
รายงานประจำาปีPB 1บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำากัด (มหาชน)

รายงานประจำป 2562
บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)

M O R E  T H A N  J U S T  L I V I N G



รายงานประจำาปี2 3บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำากัด (มหาชน)

M O R E  T H A N
J U S T  L I V I N G



รายงานประจำาปี2 3บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำากัด (มหาชน)

M O R E  T H A N
J U S T  L I V I N G



028 | 
032 | 
034 | 
048 | 
049 | 

006 | 
012 | 
020 | 
022 | 
024 | 

168 | 
172 | 

182 | 
184 | 

185 | 

054 | 
064 | 
078 | 
079 | 
080 | 
088 | 
112 | 
120 | 
124 | 
160 | 
162 | 
164 | 

6	 |	 วิสัยทัศน์และพันธกิจ

12	 |	 ความสำาเร็จ

16	 |	 ข้อมูลสำาคัญทางการเงิน

18	 |	 สารจากประธานกรรมการ

20	 |	 สารจากกรรมการผู้จัดการใหญ่

22	 |	 ภาวะอุตสาหกรรม	และการแข่งขัน

36	 |	 นโยบาย	และภาพรวมการประกอบธุรกิจ

60	 |	 ลักษณะการประกอบธุรกิจ

74	 |	 โครงสร้างรายได้

75	 |	 ปัจจัยความเสี่ยง

80	 |	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

85	 |	 ข้อมูลทั่วไป	และข้อมูลสำาคัญอื่น

87	 |	 คณะกรรมการบริษัท	และผู้บริหาร

110	|	 โครงสร้างการจัดการ



168 | 
172 | 

182 | 
184 | 

185 | 

054 | 
064 | 
078 | 
079 | 
080 | 
088 | 
112 | 
120 | 
124 | 
160 | 
162 | 
164 | 

123	|	 การกำากับดูแลกิจการ

150	|	 ความรับผิดชอบต่อสังคม

154	|	 การควบคุมภายใน	 
	 	 และการบริหารจัดการความเสี่ยง

159	|	 รายการระหว่างกัน

165	|	 รายงานคณะกรรมการสรรหา	 
	 	 และพิจารณาค่าตอบแทน	

166	|	 ข้อมูลทางการเงินที่สำาคัญ

173	|	 การวิเคราะห์	และคำาอธิบายของฝ่ายจัดการ

189	|	 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

192	|	 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
	 	 ต่อรายงานทางการเงิน

194	|	 งบการเงิน



รายงานประจำาปี6 7บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำากัด (มหาชน)

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน
วิสัยทัศน ความสมดุลของชีวิต เรามุงมั่นที่จะสราง
“รูปแบบการใชชีวิต” ที่ไมเหมือนใคร โดยการผสมผสาน
ความสมัยใหมเขาไปกับสิ่งแวดลอม และธรรมชาติเพื่อ
กาวขามรูปแบบทั่วไปของ “การใชชีวิต” และสรางคุณคา
ใหกับสังคมในภาพรวม



รายงานประจำาปี6 7บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำากัด (มหาชน)

วิสัยทัศน
วิสัยทัศน ความสมดุลของชีวิต เรามุงมั่นที่จะสราง
“รูปแบบการใชชีวิต” ที่ไมเหมือนใคร โดยการผสมผสาน
ความสมัยใหมเขาไปกับสิ่งแวดลอม และธรรมชาติเพื่อ
กาวขามรูปแบบทั่วไปของ “การใชชีวิต” และสรางคุณคา
ใหกับสังคมในภาพรวม



รายงานประจำาปี8 9บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำากัด (มหาชน)

พันธกิจ
ทาทายขอบเขตของ “ การใชชีวิต ” 
เปนมากกวาแคที่อยูอาศัย หรือบาน ทุกโครงการ
ของเรามีเปาหมายที่จะสรางมาตรฐานใหมที่จะทำ
ใหผูคนสามารถใชชีวิตผานการบริการที่ไรที่ติ 
กาวผานขอจำกัด และเพลิดเพลินไปกับสภาพแวดลอม



รายงานประจำาปี8 9บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำากัด (มหาชน)

พันธกิจ
ทาทายขอบเขตของ “ การใชชีวิต ” 
เปนมากกวาแคที่อยูอาศัย หรือบาน ทุกโครงการ
ของเรามีเปาหมายที่จะสรางมาตรฐานใหมที่จะทำ
ใหผูคนสามารถใชชีวิตผานการบริการที่ไรที่ติ 
กาวผานขอจำกัด และเพลิดเพลินไปกับสภาพแวดลอม



รายงานประจำาปี10 11บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำากัด (มหาชน)

M O R E  T H A N
J U S T  L I V I N G



รายงานประจำาปี10 11บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำากัด (มหาชน)

M O R E  T H A N
J U S T  L I V I N G



รายงานประจำาปี12 13บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำากัด (มหาชน)

ความสำาเร็จความสำาเร็จ
ในรอบปี



รายงานประจำาปี12 13บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำากัด (มหาชน)

ความสำาเร็จ



รายงานประจำาปี14 15บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำากัด (มหาชน)

ในปี	2562	PROUD	 
ได้เปิดตัวโครงการ	 
InterContinental  

Residences Hua Hin  
ซึ่งมีมูลค่า 

โครงการวมกว่า	 
3,500 ล้านบาท



รายงานประจำาปี14 15บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำากัด (มหาชน)

รายได้จากธุรกิจ 
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
เมื่อเทียบกับปี	2561	 
เพิ่มขึ้นถึง 266%



รายงานประจำาปี16 17บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำากัด (มหาชน)

ข้อมูลสำาคัญทางการเงิน



รายงานประจำาปี16 17บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำากัด (มหาชน)

ฐานะการเงิน (ล้านบาท)

สินทรัพย์รวม  1,720.41  316.74  307.43 

หนี้สินรวม  982.40  191.90  140.91 

ส่วนของผู้ถือหุ้น  738.01  124.84  166.52 

มูลค่าหุ้นที่เรียกชำาระแล้ว  641.47  190.08  190.08 

ผลการดำาเนินงาน (ล้านบาท)

รายได้รวม 114.65 114.14 150.06 

รายได้จากธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง 31.43 87.17 51.44 

รายได้จากธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 58.29 15.91 90.22 

กำาไร	(ขาดทุน)	สุทธิสำาหรับปี (40.09) (41.03) (45.28)

มูลค่าหุ้น (บาทต่อหุ้น)

กำาไร	(ขาดทุน)	สุทธิต่อหุ้น (0.08) (0.22) (0.28)

มูลค่าบัญชีต่อหุ้น 1.15 0.66 0.88 

อัตราส่วนทางการเงินที่สำาคัญ

อัตราส่วนสภาพคล่อง	(เท่า)  7.33 1.36 2.56 

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	(%) (9.29) (28.16) (29.93)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	(%) (2.33) (12.95) (14.73)

อัตรส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(เท่า) 1.33 1.54 0.85 

อัตราการหมุนของสินทรัพย์	(เท่า) 0.07 0.36 0.49 

อัตรากำาไรขั้นต้น	(%) 35.96 17.25 19.84 

อัตรากำาไร	(ขาดทุน)	สุทธิ	(%) (34.97) (35.95) (30.17)

2562 2561 2560



รายงานประจำาปี18 19บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำากัด (มหาชน)

สารจาก 
ประธานกรรมการ

นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ
ประธานคณะกรรมการ



รายงานประจำาปี18 19บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำากัด (มหาชน)

นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ
ประธานคณะกรรมการ

ตลาดอสงัหาริมทรัพยใ์นป	ี2562	ตอ้งเผชญิกบัปจัจยัลบหลายประการ	ซึง่เปน็อปุสรรคในการเตบิโต	
ทัง้เรือ่งการชะลอตวัของเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกจิโลก	ส่งผลใหม้กีารชะลอตวัทัง้ในดา้นอุปสงค์
และอุปทาน	มาตราการควบคุมสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย	(LTV)	ที่ยังคงเป็นอุปสรรคถึงแม้ว่าจะมีการ
ผ่อนปรนโยบายลงบ้าง	 จึงนับเป็นความท้าทายเป็นอย่างย่ิงสำาหรับคณะกรรมการและผู้บริหาร 
ที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การบริหารงาน	 ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 
ไปอย่างรวดเร็วตลอดเวลา

อย่างไรกต็ามบรษิทัยงัคงมุง่มัน่ทีจ่ะเตบิโตอยา่งตอ่เนือ่ง	โดยไดม้กีารเพิม่ทนุเขา้มาระหวา่งป	ี2562	
เพื่อนำามาพัฒนาและขยายธุรกิจภายใต้การทำาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แนวใหม่	 โดยผสมผสาน 
การพักผ่อนเข้ากับการให้บริการระดับโรงแรม		รวมถึงการออกแบบเชิงรีสอร์ทและการทำาการตลาด	
เพื่อสร้างประสบการณ์ที่แตกต่าง	 และการนำาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อให้ผู้เข้าพักมีความสะดวกสบาย	
มากยิ่งขึ้น

โดยในปนีีม้กีารเปดิตวัโครงการคอนโดมเินยีมใหม	่1	โครงการ		คอื		“InterContinental	Residences	
Hua	 Hin”	 โครงการที่พักอาศัยบนที่ดินติดชายหาดใจกลางเมืองหัวหิน	 บนถนนเพชรเกษม	
ในคอนเซป็ต	์“Colonial	with	a	Modern	Twist”	ผสมผสานกล่ินอายของ	หวัหนิ	ในสไตล์โคโลเนยีล	
เ ข้ า กั บ ค ว า ม โ ม เ ดิ ร์ น ลั ก ชั ว รี่ 	 ซ่ึ ง ต อบ โ จ ทก์ ก ลุ่ ม ลู ก ค้ า ที่ มี กำ า ลั ง ซื้ อ ที่ สู ง ม า ก	
และมีศักยภาพในการใช้จ่าย

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะเติบโต	 และดำาเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาล	 และคำานึงถึง	
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง	ทุกฝ่ายเพื่อให้องค์กรสามารถเติบโตอย่างยั่งยืน	 ในนาม	บริษัท	พราว	 เรียล	
เอสเตท	จำากัด	 (มหาชน)	ผมขอขอบคุณผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย	สำาหรับความไว้วางไจ	 และเชื่อมั่น	
ในธุรกิจของบริษัทด้วยดีตลอดมา

(นายอนุวัฒน์	เมธีวิบูลวุฒิ) 
ประธานคณะกรรมการ 

บริษัท	พราว	เรียล	เอสเตท	จำากัด	(มหาชน)



รายงานประจำาปี20 21บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำากัด (มหาชน)

สารจาก 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่

ไพสิฐ แก่นจันทน์
กรรมการผู้จัดการใหญ่



รายงานประจำาปี20 21บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำากัด (มหาชน)

ไพสิฐ แก่นจันทน์
กรรมการผู้จัดการใหญ่

ในปี	 2562	 นับเป็นปีที่มีความสำาคัญยิ่งของ	 บริษัท	 พราว	 เรียล	 เอสเตท	 จำากัด	 (มหาชน)
จากการที่บริษัทมีการเพิ่มทนุ	และมีการ	เปล่ียนช่ือ	บริษัทจาก	บริษัท	โฟคัส	ดีเวลลอปเม้นท์	แอนด์	
คอนสตรัคช่ัน	จำากัด	(มหาชน)	เปน็	บรษิทั	พราว	เรยีล	เอสเตท	จำากดั	(มหาชน)	เมือ่เดอืนพฤษภาคม	
2562	พร้อม	กับเดินหน้า	พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย	ภายใต้แนวคิด	“More Than Just Living”

ถงึแม้ธรุกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัยจ์ะประสบกบัความทา้ทายในปี	2562	เป็นอย่างมาก	ไมว่า่จะเป็น	
การที่ภาครัฐออกมาตรการกำากับดูแลสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย	 รวมถึงปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจทั้ง	
ภายใน	 และภายนอกประเทศ	 แต่บริษัทยังคงเดินหน้าเปิดตัวโครงการใหม่อย่างต่อเนื่อง	
โดยในไตรมาสที่	 4	 ปี	 2562	บริษัทได้มีการเปิดตัวโครงการ	 “InterContinental	 Residences	 
Hua	 Hin”	 ที่พักอาศัยระดับลักซ์ชัวรี่ 	 ซึ่งบริหารงานโดยเชนโรงแรมระดับโลกอย่าง	 IHG	
บนทำาเลศักยภาพใจกลางเมืองหัวหิน	ด้วยจำานวนห้องพักรวมกว่า	238	ยูนิต	บนเนื้อที่กว่า	7	ไร่	
มูลค่าโครงการกว่า	3,500	ล้านบาท

กลุ่มลูกค้าของบริษัทอยู่ในระดับกลาง-บน	ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นผู้บริโภคท่ีมีกำาลังซ้ือ	จึงไม่ได้รับผลกระทบ 
กับสภาพเศรษฐกิจ	มาตรการของรัฐ	การจำากัดสินเช่ือ	 แต่ต้องการซ้ือไว้พักผ่อนในครอบครัว	
ไม่ได้ซื้อเพื่อเก็งกำาไร	 รวมถึงกลุ่มที่ต้องการซื้อไว้อยู่หลังเกษียณ	นอกจากนี้บริษัทยังมั่นใจถึง	
ศักยภาพในด้านการอยู่อาศัย	และการท่องเท่ียวท่ีแข็งแกร่งของเมืองหัวหินในฐานะเมืองตากอากาศ	
ริมทะเลที่มีชื่อเสียง	 และสิ่งอำานวยความสะดวก	ตลอดจนนโยบายของรัฐบาลที่สนับสนุนแนวทาง
พัฒนาการท่องเที่ยวในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตก	 หรือ	 ไทยแลนด์	 ริเวียร่า	
(Thailand	Riviera)	ซึง่เปน็การยกระดบัคณุภาพของแหลง่ทอ่งเทีย่วให้เปน็ไปตามมาตรฐานสากล	
ทำาใหโ้ครงการฯ	ของ“พราว”เปน็ทีส่นใจอย่างกวา้งขวางจากทัง้กลุ่มลูกคา้ชาวไทย	และชาวต่างชาติ

ในโอกาสนี	้ผมขอขอบคุณ	คณะกรรมการ	ผูบ้รหิาร	และพนกังานในกลุ่มบริษทั	พราว	เรยีล	เอสเตท	
จำากดั	(มหาชน)	ทกุทา่น	รวมถงึลูกคา้	คูค่า้	ผูถ้อืหุน้	และสถาบันการเงนิต่างๆ	ทีม่อบความไวว้างใจ	
และใหก้ารสนบัสนุนบรษิทัเปน็อยา่งดเีสมอมา	และขอใหทุ้กทา่นเชือ่มัน่วา่บรษิทั	พราว	เรยีล	เอสเตท	
จำากัด	(มหาชน)	มุ่งมั่นที่จะเติบโตอย่างยั่งยืน	และมั่นคงต่อไปครับ

ไพสิฐ	แก่นจันทน์ 
กรรมการผู้จัดการใหญ่
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ภาวะอตุสาหกรรม 
 และการแข่งขัน
การตลาด และการแข่งขัน
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ลักษณะลูกค้า และกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

กลุ่มลูกค้า	 เป้าหมายหลักของทางบริษัท	 เป็นกลุ่มลูกค้าระดับกลาง	 B+	 ขึ้นไป	
เนือ่งจากสนิคา้ของบรษิทั	ในปน้ีี	และทียั่งคงเหลืออยู่เป็นแนวสูงโดย	สินคา้ระดบัราคา	5	ล้านข้ึนไป	
ซึ่งบริษัทมีโครงการในทำาเลของกรุงเทพฯ	 1	 โครงการ	 คือโครงการ	 Focus	 เพลินจิต	 และ	
ในทำาเลตา่งจังหวัด	1	โครงการ	ไดแ้ก่	โครงการ	InterContinental	Residences	Hua	Hin	โดยเฉพาะ	
โครงการคอนโดมเินยีมทัง้	2	โครงการ	มรีะดบัราคามากกวา่	5	ล้านบาท	จนถงึ	100	ล้านบาทข้ึนไป	
ทั้งยังต้องการเน้นภาพลักษณ์ว่า	Proud	Real	Estate	เป็นผู้พัฒนาโครงการภายภายใต้แนวคิด	
More	 Than	 just	 Living	 โดยในปี	 2562	 ที่ผ่านมา	 บริษัทเริ่มสร้างฐานลูกค้าระดับบน 
ผ่าน	2	กลยุทธ์	ได้แก่	

การร่วมมือกับทาง	CBRE	 เพื่อทำาให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายใหม่
ที่มีกำาลังซื้อสูง	และมีความต้องการ	ซื้ออสังหาริมทรัพย์เป็นทุนเดิม
อยู่แล้ว	ได้อย่างรวดเร็ว	และตรงกับกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น	1

2ขยายกลุ่มลูกค้าด้วยฐานข้อมูลจากโครงการก่อนหน้านี้ 	 เช่น	
จากโครงการ	 Park	 24	 รวมถึงการทำากิจกรรมการตลาดทั้ง	
ในกรุงเทพฯ	และ	หัวหนิ	ดว้ยเล็งเหน็การเตบิโตของตลาดทีอ่ยู่อาศยั	
และดีมานด์	ซัพพลายในตลาด	ของอำาเภอหัวหิน	จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	
ที่มีการขยายตัวเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 เนื่องจากเป็นจังหวัด 
ในโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันตก	 ที่ได้รับการส่งเสริม 
ทัง้การการลงทนุระบบสาธารณปูโภค	การคมนาคม	และการทอ่งเทีย่ว	
ทางบริษัทได้เปิดตัวโครงการ	Branded	Residences	ระดับ	World	Class	 
โดยร่วมมอืกับ	IHG	Hotels	Group	ภายใต	้แบรนด	์InterContinental	
Hotels	 and	Resorts	 ไปยังพื้นที่ดังกล่าว	 และได้รับผลตอบรับที่ดี	 
และมีฐานลูกค้าเติบโตข้ึนอย่างชัดเจน	ท้ังน้ีบริษัทยังคงเน้นดำาเนินการ 
ขยายกลุม่ลกูคา้คอนโดมเินยีมในกลุม่	Luxury	และกลุม่ลกูค้าคอนโด	
ระดับกลาง	ที่ยังต้องการคอนโดทำาเลที่มีศักภาพเพื่อการอยู่อาศัย	
อย่างแท้จริงทั้งในกรุงเทพ	 เป็น	 CBD	 แนวใกล้รถไฟฟ้า	 โดยเร่ง 
ทำาการตลาดใหม่เองให้กับโครงการFocus	 เพลินจิต	ทำาให้สามารถ	
ตอบสนอง	ความต้องการของลูกค้าได้อย่างกว้างขวางขึ้น
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การจําหน่าย และช่องทางการจําหน่าย

ทางบริษัทได้วางกลยุทธ์ช่องทางการจัดจำาหน่ายให้สอดคล้องกับประเภทของผลิตภัณฑ์ดังนี้	
กล่าวคือ

1 2การขายโดยทีมพนักงานขายโดย	 มืออาชีพ	
อย่างทีมขาย	CBRE	ในโครงการ	InterContinental	
Residences	Hua	Hin	 และ	 ทีมพนักงานขาย	
สังกัดบริษัท	Proud	Real	Estate	PLC.	โดยพนักงาน	
จะดำาเนินกิจกรรมทางการตลาด	 และการขาย	
ท้ังภายในสำานักงานขาย	 แต่ละ โครงการ	
และภายนอกโครงการเช่นการออกบูธ	 Road-	
show	 ตามสถานที่ต่างๆ	 หรือ	 งานมหกรรม	
เพ่ือท่ีอยู่อาศัย	 เป็นต้น	 โดยผ่านการฝึกอบรม	 
พัฒนาตามหลักมาตรฐาน	 การให้บริการ	
ของทางบริษัท	

CRM	 ICON	FRAMEWORK	 :	 เป็นการนำาระบบ	
การบริหารลูกค้า-สัมพันธ์	 การขาย	 และบัญชี	
การเงิน	 โดยเป็นการประสานช่องทางการขาย	
ทั้งออฟไลน์	และ	ออนไลน์	รวมถึงการเก็บข้อมูล
ลูกค้าด้วยกัน	 เพื่อนำามาวิเคราะห์พฤติกรรม	
ลูกค้า	 ต่อไป	 โดยข้อมูลการซื้อของลูกค้าจะ	
ถูกเก็บรวมไว้	 และนำามาพัฒนาธุรกิจต่อไป	
แ ล ะ นำ า กฎหมาย 	 PDPA 	 นำ า ม าป รั บ ใ ช้ 	
ในการเก็บข้อมูล	เท่าที่จำาเป็น	และมีระยะการเก็บ	
และทำาลายที่ชัดเจน
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ภาวะอุตสาหรรมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ในช่วงสองปีที่ผ่านมา	ภาคอสังหาริมทรัพย์มีมูลค่าคิดเป็นสัดส่วนประมาณ	
8%	ของผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศ	(GDP)	ซึง่ในปี	2563	รฐับาลไดต้ัง้เป้าหมาย	
ให้เป็นปีแห่งการลงทุน	 โดยการลงทุนของภาครัฐ	 รวมทั้งการลงทุน	 
โครงสรา้งพืน้ฐานขนาดใหญ่ของรฐัวสิาหกจิ	โดยกรอบการลงทนุรฐัวสิาหกจิ	
ทั้งปี	 สูงถึง	 3.46	 แสนล้านบาท	 และยังได้ส่งเสริมให้เกิดโครงการร่วมลงทุน	
ของภาครัฐ	และเอกชน	หรือ	PPP	ในโครงการลงทุน	โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ	
ซ่ึงจะช่วยสร้างความเช่ือม่ันของภาคธุรกิจ	และช่วยกระตุ้นการลงทุนภาคเอกชน	
ในประเทศได้มากขึ้น	 ในส่วนของภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อช่วยเหลือ	
ประชาชน	 ให้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง	 ได้ชัดเจนยิ่งข้ึน	 รัฐบาลได้แบ่งกลุ่ม	 
ผู้ที่ ต้องการมีที่อยู่อาศัย เป็นของตนเองตามฐานะ	 	 และศักยภาพ 
ออกเป็น	4	กลุ่มได้แก่	

1. กลุ่มผู้มีรายได้น้อย	และไม่มีศักยภาพ	

2. กลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่มีศักยภาพ	

3. กลุ่มผู้มีรายได้ปานกลาง	และ	

4. กลุ่มผู้มีรายได้สูง	
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โดยรัฐบาลไดว้างแนวทางการชว่ยเหลอืสำาหรบักลุม่ที	่1	ถงึกลุม่ที	่3	จะดำาเนนินโยบายผา่นธนาคาร	
เฉพาะกิจของรัฐ	 โดยกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่	 มีศักยภาพรัฐบาลมีนโยบายเพื่อลดอุปสรรคต่างๆ	
ประกอบด้วย	

1. รัฐบาลได้สนับสนุนค่าใช้จ่ายบางส่วนผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ	

2. รัฐบาลได้สนับสนุน เพื่ อ ให้ ได้ รับสิน เ ช่ือที่ อ ยู่อาศัยดอกเบี้ ยต่ำ า 	 โดยผ่าน	
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	 เช่น	 “โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ	
สำาหรับผู้มีรายได้น้อย	และผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ”	

3. รฐับาลไดม้แีนวทางจดัตัง้กองทนุเพือ่การพฒันาทีอ่ยูอ่าศยัสำาหรบัผูม้รีายไดน้อ้ยข้ึน	
ในการเคหะแห่งชาติ	 เพื่อสนับสนุนสินเชื่อ	 และการค้ำาประกัน	 สินเชื่อที่อยู่อาศัยให้กับ	
ผู้มีรายได้น้อย	และเพิ่มโอกาสให้ผู้มีรายได้น้อยสามารถเป็นเจ้าของที่อยู่	

สว่นกลุม่ท่ี	3	กลุม่ผู้ทีม่รีายได้ปานกลาง	กลุ่มนีร้ฐับาลใหก้ารสนบัสนนุผา่นสินเชือ่โครงการ	ตา่งๆ	
ของธนาคารอาคารสงเคราะห์	 รวมถึงรัฐบาลได้ออกมาตรการลดภาระค่าธรรมเนียมสำาหรับ	
จดทะเบียนสิทธิ	 และนิติกรรมเหลือร้อยละ	 0.01	 สำาหรับที่อยู่อาศัยราคาไม่เกิน	 3	 ล้านบาท	
เพ่ือสอดรับ	 และสนับสนุนต่อยอดโครงการบ้านล้านหลัง	 และการสนับสนุนคนชั้นกลางสำาหรับ	
ประชาชนท่ีมีรายได้ปานกลาง	 และอยู่ในระบบฐานภาษีของกรมสรรพากรมีที่อยู่อาศัยใต้โครงการ	
บ้านดีมีดาวน์	 ภาครัฐจะสนับสนุนเงินเพื่อลดภาระการผ่อนดาวน์	 อีกทั้งอัตราดอกเบี้ยขาลง	
และการผ่อนปรน	LTV	ของธนาคารแห่งประเทศไทย
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สรุปภาวะตลาดที่อยู่อาศัยในปี 2562

มูลค่าโอนกรรมสิทธ์ิจากนิติบุคลลของท่ีอยู่อาศัยในประเทศไทยในปี	 2562	
มีมูลค่าเพิ่มขึ้นเล็กน้อย	 โดยมีมูลค่า	875,189	ล้านบาทปรับขึ้นจากปี	2561	
ร้อยละ	4.3	 โดยคอนโดมิเนียมมีมูลค่ามากที่สุด	มีมูลค่า	317,526	ล้านบาท	
ลดลงร้อยละ	4.8%	และบ้านเดี่ยวมีมูลค่า	276,455	ล้านบาท	 เพิ่มขึ้นร้อยละ	
12.6	 และทาวน์เฮ้าส์มีมูลค่า	 166,331	 ล้านบาท	 เพิ่มขึ้นร้อยละ	 9.9	
ซึ่งมีมูลค่าโอนกรรมสิทธ์ิในปี	 2562	ลดลงเนื่องมาจากทั้งปริมาณยูนิต	 และ	 
ราคาเฉลี่ยที่คงตัวในประเภทคอนโดมิเนียม	
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จำานวนหน่วย	 และมูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยในประเทศไทย	
เปรียบเทียบปี	2558	-	2562	

ที่มา	:	ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์	ธนาคารอาคารสงเคราะห์

จำานวนหน่วย	 และมูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์ประเภทบ้านเดี่ยวในประเทศไทย	
เปรียบเทียบปี	2558	-	2562

ที่มา	:	ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์	ธนาคารอาคารสงเคราะห์

จำานวนหน่วย	 และมูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์ประเภททาวน์เฮ้าส์ในประเทศไทย	
เปรียบเทียบปี	2558	-	2562	

	ที่มา	:	ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์	ธนาคารอาคารสงเคราะห์



จำานวนหน่วย	 และมูลค่าการโอนกรรมสิทธ์ิประเภทคอนโดมิเนียมในประเทศไทย 
เปรียบเทียบปี	2558	-	2562	

ที่มา	:	ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์	ธนาคารอาคารสงเคราะห์

มูลค่าโอนกรรมสิทธิ์จากนิติบุคล	 ของที่อยู่อาศัยในกรุงเทพมหานคร	
และปริมณฑลในปี	 2562	 มีมูลค่าเพิ่มขึ้นเล็กน้อย	 โดยมีมูลค่า	 572,367	
ล้านบาทปรับขึ้นจากปี	2561	ร้อยละ	1.3	โดยคอนโดมิเนียมมีมูลค่ามากที่สุด
260,271	 ล้านบาท	 ลดลงร้อยละ	 4.1%	 และบ้านเดี่ยวมีมูลค่า	 139,345	
ล้านบาท	 เพิ่มขึ้นร้อยละ	 6.6	 ทาวน์เฮ้าส์มีมูลค่า	 116,000	 ล้านบาท	
เพิม่ขึน้รอ้ยละ	6.2	ซึง่หากเปรียบเทยีบเป็นจำานวนยนูติโอนกรรมสทิธิใ์นป	ี2562	
เพิ่มข้ึนร้อยละ	0.7	เทียบกับปี	2561

สรุปภาวะตลาดที่อยู่อาศัยในปี 2562

โครงการที่อยู่อาศัยเปิดขายใหม่	กรุงเทพฯ	-	ปริมณฑล	ปี	2562

ที่มา	:	ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์	ธนาคารอาคารสงเคราะห์



จำานวนหนว่ย	และมลูคา่การโอนกรรมสทิธิท์ีอ่ยูอ่าศยั	ในกรงุเทพฯ	และปรมิณฑล	
เปรียบเทียบปี	2558	-	2562	(รายผลิตภัณฑ์)

ที่มา	:	ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์	ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ในป	ี2562	มทีีอ่ยูอ่าศัยเปดิขายใหมจ่ำานวนรวม	412	โครงการ	มจีำานวนทัง้หมด	
99,118	 หน่วย	 คิด เป็นมูลค่า โครงการรวม	 556,717	 ล้านบาท	
ซึ่งลดลงทั้งจำานวนโครงการร้อยละ	 26	 จำานวนหน่วยร้อยละ	 32.1	
และมูลค่าโครงการรวมร้อยละ	 15.4	 เมื่อเทียบกับปี	 2561	 สำาหรับแนวโน้ม	
ที่อยู่อาศัยจดทะเบียนใหม่ในปี	 2563	คาดการณ์ว่าจะเป็นที่อยู่อาศัยแนวราบ	
ร้อยละ	45	และเป็นอาคารชุดร้อยละ	55	โดยมีช่วงคาดการณ์เปลี่ยนแปลงอยู่
ที่ประมาณร้อยละ	-4.4	ถึง	ร้อยละ	23.7	เมื่อเทียบกับปี	2562	

โครงการที่อยู่อาศัยเปิดขายใหม่	 (ยูนิต)	 กรุงเทพฯ	 และปริมณฑล	ปี	 2562	
และแนวโน้มปี	2563

ที่มา	:	ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์	ธนาคารอาคารสงเคราะห์
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แนวโน้มตลาดที่อยู่อาศัย

ในขณะที่ตลาดอสังหาริมทรัพย์ ในปี 	 2563	 ต้องเผชิญกับปัจจัยลบหลายประการ	
ซึ่งเป็นอุปสรรคในการเติบโต	 ทั้งเรื่องการชะลอตัวของเศรษฐกิจไทย	 และเศรษฐกิจโลก	
รวมถงึผลกระทบโรคโควิด-19	ทีย่งัไมส่ามารถประเมนิไดว้า่จะสิน้สดุเมือ่ใด	จะสง่ผลใหม้กีารชะลอตวั	
ท้ังในด้านอุปสงค์	 และอุปทาน	มาตราการ	 LTV	ที่ยังคงเป็นอุปสรรคถึงแม้ว่าจะมีการผ่อนปรน	
นโยบายลงบ้าง	รวมถึงสภาพเศรษฐกิจการเงินท้ังภาคครัวเรือน	 และภาคธุรกิจท่ียังไม่เห็นแนวโน้ม	
ท่ีดีข้ึน	ส่งผลให้ทิศทางของตลาดท่ีอยู่อาศัยในปี	2563	ยังอยู่ในช่วงปรับตัวจะมีอัตราการชะลอตัว	
อย่างตอ่เน่ือง	คาดวา่ทัง้ภาพรวมอปุสงค	์และอปุทานลดลงจากป	ี2562	ทัง้จำานวนยนูติ	และมลูคา่	
ในทุกประเภทที่อยู่อาศัย	 ซึ่งต้องดูสถานการณ์เรื่องโรคระบาด	 และการฟื้นตัวของนักท่องเที่ยว	
และภาคเศรษฐกิจโลก	ทั้งนี้ทางผู้ประกอบการมีแนวโน้มที่เน้นระบายสต๊อกเก่าที่มีอยู่ในมือ	 และ 
เจาะกลุ่มลูกค้าที่ต้องการที่อยู่อาศัยอย่างแท้จริงโดยมุ่งเน้นการพัฒนาโครงการแนบราบโดย 
ต้องแข่งกันทั้งที่ระดับราคาขาย	 และ	 ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าใหม่ๆ	 อาทิกลุ่มผู้สูงอายุ	
รวมถึงการพัฒนามิกซ์ยูสเพื่อ	 รองรับการใช้งานให้ตอบโจทย์กับคนยุคสมัยใหม่มากขึ้น	
และยังสร้างรายได้	อย่างต่อเนื่อง	
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ตลาดที่อยู่อาศัยในชะอำา หัวหิน และปราณบุรี 

ชะอำา/หัวหิน	 และปราณบุรียังคงเป็นสถานที่ที่คนไทยมองหาบ้านพักตากอากาศ	หลังที่สอง	 และ	
ถือว่าเป็นกลุ่มผู้ซื้อส่วนใหญ่	และมีกำาลังซื้อสูง	ทั้งนี้ในปี	2562	ยังคงมีกำาลังซื้อจากชาวต่างชาติ
จำานวนกว่า	10%	ท่ีเข้ามาเป็นกลุ่มผู้ซ้ือในทำาเลน้ีเช่นกัน	ชาวต่างชาติส่วนใหญ่เกษียณจากการทำางาน 
และเลือกที่จะใช้ชีวิตบั้นปลายในประเทศไทย	 เพราะเปรียบเทียบเร่ืองค่าครองชีพที่ ไม่สูง	 
สะดวกในการ	 ใช้ชีวิต	 และปลอดภัย	 อีกทั้งยังมีโรงพยาบาลระดับสากลรองรับให้บริการ	
โดยพบว่าตลาดที่ พักอาศัยในชะอำา	 หัวหิน	 และปราณบุรีมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง	
มีแนวโน้มที่ดีขึ้น	 โดยเฉพาะตลาดคอนโดมิเนียมในพื้นที่หัวหิน	 เนื่องจากอุปทานเหลือขายมี	
ค่อนข้างน้อย	 และผู้ซื้อส่วนใหญ่มองหา	 และพบว่าอัตราการดูดซับรวมท่ีค่อนข้างสูง	 และท่ีดิน	
ฝ่ังทะเลถือเป็นทำาเลท่ีขาดแคลน	 และหาท่ีดินเพ่ือนำามาพัฒนาโครงการยากเป็นอย่างมาก	
ในช่วงครึ่งปีหลังของปี	 2562	พบว่า	 ผู้ประกอบการยังคงให้ความสนใจที่จะพัฒนาโครงการ		
คอนโดมเินียมโครงการใหม่ๆ 	ในพืน้ทีห่วัหินในปี	2563	อย่างต่อเนือ่ง	ทัง้ในพืน้ทีเ่ขาเต่า	เขาตะเกยีบ	
และพื้นที่ติดชายหาดหัวหินใจกลางเมือง



รายงานประจำาปี34 35บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำากัด (มหาชน)

การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

การจัดหาที่ดิน

บรษิทัมแีผนกพฒันาธรุกจิ	และกลยทุธ	์
ทำ า หน้ า ที่ ศึ กษ าคว าม เ ป็ น ไ ป ไ ด้ 	
ของโครงการ	 โดยการจัดหาที่ดิน	
สามารถแบ่งที่มาได้ดังนี้

การจัดหาวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง

ส่วนใหญ่ผู้รับเหมาของบริษัท	 จะมีหน้าที่	 
จัดหาวัสดุก่อสร้างเพ่ือใช้ในการก่อสร้าง 
ตามที่ได้ตกลงไว้กับบริษัท	อย่างไรก็ตาม 
บริษัทก็ เริ่มพิจารณา	 วิธีการจัดหา	
วัสดุเอง	 เพื่อให้ได้ต้นทุนวัตถุดิบที่ถูกลง	
และได้รับเครดิตทางการค้าที่ดีขึ้น	 ทั้งนี้	 
บริษัทพิจารณาการซ้ือจากผู้จัดจำาหน่าย	
หลายๆ	รายแทนการพ่ึงพิง	รายใดรายหน่ึง	
โ ด ยบริ ษั ทพิ จ า รณาจ ากทั้ ง ร าค า	
และคุณภาพ	ของวัตถุดิบนั้นๆ	 เป็นหลัก	 
ส่วนการคัดเลือกผู้รับเหมานั้นบริษัทมีทีม
วิศวกร	 และทีมงาน	 ที่ทำาหน้าที่คัดเลือก	
ผู้รับเหมา	 ที่มีคุณภาพมีประสบการณ์	
และมีเครดิตทางการค้าที่ดี	 โดยได้มีการ	
กำ า หนดมาตรฐาน 	 ใ นการทำ า ง าน	
และตารางการตรวจรับงานที่ชัดเจน

1
2

ติดต่อผ่านนายหน้าขายที่ดิน

ติดต่อผ่านสถาบันการเงินต่างๆ	 
ซ่ึงมีลูกค้าท่ีมีปัญหาขาดสภาพคล่อง	
ของสถาบันการเงินนั้นๆ	
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ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ทุกโครงการของบริษัทจะต้องจัดทำารายงาน	
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	 (EIA)	 และ 
จะต้องผ่านความเห็นชอบจากสำานักงานนโยบาย	
และแผนทรัพยากรธรรมชาติ	และสิ่งแวดล้อมก่อน	
ถึงจะเริ่มดำาเนินการก่อสร้าง

งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ 
ณ	 วันที่ 	 31	 ธันวาคม	 2562	 บริษัทมีงานที่ ไม่ ได้ส่งมอบ	 จำานวน	 266	 ยูนิต	
มูลค่ารวมประมาณ	3,763	ล้านบาท

ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

โครงการ จำานวน 
หน่วย

มูลค่าขาย 
(ล้านบาท) ความคืบหน้า

โครงการ	โฟคัส	เพลินจิต 32 248 ก่อสร้างเสร็จแล้ว

โครงการ	InterContinental	Residences	Hua	Hin 234 3,515 อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

รวม 266 3,763
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นโยบาย และภาพรวม 
การประกอบธุรกิจ
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การประกอบธุรกิจ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และประวัติความเป็นมาของกลุ่มบริษัทฯ 

วิสัยทัศน์

ค ว า ม ส ม ดุ ล ข อ ง ชี วิ ต …	
เรามุ่ งมั่น ที่จ ะสร้าง	 ‘รูปแบบการใช้ชีวิต ’	
ท่ีไมเ่หมอืนใคร	โดยการผสมผสานความสมัยใหม	่
เข้าไปกับสิ่งแวดล้อม	และธรรมชาติเพื่อก้าวข้าม
รูปแบบทั่วไปของ	 ‘การใช้ชีวิต’	 และสร้างคุณค่า	
ให้กับสังคมในภาพรวม

พันธกิจ

ท้าทายขอบเขตของ	 “การใช้ชีวิต”เป็นมากกว่า	
แค่ ท่ีอยู่อาศัยหรือบ้านทุกโครงการของเรา 
มีเป้าหมายท่ีจะสร้างมาตรฐานใหมท่ีจ่ะทำาใหผู้ค้น
สามารถใช้ชีวิตผ่านการบริการที่ไร้ที่ติก้าวผ่าน
ข้อจำากัด	และเพลิดเพลินไปกับสภาพแวดล้อม
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บริษัท	 พราว	 เรียล	 เอสเตท	 จำากัด	 (มหาชน)	 
มุ่ ง เ น้ นการดำ า เ นิ นธุ รกิ จภาย ใต้ แนวคิ ด	 
“ 	 Mo re 	 t h an 	 j u s t 	 l i v i n g 	 ” 
ผ่านกลยุทธ์สำาคัญ	ดังนี้

กลยุทธ์ในการดำาเนินงาน 
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ทำาเลที่ตั้งดีเยี่ยม

เน้นลูกค้าที่มีกำาลังในการใช้จ่าย	 
ทั้งชาวไทย	และชาวต่างชาติ

มุ่งเน้นที่กรุงเทพฯ	 
และเมืองท่องเที่ยวที่สำาคัญ	 
(เช่น	หัวหิน	และภูเก็ต	เป็นต้น)

สนองความต้องการของลูกค้า,	 
สรรค์สร้างความสะดวกสบาย 
กับเทคโนโลยี	

สร้างความแตกต่าง 
โดยเพิ่มการบริการ 
เหนือจากการบริหาร 
หรือการบริการในที่อยู่อาศัยทั่วๆ	ไป
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2532

2545

2546

2547

2551

2562

ประวัติความเป็นมา

บริษัท	 พราว	 เรียล	 เอสเตท	 จำากัด	 (มหาชน)	 เป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	 ในประเทศไทย	 
ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม	 เอ	 ไอ	 (Market	 for	Alternative	 Investment	 –	MAI)	 
ภายใต้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 (Stock	Exchange	of	 Thailand	–	 SET)	ทั้งนี้บริษัทฯ	
มีการเปลี่ยนแปลงที่สำาคัญ	ดังต่อไปนี้

ก่อตั้งเมื่อวันที่	30	มีนาคม	2532	ภายใต้ชื่อ	“บริษัท	พสุพุธ	จำากัด”	ประกอบธุรกิจ	
รับเหมาก่อสร้างทั่วไปจากภาครัฐ	และภาคเอกชน	

4	พฤศจิกายน	2545	บริษัทจดทะเบียนแปรสภาพเป็น	บริษัทมหาชน	จำากัด	

21	พฤศจิกายน	2546	เปลี่ยนชื่อบริษัทฯ	เป็น 
บริษัท	โฟคัสเอ็นจิเนียริ่ง	แอนด์	คอน	สตรัคชั่น	จำากัด	(มหาชน)

5	ตุลาคม	2547	จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

19	พฤศจิกายน	2551	เปลี่ยนชื่อบริษัทฯ	เป็น 
บริษัท	โฟคัส	ดีเวลลอปเม้นท์	แอนด์	คอน	สตรัคชั่น	จำากัด	(มหาชน)

13	พฤษภาคม	2562บริษัทฯ	เปลี่ยนชื่อ 
บริษัทฯ	เป็นบริษัท	พราว	เรียล	เอสเตท	จำากัด	(มหาชน)
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การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้น

บรษิทั	พราว	เรียล	เอสเตท	จำากัด	(มหาชน)	เขา้ซือ้	บรษิทั	โฟคสั	ดเีวลลอปเมน้ท	์แอนด	์คอนสตรคัชัน่	
จำากัด	 (มหาชน)	ด้วยวิธีการ	แบ็คดอร์ลิสติ้ง	 โดย	บอร์ดบริหารจาก	บริษัท	 โฟคัส	ดีเวลลอปเม้นท์	
แอนด์	 คอนสตรัคช่ัน	 จำากัด	 (มหาชน)	 มีมติประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	 ครั้งที่	 1/2562	 เมื่อ	 
วันท่ี	20	กุมภาพันธ์	2562	ได้มีมติให้บริษัทออก	และเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจำานวน	451,388,889	หุ้น	 
ในราคาหุ้นละ	 1.44	 บาท	พร้อมทั้งซื้อที่ดิน	 2	 แปลง	 12	 ไร่	 3	 งาน	 57.85	ตารางวา	ตั้งอยู่ที่	 
อำาเภอ	หัวหิน	จังหวัดประจวบคิรีขันธ์มูลค่า	1,325	ล้านบาท	จาก	บริษัท	พราว	รีสอร์ท	หัวหิน	จำากัด	
(7	ไร่	2	งาน	48.8	ตารางวา)	และ	บริษัท	วานา	นาวา	จำากัด	(5	ไร่	1	งาน	9.05	ตารางวา)	โดยการ	
เข้าลงทุนในพื้นที่ดังกล่าวพิจารณาแล้วเป็นทำาเลที่มีศักยภาพในการประกอบธุรกิจพัฒนา	 
อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการอยู่อาศัย	 และเป็นการลดความเส่ียงจากการเพิ่มขึ้นของราคาที่ดิน	 
ในอนาคต	 ดังนั้นหากบริษัทสามารถดำาเนินการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัยได้สำาเร็จ	
บริษัทจะสามารถสร้างผลกำาไร	 และผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นได้ในระดับที่เหมาะสม	 ทั้งนี้มีเงื่อนไข 
การชำาระค่าที่ดินดังกล่าว	ดังนี้	

1. ชำาระเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนมูลค่า	650	ล้านบาท	ให้กับ	นายพสุ	ลิปตพัลลภ	 
	 และนางสาวพราวพุทธ	ลิปตพัลลภ

2. ชำาระด้วยเงิน	(ผ่านการกู้ยืมสถาบันการเงินจำานวน	650	ล้านบาท)

3. ชำาระผ่าน	กระแสเงินสด/ตั๋วสัญญาใช้เงินจำานวน	25	ล้านบาท

	 จากเง่ือนไขขอ้	1	(ชำาระเปน็หุ้นเพ่ิมทนุ)	ส่งผลให	้นายพสุ	ลิปตพลัลภ	และนางสาวพราวพทุธ	
ลิปตพัลลภ	 เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ	บริษัท	 โฟคัส	 ดีเวลลอปเม้นท์	 แอนด์	คอนสตรัคชั่น	 จำากัด	
(มหาชน)	สัดส่วนมากกว่า	70%	พร้อมเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นบริษัท	พราว	เรียล	เอสเตท	จำากัด	(มหาชน)	
และใช้ชื่อย่อ	"PROUD"	

	 จากเหตุผลดังกล่าวส่งผลให้อำานาจในการควบคุม	 และการบริหารงานของ	 บริษัทฯ	
ในปจัจบุนัเปน็ของ	นายพส	ุลปิตพลัลภ	และนางสาวพราวพทุธ	ลิปตพลัลภ	ในนาม	บรษัิท	พราว	เรยีล	
เอสเตท	จำากัด	(มหาชน)
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โครงสร้างการถือหุ้นหลังจากเข้าทำารายการ

รายชื่อ จำานวนหุ้น ร้อยละ

นายพสุ	ลิปตพัลลภ 225,694,445.0 35.2%

นางนภารัตน์	สินาทกถากุล 66,385,800.0 10.3%

นายจักรพล	ทองเจริญ 9,001,600.0 1.4%

นางสาวศิริเพ็ญ	รามนุช 4,097,000.0 0.6%

นางสาวทวีพร	กีรติอดิศัย 3,335,700.0 0.5%

นายธนินโชตน์	ตันติภัณฑ์รักษ์ 2,025,900.0 0.3%

นายก้องเกียร์	บุญญาอารักษ์ 1,700,000.0 0.3%

นายอนุรักษ์	บุญแสวง 5,090,000.0 0.8%

นายเกียรติ	ศรีจอมขวัญ 3,500,000.0 0.5%

นายประจวบ	เอี่ยมรัมย์ 2,850,000.0 0.4%

นางอรวรรณ	เมธาวรกุล 2,000,000.0 0.3%

อื่นๆ	 90,094,063.0 14.0%

รวมทั้งหมด 641,468,952.0 100%

นางสาวพราวพุทธ	ลิปตพัลลภ 225,694,444.0 35.2%
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เมษายน
บรษิทั หวัหนิ อลัฟ่า 71
จ ากดั ไดจ้ดัตัง้ขึน้ โดย
บรษิทัถอืหุน้อตัรารอ้ยละ 

99.99

เมษายน
บรษิทั หวัหนิ สกาย ลฟิวิง่ 
จ ากดั ไดจ้ดัตัง้ขึน้ โดย
บรษิทัถอืหุน้อตัรารอ้ยละ 

99.97

พฤษภาคม
บรษิทัฯเปลีย่นชือ่เป็น 
บริษทั พราว เรียล 

เอสเตท จ ากดั (มหาชน)

พฤศจิกายน
บรษิทัเปิดตวัโครงการ

“InterContinental Residences Hua Hin” 
ซึง่เป็นโครงการทีพ่กัอาศยัระดบัลกัชวัรี ่

บรหิารงานโดยเครอืโรงแรมระดบัโลกอยา่ง 
“IHG” ทีแ่รกในไทย

พฤศจิกายน
บรษิทัฯ ลงนามบนัทกึขอ้ตกลงกบั 

InterContinental group 
(IHG) เพือ่พฒันาโครงการ

“InterContinental Residences 
Hua Hin” 

การเปล่ียนแปลงท่ีส าคญั
ปี 2562



2562

เมษายน
บรษิทั หวัหนิ อลัฟ่า 71
จ ากดั ไดจ้ดัตัง้ขึน้ โดย
บรษิทัถอืหุน้อตัรารอ้ยละ 

99.99

เมษายน
บรษิทั หวัหนิ สกาย ลฟิวิง่ 
จ ากดั ไดจ้ดัตัง้ขึน้ โดย
บรษิทัถอืหุน้อตัรารอ้ยละ 

99.97

พฤษภาคม
บรษิทัฯเปลีย่นชือ่เป็น 
บริษทั พราว เรียล 

เอสเตท จ ากดั (มหาชน)

พฤศจิกายน
บรษิทัเปิดตวัโครงการ

“InterContinental Residences Hua Hin” 
ซึง่เป็นโครงการทีพ่กัอาศยัระดบัลกัชวัรี ่

บรหิารงานโดยเครอืโรงแรมระดบัโลกอยา่ง 
“IHG” ทีแ่รกในไทย

พฤศจิกายน
บรษิทัฯ ลงนามบนัทกึขอ้ตกลงกบั 

InterContinental group 
(IHG) เพือ่พฒันาโครงการ

“InterContinental Residences 
Hua Hin” 

การเปล่ียนแปลงท่ีส าคญั
ปี 2562



“More 
than just 
living”



“More 
than just 
living”

การเปลี่ยนแปลง  
และพัฒนาการที่สำาคัญ
เดิมบริษัท	 โฟคัส	 ดีเวลลอปเม้นท์	 แอนด์	 คอนสตรัคชั่น	
จำากัด	 (มหาชน)	 ดำาเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเป็นหลัก	 
โดยจะรับงานก่อสร้างทั้งจากหน่วยงานของภาครัฐ,	
รัฐวิสาหกิจ	 และเอกชน	 ในลักษณะผู้รับเหมาโดยตรง	 
(Main	 Contractor)	 หรือผู้รับช่วง	 (Sub	 Contractor)	 
ทั้งนี้ในปัจจุบันหลังจากการเพิ่มทุน	 และเปล่ียนชื่อเป็น	
บริษัท	พราว	เรียล	เอสเตท	จำากัด	(มหาชน)	จึงเปลี่ยนเป็น
มุง่เนน้ธรุกจิพฒันาอสังหารมิทรัพย์	ภายใตแ้นวความคดิ	
“More	than	just	living”	เป็นหลัก
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2562
บริษัท	 หัวหิน	 อัลฟ่า	 71	 จำากัด	 ได้จัดตั้งข้ึน	 โดยบริษัทถือหุ้นในอัตราร้อยละ	 99.99	
มีทุนจดทะเบียนจำานวน	1,000,000	บาท	ละมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	

ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	 ครั้งที่	 1/2562	 เมื่อวันที่	 26	 เมษายน	 2562	 อนุมัติการลด 
ทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก	 227,760,073	บาทเป็น	 221,760,062	บาท	 โดยตัดหุ้นสามัญ 
ที่ยังไม่ได้นำาออกจำาหน่าย	 จำานวน	 6,000,011	 หุ้น	 มูลค่าหุ้นละ	 1	 บาท	 และการแก้ไขหนังสือ 
บริคณห์สนธิข้อ	4	ของบริษัท

บริษัท	 หัวหิน	 สกาย	 ลิฟว่ิง	 จำากัด	 ได้จัดตั้งขึ้น	 โดยบริษัทถือหุ้นในอัตราร้อยละ	 99.97	
มีทุนจดทะเบียนจำานวน	1,000,000	บาท	ละมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	

ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ครั้งที่	 1/2562	 เมื่อวันที่	 26	 เมษายน	2562	อนุมัติการจัดสรร	
หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท	 จำานวน	 451,388,889	 หุ้น	 ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	 1	 บาท	
ให้แก่บุคคลในวงจำากัด	(Private	Placement)	เป็นการเสนอขายตามราคาที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ
บริษัทมีมติกำาหนดราคาเสนอขายด้วยราคา	1.44	บาทต่อหุ้น	

ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	 ครั้งที่	 1/2562	 เมื่อวันที่	 26	 เมษายน	2562	มีมติเห็นชอบให้ 
อนุมัติการขายหุ้นทั้งหมดที่บริษัทถืออยู่ใน	บริษัท	 โฟคัส	 เวก	คอร์ปอเรชั่น	 จำากัด	 “(โฟคัส	 เวก)”	
ให้แก่นายอนุชา	 สิหนาทกถากุล	 กรรมการบริษัท	 และ/หรือบุคคลหรือนิติบุคคลที่นายอนุชาเป็น	
ผู้กำาหนด	อันเป็นผลให้	โฟคัส	เวก	สิ้นสภาพ	ในการเป็นบริษัทการร่วมค้าของบริษัท

ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ครั้งที่	 1/2562	 เมื่อวันที่	 26	 เมษายน	2562	อนุมัติการเพิ่มทุน	
จดทะเบียนของบริษัทจาก	221,760,062	บาท	เป็น	673,148,951	บาท	โดยการออกหุ้นสามัญ	
เพิม่ทนุจำานวน	451,388,889	หุน้	มลูคา่หุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ	1	บาท	และการแกไ้ขหนังสอืบรคิณหส์นธิ	
ข้อ	4	ของบริษัท

ปี	2562
เหตุการณ์ที่สำาคัญของกลุ่มบริษัทในรอบ 3 ปี 

เดือนเมษายน
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2562บริษัท	หัวหิน	อัลฟา่	71	จำากัด	บริษัทย่อยซึง่บริษัทถอืหุ้น	
ในอัตราร้อยละ	 99.98	 ได้มีมติเพิ่มทุนจดทะเบียน	
24,000,000	 บาท	 จากเดิม	 26,000,000	บาท	 เป็น	
50,000,000	บาท

บริษัทฯ	เปลี่ยนชื่อเป็น 
บริษัท	พราว	เรียล	เอสเตท	จำากัด	(มหาชน)

บริษัทเปิดตัวโครงการ	“InterContinental	Residences	
Hua	 Hin”	 ซึ่งเป็นโครงการที่พักอาศัยระดับลักชัวรี่ 
ซึ่งบริหารงานโดยเครือโรงแรมระดับโลกอย่าง	 “IHG”	
ที่แรกในไทย	บนที่ดินขนาด	7	ไร่	2	งาน	48.8	ตารางวา	
ติดชายหาดใจกลางเมือง	 หัวหิน	 บนถนนเพชรเกษม	
ช่วงซอยหัวหิน	71

บริษัท	 หัวหิน	 อัลฟ่า	 71	 จำากัด	 บริษัทย่อยซึ่งบริษัท 
ถือหุ้นในอัตราร้อยละ	 99.98	 ได้มีมติเพิ่มทุนจดทะเบียน	
25,000,000	 บาท	 จากเดิม	 1,000,000	 	 บาท	 
เป็น	26,000,000	บาท

เดือนธันวาคมเดือนพฤศจิกายนเดือนพฤษภาคม
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2561
เดือนเมษายน

ปี	2561

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	 2561	 ได้มีมติอนุมัติให้ยกเลิกการออก	 และเสนอขายใบสำาคัญ 
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่กรรมการ	ผู้บริหาร	 และพนักงานของบริษัท	 (ESOP	
Warrants)	 จำานวน	 6,000,000	 หน่วย	 เนื่องจากประกาศคณะกรรมการกำากับตลาดทุนที่	
ทจ.32/2551	 เรื่องการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงานลงวันที่	 
15	ธันวาคม	2551	กำาหนดใหบ้รษิทัตอ้ง	เสนอขาย	ESOP	Warrants	ใหแ้กก่รรมการหรอืพนกังาน	
ของบริษัทให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปี	 นับแต่วันประชุม	 สามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	 2560	 เมื่อวันที่	 
28	เมษายน	2560	ซึง่คณะกรรมการสรรหา	และพจิารณาคา่ตอบแทน	และคณะกรรมการตรวจสอบ	
และกำากับดูแลกิจการเห็นพ้องต้องกันตามที่ฝ่ายจัดการของบริษัทฯ	 นำาเสนอว่าสมควร	
เสนอให้ที่ประชุม	 AGM	 2018	 พิจารณายกเลิก	 การออก	 และเสนอขาย	 ESOP	Warrants	
ดังกล่าวเนื่องจากสภาวะ	 ตลาดยังไม่เ อ้ืออำานวย	 และราคาใช้สิทธิในการซ้ือหุ้นสามัญ	 
(Exercise	Price)	ทีร่าคา1.80	บาท	ตอ่หุน้ยังไมจ่งูใจเพยีงพอ	จงึยังไมเ่หมาะสมทีจ่ะเสนอขาย	ESOP	
Warrants	ให้แก่กรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงานในขณะนี้

เหตุการณ์ที่สำาคัญของกลุ่มบริษัทในรอบ 3 ปี 
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2561
เดือนกรกฎาคม

บริษัทได้ทำาสัญญารับจ้างก่อสร้างโรงงานบริหารจัดการขยะกับบริษัท	 โฟคัส	 เวก	บางนา	จำากัด	
ซึ่งตั้งอยู่ที่อำาเภอแปลงยาว	จังหวัดฉะเชิงเทรา	มูลค่างานรวม	50	ล้านบาทเศษ	
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2560
เดือนเมษายน

ปี	2560

28	เมษายน	2560	ทีป่ระชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจำาป	ี2560	ไดม้มีตใิหเ้พิม่ทนุ	จดทะเบยีนของบรษิทัฯ	
จากเดิม	 126,720,042	 บาท	 เป็น	 227,760,073	 บาทโดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำานวน	
101,040,031หุ้น	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1	บาท	ดังนี้	

1. เพื่อให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเดิม	(Rights	Offering)	จำานวนไม่เกิน	 
	 63,360,021	หุ้น 
	 ในสัดส่วน	2	หุ้นเดิมต่อ	1	หุ้นใหม่	ในราคาหุ้นละ	1.20	บาท	

2. เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำาคัญแสดงสิทธิ	FOCUS-W2	จำานวนไม่เกิน	 
	 31,680,010	หุ้น 
	 ในสัดส่วน	1	หุ้นใหม่ต่อ	1	หน่วยใบสำาคัญแสดงสิทธิ		ในราคาใช้สิทธิหุ้นละ	1.80	บาท

3. เพื่อรองรับ	ESOP-Warrants	จำานวนไม่เกิน	6,000,000	หุ้น 
	 ในสัดส่วน	1	หุ้นใหม่ต่อ	1	หน่วยใบสำาคัญแสดงสิทธิ		ในราคาใช้สิทธิหุ้นละ	1.80	บาท

