิ์ ALL  - 4,788.81 2,328.41 เป ็นกำรค  ้ ำประก ันส ่วนบ ุคคล
ส ำหร ับค  ้ำประกันเง ินกู ้ย ืมจำก
สถำบันกำรเงินของบริษัทฯ  

ควำมจ ำเป็นของกำรท ำรำยกำร 

กำรค ้ำประกันนี้เป็นไปตำมเงื่อนไขในกำรกู้ยืมเงินของสถำบัน
กำรเงิน เพ่ือใช้เป็นเพ่ือใช้ประโยชน์ในกำรประกอบธุรกิจพัฒนำ
โครงกำรอสังหำริมทรัพย์ โดยเป็นเงินกู้ยืมประเภท เงินกู้ระยะ
ยำว ซ่ึงเป็นรำยกำรท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ  

ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นชอบถึงควำมจ ำเป็นและ
ควำมสมเหตุสมผลของรำยกำร รวมถึงเงื่อนไขในกำรท ำ
รำยกำรดังกล่ำว และกำรไม่คิดค่ำธรรมเนียมโดยผู้ค ้ำ
ประกัน เนื่องจำกเป็นรำยกำรที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกำร
ประกอบธุรกิจของบริษัทฯ อย่ำงไรก็ดี โดยทั่วไปธนำคำร
จะท ำกำรปลดภำระค ้ำประกันหลังจำกที ่บร ิษั ทฯ ได้
ด ำเนินกำรเสนอขำยหุ้นให้กับประชำชนแล้ว ซึ่งบริษัทฯ อยู่
ระหว่ำงกำรเจรจำกับสถำบันกำรเงินผู้ให้กู้เรื่องกำรปลด
ภำระค ้ำประกันให้แก่กรรมกำรของบริษัทฯ  
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4.  มำตรกำรหรือขั้นตอนกำรอนุมัติกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกัน 
 

บริษัทฯ ได้ให้ควำมส ำคัญต่อกำรป้องกันรำยกำรที่อำจเป็นควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์จำกกำรท ำรำยกำร
ระหว่ำงกลุ่มบริษัทกับกรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร และบุคคลอื่นที่มีควำมเกี่ยวข้องกัน จึงได้ก ำหนดนโยบำยและ
มำตรกำรกำรท ำกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกัน โดยมีหลักกำรที่ส ำคัญดังต่อไปนี้ 
 

1. กรรมกำรบริษทัและผูบ้ริหำรตอ้งแจง้ใหบ้ริษทัฯ ทรำบถึงรำยกำรระหว่ำงกันกับกลุ่มบริษัทที่อำจก่อให้เกิด
ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ 
 

2. หลีกเลี่ยงกำรท ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกับกรรมกำรบริษัท และผู้บริหำรที่อำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในกรณีที ่จ ำเป็นต้องท ำรำยกำรนั ้น ให้มีกำรน ำเสนอรำยกำรดังกล่ำวต่อ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อพิจำรณำให้ควำมเห็นก่อนเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมกำรบริหำร หรือ
คณะกรรมกำรบริษัท โดยต้องเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และกำรเปิดเผยข้อมูลรำยกำรที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ 
กรรมกำรบริษัท ผูบ้ริหำร หรือบุคคลอื่นที่มีควำมเกี่ยวข้องกันที่มีส่วนได้เสียในรำยกำรนั้นจะต้องไม่มีส่วน
ในกำรพิจำรณำอนุมัติ 
 

3. ผู้บริหำรและพนักงำนต้องปฏิบัติตำมข้อบังคับของบริษัทฯ และจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ 
เป็นที่เชื่อถือและไว้วำงใจของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำย  
 

ขั้นตอนในกำรท ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันหรือรำยกำรระหว่ำงกัน 
 

1. กำรท ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันหรือรำยกำรระหว่ำงกันบริษัทฯ จะใช้เกณฑ์เช่นเดียวกับลูกค้ำทั่วไปซึ่งต้องเป็น
ธรรมและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ 
 

2. บริษัทฯ จะพิจำรณำเปรียบเทียบรำคำสินค้ำหรือบริกำรกับรำคำภำยนอก 
 

3. บริษัทฯ อำจใช้ประโยชน์จำกรำยงำนของผู้ประเมินอิสระ มำท ำกำรเปรียบเทียบรำคำส ำหรับรำยกำร
ระหว่ำงกันที่ส ำคัญ 
 

4. บริษัทฯ ต้องพิจำรณำกำรท ำรำยกำรเกี่ยวโยงกันและรำยกำรระหว่ำงกัน เงื่อนไข ข้อจ ำกัด และกำรอนมุตัิ 
ให้เป็นไปตำมประกำศตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน ประกำศ
คณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และกฎอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมกำรตลำดทุน 
 

5. บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลกำรท ำรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ หรือ รำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน 
หรือ รำยกำรระหว่ำงกัน ตำมหลักเกณฑ์ที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก ำหนด โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี และรำยงำน
ประจ ำปี หรือแบบรำยงำนอื่นใด ตำมแต่กรณี 
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6. บริษัทฯ จัดให้มีมำตรกำรควบคุม ตรวจสอบและสอบทำนกำรท ำรำยกำรที่เกี ่ยวโยงกันตำมแผนงำน
ตรวจสอบโดยส่วนงำนตรวจสอบภำยใน ซึ่งต้องรำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

 

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ก ำหนดหลักกำรในกำรอนุมัติกำรเข้ำท ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันตำมหลักเกณฑ์กำรวัดขนำด
รำยกำร อ ำนำจด ำเนินกำรและกำรเปิดเผยข้อมูลต่อตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของบริษัทจดทะเบียนซึ่ง
อ้ำงอิงประกำศตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน ประกำศคณะกรรมกำร
ก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และกฎอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมกำรตลำดทุน  
 

5.  นโยบำยและแนวโน้มกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกันในอนำคต  
 

ในอนำคตหำกกลุ่มบริษัทมีควำมจ ำเป็นต้องท ำรำยกำรระหว่ำงกันกับบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง กลุ่มบริษัทจะ
ก ำหนดเงื่อนไขต่ำงๆ ให้เป็นไปตำมลักษณะรำยกำรธุรกิจปกติและเป็นรำคำตลำดซึ่งสำมำรถอ้ำงอิงเปรียบเทียบ
ได้กับเงื ่อนไขหรือรำคำที่เกิดขึ ้นกับรำยกำรประเภทเดียวกันที่กลุ ่มบริษัทกระท ำกับบุคคลภำยนอก ทั้งนี้ 
คณะกรรมกำรตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรเข้ำท ำรำยกำร  และรำคำที่ใช้ส ำหรับรำยกำรดังกล่ำว
ต้องประเมินได้และเปรียบเทียบได้กับรำคำตลำด  ในกรณีที่ไม่มีรำคำเปรียบเทียบ รำคำส ำหรับกำรท ำรำยกำร
ระหว่ำงกันดังกล่ำวจะต้องเป็นรำคำที่เหมำะสมและเป็นประโยชน์สูงสุดแก่กลุ่มบริษัท และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  
หำกคณะกรรมกำรตรวจสอบไม่มีควำมช ำนำญในกำรพิจำรณำรำยกำรระหว่ำงกันที่อำจเกิดขึ้น  บริษัทฯ จะจัด
ให้ผู้เชี่ยวชำญอิสระเป็นผู้ให้ควำมเห็นเกี่ยวกับรำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำวได้  เพื่อน ำไปประกอบกำรตัดสินใจ
ของคณะกรรมกำร  คณะกรรมกำรตรวจสอบ หรือ ผู้ถือหุ้น  แต่กรรมกำรบริษัทผู้มีส่วนได้เสียจะไม่มีสิทธิออก
เสียในรำยกำรดังกล่ำว  และจะมีกำรเปิดเผยรำยกำรระหว่ำงกันในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินที่ตรวจสอบหรือ
สอบทำนโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รำยงำนประจ ำปี และแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี 
 

รำยกำรระหว่ำงกันที่อำจเกิดขึ้นในอนำคตนั้น กรรมกำรบริษัทจะต้องปฏิบัติตำมระเบียบต่ำงๆ ที่ได้ก ำหนดขึ้น
และกรรมกำรบริษัทจะต้องไม่อนุมัติรำยกำรใดๆ ที่ตนหรือบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ในลักษณะ
อื่นใดกับกลุ่มบริษัท และจะต้องเปิดเผยรำยกำรดังกล่ำวต่อคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อให้คณะกรรมกำรบริษัท
พิจำรณำ ซึ่งกลุ่มบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และ
ข้อบังคับ ประกำศ ค ำสั่ง หรือข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงกำรปฏิบัติตำม
ข้อก ำหนดที่เกี่ยวกับกำรเปิดเผยข้อมูลกำรท ำรำยกำรเกี่ยวโยงกันและกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งทรัพย์สินของ
บริษัทฯ และบริษัทย่อย และตำมมำตรฐำนบัญชีโดยเคร่งครัด  
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

สว่นที ่3 

 

ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
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14. ขอ้มลูทำงกำรเงนิทีส่ ำคญั 

10.1. สรุปรำยงำนกำรสอบบัญชี 

 

สรุปควำมเห็นของผู้สอบบัญชี 
 

ควำมเห็นผู้สอบบัญชีส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560 
 

ประเภทควำมเห็นของผู้สอบบัญชี :  ไม่มีเงื่อนไขและไม่มีข้อสังเกต 

 งบกำรเงินจัดท ำโดยถูกต้องตำมที่ควรในสำระส ำคัญ 

 ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
 

ควำมเห็นผู้สอบบัญชีส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 
 

ประเภทควำมเห็นของผู้สอบบัญชี :  ไม่มีเงื่อนไขและไม่มีข้อสังเกต 

 งบกำรเงินจัดท ำโดยถูกต้องตำมที่ควรในสำระส ำคัญ 

 ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
 

ควำมเห็นผู้สอบบัญชีส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 
 

ประเภทควำมเห็นของผู้สอบบัญชี :  ไม่มีเงื่อนไขและไม่มีข้อสังเกต 

 งบกำรเงินจัดท ำโดยถูกต้องตำมที่ควรในสำระส ำคัญ 

 ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

 

 

 

 

 

 

รอบบัญช ี งบกำรเงนิ ผูส้อบบญัชรีบัอนญุำต 
ผูส้อบบญัชรีบั
อนญุำตเลขที ่

บรษิทัผูส้อบบญัชี 

ส ำหรับปีสิ้นสุด 

31 ธันวำคม 2560 
งบกำรเงินรวม คุณยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพำน 9445 บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ำกัด 

ส ำหรับปีสิ้นสุด 

31 ธันวำคม 2561 
งบกำรเงินรวม คุณยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพำน 9445 บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ำกัด 

ส ำหรับปีสิ้นสุด 

31 ธันวำคม 2562 
งบกำรเงินรวม คุณยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพำน 9445 บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ำกัด 
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ตำรำงสรปุงบกำรเงนิรวม 
 

งบแสดงฐำนะกำรเงินรวม 
 

ตำรำงสรุปงบกำรเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

 งบแสดงฐำนะกำรเงินรวม 

                                                                                                                                                                                                            หน่วย : ล้ำนบำท 

รำยละเอยีด 

31 ธนัวำคม 2560 31 ธนัวำคม 2561 31 ธนัวำคม 2562 

ลบ. รอ้ยละ ลบ. รอ้ยละ ลบ. รอ้ยละ 
สนิทรพัย ์             

สนิทรพัยห์มนุเวยีน             

  เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสด 326.27 12.81 295.79 4.92 398.75 5.23 

  เงินลงทนุช่ัวครำว  69.04 2.71 1.39 0.02 251.58 3.30 

  ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น 34.71  1.36 93.00 1.55 182.08 2.39 

  ต้นทุนในกำรได้มำซ่ึงสัญญำทีท่ ำกบัลกูค้ำ 98.07 3.85 157.25 2.62 112.84 1.48 

  เงินใหกู้้ยมืระยะสัน้แกบุ่คคลและกิจกำรที่เกีย่วข้องกัน 0.95  0.04 - - - - 
  เงินมัดจ ำค่ำที่ดิน 251.20  9.87 165.00 2.75 865.99 11.35 

  ต้นทุนโครงกำรพัฒนำอสงัหำริมทรัพย์เพื่อขำย - สทุธ ิ 1,493.82  58.67 4,020.19 66.89 4,175.29 54.71 

  สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - - - - 2.55 0.03 

รวมสนิทรพัยห์มนุเวยีน 2,274.06  89.31 4,732.62 78.74 5,989.08 78.48 

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน     
 

  
 

  เงินลงทนุระยะสัน้ทีม่ีภำระผูกพนั 19.84 0.78 54.24 0.90 54.39 0.71 

  เงินใหกู้้ยมืระยะยำวแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน – สุทธ ิ 157.80 6.20 449.54 7.48 516.18 6.76 

  เงินลงทนุในกิจกำรร่วมค้ำ 2.37 0.09 12.36 0.21 5.81 0.08 

 ที่ดินรอกำรพัฒนำ - - 614.02 10.22 614.02 8.05 

 อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทนุ – สุทธ ิ - - - - 305.92 4.01 

  ส่วนปรับปรุงอำคำรและอุปกรณ์ - สุทธ ิ 73.17 2.87 90.58 1.51 72.13 0.95 

  สินทรัพย์ไม่มตีัวตน - สุทธ ิ 4.46 0.18 7.93 0.13 9.10 0.12 

  สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี – สทุธ ิ 2.15 0.08 30.05 0.50 27.81 0.36 

  สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอืน่ 12.33 0.48 19.06 0.32 37.17 0.49 

รวมสนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน 272.12 10.69 1,277.78 21.26 1,642.53 21.52 

รวมสนิทรพัย ์ 2,546.18 100.00 6,010.40 100.00 7,631,62 100.00 
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 งบแสดงฐำนะทำงกำรเงินรวม (ต่อ) 
  หน่วย : ล้ำนบำท 

รำยละเอยีด 
31 ธนัวำคม 2560 31 ธนัวำคม 2561 31 ธนัวำคม 2562 

ลำ้นบำท รอ้ยละ ลำ้นบำท รอ้ยละ ลำ้นบำท รอ้ยละ 
หนีส้นิและสว่นของผูถ้อืหุน้             

หนีส้นิ             

หนีส้นิหมนุเวยีน             

  เงินกู้ยมืระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน – สุทธ ิ - - 395.95 6.59 400.00 5.24 

 เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้หมุนเวียนอื่น 168.80 6.63 326.75 5.44 572.56 7.50 

  หนี้สินตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงินที่ถงึก ำหนดช ำระภำยใน 1 ป ี 0.66 0.03 2.88 0.05 3.40 0.04 

  เงินกู้ยมืระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินที่ถึงก ำหนดช ำระภำยใน 1 ป ี 421.49 16.55 1,507.93 25.09 1,649.74 21.62 

  เงินกู้ยมืระยะสั้นจำกบุคคลภำยนอก 225.00 8.84 150.00 2.50 160.00 2.10 

  หุ้นกูท้ี่ถึงก ำหนดช ำระภำยใน 1 ป ี - - 338.23 5.63 583.88 7.65 

  รำยได้รับล่วงหน้ำจำกลูกค้ำ 727.15 28.56 1,026.61 17.08 827.35 10.84 

 เงินรับล่วงหน้ำค่ำที่ดิน - - 155.00 2.58 354.30 4.64 

  ภำษีเงินได้ค้ำงจ่ำย 16.15 0.63 81.80 1.36 62.22 0.82 

รวมหนีส้นิหมนุเวยีน 1,559.25 61.24 3,985.15 66.30 4,613.45 60.45 

หนีส้นิไมห่มนุเวยีน       

  เจ้ำหนี้เงินประกันผลงำน - - 8.38 0.14 20.47 0.27 

 หนี้สินตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน – สุทธ ิ 1.86 0.07 10.12 0.17 23.12 0.30 

  เงินกู้ยมืระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน – สุทธ ิ 309.14 12.14 614.97 10.23 152.18 1.99 

 เงินกู้ยมืระยะยำวจำกบุคคลภำยนอก – สุทธ ิ - - - - 111.57 1.46 

  หุ้นกู้ – สุทธ ิ 177.34 6.96 583.16 9.70 687.15 9.00 

  ประมำณกำรหนี้สินจำกกำรรับประกันรำยได้ค่ำเช่ำ 5.52 0.22 28.21 0.47 15.81 0.21 

 ประมำณกำรหนี้สินไม่หมนุเวียนส ำหรับผลประโยชน์พนักงำน 5.30 0.21 6.87 0.11 18.63 0.24 

  หนี้สินไม่หมนุเวียนอื่น - - 1.07 0.02 9.22 0.12 

รวมหนีส้นิไมห่มนุเวยีน 499.16 19.60 1,252.78 20.84 1,038,15 13.60 

รวมหนีส้นิ 2,058.41 80.84 5,237.93 87.15 5,651.60 74.06 

สว่นของผูถ้ือหุน้       

ทุนเรือนหุ้น       

  ทุนจดทะเบียน 410.00   560.00  
 

560.00  
 

  ทุนที่ออกและช ำระเต็มมูลค่ำแล้ว 410.00  16.10 410.00  6.82  560.00  7.34 

 ส่วนเกินมลูค่ำหุ้นสำมัญ - - - - 560.36 7.34 

  ส่วนเกินจำกกำรรวมธุรกิจภำยใต้กำรควบคุมเดียวกัน (2.47) (0.10) (2.47) (0.04) (2.47) (0.03) 
ก ำไรสะสม           

          จัดสรรแล้ว           

          ส ำรองตำมกฎหมำย 5.02  0.20 25.93  0.43  53.77 0.70 

          ยังไม่ได้จัดสรร 75.21 2.95 339.00  5.64  808.34 10.59 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 487.76  19.16 772.45  12.85  1,980.00 25.94 

