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หมวดที ่4 : การเปดิเผยขอ้มลูและความโปรง่ใส (Information Disclosure and  
 Transparency)

บรษิทัฯ มนีโยบายการเปิดเผยข้อมลูต่อนกัลงทนุและผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุฝ่ายอย่างเทา่เทยีมกัน โดยบรษิทัฯ 
มีการเปิดเผยข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส ทั้งข้อมูลทางการเงิน ผลการด�าเนินงาน ทิศทาง 
การด�าเนินธุรกิจในอนาคต และข้อมูลอื่น ๆ ทั้งนี้ เพ่ือให้ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสียทุกคน สามารถเข้าถึงข้อมูลของ 
บริษัทฯ ได้สะดวก รวดเร็ว และทันการ 

4.1 โครงสร้างการถือหุ้น 
บรษิทัฯ มกีารเปิดเผยโครงสร้างผู้ถอืหุ้นอย่างชดัเจน และเป็นขอ้มลูลา่สดุ ท�าใหผู้ใ้ชข้อ้มลู สามารถทราบถงึ 

ผู้ถือหุ้นที่แท้จริงของบริษัทฯ ได้ ทั้งนี้ ได้แสดงรายละเอียดโครงสร้างของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และสัดส่วนของ 
ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย นอกจากนี้บริษัทฯ ไม่มีนโยบายการถือหุ้นที่ก�าหนดให้บริษัทฯ กับสองบริษัท หรือมากกว่านั้น 
ถอืหุน้ซึง่กนัและกนั เพ่ือประโยชนก์ารเกาะกลุม่ทางธุรกิจ หรือเพ่ือสร้างโครงสร้างของกลุม่บริษทัฯ (รายละเอียด
โปรดดูหัวข้อ “ภาพรวมในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทย่อย” และ “แผนภาพแสดงโครงสร้างการถือหุ้น
กลุ่มบริษัทฯ”) 

4.2 การเปิดเผยจ�านวนครั้งที่กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมการประชุมกรรมการ 
บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และมีการเปิดเผยจ�านวน

ครั้งการจัดประชุม และจ�านวนครั้งที่กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมการประชุมกรรมการเป็นประจ�าทุกปี (รายละเอียด
โปรดดูหัวข้อ"การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการรายบุคคล") 

4.3 การรายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร ทั้งทางตรง 
และทางอ้อม 

บริษัทฯ มีการก�ากับดูแลด้านการใช้ข้อมูลภายใน โดยก�าหนดให้กรรมการ และผู้บริหาร มีหน้าที่รายงาน 
การถือครองหลักทรัพย์ และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ ซึ่งนับรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยัง 
ไมบ่รรลนุติิภาวะ ตลอดจนบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ตามมาตรา 59 แหง่พระราชบญัญัตหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ 
พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วนัท�าการ นบัจากวนัทีซ่ือ้ ขาย โอน หรอืรบัโอน ตอ่ส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย ์
และตลาดหลักทรัพย์ และน�าส่งรายงานการซื้อ - ขายหุ้น / ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ให้ฝ่ายเลขานุการ
บริษัทเก็บไว้เป็นหลักฐาน 

ในปี 2563 บริษัทฯ จัดให้มีการรายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ และผู้บริหาร ทั้งทางตรง 
และทางอ้อม การเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง 4 ล�าดับแรก 
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบ จ�านวน 4 ครั้ง คือ เดือนมกราคม เดือนเมษายน เดือนกรกฎาคม  
และเดือนตุลาคม
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การรายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อ - สกุล

จ�านวนหุ้น (หุ้น)