4. รวมทั้งหมด		101,040,031	หุ้น

เหตุการณ์ที่สำาคัญของกลุ่มบริษัทในรอบ 3 ปี 
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2560
เดือนพฤษภาคม

19	พฤษภาคม	2560	บริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์	
จากเดิม	 126,720,042	 บาท	 เป็น	 227,760,073	 บาท	 โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำานวน	
101,040,031	หุ้น	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ1	บาท	

25	พฤษภาคม	2560	บริษัทฯ	ได้แจ้งกำาหนดรายละเอียดเก่ียวกับการเสนอขาย	และจดัสรรหุน้สามญั	
เพ่ิมทุนใหแ้ก	่ผูถ้อืหุน้เดิมของบรษัิทตามสดัส่วน	การถอืหุ้น	(Rights	Offering)	และกำาหนดวนัออก	
และวันใช้สิทธิตามใบสำาคัญ	 แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่	 2	 (FOCUS-W2)	
ดังกล่าวดังนี้	

1. กำาหนดระยะเวลาจองซื้อ	และชำาระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน 
วันที่	12	–	16	มิถุนายน	2560	

2. กำาหนดวันออก	และวันใช้สิทธิตามใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ	
ของบริษัทครั้งที่	2	(FOCUS-W2)	

	 	 วันที่ออกใบสำาคัญแสดงสิทธิคือ	วันที่	8	กรกฎาคม	2560 

	 	 วันใช้สิทธิครั้งแรกคือ	วันที่	29	กันยายน	2560	

	 	 วันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายคือ	วันที่	30	มิถุนายน	2563	
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2560
ปี	2560

26	มิถุนายน	2560	บริษัทฯ	ได้ดำาเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำาระแล้วต่อกรม
พัฒนาธุรกิจการค้า	กระทรวงพาณิชย์	 จากเดิม	 126,720,042	บาท	 เป็น	
190 ,080 ,063 	 บาท โดยมี ร ายล ะ เ อี ยด เกี่ ย ว กับทุ นจดท ะ เ บี ยน	
และทุนชำาระแล้วของ	บริษัทฯ	ดังนี้ 

ทุนจดทะเบียน		 	 	 227,760,073	บาท	
แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำานวน		 	 227,760,073	หุ้น	
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ		 	 	 1	บาท

ทุนชำาระแล้ว		 	 	 190,080,063	บาท	
แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำานวน		 	 190,080,063	หุ้น	
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ		 	 	 1	บาท

15	สงิหาคม	2560	บรษิทัฯ	แจง้เร่ืองการโอนหุ้นใน	บริษัท	โฟคสั	เวก	คอร์ปอเรชัน่	จำากัด	
(ซึ่งเป็นบริษัทโฮลดิ้ง	ของบริษัทฯ	)	ดังนี้	

	 ผู้โอน		 	 Wheig	S.A.S.,	France

	 ผู้รับโอน	Wheign		 Asia	Ltd.,	Hong	Kong

	 จำานวนหุ้น  599,999

	 สัดส่วนการถือหุ้น		 ร้อยละ	39.99

เหตุการณ์ที่สำาคัญของกลุ่มบริษัทในรอบ 3 ปี 

เดือนมิถุนายน เดือนสิงหาคม
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2560
เดือนพฤศจิกายน

15	พฤศจิกายน	2560	บริษัท	 โฟคัส	 เวก	บางนา	 จำากัด	 (บริษัทย่อยของ	
บรษิทัโฟคสั	เวก	คอรป์อเรชัน่จำากดั)	ไดร้บัโอน	กรรมสทิธิท์ีด่นิโครงการบรหิาร	
จัดการขยะ	 เนื้อที่	 23	 ไร่16	 ตารางวา	 ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่อุตสาหกรรม	
และคลังสินค้า	 (พื้นที่สีม่วง)	 ถนนสายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข	 331	 -	
บ้านหนองเรือ	 ตำาบลแปลงยาว	 อำาเภอแปลงยาว	 จังหวัดฉะเชิงเทรา	 โดย	 
อยู่ระหว่างการก่อสร้างอาคารโรงงานซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จ	และสามารถเปิด
ดำาเนินการเชิงพาณิชย์ได้ภายในไตรมาสที่	2	ของปี	2562

15	สงิหาคม	2560	ทีป่ระชมุคณะกรรมการของบริษทัฯ	ครัง้ที	่3/2560	ไดม้มีต	ิ
อนุมัติการลงทุนในโครงการบริหารจัดการขยะของบริษัท	 โฟคัส	 เวก	บางนา	
จำากัด	ซึ่งเป็น	“บริษัทย่อย”	ของ	บริษัท	โฟคัส	เวก	คอร์ปอเรชั่น	จำากัด	ซึ่ง	เป็น	
“บริษัทโฮลดิ้ง”	 มูลค่าโครงการ	บริหารจัดการขยะประมาณ	180	ล้านบาท	 
โครงการดังกล่าวจะตั้งอยู่บนที่ดิน	ซึ่งมีเนื้อที่	23	ไร่	16	ตารางวา	ในเขตพื้นที่	
อตุสาหกรรม	และคลงัสนิคา้	(พืน้ทีส่มีว่ง)	ถนนสายทางหลวงแผน่ดนิ	หมายเลข	
331	-	บ้านหนองเรือ	ตำาบลแปลงยาว	อำาเภอแปลงยาว	จังหวัดฉะเชิงเทรา	

สิงหาคม	และกันยายน	2560	บริษัทได้ทำาสัญญารับจ้างก่อสร้าง	อาคารโครง
การศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตข้าราชการ	 กองทัพเรือ	 อำาเภอสัตหีบ	
จังหวัดชลบุรี	มูลค่างานรวม79	ล้านบาทเศษ	
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1

2

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
ภาพรวมการประกอบธุรกิจ	และนโยบายการแบ่งการดำาเนินงานของกลุ่มบริษัท

บริษัท	พราว	เรียล	เอสเตท	จำากัด	(มหาชน)	เป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยโดยปัจจุบัน	 
แยกออกเป็น	2	กลุ่มธุรกิจใหญ่กล่าวคือ

กลุม่ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรพัย์	เนน้ออกแบบในการสรา้งสรรคโ์ครงการที่
พักอาศัยที่ยกระดับ	“ที่อยู่อาศัย”	ให้กลายเป็นประสบการณ์การใช้ชีวิตภายใต้
แนวความคิด	 “More than just living” 	 อันเป็นการผสมผสาน	
ระหว่างการพักผ่อน	 และการบริการระดับรีสอร์ทที่จะทำาให้ทุกวันของคุณ	
ได้ดื่มด่ำาไปกับธรรมชาติ	และความหรูหราของชีวิตยุคใหม่

กลุ่มธุรกิจก่อสร้าง	 เป็นกลุ่มธุรกิจที่ปัจจุบันไม่มุ่งเน้น	 หลังจากเปล่ียน	
การบริหารงานจาก	บริษัท	โฟคัส	ดีเวลลอปเม้นท์	แอนด์	คอนสตรัคชั่น	จำากัด	
(มหาชน)	เป็น	บริษัท	พราว	เรียล	เอสเตท	จำากัด	(มหาชน)
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โครงสร้างเงินลงทุนของกลุ่มบริษัทฯ 
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นโยบายการดำาเนินของบรษิทัฯ และบรษิทัในกลุม่
บริษัทฯ	มีนโยบายในการบริหารงานในปัจจุบัน	ดังต่อไปนี้

1. จัดหาเงินทุนจากสถาบันการเงินเพื่อดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ	และบริษัทในกลุ่ม

2. จัดหาเงินทุนจากบริษัทร่วมทุนอ่ืนใดที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มของบริษัทเพื่อประโยชน์	
ในการบริหารสภาพคล่อง

3. ร่วมลงทุนในบริษัทร่วมทุนอ่ืนใดที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มของบริษัทเพื่อผลตอบแทน	
จากการลงทุน

4. รวมศูนยก์ลางดา้นงานสนับสนนุตา่งๆ	ไวท้ี	่บรษิทั	พราว	เรยีล	เอสเตท	จำากดั	(มหาชน)

ปัจจุบันมีหน่วยงานที่ให้บริการสนับสนุนหลักในงานด้านต่างๆ	ดังต่อไปนี้

 » ให้การสนับสนุนงานด้านการเงิน	และบัญชี

 » ให้การสนับสนุนงานด้านพัฒนาโครงการ

 » ให้การสนับสนุนงานด้านการตลาด	และการขาย

 » ให้การสนับสนุนงานด้านพัฒนาธุรกิจ	และกลยุทธ์

 » ให้การสนับสนุนงานด้านสนับสนุนองค์กรจากหน่วยงานด้านต่างๆ	 กล่าวคือ	
ด้านกฎหมาย,	ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ,	ด้านทรัพยากรบุคคล,	ด้านจัดซื้อ	และธุรการ	

ทั้งนี้บริษัทฯ	มอบหมายให้สายงานการเงิน	และบัญชี	ทำาหน้าที่ควบคุมงานด้านบริหารความเสี่ยง	
และงานด้านตรวจสอบภายใน
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
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บริษัท	 พราว	 เรียล	 เอสเตท	 จำากัด	 (มหาชน)	 มุ่งเน้นการประกอบธุรกิจ	
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	 เป็นหลัก	 ซ่ึงปัจจุบันเน้นพัฒนาโครงการ	 ในแหล่ง	
ทำา เลที่สำาคัญทั้งกรุงเทพฯ	 และเมืองท่องเที่ยว	 ชายฝั่งทะเล	 ทั้งนี้ 	
ช่วงเริ่มกิจการบริษัทฯ	 มีผลิตภัณฑ์	 หรือบริการในกลุ่ม	 คอนโดมิเนียม	
เพียงอย่างเดียว	โดยมีรายละเอียด	ดังต่อไปนี้

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย 

ข้อมูล ณ กุมภาพันธ์ 2563

โครงการ สถานที่ตั้งโครงการ ประเภทโครงการ กรรมสิทธิ์ในที่ดิน พืน้ทีโ่ครงการ จำานวนหน่วย มูลค่าโครงการ  
(ล้านบาท)

ระยะเวลา 
ในการก่อสร้าง

ความคืบหน้าในการขาย  
(ร้อยละของมูลค่าโครงการ)

โครงการพร้อมอยู่

โครงการโฟคัส เพลินจิต สุขุมวิท 2 เขต คลองเตย 
จังหวัดกรุงเทพฯ

คอนโดมิเนียม บมจ.พราว เรียล 
เอสเตท

1-0-3 132 840 ก่อสร้างเสร็จแล้ว ประมาณ 79%

โครงการที่ดิน กำาลังพัฒนา

โครงการ InterContinental  
Residences Hua Hin 

ซอย 71 อำาเภอหัวหิน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์      

คอนโดมิเนียม บจ. หัวหิน อัลฟ่า 71 7-2-48.8 234 3,515 มี.ค.63 - ก.ย. 64 ประมาณ 20%

โครงการที่ดิน รอการพัฒนา

ที่ดินบริเวณสวนน้ำาวานา นาวา และ 
โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์หัวหิน 

อำาเภอหัวหิน         
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์      

อยู่ระหว่างศึกษา บจ. หัวหิน สกาย ลิฟวิ่ง 5-1-9.05 อยูร่ะหวา่งศกึษา อยู่ระหว่างศึกษา อยู่ระหว่างศึกษา อยู่ระหว่างศึกษา
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โครงการในปัจจุบัน

หลังจากบรษิทั	พราว	เรยีล	เอสเตท	จำากดั	(มหาชน)	ซือ้กจิการดว้ย	วธีิแบค็ดอรล์สิติง้จาก	
บริษัท	โฟคัสดีเวลลอปเม้นท์	แอนด์	คอนสตรัคชั่น	จำากัด	(มหาชน)	พร้อมทั้งได้สินทรัพย์	
ประเภทคอนโดมเินยีมภายใต้ช่ือ	"โฟคัส	เพลนิจติ"	ทีจ่ำานวนหอ้งทีเ่หลอื	ณ	ขณะนัน้ทีจ่ำานวน	
34	 ยูนิต	 ซึ่งโครงการตั้งอยู่บริเวณใกล้สถานีรถไฟฟ้าเพลินจิต	 ในซอยสุขุมวิท	 2	
สามารถเขา้	–	ออก	ไดท้ัง้จากทางพระรามส่ี,	สุขมุวทิ	และเขา้จากทางลงทางด่วนเพลินจติ	
ฝ่ังใต้ได้	ท้ังน้ีปัจจุบันบริษัทฯ	มีการปรับปรุงห้องพักท่ีเหลือรวมถึงส่ิงอำานวยความสะดวก	
จึงทำาให้ลูกค้าสนใจมากขึ้นส่งผลให้เริ่มทยอยขายห้องออกได้บางส่วน

โครงการ โฟคัส เพลินจิต
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โครงการ InterContinental Residences Hua Hin

เนื่องจากบริษัทฯ	 มีที่ดินพร้อมพัฒนา	 ต้ังแต่ช่วงเข้าซื้อกิจการจาก	 บริษัท	
โฟคัสดีเวลลอปเม้นท์	แอนด์	คอนสตรัคชั่น	จำากัด	 (มหาชน)	จำานวน	2	แปลง	ที่อำาเภอ	
หัวหิน	 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	 โดยเริ่มพัฒนาแปลงที่ดินขนาดใหญ่	 เป็นอันดับแรก	
ซึ่งที่ดินดังกล่าวจำานวนประมาณ	 7	 ไร่	 ติดชายหาดอำาเภอเมืองหัวหิน	 บริเวณ	
ถนนเพชรเกษม	ซอยหัวหิน	71	(ตรงข้ามศูนย์การค้า	Market	Village)	ทั้งนี้บริษัทออก
แบบโครงการนี้ให้เป็นลักชัวร่ี	 โดยใช้แบรนด์	 InterContinental	 ภายใต้ชื่อโครงการ	
“InterContinental	 Residences”	 โดยมีวัตถุประสงค์ที่ตอบสนองความต้องการของ	
กลุ่มลูกค้าระดับสูง	 เพื่อส่งมอบประสบการณ์การพักอาศัยที่เหนือระดับพร้อมด้วย	
บริการ	 และสิ่งอำานวยความสะดวกครบวงจรแบบโรงแรมด้วยมาตรฐานระดับสากล	
ในแบบฉบับของ	InterContinental

	 ในฐานะโครงการที่พักอาศัยแห่งแรกของประเทศไทยภายใต้แบรนด์ระดับสากล	
อย่าง	InterContinental	Hotels	and	Resorts	ซึ่งเป็นแบรนด์เอ็กซ์คลูซีฟที่มีเพียงไม่กี่
แห่งของโลก	อีกทั้งยังเป็นต้นแบบของการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยภายใต้แนวคิด	

โครงการในปัจจุบัน
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‘More	 Than	 Just	 Living’	 จึงทำาให้โครงการ	 InterContinental	
Residences	Hua	Hin	เป็นที่รวบรวมไว้ซึ่งองค์ประกอบที่ดีที่สุดเพื่อ
สร้างประสบการณ์การอยู่อาศัย	 และบริการพิเศษ	 แต่มากขึ้น	
ด้วยความเป็นส่วนตัว	 อีกทั้งการออกแบบภายในโครงการฯ	
ยังผสมผสานความร่วมสมัย	 และเอกลักษณ์ของสถาปัตยกรรม	
สไตล์	 โคโลเนียล	 และวางอาคารให้สามารถมองเห็นวิวทะเลได้	 
ตลอดจนมียูนติทีม่สีระว่ายน้ำาส่วนตัว	และส่ิงอำานวยความสะดวกอ่ืนๆ	
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1 ถึง 10 
จุดเด่น 

ที่เหนือระดับ
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ทั้งนี้โครงการ	InterContinental	Residences	Hua	Hin	จึงมีจุดเด่นหลักๆ	ดังต่อไปนี้

1. เป็นโครงการที่พักอาศัยระดับลักซ์ชัวรี่ภายใต้แบรนด์	 InterContinental	 แห่งแรก	
และแห่งเดียวในประเทศไทย	ต้ังอยู่บนทำาเลท่ีดีท่ีสุดของหัวหิน	ซ่ึงมีราคาสูงในระดับ	New	High	
เนื่องจากเป็นที่ดินริมชายหาดผืนสุดท้ายกลางอำาเภอเมืองหัวหิน	

2. InterContinental	 Hotel	 Group	 (IHG)	 ทำาสัญญาร่วมกับ	พราว	 เรียล	 เอสเตท	
จึงทำาให้โครงการฯ	มีคุณสมบัติพร้อมรองรับการให้บริการต่างๆ	อาทิเช่น	 เคาน์เตอร์	
Concierge	บริเวณลอ็บบ้ี,	ห้องเกบ็สัมภาระพรอ้มกบัพนกังานยกสัมภาระ,	รถกอล์ฟ	รบัส่ง	
ในบริเวณโครงการฯ	รวมไปถึงการให้บริการอื่นๆ	 เช่น	Beach	Pavilion	ที่สามารถใช้เป็น	
สถานที่จัดเลี้ยงพร้อมกับบริการจัดเลี้ยงจากโรงแรมได้

3. สนับสนุนการใช้ชีวิตร่วมกันระหว่างสมาชิกในครอบครัวได้ด้วยห้องพักท่ีมีขนาดกว้าง	
และพื้นที่ส่วนกลางที่สนับสนุนการทำากิจกรรมร่วมกันอาทิเช่น	 สนามหมากรุก,เขาวงกต	
เป็นต้น	

4. พื้นที่สีเขียว	และส่วนกลางโครงการฯ	ประมาณ	4	ไร่	โดยจัดสรรพื้นที่ประมาณ	70%	
หรือประมาณ	 7,000	 ตารางเมตร	 เป็นสวนขนาดใหญ่,	 ชายหาดส่วนตัว	 พร้อม 
สิง่อำานวยความสะดวกส่วนกลางอาทิเชน่	สระวา่ยน้ำา	7	สระสำาหรบัเด็ก	ครอบครวั	ผูส้งูอาย	ุ
และผู้ต้องการออกกำาลังกาย	 รวมถึงสระริมหาด,ห้องออกกำาลังกายที่ซ่อนอยู่ใต้ 
สระว่ายน้ำา	(Hidden	Gym)	และสิ่งอำานวยความสะดวกอื่นๆ	

5. สิทธิพิเศษในการใช้บริการจาก	 5,900	 โรงแรมในเครือ	 InterContinental	 Hotel	
Group	 ทั่ ว โลก 	 และ 	 เอกสิทธิ์ จากการ เป็นสมาชิก 	 “Proud	 Pr iv i l eges”	
จากธรุกจิในเครอืพราวกรุป๊	และพนัธมติร	อีกทัง้สิทธใินการเขา้ใชบ้รกิาร	111	Social	Club	
ซึ่งเป็นคาเฟ่สไตล์โคโลเนียล	 ริมชายหาดที่ต้ังอยู่ติดกับโครงการ	 InterContinental	
Residences	Hua	Hin
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6. ยูนิตหน้ากว้างประมาณ	6	 เมตร	พร้อมประตูกระจกแบบ	Full	Height	 โดยประมาณ	
80%	ของโครงการเป็นห้องที่สามารถเห็นวิวทะเล	(Seaview)	และสำาหรับห้องเพนท์เฮาส	 ์
จะมีด้านหน้าติดทะเลประมาณ	9	เมตร	สามารถมองเห็นวิวทะเลได้	270	องศา	

7. บริการระดับสากลด้วยมาตรฐาน	 InterContinental	 ซึ่งให้บริการ	7	วันต่อสัปดาห์	
และ	24	ชั่วโมง	อีกทั้งผู้อยู่อาศัยในโครงการ	จะได้รับบริการมาตรฐานโรงแรมระดับสากล	
อาทิเช่น	บริการ	Butler,	บริการ	Concierge,	บริการจัดเตรียมอาหารม้ือพิเศษส่งตรงถึงห้อง, 
บริการจัดเตรียมเชฟสำาหรับงานเล้ียงสังสรรค์,	 บริการแม่บ้านทำาความสะอาด,	
บริการซักรีดชุดเครื่องนอน,	บริการซ่อมแซมที่อยู่อาศัย,	 บริการอินเทอร์เน็ตฟรีบริเวณ	
พื้นที่ส่วนกลาง	ตลอดจนบริการรถรับส่งไปยังสถานที่สำาคัญใกล้โครงการฯ	

8. แต่ละอาคารมีจำานวนยูนิตต่อ	corridor	มากที่สุด	8	ยูนิต	เพื่อความเป็นส่วนตัว

9. ทั้ง	 9	 อาคาร	 จัดสรรเป็น	 7	 กลุ่ม	 เพื่อเหมาะกับความต้องการที่หลากหลาย	
ประกอบด้วยอาคารสูง	7	ชั้น	1	อาคาร	และอาคารสูง	4	ชั้น	8	อาคาร	ซึ่งทุกยูนิตพร้อม	
เฟอร์นิเจอร์ครบชุด	(Fully	Furnished)	ตามมาตรฐานของ	InterContinental

10. ระเบียงกว้างเกือบ	10	ตร.ม.	พร้อม	Day	Bed	เพื่อสามารถเห็นวิวทะเลได้มากที่สุด
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โครงการในอนาคต
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โครงการในอนาคต
1.) ที่ดินว่างเปล่าที่พร้อมพัฒนา

บรษิทัฯ	มทีีด่นิเปลา่ทีซ่ือ้จากบริษทั	วานา	นาวา	จำากดั	(ตัง้แตช่่วงเขา้ซือ้กจิการจาก	บมจ.	
โฟคัสดีเวลลอปเม้นท์ฯ	)	เนื้อที่	5	ไร่	1	งาน	9.05	ตารางวา	เมื่อต้นปี	2562	ที่ผ่านมาโดย	
คาดวา่จะเริม่พฒันาโครงการชว่งปลายปี	2563	ทัง้นีโ้ครงการดงักล่าวพฒันาบนพืน้ที่
บริเวณเดยีวกบั	สวนน้ำา	วานา	นาวา	และ	โรงแรมฮอลิเดย์	อินน	์รสีอรท์	วานา	นาวา	หวัหนิ	
ซึ่งมองเห็นถึงศักยภาพในการเติบโตในบริเวณดังกล่าวที่เกื้อกูลกัน

2.) ที่ดินว่างเปล่าที่ต้องการพัฒนา

สำาหรับการขยายการพัฒนาในอนาคต	บริษัทฯ	 ต้องการศึกษาทำาเลที่ดินว่างเปล่า 
ทั้ง	 ในกรุงเทพฯ	 และเมืองท่องเที่ยวที่สำาคัญๆ	 โดยสามารถใช้ประโยชน์จากโครงการ 
ที่มีอยู่แล้วของ	บริษัท	พราว	ฮอสพิทอลิตี้	จำากัด	อาทิเช่น	ที่จังหวัด	ภูเก็ต	เป็นต้น	ทั้งนี้
เน้นศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการที่สามารถสร้างความแตกต่าง	 ในการแข่งขันได้	
ภายใต้รูปแบบการใช้ชีวิตที่ไม่เหมือนใครเน้นเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่ชอบความแตกต่าง	 และ 
มีกำาลังในการใช้จ่ายทั้งชาวไทย	 และชาวต่างชาติ	 ซึ่งตรงกับแนวความคิดของบริษัทฯ	
คือ	“More	than	just	living”

3.) โครงการระยะสั้น

บริษัทฯ	กำาลังศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนสินทรัพย์ที่สร้างเสร็จแล้ว	 80%	ขึ้นไป	 
และพร้อมสำาหรับรอการขายเพื่อสร้างรายได้ในระยะสั้นให้กับบริษัทฯ	ได้
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เอกสิทธิ์สำาหรับลูกค้าของโครงการ

โครงการส่วนใหญ่ที่บริษัทฯ	 กำาลังพัฒนา	 ในปัจจุบัน	
และในอนาคต	 ยังมีการสร้างสรรค์	 เอกสิทธิ์ ให้แก่ 	
ลูกบ้านในเรื่องของการใช้ชีวิต	 ที่ครอบคลุมไลฟ์สไตล์	
ทุกด้าน	ผ่านสิทธิประโยชน์ของ	 “พราว	พริวิเลจ”	 (Proud	
Privileges)	ซึ่งประกอบด้วย	

 » โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล	หัวหิน	รีสอร์ท	

 » โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล	ภูเก็ต	รีสอร์ท

 » โรงแรมฮอลิเดย์	อินน์	รีสอร์ท	วานา	นาวา	หัวหิน

 » ทรูอารีน่า	หัวหิน

 » สวนน้ำา	วานา	นาวา

 » วานา	สกาย

 » บลูพอร์ต	หัวหิน

 » 111	Social	Club 
(บ้านสไตล์	Colonial	เก่าแก่	ติดกับโครงการ	
อินเตอร์คอนติเนนตัล	เรสซิเดนเซส	หัวหิน	
ซึ่งปรับปรุง	เป็นคลับเฮ้าส์ติดชายหาด)

พราว พริวิเลจ 

(สำาหรับโครงการ	InterContinental	Residences	Hua	Hin)
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*Proud card is valid year by year. 1 name/unit
The details and services are subject to changes and/or terminate under terms and conditions of the services provider(s),

and the project owner reserves its right to make any change to the details and contents speci�ed herein without prior notice.
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โครงสร้างรายได้
รายได้แยกประเภทธุรกิจ

ปัจจุบันหลังจากบริษัท	 พราว	 เรียล	 เอสเตท	 จำากัด	 (มหาชน)	 บริหารงานต่อจาก	 บริษัท	
โฟคัสดเีวลลอปเมน้ท	์แอนด	์คอนสตรคัชัน่	จำากัด	(มหาชน)	ซึง่เนน้	ธรุกิจอสังหาริมทรัพย์เป็นหลัก	
ทำาให้รายได้ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเริ่มลดลง	ตั้งแต่ไตรมาสที่	2	ปี	2562	เป็นต้นมา	ทั้งนี้รายได้อื่น
เป็นผลจากดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย	และในไตรมาสที่	3	ปี	2562	บริษัทฯ	รับรู้กำาไร	
จากการขายเงินลงทุนในการร่วมค้าด้วยเช่นกัน
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ธรุกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัยม์คีูแ่ข่งทางธุรกิจจำานวนมาก	ส่งผลให้มกีารแขง่ขนัสูงขึน้	ทัง้บริษัท
ขนาดเล็กภายนอกตลาดหลักทรัพย์ฯ	และบริษัทขนาดใหญ่ภายในตลาดหลักทรัพย์ฯ	ซึ่งถือเป็นคู่
แข่งเป็นทางตรงที่สำาคัญ	กอปรกับบริษัทฯ	มีชื่อเสียงในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในระยะเวลา
ไม่นาน	 ส่งผลให้ความน่าเชื่อถือไม่เทียบเท่ากับบริษัทที่มีชื่อเสียงมายาวนาน	 อีกทั้ง	 บริษัทฯ	
มีโครงการภายในพื้นที่กรุงเทพฯ	 เพียง	 1	 โครงการ	 ส่งผลลูกค้ายังไม่ได้รับรู้ถึงบริษัทฯ	
มากเท่าที่ควร	ซึ่งในปัจจุบัน	คู่แข่งหลายรายมีรูปแบบการพัฒนาที่มีความหลากหลาย	ตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี	 อีกท้ังบริษัทต่างๆ	 มีการจัดทำากลยุทธ์เพ่ือกระตุ้นยอดขาย	
อย่างต่อเนื่อง	เพื่อสร้างฐานลูกค้าเพิ่มขึ้น	และลดจำานวนสินค้าคงเหลือ

โดยบรษิทัฯ	มแีนวทางบรหิารความเสีย่ง	โดยการนำาเสนอชือ่บรษัิทฯ	ใหเ้ป็นทีรู่จั้ก	มช่ืีอเสียงเพิม่ขึน้	
ในวงกว้างในกลุ่มลูกค้าของโครงการน้ันๆ	 เช่น	การลงโฆษณา	 และการส่ือสารทางการตลาดใน	
นิตยสาร	 และสื่อต่างๆ	อย่างต่อเนื่อง	 เพื่อเจาะกลุ่มลูกค้าระดับสูงถึงระดับบน	สำาหรับโครงการ	
InterContinental	 Residences	HuaHin	 เป็นต้น	ตลอดจนการศึกษาความเป็นไปในการพัฒนา 
กลยุทธ์เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า	ทั้งทำาเลที่น่าสนใจ	ระบบขนส่งมวลชน	รวมไปถึง	
น วั ต ก ร ร ม ที่ ห ล า ก ห ล า ย นำ า ม า ป รั บ ใ ช้ ใ น โ ค ร ง ก า ร ต่ อ ไ ป ใ น อ น า ค ต 	 เ ป็ น ต้ น	
โดยการบริหารความเสี่ยงข้างต้น	 ทางบริษัทฯ	 ตั้ง เป้าที่จ ะก้าวขึ้นมาเป็นที่บริ ษัทฯ	
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชื่อนำาภายใน	1-2	ปีนับจากนี้	

ปัจจัยความเสี่ยง
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1.2	ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นหลัก

บริษัทฯ	 ดำาเนินกิจการโดยมีผู้ถือหุ้นใหญ่ตระกูลลิปตพัลลภ	 ได้แก่คุณพสุ	 ลิปตพัลลภ	 และ	
คุณพราวพุธ	ลิปตพัลลภ	มากถึง	ร้อยละ	70.48	ของทุนจดทะเบียน	และเรียกชำาระแล้ว	(ข้อมูล	ณ	
วันที่	 11	 ธันวาคม	2562)	 ส่งผลให้บริษัทฯ	 รับความเส่ียงจากการที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่มีอำานาจ	 
ในการควบคุมมติการตัดสินใจในการประชุมผู้ถือหุ้น	 ทั้งในส่วนของการแต่งต้ังคณะกรรมการ	
หรือการอนุมัติเหตุการณ์ต่างๆ	ของการประชุมเว้นเว้นแต่เรื่องที่เกี่ยวข้องกฎหมายหรือข้อบังคับ
ของบริษัท	 เนื่องจากกำาหนดให้ต้องได้รับเสียงอนุมัติ	 3	 ใน	 4	 ของที่ประชุมผุ้ถือหุ้น	 ส่งผลให้ 
ผู้ถือหุ้นรายอื่นขาดสิทธิในการรวบรวมเสียงเพื่อการลงมติให้มีการตรวจสอบ	เป็นต้น

อย่างไรกต็าม	บรษิทัฯ	มคีณะกรรมการตรวจสอบ	และ	คณะกรรมการอสิระ	มหีนา้ทีใ่นการตรวจสอบ	
และพิจารณาความเหมาะสมในการดำาเนินธุรกิจ	เพ่ือไม่ให้เกิดรายการท่ีอาจส่งผลให้เกิดความขัดแย้ง	 
ซึง่ถอืการดำาเนนิการดงักลา่ว	เพือ่เพิม่ความโปร่งใสต่อการดำาเนนิธรุกิจของบริษัทฯ	อีกทัง้ยังคง
สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้นรายอื่น	ว่าจะมีการดำาเนินงานอย่างเป็นธรรม

1.1	ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย	 
และกฎระเบียบ	ที่อาจมีผลกระทบต่อธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	 
(เปลี่ยนบ่อย	เน้นไปที่มีหลากหลายพื้นที่)

1. ความเสี่ยงด้านการดำาเนินธุรกิจ

บรษิทัฯ	ดำาเนนิธรุกจิประเภทพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่ทีพ่กัอาศยั	โดยอยูภ่ายใตก้ฎหมาย	
ระเบียบ	 ข้อบังคับ	 และกฎระเบียบ	 ที่ เ ก่ียวข้อง	 โดยปัจจุบันมีกฎหมาย	 และกฎระเบียบ	
ท่ี เกี่ยวข้องจำานวนมาก	 ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละพื้นที่ 	 ตามแต่ภาวะเศรษฐกิจ	
และนโยบายจากภาครัฐบาล	อาทิ	พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน	 รวมไปถึงกฎหมายผังเมือง	
การวางผงัจราจร	และการจดัพืน้ทีค่วบคมุ	เป็นต้น	อาจกอ่ใหเ้กดิเปน็ความเส่ียงทีม่กีารปฏบิตังิาน	
ไม่สอดคล้องต่อกฎหมาย	และกฎระเบียบ	

ทั้งนี้	บริษัทฯ	ได้ตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าว	โดยให้มีการตรวจสอบกฎหมาย	และกฎระเบียบที่	
เกี่ยวข้องทุกฉบับอย่างเป็นปัจจุบันในทุกพื้นท่ีที่มีการพัฒนาโครงการ	 เพื่อให้การปฏิบัติงาน	
ตรงตามการกำาหนดทุกประการ
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2. ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจหลัก
2.1	ความเสี่ยงจากการสรรหาที่ดิน	 
(บริษัทยังชื่อใหม่	สู้เจ้าใหญ่ไม่ได้)

ในการสรรหาทีด่นิเพือ่การพฒันาโครงการทีพ่กัอาศยัของธุรกจิอสงัหารมิทรพัยน์ัน้	มกีารสรรหาทีด่นิยากขึน้	
เนื่องจากพื้นที่ที่มีศักยภาพสูง	 เหมาะสมในการพัฒนาในปัจจุบันนั้นมีจำานวนลดลง	หากแต่บริษัทที่มีความ	
ต้องการในพื้นที่ดังกล่าวมีจำานวนมากขึ้น	 อีกทั้งราคาที่ดินเหล่านั้นมีระดับราคาที่สูงเพิ่มขึ้นในทุกๆ	 ปี	
อีกท้ังบริษัทฯ	มีชื่อเสียงในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในระยะเวลาไม่นานที่ผ่านมา	จึงทำาให้ยังขาดความเชื่อม่ัน	
จากภายนอก	 ในการพัฒนาที่ดิน	 หากเปรียบเทียบกับบริษัทฯ	 อื่นที่มีชื่อเสียงในระยะเวลานาน	
ทำาให้การสรรหาท่ีดินเป็นไปได้ยาก	 ซ่ึงบริษัทฯ	 ต้องรองรับความเส่ียงในการขาดท่ีดินในการพัฒนาโครงการ 
โดยในปัจจุบันบริษัทฯ	มีที่ดินในเป้าหมายที่ต้องการพัฒนาจำานวนน้อย	ขาดความต่อเนื่องในการบริหาร	

ทางบริษัทได้กำาหนดรูปแบบเพื่อทำาการบริหารความเส่ียง	 โดยการวิเคราะห์แนวโน้มในการพัฒนาที่ดิน 
ในพื้นที่ต่างๆ	ทั้งกรุงเทพฯ	 และต่างจังหวัด	 เพื่อทำาการวิเคราะห์แนวโน้มหรือศักยภาพในการพัฒนาพื้นที่ 
ให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่บริษัทฯ	ต้องการล่วงหน้าอย่างน้อย	3-5	ปี	 เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ามีพื้นที่ 
ในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	โดยพื้นที่ดังกล่าวจะสร้างมูลค่า	และกำาไรให้กับบริษัทฯ	อย่างต่อเนื่อง

2.2	ความเสี่ยงจากแรงงาน	และการจัดจ้างผู้รับเหมา

ในปัจจุบันธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	 การสรรหาแรงงาน	 และผู้รับเหมาประสบปัญหาที่มีความพร้อม	 
และมีศักยภาพสูงประสบปัญหาเป็นอย่างมาก	 เนื่องจากการดำาเนินธุรกิจในประเภทดังกล่าวมีจำานวนมาก	 
รวมไปถึงการแข่งขันที่สูงขึ้น	 อีกทั้งบริษัทฯ	 มีชื่อเสียงในวงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ไม่นานนัก	 
ทำาให้ผู้ รับเหมาอาจขาดความเชื่อมั่นในการดำาเนินงานร่วมกัน	 หากเปรียบเทียบกับบริษัทฯ	 อื่นๆ	
ท่ีมีช่ือเสียงมาอย่างยาวนาน	อีกทั้งโครงการที่อยู่ในขั้นตอนการพัฒนานั้นอยู่ในพื้นที่ต่างจังหวัดเป็นหลัก	
การเดินทางมีระยะเวลานาน	 ส่งผลให้แรงงาน	 และผู้รับเหมาอาจไม่ให้ความสนใจหากเปรียบเทียบกับ	 
การรับงานภายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	 รวมไปถึงโครงการในปัจจุบันยังมีจำานวนน้อย	ผู้รับเหมาอาจ 
เกิดความไม่มั่นใจว่าจะมีงานรองรับต่อไปในอนาคต	ทำาให้การคัดเลือกผู้รับเหมาเพื่อทำาดำาเนินงานร่วมกัน 
เป็นไปได้ยากมากขึ้น	 ผลที่ตามมาอาจทำาให้บริษัทฯ	 เกิดการก่อสร้างที่ล่าช้ากว่า	 และไม่มีประสิทธิภาพ 
เพียงพอกับมาตรฐานที่บริษัทฯ	กำาหนด

ทางบริษัทฯ	 ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว	 โดยสร้างความน่าเชื่อถือให้มากขึ้น	 เพื่อให้ผู้รับเหมา	บริษัทฯ	
รับเหมาก่อสร้างต่างๆ	 ให้เกิดความสนใจในการดำาเนินงานร่วมงาน	 โดยสร้างความเชื่อมั่นในอนาคต 
จะมีโครงการอย่างต่อเนื่อง	เพื่อดึงดูดผู้รับเหมาให้ดำาเนินงานร่วมกับบริษัทฯ	
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2.3	ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงความสำาเร็จจากโครงการในอนาคต

เนือ่งจากบรษิทัฯ	ไดม้บีทบาทในวงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในระยะเวลาไมน่าน	อีกทัง้โครงการ	
ในปัจจุบันที่อยู่ในขั้นตอนการพัฒนาการก่อสร้างได้แก่	InterContinental	Residences	Hua	Hin	
เพียงโครงการเดียวเท่าน้ัน	 หากไม่นับรวมโครงการเดิมที่ได้จากการรับช่วงต่อหลังจากการ 
เข้าซื้อกิจการ	 บริษัท	 โฟคัส	 ดี เวลลอปเม้นท์ 	 แอนด์ 	 คอนสตรัคชั่น	 จำากัด	 (มหาชน)	
ส่งผลให้มีความคาดหวังต่อโครงการ	 InterContinental	Residences	Hua	Hin	 เป็นอย่างมาก	 
เพื่อเป็นตัวช่วยสร้างความเชื่อมั่นในมาตรฐานการบริหารโครงการต่อบุคคลภายนอก	อีกทั้ง 
ยังสามารถต่อยอดในการพัฒนาโครงการอื่นๆ	ต่อไป

โดยบริษัทฯ	 ได้ทำาการศึกษาแนวทางเพิ่ม เติมในแนวทางการลงทุนในโครงการใหม่ 	
ซ่ึงกำาหนดเป็นแผนธุรกิจ	โดยวางแผนท้ังในระยะส้ัน	และระยะยาวให้มีการพัฒนาโครงการใหม่เพ่ิมเติม	
ทั้งในส่วนของคอนโดมิเนียม	 และโครงการแนวราบ	ตามระยะเวลาที่เหมาะสม	 เพื่อไม่ให้เกิดการ 
พึ่งพิงเพียงส่วนใดส่วนหนึ่งเท่านั้น

3. ความเสี่ยงจากการการเงิน
3.1	ความเสี่ยงจากความผันผวนทางเศรษฐกิจ

ภาพรวมเศรษฐกิจในปี	 2562	 ในธุรกิจภาคอสังหาริมทรัพย์	 ที่ผ่านมานั้น	 ถือว่ามีผลกระทบ	
ในดา้นลบตอ่การพฒันาเปน็จำานวนมาก	ทัง้การแขง่ขนัจากหลากหลายบรษิทัฯ	ทีย่งัมกีารพฒันา	
อสงัหารมิทรพัยอ์ยา่งตอ่เนือ่ง	ภาวะเศรษฐกิจทีม่กีารชะลอตัว	ส่งผลให้ลูกคา้ชาวไทยมคีวามกังวล	
ในการใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น	 และปัญหาจากภาวะเศรษฐกิจโลก	ซึ่งให้ชาวต่างชาติมีอัตราส่วนลดลง	
เมื่อเทียบกับช่วงปีที่ผ่านมา	 จึงเกิดความเสี่ยงที่ยอดขายสินค้าจะเป็นไปได้ยากมากขึ้น	
ส่งผลต่อทุกบริษัทฯ	ในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บริษัทฯ	มีการพิจารณาความเป็นไปได้ที่จะพัฒนาโครงการเพื่อให้อยู่รอดในสภาวะทางเศรษฐกิจ	
ในปัจจุบัน	 ซึ่งได้ทำาการศึกษาสภาวะทางเศรษฐกิจที่อาจจะส่งผลต่อธุรกิจในระยะยาว	 และ 
ความตอบสนองความต้องการของลูกค้า	 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม	 และปรับตัวต่อ	
สภาวะการณ์ดงักลา่ว	บรษิทัฯ	ไดใ้หค้วามสำาคญั	และศกึษาการพฒันาธรุกิจในรูปแบบต่างๆ	เพิม่ขึน้	
โดยบริษทัฯ	ไดร้บัความไว้วางใจจาก	Intercontinental	Hotel	Group	(IHG)	ซึง่เป็นแบรนด์พฒันา	
อสังหาริมทรัพย์ท่ีมีชื่อเสียงระดับโลก	 ซึ่งทางบริษัทฯ	 ได้ทำาการมีการพัฒนาโครงการ	
InterContinental	 Residences	 Hua	Hin	 โดยโครงการดังกล่าวจะสามารถเพิ่มความมั่นใจ	
ให้แกบ่รษิทัฯ	และบคุคลภายนอกไดเ้พิม่มากขึน้	และสามารถเผชญิต่อสภาวะเศรษฐกิจในปัจจบัุนได้
เป็นอย่างดี
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3.2	ความเสี่ยงจากความเข้มงวดของสถาบันการเงิน

ในช่วงสภาวะทางเศรษฐกิจในช่วงหลายปีที่ผ่านมานั้นมีภาวะที่หดตัวลง	การพิจารณาเพื่อมอบสินเชื่อให้แก่
ผู้ขอกู้เพื่อซื้อที่พักอาศัยจากสถาบันทางการเงินนั้น	มีความเข้มงวดสูงมากขึ้นเพื่อเป็นการป้องกันลูกค้าที่
ไม่มีความสามารถในการจ่ายชำาระ	 รวมไปถึงการออกมาตรการกำากับดูแลการปล่อยสินเช่ืออสังหาริมทรัพย์	 
(แอลทีวี)	 จากธนาคารแห่งประเทศไทย	 (ธปท.)	 เพื่อเป็นการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ	ส่งผลให้ลูกค้า	
มีกำาลังที่จะซื้อห้องพักลดลง	ส่งผลโดยตรงรายได้หลักที่จะเกิดขึ้นกับบริษัทฯ	อีกทั้งยังส่งผลให้การสรรหา
เงินทุนเพื่อใช้ในการบริหารจากสถาบันการเงินเป็นไปได้ยากมากขึ้น

บรษิทัฯ	ใหค้วามสำาคัญตอ่เหตกุารณดั์งกล่าว	โดยสรา้งความนา่เชือ่ถอืตอ่สถาบันการเงินตา่งๆ	วา่บรษิทัฯ	
มีความสามารถมากเพียงพอในการจ่ายชำาระเงินทุน	 โดยมีการจัดทำาแผนธุรกิจที่เหมาะสม	 และรัดกุม	 
รวมไปถึงได้ทำาการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจต่อสถาบันทางการเงินหลากหลายแห่ง	 เพื่อเพิ่มข้อเสนอให้กับ
ลูกค้าสำาหรับการพิจารณาการกู้ซื้อ	 และเป็นการอำานวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าในการติดต่อเพื่อขอสินเชื่อ 
ได้อย่างสะดวกมากขึ้น
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ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลหลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้น

ทุนจดทะเบียน และทุนชำาระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
บรษิทัมทีนุจดทะเบยีน	673,148,951	บาท	แบง่เปน็หุน้สามัญจำานวน	673,148,951	หุน้	มลูคา่หุน้ละ	
1	บาท	ทุนชำาระแล้ว	641,468,952	บาท	แบ่งเป็นหุ้นสามัญ	641,468,952	หุ้น	มูลค่าหุ้นละ	1	บาท

ทั้งนี้	บริษัทไม่มีหุ้นประเภทอื่นนอกจากหุ้นสามัญดังกล่าว	ผู้ถือหุ้นทุกรายจึงมีความเสมอภาคใน
การออกเสียง	คือ	1	หุ้น	ต่อ	1	เสียง
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ผู้ถือหุ้น

(1)	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	10	อันดับแรก	ตามทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด	ณ	วันที่	11	ธันวาคม	2562	มีดังนี้

ลำาดับ 	 รายชื่อผู้ถือหุ้น จำานวนหุ้นที่ถือ	(หุ้น) สัดส่วนการถือหุ้น	(%)

1 นายพสุ	ลิปตพัลลภ1 226,046,445 35.23

2 นางสาวพราวพุธ	ลิปตพัลลภ1 226,046,444 35.23

3 บริษัท	รามคำาแหง	191	จำากัด 62,000,000 9.66

4 นายธนินโชตน์	ตันติภัณฑ์รักษ์ 13,641,100 2.12

5 นางสาวกัลยารัตน์	เครือวัลย์ 9,000,000 1.40

6 นางสาวนันท์นลิน	ไพบูลย์ปรีดี 7,763,900 1.21

7 นายสินโชค	พิริโยทัยสกุล 7,744,600 1.21

8 นางสาวอรชร	เจริญพงศ์อนันต์ 5,062,400 0.79

9 นางนภารัตน์	สิหนาทกถากุล 4,525,800 0.71

10 นางสาวปิยนันท์	จรัญรัตนศรี 2,890,700 0.45

หมายเหตุ	:	1	นายพสุ	ลิปตพัลลภ	และ	นางสาวพราวพุธ	ลิปตพัลลภ	เป็นกรรมการ	และกรรมการบริหารของบริษัท	

(2)	ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่

		 -ไม่มี-
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การออกหลักทรัพย์อื่น
ใบสำาคัญแสดงสิทธิ

ใบสำาคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามัญของบรษิทัครัง้ที	่2	(FOCUS-W2)	มรีายละเอยีดของใบสำาคญั	
แสดงสิทธิที่จัดสรร	ดังนี้

	 ประเภทของใบสำาคัญแสดงสิทธิ		 :	 ใบสำาคญัแสดงสิทธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัทีอ่อกใหมข่อง	 
	 	 	 บริษัท	โฟคัส	ดีเวลลอปเม้นท์	แอนด์	คอนสตรัคชั่น 
	 	 	 จำากัด	(มหาชน)	ครั้งที่	2	(FOCUS-W2)

	 ชนิด	 :	 ระบุชื่อผู้ถือ	และสามารถโอนเปลี่ยนมือได้	

	 อายุใบสำาคัญแสดงสิทธิ		 :	 3	ปี	นับตั้งแต่วันที่ออก

	 จำานวนที่ออก	และเสนอขาย		 :	 31,679,999	หน่วย

	 ราคาเสนอขายต่อหน่วย	 :	 หน่วยละ	0	บาท

	 อัตราการใช้สิทธิ	 :	 ใบสำาคัญแสดงสิทธิ	1	หน่วย

	 	 	 มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้	1	หุ้น	

	 ราคาการใช้สิทธิ	 :	 1.80	บาทต่อหุ้น

	 ระยะเวลาการใช้สิทธิ	 :	 สามารถใช้สิทธิได้ทุกวันทำาการสุดท้าย 
	 	 	 ของไตรมาส	ทั้งนี้การใช้สิทธิครั้งสุดท้าย 
	 	 	 ต้องมีระยะเวลาการแจ้งความจำานง 
	 	 	 ในการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายเป็นระยะเวลา 
	 	 	 15	วันก่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย	โดย 
	 	 	 วันที่ใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะต้องไม่เกินวันที่ 
	 	 	 ครบกำาหนดอายุของใบสำาคัญแสดงสิทธิ

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	และ	2561	บริษัทมียอดคงเหลือของใบสำาคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้
สิทธิจำานวน	31,679,999	หน่วย		
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การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับใบสำาคัญแสดงสิทธิ

1.	 เมื่อวันที่	10	พฤษภาคม	2562	บริษัทมีการปรับสิทธิ	(ปรับราคา	และอัตราการใช้สิทธิ)	โดยมี
ผลการปรับสิทธิดังกล่าวในวันที่	13	พฤษภาคม	2562

	 ราคาการใช้สิทธิเดิม	 (บาท/หุ้น)	 1.80

	 ราคาการใช้สิทธิใหม่	 (บาท/หุ้น)	 1.533

	 อัตราการใช้สิทธิเดิม	 (หน่วย	:	หุ้น)	 1	:	1

	 อัตราการใช้สิทธิใหม่	 (หน่วย	:	หุ้น)	 1	:	1.174

2.	 เมื่อวันที่	 13	พฤษภาคม	2562	บริษัทมีการเปล่ียนแปลงชื่อย่อใหม่จาก	 FOCUS-W2	 เป็น	
PROUD-W2

ใบสำาคัญแสดงสิทธิจำานวน	6,000,000	หน่วย	 ได้รับการจัดสรรเพื่อเสนอขายให้แก่กรรมการ	
ผู้บริหาร	 และพนักงานของบริษัทตามโครงการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อกรรมการ	 ผู้บริหาร	
และพนกังานของบริษทั	(ESOP-Warrant)	ในราคาเสนอขายหนว่ยละ	0	บาท	อายุใบสำาคัญแสดงสิทธ	ิ
5	ปี	 นับแต่วันที่ออกใบสำาคัญแสดงสิทธิ	 โดยมีราคาการใช้สิทธิคงที่เท่ากับ	1.80	บาทต่อหน่วย	
และมีอัตราการใช้สิทธิ	1	หน่วยใบสำาคัญแสดงสิทธิมีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้	1	หุ้น	โดยจัดสรรมาจาก
หุ้นสามัญใหม่จำานวนไม่เกิน	6,000,000	หุ้น	เพื่อรองรับการใช้สิทธิ	ซึ่งมีรายละเอียดระยะเวลาการ
ใช้สิทธิดังนี้

 » ระยะเวลาการใช้สิทธิกำาหนดเริ่มใช้สิทธิครั้งแรกได้เมื่อครบกำาหนด	1	ปีนับแต่วันที่ออก
ใบสำาคัญแสดงสิทธิ	 และวันใช้สิทธิคร้ังสุดท้ายคือวันครบกำาหนดอายุของใบสำาคัญแสดง
สิทธิ	โดยมีสัดส่วนการใช้สิทธิดังนี้

 » ภายในกำาหนดปีที่สอง	อาจใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ในอัตราส่วนไม่เกินกว่าร้อยละ	25

 » ภายในกำาหนดปีที่สาม	อาจใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ในอัตราส่วนไม่เกินกว่าร้อยละ	50

 » ภายในกำาหนดปีที่สี่	อาจใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ในอัตราส่วนไม่เกินกว่าร้อยละ	75

 » ภายในกำาหนดปีที่ห้า	อาจใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ในอัตราส่วนไม่เกินกว่าร้อยละ	100

	 	และยงัสามารถใชส้ทิธไิด้ในวนัทำาการสุดทา้ยของเดอืนมนีาคม	มถินุายน	กันยายน	และธนัวาคม	
ของทุกปี

ท้ังนี้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติเห็นชอบ	 ให้คณะกรรมการบริษัทสามารถมอบอำานาจให้ประธาน
กรรมการบริหาร	 หรือกรรมการผู้จัดการ	 หรือบุคคลใดๆ	ที่ได้รับมอบหมาย	กำาหนดวันให้สิทธิ	
ข้อกำาหนด	เงื่อนไข	และรายละเอียดอื่นๆ	ที่จำาเป็นสำาหรับ	และที่เกี่ยวข้องกับการออก	และเสนอขาย
ใบสำาคัญแสดงสิทธิตามโครงการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อกรรมการ	 ผู้บริหาร	 และพนักงาน	
ของบริษัท	(ESOP-Warrant)

ตามมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการของบรษิทั	เมือ่วนัที	่27	กมุภาพนัธ	์2561	ไดม้มีตใิหย้กเลกิการออก	
และเสนอขายใบสำาคัญแสดงสทิธิทีจ่ะซือ้หุน้สามญัของบรษิทัใหแ้กก่รรมการ	ผูบ้รหิาร	และพนกังาน	
ของบริษัทตามโครงการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อกรรมการ	ผู้บริหาร	 และพนักงานของบริษัท	
(ESOP-Warrant)	 จำานวน	6,000,000	หน่วย	 และได้ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	
เมื่อวันที่	27	เมษายน	2561	แล้ว	



รายงานประจำาปี84 85บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำากัด (มหาชน)

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บ ริ ษั ท จ ะ จ่ า ย เ งิ น ปั น ผ ล ไ ม่ น้ อ ย ก ว่ า ร้ อ ย ล ะ 	 4 0 	 ข อ ง กำ า ไ ร สุ ท ธิ ห ลั ง หั ก ภ า ษี 	
และหลังหักสำารองตามกฎหมาย	 โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดย 
คำานึงถึงผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก	 เช่น	การสำารองเงินไว้เพื่อลงทุนในอนาคต	การสำารอง	
เงินไว้เพื่อจ่ายชำาระคืนเงินกู้ยืม	หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี	2560 ปี	2561 ปี	2562

กำาไร	(ขาดทุน)	สุทธิ (45.29)	ล้านบาท (41.03)	ล้านบาท (40.09)	ล้านบาท

จำานวนหุ้นที่เรียกชำาระแล้ว 190.08	ล้านบาท 109.08	ล้านบาท 641.47	ล้านบาท

เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น ไม่มีการจ่ายปันผล ไม่มีการจ่ายปันผล ไม่มีการจ่ายปันผล

รวมเป็นเงินจ่ายปันผลทั้งสิ้น ไม่มีการจ่ายปันผล ไม่มีการจ่ายปันผล ไม่มีการจ่ายปันผล

สัดส่วนการจ่ายเงิน ไม่มีการจ่ายปันผล ไม่มีการจ่ายปันผล ไม่มีการจ่ายปันผล
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ข้อมูลบริษัทหลัก

	 ชื่อบริษัท	 :	 บริษัท	พราว	เรียล	เอสเตท	จำากัด(มหาชน)

	 ชื่อย่อหลักทรัพย์	 :	 PROUD

	 ประเภทธุรกิจ	 :	 ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

	 เลขทะเบียนบริษัท	 :	 0107545000331

	 ทุนจดทะเบียน	 :	 673,148,951	หุ้น 
	 	 	 	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562

	 ทุนชำาระแล้ว	 :	 641,468,952	บาท 
	 	 	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562

	 ชนิดของหุ้น	 :	 หุ้นสามัญ	

	 มูลค่าหุ้น	 :	 หุ้นละ	1	บาท

	 ที่ตั้งสำานักงานใหญ่	 :	 เลขที่	900	อาคารต้นสนทาวเวอร์	ชั้น	6 
	 	 	 ถนนเพลินจิต	แขวงลุมพินี	เขตปทุมวัน 
	 	 	 กรุงเทพฯ	10330

	 โทรศัพท์	 :	 0-2035-0999

	 โทรสาร	 :	 0-2035-0998

	 เว็บไซต์บริษัท	 :	 www.proudrealestate.co.th

	 จดทะเบียนใน	MAI	 :	 วันที่	5	ตุลาคม	2547

ขอ้มลูท่ัวไป และขอ้มลูสำาคญัอืน่



รายงานประจำาปี86 87บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำากัด (มหาชน)

	 ชื่อบริษัท	 :	 บริษัท	หัวหิน	อัลฟ่า	71	จำากัด 
	 ประเภทธุรกิจ	 :	 ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
์	 เลขทะเบียนบริษัท	 :	 0105562068876 
	 ทุนจดทะเบียน	 :	 500,000	หุ้น 
	 	 	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562 
	 ทุนชำาระแล้ว	 :	 50,000,000	บาท 
	 	 	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562 
	 ชนิดของหุ้น	 :	 หุ้นสามัญ 
	 มูลค่าหุ้น	 :	 หุ้นละ	100	บาท 
	 ที่ตั้ง	 :	 เลขที่	900	อาคารต้นสนทาวเวอร์	ชั้น	6 
	 	 	 ถนนเพลินจิต	แขวงลุมพินี	เขตปทุมวัน 
	 	 	 กรุงเทพฯ	10330 
	 สัดส่วนการถือหุ้น	 :	 99.99%

ข้อมูลนิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ	10	ขึ้นไปของจำานวนหุ้นที่จำาหน่ายได้แล้วทั้งหมด

	 ชื่อบริษัท	 :	 บริษัท	หัวหิน	สกาย	ลิฟวิ่ง	จำากัด 
	 ประเภทธุรกิจ	 :	 ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
	 เลขทะเบียนบริษัท	 :	 0105562068957 
	 ทุนจดทะเบียน	 :	 10,000	หุ้น 
	 	 	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562 
	 ทุนชำาระแล้ว	 :	 250,000	บาท 
	 	 	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562 
	 ชนิดของหุ้น	 :	 หุ้นสามัญ 
	 มูลค่าหุ้น	 :	 หุ้นละ	100	บาท 
	 ที่ตั้ง	 :	 เลขที่	900	อาคารต้นสนทาวเวอร์	ชั้น	6 
	 	 	 ถนนเพลินจิต	แขวงลุมพินี	เขตปทุมวัน 
	 	 	 กรุงเทพฯ	10330 
	 สัดส่วนการถือหุ้น	 :	 99.97%

บุคคลอ้างอิงอื่นๆ	

นายทะเบียนหลักทรัพย์	 :	 บริษัท	ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	(ประเทศไทย)	จำากัด 
	 	 เลขที่	93	ถนนรัชดาภิเษก	แขวงดินแดง 
	 	 เขตดินแดง	กรุงเทพฯ	10400 
	 	 โทรศัพท์	0-2009-9000	,	โทรสาร	0-2009-9991

ผู้สอบบัญชี	 :	 ผู้สอบบัญชีสำาหรับรอบปีบัญชี 
	 	 สิ้นสุด	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562

	 	 นางสาววันนิสา	งามบัวทอง 
	 	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ทะเบียนเลขที่	6838

	 	 บริษัท	สอบบัญชีธรรมนิติ	จำากัด 
	 	 178	อาคารธรรมนิติ	ชั้น	6-7	ซอยเพิ่มทรัพย์ 
	 	 (ประชาชื่น	20)	ถนนประชาชื่น	แขวงบางซื่อ 
	 	 เขตบางซื่อ	กรุงเทพฯ	10800
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คณะกรรมการบรษิทั 
และผู้บริหาร