  ส่วนได้เสียที่ไมม่ีอ ำนำจควบคุม 0.02 0.00 0.02 0.00 0.02 0.00 

รวมสว่นของผูถ้อืหุน้ 487.78  16.16 772.47  12.85  1,980.02 25.94 

รวมหนีส้นิและสว่นของผูถ้อืหุน้ 2,546.18  100.00 6,010.40  100.00  7,631,62 100.00 
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 งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม 

หน่วย : ล้ำนบำท 

รำยละเอยีด 
31 ธนัวำคม 2560 31 ธนัวำคม 2561 31 ธนัวำคม 2562 

ลำ้นบำท รอ้ยละ ลำ้นบำท รอ้ยละ ลำ้นบำท รอ้ยละ 
รำยได ้

      

 รำยได้จำกกำรขำยอสงัหำริมทรัพย ์ 633.39 88.65 1,938.61 84.19 2,347.03 80.43 

 รำยได้จำกกำรใหบ้ริกำร 62.38 8.73 203.40 8.83 48.17 1.65 

 รำยได้ค่ำนำยหน้ำจำกกำรขำยที่ดิน - - 117.95 5.12 442.51 15.16 

 รำยได้เงนิปนัผล - - - - - - 
 รำยได้อื่น 18.73 2.62 42.59 1.85 80.51 2.76 

รวมรำยได ้ 714.50 100.00 2,302.56 100.00 2,918.21 100.00 

คำ่ใชจ้ำ่ย       

 ต้นทุนขำยอสังหำริมทรัพย ์ 347.60 48.65 1,269.36 55.13 1,553.14 53.22 

 ต้นทุนกำรให้บริกำร 18.07 2.53 78.76 3.42 30.06 1.03 

 ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย 129.91 18.18 281.57 12.23 328.22 11.25 

 ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 98.81 13.83 188.74 8.20 250.27 8.58 

รวมคำ่ใชจ้ำ่ย 594.39 83.19 1,818.42 79.97 2,161.68 74.08 

ก ำไรกอ่นสว่นแบง่ขำดทนุจำกเงนิลงทนุใน 

     กจิกำรรว่มคำ้ ตน้ทนุทำงกำรเงนิและภำษเีงนิได ้

120.11 16.81 484.13 21.03 756.54 25.92 

 ส่วนแบ่งขำดทนุจำกเงนิลงทนุในกิจกำรร่วมค้ำ (7.83) (1.10) (11.22) (0.49) (60.63) (2.08) 
ก ำไรกอ่นตน้ทนุทำงกำรเงนิและภำษเีงนิได ้ 112.28 15.72 472.91 20.54 695.91 23.85 

 ต้นทุนทำงกำรเงนิ (7.38) (1.03) (35.69) (1.55) (60.82) (2.08) 
ก ำไรกอ่นภำษเีงนิได ้ 104.90 14.68 437.24 18.99 635.09 21.76 

 ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงนิได้ (24.10) (3.37) (93.81) (4.07) (134.00) (4.59) 
ก ำไรส ำหรบัป ี 80.80 11.31 343.41 14.91 501.09 17.17 

 

ผลก ำไร(ขำดทนุ)จำกกำรประมำณกำรตำมหลกั
คณิตศำสตร์ประกนัภัยส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์
ของพนักงำน - สทุธิภำษ ี

(1.08) (0.15) 1.30 0.06 (3.90) (0.13) 

ก ำไร (ขำดทนุ) เบด็เสรจ็รวม 79.72 11.16 344.72 14.97 497.19 17.04 

กำรแบง่ก ำไร (ขำดทนุ)       

 ส่วนที่เปน็ของผู้ถือหุ้นบริษทัใหญ่ 80.80 11.31 343.42 14.91 501.09 17.17 

 ส่วนที่เปน็ของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคมุ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

กำรแบง่ก ำไร (ขำดทนุ) เบด็เสรจ็รวม       

 ส่วนที่เปน็ของผู้ถือหุ้นบริษทัใหญ่ 80.80 11.31 344.72 14.97 497.19 17.04 

 ส่วนที่เปน็ของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคมุ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ก ำไรตอ่หุน้ขัน้พืน้ฐำน 0.20 0.84 0.98 

จ ำนวนหุ้นสำมัญถัวเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนกัที่ออกจ ำหนำ่ยและ
ช ำระแล้ว (ล้ำนหุน้) 

410,000,000 410,000,000 510,273,973 
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 งบกระแสเงินสดรวม 

หน่วย : ล้ำนบำท 

รำยละเอยีด 31 ธนัวำคม 2560 31 ธนัวำคม 2561 31 ธนัวำคม 2562 

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมด ำเนนิงำน    

ก ำไรก่อนภำษีเงนิได้ 104.89 343.41 501.09 

ปรับกระทบก ำไรก่อนภำษีเงนิได้เป็นเงินสดสุทธิรับ(จ่ำย) จำกกิจกรรมด ำเนนิงำน    

 ก ำไรที่ยงัไม่เกิดข้ึนจริงจำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำเงินลงทุน (0.08) (0.01) (0.03) 
 ก ำไรจำกกำรขำยเงินลงทุนช่ัวครำว (0.46) (0.34) (0.16) 
 ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพยถ์ำวร (0.20)   

 ส่วนแบง่ขำดทุนจำกเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ 7.83 11.22 60.63 

 ตัดก ำไรระหว่ำงกนัของรำยได้ค่ำนำยหน้ำจำกกำรขำยที่ดินใหก้ิจกำรร่วมค้ำ  122.76  

 ตัดขำดทุนดอกเบีย้ระหว่ำงกนัจำกกำรใหกู้้ยมืเงินระยะยำว   (22.30) 
 ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจ ำหน่ำย 17.75 51.08 49.07 

 ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของสนิทรัพย์ถำวร   1.57 

 (ก ำไร)ขำดทุนจำกกำรตัดจ ำหนำ่ยสินทรัพย์ถำวร (0.20) 4.96 (0.60) 
 ประมำณกำรหนีส้ินไม่หมุนเวียนส ำหรับผลประโยชน์พนักงำน 3.10 3.20 6.89 

 ประมำณกำรหนีส้ินจำกกำรรับประกนัรำยได้ค่ำเช่ำ 3.05 31.45  

 รำยได้ดอกเบี้ย  (7.59) (7.54) 
 ค่ำใช้จ่ำยดอกเบี้ยจ่ำย 7.39 35.69 60.82 

 ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงนิได้  93.81 134.00 

ก ำไรจำกกำรด ำเนนิงำนกอ่นกำรเปลีย่นแปลงในสนิทรพัยแ์ละหนีส้นิด ำเนนิงำน 143.27 689.65 783.45 

กำรเปลี่ยนแปลงในสนิทรัพย์ด ำเนินงำน(เพิ่มข้ึน)ลดลง    

 ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (29.35) (58.30) (88.93) 
 ต้นทุนในกำรได้มำซ่ึงสัญญำทีท่ ำกบัลกูค้ำ (96.53) (59.18) 44.40 

 เงินมัดจ ำค่ำที่ดินและห้องชุด (251.20) (318.99) (768.53) 
 ต้นทุนโครงกำรพัฒนำอสงัหำริมทรัพย์เพือ่ขำย 785.84 498.04 559.93 

 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น   (2.55) 
 ที่ดินรอกำรพัฒนำ  (154.39)  

 สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอืน่ 8.54 (1.44) (23.16) 
กำรเปลี่ยนแปลงในหนี้สนิด ำเนินงำนเพิม่ข้ึน(ลดลง)    

 เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนีห้มนุเวียนอืน่ 91.97 154.70 173.35 

 เงินรับล่วงหน้ำจำกลกูค้ำ 572.87 278.54 (214.97) 
 เงินรับล่วงหน้ำค่ำที่ดิน  155.00 199.30 

 เจ้ำหนี้เงินประกนัผลงำน  8.38 12.09 

 หนี้สนิไมห่มนุเวียนอืน่  1.06 8.15 

เงนิสดรบัจำกกจิกรรมด ำเนนิงำน 1,225.41 1,193.07 682.53 

 จ่ำยช ำระหนีส้ินจำกกำรรับประกนัรำยได้คำ่เช่ำ 6.20 (9.61) (12.40) 
 ดอกเบี้ยรับ  1.00 12.43 

 จ่ำยดอกเบี้ย (75.84) (141.04) (177.86) 
 จ่ำยภำษีเงนิได้ (16.80) (56.39) (150.51) 
เงนิสดสทุธไิดม้ำจำกกจิกรรมด ำเนนิงำน 1,126.58 987.05 354.20 

    

 

 

 

 

 



 

 

 

150 แบบ 56-1 ประจ ำปี 2562 บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกัด (มหำชน) 

 งบกระแสเงินสดรวม (ต่อ) 
หน่วย : ล้ำนบำท 

รำยละเอยีด 
   

31 ธนัวำคม 2560 31 ธนัวำคม 2561 31 ธนัวำคม 2562 

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมลงทนุ    

 เงินลงทนุระยะสัน้ทีต่ิดภำระค ้ำประกนัเพิ่มข้ึน (5.02) (33.10)  

 เงินสดรับจำกกำรจ ำหน่ำยเงนิลงทนุช่ัวครำว 171.50 268.00 250.00 

 เงินสดจ่ำยซ้ือเงนิลงทนุช่ัวครำว (254.82) (200.00) (500.00) 
 เงินสดรับจำกเงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจกำรที่เกีย่วข้องกนั 2.93 0.95  

 เงินสดจ่ำยเงนิใหกู้้ยมืระยะสัน้แกก่ิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (1.15)   

 เงินสดจ่ำยเงนิใหกู้้ยมืระยะยำวแก่กิจกำรทีเ่กี่ยวข้องกนั (157.80) (372.30) (98.43) 
 เงินสดจ่ำยซ้ือเงนิลงทนุในกำรร่วมค้ำ (10.20) (63.42)  

 เงินสดจ่ำยซ้ืออสงัหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน   (217.01) 
 เงินสดจ่ำยซ้ือสนิทรัพย์ถำวร (68.79) (58.17) (38.31) 
 เงินสดรับจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย์ถำวร 10.29 1.79 3.80 

 เงินสดจ่ำยซ้ือสนิทรัพย์ไมม่ีตัวตน (1.27) (4.26) (2.95) 
 เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทนุ (314.33) (460.51) (602.90) 
กระแสเงนิสดจำกกิจกรรมจัดหำเงนิ :    

 เงินสดจ่ำยหนีส้ินภำยใตส้ัญญำเช่ำทำงกำรเงิน (1.17) (1.32) (2.89) 
 เงินสดรับจำกเงินกู้ยมืระยะสัน้จำกบุคคลภำยนอก  150.00 240.00 

 เงินสดจ่ำยช ำระคนืเงนิกูย้ืมระยะสั้นจำกบคุคลภำยนอก  (225.00) (230.00) 
 เงินสดจ่ำยช ำระคนืเงนิกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน (409.44) (1,157.02) (814.23) 
 เงินสดรับจำกเงินกู้ยมืระยะยำวจำกบุคคลภำยนอก   111.51 

 เงินสดจ่ำยช ำระคนืเงนิกูย้ืมระยะยำวจำกบคุคลภำยนอก (148.00)   

 เงินสดรับจำกเงินกู้ยมืระยะสัน้จำกบุคคลทีเ่กี่ยวข้องกนั 1.94 80.00  

 เงินสดจ่ำยช ำระคนืเงนิกูย้ืมระยะสั้นจำกบคุคลที่เกีย่วข้องกนั (33.91) (80.00)  

 เงินสดรับจำกหุ้นกู ้  736.34 686.21 

 เงินสดจ่ำยช ำระคนืเงนิหุ้นกู ้   (349.30) 
 เงินสดรับจำกกำรเพิ่มทุนหุ้นสำมัญ   735.00 

 ค่ำใช้จ่ำยทำงตรงเกีย่วกบักำรจ ำหน่ำยหุ้นเพิ่มทนุ   (24.64) 
 เงินปนัผลจ่ำย  (60.02)  

 ส่วนของผู้มสี่วนได้เสียที่ไมม่ีอ ำนำจควบคมุเพิ่มข้ึน(ลดลง) (2.45)   

 เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมจดัหำเงนิ (593.03) (557.02) 351.67 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสดเพิ่มข้ึน(ลดลง)สทุธิ 219.21 (30.48) 102.96 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสดคงเหลือ ณ วันต้นงวด 107.06 326.27 295.79 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสดคงเหลือ ณ วันสิน้งวด 326.27 295.79 398.75 

    

 

  



 

 

 

151 แบบ 56-1 ประจ ำปี 2562 บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกัด (มหำชน) 

 อัตรำส่วนทำงกำรเงินที่ส ำคัญ 
 

รำยละเอยีด หนว่ย 31 ธนัวำคม 2560 31 ธนัวำคม 2561 31 ธนัวำคม 2562 

อตัรำสว่นสภำพคลอ่ง        

อัตรำส่วนสภำพคล่อง (เท่ำ) 1.46 1.19 1.30 

อัตรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็ว 1 (เท่ำ) 0.25 0.07 0.14 

อัตรำส่วนสภำพคล่องกระแสเงินสด  (เท่ำ) 1.17 0.36 0.08 

อัตรำส่วนหมุนเวียนลกูหนี้กำรค้ำ  (เท่ำ) 33.40 35.39 20.63 

ระยะเวลำเกบ็หนี้เฉลีย่ (วัน) 11 10 17 

อัตรำส่วนหมุนเวียนสนิค้ำคงเหลือ  (เท่ำ) 0.25 0.46 0.38 

ระยะเวลำขำยสนิค้ำเฉลีย่ (วัน) 1,434 792 963 

อัตรำส่วนหมุนเวียนเจ้ำหนี ้ (เท่ำ) 3.01 5.44 3.52 

ระยะเวลำช ำระหนี้เฉลี่ย (วัน) 121 67 103 

วงจรเงินสด (วัน) 1,324 736 877 

อตัรำสว่นแสดงควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร   
 

  

อัตรำก ำไรข้ันตน้ (ร้อยละ) 47.44 40.35 44.21 

อัตรำก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน 2 (ร้อยละ) 18.69 23.68 29.22 

อัตรำส่วนเงนิสดต่อกำรท ำก ำไร (ร้อยละ) 866.37 184.42 42.71 

อัตรำก ำไรสทุธ ิ (ร้อยละ) 11.31 14.91 17.17 

อัตรำผลตอบแทนผู้ถือหุน้ 3 (ร้อยละ) 17.99 54.50 36.41 

อตัรำสว่นแสดงประสทิธภิำพในกำรด ำเนนิงำน   
 

  

อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย ์ (ร้อยละ) 4.22 8.03 7.35 

อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพยถ์ำวร  (ร้อยละ) 191.45 481.83 676.26 

อัตรำกำรหมนุของสนิทรัพย์  (เท่ำ) 0.28 0.38 0.38 

อตัรำสว่นวเิครำะหน์โยบำยทำงกำรเงนิ   
 

  

อัตรำส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผู้ถือหุน้ (เท่ำ) 4.22 6.78 2.85 

อัตรำส่วนหนี้สนิทีม่ีภำระดอกเบีย้ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่ำ) 2.33 4.66 1.90 

อัตรำส่วนควำมสำมำรถช ำระหนี้ดอกเบี้ย (เท่ำ) 16.08 8.40 3.84 

อัตรำส่วนควำมสำมำรถช ำระภำระผูกพนั (cash basis) (เท่ำ) 7.28 3.76 2.54 

อัตรำกำรจ่ำยปนัผล (ร้อยละ) - - - 
1 อัตรำส่วนดังกล่ำวไม่รวมเงินล่วงหน้ำค่ำก่อสร้ำง และเงินมัดจ ำในกำรซื้อวัสดุ อุปกรณ์เพื่อตกแต่งห้องชุด 

2 ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนค ำนวณจำกก ำไรข้ันต้นหักด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร และส่วนแบ่งขำดทุนจำกเงินลงทุนในกิจกำรร่วมค้ำ 

3 ค ำนวณจำกก ำไร (ขำดทุน) ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ หำรด้วยส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ (เฉลี่ย) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

152 แบบ 56-1 ประจ ำปี 2562 บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกัด (มหำชน) 

15. กำรวเิครำะหแ์ละค ำอธบิำยของฝำ่ยจดักำร 

 

1.  ภำพรวมกำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท 
 

ส ำหรับ ปี 2561 และปี 2562 กลุ่มบริษัท มีรำยได้รวม จ ำนวน 2,302.56 ล้ำนบำท และ 2,918.22 ล้ำนบำท 
ตำมล ำดับ และมีก ำไรสุทธิ จ ำนวน 343.41 ล้ำนบำท และ 501.09 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ มี
รำยได้รวมเติบโตขึ ้นอย่ำงต่อเนื ่อง ซึ ่งรำยได้หลักของกลุ่มบริษัท คือ รำยได้จำกธุรกิจพัฒนำและขำย
อสังหำริมทรัพย์ โดยมำจำกกำรเพิ่มขึ้นของโครงกำรที่แล้วเสร็จ 
 

ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 กลุ่มบริษัท มีรำยได้จำกกำรขำยอสังหำริมทรัพย์ จ ำนวน 2,347.03 
ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 80.43 ของรำยได้รวม เพิ่มขึ้นจำกงวดเดียวกันของปีก่อนจ ำนวน 408.41 ล้ำน
บำท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 21.07 เนื่องจำก มีกำรรับรู้รำยได้จำกโครงกำรคอนโดมิเนียมต่อเนื่องจำกปี 2561 

จ ำนวน 3 โครงกำร และมีโครงกำรใหม่ที่เริ่มโอนกรรมสิทธิ์ของโครงกำรคอนโดมิเนียมและโครงกำรแนวรำบ 
จ ำนวน 1 โครงกำร คือ โครงกำร The Vision Nawamin 85 จึงท ำให้กลุ่มบริษัทฯ มีกำรรับรู้รำยได้เพิ่มขึ้นอย่ำง
ต่อเนื่อง 
 