ณ 31/12/62 ได้มา จ�าหน่ายไป ณ 31/12/63

หุ้นสามัญ หุ้นสามัญ หุ้นสามัญ หุ้นสามัญ

1. ดร.ประทีป ตั้งมติธรรม 
คู่สมรส และ บตุรทีย่งัไม่บรรลนิุติภาวะ

522,232,755 
112,735,250

200,000 
-

- 
-

522,432,755 
112,735,250

2. นางอัจฉรา ตั้งมติธรรม 
คู่สมรส และ บตุรทีย่งัไม่บรรลนิุติภาวะ

112,735,250 
522,232,755

- 
200,000

- 
-

112,735,250 
522,432,755

3. นายไตรเตชะ ตั้งมติธรรม 
คู่สมรส และ บตุรทีย่งัไม่บรรลนุติิภาวะ

1,960,000 
-

155,700 
-

- 
-

2,115,700 
-

4. นายอนันต ์ เกตุพิทยา 
คู่สมรส และ บตุรทีย่งัไม่บรรลนิุติภาวะ

- 
-

- 
-

- 
-

5. รศ.ดร.วิรัช อภิเมธีธ�ารง 
คู่สมรส และ บตุรทีย่งัไม่บรรลนิุติภาวะ

2,789,332 
-

- 
-

- 
-

2,789,332 
-

6. รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ 
คู่สมรส และ บตุรทีย่งัไม่บรรลนุติิภาวะ

- 
-

- 
-

- 
-

- 
-

7. ผศ.อัศวิน พิชญโยธิน 
คู่สมรส และ บตุรทีย่งัไม่บรรลนิุติภาวะ

- 
-

- 
-

- 
-

- 
-

8. นายอธิป พีชานนท์ 
คู่สมรส และ บตุรทีย่งัไม่บรรลนิุติภาวะ

6,667,675 
-

- 
-

- 
-

6,667,675 
-

9. นายประศาสน ์ ตั้งมติธรรม 
คู่สมรส และ บตุรทีย่งัไม่บรรลนุติิภาวะ

- 
-

- 
-

- 
-

- 
-

10. นายกริช จันทร์เจริญสุข 
คู่สมรส และ บตุรทีย่งัไม่บรรลนิุติภาวะ

- 
-

- 
-

- 
-

- 
-

11. นางวารุณ ี ลภิธนานุวัฒน์ 
คู่สมรส และ บตุรทีย่งัไม่บรรลนิุติภาวะ

- 
-

- 
-

- 
-

- 
-

12. นายปุณณพันธ์ เหน่งเพ็ชร 
คู่สมรส และ บตุรทีย่งัไม่บรรลนุติิภาวะ

949,666 
-

- 
-

- 
-

949,666 
-

13. นายกิตติพงษ ์ ศิริลักษณ์ตระกูล 
คู่สมรส และ บตุรทีย่งัไม่บรรลนุติิภาวะ

646,716 
-

- 
-

- 
-

646,716 
-

14. นางศิริพร วังศพ่าห์ 
คู่สมรส และ บตุรทีย่งัไม่บรรลนิุติภาวะ

- 
-

- 
-

- 
-

- 
-
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4.4 การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ 
บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการรายงานการมีส่วนได้เสีย โดยก�าหนดให้กรรมการและผู้บริหาร

ต้องรายงานให้บริษัทฯ ทราบถึงการมีส่วนได้เสียของตน หรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสีย 
ที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ตามมาตรา 89/14 แห่งพระราชบัญญัติ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 ซึง่แกไ้ขเพ่ิมเตมิโดยพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 เพ่ือให้บริษัทฯ มีข้อมูลประกอบการด�าเนินการตามข้อก�าหนดเกี่ยวกับการท�ารายการ 
ทีเ่กีย่วโยงกนั ซึง่เป็นรายการทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนแ์ละอาจน�าไปสูก่ารถา่ยเทผลประโยชน์ 
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ รวมถึงการที่กรรมการและผู้บริหารต้องปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความระมัดระวังและ
ซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งต้องตัดสินใจโดยไม่มีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในเรื่องที่ตัดสินใจข้อมูลในรายงาน
ดงักลา่วจงึเป็นประโยชนต์อ่การตดิตามดแูลใหก้ารท�าหน้าทีข่องกรรมการและผูบ้รหิารเป็นไปตามหลกัการดงักล่าว

ด้านการรายงาน

1. ก�าหนดให้กรรมการและผู้บริหารรายงานให้บริษัทฯ ทราบถึงการมีส่วนได้เสียของตน หรือของบุคคล
ที่มีความเกี่ยวข้อง กรณีเป็นส่วนได้เสียที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ หรือ
บริษัทย่อย โดยกรอกแบบแจ้งรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร

2. กรรมการและผู้บริหารส่งแบบแจ้งรายงานการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่เกี่ยวข้องให้
เลขานุการบริษัทรับทราบทันที ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการก�ากับ
ตลาดทุนก�าหนด