นายพสุ ลิปตพัลลภ
กรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร

นางสาวพราวพุธ ลิปตพัลลภ
กรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร

นายวีรพงศ ไชยเพ่ิม
รองประธานคณะกรรมการบริษัท 
ประธานกรรมการบริหาร

กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการบริษัท
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

นายอนุวัฒน เมธีวิบูลวุฒิ

คณะกรรมการบริษัท

นายภูมิพัฒน สินาเจริญ 
กรรมการอิสระ
กรรมการบริษัท
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

นางสาวอัญชลี บุญทรงษีกุล
กรรมการอิสระ
กรรมการบริษัท 
กรรมการตรวจสอบ

นายไพสิฐ แกนจันทน 
กรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร 
กรรมการผูจัดการใหญ 
เลขานุการบริษัท

 กรรมการบริษัท
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

นายอนุชา สิหนาทกถากุล

คณะกรรมการบริษัท
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นายภูมิพัฒน สินาเจริญ 
กรรมการอิสระ
กรรมการบริษัท
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

นางสาวอัญชลี บุญทรงษีกุล
กรรมการอิสระ
กรรมการบริษัท 
กรรมการตรวจสอบ

นายไพสิฐ แกนจันทน 
กรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร 
กรรมการผูจัดการใหญ 
เลขานุการบริษัท

 กรรมการบริษัท
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

นายอนุชา สิหนาทกถากุล

คณะกรรมการบริษัท
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3. นางสาวบุษบง พันธุสวัสด์ิ 
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ
สายงานการเงินและบัญชี

4. นางสาวอโณทัย วรสุนทรารมณ
ผูอำนวยการอาวุโสแผนกพัฒนาธุรกิจและกลยุทธ

2. นายจันทร จันทราทิพย
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ
สายงานพัฒนาโครงการ

กรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร 
กรรมการผูจัดการใหญ 
เลขานุการบริษัท

1. นายไพสิฐ แกนจันทน 

7.นางสาวธนิชญาภาฐิก สิริรัชฏานุภาพ
ผูชวยผูอำนวยการแผนกการตลาด (องคกร)

8. นางสาวศรุดา สมัครสมาน
ผูชวยผูอำนวยการแผนกขาย

6. นายณรงคศักด์ิ ศรีทองคำ
ผูชวยผูอำนวยการแผนกบริหารโครงการผูชวยผูอำนวยการแผนกการตลาดโครงการ

5. นายอัศวะ ทองประเสริฐ

คณะผู้บริหารบริษัท

1
2

3

5 
6

7
8

4

รายงานประจำาปี90



3. นางสาวบุษบง พันธุสวัสด์ิ 
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ
สายงานการเงินและบัญชี

4. นางสาวอโณทัย วรสุนทรารมณ
ผูอำนวยการอาวุโสแผนกพัฒนาธุรกิจและกลยุทธ

2. นายจันทร จันทราทิพย
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ
สายงานพัฒนาโครงการ

กรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร 
กรรมการผูจัดการใหญ 
เลขานุการบริษัท

1. นายไพสิฐ แกนจันทน 

7.นางสาวธนิชญาภาฐิก สิริรัชฏานุภาพ
ผูชวยผูอำนวยการแผนกการตลาด (องคกร)

8. นางสาวศรุดา สมัครสมาน
ผูชวยผูอำนวยการแผนกขาย

6. นายณรงคศักด์ิ ศรีทองคำ
ผูชวยผูอำนวยการแผนกบริหารโครงการผูชวยผูอำนวยการแผนกการตลาดโครงการ

5. นายอัศวะ ทองประเสริฐ

คณะผู้บริหารบริษัท

1
2

3

5 
6

7
8

4
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ข้อมูลของกรรมการ

นายอนุวัฒน เมธีวิบูลวุฒิ
อายุ : 69 ป

วันที่ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการ :  15 พฤษภาคม 2562

ตำแหนง : กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการบริษัท, ประธานคณะกรรมการ
                ตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

การถือหุน : กรรมการ                                                                                ไมมี

คูสมรส / ผูที่อยูกินดวยกันฉันสามีภริยา                                                    ไมมี

บุตรที่ยังไมบรรลนุิติภาวะ                                                                           ไมมี

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร                       ไมมี 

คุณวุฒิการศึกษา
• หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

• เกียรตินิยมอันดับ 2 สาขานิติศาสตรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม
• หลักสูตร สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (DAP) รุน 104 / 2556 

• หลักสูตร หลักสูตรผูบริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุนที่ 15 / 2554-2555

• หลักสูตร วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร  วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร รุน 45 / 2545 - 2546

• หลักสูตร นักปกครองระดับสูง สถาบันดำรงราชานุภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย รุน 36

• หลักสูตร นักบริหารงานที่ดินระดับสูง  กรมที่ดิน รุนที่ 7

ประสบการณทำงาน
ประสบการณทำงาน

2562 -  ปจจุบัน  กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการบริษัท, ประธาน  บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)

   คณะกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการ 

   สรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

2557 - 2561  ประธานกรรมการบริษัท     บริษัท เจ. เอส. พี. พร็อพเพอรตี้ จำกัด (มหาชน)

2555 - ปจจุบัน  กรรมการบริษัท      บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)

2555 - ปจจุบัน  รองกรรมการผูจัดการใหญบริหาร    เจริญโภคภัณฑ กรุป

    

คุณวุฒิการศึกษา
• วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม (วิศวกรรมน้ำและน้ำเสีย) สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย (AIT) 

• วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธาสาขาวิศวกรรมโยธา (วิศวกรรมสิ่งแวดลอม) มหาวิทยาลัย Missouri-Rolla, สหรัฐอเมริกา

• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม
• หลักสูตร  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (DAP) รุน 163 / 2562

• หลักสูตร นักบริหารระดับสูงดานการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม และการลงทุน (IBID) รุนที่ 1

• หลักสูตร ผูบริหารระดับสูงดานวิทยาการพลังงาน สถาบันวิทยาการพลังงาน รุนที่ 3

• หลักสูตร ภูมิพลังแผนดิน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย รุนที่ 1 / 2556  

• หลักสูตร สำหรับกรรมการบริษัท (DCP) รุนที่ 161 / 2555

• หลักสูตร การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผูบริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ และองคการมหาชน รุนที่ 15

• Advanced Senior Executive Program, Northwestern University (USA)

• Management Development Program, Sasin Graduate Institute of Business Administration of Chulalongkorn University

ประสบการณทำงาน
2562 - ปจจุบัน  รองประธานคณะกรรมการบริษัท และ ประธาน   บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)

   กรรมการบริหาร

2562 - ปจจุบัน  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ   ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)

2561 - ปจจุบัน  Chief  Expert in Targeted Industries   สำนักงานระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก (EEC)

2560 - 2561  ผูชวยเลขานุการคณะกรรมการบริหาร   คณะกรรมการบริหารการพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก

2560 - 2561  ผูชวยเลขาธิการ      คณะกรรมการนโยบายพัฒนาทางเดินเศรษฐกิจภาคตะวันออก

2555 - 2561  ผูวาการ      การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

2554 - 2555  รองผูวาการ  (ยุทธศาสตรองคกรและการเงิน)   การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

2551 - 2554  รองผูวาการ (ทาเรืออุตสาหกรรม)    การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

    

  

นายวีรพงศ ไชยเพิ่ม
อายุ : 54 ป

วันที่ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการ :  15 พฤษภาคม 2562

ตำแหนง : รองประธานคณะกรรมการบริษัท และ ประธานกรรมการบริหาร

การถือหุน : กรรมการ                                                                                ไมมี

คูสมรส / ผูที่อยูกินดวยกันฉันสามีภริยา                                                    ไมมี

บุตรที่ยังไมบรรลนุิติภาวะ                                                                           ไมมี

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร                       ไมมี
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ข้อมูลของกรรมการ

นายอนุวัฒน เมธีวิบูลวุฒิ
อายุ : 69 ป

วันที่ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการ :  15 พฤษภาคม 2562

ตำแหนง : กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการบริษัท, ประธานคณะกรรมการ
                ตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

การถือหุน : กรรมการ                                                                                ไมมี

คูสมรส / ผูที่อยูกินดวยกันฉันสามีภริยา                                                    ไมมี

บุตรที่ยังไมบรรลนุิติภาวะ                                                                           ไมมี

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร                       ไมมี 

คุณวุฒิการศึกษา
• หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

• เกียรตินิยมอันดับ 2 สาขานิติศาสตรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม
• หลักสูตร สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (DAP) รุน 104 / 2556 

• หลักสูตร หลักสูตรผูบริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุนที่ 15 / 2554-2555

• หลักสูตร วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร  วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร รุน 45 / 2545 - 2546

• หลักสูตร นักปกครองระดับสูง สถาบันดำรงราชานุภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย รุน 36

• หลักสูตร นักบริหารงานที่ดินระดับสูง  กรมที่ดิน รุนที่ 7

ประสบการณทำงาน
ประสบการณทำงาน

2562 -  ปจจุบัน  กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการบริษัท, ประธาน  บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)

   คณะกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการ 

   สรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

2557 - 2561  ประธานกรรมการบริษัท     บริษัท เจ. เอส. พี. พร็อพเพอรตี้ จำกัด (มหาชน)

2555 - ปจจุบัน  กรรมการบริษัท      บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)

2555 - ปจจุบัน  รองกรรมการผูจัดการใหญบริหาร    เจริญโภคภัณฑ กรุป

    

คุณวุฒิการศึกษา
• วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม (วิศวกรรมน้ำและน้ำเสีย) สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย (AIT) 

• วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธาสาขาวิศวกรรมโยธา (วิศวกรรมสิ่งแวดลอม) มหาวิทยาลัย Missouri-Rolla, สหรัฐอเมริกา

• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม
• หลักสูตร  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (DAP) รุน 163 / 2562

• หลักสูตร นักบริหารระดับสูงดานการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม และการลงทุน (IBID) รุนที่ 1

• หลักสูตร ผูบริหารระดับสูงดานวิทยาการพลังงาน สถาบันวิทยาการพลังงาน รุนที่ 3

• หลักสูตร ภูมิพลังแผนดิน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย รุนที่ 1 / 2556  

• หลักสูตร สำหรับกรรมการบริษัท (DCP) รุนที่ 161 / 2555

• หลักสูตร การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผูบริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ และองคการมหาชน รุนที่ 15

• Advanced Senior Executive Program, Northwestern University (USA)

• Management Development Program, Sasin Graduate Institute of Business Administration of Chulalongkorn University

ประสบการณทำงาน
2562 - ปจจุบัน  รองประธานคณะกรรมการบริษัท และ ประธาน   บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)

   กรรมการบริหาร

2562 - ปจจุบัน  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ   ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)

2561 - ปจจุบัน  Chief  Expert in Targeted Industries   สำนักงานระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก (EEC)

2560 - 2561  ผูชวยเลขานุการคณะกรรมการบริหาร   คณะกรรมการบริหารการพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก

2560 - 2561  ผูชวยเลขาธิการ      คณะกรรมการนโยบายพัฒนาทางเดินเศรษฐกิจภาคตะวันออก

2555 - 2561  ผูวาการ      การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

2554 - 2555  รองผูวาการ  (ยุทธศาสตรองคกรและการเงิน)   การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

2551 - 2554  รองผูวาการ (ทาเรืออุตสาหกรรม)    การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

    

  

นายวีรพงศ ไชยเพิ่ม
อายุ : 54 ป

วันที่ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการ :  15 พฤษภาคม 2562

ตำแหนง : รองประธานคณะกรรมการบริษัท และ ประธานกรรมการบริหาร

การถือหุน : กรรมการ                                                                                ไมมี

คูสมรส / ผูที่อยูกินดวยกันฉันสามีภริยา                                                    ไมมี

บุตรที่ยังไมบรรลนุิติภาวะ                                                                           ไมมี

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร                       ไมมี

93บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำากัด (มหาชน)



คุณวุฒิการศึกษา
• MSc in Real Estate Investment, Cass Business School, United Kingdom 

• BA Business Management (Finance), Second Class Honors , University of Westminster, United Kingdom 

ประสบการณทำงาน
2562 - ปจจุบัน  กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร  บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)

2562 - ปจจุบัน  กรรมการบริษัท     บริษัท หัวหิน อัลฟา 71 จำกัด

2562 - ปจจุบัน  กรรมการบริษัท     บริษัท หัวหิน สกาย ลิฟวิ่ง จำกัด

2560 - 2562  กรรมการบริษัท    บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอรตี้ จํากัด (มหาชน)

2559 - ปจจุบัน  กรรมการบริษัทและผูกอตั้ง   บริษัทหลักทรัพยนายหนาซ้ือขายหนวยลงทุน โรโบเวลธ จำกัด

2559 - ปจจุบัน  กรรมการบริษัท     บริษัท ไวทวอเตอร เวสต เอสอีเอ จำกัด

2558 - ปจจุบัน  กรรมการบริษัท    บริษัท วานา นาวา จำกัด

        บริษัท พราว กรุป โฮลดิ้ง จำกัด    

        บริษัท พราวด ฮอสพิทอลิตี้ จำกัด

        บริษัท พราว รีสอรท หัวหิน จำกัด  

2558 - 2561 Vice President FICC Sales    เดอะ รอยัล แบงก ออฟ สกอตแลนด (สิงคโปรและฮองกง) 

        (มหาชน)

2556 - 2558 Director Financial Market Sales    ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (สิงคโปร) จำกัด (มหาชน)

นายพสุ ลิปตพัลลภ
อายุ : 34 ป

วันที่ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการ :  15 พฤษภาคม 2562

ตำแหนง : กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร

การถือหุน : กรรมการ                                         226,046,445 หุน (35.23%)

คูสมรส / ผูที่อยูกินดวยกันฉันสามีภริยา                                                    ไมมี

บุตรที่ยังไมบรรลนุิติภาวะ                                                                           ไมมี

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร
พี่ชายของนางสาวพราวพุธ ลิปตพัลลภ

คุณวุฒิการศึกษา
• London Business School, United Kingdom - MSc (Distinction) in Management

• University of Oxford, United Kingdom - BA (Hons) in Economics and Management 

ประวัติการอบรม
• หลักสูตร  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (DAP) รุน 138 / 2560

ประสบการณทำงาน
2562 - ปจจุบัน  กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร  บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)

2562 - ปจจุบัน  กรรมการบริษัท    บริษัท หัวหิน อัลฟา 71 จำกัด

2562 - ปจจุบัน  กรรมการบริษัท    บริษัท หัวหิน สกาย ลิฟวิ่ง จำกัด

2559 - ปจจุบัน  กรรมการบริษัท    บริษัท ไวทวอเตอร เวสต เอสอีเอ จำกัด

2556 - ปจจุบัน  กรรมการบริษัท    บริษัท วานา นาวา จำกัด

2555 - ปจจุบัน  กรรมการบริษัท    บริษัท พราว กรุป โฮลดิ้ง จำกัด    

        บริษัท พราวด ฮอสพิทอลิตี้ จำกัด

        บริษัท พราว รีสอรท หัวหิน จำกัด  

        บริษัท หัวหิน แอสเสท จำกัด  

2553 - 2555  นักวิเคราะหธุรกิจ     บริษัท แมคคินซี่ แอนด คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด

    

  

นางสาวพราวพุธ ลิปตพัลลภ
อายุ : 32 ป

วันที่ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการ :  15 พฤษภาคม 2562

ตำแหนง : กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร

การถือหุน : กรรมการ                                          226,046,444 หุน (35.23%)

คูสมรส / ผูที่อยูกินดวยกันฉันสามีภริยา                                                    ไมมี

บุตรที่ยังไมบรรลนุิติภาวะ                                                                           ไมมี

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร
นองสาวของนายพสุ ลิปตพัลลภ
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คุณวุฒิการศึกษา
• London Business School, United Kingdom - MSc (Distinction) in Management

• University of Oxford, United Kingdom - BA (Hons) in Economics and Management 

ประวัติการอบรม
• หลักสูตร  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (DAP) รุน 138 / 2560

ประสบการณทำงาน
2562 - ปจจุบัน  กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร  บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)

2562 - ปจจุบัน  กรรมการบริษัท    บริษัท หัวหิน อัลฟา 71 จำกัด

2562 - ปจจุบัน  กรรมการบริษัท    บริษัท หัวหิน สกาย ลิฟวิ่ง จำกัด

2559 - ปจจุบัน  กรรมการบริษัท    บริษัท ไวทวอเตอร เวสต เอสอีเอ จำกัด

2556 - ปจจุบัน  กรรมการบริษัท    บริษัท วานา นาวา จำกัด

2555 - ปจจุบัน  กรรมการบริษัท    บริษัท พราว กรุป โฮลดิ้ง จำกัด    

        บริษัท พราวด ฮอสพิทอลิตี้ จำกัด

        บริษัท พราว รีสอรท หัวหิน จำกัด  

        บริษัท หัวหิน แอสเสท จำกัด  

2553 - 2555  นักวิเคราะหธุรกิจ     บริษัท แมคคินซี่ แอนด คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด

    

  

นางสาวพราวพุธ ลิปตพัลลภ
อายุ : 32 ป

วันที่ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการ :  15 พฤษภาคม 2562

ตำแหนง : กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร

การถือหุน : กรรมการ                                          226,046,444 หุน (35.23%)

คูสมรส / ผูที่อยูกินดวยกันฉันสามีภริยา                                                    ไมมี

บุตรที่ยังไมบรรลนุิติภาวะ                                                                           ไมมี

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร
นองสาวของนายพสุ ลิปตพัลลภ
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นายอนุชา สิหนาทกถากุล
อายุ : 61 ป

วันที่ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการ :  15 พฤษภาคม 2562

ตำแหนง : กรรมการบริษัท และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

การถือหุน : กรรมการ                                                        ไมมี

คูสมรส / ผูที่อยูกินดวยกันฉันสามีภริยา                                                    ไมมี

บุตรที่ยังไมบรรลนุิติภาวะ                                                                           ไมมี

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร                ไมมี

คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (การเงิน), University of Houston, Texas ประเทศสหรัฐอเมริกา

• ปริญญาตรี สาขาบัญชีและการบริหาร, Houston Baptist University, Texas ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรม
• สมาชิกผูทรงคุณวุฒิอาวุโส (Fellow Member) รุนที่ 2/2544

• หลักสูตร สำหรับกรรมการบริษัท (DCP) รุนที่ 4/2543

ประสบการณทำงาน
2562 - ปจจุบัน  กรรมการบริษัท และกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน   บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)

2560 - ปจจุบัน  กรรมการบริษัท       บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพยเพื่อการอุตสาหกรรม

           ระยอง (ไทย-จีน) จำกัด

2559 - ปจจุบัน  ประธานกรรมการ       บริษัท โฟคัส เวก คอรปอเรชั่น จำกัด

2559 - ปจจุบัน  กรรมการบริษัท       บริษัท วานา นาวา จำกัด

           บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร (ระยอง) 5 จำกัด

2558 - ปจจุบัน  กรรมการบริษัท       บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร (ระยอง) 4 จำกัด

           บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร (ระยอง) 3 จำกัด

2556 - ปจจุบัน  กรรมการ       บริษัท ไรอาทิตย จำกัด

2553 - ปจจุบัน  ประธานกรรมการ       บริษัท ดาตา อินโมมชั่น จำกัด

2553 - ปจจุบัน  กรรมการบริษัท       บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร จำกัด

           บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร 1 จำกัด

           บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร 2 จำกัด

           บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร 4 จำกัด

           บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร 5 จำกัด

           บริษัท อมตะ เพาเวอร (ระยอง) จำกัด

2553 - ปจจุบัน  กรรมการบริษัท        บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร (ระยอง) 1 จำกัด

           บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร (ระยอง) 2 จำกัด

นายอนุชา สิหนาทกถากุล อายุ : 61 ป

ประสบการณทำงาน (ตอ)
2551 - ปจจุบัน  รองประธานกรรมการ       บริษัท อมตะ วอเตอร จำกัด

2551 - ปจจุบัน  กรรมการบริษัท        บริษัท อมตะ เอเซีย จำกัด

           บริษัท อมตะ ซัมมิท เรดดี้ บิลท จำกัด

           บริษัท 888 พร็อพเพอรตี้ จำกัด

2550 - ปจจุบัน  กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ     บริษัท อมตะ คอรอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

2546 - 2562  ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร    บริษัท โฟคัส ดีเวลลอปเมนท แอนด คอนสตรัคชั่น

           จำกัด (มหาชน)

2545 - ปจจุบัน  กรรมการบริษัท        บริษัท โฟคัส เอนไวรอนเมนทัล จำกัด

2541 - ปจจุบัน  กรรมการบริษัท        บริษัท แคปปตัลโฟคัส จำกัด

2532 - ปจจุบัน  กรรมการบริษัท        บริษัท มูนแดนซ ดีเวลลอปเมนท จำกัด
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นายอนุชา สิหนาทกถากุล
อายุ : 61 ป

วันที่ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการ :  15 พฤษภาคม 2562

ตำแหนง : กรรมการบริษัท และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

การถือหุน : กรรมการ                                                        ไมมี

คูสมรส / ผูที่อยูกินดวยกันฉันสามีภริยา                                                    ไมมี

บุตรที่ยังไมบรรลนุิติภาวะ                                                                           ไมมี

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร                ไมมี

คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (การเงิน), University of Houston, Texas ประเทศสหรัฐอเมริกา

• ปริญญาตรี สาขาบัญชีและการบริหาร, Houston Baptist University, Texas ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรม
• สมาชิกผูทรงคุณวุฒิอาวุโส (Fellow Member) รุนที่ 2/2544

• หลักสูตร สำหรับกรรมการบริษัท (DCP) รุนที่ 4/2543

ประสบการณทำงาน
2562 - ปจจุบัน  กรรมการบริษัท และกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน   บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)

2560 - ปจจุบัน  กรรมการบริษัท       บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพยเพื่อการอุตสาหกรรม

           ระยอง (ไทย-จีน) จำกัด

2559 - ปจจุบัน  ประธานกรรมการ       บริษัท โฟคัส เวก คอรปอเรชั่น จำกัด

2559 - ปจจุบัน  กรรมการบริษัท       บริษัท วานา นาวา จำกัด

           บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร (ระยอง) 5 จำกัด

2558 - ปจจุบัน  กรรมการบริษัท       บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร (ระยอง) 4 จำกัด

           บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร (ระยอง) 3 จำกัด

2556 - ปจจุบัน  กรรมการ       บริษัท ไรอาทิตย จำกัด

2553 - ปจจุบัน  ประธานกรรมการ       บริษัท ดาตา อินโมมชั่น จำกัด

2553 - ปจจุบัน  กรรมการบริษัท       บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร จำกัด

           บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร 1 จำกัด

           บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร 2 จำกัด

           บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร 4 จำกัด

           บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร 5 จำกัด

           บริษัท อมตะ เพาเวอร (ระยอง) จำกัด

2553 - ปจจุบัน  กรรมการบริษัท        บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร (ระยอง) 1 จำกัด

           บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร (ระยอง) 2 จำกัด

นายอนุชา สิหนาทกถากุล อายุ : 61 ป

ประสบการณทำงาน (ตอ)
2551 - ปจจุบัน  รองประธานกรรมการ       บริษัท อมตะ วอเตอร จำกัด

2551 - ปจจุบัน  กรรมการบริษัท        บริษัท อมตะ เอเซีย จำกัด

           บริษัท อมตะ ซัมมิท เรดดี้ บิลท จำกัด

           บริษัท 888 พร็อพเพอรตี้ จำกัด

2550 - ปจจุบัน  กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ     บริษัท อมตะ คอรอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

2546 - 2562  ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร    บริษัท โฟคัส ดีเวลลอปเมนท แอนด คอนสตรัคชั่น

           จำกัด (มหาชน)

2545 - ปจจุบัน  กรรมการบริษัท        บริษัท โฟคัส เอนไวรอนเมนทัล จำกัด

2541 - ปจจุบัน  กรรมการบริษัท        บริษัท แคปปตัลโฟคัส จำกัด

2532 - ปจจุบัน  กรรมการบริษัท        บริษัท มูนแดนซ ดีเวลลอปเมนท จำกัด
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นายไพสิฐ แกนจันทน 
อายุ : 59 ป

วันที่ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการ :  1 ตุลาคม 2562

ตำแหนง : กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร  กรรมการผูจัดการใหญ 

                 และเลขานุการบริษัท

การถือหุน : กรรมการ                                             ไมมี

คูสมรส / ผูที่อยูกินดวยกันฉันสามีภริยา                                                    ไมมี

บุตรที่ยังไมบรรลนุิติภาวะ                                                                           ไมมี

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร  ไมมี

คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาโท/บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทรแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

• ปริญญาโท/รัฐศาสตร Western Michigan University Michigan

• ปริญญาโท/บริหารการพัฒนา Western Michigan University Michigan

• ปริญญาตรี/รัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ประวัติการอบรม
• Risk Management Committee Program (RMP) รุนที่ 4/2557

• Role of Compensation Committee Program (RCC) 

• Role of Nomination and Governance Committee Program 

  (RNG) รุนที่ 6/2557  

ประสบการณทำงาน
2562 - ปจจุบัน  กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร,       บริษัท พราว เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) 

   กรรมการผูจัดการใหญ และเลขานุการบริษัท

2561 - ปจจุบัน  กรรมการ       บริษัท เอไอเอ็ม เรียลเอสเตท แมนเนจเมนท จำกัด

2560 - ปจจุบัน  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ   บริษัทหลักทรัพย เออีซี จำกัด (มหาชน)

2553 - ปจจุบัน   กรรมการผูทรงคุณวุฒิดานวิชาการประจำโครงการ  คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

   อสังหาริมทรัพย 

2553 - ปจจุบัน  ผูกอตั้งและผูใหคำปรึกษาหลัก     บริษัท ฮอสพิแทลลิที แอดไวซอรี่ เซอรวิส จำกัด

2559 - 2561  ประธานเจาหนาที่บริหาร / กรรมการ / กรรมการบริหาร  บริษัท แกรนด แอสเสท โฮเทลล แอนด พรอพเพอรตี้ จำกัด (มหาชน)

2553 - 2555  หัวหนาคณะผูแทนการพัฒนาโรงแรมประจำประเทศไทย   Marriott Hotels & Resorts Asia

2550 - 2552  SEVP & Chief Investment / Operation Officer /  บริษัท ทีซีซี โฮเทลส กรุป แอนด แลนด ดิเวลลอปเมนท จำกัด 

   กรรมการ 

    

  

• Advance Audit Committee Program (AACP) รุนที่ 13/2556

• Certificate in Hotel Real Estate Investment & Asset Management 2008

• หลักสูตร สำหรับกรรมการบริษัท (DCP) รุนที่ 56/2548

• นักบริหารระดับสูงธรรมศาสตรเพื่อสังคม รุน 1 (นมธ. 1)

ประสบการณทำงาน (ตอ)
2539 - 2549  กรรมการผูจัดการใหญ      บริษัท แกรนด แอสเสท ดีเวลลอปเมนท จำกัด (มหาชน)

2539 - 2549  รองกรรมการผูจัดการใหญธุรกิจโรงแรม    บริษัท ดิ เอราวัณ กรุป จำกัด (มหาชน)

2538 - 2539  ผูอำนวยการฝายจัดการกองทุน      บริษัทหลักทรัพย เจ.เอฟ. ธนาคม จำกัด

2531 - 2538  ผูอำนวยการฝายจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ   บริษัทเงินทุนหลักทรัพย ทิสโก จำกัด (มหาชน)

    

  

นายไพสิฐ แกนจันทน อายุ : 59 ป 
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นายไพสิฐ แกนจันทน 
อายุ : 59 ป

วันที่ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการ :  1 ตุลาคม 2562

ตำแหนง : กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร  กรรมการผูจัดการใหญ 

                 และเลขานุการบริษัท

การถือหุน : กรรมการ                                             ไมมี

คูสมรส / ผูที่อยูกินดวยกันฉันสามีภริยา                                                    ไมมี

บุตรที่ยังไมบรรลนุิติภาวะ                                                                           ไมมี

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร  ไมมี

คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาโท/บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทรแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

• ปริญญาโท/รัฐศาสตร Western Michigan University Michigan

• ปริญญาโท/บริหารการพัฒนา Western Michigan University Michigan

• ปริญญาตรี/รัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ประวัติการอบรม
• Risk Management Committee Program (RMP) รุนที่ 4/2557

• Role of Compensation Committee Program (RCC) 

• Role of Nomination and Governance Committee Program 

  (RNG) รุนที่ 6/2557  

ประสบการณทำงาน
2562 - ปจจุบัน  กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร,       บริษัท พราว เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) 

   กรรมการผูจัดการใหญ และเลขานุการบริษัท

2561 - ปจจุบัน  กรรมการ       บริษัท เอไอเอ็ม เรียลเอสเตท แมนเนจเมนท จำกัด

2560 - ปจจุบัน  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ   บริษัทหลักทรัพย เออีซี จำกัด (มหาชน)

2553 - ปจจุบัน   กรรมการผูทรงคุณวุฒิดานวิชาการประจำโครงการ  คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

   อสังหาริมทรัพย 

2553 - ปจจุบัน  ผูกอตั้งและผูใหคำปรึกษาหลัก     บริษัท ฮอสพิแทลลิที แอดไวซอรี่ เซอรวิส จำกัด

2559 - 2561  ประธานเจาหนาที่บริหาร / กรรมการ / กรรมการบริหาร  บริษัท แกรนด แอสเสท โฮเทลล แอนด พรอพเพอรตี้ จำกัด (มหาชน)

2553 - 2555  หัวหนาคณะผูแทนการพัฒนาโรงแรมประจำประเทศไทย   Marriott Hotels & Resorts Asia

2550 - 2552  SEVP & Chief Investment / Operation Officer /  บริษัท ทีซีซี โฮเทลส กรุป แอนด แลนด ดิเวลลอปเมนท จำกัด 

   กรรมการ 

    

  

• Advance Audit Committee Program (AACP) รุนที่ 13/2556

• Certificate in Hotel Real Estate Investment & Asset Management 2008

• หลักสูตร สำหรับกรรมการบริษัท (DCP) รุนที่ 56/2548

• นักบริหารระดับสูงธรรมศาสตรเพื่อสังคม รุน 1 (นมธ. 1)

ประสบการณทำงาน (ตอ)
2539 - 2549  กรรมการผูจัดการใหญ      บริษัท แกรนด แอสเสท ดีเวลลอปเมนท จำกัด (มหาชน)

2539 - 2549  รองกรรมการผูจัดการใหญธุรกิจโรงแรม    บริษัท ดิ เอราวัณ กรุป จำกัด (มหาชน)

2538 - 2539  ผูอำนวยการฝายจัดการกองทุน      บริษัทหลักทรัพย เจ.เอฟ. ธนาคม จำกัด

2531 - 2538  ผูอำนวยการฝายจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ   บริษัทเงินทุนหลักทรัพย ทิสโก จำกัด (มหาชน)

    

  

นายไพสิฐ แกนจันทน อายุ : 59 ป 

99บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำากัด (มหาชน)



คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาโทบริหารธุรกิจ Thunderbird School of Global Management ประเทศสหรัฐอเมริกา

• ปริญญาตรีสาขาเศรษฐศาสตรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ประวัติการอบรม
• หลักสูตร  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (DAP) 2550

• Leading in Disruptive World (Innovation), Stanford University, USA

• Design Thinking, Stanford University

ประสบการณทำงาน
2562 - ปจจุบัน  กรรมการอิสระ, กรรมการบริษัท, กรรมการตรวจสอบ  บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)

   และกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

2561 - ปจจุบัน  รองประธานกรรมการบริหาร     บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

2556 - 2560  รองกรรมการผูอำนวยการ สายงานทรัพยากรบุคคล  บริษัท เอพี (ไทยแลนด) จำกัด (มหาชน)

2552 - 2556  ผูชวยกรรมการผูอำนวยการ สายการเงินและการบัญชี  บริษัท เอพี (ไทยแลนด) จำกัด (มหาชน)

2548 - 2560  กรรมการและประธานเจาหนาที่บริหาร    บริษัท กรุงเทพซิตี้สมารท จำกัด ตัวแทน

          อสังหาริมทรัพย (ถือหุน 100% โดย บริษัท เอพี 

          (ไทยแลนด) จำกัด (มหาชน)

2548 - ปจจุบัน  กรรมการบริษัท และ กรรมการตรวจสอบ   บริษัท ฟอรจูน พารท อินดัสตร้ี จำกัด (มหาชน)

2544 - 2545  Financial Planning      บริษัท ฮัทชิสัน ซีเอที ไวรเลส มัลติมีเดีย จำกัด (ไทย)

2540 - 2544  Equity Research      ING Baring Securities (Thailand)

นายภูมิพัฒน สินาเจริญ 
อายุ : 50 ป

วันที่ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการ :  15 พฤษภาคม 2562

ตำแหนง : กรรมการอิสระ, กรรมการบริษัท, กรรมการตรวจสอบ, 
   กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

การถือหุน : กรรมการ                                                                                ไมมี

คูสมรส / ผูที่อยูกินดวยกันฉันสามีภริยา                                                    ไมมี

บุตรที่ยังไมบรรลนุิติภาวะ                                                                           ไมมี

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร                       ไมมี

คุณวุฒิการศึกษา
• วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาการเงิน มหาวิทยาลัยเซนตหลุยส

• ปริญญาตรีบริหารธุรกิจสาขาการเงิน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม
• หลักสูตร  Academy of Business Creativity สถาบันพัฒนาความคิดสรางสรรคเชิงธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม รุนที่ 6/2560

• หลักสูตร ผูบริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุนที่ 25/2560

• หลักสูตร ผูบริหารระดับสูงดานวิทยาการพลังงาน สถาบันวิทยาการพลังงาน รุนที่ 12

ประสบการณทำงาน
2562 - ปจจุบัน   กรรมการอิสระ, กรรมการบริษัท และ กรรมการตรวจสอบ   บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) 

2560 - ปจจุบัน   MD & Head, Global Banking, Thailand    ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

2558 - 2560  MD & Head, Financial Markets, Thailand    ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

2555 - 2558  MD & Head, Corporates, Thailand    ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

2551 - 2555  Managing Director, Head of Coverage and Origination เดอะ รอยัล แบงก ออฟ สกอตแลนด (ไทย)

2548 - 2551  Group Head, Local Corporate and FI Clients  เดอะ รอยัล แบงก ออฟ สกอตแลนด (ไทย)

2545 - 2547  Head, Telecom, Media, Technology, and Industrial sector  เดอะ รอยัล แบงก ออฟ สกอตแลนด (ไทย)

นางสาวอัญชลี บุญทรงษีกุล
อายุ : 50 ป

วันที่ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการ :  15 พฤษภาคม 2562

ตำแหนง : กรรมการอิสระ, กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ

การถือหุน : กรรมการ                                                                                ไมมี

คูสมรส / ผูที่อยูกินดวยกันฉันสามีภริยา                                                    ไมมี

บุตรที่ยังไมบรรลนุิติภาวะ                                                                           ไมมี

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร                       ไมมี

รายงานประจำาปี100



คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาโทบริหารธุรกิจ Thunderbird School of Global Management ประเทศสหรัฐอเมริกา

• ปริญญาตรีสาขาเศรษฐศาสตรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ประวัติการอบรม
• หลักสูตร  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (DAP) 2550

• Leading in Disruptive World (Innovation), Stanford University, USA

• Design Thinking, Stanford University

ประสบการณทำงาน
2562 - ปจจุบัน  กรรมการอิสระ, กรรมการบริษัท, กรรมการตรวจสอบ  บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)

   และกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

2561 - ปจจุบัน  รองประธานกรรมการบริหาร     บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

2556 - 2560  รองกรรมการผูอำนวยการ สายงานทรัพยากรบุคคล  บริษัท เอพี (ไทยแลนด) จำกัด (มหาชน)

2552 - 2556  ผูชวยกรรมการผูอำนวยการ สายการเงินและการบัญชี  บริษัท เอพี (ไทยแลนด) จำกัด (มหาชน)

2548 - 2560  กรรมการและประธานเจาหนาที่บริหาร    บริษัท กรุงเทพซิตี้สมารท จำกัด ตัวแทน

          อสังหาริมทรัพย (ถือหุน 100% โดย บริษัท เอพี 

          (ไทยแลนด) จำกัด (มหาชน)

2548 - ปจจุบัน  กรรมการบริษัท และ กรรมการตรวจสอบ   บริษัท ฟอรจูน พารท อินดัสตร้ี จำกัด (มหาชน)

2544 - 2545  Financial Planning      บริษัท ฮัทชิสัน ซีเอที ไวรเลส มัลติมีเดีย จำกัด (ไทย)

2540 - 2544  Equity Research      ING Baring Securities (Thailand)

นายภูมิพัฒน สินาเจริญ 
อายุ : 50 ป

วันที่ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการ :  15 พฤษภาคม 2562

ตำแหนง : กรรมการอิสระ, กรรมการบริษัท, กรรมการตรวจสอบ, 
   กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

การถือหุน : กรรมการ                                                                                ไมมี

คูสมรส / ผูที่อยูกินดวยกันฉันสามีภริยา                                                    ไมมี

บุตรที่ยังไมบรรลนุิติภาวะ                                                                           ไมมี

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร                       ไมมี

คุณวุฒิการศึกษา
• วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาการเงิน มหาวิทยาลัยเซนตหลุยส

• ปริญญาตรีบริหารธุรกิจสาขาการเงิน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม
• หลักสูตร  Academy of Business Creativity สถาบันพัฒนาความคิดสรางสรรคเชิงธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม รุนที่ 6/2560

• หลักสูตร ผูบริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุนที่ 25/2560

• หลักสูตร ผูบริหารระดับสูงดานวิทยาการพลังงาน สถาบันวิทยาการพลังงาน รุนที่ 12

ประสบการณทำงาน
2562 - ปจจุบัน   กรรมการอิสระ, กรรมการบริษัท และ กรรมการตรวจสอบ   บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) 

2560 - ปจจุบัน   MD & Head, Global Banking, Thailand    ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

2558 - 2560  MD & Head, Financial Markets, Thailand    ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

2555 - 2558  MD & Head, Corporates, Thailand    ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

2551 - 2555  Managing Director, Head of Coverage and Origination เดอะ รอยัล แบงก ออฟ สกอตแลนด (ไทย)

2548 - 2551  Group Head, Local Corporate and FI Clients  เดอะ รอยัล แบงก ออฟ สกอตแลนด (ไทย)

2545 - 2547  Head, Telecom, Media, Technology, and Industrial sector  เดอะ รอยัล แบงก ออฟ สกอตแลนด (ไทย)

นางสาวอัญชลี บุญทรงษีกุล
อายุ : 50 ป

วันที่ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการ :  15 พฤษภาคม 2562

ตำแหนง : กรรมการอิสระ, กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ

การถือหุน : กรรมการ                                                                                ไมมี

คูสมรส / ผูที่อยูกินดวยกันฉันสามีภริยา                                                    ไมมี

บุตรที่ยังไมบรรลนุิติภาวะ                                                                           ไมมี

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร                       ไมมี

101บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำากัด (มหาชน)



คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

• ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร

ประสบการณทำงาน
2562  - ปจจุบัน  ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญสายงานพัฒนาโครงการ   บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)

2562  - ปจจุบัน  กรรมการบริษัท       บริษัท หัวหิน อัลฟา 71 จำกัด

2562  - ปจจุบัน  กรรมการบริษัท       บริษัท หัวหิน สกาย ลิฟวิ่ง จำกัด

2560  - 2562  กรรมการผูจัดการ      บริษัท พารค ออริจิ้น จำกัด  (มหาชน)

2556  -  2560  ผูอำนวยการฝายพัฒนาโครงการ     บริษัท พราว เรสซิเดนท จำกัด

2552  -  2556  รองผูอำนวยการฝายบริหารโครงการ   บริษัท นารายณ พร็อพเพอตี้ จำกัด

2545  - 2552  ผูอำนวยการฝายพัฒนาโครงการ     บริษัท พลัส พร็อพเพอตี้ จำกัด

นายจันทร จันทราทิพย 
อายุ : 53 ป

ตำแหนง : ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญสายงานพัฒนาโครงการ

การถือหุน : กรรมการ                                                                                ไมมี

คูสมรส / ผูที่อยูกินดวยกันฉันสามีภริยา                                                    ไมมี

บุตรที่ยังไมบรรลนุิติภาวะ                                                                           ไมมี

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร                       ไมมี

ผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ประสบการณทำงาน
2562 - ปจจุบัน  ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญสายงานการเงินและบัญชี   บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)

2561 - 2562  รักษาการกรรมการผูจัดการสายงานบัญชีและการเงิน   บริษัท เซเวน ยูทิลิตี้ส แอนด พาวเวอร จำกัด (มหาชน)

2560 - 2561  ผูอำนวยการฝายบัญชี      บริษัท เซเวน ยูทิลิตี้ส แอนด พาวเวอร จำกัด (มหาชน)

2557 - 2560  ผูชวยผูอำนวยการฝายบัญชี     บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)

2550 - 2557  ผูจัดการ II       บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จำกัด

นางสาวบุษบง พันธุสวัสดิ์ 
อายุ : 35 ป

ตำแหนง : ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญสายงานการเงินและบัญชี

การถือหุน : กรรมการ                                                                                ไมมี

คูสมรส / ผูที่อยูกินดวยกันฉันสามีภริยา                                                    ไมมี

บุตรที่ยังไมบรรลนุิติภาวะ                                                                           ไมมี

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร                        ไมมี

ผูสอบบัญชี
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คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

• ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร

ประสบการณทำงาน
2562  - ปจจุบัน  ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญสายงานพัฒนาโครงการ   บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)

2562  - ปจจุบัน  กรรมการบริษัท       บริษัท หัวหิน อัลฟา 71 จำกัด

2562  - ปจจุบัน  กรรมการบริษัท       บริษัท หัวหิน สกาย ลิฟวิ่ง จำกัด

2560  - 2562  กรรมการผูจัดการ      บริษัท พารค ออริจิ้น จำกัด  (มหาชน)

2556  -  2560  ผูอำนวยการฝายพัฒนาโครงการ     บริษัท พราว เรสซิเดนท จำกัด

2552  -  2556  รองผูอำนวยการฝายบริหารโครงการ   บริษัท นารายณ พร็อพเพอตี้ จำกัด

2545  - 2552  ผูอำนวยการฝายพัฒนาโครงการ     บริษัท พลัส พร็อพเพอตี้ จำกัด

นายจันทร จันทราทิพย 
อายุ : 53 ป

ตำแหนง : ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญสายงานพัฒนาโครงการ

การถือหุน : กรรมการ                                                                                ไมมี

คูสมรส / ผูที่อยูกินดวยกันฉันสามีภริยา                                                    ไมมี

บุตรที่ยังไมบรรลนุิติภาวะ                                                                           ไมมี

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร                       ไมมี

ผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ประสบการณทำงาน
2562 - ปจจุบัน  ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญสายงานการเงินและบัญชี   บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)

2561 - 2562  รักษาการกรรมการผูจัดการสายงานบัญชีและการเงิน   บริษัท เซเวน ยูทิลิตี้ส แอนด พาวเวอร จำกัด (มหาชน)

2560 - 2561  ผูอำนวยการฝายบัญชี      บริษัท เซเวน ยูทิลิตี้ส แอนด พาวเวอร จำกัด (มหาชน)

2557 - 2560  ผูชวยผูอำนวยการฝายบัญชี     บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)

2550 - 2557  ผูจัดการ II       บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จำกัด

นางสาวบุษบง พันธุสวัสดิ์ 
อายุ : 35 ป

ตำแหนง : ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญสายงานการเงินและบัญชี

การถือหุน : กรรมการ                                                                                ไมมี

คูสมรส / ผูที่อยูกินดวยกันฉันสามีภริยา                                                    ไมมี

บุตรที่ยังไมบรรลนุิติภาวะ                                                                           ไมมี

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร                        ไมมี

ผูสอบบัญชี
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คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

• ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร

ประสบการณทำงาน
2562  -  ปจจุบัน  ผูอำนวยการอาวุโส แผนกพัฒนาธุรกิจและกลยุทธ    บริษัท พราว เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

2559  - 2562  ผูอำนวยการ ฝายพัฒนาธุรกิจ     บริษัท เฟรแกรนท พรอพเพอรตี้ จำกัด

            (มหาชน)

2555  - 2559  ผูจัดการอาวุโส ฝายพัฒนาโคงการและผลิตภัณฑ    บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) 

   สายงานคอนโด 

2550  - 2554  วิศวกรควบคุมตนทุน       บรัท เคพีเค ควอนติตี้ เซอรเวยเยอร 

           (ประเทศไทย) จำกัด

2546  - 2550  วิศวกรสำนักงาน       บริษัท ดี.เค.เจ. คอนสรัคชั่น จำกัด    

อายุ : 38 ป

ตำแหนง : ผูอำนวยการอาวุโสแผนกพัฒนาธุรกิจและกลยุทธ

การถือหุน : กรรมการ                                                                                ไมมี

คูสมรส / ผูที่อยูกินดวยกันฉันสามีภริยา                                                    ไมมี

บุตรที่ยังไมบรรลนุิติภาวะ                                                                           ไมมี

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร                       ไมมี

นางสาวอโณทัย วรสุนทรารมณ

คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาตร สาขาวิชา วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

ประสบการณทำงาน
2562  -  ปจจุบัน  ผูชวยผูอำนวยการฝายกอสรางและสัญญาโครงการ    บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) 

2561  -  2562  ผูจัดการฝายควบคุมตนทุนโครงการและประมาณราคา   บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอรตี้ จำกัด (มหาชน)

2552  -  2562  ผูเชี่ยวชาญดานการบริหารการกอสราง   บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

   พัฒนาโครงการอาวุโส  

2548  -  2552  หัวหนาสวนประสานงานแบบอาวุโส     บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

    

นายณรงคศักดิ์ ศรีทองคำ
อายุ : 40 ป

ตำแหนง : ผูชวยผูอำนวยการแผนกบริหารโครงการ

การถือหุน : กรรมการ                                                                                ไมมี

คูสมรส / ผูที่อยูกินดวยกันฉันสามีภริยา                                                    ไมมี

บุตรที่ยังไมบรรลนุิติภาวะ                                                                           ไมมี

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร                         ไมมี
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คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

• ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร

ประสบการณทำงาน
2562  -  ปจจุบัน  ผูอำนวยการอาวุโส แผนกพัฒนาธุรกิจและกลยุทธ    บริษัท พราว เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

2559  - 2562  ผูอำนวยการ ฝายพัฒนาธุรกิจ     บริษัท เฟรแกรนท พรอพเพอรตี้ จำกัด

            (มหาชน)

2555  - 2559  ผูจัดการอาวุโส ฝายพัฒนาโคงการและผลิตภัณฑ    บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) 

   สายงานคอนโด 

2550  - 2554  วิศวกรควบคุมตนทุน       บรัท เคพีเค ควอนติตี้ เซอรเวยเยอร 

           (ประเทศไทย) จำกัด

2546  - 2550  วิศวกรสำนักงาน       บริษัท ดี.เค.เจ. คอนสรัคชั่น จำกัด    

อายุ : 38 ป

ตำแหนง : ผูอำนวยการอาวุโสแผนกพัฒนาธุรกิจและกลยุทธ

การถือหุน : กรรมการ                                                                                ไมมี

คูสมรส / ผูที่อยูกินดวยกันฉันสามีภริยา                                                    ไมมี

บุตรที่ยังไมบรรลนุิติภาวะ                                                                           ไมมี

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร                       ไมมี

นางสาวอโณทัย วรสุนทรารมณ

คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาตร สาขาวิชา วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

ประสบการณทำงาน
2562  -  ปจจุบัน  ผูชวยผูอำนวยการฝายกอสรางและสัญญาโครงการ    บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) 

2561  -  2562  ผูจัดการฝายควบคุมตนทุนโครงการและประมาณราคา   บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอรตี้ จำกัด (มหาชน)

2552  -  2562  ผูเชี่ยวชาญดานการบริหารการกอสราง   บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

   พัฒนาโครงการอาวุโส  

2548  -  2552  หัวหนาสวนประสานงานแบบอาวุโส     บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

    

นายณรงคศักดิ์ ศรีทองคำ
อายุ : 40 ป

ตำแหนง : ผูชวยผูอำนวยการแผนกบริหารโครงการ

การถือหุน : กรรมการ                                                                                ไมมี

คูสมรส / ผูที่อยูกินดวยกันฉันสามีภริยา                                                    ไมมี

บุตรที่ยังไมบรรลนุิติภาวะ                                                                           ไมมี

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร                         ไมมี
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คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาตรี คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณทำงาน
2562  - ปจจุบัน  ผูชวยผูอำนวยการฝายขาย    บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)

2560  -  2562  ผูชวยผูอำนวยการฝายขายและการตลาด   บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอรตี้ จำกัด (มหาชน)

2556  -  2560  ผูจัดการฝายขาย      บริษัท เมเจอร ดีเวลลอปเมนท จำกัด (มหาชน)

2554  -  2556     ผูจัดการฝายขาย      บริษัท เอพี (ไทยแลนด) จำกัด (มหาชน) 

นางสาวศรุดา สมัครสมาน
อายุ : 39 ป

ตำแหนง : ผูชวยผูอำนวยการแผนกขาย

การถือหุน : กรรมการ                                                                                ไมมี

คูสมรส / ผูที่อยูกินดวยกันฉันสามีภริยา                                                    ไมมี

บุตรที่ยังไมบรรลนุิติภาวะ                                                                           ไมมี

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร                       ไมมี

คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาตรีบริหารธุรกิจสาขาการเงิน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ประสบการณทำงาน
2562  -  ปจจุบัน  ผูชวยผูอำนวยการแผนกการตลาด (โครงการ)   บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)

2561  -  2562  ผูจัดการฝายขาย       บริษัท โอกิลวี่ พับลิค รีเลชั่นส เวิลดวาย จำกัด

2559  -  2561  หัวหนาฝายขาย       บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

นายอัศวะ ทองประเสริฐ 
อายุ : 37 ป

ตำแหนง : ผูชวยผูอำนวยการแผนกการตลาด (โครงการ)

การถือหุน : กรรมการ                                                                                ไมมี

คูสมรส / ผูที่อยูกินดวยกันฉันสามีภริยา                                                    ไมมี

บุตรที่ยังไมบรรลนุิติภาวะ                                                                           ไมมี

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร                        ไมมี
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คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาตรี คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณทำงาน
2562  - ปจจุบัน  ผูชวยผูอำนวยการฝายขาย    บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)

2560  -  2562  ผูชวยผูอำนวยการฝายขายและการตลาด   บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอรตี้ จำกัด (มหาชน)

2556  -  2560  ผูจัดการฝายขาย      บริษัท เมเจอร ดีเวลลอปเมนท จำกัด (มหาชน)

2554  -  2556     ผูจัดการฝายขาย      บริษัท เอพี (ไทยแลนด) จำกัด (มหาชน) 

นางสาวศรุดา สมัครสมาน
อายุ : 39 ป

ตำแหนง : ผูชวยผูอำนวยการแผนกขาย

การถือหุน : กรรมการ                                                                                ไมมี

คูสมรส / ผูที่อยูกินดวยกันฉันสามีภริยา                                                    ไมมี

บุตรที่ยังไมบรรลนุิติภาวะ                                                                           ไมมี

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร                       ไมมี

คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาตรีบริหารธุรกิจสาขาการเงิน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ประสบการณทำงาน
2562  -  ปจจุบัน  ผูชวยผูอำนวยการแผนกการตลาด (โครงการ)   บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)

2561  -  2562  ผูจัดการฝายขาย       บริษัท โอกิลวี่ พับลิค รีเลชั่นส เวิลดวาย จำกัด

2559  -  2561  หัวหนาฝายขาย       บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

นายอัศวะ ทองประเสริฐ 
อายุ : 37 ป

ตำแหนง : ผูชวยผูอำนวยการแผนกการตลาด (โครงการ)

การถือหุน : กรรมการ                                                                                ไมมี

คูสมรส / ผูที่อยูกินดวยกันฉันสามีภริยา                                                    ไมมี

บุตรที่ยังไมบรรลนุิติภาวะ                                                                           ไมมี

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร                        ไมมี

107บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำากัด (มหาชน)



คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาโท Marketing Communication, University of the Arts London ประเทศอังกฤษ

• ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประสบการณทำงาน
2562  - ปจจุบัน  ผูชวยผูอำนวยการแผนกการตลาด (องคกร)  บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)

2555  - 2561  ผูจัดการฝายบริหารแบรนดสินคา    บริษัท ดิอาจิโอ โมเอ็ท เฮนเนสซี่ ไทยแลนด จำกัด

2554  - 2555  ผูจัดการฝายบริหารงานลูกคา    บริษัท เซเรนดิพิตี้ จำกัด

2552  - 2554  ผูจัดการฝายการตลาด     บริษัท ดูทีวี มีเดีย จำกัด ลอนดอน ประเทศอังกฤษ

2548  - 2550  ผูบริหารงานลูกคา     บริษัท วันเดอรแมน เอเจนซ่ี จำกัด เครือดับเบิลยู พีพี กรุป

    

นางสาวธนิชญาภาฐิก สิริรัชฏานุภาพ
อายุ : 37 ป

ตำแหนง : ผูชวยผูอำนวยการแผนกการตลาด (องคกร)

การถือหุน : กรรมการ                                                                                ไมมี

คูสมรส / ผูที่อยูกินดวยกันฉันสามีภริยา                                                    ไมมี

บุตรที่ยังไมบรรลนุิติภาวะ                                                                           ไมมี

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร                       ไมมี

รายงานประจำาปี108



คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาโท Marketing Communication, University of the Arts London ประเทศอังกฤษ

• ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประสบการณทำงาน
2562  - ปจจุบัน  ผูชวยผูอำนวยการแผนกการตลาด (องคกร)  บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)

2555  - 2561  ผูจัดการฝายบริหารแบรนดสินคา    บริษัท ดิอาจิโอ โมเอ็ท เฮนเนสซี่ ไทยแลนด จำกัด

2554  - 2555  ผูจัดการฝายบริหารงานลูกคา    บริษัท เซเรนดิพิตี้ จำกัด

2552  - 2554  ผูจัดการฝายการตลาด     บริษัท ดูทีวี มีเดีย จำกัด ลอนดอน ประเทศอังกฤษ

2548  - 2550  ผูบริหารงานลูกคา     บริษัท วันเดอรแมน เอเจนซ่ี จำกัด เครือดับเบิลยู พีพี กรุป

    

นางสาวธนิชญาภาฐิก สิริรัชฏานุภาพ
อายุ : 37 ป

ตำแหนง : ผูชวยผูอำนวยการแผนกการตลาด (องคกร)

การถือหุน : กรรมการ                                                                                ไมมี

คูสมรส / ผูที่อยูกินดวยกันฉันสามีภริยา                                                    ไมมี

บุตรที่ยังไมบรรลนุิติภาวะ                                                                           ไมมี

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร                       ไมมี

109บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำากัด (มหาชน)
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โครงสร้างการจัดการ
โครงสร้างการจัดการของบริษัท	 พราว	 เรียล	 เอสเตท	 จำากัด	 (มหาชน)	
ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท	 และ	 คณะกรรมการชุดย่อย	 3	 คณะ	 คือ	
คณะกรรมการตรวจสอบ	 คณะกรรมการบริหาร	 และคณะกรรมการสรรหา	
และพิจารณาค่าตอบแทน



รายงานประจำาปี110 111บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำากัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัท พราว เรียล เอสเตท จำากัด (มหาชน)
คณะกรรมการบริษัท	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	ประกอบด้วยกรรมการจำานวน	8	ท่าน	ดังนี้

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทจำานวน	8	คน	ดังนี้

ลำาดับ 
ที่ รายชื่อ ตำาแหน่ง

1 นายอนุวัฒน์	เมธีวิบูลวุฒิ กรรมการอิสระ,	ประธานคณะกรรมการบริษัท,	
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	
และประธานคณะกรรมการสรรหา	
และพิจารณาค่าตอบแทน

2 นายวีรพงศ์	ไชยเพิ่ม รองประธานคณะกรรมการบริษัท	และ	
ประธานกรรมการบริหาร

3 นายพสุ	ลิปตพัลลภ กรรมการบริษัท	และกรรมการบริหาร

4 นางสาวพราวพุธ	ลิปตพัลลภ กรรมการบริษัท	และกรรมการบริหาร

5 นายอนุชา	สิหนาทกถากุล กรรมการบริษัท	และกรรมการสรรหา	
และพิจารณาค่าตอบแทน

6 นายไพสิฐ	แก่นจันทน์ กรรมการบริษัท,	กรรมการบริหาร	
และกรรมการผู้จัดการใหญ่

7 นายภูมิพัฒน์	สินาเจริญ กรรมการอิสระ,	กรรมการบริษัท,	กรรมการตรวจสอบ,	
กรรมการสรรหา	และพิจารณาค่าตอบแทน	

8 นางสาวอัญชลี	บุญทรงษีกุล กรรมการอิสระ,	กรรมการบริษัท	
และกรรมการตรวจสอบ

ลำาดับ 
ที่ รายชื่อ ตำาแหน่ง

1 นายอนุวัฒน์	เมธีวิบูลวุฒิ ประธานคณะกรรมการบริษัท

2 นายวีรพงศ์	ไชยเพิ่ม รองประธานคณะกรรมการบริษัท

3 นายอนุชา	สิหนาทกถากุล กรรมการบริษัท

4 นายพสุ	ลิปตพัลลภ กรรมการบริษัท

5 นางสาวพราวพุธ	ลิปตพัลลภ กรรมการบริษัท

6 นางสาวอัญชลี	บุญทรงษีกุล กรรมการบริษัท

7 นายภูมิพัฒน์	สินาเจริญ กรรมการบริษัท

8 นายไพสิฐ	แก่นจันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่
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กำาหนดให้กรรมการบริษัทดำารงตำาแหน่งคราวละ	 3	 ปี	 และเมื่อครบกำาหนดออกตามวาระ 
อาจได้รับการพิจารณาเลือกตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทต่อไปได้