อีกทั้งส ำหรับปี 2561 และปี 2562 กลุ่มบริษัทมีควำมสำมำรถในกำรท ำอัตรำก ำไรขั้นต้น 1,254.51 ล้ำนบำท 
และ 911.85 ล้ำนบำท คิดเป็นอัตรำก ำไรขั้นต้นร้อยละ 44.21 และร้อยละ 40.35 โดยระดับอัตรำก ำไรขั้นต้นสูงขึ้น
กว่ำปีก่อน เพื่อให้กำรบริหำรต้นทุนพัฒนำโครงกำรที่มีประสิทธิภำพของกลุ่มบริษัท ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและ
บริหำรของกลุ่มบริษัทส ำหรับปี 2561 และ ปี 2562 เท่ำกับ 470.31 ล้ำนบำท และ 578.48 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรที่สูงขึ้น มีสำเหตุหลักจำกกำรเพิ่มขึ้นของค่ำโฆษณำประชำสัมพันธ์  ค่ำส่งเสริม
กำรชำย ตำมจ ำนวนโครงกำรอสังหำริมทรัพย์ที่กลุ่มบริษัทเปิดขำยเพิ่มขึ้น ตลอดจนกำรเพิ่มขึ้นของค่ำใช้จ่ำย
เกี่ยวกับพนักงำนตำมธุรกิจที่เติบโตขึ้น โดยกลุ่มบริษัทมีกำรเพิ่มจ ำนวนบุคลำกรเพื่อรองรับกำรขำยตัวทำง
ธุรกิจอย่ำงต่อเนื่อง และมีกำรพิจำรณำเพิ่มอัตรำเงินเดือนตำมควำมเหมำะสมอย่ำงสม ่ำเสมอ  
 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นจำกปี 2561 จ ำนวน 1,621.22 ล้ำนบำท คิดเป็น
เพิ่มขึ้นร้อยละ 26.97 โดยส่วนใหญ่เป็นสินทรัพย์เกี่ยวกับต้นทุนโครงกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์เพื่อรองรับ
โครงกำรอสังหำริมทรัพย์ในอนำคต เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด เงินลงทุนในบริษัทร่วมค้ำ ส่วนของ
หนี้สินรวมเพิ่มขึ้น 413.67 ล้ำนบำท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.9 โดยหลักเป็นเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบัน
กำรเงินที่ถึงก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี หุ้นกู้ระยะยำว เพื่อใช้ส ำหรับกำรลงทุนในกำรพัฒนำโครงกำรอสังริมทรัพย์
ในอนำคต และเป็นเงินทุนหมุนเวียน นอกจำกนี้ ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 เพิ่มขึ้นจำกปี 2561 

จ ำนวน 1,207.55 ล้ำนบำท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 60.99 เนื่องจำกมีก ำไรสะสมเพิ่มขึ้นตำมผลประกอบกำร  
 

 

 



 

 

 

153 แบบ 56-1 ประจ ำปี 2562 บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกัด (มหำชน) 

 

รำยกำรที่ส ำคัญที่สะท้อนภำพผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษัท สรุปได้ดังนี้ 
 

รำยกำร (ลำ้นบำท) ป ี2561 ป ี2562 

รำยได้รวม 2,259.97  2,837.70  

ก ำไรขั้นต้น 911.85  1,254.51  

อัตรำก ำไรขั้นต้น (ร้อยละ) 40.35  44.21  

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร 510.66  578.48  

ก ำไรสุทธิ 343.41  501.09  

อัตรำก ำไรสทุธิ (ร้อยละ) 14.91  17.17  

* รำยได้รวมประกอบไปด้วย (ก) รำยได้จำกกำรขำยอสังหำริมทรัพย์ (ข) รำยได้จำกกำรให้บริกำร และ (ค) รำยได้จำกค่ำนำยหน้ำจำกกำรขำยที่ดิน 

 

2.   กำรวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำน 

 

รำยได้ 
 

 

 

 

โครงสรำ้งรำยได้ 

งบกำรเงนิรวม 

ส ำหรบัปสีิน้สดุวนัที ่ 

31 ธนัวำคม 2561 31 ธนัวำคม 2562 

ลำ้นบำท รอ้ยละ ลำ้นบำท รอ้ยละ 

1.ธุรกิจพัฒนำและขำย อสังหำริมทรัพย ์ 1,938.61  84.19  2,347.03  80.43  

2.รำยได้จำกกำรให้บริกำร 203.40  8.83  48.17  1.65  

3.รำยได้จำกค่ำนำยหน้ำจำกกำรขำยที่ดิน 117.95  5.12  442.51  15.16  

4.รำยได้อื่น 42.59  1.85  80.51  2.76  

รวมรำยได ้ 2,302.56  100.00  2,918.22  100.00  

 

 รำยได้จำกกำรขำยอสังหำริมทรัพย์ 
 

กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบำยในกำรรับรู้รำยได้จำกกำรขำยอสังหำริมทรัพย์เมื่อมีกำรโอนอ ำนำจกำรควบคุมให้แก่ผู้
ซื้อ กล่ำวคือ เมื่อมีกำรส่งมอบบ้ำนพร้อมที่ดินหรือหน่วยในอำคำรชุดและได้รับช ำระเงินจำกผู้ซื้อครบถ้วนแล้ว 
รำยได้จำกกำรขำยดังกล่ำวแสดงมูลค่ำตำมำรำคำในสัญญำซื้อขำยสุทธิจำกส่วนลด รำยได้จำกกำรขำย
อสังหำริมทรัพย์ส ำหรับปี 2561 และปี 2562 จ ำนวน   1,938.61 ล้ำนบำท และ 2,347.03 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ 
หรือคิดป็นร้อยละ 84.19 และร้อยละ 80.43 ของรำยได้รวม ตำมล ำดับ ดังนั้น จำกกำรเพิ่มขึ้นของงวดเดียวกัน 

ตำรำง: โครงสรำ้งรำยได ้
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เกิดจำกกำรรับรู้รำยได้จำกโครงกำรคอนโดมิเนียมและโครงกำรแนวรำบ ได้แก่ โครงกำร The Excel Groove 

มูลค่ำรวม 17.80 ล้ำนบำท โครงกำร The Excel Khukot มูลค่ำรวม 343.90 ล้ำนบำท โครงกำร Rise Rama 

9 มูลค่ำรวม 1,293.06 ล้ำนบำท และโครงกำร Hue มูลค่ำรวม 26.33 ล้ำนบำท และจำกกำรโอนกรรมสิทธิ์
โครงกำรแนวรำบ จ ำนวน 1 โครงกำร ได้แก่ โครงกำร The Vision Ladpao-Nawamin มูลค่ำรวม 510.94 ล้ำน
บำท อีกทั้งกลุ่มบริษัท ได้รำยได้พิเศษจำกกำรขำยที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้ำง โครงกำรมัยลำภ มูลค่ำรวม 155 

ล้ำนบำท  
 

รำยได้จำกกำรให้บริกำร  
 

ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562  กลุ่มบริษัทมีรำยได้จำกกำรให้บริกำร จ ำนวน 48.17 ล้ำนบำท คิดเป็น
ร้อยละ 1.65 ของรำยได้รวม ลดลงจ ำนวน 155.24 ล้ำนบำท เมื่อเทียบกับปีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวำคม 2561 

รำยได้จำกกำรให้บริกำร ลดลงจำกกำรขำยห้องชุดให้ผู้ประกอบกำรอสังหำริมทรัพย์รำยอื่นของบริษัทย่อย
ลดลง 
 

รำยได้ค่ำนำยหน้ำจำกกำรขำยที่ดิน  
 

ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562  กลุ่มบริษัทกลุ่มบริษัทมีรำยได้จำกกำรขำยที่จ ำนวน 442.51 ล้ำนบำท 
คิดเป็นร้อยละ 15.16 ของรำยได้รวม จำกกำรขำยที่ดิน จ ำนวน 3 แปลง ได้แก่ รำยได้จำกกำรขำยที่ดินแปลง
อุดมสุข มีก ำไรสุทธิ 85.65 ล้ำนบำท รำยได้จำกกำรขำยที่ดินแปลงส ำโรง มีก ำไรสุทธิ 124.99 ล้ำนบำท และ
รำยได้จำกกำรขำยที่ดินแปลง 20 มิถุนำ มีก ำไรสุทธิ 231.87 ล้ำนบำท 
 

รำยได้อื่น  
 

ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562  กลุ่มบริษัทมีรำยได้อื่น ประกอบด้วยรำยได้จำกกำรให้เช่ำ ดอกเบี้ยรับ 
รำยได้จำกกำรยกเลิกสัญญำ ก ำไรจำกอัตรำแลกเปลี่ยน รำยได้อื่นจำกกิจกำรที่เกี่ยวข้อง รำยได้ค่ำบริกำร และ
รำยได้อื่นๆ รวมเป็นจ ำนวน 80.51 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 2.76 ของรำยได้รวม เพิ่มขึ้นจำกงวดเดียวกันของปี 
2561 จ ำนวน 37.92 ล้ำนบำท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 89.04 ส่วนใหญ่รำยได้อื่นที่เพิ่มขึ้นเนื่องจำกกลุ่มบริษัทมี
รำยได้ค่ำบริหำรงำนโครงกำรกับบริษัทที่มีกำรร่วมลงทุน ได้แก่ โครงกำร The Excel Hideaway Sukhumvit 

50 และโครงกำร The Impression Ekkamai, รำยได้จำกกำรให้เช่ำ รำยได้ดอกเบี้ยรับ และเงินรับล่วงหน้ำจำก
ลูกค้ำจำกกำรยกเลิกสัญญำ 
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ค่ำใชจ้ำ่ย 

 

 

 

โครงสรำ้งคำ่ใชจ้่ำย 

งบกำรเงนิรวม 

ส ำหรบัป ีสิน้สดุวนัที ่
31ธนัวำคม 2561 31 ธนัวำคม 2562 

ลำ้นบำท รอ้ยละ ลำ้นบำท รอ้ยละ 
1.ต้นทุนขำยอสังหำริมทรัพย์ 1,269.36  69.81  1,553.14  71.85  

2.ต้นทุนค่ำนำยหน้ำ 78.76  4.33  30.05  1.39  

3.ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย 281.57  15.48  328.22  15.18  

4.ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 188.74  10.38  250.27  11.58  

รวมค่ำใช้จ่ำย 1,818.43  100.00  2,161.68  100.00  

 

ต้นทุนขำยอสังหำริมทรัพย์  
 

 

 

ตน้ทนุขำยอสงัหำรมิทรพัย ์

งบกำรเงนิรวม 

ส ำหรบัป ีสิน้สดุวนัที ่
31ธนัวำคม 2561 31 ธนัวำคม 2562 

ลำ้นบำท รอ้ยละ ลำ้นบำท รอ้ยละ 
1.ที่ดินและพัฒนำที่ดิน 508.7 40.08  559.13  36.00  

2.ต้นทุนค่ำก่อสร้ำง 676.19  53.27  851.00  54.79  

3.ต้นทุนอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับโครงกำร 84.47  6.65  143.01  9.21  

รวมต้นทุนขำยอสังหำริมทรัพย ์ 1,269.36  100.00  1,553.14 100.00  

 

 

ต้นทุนขำยอสังหำริมทรัพย์ประกอบไปด้วยต้นทุนที่ดินและพัฒนำที่ดิน ต้นทุนค่ำก่อสร้ำง และต้นทุนอื่นที่
เกี่ยวข้องกับโครงกำร  ทั้งนี้ระหว่ำงกำรก่อสร้ำงโครงกำรและยังไม่มีกำรโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ผู้ซื้อ กลุ่มบริษัทจะ
บันทึกต้นทุนที่เกิดขึ้นเป็นต้นทุนโครงกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์เพื่อขำยในงบแสดงฐำนะกำรเงิน และจะมีกำร
โอนต้นทุนโครงกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์เพื่อขำยดังกล่ำวมำเป็นต้นทุนขำยอสังหำริมทรัพย์ในงบก ำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็จเมื่อบันทึกรำยได้จำกกำรขำยอสังหำริมทรัพย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว กำรเพิ่มขึ้นของต้นทุนขำย
อสังหำริมทรัพย์ในแต่ละปี เป็นไปตำมจ ำนวนโครงกำรที่เริ่มโอนกรรมสิทธิ์ ซึ่งสอดคล้องกับกำรรับรู้รำยได้จำก
กำรขำยอสังหำริมทรัพย์ที่เพิ่มขึ้น 
 

ต้นทุนขำยอสังหำริมทรัพย์ 
 

ส ำหรับปี 2561 และปี 2562 กลุ่มบริษัทมีต้นทุนขำยอสังหำริมทรัพย์ จ ำนวน 1,269.36 ล้ำนบำท และ 1,553.14 
ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 65.47 และร้อยละ 66.17 ของรำยได้จำกกำรขำยอสังหำริมทรัพย์ ตำมล ำดับ กำร

ตำรำง: โครงสรำ้งคำ่ใชจ้ำ่ย 

ตำรำงที่ . . : โครงสรำ้งคำ่ใชจ้ำ่ยของบรษัิทฯ

ตำรำง: ตน้ทนุขำยอสงัหำรมิทรพัยแ์ยกตำมประเภทตน้ทนุ 

ตำรำงที่ . . : ตน้ทนุขำยอสงัหำรมิทรพัยแ์ยกตำมประเภท
ตน้ทนุ

* ตน้ทนุขายอืน่ ประกอบกว้ย ตน้ทนุงานสาธารณูปโภคสว่นกลาง คา่ใชจ่้ายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงการ และดอกเบีย้โครงการรอตดัจ่าย 

* ตน้ทนุขายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงการ ประกอบกว้ย ตน้ทนุงานสาธารณูปโภคสว่นกลาง คา่ใชจ่้ายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงการ และดอกเบีย้โครงการรอตดัจ่าย
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เพิ่มขึ้นของงวดเดียวกันของปีก่อน จ ำนวน 283.78 ล้ำนบำท เนื่องจำกมีโครงกำรที่โอนกรรมสิทธิ์และรับรู้
รำยได้เพิ่มขึ้น ได้แก่ โครงกำร The Vision Nawamin 85  
ต้นทุนกำรให้บริกำร 

 

ส ำหรับปี 2562 ส ำหรับปี 2562  กลุ่มบริษัทมีต้นทุนค่ำบริกำร จ ำนวน 30.06 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.03 
ของรำยได้รวม ลดลงจ ำนวน 48.70 ล้ำนบำทจำกงวดเดียวกันของปี 2561 ซึ่งผันแปรไปตำมรำยได้จำกกำร
บริกำรที่ลดลง 

 

ก ำไรขั้นต้นและอัตรำก ำไรขั้นต้น 
 

 

 

รำยกำร 

งบกำรเงนิรวม 

ส ำหรบัป ีสิน้สดุวนัที ่
31ธนัวำคม 2561 31 ธนัวำคม 2562 

ลำ้นบำท รอ้ยละ ลำ้นบำท รอ้ยละ 
1.รวมรำยได้ 2,259.97  100.00  2,837.70  100.00  

2.รวมต้นทุน 1,348.12  59.65  1,583.20  55.79  

ก ำไรขั้นต้น 911.85  40.35  1,254.50  44.21  

 

ส ำหรับปี 2562 กลุ่มบริษัท มีก ำไรขั้นต้นจ ำนวน 44.21 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกงวดเดียวกันของปีก่อน คิดเป็น
เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ซึ่งสอดคล้องกับรำยได้จำกกำรขำยอสังหำริมทรัพย์ที่เพิ่มขึ้น 
 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย 
 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยของกลุ่มบริษัท ประกอบด้วยเงินเดือน และค่ำใช้จ่ำยเกี ่ยวกับพนักงำนฝ่ำยขำยและ
กำรตลำด ค่ำภำษีธุรกิจเฉพำะและค่ำธรรมเนียมกำรโอน ค่ำโฆษณำประชำสัมพันธ์ ค่ำส่งเสริมกำรขำย ค่ำเสื่อม
รำคำสินทรัพย์ส ำนักงำนขำย และคอมมิชชั่นจำกกำรขำย เป็นต้น 
 

ส ำหรับปี 2561 และปี 2562 กลุ่มบริษัท มีค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย จ ำนวน 281.57 ล้ำนบำท และ 328.22 ล้ำนบำท 
ตำมล ำดับ หรือคิดเป็นร้อยละ 12.23 และร้อยละ 11.25 ของรำยได้รวม เพิ่มขึ้นจำกงวดเดียวกันของปีก่อน
จ ำนวน 46.65 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 16.57 เมื่อเทียบกับงวดกันของปีก่อน เนื่องจำก ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับค่ำ
โฆษณำประชำสัมพันธ์และส่งเสริมกำรขำย สอดคล้องกับกำรเปิดตัวโครงกำรใหม่ที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561 

จ ำนวน 2 โครงกำร ซึ่งเป็นโครงกำรที่บริษัทจะรับรู้รำยได้ในอนำคต ได้แก่ โครงกำร The Impression Ekkamai 

และ โครงกำร The Excel Ladprao-Sutthisan อีกทั้งค่ำธรรมเนียมโอนกรรมสิทธิ์และภำษีธุรกิจเฉพำะเพิ่มขึ้น 
ซึ่งสอดคล้องกับรำยได้จำกกำรขำยอสังหำริมทรัพย์ที่เพิ ่มขึ้น นอกจำกนี้เงินเดือนและค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับ
พนักงำนฝ่ำยขำยที่เพิ่มขึ้น จำกกำรสรรหำพนักงำนเพื่อรองรับโครงกำรอสังหำริมทรัพย์ที่ขยำยตัวเพิ่มขึ้น
อย่ำงต่อเนื่อง 
 