3. เลขานุการบริษัท ด�าเนินการดังนี้

 § จัดส่งส�าเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานกรรมการบริษัท  
และประธานกรรมการตรวจสอบทราบทุกไตรมาส

 § เปิดเผยข้อมูลการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารในรายงานประจ�าปี (แบบ 56-1  
One Report)

อนึง่ ในระหวา่งปี ไมม่กีรรมการ ผู้บริหาร และบคุคลท่ีเกีย่วขอ้ง มสีว่นไดเ้สยีทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ 
ทางผลประโยชน์ 

4.5 ช่องทางการส่ือสารที่หลากหลาย
ส�าหรบัการเปิดเผยข้อมลูข่าวสารของบรษิทัฯ ทีส่�าคญั บรษิทัฯ ไดด้�าเนนิการผา่นชอ่งทางตา่ง ๆ  และผา่น

สือ่มวลชนอยา่งสม�า่เสมอ เพ่ือใหผู้้ถอืหุ้นและผู้มสีว่นไดเ้สยีไดร้บัทราบขอ้มลูขา่วสารอยา่งทัว่ถงึ โดยมกีารเผยแพร ่
ผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

1. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
1) รายงานประจ�าปี
2) งบการเงินของบริษัทฯ
3) รายงานผลการด�าเนินงานรายไตรมาส
4) เอกสารแจ้งมติคณะกรรมการบริษัท และอื่น ๆ

2. ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

3. กระทรวงพาณิชย์

4. หนังสือพิมพ์
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5. นิตยสารและวารสาร

6. โทรทัศน์

7. ข่าวประชาสัมพันธ์บริษัทฯ

8. เว็บไซต์บริษัทฯ (www.supalai.com) ซึ่งมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

9. การจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์

10. ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relation) ติดต่อ โทรศัพท์ 0-2725-8888 ต่อ 857 หรือ  
  E-mail : ir_spali@supalai.com  มีประเภทกิจกรรม ดังนี้

กิจกรรม จ�านวน : ครั้ง

Analyst Meeting 4

Credit Rating Review 1

Company Visit -

รว่มกิจกรรมตลาดหลกัทรพัย์พบนกัลงทนุรายยอ่ย Opportunity Day 2

Conference Call 30

ในปี 2563 บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลทางการเงิน ค�าอธิบายการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผล 
การด�าเนินงาน (Management Discussion and Analysis) รวมถึงการรายงานข้อมูลและการตัดสินใจ 
ที่ส�าคัญต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
และผู้ถือหุ้นทุกไตรมาสและประจ�าปี ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมทั้งเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ 
ของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

งบการเงินของบริษัทฯ ไม่มีรายการท่ีผู้สอบบัญชีแสดงความคิดเห็นอย่างมีเงื่อนไขและบริษัทฯ ไม่มี
ประวัติการส่งรายงานทางการเงินรายไตรมาสและประจ�าปีล่าช้า และไม่มีประวัติการถูกสั่งให้แก้ไขงบการเงิน  
ตามที่หน่วยงานภายนอกก�ากับดูแล

นอกจากนี้ได้จัดให้มีการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เอกสารประกอบการประชุม รายงาน
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ฉบับล่าสุด และรายงานประจ�าปีแสดงไว้บนเว็บไซต์บริษัทฯ และสามารถดาวน์โหลด 
ได้โดยง่าย โดยบริษัทฯ จัดให้มีการเผยแพร่รายงานประจ�าปี ภายใน 120 วัน นับตั้งแต่สิ้นสุดรอบปีบัญชี

4.6 หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ 
คณะกรรมการบริษัท ได้ตระหนักถึงภาระหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นโดยเท่าเทียมกัน โดยดูแลให้ม ี