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำาปีทุกครั้ง	 ให้กรรมการบริษัทออกจากตำาแหน่งจำานวน	1	 ใน	3	
ของจำานวนกรรมการในขณะนั้น	 ถ้าจำานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้	
ก็ให้ออกโดยจำานวน	ใกล้ที่สุดกับส่วน	1	ใน	3

กรรมการบริษัทที่จะต้องออกจากตำาแหน่งในปีแรก	 และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น 
ให้จับสลากกัน	 ส่วนปีหลังๆ	 ต่อไปให้กรรมการบริษัทคนที่อยู่ในตำาแหน่งนานที่สุดนั้นเป็น 
ผู้ออกจากตำาแหน่ง

นอกจากการพ้นจากตำาแหน่งตามวาระดังกล่าวแล้ว	กรรมการบริษัทอาจพ้นจากตำาแหน่งเมื่อ

1)	 ตาย

2)	 ลาออก

3)	 ขาดคุณสมบัติ 	 หรือมี ลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำากัด	 
และ/หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์	และตลาดหลักทรัพย์	

4)	 ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้กรรมการบริษัทคนใดออกจากตำาแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ 
ดว้ยคะแนนเสยีงไมน้่อยกว่าสามในสีข่องจำานวนผูถ้อืหุ้นซึง่มาประชมุ	และมีสิทธอิอกเสียงลงคะแนน	
และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง	 ของจำานวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุม	 และมีสิทธิ	
ออกเสียงลงคะแนน

5)	 ศาลมีคำาสั่งให้ออก

กรรมการบริษัทคนใดจะลาออกจากตำาแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อประธานคณะกรรมการบริษัท

ในกรณีท่ีตำาแหน่งกรรมการบริษัทว่างลง	 เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ	 
ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ	 และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย	 
เข้าเป็นกรรมการบริษัทแทนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป	 เว้นแต่วาระของ 
กรรมการบรษิทัผูน้ัน้จะเหลอืนอ้ยกวา่	2	เดือน	คณะกรรมการบริษัทจะไมแ่ต่งต้ังกรรมการบริษัทที่
ว่างลงทดแทนก็ได้	 กรรมการบริษัทที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนจะอยู่ในตำาแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่
ยังเหลืออยู่ของกรรมการบริษัทซึ่งตนแทน

หน้าที่	และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1.	 บริหารกิจการให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดแก่ผู้ถือหุ้น	 (Fiduciary	 Duty)	 โดยยึดถือ	
แนวปฎิบัติสำาคัญ	4	ประการ	คือ

	 1.1	การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ	ระมัดระวัง	และรอบคอบ	(Duty	of	Care)

	 1.2	การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต	(Duty	of	Loyalty)

	 1.3	การปฏิบัติตามกฎหมาย	 วัตถุประสงค์	 ข้อบังคับของบริษัท	 มติคณะกรรมการบริษัท	 
และ	มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น	(Duty	of	Obedience)

	 1.4	การเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง	ครบถ้วน	 โปร่งใส	ตรวจสอบได้	 และทันเวลา	
(Duty	of	Disclosure)

2.	 กำาหนด	และทบทวนโครงสรา้งคณะกรรมการในเร่ืองจำานวนกรรมการ	สัดส่วนกรรมการอิสระ	
รวมทั้งคุณสมบัติที่หลากหลาย	เพื่อให้เหมาะสมกับการดำาเนินธุรกิจของบริษัท

วาระการดำารงตำาแหน่ง
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3.	 กำาหนดวิสัยทัศน์	 พันธกิจ	 และกลยุทธ์ในการดำาเนินธุรกิจของบริษัท	 โดยมีการทบทวน	
และอนุมัติเป็นประจำาทุกปี

4.	 พจิารณาแผนในการดำาเนนิงาน	งบประมาณ	เปา้หมาย	และนโยบายในการดำาเนนิธรุกจิ	ตลอดจน	
พัฒนาขีดความสามารถของบริษัท

5.	 ติดตามดูแลให้มีการนำากลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติ	และติดตามการวัดผลการดำาเนินงานของ
บริษัท	 โดยกำาหนดให้มีการรายงานผลการดำาเนินงานของหน่วยธุรกิจ	 และภาพรวมของบริษัท	
อย่างสม่ำาเสมอ	 รวมทั้ง	 ให้นโยบายเพื่อการพัฒนา	 และปรับปรุงการดำาเนินงานของธุรกิจ	
โดยคำานึงถึงความปลอดภัย	 และสุขอนามัย	 ความรับผิดชอบต่อสังคม	 และสิ่งแวดล้อม	
ตลอดจนการพัฒนาพนักงานของบริษัท

6.	 อุทิศเวลา	 และความมานะพยายามให้แก่บริษัทโดยไม่แสวงหาผลประโชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อ่ืน	
และไม่ดำาเนินการใดๆ	ที่เป็นการขัดแย้งหรือแข่งขันกับผลประโยชน์ของบริษัท

7.	 จดัการบริษทัใหเ้ปน็ไปตามกฎหมาย	วตัถปุระสงค	์ขอ้บังคบัของบริษัท	มตคิณะกรรมการบริษัท	
และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น	ด้วยความสุจริต	และด้วยความรับผิดชอบ	ระมัดระวัง	รอบคอบเพื่อ	
ประโชน์สูงสุดของบริษัท	และเป็นธรรมต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง

8.	 กำากับดูแลกิจการบริษัทให้สอดคล้องกับแนวทางของสำานักงาน	คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์	
และตลาดหลักทรัพย์	 และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 เพื่อกำาหนดแนวทางสำาหรับ 
ดำาเนนิธรุกิจ	กำากับดูแลเพือ่ทำาให้มัน่ใจวา่ไดม้กีารปฏิบัตติาม	และเป็นแบบอย่างในการปฏิบัตใิหเ้ป็น
ไปตามหลักการกำากับดูแลกิจการ	และจรรยาบรรณของบริษัท

9.	 ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีจิตสำานึกในจริยธรรมและคุณธรรม	 และปฏิบัติตามหลักการ 
กำ า กั บ ดู แ ล กิ จ ก า ร จ ร ร ย า บ ร รณ 	 แ ล ะ น โ ย บ า ย ต่ อ ต้ า น ค อ ร์ รั ป ชั่ น ข อ ง บ ริ ษั ท	
และส่งเสริมให้มีความตระหนัก	ถึงความสำาคัญของระบบควบคุมภายใน	และการตรวจสอบภายใน	
เพื่อลดความเสี่ยง	ด้านการใช้อำานาจโดยไม่ชอบ	และป้องกันการกระทำาผิดกฎหมาย

10.	ปกปอ้งสทิธปิระโยชนข์องผูถ้อืหุน้ทัง้รายใหญ่	และรายยอ่ยอยา่งเปน็ธรรม	ตลอดจนสนบัสนนุ	
ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิปกป้องผลประโยชน์ของตน	 และดูแลให้ข้อมูลสำาคัญที่ถูกต้อง	 ครบถ้วน	
โปร่งใส	ตรวจสอบได้	และทันเวลา

11.	ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท	 เคารพสิทธิ	
และปฏิบตัติอ่ผูถ้อืหุน้	และผูม้สีว่นได้เสยีทุกฝา่ยอย่างเป็นธรรม	และโปรง่ใส	กำากบัดแูลให้มกีระบวนการ	
และช่องทางในการรับ	และจัดการกับข้อร้องเรียนของผู้ที่ประสงค์จะแจ้งเบาะแสหรือผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกฝ่ายอย่างมีประสิทธิผล	 และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายสามารถติดต่อ	 /	 ร้องเรียน	 
ในเรื่องที่อาจเป็นปัญหากับคณะกรรมการได้โดยตรง

12.	พิจารณาแผนพัฒนาผู้บริหารระดับสูง	 และแผนสืบทอดตำาแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่	 และ 
กำากบัดแูลให้มกีารประเมนิผลการปฏบิตังิานของผูบ้รหิารระดับสูง	และแผนสืบทอดตำาแหนง่กรรม
การผู้จัดการใหญ่	 และกำากับดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูง 
ที่มีประสิทธิผลเป็นประจำาทุกปี	 และมีระบบการพิจารณากำาหนดค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารระดับสูง	
ที่รอบคอบ	 โปร่งใส	สอดคล้องกับความรับผิดชอบ	และผลการดำาเนินงานเพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจ 
ทั้งในระยะสั้น	และระยะยาว

13.	ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท	 และคณะกรรมการชุดย่อย	 และ 
คณะกรรมการแต่ละคนเป็นประจำาทุกปี	 รวมทั้ง	ติดตามผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัท	
และคณะกรรมการชดุยอ่ยเพือ่พจิารณารว่มกนัในคณะกรรมการบรษิทั	และทบทวนแบบประเมนิผล	
การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัท	และกรรมการชุดย่อยเป็นประจำาสม่ำาเสมอ
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นโยบายเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการ

(1)	บรษัิทจะจดัใหม้กีารประชมุคณะกรรมการบรษัิทอย่างนอ้ย	4	ครัง้ต่อปี	ซึง่ทีป่ระชมุคณะกรรมการ	
อย่างนอ้ยหนึง่ครัง้จะหารอืกันในระหวา่งกรรมการอสิระ	(Independent	Directors)	และกรรมการ	
ที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร	(Non-Executive	Directors)	โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย

(2)	คณะกรรมการบริษัทจะได้รับหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย	7	วัน 
เวน้แตใ่นกรณทีีม่เีหตจุำาเปน็เรง่ดว่นเพือ่สิทธปิระโยชนข์องบริษัท	หนงัสือเชญิประชมุดงักล่าวอาจ
จะสั้นกว่า	7	วันได้

(3)	ประธานคณะกรรมการ	 และกรรมการผู้จัดการใหญ่	 จะร่วมกันพิจารณากำาหนดระเบียบวาระ	
การประชุมในขณะท่ีกรรมการ	แต่ละคนมีสิทธิเสนอเร่ืองใดๆ	เพ่ือให้ท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณา	
ได้ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการเป็นผู้บริหารระดับสูงของบริษัท	 ประธานคณะกรรมการ	 
จะหารือเรื่องระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ	 กับประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
หรือกรรมการอิสระตามความเหมาะสมด้วย

(4)	เรื่องท่ีสำาคัญต้องได้รับมติเห็นชอบของคณะกรรมการไม่น้อยกว่า	 2/3	 ของจำานวน	
กรรมการทั้งหมดของบริษัท

(5)	บรษิทัจะจดัทำารายงานสรปุผลการดำาเนินงานรายเดอืนเพือ่จดัสง่ใหเ้ปน็ขอ้มลูกรรมการทกุคน	
เว้นแต่ในเดือนที่มีการะชุมคณะกรรมการอยู่แล้ว

14.	กำากับดูแลให้มกีระบวนการสรรหา	และเลือกต้ังบุคคลเป็นกรรมการบรษัิทอย่างโปรง่ใส	และมกีาร	
กำาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท	และกรรมการชุดย่อยอย่างเหมาะสม

15.	เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท	และการประชุมผู้ถือหุ้น	 เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยโดย
กรรมการบริษัททราบล่วงหน้าก่อนการประชุม

16.	พฒันาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนือ่งเขา้อบรมหรอืเขา้รว่มในหลักสูตร	
ที่เกี่ยวข้อง	 กับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ	 หรือกิจกรรมสัมมนาที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ 
ในการปฏบิตังิานอยา่งตอ่เนือ่งในการปฏิบัติหนา้ที	่คณะกรรมการอาจขอคำาปรึกษาจากทีป่รึกษา
หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอกในแต่ละเรื่องตามที่จำาเป็น	และเหมาะสม
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บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานคณะกรรมการ

(1)	การกำากับ	 ติดตาม	 และดูแลให้มั่นใจได้ว่าการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นไปอย่าง 
มีประสิทธิภาพ	และบรรลุตามวัตถุประสงค์	และเป้าหมายหลักขององค์กร

(2)	การดูแลให้มั่นใจว่า	 กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มี 
จริยธรรม	และการกำากับดูแลกิจการที่ดี

(3)	กำาหนดวาระการประชมุคณะกรรมการโดยหารือร่วมกับกรรมการผูจ้ดัการใหญ่	และมมีาตรการ 
ท่ีดูแลให้เรื่องสำาคัญได้รับการบรรจุเป็นวาระการประชุม	 ทั้งนี้	 ในกรณีที่ประธานกรรมการ 
มีตำาแหน่งเป็นผู้บริหารระดับสูงด้วย	 การกำาหนดวาระการประชุมคณะกรรมการจะต้องหารือ 
ร่วมกับประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	และ/หรือกรรมการอิสระด้วย	ตามความเหมาะสม

(4)	จัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่อง	 และมากพอที่กรรมการจะอภิปราย 
ประเด็นสำาคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน	 รวมท้ัง	 ส่งเสริมให้กรรมการมีการใช้ดุลยพินิจ 
ที่รอบคอบ	ให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัท

(5)	เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหาร	 และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	
และระหว่างคณะกรรมการ	และฝ่ายจัดการ

กรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัท	

ชือ่	และจำานวนกรรมการซึง่มอีำานาจลงลายมอืชือ่ผูกพนับรษัิทคอื	นายวรีพงศ	์ไชยเพิม่	หรอืนายพสุ	
ลิปตพัลลภ	หรือนางสาวพราวพุธ	ลิปตพัลลภ	หรือนายไพสิฐ	แก่นจันทน์	สองในสี่คนนี้ลงลายมือ
ชื่อร่วมกัน	และประทับตราสำาคัญของบริษัท
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การเข้าอบรมหลักสูตรหรือเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา 
ของกรรมการ	
บรษิทั	และคณะกรรมการบริษทัมนีโยบายใหก้รรมการทกุคนเขา้อบรมหลกัสตูรตา่งๆ	หรอืเขา้รว่ม	
กิ จกรรมสัมมนาที่ เ ป็ นการ เพิ่ มพู นความ รู้ ในการป ฏิ บั ติงานอ ย่าง ต่อ เ น่ื อง 	 เ ช่ น	
การเข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆ	 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
รวมทั้งหลักสูตรอื่นๆ	ที่จัดโดยหน่วยงานต่างๆ	เพื่อนำาความรู้ที่ได้จาก	การฝึกอบรมมาใช้พัฒนา
องค์กรให้เติบโตอย่างมั่นคงต่อไป	 โดยกรรมการของบริษัทได้เข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ	 ของ	 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	ดังนี้

รายชื่อ หลักสูตร
นายอนุวัฒน์	เมธีวิบูลวุฒิ •	 หลักสูตร	สำาหรับกรรมการบริษัท	DAP	รุ่นที่	104

•	 หลักสูตร	ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง	รุ่นที่	15
•	 หลักสูตร	วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	วปอ.รุ่น	45
•	 หลักสูตร	นักปกครองระดับสูง	รุ่น	36
•	 หลักสูตร	นักบริหารงานที่ดินระดับสูง	รุ่นที่	7

นายวีรพงศ์	ไชยเพิ่ม •	 หลักสูตร	นักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม	และการลงทุน	(IBID)	รุ่นท่ี	1
•	 หลักสูตร	ผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน	สถาบันวิทยาการพลังงาน	รุ่นที่	3
•	 หลักสูตร	ภูมิพลังแผ่นดิน	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	รุ่นที่	1	/	2556
•	 หลักสูตร	สำาหรับกรรมการบริษัท	(DCP)	รุ่นที่	161	/	2555
•	 หลักสูตร	การกำากับดูแลกิจการสำาหรับกรรมการ	 และผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ 
	 และองค์การมหาชน	รุ่นที่	15

นางสาวพราวพุธ	ลิปตพัลลภ •	 หลักสูตร	สำาหรับกรรมการบริษัท	DAP	รุ่นที่	13

นายอนุชา	สิหนาทกถากุล •	 สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิอาวุโส	(Fellow	Member)	รุ่นที่	2/2544
•	 หลักสูตร	สำาหรับกรรมการบริษัท	(DCP)	รุ่นที่	4/2543

นายไพสิฐ	แก่นจันทน์ •	 Risk	Management	Committee	Program	(RMP)	รุ่นที่	4/2557
•	 Role	of	Compensation	Committee	Program	(RCC)	
•	 Role	of	Nomination	and	Governance	Committee	Program	(RNG)	รุ่นที่	6/2557
•	 Advance	Audit	Committee	Program	(AACP)	รุ่นที่	13/2556
•	 Certificate	in	Hotel	Real	Estate	Investment	&	Asset	Management	2008
•	 หลักสูตร	สำาหรับกรรมการบริษัท	(DCP)	รุ่นที่	56/2548
•	 นักบริหารระดับสูงธรรมศาสตร์เพื่อสังคม	รุ่น	1	(นมธ.	1)

นายภูมิพัฒน์	สินาเจริญ •	 หลักสูตร	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(DAP)	2550

รายชื่อ หลักสูตร

นายวีรพงศ์	ไชยเพิ่ม •	 หลักสูตร	สำาหรับกรรมการบริษัท	DAP	รุ่นที่	163/2562

	โดยในปี	2562	มีกรรมการเข้าอบรมเพิ่มเติม	ดังนี้
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สรปุขอ้มลูการเขา้ประชมุของคณะกรรมการบรษิทั	ปี	2562	
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562

ลำาดับ 
ที่ รายชื่อ

จำานวน 
ประชุม 
ทั้งปี

จำานวน 
ประชุม 

ขณะดำารงตำาแหน่ง

จำานวน 
ครั้งที่ 

เข้าร่วมประชุม
1 นายอนุชา	สิหนาทกถากุล 11 11 9/11

2 นายผสันต์สุข	อายนบุตร 11 5 5/5

3 พลตำารวจตรีสุนทร	บุญเรือง 11 5 5/5

4 นายวีระ	สุริยอาชานนท์ 11 5 2/5

5 นายนนทวัฒน์	ทองมี 11 5 4/5

6 นายเจอเรมี	เลคห์เมียร์	คิง 11 5 1/5

7 นายโทมัส	ซี	ทอมสัน 11 5 0/5

8 นายแพทริค	ไมเคิล	ดาเวนพอร์ท 11 5 4/5

9 นายธนากร	ลีละสิริ 11 5 4/5

10 นายอนุวัฒน์	เมธีวิบูลวุฒิ 11 6 5/6

11 นายวีรพงศ์	ไชยเพิ่ม 11 6 6/6

12 นางสาวพราวพุธ	ลิปตพัลลภ 11 6 5/6

13 นายพสุ	ลิปตพัลลภ 11 6 5/6

14 นางสาวอัญชลี	บุญทรงษีกุล 11 6 4/6

15 นายภูมิพัฒน์	สินาเจริญ 11 6 5/6

16 นายศรัฐ	ปวรเดชาพงษ์ 11 4 4/4

17 นายไพสิฐ	แก่นจันทน์ 11 1 1/1

หมายเหตุ	:	1.	 กรรมการลำาดับที่	2	ถึง	9	ได้พ้นจากตำาแหน่งแล้ว	เมื่อวันที่	15	พฤษภาคม	2562

	 2.	 นายศรัฐ	ปวรเดชาพงษ์	 ดำารงตำาแหน่ง	กรรมการระหว่างวันที่	 15	พฤษภาคม	 
	 	 ถึงวันที่	1	ตุลาคม	2562

	 3.	 กรรมการลำาดบัที	่10	ถงึ	15	ไดเ้ขา้ดำารงตำาแหนง่ตัง้แตว่นัที	่15	พฤษภาคม	2562

	 4.	 นายไพสิฐ	แก่นจันทน์	ได้เข้าดำารงตำาแหน่งตั้งแต่วันที่	1	ตุลาคม	2562
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ผู้บริหาร	
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	บริษัทมีผู้บริหารจำานวน	8	ท่าน	ดังนี้

ลำาดับ รายชื่อ ตำาแหน่ง

1 นายไพสิฐ	แก่นจันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่

2 นายจันทร	จันทราทิพย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานพัฒนาโครงการ

3 นางสาวบุษบง	พันธุ์สวัสดิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการเงิน	และบัญชี

4 นางสาวอโณทัย	วรสุนทรารมณ์ ผู้อำานวยการอาวุโสแผนกพัฒนาธุรกิจ	และกลยุทธ์

5 นายณรงค์ศักดิ์	ศรีทองคำา ผู้ช่วยผู้อำานวยการแผนกบริหารโครงการ

6 นางสาวศรุดา	สมัครสมาน ผู้ช่วยผู้อำานวยการแผนกขาย

7 นายอัศวะ	ทองประเสริฐ ผู้ช่วยผู้อำานวยการแผนกการตลาด	(โครงการ)

8 นางสาวธนิชญาภาฐิก์	สิริรัชฏานุภาพ ผู้ช่วยผู้อำานวยการแผนกการตลาด	(องค์กร)

บทบาทหน้าที่	และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการใหญ่

(1)	กำากบัดแูลการบรหิารงานของบรษิทั	และบรษิทัยอ่ยใหส้อดคลอ้งกบัวสัิยทศัน	์พนัธกจิ	คา่นยิม	
นโยบายของบริษัท	มติของคณะกรรมการ	มติของผู้ถือหุ้น	ข้อบังคับ	และวัตถุประสงค์ของบริษัท
เพื่อให้ดำาเนินงานของบริษัท	และบริษัทย่อย	ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด	และชอบด้วยกฎหมาย

(2)	บรหิารจดัการ	และควบคมุดแูลการบรหิารงานท่ัวไปของบริษัท	และบริษัทย่อยเพือ่ใหเ้ป็นไปตาม	
วัตถุประสงค์	นโยบาย	ระเบียบ	ข้อบังคับของบริษัท		ตลอดจนติดตามการดำาเนินงานของฝ่ายจัดการ 
เพื่อรายงานความก้าวหน้าของผลประกอบการดำาเนินงาน	 ของฝ่ายจัดการเพื่อรายงาน	
ความก้าวหน้าของผลการดำาเนินงาน	และผลประกอบการของบริษัทต่อคณะกรรมการอย่างสม่ำาเสมอ

(3)	กำาหนดนโยบายในการบริหารทรัพยากรบุคคล	 และสนับสนุนการดำาเนินงานในทุกหน่วยงาน 
ให้เป็นไปตามแนวทางที่คณะกรรมการกำาหนด

(4)	ให้คำาแนะนำา	 และถ่ายทอดประสบการณ์ในการดำาเนินธุรกิจให้แก่ผู้บริหาร	 และพนักงานเพื่อ 
ให้เกิดประโยชน์ต่อการดำาเนินงานของบริษัท	และบริษัทย่อย

(5)	บริหารจัดการด้านการเงิน	 และใช้จ่ายงบประมาณของบริษัท	 และบริษัทย่อยให้เกิดประโยชน์	
และมีประสิทธิภาพสูงสุด

(6)	ปฏิบัติงานอื่นใดที่ ได้ รับมอบหมายตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	 และ/หรือ 
มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท	และบริษัทย่อย		ทั้งนี้	ภายใต้วัตถุประสงค์	ข้อบังคับของบริษัท	
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
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เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้	นายไพสิฐ	แก่นจันทน์	ดำารงตำาแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท 
ตั้งแต่วันที่	1	ตุลาคม	2562

หน้าที่	และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

1.	 จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท	ให้เป็นไปตามกฎหมาย	และข้อบังคับของบริษัทฯ	

2.	 แจ้ งมติ 	 แล ะน โยบายของคณะกรรมการบริ ษัท 	 ให้ผู้ บริ หารที่ เ กี่ ยวข้องทราบ	
และติดตามการปฏิบัติตามมติ	และนโยบาย

3.	 ใหค้ำาปรกึษา	และขอ้เสนอแนะเบือ้งตน้แกค่ณะกรรมการบรษิทั	ในประเด็นทีเ่กีย่วกบัขอ้กฎหมาย	
ระเบียบ	ข้อบังคับของบริษัทฯ	 และข้อพึงปฏิบัติด้านการปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง	 และสม่ำาเสมอ	 
รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำาคัญแก่กรรมการบริษัท

4.	 บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท	 รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติ 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

5.	 จัดทำา	และเก็บรักษาเอกสารสำาคัญ	ดังต่อไปนี้

	 5.1	ทะเบียนกรรมการ

	 5.2	หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ	และรายงานการประชุมคณะกรรมการ

	 5.3	หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น	และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

	 5.4	รายงานประจำาปีของบริษัท

	 5.5	รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ	และผู้บริหาร

6.	 ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท	และดำาเนินการเรื่องอื่นๆ	ตามที่กฎหมายกำาหนด	หรือ
ตามที่ได้รับมอบจากคณะกรรมการบริษัท
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ค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหาร

ค่าตอบแทนกรรมการ

ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	และกำากับดูแลกิจการ	และกรรมการสรรหา	
และพิจารณาค่าตอบแทน	ณ	วันที่	 31	ธันวาคม	2562	บริษัทฯ	 ได้จ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน 
รายละเอียด	ดังนี้

หมายเหตุ	:	 1.	 กรรมการลำาดับที่	1	ถึง	9	ได้พ้นจากตำาแหน่งแล้ว

	 2.	 นายไพสิฐ	แก่นจันทน์	ดำารงตำาแหน่ง	กรรมการผู้จัดการใหญ่	 
	 	 มีความประสงค์ไม่รับเบี้ยประชุม

ลำาดับ รายชื่อ
คณะกรรมการสรรหา 
และจะพิจารณา 
ค่าตอบแทน

คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ 
บริษัท

โบนัส 
กรรมการบริษัท รวมทั้งสิ้น

1 นายผสันต์สุข	อายนบุตร  30,000  15,000  60,000 	-			  105,000 

2 พลตำารวจตรีสุนทร		บุญเรือง  24,000  12,000  60,000 	-			  96,000 

3 นายวีระ	สุริยอาชานนท์  12,000  12,000  60,000 	-			  84,000 

4 นายนนทวัฒน์		ทองมี 	-			 	-			  48,000 	-			  48,000 

5 นายเจอเรมี	เลคห์เมียร์	คิง 	-			 	-			  12,000 	-			  12,000 

6 นายโทมัส	ซี	ทอมสัน 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			

7 นายแพทริค	ไมเคลิ	ดาเวนพอรท์ 	-			 	-			  48,000 	-			  48,000 

8 นายธนากร		ลีละสิริ 	-			 	-			  48,000 	-			  48,000 

9 นายศรัฐ	ปวรเดชาพงษ์ 	-			 	-			  48,000 	-			  48,000 

10 นายอนุชา		สิหนาทกถากุล  12,000 	-			  60,000 	-			  72,000 

11 นายอนุวัฒน์	เมธีวิบูลวุฒิ  30,000  15,000  75,000 	-			  120,000 

12 นายวีรพงศ์	ไชยเพิ่ม 	-			 	-			  72,000 	-			  72,000 

13 นางสาวพราวพุธ	ลิปตพัลลภ 	-			 	-			  60,000 	-			  60,000 

14 นายพสุ	ลิปตพัลลภ 	-			 	-			  60,000 	-			  60,000 

15 นางสาวอัญชลี	บุญทรงษีกุล 	-			  12,000  48,000 	-			  60,000 

16 นายภูมิพัฒน์	สินาเจริญ  24,000  12,000  60,000 	-			  96,000 

17 นายไพสิฐ		แก่นจันทน์ 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			
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ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ในปี	 2562	บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทน	 และผลประโยชน์หลังออกจากงาน	 ให้กับผู้บริหารจำานวน	 
14	ราย	รวมทั้งสิ้น	17.81	ล้านบาท

 » ค่าตอบแทนอื่นผู้บริหาร

 » เงินกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ

บริษัทได้จัดให้มีกองทุนสำารองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหารโดยบริษัทสมทบในอัตราส่วน	 ร้อยละ	 5	
ของ เงิ น เดื อน 	 โดย ในปี 	 2562 	 บริ ษัท ได้ จ่ าย เ งินสมทบกองทุนสำ า รอง เ ล้ียงชีพ 
สำาหรับผู้บริหาร	14	ราย	รวมทั้งสิ้น	0.32	ล้านบาท	

บุคลากร 

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	บริษัทฯ	มีจำานวนพนักงานรวมทั้งสิ้น	40	คน	แบ่งตามแผนก	
รายละเอียดดังนี้

แผนก ณ	31	ธันวาคม	2562	 
(คน)

แผนกบริหาร 3

แผนกพัฒนาธุรกิจ	และกลยุทธ์ 2

แผนกตรวจสอบภายใน 1

แผนกบัญชี	และการเงิน 7

แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ 1

แผนกพัฒนาโครงการ,	บริหารโครงการ	และปฏิบัติการ 6

แผนกการตลาด	และขาย 8

แผนกกฎหมาย	และกำากับดูแลการปฏิบัติการ 2

แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ 2

แผนกทรัพยากรบุคคล 2

แผนกจัดซื้อ	และธุรการ 6

รวม 40
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ผลตอบแทนรวมของบุคลากร

สำาหรบัคา่ตอบแทนพนกังานทัง้หมด	สำาหรบัป	ี2560	จนถงึป	ี2562	มจีำานวนเงนิรวมทัง้สิน้	38.85	
ล้านบาท	35.57	ล้านบาท	 และ	 36.25	 ล้านบาท	ตามลำาดับ	 ซึ่งประกอบด้วยเงินเดือน	ค่าแรง	
ค่าล่วงเวลา	เงินโบนัส	และค่าตอบแทนอื่น	ๆ	

การพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ	 มีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีความรู้ความสามารถอย่างสม่ำาเสมอ	
ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรในตำาแหน่งใดๆ	 โดยฝ่ายบริหารให้ความสำาคัญเป็นอย่างย่ิงในการพัฒนา 
บุคลากร	 โดยการส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ 	 ความสามารถ	 ทักษะ	
และทัศนคติในการทำางานที่ดี
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การกำากับดูแลกิจการ
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บริษัท	พราว	 เรียล	 เอสเตท	 จำากัด	 (มหาชน)	 เป็นองค์กรที่มีการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ	
ท้ังในด้านการดำา เ นินธุรกิจ 	 การกำากับดูแลกิจการที่ดี 	 การบริหารจัดการที่ เป็น เลิศ	
ดำาเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ	มีจรรยาบรรณ	เป็นธรรม	โปร่งใส	และตรวจสอบได้	โดยมุ่งมั่น
สร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น	 และคำานึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม	 เพื่อสร้างความเชื่อมั่น	 
และการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกัน

นโยบายการกำากับดูแลกิจการ
บริษัทได้มีการจัดทำานโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดีเป็นลายลักษณ์อักษร	 และมีการทบทวน 
นโยบายดังกล่าวเป็นประจำาอย่างสม่ำาเสมอ	 ซึ่งนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดีจัดทำาขึ้น 
โดยอ้างอิงจากหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีสำาหรับบริษัทจดทะเบียนปี	 2555	 (CG	Principles)	
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 และหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีสำาหรับบริษัทจดทะเบียน 
ปี 	 2560	 (CG	 Code) 	 ตามแนวทางที่ สำ านักงานคณะกรรมการกำ า กับหลักทรัพย์ 	
และตลาดหลักทรัพย์กำาหนด	 	 เพื่อประโยชน์ในการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างย่ังยืนตรงตาม 
ความมุ่งหวังของทั้งภาคธุรกิจ	ผู้ลงทุน	ตลอดจนตลาดทุน	และสังคมโดยรวม

นอกจากนี	้บริษทัยงัได้มกีารจัดทำาคู่มอืจรยิธรรมธรุกิจ	และจรรยาบรรณสำาหรบั	กรรมการ	ผูบ้รหิาร	
และพนักงานของบริษัท	และกำาหนดให้มีการติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการกำากับดูแลกิจการ
ที่ดี	 จริยธรรมธุรกิจ	 และจรรยาบรรณสำาหรับกรรมการ	 ผู้บริหาร	 และพนักงานของบริษัท	 
และแนวปฏบิตัทีิด่อียา่งสม่ำาเสมอ	อกีทัง้มกีารประชาสัมพนัธใ์หพ้นกังานทกุคนทราบทัว่ทัง้องคก์ร

การปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีประจำาปี 2562
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทตระหนัก	 และให้ความสำาคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม	 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าผู้ถือหุ้น 
ได้รับสิทธิพื้นฐานโดยเท่าเทียมกัน		เช่น	การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น	และสิทธิที่จะได้รับข้อมูลอย่าง 
เพียงพอ	ถูกต้องครบถ้วน	โดยบริษัทส่งเสริมสิทธิของผู้ถือหุ้นดังนี้

1.	การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	2563	ซ่ึงบริษัทได้ส่งเสริม	และสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม	
รวมถึงนักลงทุนสถาบัน	เข้าร่วมประชุมโดยได้ดำาเนินการ	ดังนี้

การดำาเนินการก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น	เสนอวาระการประชุม	เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ	
และส่งคำาถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	 2563	 	 โดยบริษัทได้แจ้งหลักเกณฑ์ 
ดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัท	 และแจ้งผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทยให้ผู้ถือหุ้นทราบ
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บริษัทเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมทั้งฉบับ 
ภาษาไทย	 และภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัท	 และจัดส่งหนังสือเชิญประชุม	ซึ่งระบุ	 วัน	 เวลา	
สถานท่ี	 และระเบียบวาระการประชุมอย่างชัดเจน	 โดยแนบหนังสือมอบฉันทะ	 และเอกสารประกอบ	
ในแต่ละวาระ	 รวมทั้งข้อบังคับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุม	 ผู้ถือหุ้นทั้งฉบับภาษาไทย	
และภาษาองักฤษ	ใหพ้จิารณาลว่งหนา้กอ่นวันประชมุ	14	วนั	โดยมรีายละเอียดของวาระการประชมุ	
อย่างเพียงพอ	 รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการเพื่อให้ผู้ถือหุ้นประกอบการตัดสินใจ 
ในการใช้สิทธิออกเสียง		นอกจากน้ีบริษัทได้แจ้งรายละเอียดเอกสาร	และหลักฐานท่ีจำาเป็นท่ีผู้ถือหุ้น 
หรือผู้รับมอบฉันทะ	 ต้องนำามาแสดงให้ครบถ้วนเพื่อรักษาสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสำาหรับ 
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้	 	ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของ 
บริษัทหรือบุคคลใดๆ	มาประชุม	และออกเสียงลงคะแนนแทนได้		โดยหนังสือมอบฉันทะเป็นรูปแบบ
ที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำาหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้

การดำาเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น

 » บริษัทกำาหนด	 วัน	 เวลา	 และสถานที่จัดประชุมท่ีเหมาะสม	 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถ 
เดินทางมาร่วมประชุมได้อย่างสะดวก

 » บริษัทได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอและเหมาะสม	 เพื่ออำานวยความสะดวกให้แก่ 
ผู้ถือหุ้นในการตรวจสอบเอกสารการเข้าร่วมประชุม	รวมทั้งจัดให้มีอากรแสตมป์อีกด้วย

 » บริษัทจัดให้มีการลงทะเบียนโดยใช้ระบบบาร์โค้ด	 เพื่อความถูกต้องสะดวกรวดเร็ว	
และแจ้งจำานวน	 และสัดส่วนของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง	 และโดยการมอบฉันทะ	
วิธีการออกเสียงลงคะแนน	 และการนับคะแนนอย่างชัดเจน	 ซึ่งการลงคะแนน	
และการนับคะแนนเ สียง	 เป็น ไปอย่ าง เปิด เผยโดยบริษัท ได้นำ าร ะบบบาร์ โค้ด	
มาใช้ในการนับคะแนนเสียง	 และแสดงผล	 	 ซึ่งช่วยให้การดำาเนินการประชุมเป็นไปอย่าง 
มีประสิทธิภาพ	และรวดเร็ว

 » บริษัทจัดให้มีที่ปรึกษากฎหมายจากภายนอก	ทำาหน้าที่ดูแลการประชุมให้เป็นไปอย่าง 
โปร่งใส	ถูกต้องตามกฎหมาย	และข้อบังคับของบริษัท

 » บริษัทดำาเนินการประชุมตามลำาดับวาระการประชุมที่กำาหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม	
และไม่เพิ่มวาระในที่ประชุม

 » บริษทัจดัสรรเวลาอยา่งเพยีงพอ	และเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้แสดงความเหน็	และซกัถาม	
โดยกรรมการ	และผูบ้รหิารของบรษิทัไดช้ีแ้จง	และใหข้อ้มลูตา่งๆ	แกผู่ถ้อืหุน้อยา่งครบถว้น

 » บริษัทจัดให้มีการลงคะแนนเสียงโดยใช้บัตรลงคะแนนทุกวาระ	 และเพื่อให้เป็นไปตาม 
แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น	 	 บริษัทได้ขอให้ผู้ถือหุ้น	 และผู้รับมอบฉันทะท่ี 
เข้าร่วมประชุม	 ส่งคืนบัตรลงคะแนนที่ เหลือทั้งหมดภายหลังการประชุมเสร็จสิ้น	
เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน	และสามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง

 » บริษัทจัดให้มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดีทัศน์
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การดำาเนินการภายหลังวันประชุมผู้ถือหุ้น

 » บริษัทแจ้งมติท่ีประชุม	 และผลคะแนนในแต่ละวาระ	 ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 และบนเว็บไซต์ของบริษัทในวันประชุมผู้ถือหุ้น	
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบ

 » บรษิทัไดจ้ดัใหม้กีารบนัทกึรายงานการประชมุอยา่งถกูตอ้งครบถว้น	และจดัสง่รายงาน 
การประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน	14	วัน	หลังจากวันประชุมผู้ถือหุ้น	 
และเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท

2.	 การให้ข้อมูลที่สำาคัญ	 และจำาเป็นต่อผู้ถือหุ้น	 โดยเปิดเผยข้อมูลข่าวสารท่ีสำาคัญบนเว็บไซต์ 
ของบริษัท	 และผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ 
รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

1.	 บริษัทให้ความสำาคัญในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน	 บริษัทจัดให้มีกระบวนการ	
และช่องทางให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	มีส่วนร่วมในการสรรหา	 และเลือกต้ังกรรมการก่อนการประชุม 
สามัญผู้ถือหุ้น	 โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม	 เสนอช่ือบุคคลเพื่อรับเลือกต้ัง 
เป็นกรรมการ	 และเสนอคำาถามเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น	ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัท 
กำาหนดตั้งแต่วันที่	27	มกราคม	2563	ถึงวันที่	29	กุมภาพันธ์	2563		ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น 
รายใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม	 หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้ง 
เป็นกรรมการ

2.	บริษัทได้มีการกำาหนดนโยบายการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษร	เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการเก็บรักษา	และป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท		โดยแจ้งแนวทางให้พนักงาน
ผู้บริหาร	 และกรรมการรับทราบ	 และต้องปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด	 
ซึ่งในปี	2562	ที่ผ่านมาไม่ปรากฏว่ามีกรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงาน	ใช้ข้อมูลภายในของบริษัท
ไปแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเอง

3.	บรษิทัไดม้กีารกำาหนดนโยบายการทำารายการระหวา่งกันอย่างชดัเจน		ซึง่เป็นรายการระหว่างกัน 
ของบริ ษัท กับบุคคลที่ อาจมีความขัดแ ย้งทางผลประ โยชน์ 	 หรือ มี ส่วนได้ ส่วน เ สีย	 
โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็น	 เกี่ยวกับความจำาเป็นในการเข้าทำารายการ	 
และดำาเนินการให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำากับตลาดทุน	 และประกาศคณะกรรมการ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ได้กำาหนดไว้	 	 ซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติจากฝ่ายการจัดการ	
หรือคณะกรรมการบริษัท	หรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี		ซึ่งการทำารายการระหว่างกันได้กระทำาอย่าง
ยุติธรรมตามราคาตลาด	และเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า	 	 ในกรณีที่ไม่มีราคาตลาดเปรียบเทียบ	
การทำารายการระหว่างกันดังกล่าว	 จะต้องเป็นราคาที่เหมาะสม	 และสมเหตุสมผลเป็นประโยชน์ 
สูงสุดแก่บริษัท	และผู้ถือหุ้นของบริษัท

ทั้งนี้	 บริษัทไม่มีนโยบายที่เป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทย่อย	 
ยก เ ว้น ในกรณีที่ เ ป็ นการ ให้ กู้ ยื ม เงิ น 	 หรื อค้ำ าปร ะกัน เงิ นกู้ ตามสัดส่ วนการถือหุ้ น	
ที่เป็นไปตามสัญญาร่วมทุน

4.	 บริษัทได้มีการกำาหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งของผลประโยชน์	 โดยให้มีการเปิดเผย 
การมส่ีวนไดเ้สียของกรรมการ	และผูบ้ริหาร	เพือ่ให้บริษัทมขีอ้มลูในการดำาเนนิการตามขอ้กำาหนด
เกี่ยวกับการทำารายการระหว่างกัน	 ซึ่งเป็นรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	
และอาจนำาไปสู่การถ่ายเทผลประโยชน์ได้
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หมวดที่ 3 การคำานึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทตระหนัก	 และรับรู้ถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม	 โดยได้กำาหนดแนวทางการปฏิบัติต่อ	
ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง	ๆ	 ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ	 	 เพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติควบคู่ 
ไปกับข้อบังคับ	 และระเบียบของบริษัท	 	 ภายใต้กรอบจริยธรรม	 คุณธรรม	 ความซื่อสัตย์	 
โดยมีแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียดังนี้

การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

1.การปฏิบัติ	และความรับผิดชอบที่มีต่อผู้ถือหุ้น

	 บริษัทตระหนักดีว่าผู้ถือหุ้นคือเจ้าของกิจการ	 และบริษัทมีหน้าที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้น 
ในระยะยาว	จึงกำาหนดให้พนักงานต้องปฏิบัติตามแนวทางต่อไปนี้

1.1	ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต	ตลอดจนตัดสินใจดำาเนินการใด	ๆ	ด้วยความระมัดระวัง	
รอบคอบ	และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย	เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยรวม

1.2	กำากับดูแลการดำาเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีสถานะทางการเงิน	และผลการดำาเนินงานที่ดี	
และมีการนำาเสนอรายงานสถานภาพของบริษัท	ผลประกอบการ	ฐานข้อมูลทางการเงินการบัญชี	
และงานอื่น	ๆ	โดยสม่ำาเสมอ	และครบถ้วนตามความเป็นจริง

1.3	รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างเท่าเทียมกันถึงแนวโน้มในอนาคตของบริษัท	 ทั้งในด้านบวก	 
และด้านลบซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไปได้	มีข้อมูลสนับสนุน	และมีเหตุผลอย่างเพียงพอ

1.4	ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้อ่ืน	 	 โดยใช้ข้อมูลใดๆ	 ของบริษัทซึ่งยังไม่ได้เปิดเผย 
ต่อสาธารณะหรือดำาเนินการใด	ๆ 	ในลักษณะท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับองค์กร

1.5	บริษัทต้องปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกอย่างเท่าเทียมกันในการประชุมผู้ถือหุ้น
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2.	การปฏิบัติ	และความรับผิดชอบที่มีต่อภาครัฐ

บริษัทให้ความสำาคัญในการปฏิบัติตามกฎหมาย	 ระเบียบ	 ข้อบังคับ	 ทั้งในส่วนงานของภาครัฐ 
โดยเฉพาะในการกระทำาธุรกรรม	บริษัทหลีกเลี่ยงการกระทำาที่อาจจูงใจให้รัฐหรือพนักงานของรัฐ	
ดำา เนินการที่ ไม่ถูกต้องเหมาะสม	 แต่จะ เน้นการสร้างความสัมพันธ์ อันดีระหว่างกัน	
ในขอบเขตที่เหมาะสม	และสามารถทำาได้	โดยมีหลักปฏิบัติดังต่อไปนี้

2.1	ดำาเนินการอย่างถูกต้อง	เมื่อต้องมีการติดต่อกับเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐ

2.2	ตระหนกัอยูเ่สมอวา่	กฎหมาย	กฎเกณฑ	์หรอืขอ้บงัคับในหนว่ยงานภาครฐัตา่งๆ	อาจมีเงือ่นไข	
ขั้นตอน	หรือวิธีปฏิบัติที่แตกต่างกัน	บริษัทจึงรับรู้และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

3.	การปฏิบัติ	และความรับผิดชอบที่มีต่อพนักงาน

บริษัทตระหนักอยู่เสมอว่าพนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าที่สุดของบริษัท	 เป็นปัจจัย	
แห่งความสำาเร็จของการบรรลุเป้าหมายของบริษัท	บริษัทจึงกำาหนดนโยบายให้มีการปฏิบัติที่เป็น
ธรรมท้ังในด้านโอกาส	 ผลตอบแทน	 การแต่งต้ังโยกย้าย	 ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพ	
โดยได้ยึดหลักปฏิบัติดังต่อไปนี้

3.1	ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเคารพในเกียรติ	ศักดิ์ศรี	และสิทธิส่วนบุคคล

3.2	การดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำางานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต	 และทรัพย์สิน	
ของพนักงานอยู่เสมอ

3.3	การแตง่ตัง้และโยกยา้ย	รวมถงึการให้รางวลั	และการลงโทษพนกังาน	กระทำาดว้ยความสุจริตใจ	
และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ความสามารถ	และความเหมาะสมของพนักงาน

3.4	ให้ความสำาคัญต่อการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงาน	 โดยมีการพัฒนา	
อย่างสม่ำา เสมอ	 	 อาทิการจัดอบรมสัมมนา	 การฝึกอบรม	 และให้โอกาสอย่างทั่วถึง 
กับพนักงานทุกคน

3.5	กำาหนดค่าตอบแทนแก่พนักงานอย่างเป็นธรรม	 ตามสภาพตลาดการแข่งขันทางธุรกิจ	
ลักษณะของงาน	ผลการปฏิบัติงาน	และความสามารถของบริษัทในการจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าว	
หลีกเล่ียงการกระทำาใดๆ	 ที่ไม่เป็นธรรม	 ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การงาน 
ของพนักงาน

3.6	เปิดโอกาสให้พนักงานเสนอแนะหรือร้องทุกข์	 เกี่ยวกับการทำางาน	 และกำาหนดวิธีแก้ไข	
เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่าย	และสร้างความสัมพันธ์อันดีในการทำางานร่วมกัน
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4.	การปฏิบัติ	และความรับผิดชอบที่มีต่อลูกค้า

บริษัทมุ่งดำาเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	 โดยจัดให้มีการสร้างสรรค์	 นำาเสนอ	 และบริหาร	
จัดการผลิตภัณฑ์	 และการบริการของบริษัทแก่ลูกค้าอย่างมีมาตรฐาน	 และมีจริยธรรม 
ภายใต้หลักการดำาเนินงานดังนี้

4.1	มุ่งมั่นที่จะจัดหาพัฒนาผลิตภัณฑ์	และการบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

4.2	ส่งมอบผลิตภัณฑ์	และการบริการที่มีคุณภาพภายใต้เงื่อนไขที่เป็นธรรม

4.3	 ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์	 และการบริการท่ีถูกต้องเพียงพอ	 เพื่อให้ลูกค้ามีข้อมูลเพียงพอ 
ในการตดัสินใจ	โดยไมม่กีารกลา่วเกนิความเปน็จรงิ	ทัง้ในการโฆษณา	หรอืในการสือ่สารชอ่งทางอืน่ๆ	
กับลูกค้า	 อันเป็นเหตุให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพปริมาณ	 หรือเงื่อนไขใดๆ	
ของสินค้าหรือบริการ

4.4	 จัดให้มีกระบวนการที่สามารถให้ลูกค้าแจ้งถึงปัญหาหรือการให้บริการที่ไม่เหมาะสม	 
เพ่ือที่บริษัทจะได้ป้องกันแก้ปัญหาให้กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว	 และนำาข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุง 
หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์	และการให้บริการต่อไป

4.5	การรักษาข้อมูล	และความลับของลูกค้าโดยไม่นำาไปเปิดเผยหรือใช้ประโยชน์ในทางมิชอบ

5.	การปฏิบัติ	และความรับผิดชอบที่มีต่อคู่ค้า	และคู่สัญญา

บริษัทมีนโยบายปฏิบัติต่อคู่ค้า	และคู่สัญญา	ซ่ึงถือเป็นหุ้นส่วน	และปัจจัยแห่งความสำาเร็จทางธุรกิจ 
ที่สำาคัญประการหน่ึงด้วยความเสมอภาค	 และคำานึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน	 โดยบริษัทมีแนวทาง 
ปฏิบัติดังต่อไปนี้

5.1	ประสงค์ท่ีจะให้การจัดหาสินค้า	และบริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้หลักการดังต่อไปน้ี

•	 มีการแข่งขันบนข้อมูลที่เท่าเทียมกัน

•	 มีหลักเกณฑ์ในการประเมิน	และคัดเลือกคู่ค้า	และคู่สัญญา

•	 จัดทำารูปแบบสัญญาที่เหมาะสม	และเป็นธรรมแก่ทั้งสองฝ่าย

•	 จัดให้มีระบบการจัดการ	 และติดตามเพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญา 
	 อย่างครบถ้วน	และป้องกันการทุจริต	และประพฤติมิชอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดหา

•	 จ่ายเงินให้คู่ค้า	และคู่สัญญาตรงเวลาตามเงื่อนไขการชำาระเงินที่ตกลงกัน
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5.2	บริ ษัทมุ่งหมายที่จ ะพัฒนา	 และรักษาสัมพันธภาพที่ยั่ ง ยืนกับคู่ค้ า 	 และคู่สัญญา	 
ท่ีมี วัตถุประสงค์ชัดเจนในเรื่องคุณภาพของสินค้า 	 และบริการที่คุ้มค่ากับมูลค่า เงิน	
และความเชื่อถือซึ่งกันและกัน

5.3	ห้ามผู้บริหาร	 และพนักงานทุกคนรับผลประโยชน์ใด	 ๆ	 ส่วนตัวจากคู่ค้า	 และคู่สัญญา 
ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

5.4	ไม่ใช้ข้อมูลที่ได้ทราบอันเนื่องมาจากการจัดซื้อจัดหา	เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่น

บริษัทมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกคู่ค้าที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

•	 มีผลงานผ่านเกณฑ์ที่บริษัทกำาหนดทั้งคุณภาพ	ราคา	กำาหนดการส่งมอบ	และบริการ

•	 ปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย 	 มี ม าตรฐานจริ ยธรรมของ สังคม 	 แล ะ ใ ห้ ค ว ามสำ าคัญ	 
	 และคำานึงถึงสิทธิมนุษยชน	สังคม	และสิ่งแวดล้อม

•	 มีสภาพการดำาเนินธุรกิจท่ีดี	สถานะการเงินท่ีม่ันคง	มีสถานประกอบการท่ีสามารถตรวจสอบได้	
และมีประวัติการดำาเนินกิจการที่น่าเชื่อถือ	 ไม่มีประวัติต้องห้ามทางการค้าอันเนื่องมาจาก 
การกระทำาทุจริต	 หรือประวัติละทิ้งงาน	 หรืออยู่ ในบัญชีรายชื่อที่ ต้องห้ามของทาง 
ราชการ	และเอกชน

•	 ปฏิบัติตามนโยบาย	และหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำาหนด

6.	การปฏิบัติ	และความรับผิดชอบที่มีต่อเจ้าหนี้

บริษัทยึดม่ันในการดำาเนินธุรกิจอย่างมีหลักการ	 และวินัยเพื่อสร้างความเชื่อถือให้กับเจ้าหนี้	 
โดยบริษัทยึดหลักปฏิบัติดังต่อไปนี้

6.1	ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ	ตามสัญญา	หรือที่ได้ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด

6.2	 หากเกิดกรณีไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ได้	 บริษัทจะแจ้งให้เจ้าหนี้ 
ทราบล่วงหน้า	เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา

ท้ังนี้บริษัทจะปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและเป็นธรรม	 ยึดถือการปฏิบัติที่ดี	 
ตามเง่ือนไข	ขอ้กำาหนดของสญัญา	เงือ่นไขค้ำาประกนั	การบรหิารเงินทนุ		และการชำาระหนีก้ำาหนดเวลา	
รวมถึงพันธะทางการเงินอย่างเคร่งครัด	 ไม่ปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่จะทำาให้เจ้าหนี้เกิด	
ความเสียหาย	 และจะรายงานฐานะทางการเงินแก่เจ้าหนี้	 ตามข้อกำาหนดในสัญญาเงินกู้ 
อย่างถูกต้องครบถ้วน	และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
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7.	การปฏิบัติ	และความรับผิดชอบที่มีต่อคู่แข่งทางการค้า

บรษิทัมุง่ดำาเนนิธรุกิจโดยประสงค์ทีจ่ะประสบความสำาเรจ็อย่างย่ังยืน	และเป็นบรษัิทชัน้นำาในธรุกจิ
ภายใต้การแข่งขันในอุตสาหกรรมอย่างมีคุณธรรม	 และจริยธรรม	 	 โดยมีหลักการปฏิบัติต่อ 
คู่แข่งทางการค้าดังนี้

7.1	ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี

7.2	ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้า	ด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตเพื่อผลประโยชน์ 
ในการดำาเนินธุรกิจของบริษัท

7.3	ไม่กล่าวหาในทางร้ายหรือมุ่งทำาลายชื่อเสียงแก่คู่แข่งทางการค้า

7.4	ไม่กระทำาการใดๆ	ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น	หรือคู่แข่งทางการค้า

8.การปฏิบัติ	และความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมส่วนรวม

บริษัทให้ความสำาคัญกับชุมชน	 และสังคมโดยรอบ	 โดยตระหนักดีว่า	 เราเปรียบเสมือนส่วนหนึ่ง 
ของสังคม	 ที่จะร่วมก้าวเดินไปสู่การพัฒนาสังคม	 และสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนสืบไป	 
บริษัทจึงได้ดำาเนินกิจกรรมเพื่อชุมชน	 และสังคมอย่างต่อเนื่อง	 ควบคู่ไปกับการดำาเนินธุรกิจ 
ภายใต้ความรับผิดชอบต่อชุมชน	และสังคมโดยรวมดังนี้

8.1	มีนโยบายในการประกอบธุรกิจ	 โดยคำานึงถึงสภาพส่ิงแวดล้อมเป็นสำาคัญ	 และปฏิบัติตาม	
กฎหมาย	และข้อบังคับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่บังคับใช้อย่างเคร่งครัด

8.2	มีน โยบายการดำา เนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม	 (CSR) 	 อย่างชัด เจน	
และยึดถือปฏิบัติกันภายในองค์กร

8.3	ส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทมีจิตสำานึก	และความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม	และสังคม

8.4	เคารพตอ่ขนบธรรมเนยีมประเพณ	ีและวฒันธรรมของแตล่ะทอ้งถิน่ทีบ่รษิทัเขา้ไปดำาเนนิธรุกจิ

8.5	ดำาเนินกิจกรรมเพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคมชุมชน	และสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำาเสมอ	เพื่อให้ชุมชน
ที่บริษัทตั้งอยู่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

8.6	ให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ	 กับชุมชนโดยรอบพื้นที่ที่บริษัทเข้าไปดำาเนินธุรกิจอยู่ 
ตามความเหมาะสม

8.7	ตอบสนองอย่างรวดเร็ว	และมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	ชุมชน	
ชีวิต	 และทรัพย์สินอันเนื่องมาจากการดำาเนินงานของบริษัท	 โดยให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ 
กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ	และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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8.8	มีนโยบายในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น	 โดยบุคลากรของบริษัทห้ามการติดสินบน 
ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ	ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม	 ไม่ว่าจะด้วยการเสนอให้การให้คำามั่นสัญญา	
การเรียกร้อง	 การร้องขอ	 การให้หรือรับสินบน	 หรือมีพฤติกรรมใดที่ส่อไปในทางทุจริตหรือ 
คอร์รัปช่ัน	 เพ่ือให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจแก่บุคลากร 
บริษัทเองหรือบุคคล	 	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐ	 การให้ของขวัญทรัพย์สิน	 หรือ 
ประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ	 ทั้งในประเทศ	 และต่างประเทศ	 ต้องให้แน่ใจว่าการให้นั้น 
ไม่ขัดต่อกฎหมาย	และจารีตประเพณีท้องถิ่น

การต่อต้านทุจริต และคอร์รัปชั่น

บริษัทมีนโยบายท่ีจะดำาเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม	 โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม	 
และผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุกลุม่ตามหลกับรรษทัภบิาลทีด่	ีและจรยิธรรมธรุกจิของบรษิทั	ตลอดจนนโยบาย	
และแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ	 ของบริษัทเพื่อพัฒนาไปสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน	 
และเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติสำาหรับกรรมการผู้บริหาร	 และพนักงาน	 ทุกคนของบริษัท 
ได้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	 โดยเน้นการปลูกจิตสำานึกให้พนักงาน	 และผู้บริหารทุกระดับ 
ตระหนักถึงพิษภัยของการทุจริต	รวมท้ังสร้างค่านิยมท่ีถูกต้อง	เพ่ือพัฒนาองค์กรให้มีความโปร่งใส

การบริหารจัดการ และประเมินความเสี่ยง

บริษัทให้ความสำาคัญของกระบวนการบริหารจัดการความเส่ียง	 เพ่ือบ่งช้ีความเส่ียงด้านการทุจริต	 
ทีเ่กีย่วขอ้งในการดำาเนนิธรุกิจของบริษทั	โดยพจิารณาทัง้ในดา้นโอกาสทีจ่ะเกดิผล	และผลกระทบ	
เพ่ือหามาตรการตอบสนอง	 และจัดการความเส่ียง	 การพิจารณาถึงกิจกรรมการควบคุม 
กระบวนการติดตามผลการควบคุมภายใน	 	 ซึ่งรวมถึงการติดตามประเมินผลความสามารถ 
ในการปอ้งกนัการเกดิข้อผดิพลาด	และการปฏิบัติหรอืไมป่ฏิบัติตามกฎระเบียบ	เพือ่ลด	และป้องกนั	
ความเสี่ยงเหล่านั้น