ตำรำง : ก ำไรขัน้ตน้และอตัรำก ำไรขัน้ตน้ (เฉพำะธุรกิจพฒันำอสงัหำรมิทรพัย)์ 

ตำรำงที่ . . : ก ำไรขัน้ตน้ และอตัรำก ำไรขัน้ตน้ 
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ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 
 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร ประกอบด้วย เงินเดือนและค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับพนักงำนฝ่ำยบริหำร เป็นหลัก 

 

ส ำหรับปี 2561 และ 2562 กลุ่มบริษัทมีค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร จ ำนวน 188.74 ล้ำนบำท และ 250.27 ล้ำนบำท 
ตำมล ำดับ หรือคิดเป็นร้อยละ 8.20 และร้อยละ 8.58 ของรำยได้รวม เพิ่มขึ้นจำกงวดเดียวกันของปี 2561 

จ ำนวน 61.52 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 32.60 เนื่องจำกกำรเพิ่มขึ้นของเงินเดือนและค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับ
พนักงำน ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยบริหำรอื่นๆ ซึ่งสอดคล้องกับกำรขยำยตัวของกลุ่มบริษัท 
 

ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรด ำเนินงำน และอัตรำก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรด ำเนินงำน  
 

ส ำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 กลุ่มบริษัทมีอัตรำก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนร้อยละ 29.22 จำกกำร 
รำยได้จำกธุรกิจนำยหน้ำ ธุรกิจให้บริกำรด้ำนกำรบริหำรนิติบุคคล และกำรรับรู้ก ำไรจำกกำรขำยห้องชุดแห่ง
หนึ่ง เพิ่มเติมจำกกำรรับรู้รำยได้จำกธุรกิจพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ ส่งผลให้มีอัตรำก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน
มำกกว่ำช่วงเดียวกันของปี 2561 ร้อยละ 54.94  
 

ส่วนแบ่งขำดทุนจำกเงินลงทุนในกิจกำรร่วมค้ำ 
 

ส ำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 กลุ่มบริษัทมีส่วนแบ่งขำดทุนจำกเงินลงทุนในกิจกำรร่วมค้ำจ ำนวน 
60.63 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นร้อยละ 440.32 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2561 เกิดจำกผลขำดทุนจำกกำร
พัฒนำโครงกำร ซึ่งอยู่ระหว่ำงกำรก่อสร้ำงส ำหรับโครงกำร The Excel Hideaway Sukhumvit 50 และอยู่
ระหว่ำงรอกำรพัฒนำส ำหรับโครงกำร The Impression Ekkamai ของบริษัท ออลล์ อินสไปร์ - ฮูซิเออร์ 
สุขุมวิท 50 จ ำกัด และบริษัท เอเอชเจ เอกมัย จ ำกัด ตำมล ำดับ 
 

ต้นทนุทำงกำรเงนิ 

 

รำยกำร 

งบกำรเงนิรวม 

ส ำหรบัป ีสิน้สดุวนัที ่
31ธนัวำคม 2561 31 ธนัวำคม 2562 

ลำ้นบำท รอ้ยละ ลำ้นบำท รอ้ยละ 
1.ดอกเบี้ยจ่ำยเงินกู้ยืม 30.86  86.47  51.02  83.89  

2.ดอกเบี้ยเช่ำซื้อรอตัดจ่ำย 0.54  1.51  1.35  2.22  

3.ค่ำธรรมเนียมในกำรกู้ยืมเงิน 4.29  12.02  8.45  13.89  

รวมต้นทุนทำงกำรเงิน 35.69  100.00  60.82 100.00  

 

ตำรำง : ตน้ทนุทำงกำรเงิน 

ตำรำงที่ . . : ตน้ทนุทำงกำรเงิน
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ต้นทุนกำรเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทที่ปรำกฏในงบก ำไรขำดทุน เป็นดอกเบี้ยจ่ำยเงินกู้ยืมธนำคำร ที่มี
วัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกำรด ำเนินกิจกำรของกลุ่มบริษัท ดอกเบี้ยจ่ำยเงินกู้ยืม ดอกเบี้ยเช่ำ
ซื้อตัดจ่ำย ค่ำธรรมเนียมในกำรกู้ยืมเงิน และดอกเบี้ยจ่ำยหุ้นกู้ 
 

ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562  กลุ่มบริษัทมีต้นทุนทำงกำรเงิน จ ำนวน 60.82 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นร้อยละ 
70.43 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2561 เกิดจำกดอกเบี้ยส ำหรับเงินที่กลุ่มบริษัทน ำมำใช้เป็นเงินทุน
หมุนเวียนในกำรด ำเนินกิจกำร เช่นสนับสนุนกำรเพิ่มขึ้นของพนักงำนและสร้ำงส ำนักงำนขำยเพื่อแสดงตัวอย่ำง
ห้องชุด เป็นต้น และดอกเบี้ยเงินกู้ยืมของโครงกำร Rise Rama 9 ซึ่งสิ้นสุดกำรรวมต้นทุนกู้ยืมเป็นส่วนหนึ่งของ
ต้นทุนโครงกำร 

(ค่ำใช้จ่ำย) รำยได้ภำษีเงินได้ 
 

ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562  กลุ่มบริษัท มีค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ เพิ่มขึ้นจำกงวดเดียวกันของปีก่อน 
จ ำนวน 40.19 ล้ำนบำท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 42.84 ซึ่งผันแปรตำมผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษัท ที่มียอด
รำยได้ที่เพิ่มขึ้นที่กล่ำวมำแล้วข้ำงต้น 
 

ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิและอัตรำก ำไร (ขำดทุน) สุทธิ 
 

ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 กลุ่มบริษัทมีก ำไรสุทธิ จ ำนวน 501.09 ล้ำนบำท คิดเป็นอัตรำก ำไร
สุทธิร้อยละ 17.17 ของรำยได้รวม เพิ่มขึ้น 157.67 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 45.91 เมื่อเทียบกับก ำไรสุทธิจำก
งวดเดียวกันปี 2561 ซึ่งผันแปรตำมผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษัทตำมที่กล่ำวแล้วในข้ำงต้น 
 

ก ำไรต่อหุ้น 
 

ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 กลุ่มบริษัทมีก ำไรต่อหุ้นเท่ำกับ 0.98 บำท ตำมก ำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นจำก
กำรขำยอสังหำริมทรัพย์  
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กำรวเิครำะหฐ์ำนะกำรเงนิ 
 

1.  ภำพรวมของสินทรัพย์ 
 

ณ สิ้นปี 2561 และ ปี 2562 กลุ่มบริษัท มีสินทรัพย์รวม 6,010.40 ล้ำนบำท และ 7,631.62 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ 
เพิ่มขึ้นจำกปี 2561จ ำนวน 1,621.22 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นร้อยละ 26.97 โดยสินทรัพย์ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้น เนื่องจำก
สินทรัพย์ที่เกี่ยวกับต้นทุนโครงกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์เพื่อรองรับโครงกำรอสังหำริมทรัพย์ในอนำคต เป็น
หลัก  
 

เงินลงทุนชั่วครำว 
 

เงินลงทุนชั่วครำวประกอบไปด้วย เงินลงทุนในตรำสำรหนี้ ซึ่งมีเพื่อใช้ในกำรบริหำรสภำพคล่องของกลุ่มบรษิัท 
โดย ณ สิ้นปี 2562 กลุ่มบริษัทมีเงินลงทุนชั่วครำว 251.58 ล้ำนบำท ประกอบไปด้วย เงินลงทุนในตรำสำรหนี้
ระยะสั้น  
 

ต้นทุนโครงกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์เพื่อขำย 
 

ในระหว่ำงก่อสร้ำงโครงกำร ค่ำใช้จ่ำยและต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับโครงกำรจะถูกบันทึกเป็นต้นทุนโครงกำรพัฒนำ
อสังหำริมทรัพย์เพื่อขำยในงบแสดงฐำนะกำรเงิน จนเมื่อโครงกำรสร้ำงแล้วเสร็จและมีกำรโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด
ให้ผู้ซื้อ กลุ่มบริษัทถึงจะรับรู้ต้นทุนโครงกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ดังกล่ำวเป็นต้นทุนขำยในงบก ำไรขำดทุน
ต่อไป โดยกำรเปลี่ยนแปลงของประเภทต้นทุนโครงกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์เพื่อขำยแต่ละประเภทในแต่ละปี
นั้น จะขึ้นอยู่กับจ ำนวนโครงกำรที่อยู่ในระหว่ำงกำรก่อสร้ำง และควำมคืบหน้ำในกำรก่อสร้ำงแต่ละโครงกำร 

 

ณ สิ้นปี 2562 กลุ่มบริษัทมีต้นทุนพัฒนำโครงกำรอสังหำริมทัพย์ 4,175.29 ล้ำนบำท เป็นต้นทุนโครงกำร
พัฒนำอสังหำริมทรัพย์ของโครงกำรที่พัฒนำต่อเนื่องจำกปี 2561 จ ำนวน 4,020.19 ล้ำนบำท ได้แก่โครงกำร 
The Excel Khu-Khot, โครงกำร RISE Rama 9, โครงกำร The Excel Ratchada 17, โครงกำร The Excel 

Sukhumvit 71, โครงกำร The Impression Phuket, โครงกำร The Excel Ratchada-Huai Kwang, โครงกำร 
The Excel Ratchada 18, โครงกำร RISE Intamara, โครงกำร The Excel Lasalle 17, โครงกำร The Vision 

Kaset-Nawamin และโครงกำร The Vision Nawamin 85 
   
เงินมัดจ ำค่ำที่ดิน 

 

ณ สิ้นปี 2562 กลุ่มบริษัทมีเงินมัดจ ำค่ำที่ดิน 865.99 ล้ำนบำท เกิดจำกกำรวำงเงินมัดจ ำที่ดินเพื่อใช้พัฒนำ
โครงกำรอสังหำริมทรัพย์ 9 แห่ง ได้แก่ ทองหล่อ16 ลำซำล83 ไรส์ เจริญรัตน์ และแปลงอื่นอีก 1 แปลง เพื่อ
พัฒนำโครงกำรในอนำคต 
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ต้นทุนในกำรได้มำซึ่งสัญญญำที่ท ำกับลูกค้ำ  
 

ค่ำนำยหน้ำจ่ำยล่วงหน้ำคือ เงินที่กลุ่มบริษัทจ่ำยเพื่อเป็นค่ำนำยหน้ำในกำรขำยอสังหำริมทรัพย์ โดยแบ่งเป็นค่ำ
นำยหน้ำจ่ำยล่วงหน้ำให้กับพนักงำนขำยของกลุ่มบริษัท และค่ำนำยหน้ำจ่ำยล่วงหน้ำให้กับบริษัทตัวแทนขำยอื่น 
(Sub-agent)  

 

ณ สิ้นปี 2561 และปี 2562 กลุ่มบริษัทมีค่ำนำยหน้ำจ่ำยล่วงหน้ำ 157.25 ล้ำนบำท และ 112.85 ล้ำนบำท ลดลง
จำกปี 2561 จ ำนวน 44.40 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 28.24 เนื่องจำกค่ำนำยหน้ำจ่ำยล่วงหน้ำ ได้มีกำรโอน
ไปรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยจำกกำรทยอยโอนรับรู้รำยได้เมื่อโอนกรรมสิทธิเพิ่มขึ้น 
 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 
 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นของกลุ่มบริษัท ประกอบด้วยเงินมัดจ ำอื่น เช่น เงินมัดจ ำกำรซื้อเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์
ตกแต่งส ำหรับโครงกำร ค่ำเบี้ยประกันจ่ำยล่วงหน้ำ และค่ำใช้จ่ำยล่วงหน้ำอื่น เป็นหลัก 

 

ณ สิ้นปี 2562 กลุ่มบริษัท มีสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น จ ำนวน 2.55 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 0.03 ของสินทรัพย์
รวม เพิ่มขึ้นจำกสิ้นปี 2561 เนื่องจำกมีกำรจ่ำยเงินมัดจ ำเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ติดตั้งเข้ำภำยในโครงกำร
ใหม่ๆ เพิ่มขึ้น  

 

ที่ดินรอกำรพัฒนำ 
 

ณ สิ้นปี 2562 กลุ่มบริษัท มีที่ดินรอกำรพัฒนำ จ ำนวน 614.02 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 8.05 ของสินทรัพย์
รวม  
 

อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน 
 

ณ สิ้นปี 2562 กลุ่มบริษัทได้ซื้อสิทธิกำรเช่ำอำคำรห้ำงสรรพสินค้ำพร้อมอำคำรพำณิชย์ โดยฝ่ำยบริหำรเชื่อ
ว่ำมูลค่ำยุติธรรมไม่แตกต่ำงจำกมูลค่ำตำมบัญชี จ ำนวน 305.92 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 4.01 ของสินทรพัย์
รวม  
 

อำคำร และอุปกรณ์ (สุทธิ) 
 

อำคำรและอุปกรณ์สุทธิ ของกลุ่มบริษัท ได้แก่ ห้องตัวอย่ำงส ำนักงำนขำย เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์ส ำนักงำน 
ยำนพำหนะ และแบบจ ำลอง 
 

ณ สิ้นปี 2561 และปี 2562 กลุ่มบริษัท มีอำคำรและอุปกรณ์สุทธิจ ำนวน 90.58 ล้ำนบำท และ 72.13 ล้ำนบำท 
ตำมล ำดับ คิดเป็นร้อยละ 1.51 และร้อยละ 0.95 ของสินทรัพย์รวม ตำมล ำดับ โดยลดลงจำกปี 2561 ร้อยละ 
1.51 มีสำเหตุมำจำกกลุ่มบริษัท มีห้องตัวอย่ำง ส ำนักงำนขำยและอุปกรณ์ ซึ่งหักค่ำเสื่อมรำคำทั้งจ ำนวนไปแล้ว 
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สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 

ณ สิ้นปี 2561 และปี 2561 กลุ ่มบริษัทมีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจ ำนวน 7.93 ล้ำนบำท และ 9.10 ล้ำนบำท 
ตำมล ำดับ สินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่ำวคือซอฟแวร์ และค่ำเสื่อมรำคำสะสม-ซอฟแวร์  
 

เงินลงทุนในกิจกำรร่วมค้ำ 
 

ณ สิ้นปี 2562 กลุ่มบริษัทมีเงินลงทุนในกิจกำรร่วมค้ำใน ได้แก่ เงินลงทุนในกิจกำรร่วมค้ำ- บริษัท ออลล์ 
อินสไปร์-ฮูซิเออร์ สุขุมวิท 50 จ ำกัด เงินลงทุนในกิจกำรร่วมค้ำ-บริษัท เอเอชเจ เอกมัย จ ำกัด และเงินลงทุนใน
กิจกำรร่วมค้ำ- บริษัท เอจี ทองหล่อ 12 จ ำกัด มีมูลค่ำเงินลงทุนในกิจกำรร่วมค้ำ คิดมูลค่ำบัญชีตำมวิธีส่วนได้
ส่วนเสีย จ ำนวน 5.81 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 0.08 ของรำยได้รวม 
 

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี (สุทธิ) 
 

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีเกิดขึ้นส ำหรับผลแตกต่ำงชั่วครำวที่ใช้หักภำษีรวมทั้งผลขำดทุนทำงภำษทีี่
ยังไม่ได้ใช้ ซึ่งกลุ่มบริษัท จะมีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชั่วครำวที่ใช้หัก
ภำษีและผลขำดทุนทำงภำษีที่ไม่ได้ใช้ 

 

ณ สิ้นปี 2562 สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี ลดลงจำกสิ้นปี 2561 ร้อยละ 7.46 สำเหตุหลักมำจำกเงิน
มัดจ ำและเงินรับล่วงหน้ำจำกลูกค้ำลดลงจำกกำรโอนไปรับรู้รำยได้จำกกำรโอนกรรมสิทธิ์ ซึ่งถือเป็นรำยได้ทำง
ภำษีและกลุ่มบริษัท ได้ช ำระภำษีไปเรียบร้อยแล้ว  

 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  
 

ณ สิ้นปี 2561 และปี 2562 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นจ ำนวน 19.06 ล้ำน และ 37.17 ล้ำนบำท 
ตำมล ำดับ สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ได้แก่ เงินประกันกำรเช่ำ เงินค ้ำประกัน เงินประกันมิเตอร์น ้ำปะปำ และเงิน
ประกันมิเตอร์ไฟฟ้ำ เป็นหลัก 

 

 2.  ภำพรวมของหนี้สิน 
 

ณ สิ้นปี 2561 และปี 2562 กลุ่มบริษัท มีหนี้สินรวม 5,237.93 ล้ำนบำท และ 5,651.60 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ 
เพิ่มขึ้นจำกสิ้นปี 2561 ร้อยละ 7.9 หนี้สินส่วนใหญ่เพิ่มขึ้น เนื่องจำก มีเงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยำว จำกสถำบัน
กำรเงิน และหุ้นกู้ที่เพิ่มขึ้น เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและลงทุนนโครงกำรอสังหำริมทรัพย์ 
 

เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้หมุนเวียนอื่น 
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เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่นของกลุ่มบริษัท ได้แก่ เจ้ำหนี้ กำรค้ำที่เกี่ยวข้องกับงำนก่อสร้ำง เฟอร์นิเจอร์ และ
อุปกรณ์ตกแต่งส ำนักงำน และด้ำนกำรตลำด รวมถึงงำนโฆษณำประชำสัมพันธ์ โดวยมีเจ้ำหนี้ค่ำงำนก่อสร้ำงที่
เกี่ยวข้องกับบริษัทรับเหมำก่อสร้ำง เพื่อพัฒนำโครงกำรคอนโดมิเนียแนะโครงกำรแนวรำบเป็นรำยกำรหลัก 
 