การเปิดเผยสารสนเทศ ทั้งที่เป็นสารสนเทศทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ  
เชือ่ถอืได ้และทันเวลา เพ่ือใหผู้้ถอืหุน้ ไดร้บัทราบสารสนเทศอยา่งเทา่เทยีมกนัตามทีก่�าหนดโดยกฎหมาย องคก์ร
และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง โดยมีฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relation) สังกัดฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
และนักลงทุนสัมพันธ์ ท�าหน้าที่เป็นตัวแทนของบริษัทฯ ในการติดต่อสื่อสาร และให้การดูแลต่อผู้ลงทุนทั่วไป  
นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้น โดยการเผยแพร่ข้อมูลในเวลาที่เหมาะสมผ่านช่องทางต่าง ๆ ทั้งสื่อมวลชน 
เวบ็ไซต์ โทรศัพท ์ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์
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ส�าหรับการเปิดเผยข้อมูล ทั้งกรณีปกติและกรณีเร่งด่วน ก่อนที่จะเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางต่าง ๆ  
จะต้องผ่านการพิจารณาในความถกูตอ้ง ครบถว้น ความเพียงพอของขอ้มูล จากคณะกรรมการบรษิทักอ่นน�าสง่ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเมื่อบริษัทฯ น�าส่งข้อมูลผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้วจึงเผยแพร่ข้อมูล  
งบการเงินผ่าน IR Website ที่ www.supalai.com และ www.shareinvestor.com

บรษิทัฯ ด�าเนินการเชิงรุกดว้ยการออกไปพบปะนกัวเิคราะหแ์ละนกัลงทนุตา่ง ๆ  โดยมกีรรมการผูจั้ดการ
และผู้บริหารซึ่งรับผิดชอบดูแลด้านบัญชีและการเงิน ร่วมประชุมชี้แจงและเปิดโอกาสให้นักลงทุน นักวิเคราะห์ 
ตลอดจนผู้สนใจได้ซักถามข้อมูลต่าง ๆ นอกจากนักลงทุนในประเทศแล้ว บริษัทฯ ยังมีการเดินทางเพ่ือน�าเสนอ
ข้อมูลและความคืบหน้าของบริษัทฯ แก่นักลงทุนต่างประเทศ (Road Show) และเปิดเผยข้อมูลแก่สาธารณชน 
อาทิ รายงานประจ�าปี (แบบ 56-1 One Report) ข้อมูลที่น�าเสนอในวันพบปะนักลงทุน เป็นต้น ทั้งนี้ เพ่ือให้ 
มัน่ใจว่า ไดป้ฏบัิตติามระเบยีบขอ้บงัคบัของกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งอย่างครบถว้น นอกจากนี ้บรษิทัฯ มกีารให้ขอ้มลู
ข่าวสาร และเผยแพร่ผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ อย่างทั่วถึงสู่นักลงทุน ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกไตรมาส 
มีการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน และเปิดเผยข้อมูลแก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทฯ จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ท�าหน้าที่ในการติดต่อส่ือสาร  
ดูแลผู้ลงทุนทั่วไป นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ผู้ถือหุ้น และเป็นศูนย์กลางในการเปิดเผยข้อมูลส�าคัญต่อนักลงทุน 
ดูแลกระบวนการรายงานทางการเงิน เพ่ือแสดงถึงผลการด�าเนินงาน แนวโน้มทางด้านรายได้ และการพัฒนา
โครงการในอนาคตของบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศได้รับทราบอย่างเท่าเทียมกัน สม�่าเสมอ
และครบถ้วนตามความเป็นจริง โดยเผยแพร่ข้อมูลในเวลาที่เหมาะสมผ่านช่องทางต่าง ๆ ทั้งสื่อมวลชน เว็บไซต์ 
โทรศัพท์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

นอกจากนี้ ได้จัดให้มีการจัดท�าปฏิทินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ล่วงหน้า เพ่ือให้บริการข้อมูลข่าวสาร 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัทฯ ที่เป็นประโยชน์ให้ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์และประชาชนทั่วไป  
รวมถึงจัดใหมี้การแถลงผลประกอบการและผลการด�าเนนิงานใหแ้กน่กัวเิคราะห ์นกัลงทนุสถาบนั สถาบนัการเงนิ  
และสื่อมวลชนในทุกไตรมาส แถลงข่าวต่อสื่อมวลชน และเปิดเผยข้อมูลแก่ตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้  
เพ่ือให้มั่นใจว่าได้ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน และเพ่ือให้ผู้ลงทุน 
สามารถติดต่อได้โดยสะดวก กรณีที่นักลงทุนและผู้เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยและต้องการสอบถามเพ่ิมเติม  
สามารถติดต่อมายังฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์บริษัท ศุภาลัย จ�ากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2725-8888 ต่อ 857 
อีเมล : ir_spali@supalai.com หรือผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.supalai.com