ในการประเมินความเสี่ยงของธุรกิจ	 บริษัทมีการกำาหนดให้ประเมินความเส่ียงด้านทุจริตของ 
ในทุกหน่วยงานของบริษัท	 	 ซึ่งแต่ละหน่วยงานมีการระบุความเส่ียงที่อาจเกิดการทุจริต 
โอกาสเกิด	และผลกระทบ	รวมถึงแนวทางในการลดความเสี่ยง	และหามาตรการในการกำากับดูแล	
เพ่ือป้องกันการทุจริตคอร์รัปช่ันที่อาจเกิดขึ้น	 โดยผู้ประเมินความเส่ียงจะพิจารณาความเส่ียง 
จากลักษณะกิจกรรมทางธุรกิจ	 กระบวนการดำาเนินงาน	 เงื่อนไขทางธุรกิจ	 ตลอดจนนโยบาย 
ที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านทุจริต	และคอร์รัปชั่น
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กระบวนการดำาเนินการตามมาตรการต่อต้านการทุจริต 
และคอร์รัปชั่น

บริษัทให้ความสำาคัญกับกระบวนการตรวจสอบภายใน	 และการประเมินความเพียงพอของ 
ระบบการควบคุมภายใน	 โดยวิธีการประเมินตนเอง	 รวมถึงการสนับสนุนให้มีการนำาเทคโนโลยี	
มา ใ ช้ ในการตรวจสอบการทุจริต 	 และการคอร์รัปชั่ นอย่ างต่อ เนื่ อง 	 และครบถ้วน	
ซึ่งสำานักตรวจสอบภายในมีหน้าที่	 และรับผิดชอบในการตรวจสอบ	 และสอบทานการปฏิบัติงาน	 
ให้เป็นไปอย่างถูกต้องตรงตามนโยบาย	 และแนวปฏิบัติอำานาจดำาเนินการระเบียบปฏิบัติกฎหมาย	
และข้อกำาหนดของหน่วยงานกำากบัดแูล	เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่บรษิทัมรีะบบการควบคมุทีม่คีวามเหมาะสม	
และเพียงพอต่อความเสี่ยงด้านคอร์รัปชั่นที่อาจเกิดขึ้น	และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

สำานักตรวจสอบภายใน	 กำาหนดแนวทางการติดตาม	 และประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นดังนี้

1.	 กำาหนดให้กรรมการผู้บริหาร	 และพนักงานทุกคน	 มีอำานาจในการควบคุม	 และปฏิบัติตาม 
นโยบายต่อต้านการทุจริต	และคอร์รัปชั่นโดยเคร่งครัด

2.	 การติดตาม	 และประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริต	 โดยทำาการสอบทาน 
กระบวนการทำางานในแต่ละขั้นตอน	 ที่อาจพบจุดบกพร่องของระบบการควบคุมภายใน	 
ซึ่งอาจก่อให้เกิดการทุจริตเพื่อหาแนวทางป้องกัน	และกำาหนดเป็นหลักปฏิบัติ

3.	 การปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติ	 โดยการนำาผลการสอบทานกระบวนการทำางานมาปรับปรุง 
วิธกีารปฏบิตั	ินำาความเหน็ขอ้เสนอแนะของกรรมการตรวจสอบ	ทีไ่ดใ้หค้วามเหน็จากการสอบทาน	
ความครบถ้วนเพียงพอของกระบวนการปฏิบัติ	 จากการพิจารณาผลการสอบสวนข้อร้องเรียน	
จากผลการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต	ตลอดจนความเห็นของพนักงานทุกคน	 โดยนำาไป	
ปรับปรุงกระบวนการแนวปฏิบัติ 	 และนโยบายที่ เกี่ยวข้อง	 เพื่อเป็นการลดความเสี่ยง 
จากการเกิดการทุจริต

4.	 การติดตามผลการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติ	 และสรุปผลการปรับปรุงเพื่อให้เกิดความ 
มั่น ใจว่าข้อ เสนอแนะที่ ไ ด้นำา เสนอเพื่อปรับปรุงกระบวนการแนวปฏิบัติ 	 และนโยบาย	
ได้มีการนำาไปปฏิบัติอย่างจริงจัง	และทันเวลา

5.	 การรายงานผลการติดตาม	 และผลการประเมินการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริต	
รวมทั้งข้อปรับปรุงการปฏิบัติ	 และผลการปรับปรุงเพื่อนำาเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ	 
เพื่อดำาเนินการสอบทานความครบถ้วนเหมาะสม	 และเพียงพอของกระบวนการรวมถึงนโยบาย 
ที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านทุจริต	 อีกทั้งคณะกรรมการตรวจสอบทำาหน้าท่ีรายงานผล 
สอบทานแก่คณะกรรมการบริษัท	 เพื่อนำาไปปรับปรุงกระบวนการแนวปฏิบัตินโยบายที่เกี่ยวข้อง	 
ให้มีการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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การแจ้งเบาะแสหรือการร้องเรียนการถูกละเมิดสิทธิ

บริษัทมีนโยบายดำาเนินธุรกิจ	 โดยยึดถือหลักความเป็นธรรมโปร่งใส	 และตรวจสอบได้	
ตามหลักธรรมาภิบาล	จึงเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถรายงาน	หรือให้ข้อมูลในการแจ้ง 
เบาะแสร้องเรียนหรือถูกละเมิดสิทธิ	โดยผ่านช่องทางการร้องเรียนที่บริษัทกำาหนดไว้ดังนี้	

1.	 จดหมายถึงคณะกรรมการบริษัท	พราว	เรียล	เอสเตท	จำากัด	(มหาชน)

2.	 อีเมลถึงคณะกรรมการตรวจสอบ,	 ประธานกรรมการตรวจสอบ,	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	 
	 และหัวหน้าสำานักตรวจสอบภายใน

การคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน

1.	 ผู้ร้องเรียนสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยชื่อของตนเองได้	 หากเห็นว่าจะทำาให้ตนเองได้รับ 
ความเสยีหาย	แตจ่ะตอ้งระบรุายละเอยีดขอ้เทจ็จรงิหรอืหลกัฐานทีช่ดัเจนเพยีงพอ	ทีแ่สดงใหเ้หน็วา่	
มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าจะมีการกระทำาท่ีเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย	กฎระเบียบ	 ข้อบังคับของบริษัท 
หรือจรรยาบรรณของบริษัทเกิดขึ้น

2.	 กรณีผู้ร้องเรียนเห็นว่าตนอาจไม่ได้รับความปลอดภัย	หรืออาจได้รับความเดือดร้อนเสียหาย	 
ผู้ร้องเรียนสามารถร้องขอให้ผู้รับเรื่องร้องเรียน	 กำาหนดมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมได้ 
หรือผู้รับเรื่องร้องเรียน	 หากกำาหนดมาตรการคุ้มครองโดยผู้ร้องเรียนไม่ต้องร้องขอก็ได้ 
หากเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีแนวโน้มที่จะเกิดความเสียหายหรือความไม่ปลอดภัย

3.	 หากผู้ร้องเรียนหรือบุคคลอื่นที่ได้รับผลกระทบจากการร้องเรียน	 ถูกปฏิบัติด้วยวิธีการ 
ที่ไม่เป็นธรรม	หรือไม่เหมาะสมจากพนักงานของบริษัทหรือผู้รับเรื่องร้องเรียน	 ให้ถือว่าพนักงาน
หรือผู้รับเรื่องร้องเรียนดังกล่าว	 กระทำาผิดวินัยร้ายแรงที่ต้องได้รับโทษ	 และอาจได้รับโทษตาม 
ที่กฎหมายกำาหนดไว้	หากการกระทำานั้นเป็นการกระทำาที่ผิดกฎหมาย

4.	 ผูท้ีไ่ดร้บัความเดอืดรอ้นเสยีหาย	จะไดร้บัการบรรเทาความเสยีหายดว้ยวธิกีาร	หรอืกระบวนการ	
ที่เหมาะสม	และเป็นธรรม

การจัดการข้อร้องเรียน

กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน	และการประสานหน่วยงานเพ่ือแก้ปัญหาข้อร้องเรียนหรือร้องทุกข์	
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ	 จะดำาเนินการตามความเหมาะสม	 หรือส่งเรื่องให้บุคคล 
ที่เกี่ยวข้อง	 โดยพิจารณาถึงความเป็นอิสระในการดำาเนินการตามเนื้อหาหรือประเด็นที่ได้รับ 
การร้องเรียน	 เพื่อดำาเนินการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงพร้อมทั้งติดตามความคืบหน้าเพื่อให้มั่นใจ
ว่ามีการดำาเนินการที่เหมาะสมกับข้อร้องเรียนที่ได้รับ	โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

1.หากเรื่องร้องเรียนเป็นการกระทำาที่ฝ่าฝืน	 หรือไม่ปฏิบัติตามนโยบาย	 และระเบียบวิธีปฏิบัติ	
ด้านบุคคล	ให้นำาส่งผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล	
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2.	 หากเรื่องร้องเรียนเป็นการกระทำาที่ฝ่าฝืน	หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย	 และกฎระเบียบของรัฐ	
นโยบาย	 และหลักการกำากับดูแลกิจการ	 จรรยาบรรณธุรกิจ	 และข้อบังคับของบริษัทให้นำาส่ง 
เลขานุการบริษัท

3.	 หากเรือ่งรอ้งเรยีนเปน็การกระทำาทีอ่าจส่อถงึการทจุริต	ซึง่หมายถงึการกระทำาใดๆ	เพือ่แสวงหา 
ประโยชนท่ี์มิควรได้โดยชอบดว้ยกฎหมายสำาหรับตนเองหรอืผูอ้ืน่	ใหน้ำาสง่คณะกรรมการตรวจสอบ	
หรือผู้อำานวยการสำานักตรวจสอบภายใน

4.	 ใ นกรณีที่ เ รื่ อ ง ร้อง เ รี ยนตาม ข้อ 	 1 , 	 ข้ อ 	 2 , 	 แล ะข้ อ 	 3 	 เ ป็ น เ รื่ อ งที่ ซั บซ้ อน	
หรือเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน	 ให้นำาส่งกรรมการผู้จัดการใหญ่	 และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	 
เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงสำาหรับดำาเนินการตรวจสอบเรื่องดังกล่าว

ผู้ตรวจสอบเร่ืองร้องเรียนตามข้อ	 1,	 ข้อ	 2,	 ข้อ	 3	 และข้อ	 4	มีหน้าที่ตรวจสอบหาข้อเท็จจริง 
ในกรณีที่พบว่ ามีการฝ่าฝืนหรือ ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย	 และกฎระ เบียบของบริ ษัท	
หรือกระทำาการทุจริต	 จะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบบริษัทที่กำาหนดไว้	
และหรืออาจจะได้รับโทษตามกฎหมาย	หากการกระทำานั้นผิดกฎหมาย

เมื่อการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนได้ข้อยุติแล้ว	ผู้ตรวจสอบยื่นเรื่องร้องเรียนข้อ	1,	 ข้อ	2,	 ข้อ	3	
และข้อ	4	มีหน้าที่รายงานสรุปผลการตรวจสอบให้แก่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบทราบ	
เพื่อแจ้งไปยังคณะกรรมการตรวจสอบ	 และแจ้งต่อยังผู้ร้องเรียนต่อไป	ทั้งนี้กระบวนการต้ังแต่ 
รับเรื่องร้องเรียนจนกระทั่งแจ้งกลับไปยังผู้ร้องเรียนควรดำาเนินตามกำาหนดระยะเวลาที่เหมาะสม

การติดตามแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน

1.	 เมื่อหน่วยงานที่รับเร่ืองร้องเรียนได้รับเร่ืองร้องเรียนแล้ว	 จะแจ้งการรับเรื่องร้องเรียน 
เป็นหนังสือให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน	7	วัน	นับจากวันที่ได้รับเรื่องร้องเรียน

2.	 ให้หนว่ยงานทีร่บัเรือ่งรอ้งเรยีนแจง้ไปยงัผูบ้รหิารของหนว่ยงานที่เกีย่วข้องในเรือ่งร้องเรียน	
ให้ทราบภายใน	 1	 วัน	 เพื่อให้ดำาเนินการแก้ไขได้ทันที	 โดยพิจารณาแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน 
ให้แล้วเสร็จภายใน	30	 วัน	นับแต่วันที่ได้รับเรื่องร้องเรียนเว้นแต่กรณีมีเหตุสุดวิสัย	ทำาให้ไม่อาจ 
ดำาเนินการแล้วเสร็จภายในเวลาที่กำาหนดได้	จะทำาหนังสือแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบถึงความคืบหน้า
ในการดำาเนินการ	และกำาหนดเวลาที่คาดหมายจะดำาเนินการให้แล้วเสร็จทุกสัปดาห์

3.	 ให้หน่วยงานที่เก่ียวข้อง	 รายงานผลการดำาเนินการแก่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
ให้ทราบภายใน	7	วัน	เพื่อแจ้งให้คณะกรรมการตรวจสอบแจ้งไปยังผู้ร้องเรียนต่อไป
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การรายงานผลการดำาเนินการให้ผู้บริหารทราบ

1.	 ให้รวบรวม	และรายงานสรุปการจัดการข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ให้ผู้บริหารทราบทุกเดือน

2.	 ให้รวบรวมรายงานสรุปข้อร้องเรียนหลังจากสิ้นปี	เพื่อนำามาวิเคราะห์การจัดการข้อร้องเรียน
ร้องทุกข์ในภาพรวมของหน่วยงาน	 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงพัฒนาองค์กร	 
และวางแผนเพื่อดำาเนินการเข้าตรวจสอบระบบการควบคุมภายในต่อไป

ในปี	 2562	 บริษัทดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกๆ	 ด้านอย่างเป็นธรรมสอดคล้องกับกฎหมายต่างๆ	 
กฎระเบียบข้อบังคับของภาครัฐ	 หรือของบริษัท	 อีกทั้งนโยบายกำากับดูแลกิจการที่ดี 	
และนโยบายต่างๆ	 เช่น	การปฏิบัติต่อคู่ค้า	 เจ้าหนี้ลูกหนี้อย่างเป็นธรรมเป็นไปตามเงื่อนไขการค้า	
หรือพันธะสัญญาที่ตกลงกันไว้	 สำาหรับคู่แข่งขันของบริษัท	 บริษัทแข่งขันภายใต้กรอบกติกา 
ของการแข่งขันที่ดี 	 ไม่ประพฤติปฏิบัติ ในทางที่ เกิดความเสียหาย	 หรือทำาลายคู่ แข่ง	
รวมถึงการรักษาความลับของลูกค้า	 จึงไม่พบการกระทำาผิดใดๆ	 ที่เป็นการละเมิดสิทธิบัตร	
หรือละเมิดหลักสิทธิมนุษยชน	 ในส่วนของพนักงาน	บริษัทให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมตามความรู้	
ความสามารถ	 หน้าที่ความรับผิดชอบ	 และผลปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละราย	 รวมถึงจัดให้ 
มีสวัสดิการที่เพียงพอ	 เหมาะสม	 สอดคล้องกับข้อกำาหนดของกฎหมาย	 และสภาวะเศรษฐกิจ	 
ท้ังนี้	 บริษัท	 และพนักงานร่วมกันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนสำารองเลี้ยงชีพตามพระราชบัญญัติ 
กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ	พ.ศ.	 2530	 ในนามกองทุนสำารองเล้ียงชีพ	 เค	 มาสเตอร์	 พูลฟันด์	
ซึ่งจดทะเบียนแล้ว	 โดยมีนโยบายการลงทุนให้พนักงานเลือกตามความเหมาะสมของพนักงาน	 
เพื่อให้พนักงานมีหลักประกันในอนาคต	 เมื่อต้องออกจากงานหรือเกษียณอายุงาน	 
นอกจากนี้บริษัทยังส่งเสริมให้มีการฝึกอบรม	 และให้ความรู้แก่พนักงานเพื่อเป็นการพัฒนา 
บุคลากรอย่างต่อเนื่อง	และส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย	

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส

บริษัทได้กำาหนดนโยบาย	 และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลต่อนักลงทุนของบริษัท 
ไว้ในนโยบายการกำากับดูแลกิจการ	โดยกำาหนดหลักการสำาคัญในการเปิดเผยข้อมูลดังนี้

1.	 คณะกรรมการบริษทัมนีโยบายทีจ่ะเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศทางการเงนิ	และไมใ่ชท่างการเงนิ
ที่ เกี่ ยวกับ ธุรกิจ 	 และผลประกอบการของบริษัทที่ตรงกับความเป็นจริง 	 ครบถ้วน	
เพียงพอสม่ำาเสมอทันเวลา	 แสดงให้เห็นถึงสถานภาพทางการเงิน	 และการประกอบการที่แท้จริง 
ของบริษัท	รวมทั้งอนาคตของธุรกิจของบริษัท

2.	 คณะกรรมการบรษิทัมุง่มัน่ทีจ่ะดแูลใหม้กีารปฏบิติัตามกฎหมาย	ขอ้บังคบั	และระเบียบทีเ่กีย่วขอ้ง	
เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล	 และความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด	จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์	
ของบริษัททั้งภาษาไทย	 และภาษาอังกฤษผ่านช่องทางเผยแพร่ทางส่ือมวลชน	และเผยแพร่ทาง 
เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 เพื่อให้ผู้ถือหุ้น	 และผู้ที่เก่ียวข้องอื่นๆ	 ได้รับทราบ 
ข้อมูลของบริษัทได้อย่างทั่วถึง

3.	 บริษัทจัดให้มีฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์	 เพื่อทำาหน้าที่ติดต่อส่ือสารกับนักลงทุนหรือผู้ถือหุ้น	 
โดยบรษิทัจะจดัให้มกีารประชมุช้ีแจงผลการดำาเนนิงานเป็นประจำา	นอกจากน้ีบรษิทัยงัให้ความสำาคญั	
ในการเปดิเผยขอ้มลูอยา่งสม่ำาเสมอครบถว้น	เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้ไดร้บัขา่วสารเปน็ประจำาผา่นชอ่งทาง
ของเว็บไซต์บริษัท	โดยข้อมูลที่อยู่บนเว็บไซต์จะมีการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ
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4.	 บริ ษัทให้ความสำาคัญต่อรายงานทางการเงิน	 เพื่อให้แสดงถึงสถานะทางการเงิน	 
และผลประกอบการที่แท้จริงของบริษัท	โดยอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้องครบถ้วน	
และเพียงพอตามมาตรฐานการบัญชีซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป	

5.	 บรษิทัไดเ้ปดิเผยขอ้มลูเกีย่วกบักรรมการแตล่ะทา่น	บทบาท	และหนา้ทีข่องคณะกรรมการบรษิทั	
และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท	 จำานวนครั้งของการประชุม	 และจำานวนครั้งท่ีกรรมการ 
แต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา	 รวมถึงการเปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการ	 และผู้บริหาร 
ระดับสูงในรายงานประจำาปีของบริษัท	และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี

6.	 บริษัทมีนโยบายที่จะให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถสอบถามรายละเอียด	 แจ้งข้อร้องเรียน	 หรือ 
แจ้ ง เบา ะแสการกระทำ าผิดทางกฎหมาย	 ความถูกต้องของรายงานทางการ เงิน	
ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง	การไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการกระทำาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
หรือการผิดจริยธรรมธุรกิจของบริษัท	ผ่านกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้
ทั้งนี้	 ข้อมูลร้องเรียนแจ้งเบาะแสจะได้รับการคุ้มครอง	 และเก็บไว้เป็นความลับ	 โดยกรรมการอิสระ 
หรอืกรรมการตรวจสอบ	และดำาเนนิการสัง่การตรวจสอบขอ้มลู	และหาแนวทางแก้ไข	และจะรายงาน	
ต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป

ในปี	2562	บริษัทได้จัดกิจกรรมแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน	(Press	Conference)	และเชิญสื่อมวลชน
เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมของบริษัทเพื่อนำาเสนอเหตุการณ์ต่างๆ	ที่สำาคัญของบริษัทอย่างสม่ำาเสมอ	
ไมว่่าจะเปน็การเปดิตวัแผนธรุกจิในนาม	บริษทั	พราว	เรยีล	เอสเตท	จำากดั(มหาชน)	หรือการเปดิตวั	
โครงการใหม่ที่หัวหิน	รวมถึงได้เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆ	ผ่านสื่อมวลชนอย่างต่อเนื่อง	

โดยผู้สนใจสามารถติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ได้ที่	

นางสาวบุษบง	พันธุ์สวัสดิ์	ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์	

บริษัท	พราว	เรียล	เอสเตท	จำากัด(มหาชน)	

	 เลขที่	900	อาคารต้นสนทาวเวอร์	ชั้น	6	ถนนเพลินจิต	 
	 แขวงลุมพินี	เขตปทุมวัน	กรุงเทพฯ	10330	

	 โทรศัพท์	0-2035-0999	

	 โทรสาร	:	0-2035-0998	

	 E-mail	:	ir@proudrealestate.co.th	

	 Website	:	www.proudrealestate.co.th	
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คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการชุดย่อย	 3	 ชุด	 คือ	 คณะกรรมการสรรหา	
แล ะพิ จารณาค่าตอบแทน 	 คณะกรรมการตรวจสอบ 	 แล ะคณะกรรมการบ ริหาร	
ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้	

1.คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบจำานวน	3	คน	ดังนี้	

ลำาดับ ชื่อ-นามสกุล ตำาแหน่ง
1 นายอนุวัฒน์	เมธีวิบูลวุฒิ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	

(กรรมการอิสระ)
2 นางสาวอัญชลี	บุญทรงษีกุล กรรมการตรวจสอบ	(กรรมการอิสระ)

3 นายภูมิพัฒน์	สินาเจริญ กรรมการตรวจสอบ	(กรรมการอิสระ)

สรุปข้อมูลการเข้าประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ	ปี	2562

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562

ลำาดับ 
ที่ รายชื่อ จำานวน 

ประชุมทั้งปี
จำานวนประชุม 

ขณะดำารงตำาแหน่ง
จำานวน 

ครัง้ทีเ่ขา้รว่มประชมุ
1 นายผสันต์สุข	อายนบุตร 4 2 2/2

2 พลตำารวจตรีสุนทร	บุญเรือง 4 2 2/2

3 นายวีระ	สุริยอาชานนท์ 4 2 1/2

4 นายอนุวัฒน์	เมธีวิบูลวุฒิ 4 2 2/2

5 นางสาวอัญชลี	บุญทรงษีกุล 4 2 1/2

6 นายภูมิพัฒน์	สินาเจริญ 4 2 2/2

หมายเหตุ	:	1.กรรมการลำาดับที่	1	ถึง	3	ได้พ้นจากตำาแหน่งแล้ว	เมื่อวันที่	15	พฤษภาคม	2562

	 2.กรรมการลำาดับที่	4	ถึง	6	ได้เข้าดำารงตำาแหน่งตั้งแต่วันที่	15	พฤษภาคม	2562
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วาระการดำารงตำาแหน่ง

1.1	กำาหนดให้กรรมการตรวจสอบดำารงตำาแหน่งคราวละไม่เกิน	 3	 ปี	 นับแต่วันแต่งตั้งหรือ 
ตามวาระการเป็นกรรมการบริษัท	 และเมื่อครบกำาหนดออกตามวาระอาจได้รับการพิจารณา 
แต่งตั้งให้เป็นกรรมการตรวจสอบอีกได้

1.2	นอกจากการพ้นจากตำาแหน่งตามวาระดังกล่าวแล้ว	 กรรมการตรวจสอบจะพ้นจาก 
ตำาแหน่งเมื่อ

1)	 ตาย

2)	 ลาออก

3)	 พ้นสภาพการเป็นกรรมการบริษัท

4)	 ขาดคุณสมบัติในการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการตรวจสอบ

5)	 ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริษัท	 หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วย 
บริษัทมหาชนจำากัด	 และ/หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์	 และตลาดหลักทรัพย์	 หรือมีลักษณะ 
ที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชน 
เป็นผู้ถือหุ้นตามที่สำานักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์	และตลาดหลักทรัพย์กำาหนด	

6)	 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติให้พ้นจากตำาแหน่ง

1.3	กรณีกรรมการตรวจสอบคนใดประสงค์จะลาออกจากตำาแหน่งก่อนครบวาระ	ให้ยื่นใบลาออก
ต่อประธานคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย	 1	 เดือน	 พร้อมระบุเหตุผล	 เพ่ือให้ 
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแต่งตั้งบุคคลอื่นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในกฎบัตร 
ทดแทนกรรมการตรวจสอบที่ลาออกต่อไป

1.4	ในกรณีที่ตำาแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้
คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ	 และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็น
กรรมการตรวจสอบแทน	 อย่างช้าภายใน	 3	 เดือน	 เพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจำานวนครบ 
ตามท่ีกำาหนด	สอดคล้องกับเกณฑ์การดำารงสถานะของบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย	 เว้นแต่วาระของกรรมการตรวจสอบที่ว่างลงน้ันจะเหลือน้อยกว่า	 2	 เดือน	 
คณะกรรมการบริษัท	 จะไม่แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบทดแทน	 ตำาแหน่งที่ว่างลงก็ได้ 	 
กรรมการตรวจสอบที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน	 ให้อยู่ในตำาแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่	 
ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนเข้ามาแทน

1.5	คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	 และสรรหาเป็นผู้พิจารณากำาหนดค่าตอบแทนของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ	 ซึ่งพิจารณาจากหน้าที่ 	 และความรับผิดชอบ	 และนำาเสนอต่อ 
คณะกรรมการบริษัทพิจารณา	ก่อนที่จะนำาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา	และอนุมัติ

หน้าที่	และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1.	 	สอบทานให้บริษัทฯ	มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง	และเพียงพอ

2.	 สอบทานให้บริษัทฯ	 มีระบบการควบคุมภายใน	 ตลอดจนให้ความเห็นชอบที่ เหมาะสม	
และมีประสิทธิผล	 และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน	 ตลอดจน 
ให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง	โยกย้าย	เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
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3.	 สอบทานให้บริษัทฯ	ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์	 และตลาดหลักทรัพย์	 ข้อกำาหนด	
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	

4.	 สอบทาน	และกำากับดูแลให้บริษัทฯ	ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันของบริษัทฯ	
และรายงานผลให้คณะกรรมการบริษัททราบ

5.	 สอบทาน	 และประเมินกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำาเสมอ	 และนำาเสนอขออนุมัติ 
จากคณะกรรมการบริษัทหากมีการแก้ไขกฎบัตรดังกล่าว

6.	 พิจารณาคัดเลือก	 เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำาหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชี 
ของบริษัทฯ	 และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว	 รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี 
โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง

7.	 พิจารณารายการที่ เกี่ยวโยงกัน	 หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	
ให้เป็นไปตามกฎหมาย	 และข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ทั้งนี้	 เพื่อให้มั่นใจว่า 
รายการดังกล่าวสมเหตุสมผล	และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ	

8.	 จัดทำารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ	 โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำาปีของบริษัทฯ	 
ซึง่รายงานดงักลา่วตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	และต้องประกอบดว้ยขอ้มลู	
อย่างน้อย	ดังต่อไปนี้

	 (ก)	ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง	 ครบถ้วน	 เป็นที่เช่ือถือได้ของรายงานทางการเงิน 
	 	 ของบริษัทฯ	

	 (ข)	ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ	

	 (ค)	ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์	 และตลาดหลักทรัพย์	 
	 	 ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	

	 (ง)	ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

	 (จ)	ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโชยน์

	 (ฉ)	จำานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ 
	 	 แต่ละท่าน

	 (ช)	ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ 
	 	 ตาม	กฎบัตร	(Charter)

	 (ซ)	รายการอื่นๆ	 ที่ เห็นว่าผู้ถือหุ้น	 และผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่ 	 
	 	 และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

9.	 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ	 มอบหมายด้วยความเห็นชอบจาก 
คณะกรรมการตรวจสอบในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น	 คณะกรรมการตรวจสอบ 
มีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง	 และคณะกรรมการของบริษัทฯ	 ยังคงมี 
ความรับผิดชอบในการดำาเนินงานของบริษัทฯ	ต่อบุคคลภายนอก
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2.คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	บริษัทมีคณะกรรมการสรรหา	และพิจารณาค่าตอบแทน	จำานวน	3	คน	
ดังนี้

สรุปข้อมูลการเข้าประชุมของคณะกรรมการสรรหา	และพิจารณาค่าตอบแทน	
ปี	2562

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562

หมายเหตุ	:	1.กรรมการลำาดับที่	1	ถึง	3	ได้พ้นจากตำาแหน่งแล้ว	เมื่อวันที่	15	พฤษภาคม	2562

	 2.กรรมการลำาดับที่	4	ถึง	6	ได้เข้าดำารงตำาแหน่งตั้งแต่วันที่	15	พฤษภาคม	2562

ลำาดับ ชื่อ-นามสกุล ตำาแหน่ง
1 นายอนุวัฒน์	เมธีวิบูลวุฒิ ประธานคณะกรรมการสรรหา	

และพิจารณาค่าตอบแทน
2 นายอนุชา	สิหนาทกถากุล กรรมการสรรหา	

และพิจารณาค่าตอบแทน
3 นายภูมิพัฒน์	สินาเจริญ กรรมการสรรหา	

และพิจารณาค่าตอบแทน

ลำาดับ 
ที่

รายชื่อ จำานวน 
ประชุมทั้งปี

จำานวนประชุม 
ขณะดำารงตำาแหน่ง

จำานวน 
ครัง้ทีเ่ขา้รว่มประชมุ

1 นายผสันต์สุข	อายนบุตร 2 1 1/1

2 พลตำารวจตรีสุนทร	บุญเรือง 2 1 1/1

3 นายวีระ	สุริยอาชานนท์ 2 1 1/1

4 นายอนุชา	สิหนาทกถากุล 2 1 1/1

5 นายอนุวัฒน์	เมธีวิบูลวุฒิ 2 1 1/1

6 นายภูมิพัฒน์	สินาเจริญ 2 1 1/1
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วาระการดำารงตำาแหน่ง

กำาหนดให้กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	 ดำารงตำาแหน่งคราวละ	 3	 ปี	 และเมื่อ 
ครบกำาหนดออกตามวาระ	อาจได้รับการพิจารณาเลือกตั้งให้กลับมาดำารงตำาแหน่งใหม่ได้	กรณีที่
ตำาแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนว่างลงเพราะเหตุ อ่ืนใด	 นอกจาก 
ถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษัทฯ	 แต่งต้ังบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน 
เป็นคณะกรรมการสรรหา	และพิจารณาค่าตอบแทน	เพื่อให้กรรมการสรรหา	และพิจารณาค่าตอบ
แทนมีจำานวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ	กำาหนด	 โดยบุคคลที่เป็นกรรมการสรรหา	 และ 
พิจารณาค่าตอบแทน	 จะอยู่ ในตำาแหน่งได้ เพียงวาระที่ เหลืออยู่ของกรรมการสรรหา	
และพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งตนทดแทน

หนา้ที	่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา	และพจิารณาค่าตอบแทน

1.	 พิจารณานโยบาย	 และหลัก เกณฑ์ ในการสรรหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติ เหมาะสม	
เพือ่ดำารงตำาแหนง่กรรมการ	และประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร	รวมทัง้คดัเลอืกบคุคล	และเสนอชือ่บคุคล	
ท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อนำาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	และ/หรือ	ที่ประชุมผู้ถือหุ้น	
เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ	และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ	

2.	 พิจารณาทบทวนนโยบาย	 และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำาหนดค่าตอบแทน	 และผลประโยชน์	
ของกรรมการบริษัทฯ	และผู้บริหารระดับสูง

3.	 ให้ขอ้เสนอแนะตอ่คณะกรรมการบรษิทัฯ	เพือ่นำาเสนอคา่ตอบแทนกรรมการ	และผูบ้ริหารระดับสูง	
ต่อที่ ปร ะชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 	 และ/หรือที่ ปร ะชุมผู้ ถือหุ้ น เ พื่อพิจารณาอนุมัติ 	
โดยคณะกรรมการบริษัทฯ	 จะเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทน	 และผลประโยชน์ของผู้บริหารระดับสูง	
และค่าตอบแทน	และผลประโยชน์ของกรรมการบริษัทฯ	ให้คณะกรรมการบริษัทฯ	นำาเสนอที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

4.	 รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหา	 และกำ าหนดค่าตอบแทน	
ให้คณะกรรมการบริษัทฯ	 รับทราบ	 และจัดทำารายงานของคณะกรรมการสรรหา	 และกำาหนด 
คา่ตอบแทนเพือ่เปดิเผยไว้ในรายงานประจำาปีของบริษัทฯ	และลงนามโดยประธานกรรมการสรรหา	
และกำาหนดค่าตอบแทน

5.	 จัดทำาการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหา	 และกำาหนดค่าตอบแทน	 
และรายงานผลการประเมินประจำาปีต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	

6.	 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ	มอบหมาย
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3.คณะกรรมการบริหาร

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	บริษัทมีคณะกรรมการบริหาร	จำานวน	4	คน	ดังนี้	

สรุปข้อมูลการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหาร	ปี	2562

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562

หมายเหตุ	:	1.นายศรัฐ	ปวรเดชาพงษ์	ดำารงตำาแหน่ง	กรรมการระหว่างวันที่	 
	 15	พฤษภาคม	ถึง	วันที่	1	ตุลาคม	2562

	 2.นายไพสิฐ	แก่นจันทน์	ได้เข้าดำารงตำาแหน่งตั้งแต่วันที่	1	ตุลาคม	2562

ลำาดับ ชื่อ-นามสกุล ตำาแหน่ง

1 นายวีรพงศ์	ไชยเพิ่ม ประธานคณะกรรมการบริหาร

2 นายพสุ	ลิปตพัลลภ กรรมการบริหาร

3 นางสาวพราวพุธ	ลิปตพัลลภ กรรมการบริหาร

4 นายไพสิฐ	แก่นจันทน์ กรรมการบริหาร

ลำาดับ 
ที่ รายชื่อ จำานวน 

ประชุมทั้งปี
จำานวนประชุม 

ขณะดำารงตำาแหน่ง
จำานวน 

ครัง้ทีเ่ขา้รว่มประชมุ
1 นายวีรพงศ์	ไชยเพิ่ม 17 17 14/17

2 นายพสุ	ลิปตพัลลภ 17 17 15/17

3 นางสาวพราวพุธ	ลิปตพัลลภ 17 17 17/17

4 นายศรัฐ	ปวรเดชาพงษ์ 17 8 8/8

5 นายไพสิฐ	แก่นจันทน์ 17 8 8/8
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วาระการดำารงตำาแหน่ง

คณะกรรมการบริหารไม่มีวาระการดำารงตำาแหน่ง	 กรณีที่ตำาแหน่งกรรมการบริหารว่างลง	
ให้คณะกรรมการบริษัทฯ	 แต่งตั้งบุคคลที่มี คุณสมบัติ เหมาะสมเป็นกรรมการบริหาร	 
เพื่อให้กรรมการบริหารมีจำานวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ	กำาหนด

หน้าที่	และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1.	 คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ในการบริหารกิจการของบริษัทฯ	 ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
การประกอบกิจการของบริษัทฯ	 ทั้งนี้ 	 การบริหารกิจการของบริษัทฯ	 ดังกล่าวจะต้อง	
เป็นไปตามนโยบาย	 ข้อบังคับ	 หลักเกณฑ์	 และกฎหมายต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้อง	 หรือคำาส่ังใดๆ	
ที่คณะกรรมการบริษัทฯ	กำาหนด	นอกจากนี้	 ให้คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ในการพิจารณา	
กล่ันกรองเร่ืองต่างๆ	ท่ีจะนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	เพ่ือพิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ

2.	 คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่จัดทำาวิสัยทัศน์	 กลยุทธ์ทางธุรกิจ	 ทิศทางของธุรกิจ	
นโยบายทางธุรกิจ	 เป้าหมาย	 แนวทาง	 แผนการดำาเนินงาน	 และงบประมาณของบริษัทฯ	
และบริษัทย่อย	เพื่อนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	เพื่อพิจารณาอนุมัติ

3.	 คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ตรวจสอบ	 ติดตามการดำาเนินการตามนโยบาย	 และแนวทาง	
การบริหารงานด้านต่างๆ	 ของบริษัทฯ	 ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ	 มอบหมาย	
อย่างมีประสิทธิภาพ

4.	 คณะกรรมการบริหาร	 มีอำานาจพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุนของบริษัทฯ	
หรอืการดำาเนนิงานตา่งๆ	เพือ่การกูยื้ม	หรอืการขอสนิเชือ่ใดๆ	จากสถาบนัการเงนิ	การใหกู้ย้มืเงนิ	
ตลอดจนการเข้าเป็นผู้ค้ำาประกันเพื่อการดำาเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ	โดยวงเงินแต่ละรายเป็นไป
ตามตารางอำานาจอนุมัติที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ	แล้ว	

5.	 คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่รายงานผลการดำาเนินงานในเร่ืองต่างๆ	 ดังต่อไปน้ี	
ให้คณะกรรมการบริษัทฯ	ทราบ

 » รายงานผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ	รายไตรมาสภายในกรอบระยะเวลาที่กำาหนด	
โดยตลาดหลักทรัพย์

 » รายงานของผู้ตรวจสอบบัญชี เกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทฯ	 ซึ่งรวมถึง	
งบการเงินประจำาปี	และงบการเงินราย	ไตรมาส	ภายในกรอบระยะเวลาที่กำาหนดโดยตลาด
หลักทรัพย์

 » รายงานอื่นๆ	ตามที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควร

6.	 ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร	 เพื่อพิจารณาดำาเนินการใดๆ	ตามอำานาจหน้าที่ของตน	
ท่ีกำาหนดในขอบเขต	 อำานาจ	 หน้าท่ี	 และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารน้ี	 
จะตอ้งประกอบดว้ยกรรมการไมน่อ้ยกว่ากึง่หนึง่ของคณะกรรมการบรหิารท้ังหมดเขา้ร่วมประชุม	
จึงจะถือว่าครบเป็นองค์ประชุมในอันที่จะสามารถดำาเนินการใดๆ	ดังกล่าวได้
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7.	 ในการออกเสยีงของกรรมการในการประชมุคณะกรรมการบรหิาร	ให้กรรมการแตล่ะคนมสีทิธิ	
ออกเสยีงได	้1	(หนึง่)	เสยีง	ในกรณทีีเ่สยีงเทา่กนัใหป้ระธานคณะกรรมการบรหิารมสีทิธอิอกเสยีง	
ชี้ขาดอีก	1	(หนึ่ง)	เสียง

8.	 การลงมติในเรื่องใดๆ	ของคณะกรรมการบริหาร	ต้องได้รับคะแนนเสียงอนุมัต	ิ หรือเห็นชอบ	
(แลว้แตก่รณี)	ไมน่อ้ยกวา่กึง่หนึง่ของจำานวนเสียงทัง้หมดขององคป์ระชมุในคราวการประชมุเพือ่
ลงมตินั้น

9.	 ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร	ตามความจำาเป็น	 และเหมาะสม	กรรมการคนใดคนหนึ่ง	
จะเรียกใหมี้การประชุมเปน็กรณพีเิศษตา่งหาก	จากการประชมุตามปกตกิไ็ด้	แตท่ัง้น้ี	ตอ้งบอกกล่าว	
วาระการประชุมล่วงหน้าแก่กรรมการอื่นในระยะเวลาตามสมควร	 และเพียงพอแก่การทำาหน้าที่ 
กรรมการในการพิจารณาวาระการประชุมนั้น

10.	คณะกรรมการบริหารจะแต่งตั้งคณะทำางาน	และ/หรือบุคคลใดๆ	เพื่อทำาหน้าที่กลั่นกรองงาน
ท่ีนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร	หรือเพ่ือให้ดำาเนินงานใดๆ	 อันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าท่ี	 
ของคณะกรรมการบริหาร	 หรือเพื่อให้ดำาเนินการใดๆ	 แทนตามที่ ได้รับมอบหมายจาก 
คณะกรรมการบริหารภายในขอบเขตแห่งอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารได้

11.	คณะกรรมการบริหารมีอำานาจในการมอบอำานาจช่วง	 และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอ่ืน 
ปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้	 โดยการมอบอำานาจช่วง	 และ/หรือการมอบหมายดังกล่าว 
ให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอำานาจที่ให้ไว้	และ/หรือเป็นไปตามระเบียบ	ข้อกำาหนดหรือคำาสั่ง
ที่คณะกรรมการบริษัทฯ	ได้กำาหนดไว้	ทั้งนี้	การมอบหมายอำานาจหน้าที่	และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริหารนั้น	 จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำานาจหรือมอบอำานาจช่วงที่ทำาให้ 
คณะกรรมการบริหาร	 หรือผู้รับมอบอำานาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ 
ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	(ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำากับตลาดทุน	หรือ
ประกาศคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์	 และตลาดหลักทรัพย์)	 อาจมีส่วนได้เสีย	 หรืออาจได้รับ 
ประ โยชน์ ในลักษณะใดๆ	 หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประ โยชน์ อ่ืน ใดกับบริ ษัทฯ	
หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ	

12.	ดำาเนินการอื่นใดๆ	ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ	มอบหมายเป็นคราวๆ	ไป
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การสรรหา และแต่งตั้งกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงสุด

(1) กรรมการอิสระ

คุณสมบัติกรรมการอิสระ

1.	 ถอืหุน้ไม่เกินร้อยละหนึง่ของจำานวนทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทั	บรษิทัใหญ	่บรษิทัยอ่ย	
บริษัทร่วม	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท	 ทั้งนี้	 ให้นับรวมการถือหุ้นของ 
ผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ	ด้วย

2.	 ไม่ เ ป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน	 ลูกจ้าง	 พนักงาน	 ที่ปรึกษา	
ทีไ่ดเ้งนิเดอืนประจำา	หรอืผูม้อีำานาจควบคมุของบรษิทั	บรษิทัยอ่ย	บรษิทัรว่ม	บรษิทัยอ่ยลำาดบัเดยีวกนั	
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือของผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท	 เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว	
มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำาขออนุญาตต่อสำานักงาน	ก.ล.ต.	ทั้งนี้	 ลักษณะต้องห้าม 
ดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ	 หรือที่ปรึกษา	 ของส่วนราชการ 
ซึ่งถือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท

3.	 ไม่ เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต	 หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย	
ในลักษณะที่เป็นบิดา	 มารดา	 คู่สมรส	พี่น้อง	 และบุตร	 รวมทั้งคู่สมรสของบุตร	 ของผู้บริหาร	
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ผู้มีอำานาจควบคุม	หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร	หรือผู้มีอำานาจ
ควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

4.	 ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท	 บริษัทใหญ่	 บริษัทย่อย	 บริษัทร่วม	
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท	 ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวาง	
การใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน	 รวมทั้งไม่ เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย	 หรือ 
ผู้มีอำานาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	
หรอืผูถ้อืหุ้นรายใหญ	่หรือผูม้อีำานาจควบคมุของบรษิทั	เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักลา่ว	
มาแลว้ไมน่อ้ยกว่าสองป	ีก่อนวนัทีย่ืน่คำาขออนญุาตตอ่สำานกังาน	ก.ล.ต.ความสัมพนัธท์างธรุกจิ	
ตามวรรคหนึ่ง	 รวมถึงการทำารายการทางการค้าที่กระทำาเป็นปกติ	 เพื่อประกอบกิจการ	การเช่า	
หรอืใหเ้ชา่อสงัหาริมทรัพย์รายการเก่ียวกบัทรพัย์สินหรอืบรกิาร	หรอืการใหห้รอืรบัความช่วยเหลือ	
ทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม	 ค้ำาประกัน	 การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน	 รวมถึง	
พฤติการณ์อื่นทำานองเดียวกัน	 ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่ สัญญามีภาระหนี้ที่ ต้องชำาระ 
ต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่	 ร้อยละสาม	 ของสินทรัพย์ที่มี ตัวตนสุทธิของบริษัท	 หรือตั้งแต่	
ย่ีสิบล้านบาทขึ้นไป	 แล้วแต่จำานวนใดจะต่ำากว่า	ทั้งนี้	 การคำานวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตาม	 
วิธีการคำานวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกัน	 ตามประกาศคณะกรรมการกำากับตลาดทุน 
ว่าด้วย	หลกัเกณฑใ์นการทำารายการทีเ่ก่ียวโยงกนั	โดยอนโุลม	แต่ในการพจิารณาภาระหนีด้งักล่าว	
ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5.	 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	
ห รือผู้ มี อำ านาจควบคุมของบริ ษัท 	 แล ะ ไม่ เ ป็ นผู้ ถื อหุ้ นที่ มี นั ย 	 ผู้ มี อำ านาจควบคุม	
หรือหุน้สว่นของสำานกังานสอบบญัชี	ซึง่มผีูส้อบบัญชขีองบริษัท	บริษัทใหญ	่บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่	 เว้นแต่จะได้พ้นจากการ 
มีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำาขออนุญาตต่อสำานักงาน	กลต.
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6.	 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ	ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย	
หรือท่ีปรึกษาทางการเงิน	 ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท	บริษัทใหญ่	
บรษัิทย่อย	บรษิทัรว่ม	ผูถ้อืหุน้รายใหญ	่หรอืผูม้อีำานาจควบคมุของบรษัิท	และไมเ่ป็นผูถ้อืหุ้นทีม่นียั	
ผูม้อีำานาจควบคมุ	หรอืหุน้ส่ว่นของผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีนัน้ดว้ย	เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมลีกัษณะ	
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำาขออนุญาตต่อสำานักงาน	ก.ล.ต.

7.	 ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพ่ือเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท	 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	
หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8.	 ไมป่ระกอบกิจการทีม่สีภาพอยา่งเดียวกนั	และเป็นการแขง่ขนัทีม่นียักบักจิการของบรษัิทหรอื
บริษัทย่อย	 หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน	 หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน	
ลูกจ้าง	พนักงาน	ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำา	หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำานวนหุ้นที่มีสิทธิ
ออกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัอืน่	ซึง่ประกอบกิจการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกัน	และเป็นการแขง่ขันทีม่ี
นัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

9.	 ไม่มีลักษณะอื่นใด	 ที่ทำาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ	 เกี่ยวกับการดำาเนินงาน	
ของบริษัท

(2) การสรรหา และการแต่งตั้งผู้บริหารสูงสุด 

ในการสรรหาผู้มาดำารงตำาแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่	 หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	
ซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุด	 ขององค์กรนั้นคณะกรรมการสรรหา	 และพิจารณาค่าตอบแทน	
จะเป็นผู้พิจารณาเบื้องต้น	 ในการกลั่นกรองสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติ	 ครบถ้วน	 เหมาะสม	
มีความรู้ความสามารถ	ทักษะ	 และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำาเนินงานของบริษัท	 และ	 
เข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี	 และสามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์	 เป้าหมายที่ 
คณะกรรมการบริษัทกำาหนดไว้	และ	นำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

การกำากับดูแลกิจการดำาเนินงานของบริษัทย่อย

การเสนอชื่อ	 และใช้สิทธิออกเสียงแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการในบริษัทย่อยต้องได้รับอนุมัติจาก 
คณะกรรมการบริษัท	 โดยบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อย	มีหน้าที่ดำาเนินการ 
เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อย	 และบริษัทได้กำาหนดให้บุคคลที่ได้รับแต่งต้ังนั้น	 ต้องได้รับ 
อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะไปลงมติ	 หรือใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องที่สำาคัญ 
ในระดบัเดยีวกบัท่ีตอ้งไดร้บัอนมุตัจิากคณะกรรมการบริษัท	หากเป็นการดำาเนินการโดยบริษัทเอง	
ท้ังน้ีการส่งกรรมการเพ่ือเป็นตัวแทนในบริษัทย่อยดังกล่าวเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท

		 นอกจากน้ี	 บุคคลที่ ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีข้อบังคับในเรื่อง 
การทำารายการเกี่ยวโยง	การได้มาหรือจำาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์หรือการทำารายการสำาคัญอ่ืนใด 
ของบริษัทดังกล่าวให้ครบถ้วนถูกต้อง	 และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูล	 
และการทำารายการข้างต้นในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัท	 รวมถึงต้องกำากับดูแล 
ให้มีการจัดเก็บข้อมูล	และการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยให้บริษัทสามารถตรวจสอบ	และรวบรวม
มาจัดทำางบการเงินรวมได้ทันกำาหนดด้วย
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การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีการดูแล	 เร่ืองการใช้ข้อมูลภายในตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี	 โดยสรุปเป็น	
นโยบายสำาคัญ	ดังนี้

(1)	บริษัทได้กำาหนดให้กรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงาน	มีหน้าที่รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือ
ครองหลกัทรพัย	์ตอ่สำานกังานคณะกรรมการ	ก.ล.ต.	ตามมาตรา	59	แหง่พระราชบัญญัติหลักทรพัย	์
และตลาดหลักทรัพย์	 พ.ศ.	 2535	ภายใน	 3	 วัน	 นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครอง	
หลกัทรัพย์	และให้แจง้ให้เลขานกุารบริษทัรบัทราบเพือ่จดัทำาบันทกึการเปลีย่นแปลง	และสรปุจำานวน	
หลักทรัพย์ของกรรมการ	 และผู้บริหารเป็นรายบุคคล	 เพื่อนำาเสนอให้แก่คณะกรรมการบริษัท	
รับทราบในการประชุมครั้งถัดไป

(2)	กรรมการ	ผู้บริหาร	 และพนักงานห้ามนำาข้อมูลงบการเงิน	 หรือข้อมูลอื่นที่มีผลกระทบต่อ	 
ราคาหลักทรัพย์ของบริษัทไปเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้อง	 และห้าม 
ทำาการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วง	 1	 เดือน	 ก่อนที่ข้อมูลงบการเงินหรือข้อมูลอื่นที่มีผลกระทบ 
ต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน	 และต้องไม่ซื้อขายหลักทรัพย์จนกว่า 
จะพ้นระยะเวลา	24	ชั่วโมง	นับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณะทั้งหมดแล้ว

ทั้งนี้	 ในปี	 2562	 ที่ผ่านมา	 ไม่ปรากฏการกระทำาความผิดของกรรมการ	 ผู้บริหารระดับสูง	 
และพนักงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในแต่อย่างใด

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

(1)	ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี	(Audit	Fee)

บริ ษัท 	 และบริษัท ย่อย	 จ่ ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้ แก่ 	 สำ า นักงานสอบบัญชี 	 
บริษัท	สอบบัญชีธรรมนิติ	จำากัด	ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามีจำานวนเงินรวม	1,050,000	บาท

(2)	ค่าบริการอื่น	(Non-Audit	Fee)

	 -ไม่มี-



รายงานประจำาปี148 149บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำากัด (มหาชน)

การปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ 

ในการปฏิบัติตามหลักการ	 และแนวปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ตามหลัก	 
CG	 Code	 ฉบับปี	 2560	 คณะกรรมการบริษัทได้เล็งเห็น	 และคำานึงถึงการนำาหลักปฏิบัติตาม	 
CG	Code	ฉบับปี	 2560	 ไปปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัทฯ	 โดยในปีที่ผ่านมา	 บริษัทฯ	
ยังคงปฏิบัติตามหลัก	CG	Code	อย่างต่อเนื่อง	ซึ่งประกอบด้วย	8	หมวดหลัก	ดังนี้

	 หลักปฏิบัติ	1:		 ตระหนักถึงบทบาท	 และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในฐานะ 
ผู้นำาองค์กรที่สร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน

	 หลักปฏิบัติ	2	:		กำาหนดวัตถุประสงค์	และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน

	 หลักปฏิบัติ	3	:		เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล

	 หลักปฏิบัติ	4	:		สรรหา	และพัฒนาผู้บริหารระดับสูง	และการบริหารบุคลากร

	 หลักปฏิบัติ	5	:		ส่งเสริมนวัตกรรม	และการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ

	 หลักปฏิบัติ	6	:		ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง	และการควบคุมภายในที่เหมาะสม

	 หลักปฏิบัติ	7	:		รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงิน	และการเปิดเผยข้อมูล

	 หลักปฏิบัติ	8	:		สนับสนุนการมีส่วนร่วม	และการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

อย่างไรก็ตาม	 สำาหรับหลักปฏิบัติที่บริษัทฯ	 ยังไม่สามารถหรือยังไม่ได้นำาไปหรับใช้นั้น	
คณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณา	 และศึกษาแนวทางการดำาเนินการที่ เหมาะสม	 
เพื่อให้มีการพิจารณาทบทวนเป็นประจำาทุกปี	 ทั้งนี้ ในปี	 2562	 มี เรื่องสำาคัญที่บริษัทฯ	 
ยังไม่ได้ปฏิบัติ	ดังนี้

 

ข้อเสนอแนะ คำาชี้แจง
คณะกรรมการควรระบุวาระ	 การดำารงตำาแหน่งของ	
กรรมการอสิระ	ไวอ้ยา่งชดัเจนในนโยบายกำากับดแูลกจิการ	
โดยควรกำาหนดไว้ไม่เกิน	9	ปี	โดยไม่มีข้อยกเว้น

คณะกรรมการบริษัทยังไม่ได้กำาหนดนโยบาย	เรื่องนี้เนื่อง
จากกรรมการอิสระยังคงสามารถปฏิบัติงาน	ด้วยความปน็	
อิสระโดยไม่มีผลประโยชน์ส่วนตัว	 ที่อาจขัดแย้งกับ	
ผลประโยชนข์องบรษิทัฯ	และตดัสนิใจโดยคำานงึถงึประโยชน	์
สูงสุดของบริษัทฯ	 ตลอดจนมีความเป็นอิสระจาก	
ฝ่ายบริหาร	และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ	



รายงานประจำาปี150 151บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำากัด (มหาชน)

ความรับผิดชอบต่อสังคม
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นโยบายภาพรวม

ตามนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี	 และคู่มือจรรยาบรรณสำาหรับกรรมการ	 ผู้บริหาร	
และพนักงานฉบับปรับปรุงใหม่	 พ.ศ.	 2562	 ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	 
ครั้งท่ี	 9/2562	 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่	 14	 สิงหาคม	 2562	 บริษัทฯ	 ได้ตระหนักถึงความสำาคัญ	
ของความรับผิดชอบต่อสังคม	 และสิ่งแวดล้อม	 รวมทั้งมุ่งเน้นท่ีจะพัฒนาบุคลากร	 และองค์กร 
ใหเ้ตบิโตอยา่งยัง่ยนืรว่มกบั	คูค่า้	ลกูคา้	ผูถ้อืหุ้น	พนัธมติร	พนกังาน	และสังคม	ทำาให้บริษัทฯ	ยึดมัน่	
และปลูกจิตสำานึกให้พนักงานทุกคน	 นำาแนวคิดดังกล่าวมาเปล่ียนเป็นกิจกรรม	 เพื่อสังคม	
และสิ่งแวดล้อม	ดังนี้

1.	 การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทได้กำาหนดแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ	(Business	
Ethics)	 โดยคำานึงถึงความรับผิดชอบซึ่งไม่เพียงแต่ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำาหนด	 เท่านั้น	
แต่ยังรวมถึงการไม่กระทำาการใดๆ	 ที่เป็นการละเมิด	 /	 ริดรอนสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	
เหล่านั้นด้วย	โดยมีรายละเอียดตามที่ได้แสดงไว้ในรายงานการกำากับดูแลกิจการ

2.	 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

บรษิทัมอีดุมการณ	์และความเช่ือมัน่วา่	การดำาเนนิธรุกิจอย่างมคีณุธรรม	และเป็นธรรมแก่ทกุฝา่ย	
โดยปฏบิตัติามกฎหมาย	และยดึหลกัจริยธรรม	โปร่งใส	และสามารถตรวจสอบได	้มคีวามรบัผดิชอบ	
ต่อสังคม	 และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม	 ตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี	 จะทำาให้บริษัทพัฒนา 
ไปสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน	

3.	 การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทเคารพ	 และสนับสนุนหลักการด้านสิทธิมนุษยชน	 โดยให้ความสำาคัญ	 และยึดถือเป็น 
นโยบายหลักในการดำาเนินธุรกิจไปสู่ความย่ังยืน	 ซึ่งเป็นรากฐานของการดำาเนินธุรกิจ 
อย่างมีคุณค่า	 และมีประสิทธิภาพ	 โดยปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเสมอภาค	 เท่าเทียมกัน	
โดยไมม่กีารแบง่แยก	เช้ือชาต	ิสผีวิ	ถิน่กำาเนดิ	ศาสนา	เพศ	อายุ	หรอืความพกิารใดๆ	ทีไ่มเ่กีย่วขอ้ง	
ตอ่การปฏบิตังิาน	ตลอดจนสอดส่องดแูลไมใ่หบุ้คลากรของบรษัิท	เขา้ไปมส่ีวนรว่มหรอืเกีย่วขอ้ง
กับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน	ตลอดจนไม่ใช้แรงงานผิดกฎหมาย	และตระหนักถึงความสำาคัญ	
ในเรื่องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์	 เท่าเทียมกัน	 ความเป็นธรรม	 โดยไม่เลือกปฏิบัติต่อพนักงาน	 
เพราะความแตกต่างในบุคลิกลักษณะส่วนบุคคล	บริษัทตระหนักว่าพนักงานเป็นปัจจัยสำาคัญ	
ในการสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ	จึงให้ความสำาคัญในการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม	
ทั้งในเรื่องการให้โอกาส	 การให้ผลตอบแทน	 ตลอดจนจัดระบบการทำางานให้พนักงาน 
มคีวามปลอดภัยในชวีติ	ทรพัยส์นิ	มสีขุอนามัยทีด่	ีพฒันาพนกังานเพ่ือฝกึทกัษะ	และเพิม่พูนศกัยภาพ	
ควบคูก่บัการพฒันาคุณธรรม	เพือ่ให้พนกังานเปน็ผูม้คีวามสามารถ	และเป็นคนดขีองสังคมอกีดว้ย
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4.	 การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษทัใหค้วามสำาคญัในการปฏบิตัติอ่พนกังานอยา่งเปน็ธรรม	และใหค้วามเคารพ	ตอ่ความเปน็ธรรม	
และใหค้วามเคารพตอ่ความเปน็ปจัเจกชน	และศกัดิศ์รขีองความเปน็มนษุย	์ตามหลกัสทิธมินษุยส์ากล	
และหลักจริยธรรม	 เพื่อนำา ไปสู่ความสงบสุขในสังคม	 และสร้างความเจริญเติบ โต	
ให้องค์กรด้วยความยั่งยืน

บริษัทจัดให้มีการดูแลด้านความปลอดภัยในการทำางาน	 ดูแลรักษาสภาพแวดล้อม	 
และจัดระบบการทำางานให้พนักงานมีความปลอดภัยในชีวิต	 และทรัพย์สินรวมถึงสุขอนามัยที่ดี	
โดยมีแนวปฏิบัติ	ดังนี้