ณ สิ้นปี 2561 และปี 2562 กลุ่มบริษัท มีเจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้หมุนเวียนอื่น จ ำนวน 326.75 ล้ำนบำท และ 
572.56 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ เพิ่มขึ้นจำกสิ้นปี 2561 ร้อยละ 75.23 มีสำเหตุหลักมำจำกเจ้ำหนี้ก่อสร้ำงใน
ระหว่ำงงวดที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเพิ่มขึ้นตำมกำรประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทที่มี โครงกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์
เพิ่มขึ้นในแต่ละปี 
 

รำยได้รับล่วงหน้ำจำกลูกค้ำ 
 

รำยได้รับล่วงหน้ำจำกลูกค้ำประกอบไปด้วย รำยได้รับล่วงหน้ำอำคำรชุด คือ เงินจองสิทธิ์เพื่อเข้ำจองซื้อห้อง
ชุด เงินค่ำท ำสัญญำ และเงินดำวน์ ที่ผู้ซื้อช ำระให้แก่กลุ่มบริษัทก่อนกำรโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด  

 

ณ สิ้นปี 2561 และปี 2562 กลุ่มบริษัท มีเงินรับล่วงหน้ำจำกลูกค้ำ จ ำนวน 1,026.61 ล้ำนบำท และ 827.35 
ล้ำนบำท ตำมล ำดับ โดย ณ สิ ้นปี 2562 เงินรับล่วงหน้ำจำกลูกค้ำ ลดลงจำกสิ้นปี 2561 ร้อยละ 19.41 
เนื่องจำกมีกำรทยอยโอนรับรู้รำยได้เมื่อโอนกรรมสิทธิ์เพิ่มขึ้น 
 

ภำษีเงินได้ค้ำงจ่ำย 
 

ณ สิ้นปี 2561 และปี 2562 กลุ่มบริษัท มีภำษีเงินได้ค้ำงจ่ำย จ ำนวน 81.80 ล้ำนบำท และ 62.22 ล้ำนบำท 
ตำมล ำดับ โดยภำษีเงินได้ค้ำงจ่ำย ณ สิ้นปี 2562 ลดลงจำกสิ้นปี 2561 ร้อยละ 23.93  ซึ่งสอดคล้องกับผลก ำไร
สิทธิจำกกำรด ำเนินงำนที่เพิ่มขึ้นและลดลงในแต่ละไตรมำส 

 

เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินที่ถึงก ำหนดช ำระใน 1 ปี 
 

กลุ่มบริษัทมีเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินเพื่อใช้พัฒนำโครงกำรที่ถึงก ำหนดช ำระใน 1 ปี ณ สิ้นปี 2561 

และปี 2562 จ ำนวน 1,507.93 ล้ำนบำท และ 1,649.74 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ  
 

เงินกู้ยืมระยะยำวจำกบุคคลภำยนอกที่ถึงก ำหนดช ำระใน 1 ปี 
 

กลุ่มบริษัทมีเงินกู้ยืมระยะยำวจำกบุคคลภำยนอกเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนที่ถึงก ำหนดช ำระใน 1 ปี ณ สิ้นปี ปี 
2561 และปี 2562 จ ำนวน 150.00 ล้ำนบำท และ 160.00 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน ำเงิน
ดังกล่ำวมำใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และวำงมัดจ ำค่ำที่ดิน 

   

เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน 
 

เงินกู้ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินของกลุ่มบริษัท เพื่อใช้ในกำรพัฒนำโครงกำรคอนโดมิเนียมและโครงกำร
แนวรำบของกลุ่มบริษัท 
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ณ สิ้นปี 2561 และปี 2562 กลุ่มบริษัทมีเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินจ ำนวน 614.97 ล้ำนบำท และ 
152.18 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ ซึ่งเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน ลดลงจำกสิ้นปี 2561 ร้อยละ 75.25 
สำเหตุหลักมำจำก ได้ทยอยจ่ำยช ำระคืนเงินต้นตำมกำรปลดจ ำนองของห้องชุดส ำหรับโครงกำรที ่ โอน
กรรมสิทธิ์แก่ลูกค้ำแล้ว และกำรจัดประเภทเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน ให้เป็นหนี้สินหมุนเวียน 
เนื่องจำกถึงก ำหนดช ำระภำยใน 1 ป ี

 

หุ้นกู้ 
 

ณ สิ้นปี 2562 กลุ่มบริษัทมีหุ้นกู้จ ำนวน 687.15 ล้ำนบำท เป็นหุ้นกู้ชนิดไม่ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ และ
ไม่มีหลักประกัน มีมูลค่ำตรำไว้หน่วยละ 1,000 บำท และรำคำเสนอขำยหน่วยละ 1,000 บำท โดยมีอัตรำ
ดอกเบี้ยที่แท้จริงร้อยละ 7.36 – 8.07 ต่อปี โดยกลุ่มบริษัทออกหุ้นกู้ดังกล่ำวเพื่อวัตถุประสงค์น ำเงินมำใช้
สนับสนุนกำรพัฒนำโครงกำรอสังหำริมทรัพย์ 

 

หนี้สินตำมสัญญำเช่ำซื้อ 
 

หนี้สินตำมสัญญำเช่ำซื้อของกลุ่มบริษัท เป็นรำยกำรสัญญำเช่ำทำงกำรเงินของบริษัท กับบริษัทลีชซิ่งในกำรเช่ำ
ยำนพำหนะ เพื่อใช้ในกำรด ำเนินงำน  
 

ณ สิ้นปี 2561 และปี 2562 กลุ่มบริษัท มีหนี้สินตำมสัญญำเช่ำซื้อ จ ำนวน 10.12 ล้ำนบำท และ 23.12 ล้ำนบำท 
ตำมล ำดับ ณ สิ้นปี 2562 หนี้สินตำมสัญญำเช่ำซื้อ เพิ่มขึ้นจำกสิ้นปี 2561 ร้อยละ 128.42 เนื่องจำกมีกำรท ำ
สัญญำเช่ำยำนพำหนะ เพิ่มขึ้น เพื่อน ำมำใช้ในกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษัท สัญญำเช่ำดังกล่ำวมีอำยุ 4 ปี ค ้ำ
ประกันโดยกรรมกำรบริษัท  

 

ประมำณกำรหนี้สินจำกกำรรับประกันรำยได้ค่ำเช่ำ 
 

ณ สิ้นปี 2561 และปี 2562 กลุ่มบริษัทมีประมำณกำรหนี้สินจำกกำรรับประกันจ ำนวน 28.21 ล้ำนบำท และ 
15.81 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ กำรประมำณกำรส่วนต่ำงระหว่ำงรำยได้จำกกำรให้เช่ำห้องของโครงกำร The 

Excel Hybrid จ ำนวน 21 ห้อง และโครงกำร S15 จ ำนวน 12 ห้อง ที่กลุ่มบริษัทคำดว่ำจะได้รับ และค่ำใช้จ่ำยที่
กลุ่มบริษัทจะต้องจ่ำยให้แก่ผู้ซื้อเนื่องมำจำกกำรรับประกันค่ำเช่ำห้องชุดดังกล่ำว   
 

ประมำณกำรหนี้สินไม่หมุนเวียนส ำหรับผลประโยชน์พนักงำน 
 

ณ สิ้นปี 2561 และปี 2562 กลุ่มบริษัทมีประมำณกำรหนี้สินไม่หมุนเวียนส ำหรับผลประโยชน์พนักงำนจ ำนวน 
6.87 ล้ำนบำท และ 18.63  ล้ำนบำท ตำมล ำดับ 

 

ประมำณกำรหนี้สินไม่หมุนเวียนส ำหรับผลประโยชน์พนักงำน คือภำระผูกพันของกลุ่มบริษัทที่จะต้องจ่ำยเงิน
ชดเชยในกรณีที ่พนักงำนลำออก ตำมอัตรำผลประโยชน์ที ่ได้มีกำรก ำหนดไว้ ซึ ่งกลุ ่มบริษัทได้จ้ำงนัก
คณิตศำสตร์ประกันภัยมำเพื่อค ำนวณประมำณกำรผลประโยชน์พนักงำน ส่งผลให้รำยกำรดังกล่ำวเพิ่มขึ้น
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อย่ำงมำกในปี 2562 ในทิศทำงเดียวกันกับจ ำนวนของพนักงำนที่เติบโตตำมกำรขยำยตัวของกลุ่มบริษัท อีกทั้ง
ได้มีประกำศลงในรำชกิจจำนุเบกษำ ซึ่งก ำหนดอัตรำค่ำชดเชยเพิ่มเติมกรณีนำยจ้ำงเลิกจ้ำง ส ำหรับลูกจ้ำงซึ่ง
ท ำงำนติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไปให้มีสิทธิได้รับค่ำชดเชยไม่น้อยกว่ำค่ำอัตรำสุดท้ำย 400 วัน โดยกฎหมำย
ดังกล่ำวจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 5 พฤษภำคม 2562 เป็นต้นไป ตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562 
 

3. ส่วนของผู้ถือหุ้น 
 

ณ สิ้นปี 2561 และปี 2562 กลุ่มบริษัท มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมจ ำนวน 772.47 ล้ำนบำท และ 1,980.02 ล้ำนบำท 
ตำมล ำดับ เพิ่มขึ้นจำกสิ้นปี 2561 ร้อยละ 156.32 ทั้งนี้ ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น เนื่องจำกมีก ำไรสะสมที่เพิ่มขึ้น
ตำมผลประกอบกำรของบริษัท 

 

4. กำรวิเครำะห์สภำพคล่อง 
  

งบกระแสเงินสด 
 

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 
 

ส ำหรับปี 2562 กลุ่มบริษัท มีกระแสเงินสดสุทธิจำกกิจกรรมด ำเนินงำนจ ำนวน 354.20 ล้ำนบำท ซึ่งส่วนใหญ่
เกิดจำกก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนหักด้วยเงินมัดจ ำค่ำที่ดินส ำหรับโครงกำรใหม่และเงินรับล่วงหน้ำจำกลูกค้ำ  

 

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน 
 

ส ำหรับปี 2562 กลุ่มบริษัท มีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจ ำนวน 602.90 ล้ำนบำท โดยส่วนใหญ่ใช้
ไปในกิจกรรมลงทุนจ ำนวน 258.27 ล้ำนบำท รำยกำรหลักมำจำกเงินสดจ่ำยซื้อเงินลงทุนชั่วครำวจ ำนวน 
500.00 ล้ำนบำท ถึงแม้จะมีเงินสดรับจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนชั่วครำวจ ำนวน 250.00 ล้ำนบำท 

 

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน 
  

ส ำหรับปี 2562 กลุ่มบริษัท มีกระแสเงินสดสุทธิจำกกิจกรรมจัดหำเงินจ ำนวน 351.67 ล้ำนบำท รำยกำรหลัก
มำจำกเงินสดจ่ำยช ำระคืนเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน บุคคลภำยนอก และจ่ำยช ำระคืนเงินหุ้นกู้ 
จ ำนวน 814.23 ล้ำนบำท 230.00 ล้ำนบำท และ 814.23 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ ถึงแม้จะมีเงินสดรับจำกกำรออก
หุ้นกู้จ ำนวน 686.21 ล้ำนบำท และเงินสดรับจำกเงินกู้ยืมระยะสั้นจำกบุคคลภำยนอก 240.00 ล้ำนบำท 

 

ค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชี  
 

บริษัทโดยคณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีโดยค ำนึงถึงควำมเป็นอิสระ ควำม
เหมำะสม กำรปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมรับผิดชอบ และกำรไม่มีควำมสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียหรือรำยกำรที่อำจ
ก่อให้เกิดมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
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บุคคลดังกล่ำว นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรตรวจสอบยังได้พิจำรณำก ำหนดจ ำนวนเงินค่ำสอบบัญชีในแต่ละปีให้
มีควำมเหมำะสมกับขอบเขตของกำรสอบบัญชี โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบจะน ำเสนอผู้สอบบัญชีที ่มี
คุณสมบัติเหมำะสม พร้อมทั้งจ ำนวนเงินค่ำสอบบัญชี ให้คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำน ำเสนอที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นพิจำรณำแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก ำหนดจ ำนวนค่ำสอบบัญชีในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 
 

ในรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 ค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชีคือ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ำกัด 
ส ำหรับกำรสอบบัญชีงบกำรเงินเท่ำกับ 3.96 ล้ำนบำท 

 

5. ปัจจัยที่อำจมีผลต่อกำรด ำเนินงำนหรือฐำนะกำรเงินในอนำคต  
 

ควำมเสี่ยงจำกกำรแข่งขันที่สูงในธุรกิจพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ 
 

ธุรกิจพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพมหำนครและพื้นที่บริเวณใกล้เคียงกับระบบ
ขนส่งมวลชนระบบรำง ถือว่ำเป็นธุรกิจหนึ่งที่มีกำรแข่งขันสูง เนื่องจำกมีผู้ประกอบกำรในอุตสำหกรรมจ ำนวน
มำกทั้งรำยใหญ่และรำยเล็ก โดยเฉพำะผู้ประกอบกำรรำยใหญ่ที่จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ ที่มีควำม
ได้เปรียบด้ำนแหล่งเงินทุนในกำรพัฒนำโครงกำรในท ำเลที่มีศักยภำพหลำยๆ แห่ง อีกทั้งพื้นที่บริเวณใกล้เคียง
กับระบบขนส่งมวลชนระบบรำงมีค่อนข้ำงจ ำกัด โดยเฉพำะเส้นทำงที่มีผู้ใช้บริกำรจ ำนวนมำก เช่น แนวรถไฟฟ้ำ
บนดินสำยสีเขียวอ่อนและสีเขียวเข้ม เป็นต้น ท ำให้รำคำที่ดินมีกำรปรับตัวสูงขึ้นตำมควำมต้องกำรที่เพิ่มมำกขึ้น 
นอกจำกนี้ โครงกำรที่แล้วเสร็จและโครงกำรที่ก ำลังก่อสร้ำงจ ำนวนมำกในตลำด มีควำมหลำกหลำยในขนำด
และรูปแบบของห้องชุด ท ำให้ลูกค้ำมีทำงเลือกและอ ำนำจในกำรซื้อมำกขึ้น ส่งผลให้ผู้ประกอบกำรแต่ละรำยมี
กำรก ำหนดกลยุทธ์ในกำรขำยมำกขึ้นเพื่อแย่งชิงก ำลังซ้ือของลูกค้ำ  

 

ควำมเสี่ยงจำกแนวโน้มรำคำที่ดินและต้นทุนกำรก่อสร้ำงที่สูงขึ้น 
 

กรมธนำรักษ์ได้ประกำศเลื่อนกำรใช้รำคำประเมินที่ดิน และรำคำประเมินสิ่งปลูกสร้ำง จำกเดิมมีแผนเริ่มบังคับใช้
วันที่ 1 ม.ค. 2563 โดยเลื่อนออกไปเป็นวันที่ 1 ม.ค. 2564 ซึ่งกำรเลื่อนใช้รำคำประเมินนี้จะส่งผลให้กำรเก็บภำษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง ที่เริ่มใช้วันที่ 1 ม.ค. 2563 ยังคงใช้ฐำนรำคำประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำงเดิมของปี 
2558-2562 ต่อไป ทั้งนี้กำรเลื่อนใช้รำคำประเมินที่ดินใหม่รอบนี้จะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมทั้งต่อผู้พัฒนำ
โครงกำรที่ยังไม่ต้องจ่ำยค่ำที่ดินในรำคำที่สูงกว่ำเดิมมำกนักและเจ้ำของที่ดินที่ไม่ต้องเสียภำษีที่ดินในอัตรำใหม่
ในปีนี้ ส่งผลให้รำคำที่ดินในปัจจุบันจะมีรำคำสูงแต่ทั้งนี้ก็สอดคล้องกับควำมเจริญของพื้นที่ที่เพิ่มขึ้นจำกกำร
ก่อสร้ำงรถไฟฟ้ำที่ขยำยพื้นที่ออกไปและจ ำนวนประชำกรที่อำศัยอยู่ในพื้นที่หนำแน่น 

 

ควำมเสี่ยงจำกกำรเข้มงวดในกำรปล่อยสินเชื่อเพื่อที่อยู่อำศัยของสถำบันกำรเงิน  
 

ควำมเสี ่ยงจำกกำรเข้มงวดในกำรปล่อยสินเช ื ่อสำมำรถพิจำรณำเป็น 2 ประเด็น คือ ส ินเช ื ่อส ำหรับ
ผู้ประกอบกำร (Pre-Finance) และสินเชื่อส ำหรับผู้บริโภค (Post-Finance)  
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สินเชื่อส ำหรับผู้ประกอบกำร (Pre-Finance) ผู้ประกอบกำรอำจได้รับผลกระทบในกำรเข้ำถึงแหล่งเงินทุน
ส ำหรับกำรพัฒนำโครงกำรอสังหำริมทรัพย์ของกลุ่มบริษัท หำกสถำบันกำรเงินมีควำมเข้มงวดในกำรอนุมัติ
เงินทุนส ำหรับพัฒนำโครงกำรใหม่ๆ  

 

สินเชื่อส ำหรับผู้บริโภค (Post-Finance) ผู้บริโภคอำจได้รับผลกระทบจำกควำมเข้มงวดในกำรอนุมัติสินเชื่อ
เพื่อที่อยู่อำศัยมำกขึ้น เช่น ขอสินเชื่อไม่ผ่ำน หรือใช้ระยะเวลำนำนในกำรอนุมัติสินเชื่อ เป็นต้น ซึ่งอำจส่งผล
กระทบต่อรำยได้จำกกำรขำยอสังหำริมทรัพย์ของกลุ่มบริษัทได้  
 