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ไว้บนเว็บไซต์บริษัทฯ www.supalai.com  
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยในปี 2563 บริษัทฯ มีการเสนอผลงานให้แก่นักวิเคราะห์ นักลงทุนสถาบัน 
สถาบันการเงิน และสื่อมวลชน เป็นไปตามแผนงาน (รายละเอียดโปรดดูหัวข้อ : นักลงทุนสัมพันธ์) 

4.7 เว็บไซต์บริษัทฯ
บริษัทฯ จัดท�าเว็บไซต์บริษัทฯ เป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือ ในการสื่อสาร  

เผยแพร่ ข้อมูลต่าง ๆ ของบริษัทฯ ให้กับผู้ถือหุ้น หรือนักลงทุน ได้รับทราบข้อมูลที่เก่ียวข้องกับบริษัทฯ  
ทันต่อเหตุการณ์ อาทิ ลักษณะการด�าเนินธุรกิจ งบการเงิน เอกสารข่าว โครงสร้างการถือหุ้น โครงสร้างองค์กร  
โครงสร้างบริษัทในเครือ ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัทผู้บริหาร บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการชุดย่อย รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย ข้อมูลด้านนักลงทุนสัมพันธ์  
ข้อบังคับบริษัท หนังสือรับรอง หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รายงานประจ�าปี  
(แบบ 56-1 One-Report) จรรยาบรรณ คู่มือนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ นโยบายต่าง ๆ ซึ่งท้ังหมด 
สามารถดาวน์โหลดได้โดยสะดวก
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สัดส่วนยอดขายของบริษัทฯ ต่อยอดขายรวมของกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ทั้งหมด 
ในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

 บมจ.ศุภาลัย  บริษัทมหาชน + บริษัทในเครือ

4.8 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน  

คณะกรรมการบริษทั ได้จดัให้มกีารจดัท�ารายงานความรบัผดิชอบของคณะกรรมการตอ่รายงานทางการเงิน 
ไว้ในรายงานประจ�าปี (แบบ 56-1 One-Report) โดยคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงิน 
ของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย รวมถงึขอ้มลูสารสนเทศทางการเงินทีป่รากฏในรายงานประจ�าปี งบการเงินจัดท�าขึน้ 
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ก�าหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพ โดยเลือกใช้นโยบายการบัญช ี
ที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอและใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดท�า  
รวมทั้ง จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ส�าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพ่ือให้เป็นประโยชน์ 
ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป ซึ่งเป็นไปตามข้อเท็จจริง มีความสมเหตุสมผล และโปร่งใส 

นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษทั ยงัจดัใหม้รีะบบควบคมุภายในทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธผิล และไดแ้ตง่ตัง้
คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่เป็นกรรมการอสิระทัง้หมด ท�าหนา้ทีก่�ากบัดแูล สอบทานนโยบายการบญัช ีคุณภาพ
ของรายงานทางการเงนิ ระบบการควบคมุภายใน และกระบวนการตรวจสอบภายในใหม้ปีระสทิธภิาพ โดยความเหน็ 
ของคณะกรรมการตรวจสอบ แสดงไว้ในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว 

4.9 ส่วนแบ่งทางการตลาด
บริษัทฯ มีสัดส่วนยอดขาย ต่อ ยอดขายรวมส�าหรับกลุ่มบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 

แห่งประเทศไทย ประจ�าปี 2563 สรุปได้ดังนี้

 § ส�าหรับกลุ่มโครงการแนวราบ บริษัทฯ มีส่วนแบ่งทางการตลาดประมาณ 13%

 § ส�าหรับกลุ่มโครงการอาคารสูง บริษัทฯ มีส่วนแบ่งทางการตลาดประมาณ 11% 

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีส่วนแบ่งทางการตลาดทั้งหมด ประมาณ 9% ของยอดขายรวมในกลุ่มบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แสดงภาพได้ดังนี้

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

เฉพาะ 
โครงการแนวราบ

87%

13%

เฉพาะ 
โครงการอาคารสูง

89%

11%

รวมโครงการแนวราบ 
และอาคารสูง

91%

9%