 » กำาหนดให้มีนโยบายความปลอดภัย	และอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ

 » วเิคราะห	์และหามาตรการเพือ่ควบคมุความเส่ียงดา้นความปลอดภัย	และอาชวีอนามยั	
ในการทำางาน	 รวมถึงจัดให้มีระบบป้องกันมลพิษที่อาจเกิดขึ้นระหว่างปฏิบัติงาน	 จัดให้มี	
สถานที่ทำางานที่สะอาด	เพื่อความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้น

 » สื่อสาร	 ให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับข้อกำาหนดว่าด้วยวิธีปฏิบัติที่ปลอดภัย	
ที่ปลอดภัยในการทำางานต่างๆ	 และให้แน่ใจว่าพนักงานเข้าใจ	 และทำาตามระเบียบปฏิบัติ	
ได้ถูกต้อง

 » จดัหาอปุกรณค์วามปลอดภยั	และอปุกรณคุ้์มครองความปลอดภยัสว่นบคุคลทีจ่ำาเปน็	
ให้แก่พนักงาน

 » ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย	และอาชีวอนามัยในการทำางาน

 » ให้พนักงานมีส่วนร่วมในระบบบริหารจัดการความปลอดภัย	 อาชีวอนามัย	
และสิ่งแวดล้อม	และเคารพสิทธิของพนักงาน

5.	 ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทยึดหลัก	 และดำาเนินการตามนโยบายที่ตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า	บริหารจัดการ	
ผลิตภัณฑ์	 และบริการของบริษัทแก่ลูกค้าอย่างมีมาตรฐาน	 และมีจริยธรรมภายใต้หลักการ	
ดำาเนินงาน	ดังนี้

 » มุ่งม่ันท่ีจะจัดหา	พัฒนาผลิตภัณฑ์	และบริการเพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้า

 » ส่งมอบผลิตภัณฑ์	และบริการที่มีคุณภาพภายใต้เงื่อนไขที่เป็นธรรม

 » ให้ข้อมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑ์	 และบริการที่ถูกต้อง	 เพียงพอ	 เพื่อให้ลูกค้ามีข้อมูล	
เพียงพอในการตัดสินใจ	 โดยไม่มีการกล่าวเกินความเป็นจริง	 ทั้งในการโฆษณา	
หรือในการสื่อสารช่องทางอื่นๆ	 กับลูกค้า	 อันเป็นเหตุให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจผิด	
เกี่ยวกับคุณภาพ	ปริมาณ	หรือเงื่อไขใดๆ	ของสินค้าหรือบริการ

 » จัดให้มีกระบวนการที่สามารถให้ลูกค้าแจ้งถึงปัญหาหรือการให้บริการท่ีไม่เหมาะสม	 
เพ่ือที่บริษัทจะได้ป้องกันแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว	 และนำาข้อมูลดังกล่าว 
ไปปรับปรุงหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์	และการให้บริการดังกล่าวต่อไป

 » รักษาข้อมูล	และความลับของลูกค้า	โดยไม่นำาไปเปิดเผยหรือใช้ประโยชน์ในทางมิชอบ
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6.	 การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะดำาเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม	 โดยปฏิบัติตาม	
ข้อกำาหนดต่างๆ	 ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด	 มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า	
พัฒนากระบวนการผลิตเพื่อป้องกัน	 และลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม	 และส่งเสริมการพัฒนา	
บุคลากรให้มีความรู้	 และความตระหนักในด้านส่ิงแวดล้อม	 และความรับผิดชอบต่อสังคม	 
พร้อมทั้งนำาไปสู่การปฏิบัติอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร	และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

7.	 การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

	 นโยบายในการพัฒนาด้านความรับผิดชอบทางสังคม	ที่บริษัทได้ดำาเนินการในปีที่ผ่านมา	
ล้วนแต่เป็น	 CSR	 in	 process	 ที่บูรณาการกับการดำาเนินงานของบริษัท	 จากการที่บริษัท	 
เป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องการสร้างที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพ	 เราเล็งเห็นว่าที่อยู่อาศัยท่ีมีคุณภาพ	 
จะทำาให้ชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนดีขึ้น	 ด้วยประสบการณ์ที่ส่ังสมมานานในการดำาเนินธุรกิจ 
บริษัทมีความพร้อมทั้งในแง่องค์ความรู้ 	 ประสบการณ์	 และความสามารถที่จะถ่ายทอด 
ให้แก่บุคลากรภายในแต่ละบุคคลเพื่อนำาไปพัฒนาทักษะของตนเอง	 หรือต่อยอดความรู้ 
ให้เป็นประโยชน์แก่สังคม	นอกจากนี้บริษัทยังมุ่งมั่นที่จะสร้างบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถใน
การพัฒนาที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพทั้งในด้านการก่อสร้าง	 การบริหารการจัดการในด้านต่างๆ	 
รวมถึ งการมี ความ รับ ผิดชอบ ต่อ สังคม 	 ซึ่ ง เ มื่ อ มี การผ ลิตบุ คลากร ท่ีมี ความรู้ 	 
และความรับผิดชอบที่ดีมากขึ้นในสังคมบุคคลเหล่านี้จะร่วมกันผลิตผลงาน	 และส่ิงก่อสร้าง 
ท่ีได้มาตรฐาน	 อันเป็นรากฐานที่สำาคัญในการสร้างสรรค์สังคม	 ให้เป็นสังคมที่มีการพัฒนา 
อย่างยั่งยืนได้

8.	 การมีนวัตกรรม	 และเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำาเนินงานที่มี 
ความรับผิดชอบต่อสังคม	สิ่งแวดล้อม	และผู้มีส่วนได้เสีย

การดำาเนินงาน และการจัดทำารายงาน 

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

	 ในช่วงไตรมาสที่สามของปี	2562	บริษัทได้ปรับปรุงอาคารสำานักงาน	และสภาพแวดล้อมโดย
รวมของสำานักงานใหญ่เลขที่	900	อาคารต้นสนทาวเวอร์	ถนนเพลินจิต	แขวงลุมพินี	เขตปทุมวัน	
กรุงเทพฯ	โดยเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ทั้งภายใน	และภายนอกให้มีความสวยงาม	และเกิดความรู้
สึกที่เอื้อต่อการปฏิบัติงานของพนักงาน	และผู้บริหาร	ดังนี้

(1)	ปรับเปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์สำานักงานให้กับพนักงานในฝ่ายต่างๆ	ให้ได้รับความสะดวกสบาย

(2)	ปรับปรุงพื้นที่ส่วนกลางสำาหรับผู้บริหาร	 และพนักงานให้ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันในด้านต่างๆ	
ได้แก่	ห้องประชุมจำานวน	3	ห้อง	และพื้นที่สำาหรับเก็บอาหาร
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การควบคุมภายใน 
และการบริหารจัดการความเสี่ยง
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บริษัท	 พราว	 เรียลเอสเตท	 จำากัด	 (มหาชน)	 ตระหนักถึงความสำาคัญในการควบคุมภายใน	
แล ะการบริหารความ เสี่ ยง 	 เพื่ อ ให้มีการควบคุมดู แลการปฏิบัติ ให้ มี ปร ะสิทธิภาพ	
โดยมอบหมายต่อคณะกรรมการตรวจสอบ	 เป็นผู้รับผิดชอบการสอบทานระบบควบคุมภายใน	
อย่างเป็นอิสระ	ปราศจากการแทรกแซงจากบุคคลอื่น	 เพื่อสร้างความม่ันใจว่าระบบการควบคุม	
ภายในของบริษัทฯ	 มีความเหมาะสม	 และเพียงพอในการปกป้องทรัพย์สินของบริษัทฯ	
และรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ	บริษัทย่อย	 และผู้ถือหุ้น	 รวมไปถึงการป้องกันการเกิดทุจริต	
คอร์รัปชั่น	 หรือปัจจัยความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความขัดแย้ง 
ทางผลประโยชน์	 อีกทั้งให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอเพื่อให้ เกิดความโปร่งใส	 
สามารถตรวจสอบได้ตามแนวทางการกำากับดูแลกิจการที่ดี	

สรุปความเหน็ของคณะกรรมการบรษิัท	และคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับ
การควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 	 1/2563	 เมื่อวันที่ 	 26	 กุมภาพันธ์	 2563	
คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมิน	 ความเพียงพอ	 และความเหมาะสมของระบบการควบคุม	 
ภายในจากรายงานผลการประเมนิของคณะกรรมการตรวจสอบ	ในดา้นตา่งๆ		เพือ่ใหม้ัน่ในวา่บรษิทัฯ	
ให้ความสำาคัญต่อการควบคุมภายในที่เหมาะ	 และการบริหารความเสียงที่เพียงพอ	 จึงให้มี 
การควบคุมภายในตามมาตรฐานสากล	ครอบคลุมทั้ง	8	ส่วนสำาคัญ	ได้แก่	

	 1.	 สภาพแวดล้อมในองค์กร	(Internal	Environment)	

	 2.	 การกำาหนดวัตถุประสงค์	(Objective	Setting)

	 3.	 การบ่งชี้เหตุการณ์	(Event	Identification)

	 4.	 การประเมินความเสี่ยง	(Risk	Assessment)

	 5.	 การตอบสนองความเสี่ยง	(Risk	Response)

	 6.	 กิจกรรมการควบคุม	(Control	Activities)

	 7.	 สารสนเทศ	และการสื่อสาร	(Information	and	Communication)

	 8.	 การติดตามประเมินผล	(Monitoring)
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1.	 สภาพแวดล้อมในองค์กร	(Internal	Environment)	
บริษัทฯ	 เล็งเห็นถึงความสำาคัญต่อการบริหารภายในองค์กร	 เพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 
ในการประกอบธุรกิจ	 ด้วยความสามารถ	 อีกทั้งเพื่อให้ เ กิดการสร้างเป็นวัฒนธรรม 
ในการควบคุมภายในที่ดี	โดยให้มีการแบ่งแยกอำานาจหน้าที่จากคณะกรรมการบริหาร	ในการมอบ
การปฏิบัติงานให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบอย่างเป็นอิสระ	 เพื่อไม่ให้เกิดความเอ้ือเฟื้อ 
ทางผลประโยชน์แก่คณะกรรมการบริษัท	ผู้บริหาร	 และพนักงานทุกคน	ซึ่งมีการจัดทำานโยบาย	 
และขอ้ปฏบัิติทีเ่ก่ียวกับจรรยาบรรณธรุกจิอย่างเปน็ลายลกัษณอ์กัษร	เพือ่ใหบ้คุลากรภายในบรษิทัฯ	
รับทราบ	 โดยกำาหนดเป็นกรอบการปฏิบัติงาน	 เช่น	 นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์	 
นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปช่ัน	 เป็นต้น	 อีกทั้งมีกระบวนการติดตาม	 และประเมินผล 
การปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณธุรกิจที่กำาหนดไว้	 เพื่อให้องค์กรมีการปฏิบัติงานที่เหมาะสม 
โดยแท้จริง

คณะกรรมการบริษัท	 ได้กำาหนดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน	 มีการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
ที่เป็นอิสระ	 ทั้งในการตรวจสอบ	 เพื่อควบคุมความเสี่ยงภายในขององค์กร	 และประเด็นอื่นๆ	
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ	อีกทั้งในส่วนของการประเมินผล	การติดตามผล	และการสร้างความเชื่อมั่น
ต่อองค์กร	 โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในสามารถรายงานผลการตรวจสอบตรงต่อ 
คณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง	ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเป็นบุคลากรที่มากไปด้วยความรู้	
ความสามารถ	 ความเชี่ยวชาญในธุรกิจของบริษัทฯ	 ทำาให้เกิดความเชื่อมั่นได้ว่าจะมีการ 
ควบคุมภายในที่เหมาะสม	 อีกทั้งมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานจากคณะกรรมการบริหาร	
และผู้บริหาร	 โดยการดำาเนินงานดังกล่าว	จะสามารถตอบสนองการวัตถุประสงค์การตรวจสอบ	
ภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ	และประสิทธิพล

คณะกรรมการบริษัท	ได้กำาหนดโครงสร้างของการบริหารองค์กรอย่างชัดเจน	โดยมีการกำาหนด
ผู้บังคับบัญชาในการบริหารงานในแต่ละสายงาน	 ซึ่งกำาหนดกรอบความรับผิดชอบให้อำานาจ 
ในการตัดสินใจ	อนุมัติ	เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างชัดเจน	และสามารถตรวจสอบได้	โดยการ	
กำาหนดผู้บังคับบัญชาในแต่ละสายงานนั้นเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ	อีกทั้งยังสามารถพัฒนา
พนักงานภายใต้การบังคับบัญชาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.	 การกำาหนดวัตถุประสงค์	(Objective	Setting)
บริษัทฯ	มีการกำาหนดวัตถุประสงค์ในการบริหารความเส่ียง	 จากทั้งภายใน	 และภายนอกองค์กร	 
โดยกำาหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในทำาการประเมินความเสี่ยงที่อาจส่งผลต่อองค์กร	และรายงาน	
ต่อคณะกรรมการบริหาร	 และคณะกรรมการตรวจสอบถึงความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้น	 เพื่อให้ 
มีการกำาหนดการตอบสนองความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นต่อองค์กร	 เพื่อให้สอดคล้องต่อความเส่ียง 
ที่องค์กรสามารถยอมรับได้

3.	 การบ่งชี้เหตุการณ์	(Event	Identification)
บริษัทฯ	 ให้ความสำาคัญต่อเหตุการณ์ที่อาจส่งผลต่อการบริหารองค์กร	 เพื่อไม่ให้ความเส่ียง 
ดังกลา่วสง่ผลกระทบตอ่การบรหิารองค์กร	โดยกำาหนดให้มกีารศกึษาขอ้มลูทีอ่าจเป็นปจัจยัเสีย่ง	
ต่อองค์กรจากทั้งภายในองค์กร	 และภายนอกองค์กร	 รวมไปถึงการดำาเนินธุรกิจในปัจจุบัน	 
เพ่ือทำาการรวบรวมความเสี่ยงดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริหาร	พิจารณากำาหนดนโยบาย 
ในการตอบสนองความเสี่ยงดังกล่าว	โดยเป็นแนวทางการตอบสนองอย่างเหมาะสม
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4.	 การประเมินความเสี่ยง	(Risk	Assessment)
บริษัทฯ	 ได้มีการตระหนักถึงความเสี่ยงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน	 ซึ่งมีการ 
ประเมนิความเสีย่งจากธรุกิจทีด่ำาเนินงาน	และการปฏบิตังิานภายในบรษิทั	ทัง้คณะกรรมการบรหิาร	
ได้กำาหนดให้มีการรับมือต่อความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น	 ซึ่งมีการกำาหนดเป้าหมายการตรวจสอบ 
ท่ีป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่จะส่งผลกระทบต่อองค์กร	 โดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน	 
ได้ทำาการประเมินความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับองค์กรทั้งจากภายใน	 และภายนอกองค์กร	 
สอดคล้องกับรูปแบบการดำาเนินธุรกิจของบริษัท	ทุกระดับปฏิบัติงานขององค์กร	ทุกหน่วยงาน	
ทุกตำาแหน่งการปฏิบัติงาน	 รวมไปถึงความเสี่ยงทางการดำาเนินงาน	การปฏิบัติตามกฏเกณฑ์	 
และความเสีย่งจากภายนอกทีอ่าจสง่ผลตอ่ธรุกจิ	เพือ่ใหม้กีารกำาหนดหวัขอ้สำาหรับการตรวจสอบ	
อย่างครบถ้วนเป็นต้น	 ซี่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ	 และกำาหนดมาตรการ	
ในการควบคุม	 ป้องกัน	 และตอบสนองความเสี่ยงทั้งในเชิงลบ	 และเชิงบวก	 เพื่อให้มีการ 
บริหารความเสีย่งอยา่งเหมาะสม	จากผูท้ีม่หีนา้ทีใ่นการรบัความเสีย่งดงักลา่ว	ทัง้ใหม้กีารพจิารณา	
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นต่อองค์กรอย่างเป็นประจำา	 เพื่อสามารถปรับเปลี่ยนแนวทางการตรวจสอบ	 
เพื่อให้มีการตอบสนองความเสี่ยงอย่างเป็นปัจจุบัน

5.	 การตอบสนองความเสี่ยง	(Risk	Response)
บริษัทฯ	มีการตอบสนองความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	จากทั้งภายในองค์กร	ที่เกิดจากการตรวจสอบ
จากฝ่ายตรวจสอบภายใน	 และจากภายนอกองค์กร	 เช่น	 ผลกระทบต่อประเภทธุรกิจ	 หรือ	
ผลกระทบทางเศรษฐกิจ	 เป็นต้น	 โดยคณะกรรมการบริหารมีหน้าที่รับความเส่ียงของภาพรวม 
ทัง้องคก์ร	รวมไปถึงการบริหารความเสีย่งโดยวธิกีารตา่งๆ	อย่างเหมาะสม	และใหผู้ม้อีำานาจสงูสดุ	
ในแต่ละสายงานมีหน้าที่ในการพิจารณาความเส่ียงที่เกิดขึ้นดังกล่าว	 และหาแนวทางในการ 
ตอบสนองความเสี่ยง	เพื่อให้ความเสี่ยงดังกล่าว	อยู่ในส่วนที่องค์กรสามารถยอมรับได้	

6.	 กิจกรรมการควบคุม	(Control	Activities)	
คณะกรรมการบริษัท	 ได้มีการกำาหนดขอบเขต	อำานาจการอนุมัติ	 หน้าที่	 และความรับผิดชอบ	
อย่างชัดเจน	 ตามกรอบโครงสร้างการปฏิบัติงานขององค์กร	 มีการแบ่งแยกหน้าท่ี  
การปฏิบัติงานอย่างชัดเจน	 เพื่อให้ผู้บริหาร	 และพนักงานทุกคนนำาไปปฏิบัติตาม	ทั้งกำาหนด 
ใหม้กีารจดัทำาแนวทางการดำาเนนิการในการควบคุมความเส่ียงทีอ่าจจะเกดิขึน้อย่างเป็นมาตรการ	
อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร	 เช่น	 การกำาหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานสำาหรับทุกหน่วยงาน 
ภายในองค์กร	 เป็นต้น	อีกทั้งยังมีการกำาหนดการควบคุมให้มีความหลากหลายต่อองค์กร	 เช่น	 
นโยบายการป้องกันการเกิดทุจริตคอร์รัปชั่น	 หรือการกำาหนดการควบคุมให้สอดคล้อง 
ตามที่กฏหมายกำาหนด	 เป็นต้น	 โดยการกำาหนดดังกล่าว	 เพ่ือใช้ในการควบคุมต่อความเสี่ยง 
ที่อาจเกิดขึ้น	ทั้งต่อภายใน	 และภายนอกองค์กร	นอกจากนั้นคณะกรรมการบริษัทให้ความสนใจ 
ในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อนำามาปรับใช้ตามโครงสร้างขององค์กร	 โดยมุ่งเน้น	
ในส่วนของความเหมาะสม	 และความปลอดภัยขององค์กรเป็นหลัก	 นอกจากนี้บริษัทกำาหนด 
กระบวนการติดตามการปฏิบัติงานของบริษัทย่อย	 เพ่ือให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกบริษัท	 
โดยมีการทบทวนการควบคุมทั้งหมดอย่างเป็นประจำา	 เพื่อรองรับความเส่ียงที่อาจปรับเปลี่ยน 
ไปตามแต่ละช่วงเวลาได้อย่างทันท่วงที
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7.	 สารสนเทศ	และการสื่อสาร	(Information	and	Communication)
บริษัทฯ	ตระหนักถึงความสำาคัญในพัฒนาระบบสารสนเทศ	และการส่ือสารข้อมูลให้มีความเหมาะสม 
ต่อลักษณะธุรกิจที่ดำาเนินธุรกิจ	 เพื่อให้มีความทันสมัย	 ทั้งในส่วนอุปกรณ์	 และระบบปฏิบัติการ	
ที่นำามาใช้	สามารถเข้าถึงการใช้งานได้ทันที	แต่ทว่ายังคงรักษาความปลอดภัยต่อการใช้งาน	โดย
สามารถนำามาปรับใช้เพื่อประโยชน์สูงสุด	 ต่อคณะกรรมการบริหารเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน	
และประกอบการตัดสินใจ	โดยเป็นข้อมูลที่มีความถูกต้อง	และมีประสิทธิภาพ	อีกทั้งสามารถนำามา
ใช้ภายในองค์กรได้อย่างเหมาะสม	รวมไปถึงกำาหนดช่องทางการส่ือสารท้ังในส่วนของการเปิดเผย	
ข้อมูลที่มีความสำาคัญต่อทั้งภายในและภายนอก	 นอกจากนี้ ยังกำาหนดช่องทางในการ 
รับเรื่องร้องเรียน	 ความคิดเห็น	 หรือแจ้งเบาะแส	 ที่ เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่น	
การกระทำาที่ผิดต่อกฏหมาย	จากบุคคลที่มีส่วนได้เสียต่อบริษัทหรือบุคคล	เพื่อนำาข้อมูลดังกล่าว
มาทำาการตรวจสอบ	 เพื่อหาความชัดเจน	 หรือให้มีการปรับปรุงแก้ไขให้เกิดความเหมาะสม	 
และเกิดความเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

8.	 กิจกรรมการกำากับติดตาม	และประเมินผล	(Monitoring	Activities)
บริษัทฯ	 ให้ความสำาคัญต่อการกำากับติดตาม	 และประเมินผลว่าสอดคล้องกับเป้าหมาย	
การดำาเนินงาน	 จริยธรรมธุรกิจ	 และข้อกำาหนดต่างๆ	 ที่ ได้กำาหนดไว้หรือไม่	 รวมไปถึง	
การปฏิบัติงานของผู้บริหาร	 และพนักงาน	 ว่ามีผลกระทบต่อองค์กรหรือไม่	 เพื่อใช้ประกอบ 
การพจิารณาว่าตอ้งมกีารปรับปรุงหรือพฒันาเพ่ิมเตมิในสว่นใดหรอืไม	่และมกีารกำาหนดดำาเนนิงาน	
ในสว่นนีต้ามกรอบระยะเวลาทีก่ำาหนด	จากทัง้การประเมนิตนของผูป้ฏิบตังิาน	และการประเมินจาก	
หน่วยงานตรวจสอบภายใน	ซึ่งมีวิธีการปฏิบัติที่มีมาตรฐานการตรวจสอบ	และรายงานผลแก่ผู้มี
อำานาจรับผิดชอบความเสี่ยง	 รวมไปถึงให้มีการรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบหรือ 
คณะกรรมการบริษัท	 เพื่อพิจารณาตัดสินใจอีกครั้ง	 โดยหลังจากท่ีได้รับการประเมินผลดังกล่าว	
แล้วนั้น	 สามารถที่จะทำาการแก้ไขความเส่ียงที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที	 ด้วยวิธีการตอบสนอง 
ความเสี่ยงอย่างเหมาะสมในแต่ละเหตุการณ์

สรุปความเห็นได้ว่า	บริษัทมีระบบการควบคมุภายในที่เพียงพอ	 และเหมาะสมกับการดำาเนินธุรกิจ 
ไม่มีข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบการควบคมุภายในที่เป็นสาระสำาคัญ	สามารถป้องกันทรัพย์สินจาก
การท่ีผู้บริหารนำาไปใช้โดยมิชอบหรือไม่มีอำานาจ	 รายงานทางการเงินของบริษัทจัดทำาขึ้นตาม	
หลักการบัญชีท่ีรับรองโดยท่ัวไป	การเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินมีความถูกต้องเช่ือถือได้	
การดำาเนินธุรกิจของบริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์	 และตลาดหลักทรัพย์	 
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องครบถ้วน

หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ	
ปัจจุบันหัวหน้าสายงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ	 คือ	 นายศักดินา	พานิช	 ดำารงตำาแหน่ง	 
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน	 จบการศึกษาปริญญาตรี 	 สาขาบัญชี บัณฑิต	
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ	 ได้รับการอบรมจากสมาคมผู้ตรวจสอบภายใน	หลักสูตร	ประกาศนียบัตร 
ผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย	 โดยมีความรู้ความสามารถในสายงานด้านตรวจสอบภายใน 
มากกว่า	 5	 ปี	 ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องกับธุรกิจพัฒนาอสังริมทรัพย์	 และ	 ก่อสร้าง	 ซึ่งได้ผ่าน 
การพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบว่า	บุคคลดังกล่าว	มีความรู้	ความสามารถ	เพียงพอ	
ต่อการปฏิบัติงานดังกล่าว	ทั้งน้ีการพิจารณา	 และอนุมัติ	 แต่งต้ัง	ถอดถอน	 โยกย้ายตำาแหน่ง 
หวัหนา้สายงานตรวจสอบภายในของบรษัิทฯ	จะต้องผา่นการอนมุติัจากคณะกรรมการตรวจสอบ
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รายการระหว่างกัน
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อัต

รา
ดอ

กเ
บี้ย
ขอ
ง	

สิน
เชื่
อ	
โค
รง
กา
รที่
บริ
ษัท
มีอ
ยู่กั
บธ
นา
คา
รพ
าณิ

ชย์
ใน
ปร
ะเท
ศ

	-	
ดอ
กเ
บี้ย
จ่า
ย

1.
46

0.
35

ดอ
กเ
บีย้
จา่
ยข
อง
เง
นิก
ูย้ืม
ระ
ยะ
สัน้
		อ
ตัร
าด
อก
เบ
ีย้	

M
O
R	
ต่อ
ปี

กา
รค
ำาน
วณ

ดอ
กเ
บี้ย
เป
็นไ
ปต
าม
สัญ

ญ
าเ
งิน
กู้

ใน
ระ
หว
่าง
ปี	
บร
ิษัท
ได
้ชำา
ระ
คืน
เง
ินต
้นแ
ละ
ดอ
กเ
บี้ย
	

ค้า
งจ
่าย
ทั้ง
หม
ดแ
ล้ว

2.
	บ
ริษ
ัท	
โฟ
คัส
	เว
ก	
คอ
ร์ป
อเ
รช
ั่น	
จำา
กัด
	
กา
รร
่วม
ค้า

ปร
ะก
อบ
ธรุ
กจิ
รว่
มล
งท
นุใ
นธุ
รก
จิบ
รหิ
าร

จัด
กา
ร	
ขย
ะแ
บบ

บูร
ณ
าก
าร
แล
ะธ
ุรก
ิจ 

ผล
ิตพ

ลัง
งา
นจ
าก
	เช
ื้อเ
พ
ลิง
ขย
ะ

	-
	บ
ริษ
ัท
ถื
อ
หุ้น

ใน
อั
ต
รา
ร้อ

ยล
ะ	
60
		

แล
ะม
อีำา
นา
จค
วบ
คมุ
รว่
มก
นัก
บั	
บริ
ษทั
	เว
ก	

เอ
เช
ีย	
จำา
กัด
	(ผ
ู้ร่ว
มล
งท
ุน)

	-
	น
าย
อ
นุ
ชา
	ส
ิห
น
าท

ก
ถ
าก
ุล
	เ
ป็
น	

กร
รม
กา
รผ
ู้มีอ
ำาน
าจ
ลง
นา
มข
อง
	บ
ริษ
ัท	

โฟ
คัส
	เว
ก	
คอ
ร์ป
อเ
รช
ั่น	
จำา
กัด

รา
ยก
าร
ขอ
งบ
ริษ
ัท

	-
	เง
ินใ
ห้ก
ู้ยืม
ระ
ยะ
สั้น
แล
ะด
อก
เบ
ี้ย

ค้า
งร
ับ

-
17

.7
8

ใน
ระ
หว่
าง
ปี	
25
61
	บ
ริษ
ัทใ
ห้ก
าร
ร่ว
มค
้าก
ู้ยืม
เงิ
น	

จำา
นว
น	
17
.6
3	
ล้า
นบ
าท
	ต
าม
ตั๋ว
สัญ

ญ
าใ
ช้เ
งิน

 
ชน
ดิจ
า่ย
คนื
เมื่
อ	
ทว
งถ
าม
	อ
ตัร
าด
อก
เบ
ีย้	
M
LR
+1
	

ต่
อปี

	แ
ละ
ไม
่มี
หล
ัก
ปร
ะก
ัน
	เ
พ
ื่อ
ให้
บร
ิษ
ัท
ย่อ

ย 
ขอ
งก
าร
ร่ว
มค

้าก
ู้ต่
อ	
โด
ยม
ีวัต

ถุป
ระ
สง
ค์	
เพ
ื่อ 

ก่อ
สร
้าง
อา
คา
รโ
รง
งา
นบ
ริห
าร
จัด
กา
รข
ยะ
	

อัต
รา
ดอ

กเ
บี้ย

อ้า
งอ
ิงจ

าก
	ธ
นา
คา
รพ

าณ
ิชย์

 
ใน
ปร
ะเท
ศ	
โด
ยส
ูงก
ว่า
อัต
รา
ดอ
กเ
บี้ย
ขอ
งส
ินเ
ชื่อ

 
ที่บ
ริษ
ัทก
ู้ยืม
จา
ก	
แห
ล่ง
เง
ินก
ู้	(ก
รร
มก
าร
)

บ
ริษ
ัท
	ไ
ด้
ทำ
าร
าย
ก
าร
ขา
ยเ
งิน

ลง
ทุ
น	

ทั้ง
หม
ดใ
นบ
ริษ
ัท	
โฟ
คัส
	เว
ก	
คอ
ร์ป
อเ
รช
ั่น	

จำา
กัด

	เ
มื่อ

วัน
ที่	
11
	ก
รก
ฎา
คม

	2
56
2		

ให้
แก
่น
าย
อน

ุช
า	
สิห

นา
ทก

ถา
กุล

	เ
ป็น

	
ผล
ให
้บร
ิษัท
ดัง
กล
่าว
สิ้น
สภ
าพ
ใน
	ก
าร
เป
็น

บร
ิษัท
กา
รร
่วม
ค้า
ขอ
งบ
ริษ
ัท

	-	
ดอ
กเ
บี้ย
รับ

1.
01

0.
15

ดอ
กเ
บีย้
รบั
จา
กเ
งนิ
ให
กู้ย้
มืร
ะย
ะสั้
น	
	อ
ตัร
าด
อก
เบ
ีย้	

M
LR
+1
	ต
่อป
ี	

กา
รค
ำาน
วณ

ดอ
กเ
บี้ย
เป
็นไ
ปต
าม
สัญ

ญ
าเ
งิน
กู้

ใน
ระ
หว่
าง
ปี	
บร
ิษ
ัท
ได
้รับ

ชำา
ระ
คื
นเ
งิน

ต้
นแ
ละ
	

ดอ
กเ
บี้ย
	ค
้าง
รับ
ทั้ง
หม
ดแ
ล้ว
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บุค
คล
/ก
ิจก
าร

 
ที่อ
าจ
มีค
วา
มข
ัดแ
ย้ง

คว
าม
สัม
พ
ันธ
์/ 

ลัก
ษณ

ะค
วา
มส
ัมพ

ันธ
์

ลัก
ษณ

ะข
อง
รา
ยก
าร

มูล
ค่า
รา
ยก
าร

 
(ล
้าน
บา
ท)

คว
าม
จำา
เป
็น/
รา
ยล
ะเอ
ียด

คว
าม
สม
เห
ตุผ

ลข
อง
รา
ยก
าร

ปี	
25
62

ปี	
25
61

3.
	บ
ริษ
ัท	
โฟ
คัส
	เว
ก	
บา
งน
า	
จำา
กัด

บร
ิษัท
ย่อ
ยข
อง
กา
รร
่วม
ค้า

ปร
ะก
อบ
ธุร
กิจ
บร
ิหา
รจ
ัดก

าร
ขย
ะ	
แบ
บ	

บูร
ณ
าก
าร
แล
ะธ
ุรก
ิจผ
ลิต
พ
ลัง
งา
นจ
าก
	

เช
ื้อเ
พ
ลิง
ขย
ะ

	-	ก
าร
รว่
มค
า้ถ
อืห
ุน้ใ
นอ
ตัร
า	ร
อ้ย
ละ
	9
9.
99

รา
ยก
าร
ขอ
งบ
ริษ
ัท

	-	
รา
ยไ
ด้ร
ับเ
หม
าก
่อส
ร้า
ง

1.
15

46
.4

6
บริ
ษัท

มีร
าย
ได้
จา
กก
าร
	ร
ับเ
หม
าก่
อส
ร้า
งอ
าค
าร
	

โร
งง

าน
บ
ริห
าร
	จ
ัด
ก
าร
ขย

ะจ
าก
บ
ริษ
ัท
ย่อ

ย	
ขอ

งก
าร
ร่ว

ม
ค้
า	
ซึ่ง

โค
รง

ก
าร
	ดั

งก
ล่
าว
	

แล
้วเ
สร
็จใ
นร
ะห
ว่า
งป
ี	2
56
2

ต
าม
สัญ

ญ
าท
ี่ต
ก
ลง

ร่ว
ม
กั
น
	ซ
ึ่ง
มี
ข้อ

ต
ก
ลง
	

ท
าง
กา
รค
้า	
ใน
ลัก

ษ
ณ
ะเ
ดี
ยว
กับ

ที่
กร
ะท
ำาก
ับ	

คู่ส
ัญ
ญ
าท
ั่วไ
ป	
ใน
สถ
าน
กา
รณ

์เด
ียว
กัน
	

บ
ริษ
ัท
ได
้ท
ำาร
าย
ก
าร
	ข
าย
เง
ิน
ลง

ทุ
น	

ใน
ก
าร
ร่ว
ม
ค้
าท
ั้ง
ห
ม
ด
เม
ื่อ
วัน

ที่
	1

1		
กร
กฎ
าค
ม	
25
62
	เป
็นผ

ลใ
ห้บ
ริษ
ัท	
	โฟ
คัส
	

เว
ก	
บา
งน
า	
จำา
กัด
	ส
ิ้นส
ภา
พ
	ใน

กา
รเ
ป็น

 
บร
ิษัท
ย่อ
ยข
อง
กา
รร
่วม
ค้า

	-	
รา
ยไ
ด้ค
่าบ
ริห
าร
จัด
กา
ร

1.
00

4.
20

บริ
ษัท
ให้
บร
กิา
รบ
ริห
าร
จดั
กา
รง
าน
	ด
า้น
สน
บัส
นนุ
	

ธุร
กิจ
	(
ba
ck
		
of
fic
e	
se
rv
ic
es
)	
กับ
บร
ิษัท

ย่อ
ย	

ขอ
งก
าร
รว่
มค
า้	ซ
ึง่ส
ญั
ญ
า	บ
รกิ
าร
ดัง
กล
า่ว
สิน้
สดุ
	

เม
ื่อเ
ดือ
นพ

ฤษ
ภา
คม
	2
56
2

ต
าม
สัญ

ญ
าท
ี่ต
ก
ลง

ร่ว
ม
กั
น
	ซ
ึ่ง
มี
ข้อ

ต
ก
ลง
	

ท
าง
กา
รค
้า	
ใน
ลัก

ษ
ณ
ะเ
ดี
ยว
กับ

ที่
กร
ะท
ำาก
ับ	

คู่ส
ัญ
ญ
าท
ั่วไ
ป	
ใน
สถ
าน
กา
รณ

์เด
ียว
กัน
	

	-
	ล
ูก
ห
นี้
ก
าร
ค้
า	
แล
ะล
ูก
ห
นี้
	

เง
ินป
ระ
กัน
	ผ
ลง
าน

-
25

.7
8

ลูก
หน
ี้ที่เ
กิด
จา
ก	
กา
รร
ับเ
หม
าก
่อส
ร้า
ง	
แล
ะก
าร
ให
้	

บ
ริก

าร
	
บ
ริห

าร
จั
ด
ก
าร

กั
บ
บ
ริษ

ัท
ย่
อ
ย	

ขอ
งก
าร
ร่ว
มค
้า

เป
็นไ
ปต
าม
ปก
ติธ
ุรก
ิจ
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บุค
คล
/ก
ิจก
าร

 
ที่อ
าจ
มีค
วา
มข
ัดแ
ย้ง

คว
าม
สัม
พ
ันธ
์/ 

ลัก
ษณ

ะค
วา
มส
ัมพ

ันธ
์

ลัก
ษณ

ะข
อง
รา
ยก
าร

มูล
ค่า
รา
ยก
าร

 
(ล
้าน
บา
ท)

คว
าม
จำา
เป
็น/
รา
ยล
ะเอ
ียด

คว
าม
สม
เห
ตุผ

ลข
อง
รา
ยก
าร

ปี	
25
62

ปี	
25
61

4.
	บ
ริษ
ัท	
พ
รา
ว	
รีส
อร
์ท	
หัว
หิน
	จ
ำาก
ัด

บร
ิษัท
ที่เ
กี่ย
วข
้อง
กัน

ปร
ะก
อบ
กิจ
กา
รโ
รง
แร
ม	

สถ
าน
ที่อ
อก
กำา
ลัง
กา
ย	
ให
้บร
ิกา
รส
นา
ม

กีฬ
าแ
ละ
กิจ
กร
รม
กา
รก
ีฬา
อื่น
ๆ	

	-
	ม
ีก
รร
ม
ก
าร
ร่ว
ม
กั
น
คื
อ
	น

าย
พ
สุ	

ลิ
ป
ต
พั
ล
ล
ภ
	แ
ล
ะน
าง

ส
าว
พ
รา
วพ

ุธ	
ลิป

ต
พั
ลล

ภ	
เป
็น
กร
รม
กา
รผ
ู้มี
อำา
นา
จ	

ลง
นา
มข
อง
บร
ิษัท
	พ
รา
ว	
รีส
อร์
ท	
หัว
หิน
	

จำา
กัด

รา
ยก
าร
ขอ
งบ
ริษ
ัทย
่อย

	-	
ซื้อ
ที่ด
ิน

1,
12

5.
00

-
ใน
ปี	
25

62
	บ
ริษ
ัท
	ห
ัวหิ

น	
อัล

ฟ
่า	
71

	จ
ำาก
ัด
	

(บ
ริษ
ัทย
่อย
)	ไ
ด้ซ
ื้อท
ี่ดิน
เน
ื้อท
ี่	7
	ไร
่	2
	ง
าน
	4
8.
8	

ต
าร

าง
ว
า	

ซึ่
ง
ตั้
ง
อ
ยู่
ที่
อำ
าเ
ภ
อ
	
หั
ว
หิ
น	

จัง
หว
ัดป
ระ
จว
บค
ีรีข
ันธ
์	จ
าก
บร
ิษัท
	พ
รา
ว	
รีส
อร
์ท	

หั
ว
หิ
น
	
จำ
าก

ัด
	
เพ
ื่อ
พ
ัฒ

น
าโ
ค
ร
ง
ก
าร
	

"In
te
rC
on
tin

en
ta
l	
Re
si
de
nc
es
	H
ua
	H
in
"	

โด
ยก
าร
กูย้
มืเ
งนิ
จา
กบ
รษิ
ทั	
จำา
นว
น	
55
0	
	ล
า้น
บา
ท	

กู้ย
ืมเ
งิน
จา
กธ
นา
คา
รพ
าณ

ิชย
์	ใน

ปร
ะเท
ศจ
ำาน
วน
	

5
5
0
	
ล้
าน

บ
าท

	
แล

ะอ
อ
ก
ตั๋
ว
สั
ญ
ญ
า	

ใช
้เงิ
นช
นิด
จ่า
ยค
ืนเ
มื่อ
ทว
งถ
าม
	(
ไม
่คิด

ดอ
กเ
บี้ย
)	

จำา
นว
น	
25
	ล
้าน
บา
ท	
ให
้กับ
บร
ิษัท
	พ
รา
ว	
รีส
อร
์ท	

หัว
หิน
	จ
ำาก
ัด

ต
าม
สัญ

ญ
าท
ี่ต
ก
ลง

ร่ว
ม
กั
น
	ซ
ึ่ง
มี
ข้อ

ต
ก
ลง
	

ท
าง
กา
รค
้า	
ใน
ลัก

ษ
ณ
ะเ
ดี
ยว
กับ

ที่
กร
ะท
ำาก
ับ	

คู่ส
ัญ
ญ
าท
ั่วไ
ป	
ใน
สถ
าน
กา
รณ

์เด
ียว
กัน
	

	-	
เง
ินก
ู้ยืม
ระ
ยะ
สั้น

25
.0

0
-

ตั๋
วสั
ญ
ญ
าใ
ช้เ
งิน

ชน
ิด
จ่า
ยคื

น	
เม
ื่อ
ท
วง
ถา
ม	

(ไม
่คิด

ดอ
กเ
บี้ย
)	
ขอ
งบ
ริษ
ัท	
หัว
หิน
	อ
ัลฟ

่า	
71
	

จำา
กัด
	(บ
ริษ
ัทย
่อย
)	เ
พ
ื่อช
ำาร
ะ	ค
่าท
ี่ดิน
		

ต
าม

สัญ
ญ
าท
ี่ต
ก
ลง

ร่ว
ม
กั
น
	ส
ืบ
เน
ื่อ
งจ

าก
	

กา
รซ
ื้อท
ี่ดิน
	เพ
ื่อพ

ัฒ
นา
โค
รง
กา
ร

	-	
เช
่าพ
ื้นท
ี่	/ค
่าเ
ช่า
ค้า
งจ
่าย

1.
05

-
บร
ิษั
ท	
หัว
หิน

	อ
ัลฟ

่า	
71
	จ
ำาก
ัด
	(
บร
ิษั
ทย่

อย
)	

ได
้เช
่าช
่ว
งท

ี่ด
ิน
	2
	แ
ป
ลง

ใน
ซอ

ยห
ัว
หิน

	7
1	

เน
ื้อท
ี่ปร
ะม
าณ

	1
	ไร
่	3
1.
8	
ตา
รา
งว
า	
	จ
าก
บร
ิษัท
	

พ
รา
ว	
รีส
อร
์ท	
หัว
หิน
	จ
ำาก
ัด	
เพ
ื่อใ
ช้เ
ป็น
ที่ต

ั้งส
ำาน
ัก	

งา
น
ขา

ย
โค
รง

ก
าร
	"
In
te
rC
on

ti
n
en

ta
l	

Re
sid
en
ce
s	
Hu
a	
Hi
n"
	แ
ละ
	"1
11
	S
oc
ia
l	C
lu
b"
	

อั
ต
รา

ค่
าเ
ช่
า	

3
5
0
,0
0
0
	
บ
าท

ต่
อ
เด
ือ
น	

โด
ยม
กีำา
หน
ดร
ะย
ะเว
ลา
	3
	ป
	ีเร
ิม่จ
าก
วนั
ที	่
1	
ตลุ
าค
ม	

25
62
	ถ
ึงว
ันท
ี่	3
0	
กัน
ยา
ยน
	2
56
5	

ต
าม
สัญ

ญ
าท
ี่ต
ก
ลง

ร่ว
ม
กั
น
	ซ
ึ่ง
มี
ข้อ

ต
ก
ลง
	

ท
าง
กา
รค
้า	
ใน
ลัก

ษ
ณ
ะเ
ดี
ยว
กับ

ที่
กร
ะท
ำาก
ับ	

คู่ส
ัญ
ญ
าท
ั่วไ
ป	
ใน
สถ
าน
กา
รณ

์เด
ียว
กัน
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บุค
คล
/ก
ิจก
าร

 
ที่อ
าจ
มีค
วา
มข
ัดแ
ย้ง

คว
าม
สัม
พ
ันธ
์/ 

ลัก
ษณ

ะค
วา
มส
ัมพ

ันธ
์

ลัก
ษณ

ะข
อง
รา
ยก
าร

มูล
ค่า
รา
ยก
าร

 
(ล
้าน
บา
ท)

คว
าม
จำา
เป
็น/
รา
ยล
ะเอ
ียด

คว
าม
สม
เห
ตุผ

ลข
อง
รา
ยก
าร

ปี	
25
62

ปี	
25
61

5.
	บ
ริษ
ัท	
วา
นา
	น
าว
า	
จำา
กัด

กา
รร
่วม
ค้า

ป
ระ
ก
อ
บ
กิ
จก

าร
สว

น
น้ำ
า	
สว

น
สน

ุก
	

โร
งแ
รม

	-
	ม
ีก
รร
ม
ก
าร
ร่ว
ม
กั
น
คื
อ
	น

าย
พ
สุ	

ลิ
ป
ต
พั
ล
ล
ภ
	แ
ล
ะน
าง

ส
าว
พ
รา
วพ

ุธ	
ลิป

ต
พั
ลล

ภ	
เป
็น
กร
รม
กา
รผู้

มีอ
ำาน

าจ
	

ลง
นา
มข
อง
บร
ิษัท
	ว
าน
า	
นา
วา
	จ
ำาก
ัด

รา
ยก
าร
ขอ
งบ
ริษ
ทัย
อ่ย
		-	
ซือ้
ทีด่
นิ

20
0.

00
-

ใน
ปี	
25
62
	บ
ริษ
ัท	
หัว
หิน
	ส
กา
ย	
ลิฟ

วิ่ง
	จ
ำาก
ัด	

(บ
ริษ
ัทย่
อย
)	
ได้
ซื้อ
ที่ดิ
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รายงานคณะกรรมการสรรหา 
และพิจารณาค่าตอบแทน 
เรียน		 ท่านผู้ถือหุ้น	บริษัท	พราว	เรียล	เอสเตท	จำากัด	(มหาชน)	

	 	 คณะกรรมการสรรหา	และพจิารณาคา่ตอบแทน	ประกอบดว้ยกรรมการ	จำานวน	3	ทา่น	ณ	
วันที่	31	ธันวาคม	2562	ดังนี้	

	 1.	 นายอนุวัฒน์		 เมธีวิบูลวุฒิ	 ประธานคณะกรรมการสรรหา	และพิจารณาค่าตอบแทน

	 2.	 นายอนุชา	 สิหนาทกถากุล	กรรมการสรรหา	และพิจารณาค่าตอบแทน

	 3.	 นายภูมิพัฒน์	 สินาเจริญ	 กรรมการสรรหา	และพิจารณาค่าตอบแทน

	 	 โดยมีวาระการดำารงตำาแหน่ง	 3	 ปี	 ตั้งแต่วันที่	 15	พฤษภาคม	 2562	 จนถึงวันที่	 14	
พฤษภาคม	 2565	 ตามท่ีได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	 ครั้งที่ 	 7/2562	
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่	15	พฤษภาคม	2562

	 	 คณะกรรมการสรรหา	 และพิจารณาค่าตอบแทน	 ได้จัดประชุมเพื่อพิจารณา	 เร่ืองต่างๆ	
ประจำาปี	2562	ดังต่อไปนี้	

1.	 การสรรหาคณะกรรมการ

พจิารณาสรรหาบคุคลทีม่คุีณสมบตัทิีเ่หมาะสม	เพือ่ดำารงตำาแหนง่กรรมการบรษิทั	แทนกรรมการ 
ที่ต้องออกจากตำาแหน่งตามกำาหนดวาระ	เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	และที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	2563	พิจารณาแต่งตั้ง

พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม	 เพื่อดำารงตำาแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่	
แทนกรรมการผูจ้ดัการใหญท่ีล่าออก	เพ่ือเสนอตอ่ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิทพจิารณาแตง่ตัง้

2.	 การกำาหนดค่าตอบแทน

พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัท	 คณะกรรมการตรวจสอบ	 คณะกรรมการสรรหา	
และพิจารณาค่าตอบแทน	ประจำาปี	2563	และโบนัสกรรมการ	ประจำาปี	2562	เพื่อเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท	และที่ประชุมสามัญ	ผู้ถือหุ้นประจำาปี	2563	พิจารณาอนุมัติ

พิจารณาการจ่ายโบนัส	 ประจำาปี	 2562	 และขึ้นเงินเดือนประจำาปี	 2563	 แก่ผู้บริหาร	
และพนักงานของบริษัท	

3.	 การปรับปรุง	และพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่

พิจารณาผลการประเมินคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	ประจำาปี	2562

	 	 คณะกรรมการสรรหา	และพจิารณาคา่ตอบแทน	ไดป้ฏบิตัหินา้ทีต่ามทีไ่ด้รบัมอบหมายจาก 
คณะกรรมการบริษัทด้วยความโปร่งใส	และถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กำาหนดตามหลักการกำากับดู
แลกิจการที่ดี	โดยคำานึงถึงประโยขน์สูงสุดของบริษัท	และผู้ถือหุ้นเป็นสำาคัญ	

	 (นายอนุวัฒน์	เมธีวิบูลวุฒิ) 
	 ประธานคณะกรรมการสรรหา 
	 และพิจารณาค่าตอบแทน
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ข้อมูลทางการเงินที่สำาคัญ
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สรุปรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีในระยะ	3	ปีที่ผ่านมา

 » สรุปรายงานการตรวจสอบบัญชี	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562

งบการเงินปี	2562	ตรวจสอบโดย	นางสาววนันิสา	งามบวัทอง	ผูส้อบบญัชรัีบอนญุาต	เลขทะเบยีน	
6838	จากบริษัท	สอบบัญชีธรรมนิติ	จำากัด

ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขแต่มีเรื่องสำาคัญในการตรวจสอบคือ	
การรบัรูร้ายได้บรกิารกอ่สรา้ง	และการประเมินมลูคา่ของภาษีเงนิไดร้อการตัดบัญช	ีอย่างไรกต็าม	
เหตุการณ์ดังกล่าวไม่ได้มีผลกระทบต่อความคิดเห็นของผู้สอบบัญชีแต่อย่างใด

 » สรุปรายงานการตรวจสอบบัญชี	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561

งบการเงินปี	2561	ตรวจสอบโดย	นางสาววนันิสา	งามบวัทอง	ผูส้อบบญัชรัีบอนญุาต	เลขทะเบยีน	
6838	จากบริษัท	สอบบัญชีธรรมนิติ	จำากัด

ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขแต่มีเรื่องสำาคัญในการตรวจสอบคือ	
การรบัรูร้ายได้บรกิารกอ่สรา้ง	และการประเมินมลูคา่ของภาษีเงนิไดร้อการตัดบัญช	ีอย่างไรกต็าม	
เหตุการณ์ดังกล่าวไม่ได้มีผลกระทบต่อความคิดเห็นของผู้สอบบัญชีแต่อย่างใด

 » สรุปรายงานการตรวจสอบบัญชี	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560

งบการเงินปี	 2560	ตรวจสอบโดย	นายอุดม	ธนูรัตน์พงศ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	 เลขทะเบียน	
8501	จากบริษัท	พีวี	ออดิท	จำากัด

ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขแต่มีเรื่องสำาคัญในการตรวจสอบคือ	
การรบัรูร้ายได้บรกิารกอ่สรา้ง	และการประเมินมลูคา่ของภาษีเงนิไดร้อการตัดบัญช	ีอย่างไรกต็าม	
เหตุการณ์ดังกล่าวไม่ได้มีผลกระทบต่อความคิดเห็นของผู้สอบบัญชีแต่อย่างใด
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ข้อมูลทางการเงินที่สำาคัญ

ข้อมูลทางการเงินที่สำาคัญ 2562 2561 2560

ฐานะการเงิน	(ล้านบาท)

สินทรัพย์รวม 1,720.41 316.74 307.43

หนี้สินรวม 982.40 191.90 140.91

ส่วนของผู้ถือหุ้น 738.01 124.84 166.52

มูลค่าหุ้นที่เรียกชำาระแล้ว 641.47 190.08 190.08

ผลการดำาเนินงาน	(ล้านบาท)

รายได้รวม 114.65 114.14 150.06

รายได้จากธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง 31.43 87.17 51.44

รายได้จากธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 58.29 15.91 90.22

กำาไร	(ขาดทุน)	สุทธิสำาหรับปี (40.09) (41.03) (45.28)

มูลค่าหุ้น	(บาทต่อหุ้น)

กำาไร	(ขาดทุน)	สุทธิต่อหุ้น (0.08) (0.22) (0.28)

มูลค่าบัญชีต่อหุ้น 1.15 0.66 0.88

อัตราส่วนทางการเงินที่สำาคัญ

อัตราส่วนสภาพคล่อง	(เท่า) 7.33 1.36 2.56

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	(%) (9.29) (28.16) (29.93)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	(%) (2.33) (12.95) (14.73)

อัตรส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(เท่า) 1.33 1.54 0.85

อัตราการหมุนของสินทรัพย์	(เท่า) 0.07 0.36 0.49

อัตรากำาไรขั้นต้น	(%) 35.96 17.25 19.84

อัตรากำาไร	(ขาดทุน)	สุทธิ	(%) (34.97) (35.95) (30.17)
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รายการ
2562 2561 2560

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 101.90 5.92 7.31 2.31 0.91 0.30

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 0.50 0.03 39.41 12.44 6.80 2.21

มูลค่างานที่เสร็จยังไม่ได้เรียกเก็บ - - 2.01 0.63 12.38 4.03

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - 17.63 5.57 - -

งานระหว่างทำา - - 1.50 0.47 0.36 0.12

ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 1,538.39 89.42 173.32 54.72 182.34 59.31

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 42.49 2.47 5.46 1.72 1.09 0.35

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,683.28 97.84 246.64 77.87 203.88 66.32

เงินฝากสถาบันการเงินติดภาระหลักประกัน 0.19 0.01 7.43 2.35 8.35 2.72

เงินลงทุนในการร่วมค้า - - 28.78 9.09 24.37 7.93

อาคารและอุปกรณ์ 9.39 0.55 6.18 1.95 8.50 2.76

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 3.68 0.21 2.24 0.71 2.69 0.87

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 11.27 0.66 11.40 3.60 14.58 4.74

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 12.60 0.73 14.07 4.44 45.06 14.66

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 37.13 2.16 70.10 22.13 103.55 33.68

รวมสินทรัพย์ 1,720.41 100.00 316.74 100.00 307.43 100.00

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 14.53 0.84 17.04 5.38 2.86 0.93

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 41.61 2.42 23.17 7.32 18.79 6.11

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิทีถ่งึกำาหนดชำาระภายในหน่ึงปี 78.32 4.55 39.44 12.45 - -

หนิ้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี 0.73 0.04 - - - -

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน - - 29.90 9.44 - -

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 50.00 2.91 - - - -

ประมาณการต้นทุน 15.92 0.93 13.89 4.39 18.64 6.06

เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน 18.05 1.05 18.32 5.78 20.05 6.52

เงินรับล่วงหน้าค่าก่อสร้าง 1.38 0.08 6.17 1.95 11.20 3.64

เงินรับล่วงหน้าจากการขายอสังหาริมทรัพย์ 7.61 0.44 28.36 8.95 - -

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 1.36 0.08 4.76 1.50 8.10 2.63

รวมหนี้สินหมุนเวียน 229.51 13.34 181.05 57.16 79.64 25.91

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 750.00 43.59 - - 51.92 16.89

หนิ้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 2.17 0.13 - - - -

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 0.72 0.04 10.85 3.43 9.35 3.04

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 752.89 43.76 10.85 3.43 61.27 19.93

รวมหนี้สิน 982.40 57.10 191.90 60.59 140.91 45.83

ทุนจดทะเบียน 673.15 227.76 227.76

ทุนที่ออกและชำาระแล้ว 641.47 37.29 190.08 60.01 190.08 61.83

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 263.63 15.32 68.32 21.57 68.32 22.22

ขาดทุนสะสม (167.09) (9.71) (133.56) (42.17) (91.88) (29.89)

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 738.01 42.90 124.84 39.41 166.52 54.17

งบแสดงฐานะการเงิน
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รายการ
2562 2561 2560

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง 31.43 27.41 87.17 76.37 51.44 34.28

รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 58.29 50.84 15.91 13.94 90.22 60.12

รายได้อื่น 24.93 21.74 11.06 9.69 8.40 5.60

รวมรายได้ 114.65 100.00 114.14 100.00 150.06 100.00

ต้นทุนจากการรับเหมาก่อสร้าง 22.65 19.76 75.99 66.58 61.54 41.01

ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์ 34.81 30.36 9.31 8.16 52.01 34.66

ต้นทุนในการจัดจำาหน่าย 9.97 8.70 1.14 1.00 11.03 7.35

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 56.22 49.04 50.51 44.25 58.46 38.96

เงินชดเชยให้ออกจากงาน 21.65 18.88 - - - -

ต้นทุนทางการเงิน 5.52 4.81 3.70 3.24 5.41 3.61

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า 5.43 4.74 11.34 9.94 9.25 6.16

รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 156.25 136.28 151.99 133.16 197.70 131.75

ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้ (41.60) (36.28) (37.85) (33.16) (47.64) (31.75)

รายได้	(ค่าใช้จ่าย)	ภาษีเงินได้ 1.51 1.32 (3.18) (2.79) 2.36 1.57

ขาดทุนสำาหรับปี (40.09) (34.97) (41.03) (35.95) (45.28) (30.17)

กำาไร	(ขาดทุน)	เบ็ดเสร็จอื่นสำาหรับปี-สุทธิจากภาษีเงินได้ 6.56 5.72 (0.65) (0.57) 0.48 0.32

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม (33.53) (29.25) (41.68) (36.52) (44.80) (29.85)

รายการ 2562 2561 2560

เงินสดสุทธิได้มาจาก	(ใช้ไปใน)	กิจกรรมดำาเนินงาน (1,396.06) 10.64 14.41

เงินสดสุทธิได้มาจาก	(ใช้ไปใน)	กิจกรรมลงทุน 57.33 (32.48) (26.34)

เงินสดสุทธิได้มาจาก	(ใช้ไปใน)	กิจกรรมจัดหาเงิน 1,433.32 28.24 (3.63)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น	(ลดลง)	สุทธิ 94.59 6.40 (15.56)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	ณ	วันต้นปี 7.31 0.91 16.47

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	ณ	วันปลายปี 101.90 7.31 0.91

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบกระแสเงินสด
(หน่วย	:	ล้านบาท)
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อัตราส่วนทางการเงิน

รายการ หน่วย 2562 2561 2560

 อัตราส่วนสภาพคล่อง	(Liquidity	Ratio)

อัตราส่วนสภาพคล่อง เท่า 7.33 1.36 2.56

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว เท่า 0.45 0.26 0.10

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด เท่า (6.80) 0.08 0.10

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า เท่า 6.35 7.30 18.30

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย วัน 57 50 20

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า เท่า 4.31 7.23 4.83

ระยะเวลาชำาระหนี้เฉลี่ย วัน 85 50 76

อตัราสว่นแสดงความสามารถในการหากำาไร	(Porfitability	Ratio)