ควำมเสี่ยงจำกกำรขำยและกำรจัดเก็บรำยได้ 
 

ธุรกิจอสังหำริมทรัพย์เป็นธุรกิจที่ใช้เวลำในกำรก่อสร้ำงค่อนข้ำงนำน และผู้ประกอบกำรจะต้องรับรู้รำยได้จำ
กำรขำยได้เมื ่อโครงกำรแล้วเสร็จและมีกำรโอนกรรมสิทธ์ไปให้ล ูกค้ำ ดังนั ้นส่วนใหญ่ผู ้ประกอบกำร
อสังหำริมทรัพย์จึงมีกำรเปิดขำยโครงกำรก่อนเริ่มก่อสร้ำง หรือ Pre-sales เพื่อเป็นกำรทดสอบตลำด กำร
ตอบสนองของกลุ่มลูกค้ำ รวมถึงกำรรับเงินจำกลูกค้ำเป็นกำรล่วงหน้ำ ไม่ว่ำจะเป็นค่ำจอง ค่ำท ำสัญญำ และค่ำ
งวด ตำมที่ระบุในสัญญำจะซื้อจะขำยห้องชุด เป็นต้น เพื่อน ำมำหมุนเวียนส ำหรับกำรก่อสร้ำงนอกเหนือจำกเงิน
กู้ยืมจำกสถำบันกำรเงิน ดังนั้นจึงมีควำมเสี่ยงจำกกำรขำยและกำรจัดเก็บรำยได้ตลอดระยะเวลำก่อสร้ำง  
 

ควำมเสี่ยงจำกกำรที่บริษัทมีรำยได้หลักมำจำกโครงกำรคอนโดมิเนียม 
 

เนื่องจำกโครงสร้ำงรำยได้ของบริษัทส่วนใหญ่คือ รำยได้จำกกำรขำยอสังหำริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียม 
ดังนั้น หำกกำรก่อสร้ำงล่ำช้ำและกำรโอนกรรมสิทธ์ในห้องชุดไม่เป็นไปตำมที่ประมำณกำรไว้ กลุ่มบริษัทอำจเกิด
ควำมเสี่ยงที่อำจจะส่งผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนโดยรวมอย่ำงมีนัยส ำคัญ  
 

ควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับแรงงำนและผู้รับเหมำ 
 

ธุรกิจอสังหำริมทรัพย์ยังคงเผชิญกับปัญหำขำดแคลนแรงงำนและผู้รับเหมำอย่ำงต่อเนื่อง สำเหตุมำจำกปัจจุบัน
ภำครัฐมีโครงกำรก่อสร้ำงสำธำรณูปโภคขนำดใหญ่จ ำนวนมำก ประกอบกับกำรแข่งขันที่รุนแรง ผู้ประกอบกำร
รำยใหญ่หลำยรำยมีโครงกำรก่อสร้ำงอสังหำริมทรัพย์ขนำดใหญ่ เช่น โครงกำรอสังหำริมทรัพย์แบบผสมผสำน 
(Mixed-Use)      เป็นต้น ส่งผลให้เกิดควำมต้องกำรและแย่งชิงในบริษัทผู้รับเหมำ อีกทั้งกลุ่มบริษัทไม่มีส่วนงำน
ก่อสร้ำงโครงกำรโดยตรง ดังนั้น หำกไม่สำมำรถหำผู้รับเหมำและแรงงำนได้ กลุ่มบริษัทอำจมีผลกระทบท ำให้
โครงกำรก่อสร้ำงของกลุ่มบริษัทล่ำช้ำ และไม่ได้ตำมมำตรฐำนตำมที่กลุ่มบริษัทก ำหนด  

 

ควำมเสี่ยงจำกกำรจัดหำที่ดินเพื่อพัฒนำโครงกำรในอนำคต 
 

กำรแข่งขันที่รุนแรงในธุรกิจอสังหำริมทรัพย์โดยเฉพำะพื้นที ่บริเวณแนวระบบขนส่งมวลชนระบบรำงของ
กรุงเทพฯ ประกอบกับกำรเข้ำถึงท ำเลที่ตั้งที่มีศักยภำพของผู้ประกอบกำรอสังหำริมทรัพย์รำยใหญ่ที่มีโอกำส
มำกกว่ำผู้ประกอบกำรอสังหำริมทรัพย์รำยเล็ก นอกจำกนี้กลุ่มบริษัทไม่มีนโยบำยในกำรซื้อที่ดินเปล่ำที่ยังไม่มี
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แผนที่จะพัฒนำโครงกำรที่แน่นอน ปัจจัยเหล่ำนี้อำจจะส่งผลให้กลุ่มบริษัทเกิดควำมเสี่ยงจำกกำรจัดหำที่ดินเพื่อ
พัฒนำโครงกำรต่อไปในอนำคต ซึ่งอำจจะท ำให้ผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษัทไม่ต่อเนื่อง  

 

ควำมเสี่ยงจำกสินค้ำคงเหลือ 

โดยปกติธุรกิจพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียมในแต่ละโครงกำรจะมีจ ำนวนยูนิตค่อนข้ำงมำก และ
มีหลำกหลำยท ำเล เช่น ห้องมุม ห้องวิวสวน ห้องวิวสระว่ำยน ้ำ เป็นต้น ซึ่งผู้บริโภคอำจมีควำมชอบแตกต่ำงกัน 
อำจจะส่งผลให้มียูนิตที่เหลือจำกกำรขำย รวมไปถึงยูนิตที่เหลือจำกกำรที่ลูกค้ำขอสินเชื่อกับสถำบันกำรเงินไม่
ผ่ำน ประกอบกับกำรประกอบธุรกิจลงทุนและซื้อขำยอสังหำริมทรัพย์ที่สร้ำงแล้วเสร็จจำกผู้ประกอบกำร
อสังหำริมทรัพย์รำยย่อยก็อำจจะมีควำมเสี่ยงจำกยูนิตที่เหลือจำกกำรขำยเช่นกัน ดังนั้นหำกกลุ่มบริษัทมี
จ ำนวนยูนิตที่เหลือมำกขึ้น อำจจะส่งผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำน สภำพคล่อง รวมไปถึงชื่อเสียงของ
โครงกำรของกลุ่มบริษัทได้  

 

ควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงทำงกฎหมำย และกฎระเบียบ ซึ่งอำจมีผลกระทบต่อธุรกิจอสังหำริมทรัพย์ของ
บริษัท 

กำรพัฒนำโครงกำรอสังหำริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียมของบริษัทในปัจจุบัน มีจ ำนวนห้องชุดในแต่ละ
โครงกำรตั้งแต่ 80 ห้องขึ้นไป หรือมีพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 4,000 ตำรำงเมตรขึ้นไป จ ำเป็นต้องจัดท ำรำยงำนกำร
วิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment หรือ EIA) เพื ่อขออนุมัติต่อส ำนัก
วิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ดังนั้น หำกรำยงำน EIA ของ
โครงกำรแต่ละแห่งไม่ได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำนวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือได้รับควำมเห็นชอบ
ล่ำช้ำกว่ำก ำหนด กลุ่มบริษัทอำจเผชิญควำมเสี่ยงจำกกำรที่โครงกำรไม่สำมำรถก่อสร้ำง หรือเลื่อนกำรโอน
กรรมสิทธ์ ซึ่งอำจส่งผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนและภำพลักษณ์ของกลุ่มบริษัทได้  

 

ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปรับตัวเพิ่มขึ้นของอัตรำดอกเบี้ย 

ในกรณีที่อัตรำดอกเบี้ยเพื่อที่อยู่อำศัยมีกำรปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อควำมสำมำรถในกำรผ่อน
ช ำระอสังหำริมทรัพย์ และกำรตัดสินใจซื้อที่อยู่อำศัยของผู้บริโภค อำจท ำให้ควำมต้องกำรซื้ออสังหำริมทรัพย์
ในตลำดลดลง ท ำให้กลุ่มบริษัทมีควำมเสี่ยงที่จะไม่สำมำรถขำยอสังหำริมทรัพย์ได้อย่ำงที่เป็นมำในอดีต ส่งผล
ให้ผลประกอบกำรลดลงโดยเปรียบเทียบ 
 

ควำมเสี่ยงจำกกำรพึ่งพิงผู้บริหำร 

กำรพัฒนำโครงกำรอสังหำริมทรัพย์ทุกประเภทต้องใช้ควำมรู้ ควำมช ำนำญ รวมถึงประสบกำรณ์ของกลุ่ม
ผู้บริหำรในกำรวำงกลยุทธ์ทำงด้ำนกำรขำยและกำรตลำด กำรออกแบบโครงกำรอสังหำริมทรัพย์ที่ตอบโจทย์
และตรงกับควำมต้องกำรของตลำดและลูกค้ำ และกำรพิจำรณำท ำเลที ่ตั ้งโครงกำรอสังหำริมทรัพย์ที่มี
ศักยภำพ รวมไปถึงควำมสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้ำ ไม่ว่ำจะเป็นสถำบันกำรเงิน หรือตัวแทนขำย ซึ่งหำกผู้บริหำรชุด
ปัจจุบันไม่ได้มีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำรกลุ่มบริษัท และ/หรือไม่สำมำรถสรรหำผู้ที่เหมำะสมมำทดแทนได้ 
อำจส่งผลกระทบอย่ำงมีนัยส ำคัญต่อผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษัท  
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สว่นที ่4 

 

กำรรบัรองควำมถกูต้องของขอ้มูล 
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กำรรบัรองควำมถกูตอ้งของขอ้มลู 

บริษัทได้สอบทำนข้อมูลในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยควำมระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่ำ 
ข้อมูลดังกล่ำวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท ำให้ผู้อื่นส ำคัญผิด หรือไม่ขำดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสำระส ำคัญ 
นอกจำกนี้ บริษัทขอรับรองว่ำ 

 

1) งบกำรเงินและข้อมูลทำงกำรเงินที่สรุปมำในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี  ได้แสดงข้อมูลอย่ำง
ถูกต้องครบถ้วนในสำระส ำคัญเกี่ยวกับฐำนะกำรเงิน ผลกำรด ำเนินงำน และกระแสเงินสดของบริษัทฯ
และบริษัทย่อยแล้ว 

 

2) บริษัทได้จัดให้มีระบบกำรเปิดเผยข้อมูลที ่ดี เพื่อให้แน่ใจว่ำบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที ่เป็น
สำระส ำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่ำงถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีกำรปฏิบัติ
ตำมระบบดังกล่ำว 

 

3) บริษัทได้จัดให้บริษัทมีระบบกำรควบคุมภำยในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีกำรปฏิบัติตำมระบบดังกล่ำว 
และบริษัทได้แจ้งข้อมูลกำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยใน ณ วันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2563 ต่อผู้สอบ
บัญชีและกรรมกำรตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและกำรเปลี่ยนแปลงที่
ส ำคัญของระบบกำรควบคุมภำยใน รวมทั้งกำรกระท ำที่มิชอบที่อำจมีผลกระทบต่อกำรจัดท ำรำยงำน
ทำงกำรเงินของบริษัทและบริษัทย่อย 

 

ในกำรนี้ เพื่อเป็นหลักฐำนว่ำเอกสำรทั้งหมดเป็นเอกสำรชุดเดียวกันกับที่ข้ำพเจ้ำได้รับรองควำมถูกต้องแล้ว 
บริษัทได้มอบหมำยให้ นำยธนำกร ธนวริทธิ์ หรือ นำยดุษฎี เล็กยิ้ม หรือ นำยสมชำย ชำญธนเวทย์ เป็นผู้ลง
ลำยมือชื่อก ำกับเอกสำรนี้ไว้ทุกหน้ำด้วย หำกเอกสำรใดไม่มีลำยมือชื่อของ นำยธนำกร ธนวริทธิ์ หรือ นำย
ดุษฎี เล็กยิ้ม หรือ นำยสมชำย ชำญธนเวทย์ ก ำกับไว้ บริษัทจะถือว่ำไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองควำม
ถูกต้องของข้อมูลแล้วข้ำงต้น 

 





บริษทั ออลล ์อนิสไปร ์ดเีวลลอปเมน้ท์ จ ำกดั (มหำชน) 

เอกสำรแนบ 1 

รำยละเอียดเกี่ยวกบักรรมกำร ผูบ้ริหำร ผูม้อี ำนำจควบคมุ และเลขำนกุำรบรษิทั 



บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกัด (มหำชน)  แบบ 56-1 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 1 

เอกสำรแนบ 1 
 

รำยละเอยีดเกีย่วกบักรรมกำร ผูบ้รหิำร ผูม้อี ำนำจควบคมุ และเลขำนกุำรบรษิทั 
 

1. ข้อมูลของกรรมกำร ผู้บริหำร ผู้มีอ ำนำจควบคุม (ถ้ำมี) และเลขำนุกำรบริษัท  

 

1.1. รำยละเอียดของกรรมกำร ผู้บริหำร และผู้มีอ ำนำจควบคุม ของบริษัทฯ และเลขำนุกำรบริษัท 

ชือ่-สกุลและต ำแหนง่ (1) 
อำย ุ
(ป)ี 

คณุวุฒทิำงกำรศกึษำ 

และกำรเข้ำรับกำรอบรม 

สัดส่วน
กำรถอื
หุ้นใน
บรษิัท (2) 

ควำมสมัพนัธ์
กับกรรมกำร/
ผูบ้รหิำรรำย

อืน่ 

ประวตักิำรท ำงำนยอ้นหลงั 5 ป ี

ช่วงเวลำ ต ำแหนง่ ชือ่หน่วยงำน/บริษทั 

1. นำงเกศรำ มัญชุศรี 
ประธำนกรรมกำร /  
กรรมกำร / 
กรรมกำรอิสระ / 
กรรมกำรตรวจสอบ 

59 - ปริญญำโท กำรเงิน Golden 

Gate University, San 

Francisco, USA   
- ปริญญำตรี เศรษฐศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 
- หลักสูตรผู้บริหำรระดับสูง 
สถำบันวิทยำกำรตลำดทุน 
(หลักสูตร วตท.) รุ่นท่ี 4 

- หลักสูตร DCP รุ่นท่ี 82/2010 

- หลักสูตร ASEP “Advanced 

Senior Executive Program” 
Evanston, Illinois, USA 

- SASIN and Kellogg School of 

Management 

- SASIN and Kellogg School of 

Management 

 

0.089 -ไม่มี- ส.ค.61 – ปัจจุบัน 

2561 – ปัจจุบัน 

 

2561 – ปัจจุบัน 

2562 – ปัจจุบัน 

2561 – ปัจจุบัน 

 

2559 – ปัจจุบัน 

 

2557 – 2561 

2547 – 2557 

 

2559 – พ.ค.2561 

 

2557 – พ.ค.2561 

 

2557 – พ.ค.2561 

ประธำนกรรมกำร 

ประธำนกรรมกำร 

 

ประธำนกรรมกำร 

ประธำนกรรมกำร 

กรรมกำร / ประธำน
กรรมกำรตรวจสอบ 

กรรมกำร
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

กรรมกำรและผู้จัดกำร 

กรรมกำรผู้จัดกำร 

 

กรรมกำร 

 

กรรมกำร 

 

ประธำนกรรมกำร 

บมจ.ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ 

บมจ.หลักทรัพย์เพ่ือธุรกิจ
หลักทรัพย์ 
บจ.เอ็นอำร์ อินสแตนท์ โปรดวิซ์ 

WE Asset Management Co.,Ltd 

บมจ.เคทีบีเอสที โฮลด้ิง 

 

สภำมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 
 

ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ตลำดสัญญำซ้ือขำยล่วงหน้ำ
(ประเทศไทย) 
สหพันธ์ตลำดหลักทรัพย์นำนำชำติ 
(WFE) 
สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำร
บริษัทไทย 

ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศ
ไทย) 



บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกัด (มหำชน)  แบบ 56-1 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 2 

ชือ่-สกุลและต ำแหนง่ (1) 
อำย ุ
(ป)ี 

คณุวุฒทิำงกำรศกึษำ 

และกำรเข้ำรับกำรอบรม 

สัดส่วน
กำรถอื
หุ้นใน
บรษิัท (2) 

ควำมสมัพนัธ์
กับกรรมกำร/
ผูบ้รหิำรรำย

อืน่ 

ประวตักิำรท ำงำนยอ้นหลงั 5 ป ี

ช่วงเวลำ ต ำแหนง่ ชือ่หน่วยงำน/บริษทั 

2. นำยธนำกร ธนวริทธิ์ 
กรรมกำร / 
ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร / 
กรรมกำรบริหำร 

46 - ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ สำขำ
กำรตลำด มหำวิทยำลัย
รำมค ำแหง 

- ปริญญำตรี บริหำรจัดกำรธุรกิจ 
มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง 

- หลักสูตร DAP รุ่นท่ี 142/2017 

52.180 คู่สมรสของ
นำงสำวชวนำ 
ธนวริทธิ์ 

ปี 2556 – ปัจจุบัน 

ปี 2562 – ปัจจุบัน 

 

ปี 2560 – ปัจจุบัน 

 

ปี 2559 – ปัจจุบัน 

 

ปี 2559 – ปัจจุบัน 

ปี 2556 – ปัจจุบัน 

 

ปี 2561 - ปัจจุบัน 

 

ปี 2561 - ปัจจุบัน 

 

ปี 2561 – ปัจจุบัน 

 

ปี 2554 – ปัจจุบัน 

 

ปี 2561 – ปัจจุบัน 

 

ปี 2561 – ปัจจุบัน 

กรรมกำร 

กรรมกำร 

 

กรรมกำร 

 

กรรมกำร 

 

กรรมกำร 

กรรมกำร 

 

กรรมกำร 

 

กรรมกำร 

 

กรรมกำร 

 

กรรมกำร 

 

กรรมกำร 

 

กรรมกำร 

 

บมจ. ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ 

บริษัท ออลล์ รีเทล 1 จ ำกัด  
(บริษัทย่อย) 
บริษัท ออลล์ อินสไปร์-ฮูซิเออร์ 
สุขุมวิท 50 จ ำกัด (บริษัทร่วมทุน) 
บริษัท ไทย ดี เรียลเอสเตท จ ำกัด 

(บริษัทย่อย) 
บริษัท ไรส์ เอสเตท จ ำกัด (บริษัทย่อย) 
บริษัท ออลล์ พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส 
จ ำกัด (บริษัทย่อย) 
บริษัท ออลล์ ลักซ์ วัน จ ำกัด (บริษัท
ย่อย) 
บริษัท เอจี ทองหล่อ 12 จ ำกัด  
(บริษัทร่วมทุน) 
บริษัท เอเอชเจ เอกมัย จ ำกัด (บริษัทร่วม
ทุน) 
บริษัท ที.เค.พรีซิช่ันเวิร์ค จ ำกัด  
(ผลิตช้ินส่วนอุตสำหกรรม) 
บริษัท ฟู้ด เอนเกจเม้นท์ จ ำกัด 

(ธุรกิจอำหำร) 
บริษัท อะเบำท์ แพสช่ัน จ ำกัด  
(ธุรกิจอำหำร) 
 

 



บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกัด (มหำชน)  แบบ 56-1 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 3 

ชือ่-สกุลและต ำแหนง่ (1) 
อำย ุ
(ป)ี 

คณุวุฒทิำงกำรศกึษำ 

และกำรเข้ำรับกำรอบรม 

สัดส่วน
กำรถอื
หุ้นใน
บรษิัท (2) 

ควำมสมัพนัธ์
กับกรรมกำร/
ผูบ้รหิำรรำย

อืน่ 

ประวตักิำรท ำงำนยอ้นหลงั 5 ป ี

ช่วงเวลำ ต ำแหนง่ ชือ่หน่วยงำน/บริษทั 

3. นำงสำวชวนำ ธนวริทธิ์ 
กรรมกำร /  
ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีกลุ่มงำนกำรจัดกำร/ 
กรรมกำรบริหำร 

47 - ปริญญำตรี ศิลปศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 
- หลักสูตร DAP รุ่นท่ี 142/2017 

 

10.379 คู่สมรสของ
นำยธนำกร 
ธนวริทธิ์ 

ปี 2560 – ปัจจุบัน 

ปี 2550 - 2554 

 

 

กรรมกำร 

ผู้จัดกำรท่ัวไป 

บมจ. ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ 

บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ดส์ จ ำกัด 

(ธุรกิจอำหำร) 
 

 

4. นำยดุษฎี เล็กยิ้ม 

กรรมกำร /  
ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีกลุ่มงำนกำรเงิน / 
กรรมกำรบริหำร  
 

47 - ปริญญำโท เศรษฐศำสตร์ 
สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำร
ศำสตร์ (NIDA) 
- ปริญญำตรี เศรษฐศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยกรุงเทพ 

- หลักสูตร DAP รุ่นท่ี 142/2017 

- หลักสูตร CFO In Practice รุ่นท่ี 
7/2017 (สภำวิชำชีพบัญชี)  
 

0.003 -ไม่มี- ปี 2558 – ปัจจุบัน 

ปี 2560 – ปัจจุบัน 

 

ปี 2561 - ปัจจุบัน 

 

ปี 2561 - ปัจจุบัน 

ปี 2541 - ปัจจุบัน 

กรรมกำร 

กรรมกำร 

 

กรรมกำร 

 

กรรมกำร 

กรรมกำร 

 

บมจ. ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ 

บริษัท ออลล์ อินสไปร์-ฮูซิเออร์ 
สุขุมวิท 50 จ ำกัด (บริษัทร่วมทุน) 
บริษัท เอ เอช เจ เอกมัย จ ำกัด  
(บริษัทร่วมทุน) 
บริษัท เอจี ทองหล่อ 12 จ ำกัด (บริษัทย่อย) 
บริษัท บีดี แอนด์ เอฟเอ จ ำกัด  
(ธุรกิจให้บริกำร) 
 

 

 

5. นำยชำตรี ศิริพำนิชกร 

กรรมกำรอิสระ /  
กรรมกำรตรวจสอบ / 
ประธำนกรรมกำรสรรหำและ 
ก ำหนดค่ำตอบแทน 

74 - ปริญญำตรี บัญชี 
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 
- ปริญญำตรี นิติศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 
- เนติบัณฑิตไทย รุ่นท่ี 29  
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 

- หลักสูตร DAP รุ่นท่ี 100/2556 

0.035 -ไม่มี- ปี 2560 – ปัจจุบัน 

ปี 2556 – ปัจจุบัน 

 

ปี 2559 - ปัจจุบัน 

 

 

กรรมกำร 

ประธำนกรรมกำร
ตรวจสอบ 

กรรมกำรและ
กรรมกำรอิสระ 

บมจ. ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ 

บมจ. ท่ำเรือรำชำเฟอร์รี่ 
 

บมจ. เอกรัฐวิศวกรรม 

 

 

 

 



บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกัด (มหำชน)  แบบ 56-1 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 4 

ชือ่-สกุลและต ำแหนง่ (1) 
อำย ุ
(ป)ี 

คณุวุฒทิำงกำรศกึษำ 

และกำรเข้ำรับกำรอบรม 

สัดส่วน
กำรถอื
หุ้นใน
บรษิัท (2) 

ควำมสมัพนัธ์
กับกรรมกำร/
ผูบ้รหิำรรำย

อืน่ 

ประวตักิำรท ำงำนยอ้นหลงั 5 ป ี

ช่วงเวลำ ต ำแหนง่ ชือ่หน่วยงำน/บริษทั 

6. นำยมนัส แจ่มเวหำ 

กรมกำรอิสระ /  
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ  
 

65 - ปริญญำโท รัฐศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 
- ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ 
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 

- ปริญญำตรี นิติศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 
- หลักสูตร DCP รุ่นท่ี 71/2549 

- หลักสูตร ACP รุ่นท่ี 41/2012 

- หลักสูตร RCM รุ่นท่ี 32/2013 

0.035 -ไม่มี- ปี 2560 – ปัจจุบัน 

ปี 2561-ปัจจุบัน 

ปี 2559 – ปัจจุบัน 

ปี 2559 – ปี 2563 

 

ปี 2559 – ปี 2562 

ปี 2556 - ปี 2560 

ปี 2558 - ปี 2559 

 

ปี 2556 - ปี 2558 

 

ปี 2555 - ปี 2559 

กรรมกำร 

กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ 

กรรมกำรอิสระ 
ประธำนกรรมกำร
ตรวจสอบ 

กรรมกำร 

กรรมกำร 

ประธำนกรรมกำร 

 

กรรมกำร 

 

อธิบดี 
 

บมจ. ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ 

ธนำคำรแห่งประเทศไทย 

กำรไฟฟ้ำนครหลวง 
บมจ. ท่ำอำกำศยำนไทย 

 

บมจ. อี ฟอร์ แอล เอม  
ปตท.สผ 

ธนำคำรเพ่ือกำรส่งออกและน ำเข้ำ
แห่งประเทศไทย 

ธนำคำรเพ่ือกำรเกษตรและสหกรณ์
กำรเกษตร (ธ.ก.ส.) 
กรมบัญชีกลำง 

 

 

7. นำยสมชำย ชำญธนเวทย์  
รองประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร/ 
กรรมกำรบริหำร 

60 - ปริญญำโท MBA จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย 

- ปริญญำตรี บริหำรธุรกิจ 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล 
วิทยำเขตจักรพงษภูวนำรถ 

- หลักสูตรผู้บริหำรระดับสูง 
สถำบันวิทยำกำรตลำดทุน 
(หลักสูตร วตท.) รุ่นท่ี 18 

-0- -ไม่มี- ส.ค.61 – ปัจจุบัน 

 

 

ปี 2548 - ปี 2560 

กรรมกำรบริหำร / 
รองประธำนเจ้ำหน้ำท่ี
บริหำร 

รองกรรมกำรผู้จัดกำร 

ฝ่ำยกำรเงิน 

บมจ. ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ 

 

 

บมจ. แสนสิริ 
 

 

 

 

 

 



บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกัด (มหำชน)  แบบ 56-1 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 5 

ชือ่-สกุลและต ำแหนง่ (1) 
อำย ุ
(ป)ี 

คณุวุฒทิำงกำรศกึษำ 

และกำรเข้ำรับกำรอบรม 

สัดส่วน
กำรถอื
หุ้นใน
บรษิัท (2) 

ควำมสมัพนัธ์
กับกรรมกำร/
ผูบ้รหิำรรำย

อืน่ 

ประวตักิำรท ำงำนยอ้นหลงั 5 ป ี

ช่วงเวลำ ต ำแหนง่ ชือ่หน่วยงำน/บริษทั 

8. นำยรวิสุต บุญอำภำ 

ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีกลุ่มงำนกำรตลำด/ 
กรรมกำรบริหำร 

 

57 - ปริญญำโท กำรตลำด Indiana 

University of Pennsylvania 

USA 

- ปริญญำตรี เศรษฐศำสตร์

กำรเงินระหว่ำงประเทศ 

มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 

0.003 -ไม่มี- ปี 2560 – ปัจจุบัน 

 

 

ปี 2557 - ปี 2560  
ปี 2559 - ปัจจุบัน 

 

กรรมกำรบริหำร / 
ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีฝ่ำย
กำรตลำด 

ท่ีปรึกษำด้ำน
กำรตลำด 

กรรมกำร 

บมจ. ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ 

 

 

บมจ. ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ 

บริษัท ท่ีปรึกษำธุรกิจ อำร์เอสบี จ ำกัด  
(ธุรกิจให้บริกำร) 

9. นำงสำวสุธิดำ พันไพศำล 39 - ปริญญำโท สำขำกำรเงิน คณะ
บริหำรธุรกิจ วิทยำลัยบอสตัน 

- ปริญญำตรี สำขำบัญชี คณะ
บริหำรธุรกิจ 
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 

0.001 -ไม่มี- ปี 2561 – ปัจจุบัน 

 

 

ปี 2557 – ปี 2560 

 

กรรมกำรบริหำร / รอง
ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีสำย
งำนกำรเงิน 

ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบัญชี 

บมจ. ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ 

 

 

บริษัท เคพี แอคเค้ำท์ติ้ง เซอร์วิส 
จ ำกัด 

 

10. นำยธรำดล ธำรีสำร 

เลขำนุกำรบริษัท 

 

54 - ปริญญำตรี นิติศำสตร์               
มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง 

- Company Secretary Program 

(CSP)     รุ่นท่ี 78/2017 

- Effective Minute Taking 

(EMT)              รุ่นท่ี 38/2017 

0.018 -ไม่มี- ปี 2559 – ปัจจุบัน 

ปี 2554 – ปี 2559 

 

เลขำนุกำรบริษัท 

เลขำนุกำรอำวุโส 

บมจ. ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ 

บมจ.อควำ คอร์เปอร์เรชั่น 

หมำยเหตุ : (1) นำยธนำกร ธนวริทธิ์ นำงสำวชวนำ ธนวริทธิ์ และนำยดุษฎี เล็กยิ้ม เป็นกรรมกำรผู้มีอ ำนำจผูกพันบริษัทฯ ตำมหนังสือรับรอง  
 (2) สัดส่วนกำรถือหุ้นของบริษัทฯ ดังกล่ำวเป็นกำรถือหุ้นท้ังทำงตรงและทำงอ้อม โดยนับรวมหุ้นของคู่สมรส 

 



บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกัด (มหำชน)  แบบ 56-1 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 6 

1.2. หน้ำที่ควำมรับผิดชอบของเลขำนุกำรบริษัท 

เลขำนุกำรบริษัท ต้องปฏิบัติหน้ำท่ีด้วยควำมรับผิดชอบ ควำมระมัดระวัง และควำมซ่ือสัตย์สุจริต  ตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2551 ซ่ึงได้ก ำหนด
บทบำทหน้ำท่ีและควำมรับผดิชอบส ำหรับเลขำนุกำรบริษัทไว้โดยเฉพำะดังน้ี 

1. จัดท ำและเก็บรักษำเอกสำร ดังต่อไปน้ี 

ก. ทะเบียนกรรมกำร 

ข. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมกำร รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร และรำยงำนประจ ำปีของบริษัท 

ค. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้น 

2. เก็บรักษำรำยงำนกำรมีส่วนได้เสีย ท่ีรำยงำนโดยกรรมกำร หรือผู้บริหำร 

3. จัดส่งส ำเนำรำยงำนกำรมีส่วนได้เสีย ตำมมำตรำ 89/14 ให้ประธำนกรรมกำรและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ ทรำบภำยใน 7 วันท ำกำรนับแต่วันท่ีบริษัทได้รับรำยงำนน้ัน และบริษัทต้องจัด
ให้มีระบบกำรเก็บรักษำเอกสำร หรือหลักฐำนท่ีเก่ียวข้องกับกำรแสดงข้อมูล และดูแลให้มีกำรเก็บรักษำให้ถูกต้อง ครบถ้วน และสำมำรถตรวจสอบได้ ภำยในระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 10 ปี นับแต่
วันท่ีมีกำรจัดท ำเอกสำรหรือข้อมูลดังกล่ำว 

4. ด ำเนินกำรอื่น ๆ ตำมท่ีคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนประกำศก ำหนด 

  



บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกัด (มหำชน)  แบบ 56-1 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 7 

2. ข้อมูลของกรรมกำรและผู้บริหำร 

 บริษัทฯ 

 บริษัทย่อย/กิจกำรร่วมค้ำ บริษัทท่ีเก่ียวข้อง 

Thai D RISE 
All  

Property 

All  

Lux 

All  

Retail 1 

AG 

Thonglor 

AHJ 

Ekkamai 

All  

Hoosiers 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. นำงเกศรำ มัญชุศรี X            / / / /     

2. นำยธนำกร ธนวริทธิ์ // / / / / / / / / / / /         

3. นำงสำวชวนำ ธนวริทธิ์ //                    

4. นำยดุษฎี เล็กยิ้ม //      / / /          /  

5. นำยชำตรี ศิริพำนิชกร /                / /   

6. นำยมนัส แจ่มเวหำ /                    

7. นำยสมชำย ชำญธนเวทย์ //                    

8. นำยรวิสุต บุญอำภำ //                   / 
9. นำงสำวสุธิดำ พันไพศำล //                    

 หมำยเหตุ  : X = ประธำนกรรมกำร  // =  กรรมกำรบริหำร 

   / = กรรมกำร  /// = ผู้บริหำร 

รำยช่ือบริษัทท่ีเก่ียวข้อง มีดังนี้ 
1. บริษัท ที.เค.พรีซิช่ันเวอร์ค จ ำกัด 2. บริษัท  ฟู้ด เอนเกจเม้นท์ จ ำกัด 3. บริษัท  อะเบำท์ แพสช่ัน จ ำกัด 4. บริษัทหลักทรัพย์ เพ่ือธุรกิจหลักทรัพย์ จ ำกัด (มหำชน) 
5. บริษัท  เคทีบีเอสที โฮลดิ้ง จ ำกัด (มหำชน)  6. WE Asset Management Co.,Ltd. 7. บริษัท เอ็นอำร์อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จ ำกัด 8. บมจ.ท่ำเรือรำชำเฟอรี่ 
9. บมจ.เอกรัฐวิศวกรรม 10. บริษัท บีดี แอนด์ เอฟเอ จ ำกัด 11. บริษัท ท่ีปรึกษำธุรกิจ อำร์เอสบี จ ำกัด  

    

 

 



 บรษิทั ออลล ์อนิสไปร ์ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ำกัด (มหำชน) 

เอกสำรแนบ 2 

รำยละเอยีดเกีย่วกบักรรมกำรของบรษิทัยอ่ย 



บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกัด (มหำชน)                                                                                         แบบ 56-1 แบบ 

 

เอกสำรแนบ 2 หน้ำ 1 

เอกสำรแนบ 2 

รำยละเอยีดเกีย่วกบักรรมกำรของบรษิัทยอ่ย 

 

รำยชือ่บรษิทัยอ่ย 

รำยชือ่กรรมกำร 
Thai D RISE All Property All Lux One All Retail 1 

1. นำยธนำกร ธนวริทธิ ์ / / / / / 
 

หมำยเหต ุ : X = ประธำนกรรมกำร 

 / = กรรมกำร 

 // = กรรมกำรบริหำร 

ชื่อย่อ 

1. บริษัท ไทย ดี เรียลเอสเตท จ ำกัด : Thai D 

2. บริษัท ไรส์ เอสเตท จ ำกัด : RISE 

3. บริษัท ออลล์ พร็อพเพอร์ต้ี เซอร์วิส จ ำกัด : All Property 

4. บริษัท ออลล์ ลักซ์ วัน จ ำกัด : All Lux One 

5. บริษัท ออลล์ รีเทล 1 จ ำกัด : All Retail 1 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 บรษิทั ออลล ์อนิสไปร ์ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ำกัด (มหำชน) 

เอกสำรแนบ 3 

รำยละเอยีดเกีย่วกบัหวัหนำ้งำนตรวจสอบภำยใน 

และหวัหนำ้งำนก ำกบัดูแลกำรปฏบิตังิำนของบรษิทัฯ 

  



บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกัด (มหำชน)  แบบ 56-1 

 

เอกสำรแนบ 3 หน้ำ 1 

เอกสำรแนบ 3 

รำยละเอยีดเกีย่วกบัหัวหนำ้งำนตรวจสอบภำยใน และหวัหนำ้งำนก ำกบัดแูลกำรปฏบิตังิำนของบรษิทัฯ 

บริษัทฯ ใช้บริกำรหน่วยงำนภำยนอก (Outsource) เป็นผู้ตรวจสอบภำยในของบริษัทฯ โดยว่ำจ้ำงบริษัท ดีลอยท์ 
ทู ้ช โธมัทสุ ไชยยศ ที่ปรึกษำ จ ำกัด (“บริษัทที่ปรึกษำ”) ซึ ่งมีบุคคลที่ได้รับมอบหมำยให้ปฏิบัติงำนเป็นหัวหน้ำงำนผู้
ตรวจสอบภำยใน โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 