อัตรากำาไร	(ขาดทุน)	ขั้นต้น	-	ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง % 27.94 12.83 (19.64)

อัตรากำาไรขั้นต้น	-	ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ % 40.28 41.48 42.35

อัตรากำาไรขั้นต้น % 35.96 17.25 19.84

อัตราส่วนของรายได้อื่น % 21.74 9.69 5.60

อัตราขาดทุนสุทธิ % (34.97) (35.95) (30.17)

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น % (9.29) (28.16) (29.93)

อตัราสว่นแสดงประสทิธิภาพในการดำาเนินงาน	(Efficiency	Ratio)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ % (2.33) (12.95) (14.73)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร % (306.73) (487.29) (404.65)

อัตราการหมุนของสินทรัพย์ เท่า 0.07 0.36 0.49

อัตราสว่นวเิคราะหน์โยบายทางการเงิน	(Financial	Policy	Ratio)

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่า 1.33 1.54 0.85

อัตราส่วนความสามารถชำาระดอกเบี้ย เท่า (6.54) (9.23) (7.81)

อัตราการจ่ายเงินปันผล % - - -

อัตราการเติบโต	(Growth	Rate)

รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง % (63.94) 69.46 (66.33)

รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ % 266.37 (82.37) (45.63)

ต้นทุนจากการรับเหมาก่อสร้าง % (70.19) 23.48 (59.30)

ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์ % 273.90 (82.10) (46.74)

ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร % 70.07 (25.68) (0.24)

ขาดทุนสุทธิ % (2.29) (9.41) 37,841.67
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แนวคิดที่จะทำาอสังหาฯ แนวใหม่ โดยผสมผสาน 
ประสบการณ์การพักผ่อน และการให้บริการระดับโรงแรม 

เข้ากับการดีไซน์ ของที่พักอาศัย ซึ่งยังคงต้องมีความคุ้ม ค่า 
ในแง่ของการลงทุน ออกมาในรูปแบบ ลิฟวิ่ง โซลูชั่น 

คอนเซปต์ “MORE THAN JUST LIVING” 
นางสาวพราวพุธ ลิปตพัลลภ 

กรรมการบริหาร
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การวิเคราะห์ 
และคำาอธิบายของฝา่ยจดัการ
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วิเคราะห์ผลการดำาเนินงานและฐานะการเงิน

ภาพรวมการดำาเนินงานที่ผ่านมา

	 บริษัท	พราว	เรียล	เอสเตท	จำากัด	(มหาชน)	(เดิมชื่อ	บริษัท	โฟคัส	ดีเวลลอปเม้นท์	แอนด์	
คอนสตรัคชั่น	จำากัด	 (มหาชน))	 แต่เดิมจัดอยู่ในกลุ่มผู้รับเหมาก่อสร้างขนาดกลาง	ดำาเนินธุรกิจ 
รบัเหมากอ่สรา้งควบคูไ่ปกบัธรุกจิพฒันาอสงัหารมิทรัพย	์ตอ่มาในป	ี2559	บรษัิทไดเ้พ่ิมชอ่งทาง 
ธุรกิจอีกแขนงหนึ่ง	 เป็นธุรกิจร่วมลงทุนในกิจการบริหารจัดการขยะและผลิตพลังงานจาก 
เช้ือเพลิงขยะ	 โดยได้ทำาสัญญาการร่วมค้ากับบริษัท	 เวก	 เอส.เอ.เอส.	 จำากัด	 ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่ 
จัดตั้งขึ้นในประเทศฝรั่งเศส	 เพื่อร่วมจัดตั้งและร่วมลงทุนในการร่วมค้าในชื่อบริษัท	 โฟคัส	 เวก	
คอร์ปอเรชั่ น 	 จำ ากัด 	 ( “ โฟคัส 	 เวก” ) 	 โดยบริษัทถือหุ้ นร้อยละ 	 60	 และ โฟคัส	 เวก	
ได้ลงทุนในบริษัทย่อยชื่อบริษัท	โฟคัส	เวก	บางนา	จำากัด	ดำาเนินธุรกิจบริหารจัดการขยะและธุรกิจ
ผลิตพลังงานจากเชื้อเพลิงขยะ	 อย่างไรก็ตามในระหว่างปี	 2562	 บริษัทได้มีการปรับเปล่ียน 
กลยุทธ์ในการดำาเนินธุรกิจ	 โดยได้ยุติธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง	รวมทั้งขายเงินลงทุนในการร่วมค้า 
ทั้งหมด	ทำาให้โฟคัส	เวก	สิ้นสภาพการเป็นบริษัทการร่วมค้า

บริษัทได้หันมามุ่งเน้นเฉพาะธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพียงธุรกิจเดียว	 โดยในปี	 2562	
ได้ลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อย	2	บริษัท	ได้แก่	บริษัท	หัวหิน	อัลฟ่า	71	จำากัด	และบริษัท	หัวหิน	สกาย	
ลิฟวิ่ง	จำากัด	เพื่อพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัย	โดยในปัจจุบันบริษัท	หัวหิน	
อัลฟ่า	71	จำากัด	กำาลังอยู่ระหว่างพัฒนาโครงการ	“InterContinental	Residences	Hua	Hin”	 
ซึ่งเป็นโครงการที่พักอาศัยระดับลักชัวร่ีซึ่งบริหารงานโดยเครือโรงแรมระดับโลกอย่าง	 “IHG”	
ทีแ่รกในไทย	บนทีด่นิขนาด	7	ไร่	2	งาน	48.8	ตารางวา	ตดิหาดใจกลางเมอืงหวัหนิ	บนถนนเพชรเกษม	
ช่วงซอยหัวหิน	71	และบริษัท	หัวหิน	สกาย	ลิฟวิ่ง	จำากัด	ได้เริ่มต้นพัฒนาโครงการที่พักอาศัยบน
ที่ดินขนาด	5	ไร่	1	งาน	9.5	ตารางวา	ตั้งอยู่ระหว่างสวนน้ำาวานา	นาวา	และโรงแรมฮอลิเดย์	อินน์	
หัวหิน

จากการที่บริษัทได้ลงทุนในบริษัท	หัวหิน	อัลฟ่า	71	จำากัด	และบริษัท	หัวหิน	สกาย	ลิฟวิ่ง	จำากัด	
โดยบริ ษั ทมี อำ านาจควบ คุม 	 ดั งนั้ นบ ริ ษัทจึ งรวมงบการ เ งินของบ ริ ษัท ดังก ล่ าว	
ในงบการเงินรวมตั้งแต่ไตรมาส	2	ปี	2562	โดยใช้นโยบายการบัญชีเดียวกันสำาหรับรายการบัญชี
ที่เหมือนกันหรือเหตุการณ์ทางบัญชีที่คล้ายคลึงกัน
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ผลการดำาเนินงาน

รายได้

บริษัทมีรายได้จากการดำาเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง	 และธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	 
ตามสัดส่วน	ดังนี้

ตารางแหล่งที่มาของรายได้

คำาอธิบาย 2562 2561 การเปลี่ยนแปลง

ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง       

 » ภาครัฐ 30.28 26.41% 40.72 35.68% 					(10.44) (25.64%)

 » ภาคเอกชน 1.15 1.00% 46.45 40.70% 					(45.30) (97.52%)

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 58.29 50.84% 15.91 13.94%         42.38 266.37%

รายได้อื่น 24.93 21.74% 11.06 9.69%         13.87 125.41%

รวม 114.65 100.00% 114.14 100.00% 0.51 0.45%

หมายเหตุ:	 รายไดอ้ืน่	ไดแ้ก	่กำาไรจากการจำาหนา่ยเงนิลงทนุ,	รายไดค้า่บรกิารจดัการจากบรษิทัยอ่ยของการรว่มคา้,	 
	 ดอกเบี้ยรับ	เป็นต้น

(หน่วย	:	ล้านบาท)
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ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง	 	

รายได้จากการรับเหมาก่อสร้างมาจากทั้งรับเหมา	 โครงการก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐและ	
ภาคเอกชน	 ในปี	 2562	บริษัทมีรายได้จากการรับเหมาก่อสร้างรวมจำานวน	31.43	 ล้านบาท	
ลดลงจำานวน	55.74	ลา้นบาท	หรอืคดิเป็นรอ้ยละ	64	เมือ่เทยีบกบัปีกอ่นซึง่เทา่กบั	87.17	ล้านบาท	
เนือ่งจากบรษิทัได้ยตุธิรุกจิรบัเหมากอ่สรา้ง	สง่ผลให้ในป	ี2562	ไมม่โีครงการกอ่สร้างใหม	่มเีพยีง	
รายได้จากโครงการก่อสร้างท่ีต่อเนื่องมาจากปีก่อน	 โดยงานก่อสร้างภาครัฐ	 ได้แก่	 โครงการ 
จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตข้าราชการกองทัพเรือ	 บริเวณหาดนางรอง	การท่าเรือสัตหีบ	
ฐานทพัเรอืสตัหบี	และงานกอ่สรา้งภาคเอกชน	ไดแ้ก่	งานก่อสร้างอาคารโรงงานบริหาร	จดัการขยะ	
อำาเภอแปลงยาว	จงัหวดัฉะเชงิเทรา	ซึง่เปน็ธรุกจิของบริษทัยอ่ยของการรว่มคา้	(ปจัจบุนัสิน้สภาพ	
การเป็นบริษัทการร่วมค้า)

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ในปี	 2562	บริษัทได้โอนกรรมสิทธ์ิห้องชุดโครงการ	 “โฟคัส	 เพลินจิต”	 ให้ลูกค้าจำานวน	7	 ยูนิต	
รวมมูลค่า	57.50	ล้านบาท	และมีรายได้ค่าเช่า	0.79	ล้านบาท	รวมเป็น	58.29	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	
42.38	ลา้นบาทหรือคิดเปน็ร้อยละ	266	เมือ่เทยีบกบัปกีอ่นซึง่เทา่กบั	15.91	ลา้นบาท	ทำาใหส้ดัส่วน	
ของรายได้จากธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ต่อรายได้รวมในปี	 2562	 และ	2561	 เท่ากับร้อยละ	
50.84	และร้อยละ	13.94	ตามลำาดับ

ณ	 วันท่ี	 31	ธันวาคม	2562	บริษัทมีมูลค่าการซื้อขายที่ทำาสัญญาซื้อขายแล้วจำานวน	99	ยูนิต	
คิดเป็นเงินจำานวน	 585	 ล้านบาท	 และมีมูลค่าการซื้อขายที่ทำาสัญญาจะซื้อจะขายที่จะโอน	
กรรมสิทธิ์ห้องชุดในอนาคตจำานวน	 1	 ยูนิต	 เป็นเงินจำานวน	 8	 ล้านบาท	 สามารถแสดง	
รายละเอียดได้ดังนี้	

โครงการ จำานวนยูนิต 
ของโครงการ

ยอดขายรวม 
ของโครงการ 
(ล้านบาท)

มูลค่าที่ลูกค้า 
จ่ายเงินจองสิทธิ	 
(ล้านบาท)

อัตราส่วน 
ร้อยละต่อ 

	ยอดขายรวม

โฟคัส	เพลินจิต 132 830 593 71.45

โครงการ จำานวนยูนิต 
ของโครงการ

ยอดขายรวม 
ของโครงการ 
(ล้านบาท)

มูลค่าที่ลูกค้า 
จ่ายเงินจองสิทธิ	 
(ล้านบาท)

อัตราส่วน 
ร้อยละต่อ 

	ยอดขายรวม

InterContinental	Residences	Hua	Hin 238 3,515 471 13.40

นอกจากน้ี	ณ	วันที	่31	ธนัวาคม	2562	บรษิทั	หวัหนิ	อลัฟา่	71	จำากดั	ซึง่เปน็บรษิทัยอ่ยของบรษิทั	
มีมูลค่าการซื้อขายที่ลูกค้าได้จ่ายเงินจองสิทธ์ิแล้วและจะทำาสัญญาจะซื้อจะขายภายในปี	 2563	
จำานวน	22	ยูนิต	คิดเป็นเงินจำานวน	471	ล้านบาท	แสดงรายละเอียดได้ดังนี้
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รายได้อื่น

ในปี	2562	บริษัทมีรายได้อื่นจำานวน	24.93	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	13.87	ล้านบาท	หรือคิดเป็นร้อยละ	
125	เมื่อเทียบกับปีก่อนซึ่งมีรายได้อื่นเท่ากับ	11.06	ล้านบาท	ส่วนใหญ่มาจาก	กำาไรจากการขาย
เงินลงทุน ในการร่วมค้า 	 ( โฟคัส 	 เวก) 	 จำ านวน	 20.41	 ล้ านบาท	 ในขณะที่ รายได้  
ค่าบริหารจัดการจากบริษัทย่อยของการร่วมค้าลดลง	3.20	ล้านบาท	และรายได้เบ็ดเตล็ดลดลง	
3.80	ล้านบาท	จากการที่ในปี	2561	มีรายการปรับปรุงเจ้าหนี้	ประมาณการค่าซ่อมและเงินประกัน	
ผลงานที่ครบกำาหนดรับประกัน	แต่ไม่มีรายการดังกล่าวในปี	2562

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายของบริษัทประกอบด้วยต้นทุนจากการรับงานก่อสร้าง	 ต้นทุนขายและค่าใช้จ่าย	
ในการขายอสังหาริมทรัพย์	ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	ต้นทุนทางการเงิน	และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

สำาหรับปี	2562	และ	2561	บริษัทมีต้นทุนแยกตามแต่ละประเภทธุรกิจ	ดังนี้

ต้นทุนธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

ในปี	 2562	 บริษัทมีรายได้จากรับเหมาก่อสร้างลดลงจากปีก่อน	 จึงทำาให้ต้นทุนจากการ 
รบัเหมา	กอ่สรา้งลดลง	53.34	ลา้นบาท	หรอืคดิเป็นรอ้ยละ	70	ซึง่สอดคล้องกับการลดลงของรายได	้
บริษัทมีต้นทุนจากการรับเหมาก่อสร้างในอัตราร้อยละ	 72	 ของรายได้	 ลดลงจากปีก่อนซึ่ง	
อยู่ท่ีอัตราร้อยละ	 87	 เนื่องจากมีการปรับลดงบประมาณตามที่เกิดขึ้นจริงสำาหรับโครงการ	
ท่ีก่อสร้างแล้วเสร็จ	ส่งผลให้อัตรากำาไรข้ันต้นในปี	2562	อยู่ท่ีร้อยละ	28	(ปี	2561	เท่ากับร้อยละ	13)

รายการ
ปี2562 ปี2561 เพิ่มขึ้น	(ลดลง)

รับเหมาก่อสร้าง อสังหาริมทรัพย์ รับเหมาก่อสร้าง อสังหาริมทรัพย์ รับเหมาก่อสร้าง อสังหาริมทรัพย์

รายได้ 31.43 100% 58.29 100% 87.17 100% 15.91 100% (55.74) (64%) 42.38 266%

ต้นทุน 22.65 72% 34.81 60% 75.99 87% 9.31 59% (53.34) (70%) 25.50 274%

กำาไรขั้นต้น 8.78 28% 23.48 40% 11.18 13% 6.60 41% (2.40) (21%) 16.88 256%

ค่าใช้จายในการขาย - - 9.97 17% - - 1.14 7% - - 8.83 775%

กำาไรหลงัค่าใช้จา่ยในการขาย 8.78 28% 13.51 23% 11.18 13% 5.46 34% (2.40) (21%) 8.05 147%

(หน่วย	:	ล้านบาท)
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ต้นทุนธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ในป	ี2562	บริษทัมรีายไดจ้ากธรุกิจพฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์พิม่ขึน้จากปกีอ่น	เนือ่งจากมกีารขาย	
และโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดเพิ่มขึ้น	จึงทำาให้มีต้นทุนขายเพิ่มขึ้น	25.50	ล้านบาท	หรือคิดเป็นร้อยละ	
274	 โดยในปี	 2562	 บริษัทมีต้นทุนจากธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในอัตราร้อยละ	 60	
และมีอัตรากำาไรข้ันต้นร้อยละ	 40	ซึ่งค่อนข้างใกล้เคียงกับปีก่อนที่มีอัตราต้นทุนอยู่ที่ร้อยละ	 59	
และมีอัตรากำาไรขั้นต้นร้อยละ	41	ทั้งนี้อัตราต้นทุนขายที่แตกต่างกันเนื่องมาจากมีการปรับปรุง 
ห้องชุดให้มีสภาพใหม่และสวยงามมากขึ้น

ค่าใช้จ่ายในการขาย
ในป	ี2562	บรษิทัมคีา่ใชจ้า่ยในการขาย	9.97	ลา้นบาท	ซึง่เพิม่ขึน้	8.83	ลา้นบาท	หรอืคดิเปน็รอ้ยละ	
775	 เมื่อเทียบกับปีก่อน	 ส่วนใหญ่เกิดจากค่าธรรมเนียมโอนกรรมสิทธ์ิและภาษี	 เนื่องจาก 
การโอนกรรมสิทธิห้องชุดโครงการ	“โฟคัส	เพลินจิต”	ที่เพิ่มขึ้น	(โอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดในปี	2562	
จำานวน	7	ห้อง	และในปี	2561	จำานวน	2	ห้อง)

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ในป	ี2562	บรษิทัมคีา่ใชจ้า่ยในการบรหิารจำานวน	77.87	ล้านบาท	ประกอบด้วยคา่ตอบแทนผูบ้ริหาร	
เงินเดือนและสวัสดิการพนักงาน	 ค่า เช่าและค่าบริการสำานักงาน	 ค่าสาธารณูปโภค	
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	ค่าเสื่อมราคา	ฯลฯ	เพิ่มขึ้นจำานวน	27.36	ล้านบาท	หรือคิดเป็นร้อยละ	54	
เม่ือเทียบกับปีก่อน	ซ่ึงเท่ากับ	50.51	ล้านบาท	สาเหตุหลักมาจากการปรับเปล่ียนโครงสร้างองค์กร	
ซึ่งทำาให้บริษัทมีการจ่ายเงินชดเชยให้แก่พนักงาน	 21.65	 ล้านบาทและมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ	
พนักงานเพิ่มขึ้น	 1.76	 ล้านบาท	 นอกจากนี้ยังมีค่าธรรมเนียมที่ปรึกษา	 2.00	 ล้านบาท	
ขาดทุนจากการตัดจำาหน่ายทรัพย์สิน	1.25	 ล้านบาท	 และค่าปรับปรุงพื้นที่ส่วนกลางอาคารชุด	
โครงการ	“โฟคัส	เพลินจิต”	1.19	ล้านบาท	

ต้นทุนทางการเงิน
ในปี	 2562	 บริษัทมีต้นทุนทางการเงินจำานวน	 5.52	 ล้านบาท	 เพิ่มขึ้น	 1.82	 ล้านบาท	
หรือคิดเป็นร้อยละ	49	เมื่อเทียบกับปีก่อนซึ่งเท่ากับ	3.70	ล้านบาท	เกิดจากดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืม
เพื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
บริษัทร่วมลงทุนในการร่วมค้า	 และการร่วมค้าได้ถือหุ้นในบริษัทย่อย	 เพื่อดำาเนินธุรกิจบริหาร	
จดัการขยะ	ซึง่กจิการดงักลา่วมผีลขาดทนุ	อยา่งไรกต็ามในระหว่างป	ี2562	บรษิทัไดข้ายเงนิลงทนุ	
ในการร่วมค้าดังกล่าวทั้งหมดแล้ว	 ดังนั้นบริษัทจึงรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุน 
ในการร่วมค้าตามสัดส่วนที่ลงทุนจนถึงวันที่ขายเงินลงทุนนั้น	เป็นจำานวน	5.43	ล้านบาท

รายการ ปี	2562 ปี	2561 การเปลี่ยนแปลง

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 77.87 50.51 27.36 54.17%

ต้นทุนทางการเงิน 5.52 3.70 1.82 49.19%

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า 5.43 11.34 (5.91) (52.12%)

รายได้	(ค่าใช้จ่าย)	ภาษีเงินได้ 1.51 (3.18) 4.69 147.48%

กำาไร	(ขาดทุน)	เบ็ดเสร็จอื่นสำาหรับปี-สุทธิจากภาษีเงินได้ 6.56 (0.65) 7.21 1,109.23%

(หน่วย	:	ล้านบาท)
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รายการ ปี	2562 ปี	2561 การเปลี่ยนแปลง

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 101.90 7.31 94.59 1,293.98%

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น-สุทธิ 0.50 39.41 (38.91) (98.73%)

มูลค่างานที่เสร็จยังไม่ได้เรียกเก็บ - 2.01 (2.01) (100.00%)

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - 17.63 (17.63) (100.00%)

งานระหว่างทำา - 1.50 (1.50) (100.00%)

ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 1,538.39 173.32 1,365.07 787.60%

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 42.49 5.46 37.03 678.21%

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,683.28 246.64 1,436.64 582.48%

เงินฝากสถาบันการเงินติดภาระหลักประกัน 0.19 7.43 (7.24) (97.44%)

เงินลงทุนในการร่วมค้า - 28.78 (28.78) (100.00%)

อาคารและอุปกรณ์ 9.39 6.18 3.21 51.94%

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 3.68 2.24 1.44 64.29%

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 11.27 11.40 (0.13) (1.14%)

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 12.60 14.07 (1.47) (10.45%)

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 37.13 70.10 (32.97) (47.03%)

รวมสินทรัพย์ 1,720.41 316.74 1,403.67 443.16%

รายได้	(ค่าใช้จ่าย)	ภาษีเงินได้
ในปี	2562	บริษัทมีรายได้ภาษีเงินได้จำานวน	1.51	ล้านบาท	เกิดจากการเปลี่ยนแปลงผลแตกต่าง
ชั่วคราว	ทำาให้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน	

กำาไร	(ขาดทุน)	เบ็ดเสร็จอื่นสำาหรับปี-สุทธิจากภาษีเงินได้

ในปี	 2562	 บริษัทมีกำาไรเบ็ดเสร็จอื่นสำาหรับปี-สุทธิจากภาษีเงินได้จำานวน	 6.56	 ล้านบาท	
ประกอบด้วย	 กำาไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสำาหรับโครงการ	
ผลประโยชนพ์นกังาน	8.19	ลา้นบาท	และคา่ใชจ่้ายภาษีเงนิไดท้ีเ่ก่ียวขอ้ง	1.63	ล้านบาท	ซึง่เกดิจาก	
การปรบัปรุงประมาณการผลประโยชนพ์นกังานจากการปรบัโครงสรา้งองคก์รและผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงอัตราค่าชดเชยสูงสุดกรณีนายจ้างเลิกจ้างจาก	300	วันเป็น	400	วัน

ฐานะทางการเงิน
	 ฐานะทางการเงินของบริษทัสำาหรบัปี	2562	เมือ่เทยีบกบัป	ี2561มกีารเปล่ียนแปลงทีส่ำาคญั	
ดังนี้

(หน่วย	:	ล้านบาท)



รายงานประจำาปี180 181บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำากัด (มหาชน)

สินทรัพย์

	 บริษัทมีสินทรัพย์รวม	ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	2562	 จำานวน	 1,720.41	 ล้านบาท	 เพิ่มขึ้น	
1,403.67	ล้านบาท	หรือคิดเป็นร้อยละ	 443	 เมื่อเทียบกับสินทรัพย์รวมของปี	 2561	ซึ่งเท่ากับ	
316.74	ลา้นบาท	แบง่เปน็สนิทรัพยห์มนุเวียน	1,683.28	ล้านบาท	และสินทรพัย์ไมห่มนุเวยีน	37.13	
ล้านบาท	รายการเปลี่ยนแปลงที่สำาคัญมีดังนี้

1.	 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	 จำานวน	 0.50	 ล้านบาท	 ลดลงจำานวน	 38.91	 ล้านบาท	
หรือคิดเป็นร้อยละ	99	เมื่อเทียบกับปีก่อนซึ่งเท่ากับ	39.41	ล้านบาท	เนื่องจากในปี	2562	บริษัท	
ได้ยุติธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง	รวมท้ังขายเงินลงทุนในการร่วมค้าซ่ึงประกอบธุรกิจบริหารจัดการขยะ	
และผลิตพลังงานจากเช้ือเพลิงขยะ	 และระหว่างปีได้รับชำาระหนี้จากลูกหนี้ส่วนใหญ่แล้ว	 
ทำาให้ยอดคงเหลือของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	ณ	วันสิ้นปีลดลง	โดยแบ่งเป็น

	 1.1	ลกูหนีก้ารค้า-กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั	เกดิจากการรบัเหมากอ่สรา้งอาคารโรงงานโครงการ	
บริหารจัดการขยะ	ซึ่งเป็นธุรกิจของบริษัทย่อยของการร่วมค้า	ลดลงจำานวน	13.74	ล้านบาท

	 1.2	ลูกหนี้การค้า-กิจการอื่น	 เกิดจากงานก่อสร้างโครงการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิต	
ข้าราชการกองทัพเรือ	ลดลงจำานวน	14.51	ล้านบาท

	 1.3	ลกูหนีอ้ืน่-กิจการทีเ่ก่ียวขอ้งกัน	เกดิจากการเรยีกเกบ็คา่บริหารจดัการดา้นงานสนบัสนนุ	
ธุรกิจ	(Back	office	service)	จากบริษัทย่อยของการร่วมค้า	ลดลงจำานวน	10.85	ล้านบาท

ณ	 วันท่ี	 31	 ธันวาคม	 2562	บริษัทไม่มีลูกหนี้การค้า	 สำาหรับปี	 2562	มีระยะเวลาการเก็บหนี้	 
เฉลี่ย	57	วัน

2.	 มูลค่างานที่เสร็จยังไม่ได้เรียกเก็บ	 ลดลง	2.01	 ล้านบาท	 และงานระหว่างทำา	 ลดลง	1.50	
ล้านบาท	 เนื่องจากงานก่อสร้างโครงการต่างๆ	 แล้วเสร็จทั้งหมด	 และได้มีการเรียกเก็บ 
ในปีที่ผ่านมา

3.	 เงินให้ กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่ เกี่ยวข้องกัน	 เป็นเงินให้กู้ ยืมแก่การร่วมค้าโดยการ 
ออกตั๋วสัญญาใช้เงินชนิดจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	 อัตราดอกเบ้ีย	 MLR	 บวกร้อยละ	 1	 ต่อปี	
และไม่มีหลักประกัน	ซึ่งในระหว่างปี	2562	บริษัทได้รับชำาระคืนแล้วทั้งจำานวน	17.63	ล้านบาท

4.	 ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2562	 ประกอบด้วย	 ต้นทุน 
การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้นจากปี	2561	เนื่องจากมีการโครงการใหม่เพิ่มขึ้น	2	โครงการ	
จากเดิมที่มียอดคงเหลือเพียงโครงการโฟคัส	เพลินจิต	เพียงโครงการเดียว

รายการ โครงการโฟคัส	
เพลินจิต

โครงการ 
InterContinental 

Residences	Hua	Hin
โครงการในอนาคต รวม

ต้นทุนที่ดินเพื่อการพัฒนา 62.54 1,127.50 200.37 1,390.41

ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 80.46 39.01 0.00 119.47

ต้นทุนทางการเงิน 3.96 21.35 3.20 28.51

รวม 146.96 1,187.86 203.57 1,538.39

(หน่วย	:	ล้านบาท)
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5.	 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	 เพิ่มขึ้น	 37.03	 ล้านบาท	 ส่วนใหญ่เน่ืองจากค่าบริหารงานขาย 
จ่ายล่วงหน้าซึ่งเป็นของบริษัทย่อยจำานวน	23.78	ล้านบาท	นอกจากนี้มีค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 
เพิ่มขึ้น	6.28	ล้านบาท	และค่าสินค้าและบริการจ่ายล่วงหน้าเพิ่มขึ้น	4.08	ล้านบาท

6.	 เงินฝากสถาบันการเงินติดภาระหลักประกัน	ลดลง	7.24	ล้านบาท	เนื่องจากการปลอดภาระ	
ค้ำาประกันตามเงื่อนไขและระยะเวลาของสัญญาก่อสร้างต่าง	ๆ

7.	 เงินลงทุนในการร่วมค้า	 (โฟคัส	 เวก)	 ลดลง	28.78	ล้านบาท	 เนื่องจากในระหว่างปี	 2562	 
บริษัทได้ขายเงินลงทุนในการร่วมค้าดังกล่าวทั้งหมด

8.	 อาคารและอุปกรณ์	เพิ่มขึ้นจำานวน	3.21	ล้านบาท	ส่วนใหญ่เกิดจากส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่า
เนื่องจากบริษัทได้ย้ายที่ตั้งสำานักงานแห่งใหม่	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	เพิ่มขึ้นจำานวน	1.44	ล้านบาท	
เนื่องจากบริษัทกำาลังอยู่ระหว่างติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์	 เพื่อรองรับระบบการขาย 
และระบบบัญชีใหม่เพื่อให้สอดคล้องเหมาะสมกับการดำาเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มากยิ่งขึ้น

9.	 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	ลดลง	1.47	ล้านบาท	ส่วนใหญ่เนื่องจากบริษัทได้รับคืนภาษีเงินได้
นิติบุคคลถูกหัก	ณ	ที่จ่ายปี	2560	จำานวน	3.30	ล้านบาท	

รายการ ปี2562 ปี2561 การเปลี่ยนแปลง

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 14.53 17.04 (2.51) (14.73%)

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 41.61 23.17 18.44 79.59%

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิทีถ่งึกำาหนดชำาระภายในหน่ึงปี 78.32 39.44 38.88 98.58%

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี 0.73 - 0.73 100.00%

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน - 29.90 (29.90) (100.00%)

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 50.00 - 50.00 100.00%

ประมาณการต้นทุน 15.92 13.89 2.03 14.61%

เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน 18.05 18.32 (0.27) (1.47%)

เงินรับล่วงหน้าค่าก่อสร้าง 1.38 6.17 (4.79) (77.63%)

เงินรับล่วงหน้าจากการขายอสังหาริมทรัพย์ 7.61 28.36 (20.75) (73.17%)

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 1.36 4.76 (3.40) (71.43%)

รวมหนี้สินหมุนเวียน 229.51 181.05 48.46 26.77%

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 750.00 - 750.00 100.00%

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 2.17 - 2.17 100.00%

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 0.72 10.85 (10.13) (93.36%)

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 752.89 10.85 742.04 6,839.08%

รวมหนี้สิน 982.40 191.90 790.50 411.93%

(หน่วย	:	ล้านบาท)
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หนี้สิน

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	บริษัทมีหนี้สินรวม	982.40	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	790.50	ล้านบาท	
หรือคิดเป็นร้อยละ	 412	 เมื่อเทียบกับหนี้สินรวมของปี	 2561	 ซึ่งเท่ากับ	 191.90	 ล้านบาท	
แบ่งเป็นหนี้สินหมุนเวียน	 229.51	ล้านบาท	 และหนี้สินไม่หมุนเวียน	 752.89	ล้านบาท	 รายการ	
เปลี่ยนแปลงที่สำาคัญมีดังนี้

1.	 เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ	ลดลง	2.51	ลา้นบาท	เกดิจากเงนิกูย้มื	
ระยะสั้นจากการขายลดตั๋วเงินรับลดลง	6.50	ล้านบาท	 ในขณะที่มีการใช้เงินทุนหมุนเวียนจาก	
วงเงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น	3.99	ล้านบาท	

2.	 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	 เพิ่มขึ้น	18.44	ล้านบาทจากปีก่อน	เนื่องจากบริษัทได้เริ่มพัฒนา	
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โครงการใหม่ตั้งแต่ไตรมาส	3	 ปี	 2562	 เป็นต้นมา	ทำาให้มีรายการต่าง	ๆ	
ที่เป็นยอดคงค้างชำาระ	ณ	วันสิ้นปีเพิ่มมากขึ้น

3.	 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลท่ีเก่ียวข้องกัน	 เป็นเงินกู้ยืมระยะส้ันจากกรรมการ	 โดยการ	 
ออกตั๋วสัญญาใช้เงินชนิดจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	 อัตราดอกเบี้ย	MOR	ต่อปี	 และไม่มีหลักประกัน	
ในระหว่างปี	2562	บริษัทได้ชำาระคืนเงินกู้ยืมดังกล่าวพร้อมทั้งดอกเบี้ยค้างจ่ายทั้งหมดแล้ว

4.	 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 เกิดจากการที่บริษัทย่อยได้กู้ยืมเงินจากกิจการ 
ที่เกี่ยวข้องกันเพื่อใช้ในการดำาเนินกิจการ	 โดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงินชนิดจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
จำานวน	25	ลา้นบาท	ไมม่ดีอกเบีย้	1	ฉบบั	และจำานวน	25	ลา้นบาท	อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ	7.50	ตอ่ป	ี
1	ฉบับ	โดยทั้ง	2	ฉบับไม่มีหลักประกัน

5.	 ประมาณการต้นทุน	เพิ่มขึ้น	2.03	ล้านบาทจากปีก่อน	ส่วนใหญ่เกิดจากประมาณการประกัน	
ราคาขายห้องชุดโครงการโฟคัส	 เพลินจิต	ซึ่งในปี	 2562	มีลูกค้าที่ซื้อห้องชุดและได้รับโปรโมชั่น	
รับประกันผลตอบแทนจำานวน	4	ยูนิต

6.	 เงินรับล่วงหน้าค่าก่อสร้างจำานวน	 1.38	 ล้านบาท	 เกิดจากเงินงวดที่เรียกเก็บจากลูกค้า	
มากกวา่มลูค่างานตามสญัญา	มจีำานวนลดลงจากปกีอ่น	4.79	ลา้นบาท	เนือ่งจากไดส้ง่มอบงาน	
โครงการก่อสร้างที่แล้วเสร็จในระหว่างปี

7.	 เงินรับล่วงหน้าจากการขายอสังหาริมทรัพย์จำานวน	7.61	ล้านบาท	เกิดจากการขายห้องชุด
โครงการโฟคัส 	 เพลินจิต 	 ที่ ลูกค้ ายัง ไม่ ได้ โอนกรรมสิทธิ์ จำ านวน	 5 .41	 ล้ านบาท	
และเงินจองสิทธ์ิโครงการ	“InterContinental	Residences	Hua	Hin”	จำานวน	22	ยูนิต	เป็นเงิน	
2.20	ล้านบาท

8.	 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	ลดลง	3.40	ล้านบาทจากปีก่อน	ส่วนใหญ่เกิดจากภาษีขายไม่ถึงกำาหนด
ลดลง	1.79	ล้านบาทเนื่องจากได้รับชำาระหนี้จากลูกหนี้	 และค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	
ลดลง	1.95	ล้านบาท	เน่ืองจากการปรับปรุงประมาณการค่าซ่อมโครงการท่ีครบกำาหนดรับประกัน
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9.	 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินจำานวน	828.32	ล้านบาท	แบ่งเป็นส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระ
ภายในหนึ่งปีจำานวน	78.32	ล้านบาท	มาจากเงินกู้จากวงเงินสินเชื่อเพื่อโครงการโฟคัส	เพลินจิต	
และส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระหลังจากหนึ่งปีจำานวน	 750	 ล้านบาท	 เป็นเงินกู้จากวงเงินสินเชื่อ	
ของบริษัท	 หัวหิน	 อัลฟ่า	 71	 จำากัด	 เพื่อใช้ซื้อที่ดินและพัฒนาโครงการ	 “InterContinental	
Residences	 Hua	 Hin”	 และเงินกู้จากวงเงินสินเชื่อของบริษัท	 หัวหิน	 สกาย	 ลิฟวิ่ง	 จำากัด 
เพื่อใช้ซื้อที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการ	โดยรายละเอียดเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	มีดังนี้

โครงการ วงเงิน 
(ล้านบาท)

ยอดเงินกู้ 
ณ	31/12/62 
(ล้านบาท)

ระยะเวลา อัตราดอกเบี้ย 
ร้อยละต่อปี การชำาระหนี้

โฟคัส	เพลินจิต 100.00 78.32 พ.ค.2562	 -	
พ.ค.2565

MLR	-	1 เมื่อโอนกรรมสิทธิห้องชุด

InterContinental	Residences	Hua	Hin 1,320.00 650.00 ภายใน	 
ธ.ค.	2566

MLR	-	2 เมื่อโอนกรรมสิทธิห้องชุด

โครงการของบรษิทั	หวัหิน	สกาย	ลิฟว่ิง	จำากดั 100.00 100.00 ภายใน	 
พ.ค.	2564

MLR	-	1.5 ชำาระครั้งเดียวทั้งจำานวน	
ภายในระยะเวลาตามสัญญา

รวม 1,520.00 828.32  

หลักประกันวงเงินกู้	 ได้แก่	 ที่ดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างของโครงการ	 และบริษัทค้ำาประกันหนี้ให้กับ	
บริษัทย่อย

10.	หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินจำานวน	2.90	 ล้านบาท	 แบ่งเป็นส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระภายใน 
หนึ่งปีจำานวน	0.73	ล้านบาท	และส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระหลังจากหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปีจำานวน	2.17	
ล้านบาท	เกิดจากสัญญาเช่ารถยนต์สำาหรับผู้บริหาร

11.	ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	ลดลง	10.13	ล้านบาท	เกิดจากการปรับปรุงประมาณการ
ผลประโยชน์พนักงานจากการปรับโครงสร้างองค์กร	ซึ่งทำาให้มีจำานวนพนักงานลดลง
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ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	และ	2561	บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้น	ดังนี้	

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นจำานวน	738.01	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	613.17	
ล้านบาท	หรือคิดเป็นร้อยละ	491	 เมื่อเทียบกับปีก่อนซึ่งเท่ากับ	124.84	ล้านบาท	 เนื่องจากในปี	
2562	 บริษัทได้ เพิ่มทุนจดทะ เบียนจาก	 227.76	 ล้านบาทเป็น	 673.15	 ล้านบาท	
โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำานวน	 451.39	 ล้านหุ้น	 มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ	 1	 บาท	 โดย 
เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้แก่บุคคลในวงจำากัด	 (Private	 Placement)	ตามราคาที่	 
ท่ีประชุมผู้ถอืหุน้ของบรษิทัมมีตกิำาหนดราคาเสนอขายดว้ยราคา	1.44	บาทตอ่หุน้	ทำาใหม้สีว่นเกนิ	
มูลค่าหุ้นเพิ่มขึ้นจำานวน	195.31	ล้านบาท	และบริษัทมีขาดทุนสุทธิสำาหรับปี	2562	จำานวน	40.09	
ล้านบาท	มีกำาไรเบ็ดเสร็จอื่นจำานวน	6.56	ล้านบาท	ส่งผลให้ขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้น	33.53	ล้านบาท	
จาก	133.56	ล้านบาทเป็น	167.09	ล้านบาท

กระแสเงินสดและสภาพคล่อง

รายการ ปี	2562 ปี	2561 การเปลี่ยนแปลง

ทุนจดทะเบียน 673.15 227.76 445.39 195.55%

ทุนที่ออกและชำาระแล้ว 641.47 190.08 451.39 237.47%

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 263.63 68.32 195.31 285.88%

ขาดทุนสะสม (167.09) (133.56) 33.53 25.10%

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 738.01 124.84 613.17 491.16%

รายการ ปี	2562 ปี	2561

เงินสดสุทธิได้มาจาก	(ใช้ไปใน)	กิจกรรมดำาเนินงาน (1,396.06) 10.64

เงินสดสุทธิได้มาจาก	(ใช้ไปใน)	กิจกรรมลงทุน 57.33 (32.48)

เงินสดสุทธิได้มาจาก	(ใช้ไปใน)	กิจกรรมจัดหาเงิน 1,433.32 28.24

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น	(ลดลง)	สุทธิ 94.59 6.40

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	ณ	วันต้นปี 7.31 0.91

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	ณ	วันปลายปี 101.90 7.31

(หน่วย	:	ล้านบาท)

(หน่วย	:	ล้านบาท)
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ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือจำานวน	101.90	
ล้านบาท	โดยมีกระแสเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้นจำานวน	94.59	ล้านบาท	ประกอบด้วย

1.	 กระแสเงินสดสทุธใิชไ้ปในกิจกรรมดำาเนนิงาน	จำานวน	1,396.06	ลา้นบาท	รายการหลกัมาจาก	
การเพิม่ขึน้ของตน้ทนุการพฒันาอสงัหารมิทรพัยจ์ำานวน	1,351.48	ลา้นบาท	และการเพิม่ขึน้ของ	
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นจำานวน	37.03	ล้านบาท

2.	 กระแสเงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมลงทนุ	57.33	ล้านบาท	รายการหลักมาจากเงินสดรบัจาก	
การขายเงินลงทุนในการร่วมค้าจำานวน	43.76	ล้านบาท	 และรับคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการ	
ที่เกี่ยวข้องกันสุทธิจำานวน	17.63	ล้านบาท

3.	 กระแสเงินสดสทุธไิดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงนิ	จำานวน	1,433.32	ล้านบาท	รายการหลักมาจาก	
เงินรับจากการเพิ่มทุนหุ้นสามัญจำานวน	 646.70	 ล้านบาท	 และการรับเงินกู้ยืมระยะยาวจาก	
สถาบันการเงินสุทธิจำานวน	 789.65	 ล้านบาท	 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเงินกู้ยืมของบริษัทย่อยเพ่ือ	 
นำามาใช้ในโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	

บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่องในปี	2562	เท่ากับ	7.33	เท่า	เพิ่มขึ้น	5.97	เท่า	เมื่อเทียบกับปี	2561	
ซึ่งเท่ากับ	 1.36	 เท่า	 อัตราส่วนที่เพิ่มขึ้นนี้ส่วนหน่ึงมาจากการเพิ่มขึ้นของต้นทุนการพัฒนา	
อสังหาริมทรัพย์	ซึ่งจัดเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน	ในขณะที่เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจาก
สถาบันการเงิน	 และเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี	
อยู่ในสดัสว่นทีต่่ำา	เนือ่งจากบริษทัใชแ้หลง่เงนิทนุสว่นใหญจ่ากเงนิกูย้มืระยะยาว	และทนุจากผูถ้อืหุน้	
จะเห็นได้ว่าอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	ณ	วันที่	 31	ธันวาคม	2562	 เท่ากับ	1.33	 เท่า	
ซึ่งลดลงจากปี	2561	ที่มีอัตราส่วนดังกล่าวที่	1.54	เท่า
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ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	บริษัทและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น	ดังนี้	

	 1.	บรษิทัมีหนงัสือค้ำาประกนัทีอ่อกโดยธนาคารพาณชิยใ์นประเทศ	ซึง่เกีย่วเนือ่งกบัภาระผกูพนั	
ตาม	สญัญาการค้าตามปกตธุิรกิจ	โดยมยีอดคงเหลือ	ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2562	จำานวน	12.47	
ล้านบาท	

	 2.		บริษัทมีภาระผูกพันที่ต้องจ่ายตามสัญญาดังต่อไปนี้

	 	 2.1	จ่ายชำาระตามสัญญาเช่าพื้นที่อาคารสำานักงานและสัญญาบริการ	ในอนาคตดังนี้

	 	 	 	 ระยะเวลา	 ค่าเช่าและบริการจ่าย	(ล้านบาท)

	 	 	 	 	1	ปี	 3.68

	 	 	 	 2	-	3	ปี	 6.38

  2.2 จ่ายชำาระตามสัญญาจ้างของโครงการต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	จำานวน	4.70	ล้านบาท

	 	 2.3	จ่ายชำาระค่าตอบแทนการขายตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญา

3.	บริษัทย่อยมีภาระผูกพันที่ต้องจ่ายตามสัญญาดังต่อไปนี้

	 	 3.1	จ่ายชำาระตามสัญญาเช่าที่ดินและสัญญาบริการ	ในอนาคตดังนี้

	 	 	 	 ระยะเวลา	 ค่าเช่าและบริการจ่าย	(ล้านบาท)

	 	 	 	 	1	ปี	 4.87

	 	 	 	 2	-	3	ปี	 3.15

	 	 3 .2 	 จ่ ายชำาระตามสัญญาจ้างของโครงการต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 	
และตามสัญญาบริการในอนาคต	มูลค่าคงเหลือ	53.71	ล้านบาท

4.	บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ทำาสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธ์ิในช่ือทางการค้า	 และสัญญาบริหารจัดการ
ท่ีพักอาศัยกับบริษัท	 อินเตอร์คอนติ เนนตัล	 โฮเต็ลส์ 	 กรุ๊ป	 ( เอเชีย	 แปซิฟิค)	 จำากัด	
โดยมีบริษัทเป็นผู้คำ้าประกัน	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	บริษัทย่อยมีภาระผูกพันที่ต้องจ่ายชำาระ
ตามสัญญาอนุญาตให้ ใช้สิทธิ์ ในชื่อทางการค้าเป็นจำานวน	 525,000	 ดอลลาร์สหรัฐ	
และค่าสิทธิ์ร้อยละ	 3	 ของรายได้จากการขายห้องชุด	 ภาระผูกพันที่ต้องจ่ายชำาระตามสัญญา 
บริหารจัดการที่พักอาศัยเป็นจำานวน	50,000	ดอลลาร์สหรัฐ	และค่าบริการรายปีจำานวน	10,000	
บาทต่อปี	โดยนับจากวันที่โครงการแล้วเสร็จจนถึงวันที่	1	ธันวาคม	2584
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ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลต่อการดำาเนินงาน 
หรือฐานะการเงินในอนาคต

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็นธุรกิจที่มีอัตราผลตอบแทนท่ีดี	 ถึงแม้ว่าจะมีปัจจัยที่มีผลต่อ	 
การดำาเนินงานในเร่ืองความสามารถในการจัดหาที่ดินที่มีศักยภาพในราคาที่เหมาะสม	ทำาเลที่ต้ัง	
การออกแบบ	ราคา	ซึ่งต้องตรงกับความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย	ทั้งนี้บริษัทเล็งเห็นถึง
แนวโน้มตลาดอสังหาริมทรัพย์สำาหรับกลุ่มลูกค้า	 ที่ต้องการที่พักอาศัยในเมืองท่องเที่ยว	 
และมีการคมนาคมไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครมากนัก	 บริษัทจึงมีนโยบายขยายการลงทุน 
ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แนวดิ่ง	 โดยเฉพาะในเขตพื้นที่อำาเภอหัวหิน	 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	 
จึงได้มีการลงทุนในบริษัทย่อยเพื่อพัฒนาโครงการในพื้นที่ดังกล่าว	 โดยลักษณะโครงการเน้น 
กลุ่มเป้าหมายที่มีกำาลังซื้อสูง	ซึ่งตลาดอสังหาริมทรัพย์ในปัจจุบันยังมีไม่มากนัก

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

1.	 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี	(Audit	Fee)

	 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้ แก่ 	 สำ านักงานสอบบัญชี 	 
	 บริษัท	สอบบัญชีธรรมนิติ	จำากัด	ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามีจำานวนเงินรวม	1,050,000	บาท

2.	 ค่าบริการอื่น	(Non-Audit	Fee)

	 -ไม่มี-
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
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เรียน	ท่านผู้ถือหุ้น	

	 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท	พราว	 เรียล	 เอสเตท	 จำากัด	 (มหาชน)	 ได้รับแต่งตั้ง	
ตามมตคิณะกรรมการบรษิทั	ประกอบดว้ย	กรรมการอสิระ	จำานวน	3	ทา่น	ทีม่คีวามรูค้วามสามารถ	
เพยีงพอตอ่การสอบทานความนา่เช่ือถือตอ่งบการเงิน	และระบบควบคมุภายใน	และในรอบป	ี2562	
ได้มีการประชุม	ทั้งสิ้น	 4	คร้ัง	 โดยแบ่งเป็นการประชุมของบริษัท	 โฟคัส	ดีเวลลอปเม้นท์	 แอนด์	
คอนสตรัคชั่น	จำากัด	(มหาชน)	จำานวน	2	ครั้ง	และ	บริษัท	พราว	 เรียล	 เอสเตท	จำากัด	(มหาชน)	
จำานวน	2	ครั้ง	โดยมีรายละเอียดของการเข้าประชุมของคณะกรรมการตรวจแต่ละท่าน	ดังนี้

บริษัท	โฟคัส	ดีเวลลอปเม้นท์	แอนด์	คอนสตรัคชั่น	จำากัด	(มหาชน)	–	เดิม
1. นายผสันต์สุข	อายนบุตร	ตำาแหน่ง	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
เข้าร่วมการประชุม	จำานวน	2/2	ครั้ง

2. พล.ต.ต.	สุนทร	บุญเรือง	ตำาแหน่ง	กรรมการตรวจสอบ 
เข้าร่วมการประชุม	จำานวน	2/2	ครั้ง

3. นายวีระ	สุริยอาชานนท์	ตำาแหน่ง	กรรมการตรวจสอบ 
เข้าร่วมการประชุม	จำานวน	2/2	ครั้ง

บริษัท	พราว	เรียล	เอสเตท	จำากัด	(มหาชน)	–	ปัจจุบัน
1. นายอนุวัฒน์	เมธีวิบูลวุฒิ	ตำาแหน่ง	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
เข้าร่วมการประชุม	จำานวน	2/2	ครั้ง

2. นายภูมิพัฒน์	สินาเจริญ	ตำาแหน่ง	กรรมการตรวจสอบ 
เข้าร่วมการประชุม	จำานวน	2/2	ครั้ง

3. นางสาวอัญชลี	บุญทรงษีกุล	ตำาแหน่ง	กรรมการตรวจสอบ 
เข้าร่วมการประชุม	จำานวน	1/2	ครั้ง

โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏบิัตหินา้ทีต่ามขอบเขตอำานาจหนา้ทีต่ามทีไ่ดร้บัมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท	 โดยมีความเป็นอิสระต่อการตรวจสอบมากเพียงพอ	ซึ่งมีความสอดคล้อง	
ต่อข้อกำาหนดของตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทย	โดยสอดคล้องตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ	
ที่ได้กำาหนดไว้	ซึ่งมีสาระสำาคัญต่อการปฏิบัติงานของคณะ	กรรมการตรวจสอบ	ดังนี้

1. สอบทานความถูกต้อง	ของการรายงานทางการเงินรายไตรมาส	และประจำาปี	
ของบริษัทฯ	

	 	 คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาความถูกต้อง	ต่อรายงานทางการเงินรายไตรมาส	
และประจำาปี	 รวมไปถึงการสอบทานประเด็นที่ต้องเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน	 
ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	 อีกทั้งมีการสอบถามความคิดเห็นจาก 
ผู้สอบบัญชีเพื่อยืนยันความถูกต้อง	ความครบถ้วนอันเป็นสาระสำาคัญ	 เป็นไปตามข้อกำาหนด 
ของมาตรฐานบัญชี	และสามารถเปิดเผยต่อสาธารณะหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง	
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2. สอบทานความเพียงพอระบบควบคุมภายใน

	 	 คณะกรรมการตรวจสอบทำาการสอบทานความเพียงพอ	 และเหมาะสมต่อระบบควบคุมภายในของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน	 เพื่อให้มีการปรับปรุงแนวทางการตรวจสอบภายในอย่างเป็นประจำา	 ให้ครอบคลุมทั้งในส่วนของ	
การปฏิบัติงาน	การรายงานผล	 และการติดตามผลการตรวจสอบ	อีกทั้งให้คำาแนะนำาต่อหน่วยงานตรวจสอบภายใน	
เพ่ือใหเ้กดิการตรวจสอบอยา่งเหมาะสม	อกีทัง้ยงัให้ความสำาคญัต่อการตรวจสอบด้านกฎหมาย	และระเบียบข้อบังคบั	
ที่เกี่ยวข้องต่อประเภทธุรกิจของบริษัทฯ	เพื่อสร้างความมั่นใจต่อนักลงทุน	ว่าบริษัทให้ความสำาคัญต่อการตรวจสอบ
ความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อองค์กร

3. สอบทานการปฏิบัติงานตามกฏหมาย	ระเบียบ	ข้อบังคับ	และอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้องต่อการดำาเนินธุรกิจ

	 	 คณะกรรมการตรวจสอบได้ทำาการสอบทานการปฏิบัติงานเพื่อให้สอดคล้องตามกฎหมาย	ระเบียบ	ข้อบังคับ	
และอื่นๆ	 ที่เกี่ยวข้องต่อองค์กร	 ทั้งในส่วนของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์	 และตลาดหลักทรัพย์	
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	และหน่วยงานราชการอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร	โดยให้มีการติดตามรายละเอียดที่
เกี่ยวข้องอย่างสม่ำาเสมอ	เพื่อให้มีการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม

4. สอบทานรายการเกี่ยวโยงกัน

	 	 คณะกรรมการตรวจสอบทำาการพิจารณารายการที่ เ ก่ียว โยงกัน	 ที่ เ ก่ียวข้องกับบริษัทย่อย	
บริษัทร่วมของกรรมการ	 ผู้บริหาร	 และผู้ถือหุ้น	 เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำาหนดของสำานักงานคณะกรรมการกำากับ 
หลักทรัพย์	และตลาดหลักทรัพย์	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	อย่างเป็นประจำาทุกไตรมาส	อย่างครบถ้วน	เพื่อให้
เกิดความเชื่อมั่นว่ามีการดำาเนินงานอย่างโปร่งใส	

5. สอบทานการปฏิบัติงานการต่อต้านคอร์รัปชั่น

	 คณะกรรมการตรวจสอบให้ความสนใจต่อการดำาเนินงานของบริษัทฯ	ที่อาจส่งผลให้เกิดการคอร์รัปชั่นภายใน	
บรษิทัฯ	โดยใหม้กีารกำาหนดการตรวจสอบทีค่รอบคลุมไปถงึเหตกุารณท่ี์กอ่ใหเ้กิดการทจุรติคอรรั์ปชัน่	อกีทัง้ใหม้กีาร	 
ศึกษาแนวทางการต่อต้านการเกิดคอร์รัปชั่น	 เพื่อก่อให้เกิดเป็นนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่น	 เพื่อสร้างความมั่นใจ 
ต่อผู้มีส่วนได้เสีย	ว่าบริษัทฯ	ได้มีการปฏิบัติเป็นไปตามที่กฎหมายกำาหนด

6. พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจ	และ	กฎบัตรหน่วยงานตรวจสอบภายใน

	 คณะกรรมการตรวจสอบทำาการทบทวนกฎบัตร	 ว่ามีความเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานอย่างเป็นปัจจุบันหรือไม่	
โดยคำานึงถึงภารกิจ	 ขอบเขต	 หน้าที่ความรับผิดชอบ	 อีกทั้งให้สอดคล้องต่อข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	 โดย 
คณะกรรมการตรวจสอบสามารถปฏิบัติงานด้วยความถูกต้อง	เป็นอิสระ	น่าเชื่อถือ	สอดคล้องต่อการปฏิบัติงานที่ดี	
อีกท้ังมีการพิจารณากฏบัตรหน่วยงานตรวจสอบ	 โดยพิจารณาขอบเขตการตรวจสอบ	 หน้าที่ในการปฏิบัติงาน	
ที่มีความเป็นอิสระ	อีกทั้งมีความเหมาะสมต่อความรับผิดชอบ	

7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

คณะกรรมการตรวจสอบทำาการพิจารณาความเหมาะสมของผู้ตรวจสอบบัญชี 	 พิจารณาคัดเ ลือก	
เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำาหรับปี	2563	ของบริษัทฯ	และบริษัทย่อย	ซึ่งทำาการพิจารณาจากความรู้	ความสามารถ	
ป ร ะ สบก า รณ์ ใ น ก า รต ร ว จสอบ 	 คุณภ าพ ใ นก า รต ร ว จสอบ 	 ค ว าม เ ป็ น อิ ส ร ะ ข องผู้ ส อบบัญชี 	
และความเหมาะสมของค่าตอบแทน	 โดยขอเสนอพิจารณาแต่งตั้ งบริษัท 	 สำ านักงาน	 อีวาย	 จำ ากัด	
เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ	 และบริษัทย่อย	 สำาหรับปี	 2563	 รวมทั้งเสนอค่าตอบแทนประจำาปี	 2563	
ต่อคณะกรรมการบริษัท	ก่อนมีการนำาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น	เพื่อทำาการพิจารณาต่อไป

	 (นายอนุวัฒน์	เมธีวิบูลวุฒิ) 
	 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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รายงานความรับผิดชอบ 
ของคณะกรรมการ 
ต่อรายงานทางการเงิน
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

	 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินเฉพาะกิจการ	 และงบการเงินรวม	
ของบริษัท	 และบริษัทย่อย	 รวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำาปี	 ซึ่ง	
งบการเงินสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	 31	ธันวาคม	2562	จัดทำาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง	
ท่ัวไปในประเทศไทย	 โดยเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสม	 และถือปฏิบัติอย่างสม่ำาเสมอ	
ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง	 และประมาณการที่สมเหตุสมผลในการจัดทำา	 รวมทั้งมีการเปิดเผย 
ข้อมูลสำาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน	 เพื่อให้สามารถสะท้อนฐานะการเงิน	
ผลการดำาเนินงาน	 และกระแสเงินสดได้อย่างถูกต้อง	 โปร่งใส	 เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น	
และนักลงทุนทั่วไป	 และได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	 ซึ่งให้ความเห็น 
อย่างไม่มีเง่ือนไข	 โดยในการตรวจสอบบริษัทได้ให้การสนับสนุนข้อมูล	 และเอกสารต่างๆ	 เพื่อ 
ให้ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบ	และแสดงความเห็นได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชี

	 คณะกรรมการบรษิทัไดจ้ดัใหม้	ีและดำารงไวซ้ึง่ระบบการควบคมุภายใน	การตรวจสอบภายใน	
และการกำากับดูแลที่เหมาะสม	 และมีประสิทธิผล	 เพ่ือให้มั่นใจว่าข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง	
ครบถ้วน	และเพียงพอที่จะดำารงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัท	และป้องกันความเสี่ยง	ตลอดจน	
เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำาเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสำาคัญ

	 ทั้งนี้	คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ	ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ
ที่เป็นอิสระทั้งสิ้นเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบการสอบทานนโยบายการบัญชี	 และรับผิดชอบเกี่ยวกับ 
คณุภาพของรายงานทางการเงนิ	การสอบทานระบบการควบคมุภายใน	และการตรวจสอบภายใน	
ตลอดจนพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลรายการเกี่ยวโยงระหว่างกันอย่างครบถ้วน	 เพียงพอ	
และเหมาะสม	โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏอยู่ในรายงานจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำาปีแล้ว