หวัหนำ้งำนตรวจสอบภำยในของบรษิทั ดลีอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ ทีป่รกึษำ จ ำกดั   

 ขอ้มลู 

ชือ่ – นำมสกลุ คุณวีระพงษ์ กฤษดำวัฒน์  

ต ำแหนง่ หุ้นส่วนและกรรมกำรบริหำรหน่วยงำน Risk Advisory 

คณุวฒุิ
ทำงกำรศกึษำ 

 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 

กำรฝกึอบรม  Certified Information Systems Auditor (CISA) 
 Certified Information Security Manager (CISM) 

ประสบกำรณ์
ท ำงำน 

 2557 – 
ปัจจุบัน 

 ผู้จัดกำรโครงกำรประเมินกำรก ำกับดูแลกิจกำร 

 ผู้อ ำนวยกำรโครงกำรในกำรด ำเนินกำรเปรียบเทียบและ
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน 

 ผู้อ ำนวยกำรโครงกำรในกำรด ำเนินกำรเปรียบเทียบและ
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน 

 ผู้อ ำนวยกำรโครงกำรในกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ปรับปรุง
ประสิทธิภำพตรวจสอบภำยในและแผนพัฒนำบุคลำกรของ
ส ำนักตรวจสอบ 

 ผู้อ ำนวยกำรโครงกำรในกำรสร้ำงควำมเช่ือมโยงระหว่ำง
กำรประเมินควำมเสี่ยงขององค์กรกับกำรวำงแผน
ตรวจสอบ 

 ผู้อ ำนวยกำรโครงกำร และด ำเนินกำรตรวจสอบภำยในตำม
แผนกำรตรวจสอบภำยในตำมพื้นฐำนควำมเสี่ยง 

 ผู้อ ำนวยกำรโครงกำรตรวจสอบกำรบริหำรจัดกำร
สินทรัพย์ด้อยคุณภำพ 

 ผู้อ ำนวยกำรงำนตรวจสอบกำรปฏิบัติตำมข้อก ำหนดที่
เกี่ยวข้องกับกำรให้บริกำรโอนเงินทำงอิเล็กทรอนิกส์ 

 ผู้อ ำนวยกำรโครงกำรในกำรพัฒนำระบบบริหำรควำม
เสี่ยง 

 ผู้อ ำนวยกำรโครงกำรในกำรประเมินควำมเสี่ยงระดับ
องค์กรและควำมเสี่ยงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

 ผู้อ ำนวยกำรโครงกำรในกำรประเมินควำมเสี่ยง 
 ผู้อ ำนวยกำรโครงกำรพัฒนำระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
 ผู้อ ำนวยกำรโครงกำรในกำรประเมินสถำนะปัจจุบันของ

โครงกำรจัดท ำแผนควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจ 

 บริษัทมหำชนผู้ให้บริกำรด้ำนกำรโรงแรม 

 ธนำคำรรัฐวิสำหกิจ 

 

 รัฐวิสำหกิจด้ำนสำธำรณูปโภค 

 

 

 

 บริษัทมหำชน/ธรุกิจผลิตน ้ำประปำ 

 

 

 บริษัทบริหำรสินทรัพย์/สถำบันกำรเงิน 

 บริษัทบริหำรสินทรัพย์/สถำบันกำรเงิน 

 

 ธนำคำรพำณิชย ์

 

 บริหำรมหำชน/ธุรกิจท่ำอำกำศยำน 

 ห้ำงสรรพสินค้ำ/ธุรกิจค้ำปลีก 

 

 บริษัทก่อสร้ำงและอสังหำริมทรัพย์ 
 สมำคมก ำกับตรำสำรหนี้ 
 บริษัทผลิตไฟฟ้ำ 

 



 บรษิทั ออลล ์อนิสไปร ์ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ำกัด (มหำชน) 

เอกสำรแนบ 4 

รำยละเอยีดเกีย่วกบักำรประเมนิรำคำทรพัยส์นิ 



บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกัด (มหำชน)  แบบ 56-1 

 

เอกสำรแนบ 4 หน้ำ 1 

 

  เอกสำรแนบ 4 
 

รำยละเอยีดเกีย่วกบัรำยกำรประเมนิรำคำทรพัยส์นิ 

ทรพัยส์นิทีป่ระเมนิ รำคำประเมนิ 

(บำท) 
ผูป้ระเมนิหลกั วธิปีระเมนิ วนัทีป่ระเมนิมลูคำ่

ทรพัยส์นิ 

1.  ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้ำง  (ที่ตั้งโครงกำร The Excel KhuKhot) 
ที่ตั้งทรัพย์สิน:  ตั ้งอย ู ่ถนนล ำล ูกกำ ต  ำบลคูคต อ  ำเภอล  ำล ูกกำ      

จังหวัดปทุมธำนี 
ผู้ถือกรรมสิทธิ์: บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกัด (มหำชน) 

457,060,000 

(มูลค่ำประเมินที่ดิน 189.21 ล้ำนบำท + มูลค่ำประเมินสิ่ง
ปลูกสร้ำง  267.85 ล้ำนบำท) 

Sims Property Consultants 

โดย 

นำยวรศักดิ์ โชติแฉล้มสกุลชัย 

วิธีเปรียบเทียบ
มูลค่ำตลำด และ
ใช้วิธีมูลค่ำ

คงเหลือ ในกำร
สอบทำน 

20 ธันวำคม 2561 

2. ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้ำง  (ที่ตั้งโครงกำร Rise Rama 9) 
ที่ตั้งทรัพย์สิน:  ตั้งอยู ่ติดถนนพระรำม 9 แขวงบำงกะปิ เขตห้วยขวำง 

กรุงเทพมหำนคร 

ผู้ถือกรรมสิทธิ์: บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกัด (มหำชน) 

1,476,480,000 

(มูลค่ำประเมินที่ดิน 518.69 ล้ำนบำท + มูลค่ำประเมินสิ่ง
ปลูกสร้ำง  957.79 ล้ำนบำท) 

Sims Property Consultants 

โดย 

นำยสมรักษ์ บงกชประภำ 

วิธีเปรียบเทียบ
มูลค่ำตลำด และ
ใช้วิธีมูลค่ำ

คงเหลือ ในกำร
สอบทำน 

20 ธันวำคม 2561 

3. ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้ำงในอนำคต (ที่ตั้งโครงกำร The Impression Phuket) 
ที่ตั้งทรัพย์สิน:  ตั้งอยู่ซอยเจ้ำฟ้ำ 39 (ซอยสุกี้-ออกเล) ถนนเจ้ำฟ้ำใน 

ต ำบลฉลอง อ ำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 

ผู้ถือกรรมสิทธิ์: บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกัด (มหำชน) 

478,640,000 

(มูลค่ำประเมินที่ดิน 251.20 ล้ำนบำท + มูลค่ำประเมินสิ่ง
ปลูกเมื่อโครงกำรก่อสร้ำงเสร็จ 515.51 ล้ำนบำท + มูลค่ำ
สำธำรณูปโภคเมื่อก่อสร้ำงแล้วเสร็จ 43.25 ล้ำนบำท) 

Sims Property Consultants 

โดย 

นำยสมรักษ์ บงกชประภำ 

วิธีเปรียบเทียบ
มูลค่ำตลำด และ
ใช้วิธีมูลค่ำ

คงเหลือ ในกำร
สอบทำน 

9 ธันวำคม 2561 

4. ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้ำงในอนำคต (ที่ตั้งโครงกำร The Vision Nawamin 85) 
ที่ตั้งทรัพย์สิน:  ตั้งอยู่ติดซอยนวมินทร์ 85 ถนนนวมินทร์ แขวงนวมินทร์ 

เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหำนคร 

ผู้ถือกรรมสิทธิ์: บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกัด (มหำชน) 

1,087,150,480 

(มูลค่ำประเมินที ่ดิน 528.32 ล้ำนบำท + มูลค่ำประเมินสิ่ง
ปลูกเมื่อโครงกำรก่อสร้ำงเสร็จ 515.58 ล้ำนบำท + มูลค่ำ
สำธำรณูปโภคเมื่อก่อสร้ำงแล้วเสร็จ 43.25 ล้ำนบำท) 

Sims Property Consultants 

โดย 

นำยกิจวัตร มหำกุศล 

วิธีต้นทุนทดแทน 
และใช้วิธีมูลค่ำ
คงเหลือ ในกำร
สอบทำน  

 25 กันยำยน 2561 



บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกัด (มหำชน)  แบบ 56-1 

 

เอกสำรแนบ 4 หน้ำ 2 

 

ทรพัยส์นิทีป่ระเมนิ รำคำประเมนิ 

(บำท) 
ผูป้ระเมนิหลกั วธิปีระเมนิ วนัทีป่ระเมนิมลูคำ่

ทรพัยส์นิ 

5. ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้ำงในอนำคต (ที่ตั้งโครงกำร The Excel Sukhumvit 71) 

ที่ตั้งทรัพย์สิน:  ตั้งอยู่ติดซอยมีสุวรรณ 3 แยก 10  แยกจำกซอยปรีดี
พนมยงค์ 14 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงพระโขนำง              เขต
วัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 

ผู้ถือกรรมสิทธิ์: บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกัด (มหำชน) 

1,027,620,480 

(มูลค่ำประเมินที่ดิน 509.30 ล้ำนบำท + มูลค่ำประเมินสิ่ง
ปลูกเมื่อโครงกำรก่อสร้ำงเสร็จ 513.72 ล้ำนบำท + มูลค่ำ
สำธำรณูปโภคเมื่อก่อสร้ำงแล้วเสร็จ 4.60 ล้ำนบำท) 

Sims Property Consultants 

โดย 

นำยวรศักดิ์  โชติแฉล้มสกุลชัย 

วิธีต้นทุนทดแทน 
และใช้วิธีมูลค่ำ
คงเหลือ ในกำร
สอบทำน  

10 ตุลำคม 2561 

6. ที่ดินพร้อมเปล่ำ(ประเมินมูลค่ำเฉพำะทีด่ิน)(ที่ตั้งโครงกำรRise Ratchada 17) 
ที่ตั้งทรัพย์สิน:  ตั้งอยู่ติดซอยรัชดำภิเษก 17 (ซอยสันติ) แขวงดินแดง เขต

ดินแดง กรุงเทพมหำนคร 

ผู้ถือกรรมสิทธิ์: บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกัด (มหำชน) 

217,600,000 Sims Property Consultants 

โดย 

นำยกิจวัตร มหำกุศล  

วิธีเปรียบเทียบ
มูลค่ำตลำด และ
ใช้วิธีมูลค่ำ

คงเหลือ ในกำร
สอบทำน  

6 สิงหำคม 2561 

7. ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้ำงในอนำคต (ที่ตั้งโครงกำร The Excel Ratchada - 

Huai Khwang) 

ที่ตั้งทรัพย์สิน:  ต ั ้ งอย ู ่ ต ิ ดซอยซอยประ ชำรำษฎร ์บ  ำ เพ ็ญ  10                  
ถนนประชำรำษฎร์บ ำเพ็จ แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง 
กรุงเทพมหำนคร 

ผู้ถือกรรมสิทธิ์: บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกัด (มหำชน) 

888,680,000 

(มูลค่ำประเมินที่ดิน 397.26 ล้ำนบำท + มูลค่ำประเมินสิ่ง
ปลูกเมื่อโครงกำรก่อสร้ำงเสร็จ 489.71 ล้ำนบำท + มูลค่ำ
สำธำรณูปโภคเมื่อก่อสร้ำงแล้วเสร็จ 3.08 ล้ำนบำท + มูลค่ำ
เฟอร์นิเจอร์เมื่อก่อสร้ำงแล้วเสร็จ 98.63 ล้ำนบำท) 

Sims Property Consultants 

โดย 

นำยกิจวัตร มหำกุศล  

วิธีเปรียบเทียบ
มูลค่ำตลำด และ
ใช้วิธีมูลค่ำ

คงเหลือ ในกำร
สอบทำน  

25 กันยำยน 2561 

8. ที่ดินเปล่ำ(ประเมินมูลค่ำเฉพำะที่ดิน)  (ที่ตั้งโครงกำร The Excel Lasalle 17) 

ที่ตั้งทรัพย์สิน:  ตั้งอยู ่ติดซอยลำซำล 17  ถนนลำซำล แยกจำกถนน
สุขุมวิท   แขวงบำงนำ เขตบำงนำ กรุงเทพมหำนคร 

ผู้ถือกรรมสิทธิ์:         บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกัด (มหำชน) 

323,250,000 Sims Property Consultants 

โดย 

นำยสมรักษ์  บงกชประภำ 

วิธีเปรียบเทียบ
มูลค่ำตลำด และ
ใช้วิธีมูลค่ำ

คงเหลือ ในกำร
สอบทำน  

2 กรกฎำคม 2561 



บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกัด (มหำชน)  แบบ 56-1 

 

เอกสำรแนบ 4 หน้ำ 3 

 

ทรพัยส์นิทีป่ระเมนิ รำคำประเมนิ 

(บำท) 
ผูป้ระเมนิหลกั วธิปีระเมนิ วนัทีป่ระเมนิมลูคำ่

ทรพัยส์นิ 

9. ที่ดินเปล่ำ(ประเมินมูลค่ำเฉพำะที่ดิน)  (ที่ตั้งโครงกำร The Excel Ratchada 

18) 
ที่ตั้งทรัพย์สิน:  ตั้งอยู่ติดซอย 20 มิถุนำ แยกจำกซอยรัชดำภิเษก 18  

ถนนร ัชดำภ ิ เษก  แขวงห ้วยขวำง  เขตห ้วยขวำง
กรุงเทพมหำนคร 

ผู้ถือกรรมสิทธิ์:        บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกัด (มหำชน) 

362,500,000 Sims Property Consultants 

โดย 

นำยวรศักดิ์  โชติแฉล้มสกุลชัย 

วิธีเปรียบเทียบ
มูลค่ำตลำด และ
ใช้วิธีมูลค่ำ

คงเหลือ ในกำร
สอบทำน  

21 มิถุนำยน 2561 

10. ที ่ด ินเปล่ำ(ประเม ินมูลค่ำเฉพำะที ่ด ิน)  (ท ี ่ต ั ้งโครงกำร RISE Phahon-
Inthamara) 

ที่ตั้งทรัพย์สิน:  ตั้งอยู ่ติดถนนสุทธิสำรวินิจฉัย  แขวงสำมเสนใน เขต
พญำไท กรุงเทพมหำนคร 

ผู้ถือกรรมสิทธิ์: บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกัด (มหำชน) 

311,400,000 Sims Property Consultants 

โดย 

นำยวรศักดิ์  โชติแฉล้มสกุลชัย 

วิธีเปรียบเทียบ
มูลค่ำตลำด และ
ใช้วิธีมูลค่ำ

คงเหลือ ในกำร
สอบทำน  

2 กรกฎำคม 2561 

11. ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้ำงในอนำคต (ที่ตั้งโครงกำร The Excel Ladprao-
Sutthisarn) 
ที่ตั้งทรัพย์สิน:  ตั้งอยู่ติดซอยลำดพร้ำว 62 แขวงวังทองหลำง เขตวัง

ทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 

ผู้ถือกรรมสิทธิ์: บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกัด (มหำชน) 

523,872,500 

(มูลค่ำประเมินที่ดิน 201.15 ล้ำนบำท + มูลค่ำประเมินสิ่ง
ปลูกเมื่อโครงกำรก่อสร้ำงเสร็จ 322.72 ล้ำนบำท) 

Sims Property Consultants 

โดย 

นำยกิจวัตร มหำกุศล 

วิธีต้นทุนทดแทน 
และใช้วิธีมูลค่ำ
คงเหลือ ในกำร
สอบทำน  

24 มกรำคม 2563 

12. ที่ดินเปล่ำ (ประเมินมูลค่ำเฉพำะที่ดิน) (ที่ตั้งโครงกำร  (ที่ตั้งโครงกำร The The 

Excel Srinakarin - Lasalle) 

ที่ตั้งทรัพย์สิน:  ติดถนนลำซำล แขวงบำงนำ เขตบำงนำ 
กรุงเทพมหำนคร 

ผู้ถือกรรมสิทธิ์: บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกัด (มหำชน) 

611,720,000 

 

Sims Property Consultants 

โดย 

นำยกิจวัตร มหำกุศล 

วิธีต้นทุนทดแทน 
และใช้วิธีมูลค่ำ
คงเหลือ ในกำร
สอบทำน  

21 พฤษภำคม 
2562 



บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกัด (มหำชน)  แบบ 56-1 

 

เอกสำรแนบ 4 หน้ำ 4 

 

ทรพัยส์นิทีป่ระเมนิ รำคำประเมนิ 

(บำท) 
ผูป้ระเมนิหลกั วธิปีระเมนิ วนัทีป่ระเมนิมลูคำ่

ทรพัยส์นิ 

13. ที่ดินเปล่ำ (ประเมินมูลค่ำเฉพำะที่ดิน) (ที่ตั้งโครงกำร The Impression 
Charoennakhon Luxe Neo classic ) 
ที่ตั้งทรัพย์สิน:  ตั้งอยู่ติดถนนเจริญรัถ แยกจำกถนนเจริญนคร  แขวง

คลองสำน  เขตคลองสำน กรุงเทพมหำนคร 

ผู้ถือกรรมสิทธิ์: บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกัด (มหำชน) 

198,780,000 

 

Sims Property Consultants 

โดย 

นำยวรศักดิ์ โชติแฉล้มสกุลชัย 

วิธีต้นทุนทดแทน 
และใช้วิธีมูลค่ำ
คงเหลือ ในกำร
สอบทำน  

6 กันยำยน 2562 

 



 

 บรษิทั ออลล์ อนิสไปร ์ดเีวลลอปเมน้ท์ จ ำกัด (มหำชน) 

เอกสำรแนบ 5 

งบกำรเงนิ 

 




























































































































