	 คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า	 ระบบการควบคุมภายในโดยรวมของบริษัท 
มีความเพียงพอ	 และเหมาะสม	 และสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลได้ว่างบการเงิน 
เฉพาะกจิการ	และงบการเงนิรวมของบรษัิท	และบรษัิทย่อย	สำาหรบัปีส้ินสุดวนัที	่31	ธนัวาคม	2562	
มีความเชื่อถือได้	 โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป	 และปฏิบัติถูกต้อง	
ตามกฎหมาย	และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

นายอนุวัฒน์	เมธีวิบูลวุฒิ

ประธานคณะกรรมการบริษัท

นายอนุชา	สิหนาทกถากุล

กรรมการ

นายพสุ	ลิปตพัลลภ

กรรมการ

นายวีรพงศ์	ไชยเพิ่ม

รองประธานคณะกรรมการบริษัท	
และ	ประธานกรรมการบริหาร

นางสาวพราวพุธ		ลิปตพัลลภ

กรรมการ	

นางสาวอัญชลี	บุญทรงษีกุล

กรรมการ

นายภูมิพัฒน์	สินาเจริญ

กรรมการ

นายไพสิฐ	แก่นจันทน์

กรรมการบริษัท	 
และกรรมการผู้จัดการใหญ่
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บริษัท พราว เรียล เอสเตท จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

 (เดิมช่ือ บริษัท โฟคัส ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จ ากดั (มหาชน)) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

รายงานและงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอ ผูถื้อหุน้และคณะกรรมการ 
 บริษทั พราว เรียล เอสเตท จ ากดั (มหาชน)  
 (เดิมช่ือ บริษทั โฟคสั ดีเวลลอปเมน้ท ์แอนด ์คอนสตรัคชัน่ จ ากดั (มหาชน)) 
 
ความเห็น  
  ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั พราว เรียล เอสเตท จ ากดั (มหาชน) (เดิมช่ือ 
บริษัท โฟคัส ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จ ากัด (มหาชน)) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ซ่ึง
ประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการ
เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกันและหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั และขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงิน
เฉพาะกิจการของ บริษทั พราว เรียล เอสเตท จ ากัด (มหาชน) (เดิมช่ือบริษทั โฟคสั ดีเวลลอปเมน้ท์ แอนด ์
คอนสตรัคชัน่ จ ากดั (มหาชน)) (บริษทั) ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 งบ
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และงบกระแสเงินสดส าหรับปีส้ินสุดวนั
เดียวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 
  ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินรวมของ บริษทั พราว เรียล เอสเตท จ ากดั 
(มหาชน) (เดิมช่ือ บริษทั โฟคสั ดีเวลลอปเมน้ท ์แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จ ากดั (มหาชน)) และบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 
ธันวาคม 2562 และผลการด าเนินงานรวมและกระแสเงินสดรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกัน และแสดงฐานะ
การเงินเฉพาะกิจการของบริษทั พราว เรียล เอสเตท จ ากดั (มหาชน) (เดิมช่ือ บริษทั โฟคสั ดีเวลลอปเมน้ท ์แอนด ์
คอนสตรัคชัน่ จ ากดั (มหาชน))  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดส าหรับปี
ส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 
 
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น  
  ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ได้
กล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มี
ความเป็นอิสระจากบริษทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพ
บัญชีในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้าน
จรรยาบรรณอ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นไปตามข้อก าหนดเหล่า น้ี ขา้พเจ้าเช่ือว่าหลักฐานการสอบบัญชีท่ีขา้พเจ้าได้รับ
เพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
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เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 
  เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนัยส าคัญท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบ
วิชาชีพของขา้พเจา้ในการตรวจสอบงบการเงินส าหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ได้น าเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาใน
บริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดง
ความเห็นแยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี 
 
การรับรู้รายไดบ้ริการก่อสร้าง 
  บริษทัมีการรับรู้รายไดบ้ริการก่อสร้าง ตน้ทุนก่อสร้าง ซ่ึงตอ้งใชดุ้ลยพินิจและขอ้สมมติฐานท่ี
ส าคญัของฝ่ายบริหารในการทบทวนประมาณตน้ทุนตลอดระยะเวลาก่อสร้างและก าหนดขั้นความส าเร็จของ
งานตลอดระยะเวลาการให้บริการ ซ่ึงมีผลต่อการวดัมูลค่าของรายไดแ้ละรอบระยะเวลาให้บริการ นอกจากน้ี
การรับรู้รายไดต้ามขั้นความส าเร็จของงานก่อสร้างยงัมีผลต่อบญัชี รายไดค้่าบริการก่อสร้าง มูลค่างานเสร็จยงั
ไม่ไดเ้รียกเก็บ  เงินรับล่วงหนา้ค่าก่อสร้าง ตน้ทุนก่อสร้าง และตน้ทุนการก่อสร้างคา้งจ่าย ซ่ึงเป็นจ านวนเงินท่ี
มีสาระส าคญัต่องบการเงินของบริษทั ดงันั้นขา้พเจา้จึงพิจารณาวา่รายการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรับรู้รายไดบ้ริการ
ก่อสร้าง ตน้ทุนก่อสร้างเป็นรายการท่ีมีนัยส าคญัต่องบการเงิน บริษทัไดเ้ปิดเผยนโยบายการบญัชีท่ีเก่ียวกับ
การรับรู้รายไดค้่าบริการก่อสร้างในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ท่ี 5.1   
 
การตอบสนองความเส่ียงโดยผูส้อบบญัชี 
  ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบเร่ืองการรับรู้รายได้บริการและต้นทุนก่อสร้าง โดยท าความเข้าใจ
กระบวนการในการจดัท ารายงานและประมาณการท่ีน ามาใช้ในการก าหนดขั้นความส าเร็จของงานและการ
จดัท าประมาณการตน้ทุน ทดสอบระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกับการรับรู้รายได้บริการและตน้ทุน
ก่อสร้าง  ทดสอบการรับรู้รายไดบ้ริการก่อสร้างกบัสัญญาท่ีเก่ียวขอ้ง  ขา้พเจา้ไดเ้ขา้ร่วมสังเกตการณ์โครงการ
ก่อสร้าง เปรียบเทียบความสอดคลอ้งของรายงานความคืบหนา้งานก่อสร้างกบัการตรวจรับงานจากลูกคา้เพื่อ
ประเมินความสมเหตุสมผลของการประเมินขั้นความส าเร็จท่ีน ามารับรู้รายได้บริการและต้นทุนก่อสร้าง 
ตรวจสอบต้นทุนจริงแต่ละโครงการในระหว่างปีหลังวนัส้ินปีกับเอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวข้อง วิเคราะห์
เปรียบเทียบตน้ทุนจริงกบัประมาณการตน้ทุนทั้งหมดของโครงการ วิเคราะห์อตัราก าไรขั้นตน้ เพื่อประเมิน
ความสมเหตุสมผลของประมาณการตน้ทุนและการเปล่ียนแปลงประมาณการในระหว่างปี ตลอดจนประเมิน
ความเพียงพอของการเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน 
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การประเมินมูลค่าของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
  ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 5.16 และ 16 นโยบายการบญัชีเก่ียวกบัภาษี
เงินไดแ้ละภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี บริษทัรับรู้ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ส าหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้ัก
ภาษี โดยรับรู้เท่ากับจ านวนเงินท่ีมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าก าไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตจะมีจ านวน
เพียงพอกบัการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราว ซ่ึงผูบ้ริหารตอ้งใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลการ
ด าเนินงาน และอาจเก่ียวข้องกับการตดัสินใจเก่ียวกับเหตุการณ์ในอนาคต เพื่อสนับสนุนการรับรู้รายการ
ดงักล่าว ดงันั้นขา้พเจา้จึงพิจารณาว่าเร่ืองดงักล่าวเป็นรายการท่ีมีนยัส าคญัต่องบการเงินโดยรวม เน่ืองจากตอ้ง
พิจารณาความสมเหตุสมผลในดุลยพินิจของผูบ้ริหารในการประมาณการตามขอ้สมมติฐานต่าง ๆ เก่ียวกับ
เหตุการณ์ในอนาคตวา่มีความเหมาะสม 
 
การตอบสนองความเส่ียงโดยผูส้อบบญัชี 
  ขา้พเจา้ไดป้ระเมินความสมเหตุสมผลของขอ้สมมติฐานในการประมาณการผลการด าเนินงาน
ในอนาคตวา่เพียงพอท่ีจะน าผลแตกต่างชัว่คราวมาใชห้ักภาษีได ้โดยพิจารณาความเป็นไปไดข้องโครงการงาน
ก่อสร้างและการขายห้องชุดในอนาคตจากหลกัฐานท่ีบริษทัได้มีการด าเนินงานอยู่ และทดสอบการค านวณ
ภาษีเงินได้รอการตดับัญชี ตลอดจนประเมินความเพียงพอของการเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัให้เป็นไปตาม
มาตรฐานรายงานทางการเงิน 
 
ข้อมูลอ่ืน 
  ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อข้อมูลอ่ืน ข้อมูลอ่ืนประกอบด้วย ข้อมูลซ่ึงรวมอยู่ในรายงาน
ประจ าปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยู่ในรายงานนั้น ซ่ึงคาดว่ารายงานประจ าปีจะ
ถูกจดัเตรียมใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 
  ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วามเช่ือมัน่
ต่อขอ้มูลอ่ืน 
  ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณา
ว่าขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
หรือปรากฏวา่ ขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่  
  เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจ าปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริง
อนัเป็นสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งส่ือสารเร่ืองดังกล่าวกับผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแล เพื่อให้ผูมี้หน้าท่ีในการ
ก ากบัดูแลด าเนินการแกไ้ขขอ้มูลท่ีแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริง 
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ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการก ากบัดูแลต่องบการเงิน 
  ผูบ้ริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุม
ภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพื่อให้สามารถจัดท างบการเงินท่ีปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อ
ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด  
  ในการจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมิน
ความสามารถของกลุ่มบริษทัและบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ือง การเปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงาน
ต่อเน่ือง และการใช้เกณฑ์การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผู ้บริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่ม
บริษทัและบริษทัหรือหยดุด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้  
  ผูมี้หน้าท่ีในการก ากับดูแลมีหน้าท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงาน
ทางการเงินของกลุ่มบริษทัและบริษทั 
 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน  

             การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตัถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบ
การเงินรวมและงบเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคัญ
หรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของ
ขา้พเจา้อยู่ดว้ย ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัว่าการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระส าคัญท่ีมีอยู่ได้เสมอไป ขอ้มูลท่ีขัดต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือว่ามี
สาระส าคญัเม่ือคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการท่ีขัดต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการ
รวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการเหล่าน้ี 
  ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการ
สังเกตและสงสัยเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง  

• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัใน
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและ
ปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอ
และเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนั
เป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจ
เก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ี
ไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน  
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• ท าความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบ
วิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความ มี
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษทัและบริษทั  

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผู ้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของ
ประมาณการทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าขึ้นโดยผูบ้ริหาร  

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของ
ผูบ้ริหารและจากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์
หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอย่างมีนยัส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัและบริษทัใน
การด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไว้
ในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจ้าโดยให้ขอ้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง หรือถา้
การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึ้นอยู่กบัหลกัฐาน
การสอบบัญชีท่ีได้รับจนถึงวนัท่ีในรายงานของผู ้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ห รือ
สถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัและบริษทัตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเน่ือง  

• ประเมินการน าเสนอโครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
โดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ใน
รูปแบบท่ีท าใหมี้การน าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่  

• ได้รับหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกับข้อมูลทางการเงินของ
กิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจ้า
รับผิดชอบต่อการก าหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ข้าพเจ้าเป็น
ผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้  
  ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีส าคญั ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและ
ช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีได้วางแผนไว้ ประเด็นท่ีมีนัยส าคัญท่ี พบจากการตรวจสอบรวมถึง
ขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส าคญัในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้  
  ข้าพเจ้าได้ให้ค  ารับรองแก่ผูมี้หน้าท่ีในการก ากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก าหนด
จรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์
ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือว่ามีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระ
ของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ  
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  จากเร่ืองท่ีส่ือสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนัยส าคญั
ท่ีสุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัใน
การตรวจสอบ ขา้พเจา้ได้อธิบายเร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ให้
เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกับเร่ืองดังกล่าว หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดขึ้น ขา้พเจา้พิจารณาว่าไม่ควร
ส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลว่า
จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว 
  ผูส้อบบญัชีท่ีรับผิดชอบงานสอบบญัชีและการน าเสนอรายงานฉบับน้ีคือ นางสาววนันิสา   
งามบวัทอง 
 
 
 
 
 

(นางสาววนันิสา   งามบวัทอง) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 6838 

 
บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
วนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2563 

 



รายงานประจำาปี202 203บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำากัด (มหาชน)

งบการเงินรวม
ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 31

หมายเหตุ ธนัวาคม 2562 ธนัวาคม 2562 ธนัวาคม 2561
สินทรัพยห์มุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 101,898,226     661,784            7,310,651         
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 6, 8 502,985            34,510,532       39,412,284       
มูลค่างานท่ีเสร็จยงัไม่ไดเ้รียกเก็บ 23 -                    -                    2,007,065         
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 -                    4,110,000         17,630,531       
งานระหวา่งท า -                    -                    1,497,441         
ตน้ทุนการพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ 9 1,538,383,413  146,955,735     173,323,076     
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 10 42,492,509       7,485,679         5,460,847         

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 1,683,277,133  193,723,730     246,641,895     
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

เงินฝากสถาบนัการเงินติดภาระหลกัประกนั 11 190,656            190,656            7,427,172         
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 12 -                    50,249,625       -                    
เงินลงทุนในการร่วมคา้ 13 -                    -                    28,783,621       
เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 -                    641,500,000     -                    
อาคารและอุปกรณ์ 14 9,393,978         8,395,239         6,184,559         
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 15 3,678,474         3,678,474         2,242,154         
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 16 11,272,714       11,272,714       11,397,209       
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 17 12,594,906       12,569,324       14,067,325       

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 37,130,728       727,856,032     70,102,040       
รวมสินทรัพย์ 1,720,407,861  921,579,762     316,743,935     

- 7 -

(เดมิช่ือบริษัท โฟคสั ดเีวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จ ำกัด (มหำชน))
งบแสดงฐำนะกำรเงิน

ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2562

สินทรัพย์

บริษัท พรำว เรียล เอสเตท จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินเฉพาะกิจการ
บาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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งบการเงินรวม
ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 31

หมายเหตุ ธนัวาคม 2562 ธนัวาคม 2562 ธนัวาคม 2561
หน้ีสินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 18 14,529,606       14,529,606       17,037,486       
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 6, 19 41,609,554       9,707,489         23,170,343       
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถึงก าหนดช าระ

ภายในหน่ึงปี 21 78,319,542       78,319,542       39,444,994       
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 20 730,596            730,596                         -
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 -                    -                    29,900,000       
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 50,000,000       -                                 -
ประมาณการตน้ทุน 15,918,814       15,918,814       13,887,457       
เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน 18,054,332       17,220,585       18,323,848       
เงินรับล่วงหนา้ค่าก่อสร้าง 23 1,383,541         1,383,541         6,167,682         
เงินรับล่วงหนา้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ 7,607,265         5,407,265         28,361,861       
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 1,355,196         957,505            4,759,451         

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 229,508,446     144,174,943     181,053,122     
หน้ีสินไม่หมุนเวียน

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 20 2,175,755         2,175,755                      -
21 750,000,000     -                                 -

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 22 719,881            719,881            10,854,339       
รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 752,895,636     2,895,636         10,854,339       

รวมหน้ีสิน 982,404,082     147,070,579     191,907,461     

- 8 -

(เดมิช่ือบริษัท โฟคสั ดเีวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จ ำกัด (มหำชน))
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2562

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
บาท

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท พรำว เรียล เอสเตท จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



รายงานประจำาปี204 205บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำากัด (มหาชน)

งบการเงินรวม
ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 31

หมายเหตุ ธนัวาคม 2562 ธนัวาคม 2562 ธนัวาคม 2561
ส่วนของผูถื้อหุน้

ทุนเรือนหุน้ 
ทุนจดทะเบียน 

หุน้สามญั 673,148,951 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 25 673,148,951     673,148,951     227,760,073     
ทุนท่ีออกและช าระแลว้

หุน้สามญั 641,468,952 หุน้  มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 25 641,469,327     641,468,952     190,080,063     
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 26 263,629,139     263,629,139     68,318,028       
ขาดทุนสะสม (167,094,687)    (130,588,908)    (133,561,617)    

รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 738,003,779     774,509,183     124,836,474     
รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้ 1,720,407,861  921,579,762     316,743,935     

งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2562

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

บริษัท พรำว เรียล เอสเตท จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

- 9 -

(เดมิช่ือบริษัท โฟคสั ดเีวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จ ำกัด (มหำชน))

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



รายงานประจำาปี204 205บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำากัด (มหาชน)

งบการเงินรวม
หมายเหตุ 2562 2562 2561

รายไดจ้ากการขายและการให้บริการ 32 89,720,971     89,720,971     103,082,780   
ตน้ทุนขายและการให้บริการ 32 (57,464,135)    (57,464,135)    (85,306,817)    
ก าไรขั้นตน้ 32,256,836     32,256,836     17,775,963     
รายไดอ่ื้น 13 24,934,647     59,365,630     11,061,021     
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย (9,968,204)      (9,729,334)      (1,137,497)      
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (77,869,104)    (76,207,836)    (50,508,790)    
ตน้ทุนทางการเงิน (5,518,156)      (5,343,498)      (3,704,628)      
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ (5,436,392)      (5,436,392)      (11,336,310)    
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ (41,600,373)    (5,094,594)      (37,850,241)    
ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ 28 (1,513,865)      (1,513,865)      3,182,462        
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี (40,086,508)    (3,580,729)      (41,032,703)    
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน :
รายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้นก าไรหรือขาดทุน

(ขาดทุน) ก าไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั
ส าหรับโครงการผลประโยชน์พนกังานสุทธิจากภาษีเงินได้ 22 6,553,438        6,553,438        (652,167)         

รายการท่ีอาจถูกจดัประเภทรายการใหม่ในภายหลงัเขา้ไปไว้
ในก าไรหรือขาดทุน -                  -                  -                  

ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปีสุทธิจากภาษีเงินได้ 6,553,438        6,553,438        (652,167)         
ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมส าหรับปี (33,533,070)    2,972,709        (41,684,870)    
ก าไรต่อหุน้ 29

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาทต่อหุน้) (0.08)               (0.01)               (0.22)               
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (หุน้) 478,226,943   478,226,943   190,080,063   

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท พราว เรียล เอสเตท จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
- 10 -

(เดมิช่ือ บริษัท โฟคสั ดเีวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จ ากัด (มหาชน))
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2562
บาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



รายงานประจำาปี206 207บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำากัด (มหาชน)

ทุนเรือนหุ้นท่ีออก ส่วนเกินมลูคา่หุ้น ขาดทุนสะสม รวม
หมายเหตุ และช าระแลว้

ยอดยกมา ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 190,080,063        68,318,028          (133,561,617)     124,836,474     
เพ่ิมทุนหุ้นสามญั 25 451,389,264        195,311,111        -                     646,700,375     
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี -                       -                       (40,086,508)       (40,086,508)     
ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                       -                       6,553,438          6,553,438         
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                       -                       (33,533,070)       (33,533,070)     

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 641,469,327        263,629,139        (167,094,687)     738,003,779     

งบการเงินรวม

- 11 -
บริษัท พราว เรียล เอสเตท จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

(เดมิช่ือ บริษัท โฟคสั ดเีวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จ ากัด (มหาชน))
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2562

บาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



รายงานประจำาปี206 207บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำากัด (มหาชน)

ทุนเรือนหุ้นท่ีออก ส่วนเกินมลูคา่หุ้น ขาดทุนสะสม รวม
หมายเหตุ และช าระแลว้

ยอดยกมา ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 190,080,063        68,318,028          (91,876,747)        166,521,344        
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี -                      -                      (41,032,703)        (41,032,703)        
ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                      -                      (652,167)             (652,167)             
ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                      -                      (41,684,870)        (41,684,870)        

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 190,080,063        68,318,028          (133,561,617)      124,836,474        
เพ่ิมทุนหุ้นสามญั 25 451,388,889        195,311,111        -                      646,700,000        
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี -                      -                      (3,580,729)          (3,580,729)          
ก าไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                      -                      6,553,438            6,553,438            
ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                      -                      2,972,709            2,972,709            

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 641,468,952        263,629,139        (130,588,908)      774,509,183        

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(เดมิช่ือ บริษัท โฟคสั ดเีวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จ ากัด (มหาชน))
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2562

บาท

- 12 -
บริษัท พราว เรียล เอสเตท จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



รายงานประจำาปี208 209บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำากัด (มหาชน)

งบการเงินรวม
2562 2562 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ (40,086,508)        (3,580,729)          (41,032,703)        
ปรับกระทบก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
เป็นเงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงาน

โอนกลบัค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ -                       -                       (419,912)              
หน้ีสงสยัจะสูญ -                       -                       1,068,047            
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 1,291,201            1,288,957            2,683,564            
(ก าไร) ขาดทุนจากการขายและตดัจ าหน่ายทรัพยสิ์น 1,202,980            1,202,980            (825,137)              
ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุน (20,414,701)        (20,414,701)                       -
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 629,264               629,264               854,352               
ประมาณการค่าซ่อม (โอนกลบั) (272,119)              (272,119)              3,468,215            
ตดัจ าหน่ายเงินทดรองจ่าย -                       -                       70,000                 
ก าไรจากการตดับญัชีหน้ีสิน (247,655)              (247,655)              (4,241,309)          
ดอกเบ้ียรับ (1,260,900)          (27,303,809)        (238,661)              
ดอกเบ้ียจ่าย 5,518,156            5,343,498            3,704,627            
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 5,436,392            5,436,392            11,336,310          
ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้ (1,513,865)          (1,513,865)          3,182,462            

ก าไร(ขาดทุน)จากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง
ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน (49,717,755)        (39,431,787)        (20,390,145)        

การเปล่ียนแปลงในสินทรัพยด์ าเนินงาน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 38,909,299          29,777,764          (32,110,675)        
มูลค่างานท่ีเสร็จยงัไม่ไดเ้รียกเก็บ 2,007,065            2,007,065            10,375,374          
งานระหวา่งท า 1,497,441            1,497,441            (1,141,621)          
ตน้ทุนการพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ (1,351,483,487)   25,589,563          9,013,772            
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (37,031,662)        (2,024,832)          (4,366,810)          
เงินฝากสถาบนัการเงินติดภาระหลกัประกนั 7,236,516            7,236,516            924,191               
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 24,592                 50,174                 13,593,639          

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2562
บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

- 13 -

(เดมิช่ือ บริษัท โฟคสั ดเีวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จ ากัด (มหาชน))
งบกระแสเงินสด

บริษัท พราว เรียล เอสเตท จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



รายงานประจำาปี208 209บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำากัด (มหาชน)

งบการเงินรวม
2562 2562 2561

การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน(ลดลง)
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 17,871,984          (13,427,717)        4,031,387            
ประมาณการตน้ทุน 2,303,476            2,303,476            (8,215,348)          
เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน (50,040)                (883,787)              2,517,720            
เงินรับล่วงหนา้ค่าก่อสร้าง (4,784,141)          (4,784,141)          (5,027,911)          
เงินรับล่วงหนา้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ (20,754,596)        (22,954,596)        28,361,861          
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนกังาน (2,571,924)          (2,571,924)          -                       
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (3,404,255)          (3,801,946)          (3,343,968)          

เงินสดจ่ายจากการด าเนินงาน (1,399,947,487)   (21,418,731)        (5,778,534)          
รับดอกเบ้ีย 2,436,037            2,427,797            88,120                 
รับคืนภาษีเงินได ้หกั ณ ท่ีจ่าย 3,304,709            3,304,709            17,959,424          
จ่ายภาษีเงินได้ (1,856,881)          (1,856,881)          (1,631,900)          

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงาน (1,396,063,622)   (17,543,106)        10,637,110          
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายลงทุนในบริษทัยอ่ย -                       (50,249,625)        -                       
เงินสดจ่ายลงทุนในการร่วมคา้ -                       -                       (15,750,000)
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในการร่วมคา้ 43,761,930          43,761,930          -                       
เงินสดจ่ายให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (11,110,000)        (39,703,568)        (17,630,531)        
เงินสดรับจากเงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 28,730,531          53,224,099          -                       
เงินสดจ่ายให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                       (650,000,000)      -                       
เงินสดรับให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                       8,500,000            -                       
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ืออุปกรณ์ (6,651,146) (5,650,162) (65,785)                
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (2,450,890)          (2,450,890) -                       
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ 5,051,115            5,051,115            971,963               

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน 57,331,540          (637,517,101)      (32,474,353)        

บริษัท พราว เรียล เอสเตท จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
(เดมิช่ือ บริษัท โฟคสั ดเีวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จ ากัด (มหาชน))

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

บาท
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ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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งบการเงินรวม
2562 2562 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน

เพ่ิมข้ึน(ลดลง) (2,507,881)          (2,507,881)          14,173,367          
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 550,000,000        -                       -                       
เงินสดจ่ายจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (550,000,000)      -                       -                       
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 850,000,000        100,000,000        -                       
เงินสดจ่ายจากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (60,347,674)        (60,347,674)        (12,480,000)        
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 11,100,000          11,100,000          29,900,000          
เงินสดจ่ายจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั (41,000,000)        (41,000,000)        -                       
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 50,000,000          -                       -                       
จ่ายช าระหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน (182,649)              (182,649)              -                       
เงินรับจากการเพ่ิมทุนหุน้สามญั 646,700,000        646,700,000        -                       
จ่ายดอกเบ้ีย (20,442,139)        (5,350,456)          (3,354,348)          

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงิน 1,433,319,657     648,411,340        28,239,019          
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน(ลดลง)สุทธิ 94,587,575          (6,648,867)          6,401,776            
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 7,310,651            7,310,651            908,875               
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัปลายปี 101,898,226        661,784               7,310,651            
ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เติม :-

1.  บนัทึกดอกเบ้ียจ่ายเป็นตน้ทุนการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 24,543,084          -                       -                       
2.  บนัทึกดอกเบ้ียจ่ายเป็นตน้ทุนการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ซ้ือยานพาหนะโดยการท าสญัญาเช่าการเงิน 3,089,000            3,089,000            -                       

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2562
บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
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(เดมิช่ือ บริษัท โฟคสั ดเีวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จ ากัด (มหาชน))
งบกระแสเงินสด (ต่อ)

บริษัท พราว เรียล เอสเตท จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท พราว เรียล เอสเตท จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
(เดิมช่ือ บริษัท โฟคัส ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จ ากดั (มหาชน)) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

 
1. ข้อมูลท่ัวไป 

บริษทั โฟคสั ดีเวลลอปเมน้ท์ แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จ ำกัด (มหำชน) “บริษทั” จดทะเบียนเป็นนิติ
บุคคลท่ีจดัตั้งขึ้นในประเทศไทยตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 30 มีนำคม 2532 และได้
จดทะเบียนกบัตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยใน “ตลำดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ” เม่ือวนัท่ี 5 ตุลำคม 2547 
และเม่ือวนัท่ี 13 พฤษภำคม 2562  ไดเ้ปล่ียนช่ือเป็น บริษทั พรำว เรียล เอสเตท จ ำกดั (มหำชน) 

บริษทัมีส ำนกังำนจดทะเบียนตั้งอยูท่ี่ 25 อำคำรอลัม่ำลิงค ์ชั้น 9 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี 
เขตปทุมวนั กรุงเทพมหำนคร ต่อมำเม่ือวนัท่ี 17 กนัยำยน 2562  บริษทัยำ้ยท่ีตั้งมำอยู่ท่ี  900 อำคำรตน้สน
ทำวเวอร์ ชั้น 6  ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหำนคร 

บริษทัและบริษทัยอ่ยประกอบธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำงและพฒันำอสังหำริมทรัพย ์ 
 
2. หลกัเกณฑ์ในการจัดท างบการเงินรวมและการด าเนินงาน 
 2.1 งบกำรเงินรวมน้ีไดจ้ดัท ำขึ้นโดยรวมงบกำรเงินของบริษทั พรำว เรียล เอสเตท จ ำกดั (มหำชน) และ

บริษทัยอ่ยท่ีบริษทั พรำว เรียล เอสเตท จ ำกดั (มหำชน) ถือหุ้นทั้งทำงตรงและทำงออ้มซ่ึงจดัตั้งขึ้นใน
ประเทศไทยดงัต่อไปน้ี 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561   
  อตัรำร้อยละ  ทุนช ำระแลว้  อตัรำร้อยละ  ทุนช ำระแลว้   

ช่ือบริษทั  ของกำรถือหุ้น  (ลำ้นบำท)  ของกำรถือหุ้น  (ลำ้นบำท)  ลกัษณะธุรกิจ 
บริษทัยอ่ยที่ถือหุ้นโดยบริษทั           
บริษทั หวัหิน อลัฟ่ำ 71 จ ำกดั  99.99  50.00             -          -  พฒันำอสังหำริมทรัพย ์
บริษทั หวัหิน สกำย ลีฟวิ่ง จ ำกดั  99.97  0.25             -             -  พฒันำอสังหำริมทรัพย ์

 
    ในระหว่ำงปี บริษทัไดล้งทุนในบริษทั หัวหิน อลัฟ่ำ 71 จ ำกดั และบริษทั หัวหิน สกำย ลีฟว่ิง 

จ ำกดั โดยบริษทัมีอ ำนำจควบคุม ดงันั้นบริษทัจึงรวมงบกำรเงินของบริษทัดงักล่ำว ในงบกำรเงินรวม
ตั้งแต่ไตรมำส 2 ปี 2562 
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2.2 สินทรัพยแ์ละรำยไดข้องบริษทัยอ่ย ซ่ึงรวมอยูใ่นงบกำรเงินรวม คิดเป็นจ ำนวนประมำณร้อยละ ดงัน้ี 
 

 อตัรำร้อยละของยอด
สินทรัพยข์องบริษทัย่อย 
ซ่ึงรวมอยูใ่นงบแสดง
ฐำนะกำรเงินรวม  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 

2562 

 อตัรำร้อยละของยอด
รำยไดข้องบริษทัยอ่ย  
ซ่ึงรวมอยูใ่นงบก ำไร
ขำดทุนเบด็เสร็จรวม  
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  

31 ธนัวำคม 2562 
บริษทัยอ่ย    
บริษทั หวัหิน อลัฟ่ำ 71 จ ำกดั 76.99%  0.05% 
บริษทั หวัหิน สกำย ลีฟว่ิง จ ำกดั 11.88%  0.00% 
 88.87%  0.05% 

 
 2.3 งบกำรเงินไดจ้ดัท ำขึ้นโดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบังบกำรเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนไดเ้สีย ซ่ึง

ไดร้วมงบกำรเงินของบริษทั พรำว เรียล เอสเตท จ ำกดั (มหำชน) และส่วนไดเ้สียในกำรร่วมคำ้ โดย
ไดมี้กำรรวมส่วนไดเ้สียของบริษทัย่อยของกำรร่วมคำ้ไวจ้นถึงวนัท่ี 11 กรกฎำคม 2562 (วนัท่ีส้ินสุด
ในกำรร่วมคำ้) ดงัน้ี 

  จดัตั้งขึ้น    สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ) 
ช่ือบริษทั  ในประเทศ  ลกัษณะธุรกิจ  2562  2561 

กำรร่วมคำ้         
บริษทั โฟคสั เวก คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั  ประเทศไทย  ร่วมลงทุนในธุรกิจบริหำรจดักำร

ขยะแบบบูรณำกำรและธุรกิจผลิต
พลงังำนจำกเช้ือเพลิงขยะ 

 -  60.00 

 
   เม่ือวนัท่ี 12 กันยำยน 2559 บริษทัได้ท ำสัญญำกำรร่วมค้ำ (“Joint Venture Agreement”) กับ

บริษทั เวก เอส.เอ.เอส. จ ำกดั (“Wheig S.A.S.”) ซ่ึงเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งขึ้นในประเทศฝร่ังเศส เพื่อ
ร่วมจดัตั้งและร่วมลงทุนในกำรร่วมคำ้ในช่ือ “บริษทั โฟคสั เวก คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั” (“กำรร่วมคำ้”) 
ซ่ึงจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งขึ้นในประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 5 ตุลำคม 2559   

 2.4 บริษทัจะถือว่ำมีกำรควบคุมกิจกำรท่ีเขำ้ไปลงทุนหรือบริษทัย่อยได ้หำกบริษทัมีสิทธ์ิไดรั้บหรือมี
ส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจกำรท่ีเขำ้ไปลงทุน และสำมำรถใช้อ ำนำจในกำรสั่งกำรกิจกำรท่ี
ส่งผลกระทบอยำ่งมีนยัส ำคญัต่อจ ำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้

 2.5 งบกำรเงินรวมจดัท ำขึ้นโดยใช้นโยบำยกำรบัญชีเดียวกันส ำหรับรำยกำรบัญชีท่ีเหมือนกันหรือ
เหตุกำรณ์ทำงบญัชีท่ีคลำ้ยคลึงกนั 

 2.6 ยอดคำ้งระหว่ำงบริษทักบับริษทัย่อย รำยกำรระหว่ำงกนัท่ีเป็นสำระส ำคญั ยอดเงินลงทุนของบริษทั
และทุนเรือนหุน้ของบริษทัยอ่ย ณ วนัส้ินปีไดต้ดัออกจำกงบกำรเงินรวมน้ีแลว้  

 2.7 บริษทัจดัท ำงบกำรเงินโดยรวมบริษทัยอ่ยดงักล่ำวทั้งหมดในงบกำรเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีไดม้ำ (วนัท่ีมี
อ ำนำจในกำรควบคุมบริษทัยอ่ย) จนถึงวนัท่ีบริษทัส้ินสุดกำรควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น 
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3. หลกัเกณฑ์ในการจัดท างบการเงิน 
งบกำรเงินน้ีจดัท ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรบญัชีท่ีกฎหมำยก ำหนดตำมพระรำชบญัญัติวิชำชีพบัญชี 

พ.ศ.2547 โดยได้ถือปฏิบติัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรแสดงรำยกำรได้ท ำขึ้นตำมแบบ
ก ำหนดรำยกำรย่อท่ีตอ้งมีในงบกำรเงินส ำหรับบริษทัมหำชนจ ำกดั ท่ีก ำหนดโดยประกำศกรมพฒันำธุรกิจ
กำรคำ้ กระทรวงพำณิชย ์ออกตำมควำมในพระรำชบญัญติักำรบญัชี พ.ศ. 2543 

งบกำรเงินน้ีไดจ้ดัท ำขึ้นโดยใช้เกณฑ์รำคำทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอย่ำงอ่ืนในนโยบำยกำร
บญัชี 

งบกำรเงินฉบบัภำษำไทยเป็นงบกำรเงินฉบบัท่ีบริษทัใช้เป็นทำงกำรตำมกฎหมำยงบกำรเงินฉบบั
ภำษำองักฤษแปลมำจำกงบกำรเงินฉบบัภำษำไทยดงักล่ำว 

 
4. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 
 4.1  มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

  ในระหว่ำงปี บริษทัและบริษทัย่อยไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบบัใหม่จ ำนวนหลำยฉบบั ซ่ึง
มีผลบงัคบัใช้ส ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2562  มำ
ถือปฏิบัติ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวได้รับกำรปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มี
เน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรปรับปรุง
และอธิบำยใหช้ดัเจนเก่ียวกบักำรเปิดเผยขอ้มูลในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน กำรน ำมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวมำถือปฏิบัติน้ีไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินของ
บริษทัและบริษทัยอ่ย 

 
 4.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบังคับใช้ในอนาคต 

  ในระหว่ำงปี สภำวิชำชีพบญัชีไดป้ระกำศใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรับปรุงจ ำนวนหลำยฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้
ส ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2563 มำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวไดรั้บกำรปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรอธิบำยให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติั
ทำงกำรบญัชีและกำรให้แนวปฏิบัติทำงบญัชีกับผูใ้ช้มำตรฐำน  ยกเวน้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินฉบบัใหม่ซ่ึงมีกำรเปล่ียนแปลงหลกักำรส ำคญั สำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 

  มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 
  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน ประกอบดว้ย มำตรฐำนและกำร

ตีควำมมำตรฐำน จ ำนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่ 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 7 กำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

มำตรฐำนกำรบญัชี 
ฉบบัท่ี 32  กำรแสดงรำยกำรเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
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กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 16 กำรป้องกนัควำมเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงำนต่ำงประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 กำรช ำระหน้ีสินทำงกำรเงินดว้ยตรำสำรทุน 

 
  มำตรฐำนกลุ่มดังกล่ำวข้ำงต้น ก ำหนดหลักกำรเก่ียวกับกำรจัดประเภทและกำรวดัมูลค่ำ

เคร่ืองมือทำงกำรเงินดว้ยมูลค่ำยุติธรรมหรือรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยโดยพิจำรณำจำกประเภทของตรำ
สำรทำงกำรเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตำมสัญญำและแผนธุรกิจของกิจกำร (Business Model) 
หลกักำรเก่ียวกบัวิธีกำรค ำนวณกำรด้อยค่ำของเคร่ืองมือทำงกำรเงินโดยใช้แนวคิดของผลขำดทุน
ดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้น และหลกักำรเก่ียวกับกำรบญัชีป้องกันควำมเส่ียง รวมถึงกำรแสดง
รำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน มำตรฐำนเหล่ำน้ีจะน ำมำแทนมำตรฐำนและกำร
ตีควำมมำตรฐำนท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทำงกำรเงินเม่ือมีผลบงัคบัใช้ 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญาเช่า 
  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัน้ี ใช้แทนมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญำ

เช่ำ และกำรตีควำมมำตรฐำนบัญชีท่ีเก่ียวข้อง มำตรฐำนฉบับน้ีได้ก ำหนดหลักกำรของกำรรับรู้
รำยกำร กำรวดัมูลค่ำ กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูลของสัญญำเช่ำ และก ำหนดใหผู้เ้ช่ำรับรู้
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินส ำหรับสัญญำเช่ำทุกรำยกำรท่ีมีระยะเวลำในกำรเช่ำมำกกว่ำ 12 เดือน เวน้แต่
สินทรัพยอ์ำ้งอิงนั้นมีมูลค่ำต ่ำ กำรบญัชีส ำหรับผูใ้ห้เช่ำไม่มีกำรเปล่ียนแปลงอย่ำงมีสำระส ำคญัจำก
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 17 ผูใ้ห้เช่ำยงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญำเช่ำเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำนหรือ
สัญญำเช่ำเงินทุนโดยใชห้ลกักำรเช่นเดียวกนักบัมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 17 

  ปัจจุบนัฝ่ำยบริหำรของบริษทัและบริษทัย่อยอยู่ระหว่ำงกำรประเมินผลกระทบท่ีอำจมีต่องบ
กำรเงินในปีท่ีเร่ิมน ำมำตรฐำนกลุ่มดงักล่ำวมำถือปฏิบติั 

 
5. นโยบายการบัญชีท่ีส าคัญ 

5.1 รำยได ้
  รำยไดท่ี้รับรู้ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่มหรือภำษีขำยอ่ืน ๆ และแสดงสุทธิจำกส่วนลดกำรคำ้ 
 
 รำยไดจ้ำกกำรขำยอสังหำริมทรัพย ์
  บริษทัรับรู้รำยไดจ้ำกกำรขำยหน่วยในอำคำรชุดพกัอำศยัเม่ืองำนก่อสร้ำงเสร็จตำมสัญญำและ

มีกำรโอนควำมเส่ียงและผลตอบแทนท่ีมีนยัส ำคญัของควำมเป็นเจำ้ของสินคำ้ใหก้บัผูซ้ื้อ 
 
 รำยไดต้ำมสัญญำก่อสร้ำง 
  รำยได้ค่ำก่อสร้ำงประกอบด้วยจ ำนวนเม่ือเร่ิมแรกตำมท่ีตกลงไวใ้นสัญญำบวกจ ำนวนท่ี

เก่ียวขอ้งกบักำรเปล่ียนแปลงสัญญำอนัเกิดจำกกำรดดัแปลงงำน กำรเรียกร้องค่ำเสียหำย หรือกำร
จ่ำยเงินเพื่อจูงใจหำกมีควำมเป็นไปไดค้อ่นขำ้งแน่ท่ีจะก่อให้เกิดรำยไดแ้ละสำมำรถวดัมูลค่ำไดอ้ยำ่ง
น่ำเช่ือถือ  เม่ือสำมำรถประมำณผลของงำนก่อสร้ำงตำมสัญญำไดอ้ย่ำงน่ำเช่ือถือ รำยไดแ้ละตน้ทุน
ค่ำก่อสร้ำงจะถูกรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุนตำมสัดส่วนของขั้นควำมส ำเร็จของงำนก่อสร้ำง 
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  ขั้นควำมส ำเร็จของงำนก่อสร้ำงประมำณโดยอำ้งอิงกับกำรส ำรวจงำนท่ีท ำ เม่ือไม่สำมำรถ
ประมำณผลของงำนก่อสร้ำงไดอ้ย่ำงน่ำเช่ือถือ รำยไดค้่ำก่อสร้ำงจะถูกรับรู้ไดไ้ม่เกินกว่ำตน้ทุนค่ำ
ก่อสร้ำงท่ีเกิดขึ้นและมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ท่ีจะไดรั้บตน้ทุนนั้นคืน  ผลขำดทุนท่ีคำดว่ำจะ
เกิดขึ้นจำกงำนก่อสร้ำงรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุนทนัที 

  ส่วนงำนท่ีแลว้เสร็จท่ียงัมิไดส่้งมอบ และยงัมิไดอ้อกใบแจง้หน้ีเรียกเก็บจำกลูกคำ้แสดงเป็น
มูลค่ำงำนท่ีเสร็จยงัไม่ไดเ้รียกเก็บ 

 
 งำนระหวำ่งท ำ 
  งำนระหวำ่งท ำแสดงในรำคำทุนหกัค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) 
 
 รำยไดค้่ำเช่ำ 
  รำยไดค้่ำเช่ำภำยใตส้ัญญำเช่ำด ำเนินงำนรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอำยุ

สัญญำเช่ำ ค่ำใช้จ่ำยเร่ิมแรกท่ีเกิดขึ้นเป็นกำรเฉพำะเพื่อให้เกิดสัญญำเช่ำเป็นส่วนหน่ึงของค่ำเช่ำ
ทั้งส้ินตำมสัญญำ ค่ำเช่ำท่ีอำจเกิดขึ้นรับรู้เป็นรำยไดใ้นรอบระยะเวลำบญัชีซ่ึงค่ำเช่ำนั้นเกิดขึ้น 

 
 ดอกเบ้ียรับและรำยไดอ่ื้น 
  ดอกเบ้ียถือเป็นเงินไดต้ำมเกณฑค์งคำ้งโดยค ำนึงถึงอตัรำผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 
  รำยไดอ่ื้นรับรู้ตำมเกณฑค์งคำ้ง 
 
 ค่ำใชจ่้ำย 
  ค่ำใชจ่้ำยรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุนตำมเกณฑค์งคำ้ง 
 
5.2 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
  เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ประกอบดว้ยเงินสด เงินฝำกธนำคำร และเงินลงทุนระยะ

สั้นท่ีมีสภำพคล่องสูง ซ่ึงถึงก ำหนดจ่ำยคืนภำยในระยะเวลำไม่เกิน 3 เดือน นบัจำกวนัท่ีไดม้ำ โดยไม่
รวมเงินฝำกธนำคำรท่ีติดภำระหลกัประกนั 

 
5.3 ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน 
  ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืนแสดงในรำคำตำมใบแจง้หน้ีหกัค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 
  บริษทับนัทึกค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส ำหรับผลขำดทุนโดยประมำณท่ีอำจเกิดขึ้นจำกกำรเก็บ

เงินลูกหน้ีไม่ได ้ซ่ึงโดยทัว่ไปพิจำรณำจำกประสบกำรณ์กำรเก็บเงินและกำรวิเครำะห์อำยลุูกหน้ี 
  กำรประมำณค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในกำร

ประมำณกำรผลขำดทุนท่ีคำดวำ่จะเกิดขึ้นจำกลูกหน้ีแต่ละรำย โดยค ำนึงถึงประสบกำรณ์กำรเก็บเงิน
ในอดีต อำยุของหน้ีท่ีคงคำ้งและภำวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยู่ในขณะนั้น เป็นตน้ อย่ำงไรก็ตำมกำรใช้
ประมำณกำรและขอ้สมมติฐำนท่ีแตกต่ำงกนัอำจมีผลต่อจ ำนวนค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ ดงันั้น กำร
ปรับปรุงค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญอำจมีขึ้นไดใ้นอนำคต 



รายงานประจำาปี216 217บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำากัด (มหาชน)

- 21 - 
 

 

 5.4 ตน้ทุนกำรพฒันำอสังหำริมทรัพย ์
  ตน้ทุนกำรพฒันำอสังหำริมทรัพยแ์สดงในรำคำทุนหรือมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่รำคำใด

จะต ่ำกว่ำ รำคำทุนประกอบด้วย ต้นทุนในกำรได้มำซ่ึงท่ีดิน กำรพัฒนำท่ีดิน และค่ำใช้จ่ำยท่ี
เก่ียวขอ้งโดยตรงกบัโครงกำรรวมทั้งดอกเบ้ียจ่ำยท่ีเกิดขึ้นจำกกำรกูย้ืมเพื่อกำรไดม้ำซ่ึงกำรพฒันำ
โครงกำรก่อนโครงกำรจะพฒันำแลว้เสร็จ 

  มูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ เป็นกำรประมำณรำคำท่ีจะขำยไดจ้ำกกำรด ำเนินธุรกิจปกติหักค่ำใชจ่้ำย
ท่ีจ ำเป็นในกำรขำยโดยประมำณ 

  บริษทับนัทึกขำดทุนจำกกำรลดลงของมูลค่ำโครงกำรและขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) ไวใ้น
ก ำไรหรือขำดทุน 

  กำรค ำนวณหำตน้ทุนขำยอสังหำริมทรัพย ์บริษทัไดท้ ำกำรแบ่งสรรตน้ทุนกำรพฒันำทั้งหมด
ท่ีคำดวำ่จะเกิดขึ้น (โดยค ำนึงถึงตน้ทุนท่ีเกิดขึ้นจริงดว้ย) ตำมเกณฑพ์ื้นท่ีส ำหรับขำย 

  ตน้ทุนขำยของโครงกำรจะประมำณกำรตน้ทุนทั้งหมดท่ีจะใช้ในกำรพฒันำโครงกำรจนแลว้
เสร็จจำกประมำณกำรในกำรประกอบธุรกิจ และมีกำรทบทวนประมำณกำรดงักล่ำวอยำ่งสม ่ำเสมอ 

 
5.5 กำรร่วมกำรงำน 
  เงินลงทุนในกำรร่วมกำรงำนจะถูกจดัประเภทเป็นกำรด ำเนินงำนร่วมกนั หรือกำรร่วมคำ้ โดย

ขึ้นอยู่กบัสิทธิและภำระผูกพนัตำมสัญญำของผูล้งทุนแต่ละรำย บริษทัไดป้ระเมินลกัษณะของกำร
ร่วมกำรงำนท่ีมีและพิจำรณำว่ำเป็นกำรร่วมคำ้ ซ่ึงบริษทัรับรู้เงินลงทุนในกำรร่วมคำ้โดยใชว้ิธีส่วน
ไดเ้สีย  

  ตำมวิธีส่วนได้เสียเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้รับรู้เม่ือเร่ิมแรกดว้ยรำคำทุนและปรับปรุงมูลค่ำ
ตำมบญัชีของเงินลงทุนเพื่อรับรู้ส่วนแบ่งก ำไรหรือขำดทุนและกำรเปล่ียนแปลงในก ำไรขำดทุน
เบด็เสร็จอ่ืนของผูไ้ดรั้บกำรลงทุนตำมสัดส่วนท่ีบริษทัมีส่วนไดเ้สีย หำกส่วนแบ่งขำดทุนของบริษทั
ในกำรร่วมคำ้มีจ ำนวนเท่ำกบัหรือสูงกว่ำส่วนไดเ้สียของบริษทัในกำรร่วมคำ้นั้น (ซ่ึงรวมถึงส่วนได้
เสียระยะยำวใด ๆ ซ่ึงโดยเน้ือหำแลว้ถือเป็นส่วนหน่ึงของเงินลงทุนสุทธิของบริษทัในกำรร่วมคำ้
นั้น) บริษทัจะไม่รับรู้ส่วนแบ่งในขำดทุนท่ีเกินกว่ำส่วนไดเ้สียของตนในกำรร่วมคำ้นั้น นอกจำกว่ำ
บริษทัมีภำระผกูพนั หรือไดจ่้ำยเงินเพื่อช ำระภำระผกูพนัแทนกำรร่วมคำ้ไปแลว้ 

  รำยกำรก ำไรท่ียงัไม่ไดเ้กิดขึ้นระหว่ำงบริษทักบักำรร่วมคำ้จะตดับญัชีเท่ำท่ีบริษทัมีส่วนได้
เสียในกำรร่วมคำ้นั้น รำยกำรขำดทุนท่ียงัไม่ไดเ้กิดขึ้นก็จะตดับญัชีในท ำนองเดียวกนั  เวน้แต่รำยกำร
นั้นมีหลกัฐำนว่ำสินทรัพยท่ี์โอนระหว่ำงกนัเกิดกำรดอ้ยค่ำ กำรร่วมคำ้จะเปล่ียนนโยบำยกำรบญัชี
เท่ำท่ีจ ำเป็น เพื่อใหส้อดคลอ้งกบันโยบำยกำรบญัชีของบริษทั 

 
5.6 บริษทัยอ่ยของกำรร่วมคำ้ 
  บริษัทย่อยของกำรร่วมค้ำเป็นกิจกำรท่ีอยู่ภำยใต้กำรควบคุมของกำรร่วมค้ำ กำรควบคุม

เกิดขึ้นเม่ือกำรร่วมคำ้เปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผนัแปรจำกกำรเก่ียวขอ้งกบักิจกำรนั้นและมี
ควำมสำมำรถในกำรใช้อ ำนำจเหนือกิจกำรนั้นท ำให้เกิดผลกระทบต่อจ ำนวนเงินผลตอบแทนของ
กำรร่วมคำ้  
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5.7 กำรรวมธุรกิจ 
  กำรร่วมคำ้บนัทึกบญัชีส ำหรับกำรรวมธุรกิจตำมวิธีซ้ือ เม่ือกำรควบคุมถูกโอนไปยงักำรร่วม

คำ้ ยกเวน้ในกรณีท่ีเป็นกำรรวมธุรกิจภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนั 
  กำรควบคุมเกิดขึ้นเม่ือกำรร่วมคำ้เปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผนัแปรจำกกำรเก่ียวขอ้ง

กบักิจกำรนั้นและมีควำมสำมำรถในกำรใชอ้ ำนำจเหนือกิจกำรนั้นท ำใหเ้กิดผลกระทบต่อจ ำนวนเงิน
ผลตอบแทนของกำรร่วมคำ้ วนัท่ีซ้ือกิจกำรคือวนัท่ีอ ำนำจในกำรควบคุมนั้นไดถู้กโอนไปยงัผูซ้ื้อ 
กำรก ำหนดวนัท่ีซ้ือกิจกำรและกำรระบุเก่ียวกบักำรโอนอ ำนำจควบคุมจำกฝ่ำยหน่ึงไปยงัอีกฝ่ำยหน่ึง
ตอ้งใชดุ้ลยพินิจเขำ้มำเก่ียวขอ้ง  

  ค่ำควำมนิยมถูกวดัมูลค่ำ ณ วนัท่ีซ้ือ โดยวดัจำกมูลค่ำยุติธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ซ่ึง
รวมถึงกำรรับรู้จ ำนวนส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมในผูถู้กซ้ือ หักด้วยมูลค่ำสุทธิ (มูลค่ำ
ยุติธรรม) ของสินทรัพย์ท่ีระบุได้ท่ีได้มำและหน้ีสินท่ีรับมำซ่ึงวดัมูลค่ำ ณ วนัท่ีซ้ือ หำกมูลค่ำ
ยุติธรรมของสินทรัพย์ท่ีระบุไดท่ี้ไดม้ำและหน้ีสินท่ีรับมำสูงกว่ำมูลค่ำยุติธรรมของส่ิงตอบแทนท่ี
โอนให ้กำรร่วมคำ้จะรับรู้ส่วนท่ีสูงกวำ่น้ีเป็นก ำไรในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนทนัที 

  ส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ ตอ้งวดัดว้ยมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยท่ี์โอนไป  หน้ีสินท่ีกำรร่วมคำ้
ก่อขึ้นเพื่อจ่ำยช ำระให้แก่เจำ้ของเดิม และส่วนไดเ้สียในส่วนของเจำ้ของท่ีออกโดยกำรร่วมคำ้ ทั้งน้ี
ส่ิงตอบแทนท่ีโอนใหย้งัรวมถึงมูลค่ำยติุธรรมของหน้ีสินท่ีอำจเกิดขึ้น  

  หน้ีสินท่ีอำจเกิดขึ้นของบริษทัท่ีถูกซ้ือท่ีรับมำจำกกำรรวมธุรกิจ รับรู้เป็นหน้ีสินหำกมีภำระ
ผกูพนัในปัจจุบนัซ่ึงเกิดขึ้นจำกเหตุกำรณ์ในอดีต และสำมำรถวดัมูลค่ำยติุธรรมไดอ้ยำ่งน่ำเช่ือถือ 

  กำรร่วมคำ้วดัมูลค่ำส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมตำมอตัรำส่วนไดเ้สียในสินทรัพยสุ์ทธิท่ี
ไดม้ำจำกผูถู้กซ้ือ 

  ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรซ้ือของกำรร่วมคำ้ท่ีเกิดขึ้นซ่ึงเป็นผลมำจำกกำรรวมธุรกิจ เช่น ค่ำท่ี
ปรึกษำกฎหมำย ค่ำธรรมเนียมวิชำชีพและค่ำท่ีปรึกษำอ่ืน ๆ ถือเป็นค่ำใชจ่้ำยเม่ือเกิดขึ้น 

  หำกกำรบันทึกบัญชีเม่ือเร่ิมแรกส ำหรับกำรรวมธุรกิจไม่เสร็จสมบูรณ์ภำยในวนัส้ินรอบ
ระยะเวลำรำยงำนท่ีกำรรวมธุรกิจเกิดขึ้น กำรร่วมคำ้ประมำณกำรมูลค่ำของรำยกำรซ่ึงขอ้มูลทำง
บญัชียงัไม่สมบูรณ์เพื่อรำยงำน มูลค่ำประมำณกำรดงักล่ำวจะถูกปรับปรุง หรือรับรู้สินทรัพย ์หรือ
หน้ีสินเพิ่มเติมในระหว่ำงช่วงระยะเวลำในกำรวดัมูลค่ำ เพื่อสะทอ้นผลของขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีไดรั้บ
เก่ียวกบัขอ้เท็จจริงและสถำนกำรณ์แวดลอ้มท่ีมีอยู ่ณ วนัท่ีซ้ือ ซ่ึงขอ้มูลดงักล่ำวมีผลต่อกำรวดัมูลค่ำ
ของจ ำนวนต่ำง ๆ ท่ีเคยรับรู้ไว ้ณ วนัท่ีซ้ือ 

  กำรร่วมคำ้แสดงค่ำควำมนิยมตำมรำคำทุนหักค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ  และจะทดสอบกำรด้อยค่ำ
ของค่ำควำมนิยมทุกปีหรือเม่ือใดก็ตำมท่ีมีขอ้บ่งช้ีของกำรดอ้ยค่ำเกิดขึ้น 
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5.8 อำคำรและอุปกรณ์ 
  อำคำรและอุปกรณ์แสดงในรำคำทุนหกัค่ำเส่ือมรำคำสะสมของอำคำรและอุปกรณ์ และค่ำเผื่อ

กำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) 
  รำคำทุนรับรู้เม่ือเร่ิมแรกท่ีได้สินทรัพยม์ำรวมถึงตน้ทุนทำงตรงอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกับกำรจดัหำ

สินทรัพยเ์พื่อใหสิ้นทรัพยอ์ยูใ่นสภำพพร้อมท่ีจะใชไ้ดต้ำมวตัถุประสงคร์วมทั้งตน้ทุนในกำรร้ือถอน 
ขนยำ้ย และกำรบูรณะสถำนท่ีตั้งของสินทรัพยซ่ึ์งเป็นภำระผกูพนัของกิจกำร (ถำ้มี) 

  ค่ำเส่ือมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ค ำนวณจำกรำคำทุนหักมูลค่ำคงเหลือของสินทรัพยโ์ดย
วิธีเส้นตรงตำมอำยกุำรใหป้ระโยชน์โดยประมำณดงัน้ี 

 จ ำนวนปี 
ส่ิงปลูกสร้ำง 5 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 5 - 10 
เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์ส ำนกังำน 3 -   5 
ยำนพำหนะ 5 - 10 

  บริษทัมีกำรทบทวนมูลค่ำคงเหลือและอำยกุำรใหป้ระโยชน์ทุกปี 
  บริษทัคิดค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วนประกอบของรำยกำรสินทรัพยแ์ต่ละส่วนแยกต่ำงหำกจำก

กนัเม่ือส่วนประกอบแต่ละส่วนนั้นมีตน้ทุนท่ีมีนัยส ำคญัเม่ือเทียบกบัตน้ทุนทั้งหมดของสินทรัพย์
นั้น 

  ค่ำเส่ือมรำคำรวมอยูใ่นกำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำน 
  ไม่มีกำรคิดค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับสินทรัพยร์ะหวำ่งก่อสร้ำง และอุปกรณ์ระหวำ่งติดตั้ง 
  บริษทัตดัรำยกำรอำคำรและอุปกรณ์ ออกจำกบญัชีเม่ือจ ำหน่ำยสินทรัพย ์รำยกำรผลก ำไรหรือ

ขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยหรือตดัจ ำหน่ำยสินทรัพย ์จะรับรู้ในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ 
 
5.9 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอำยุกำรใช้งำนจ ำกดั รับรู้เม่ือเร่ิมแรกดว้ยรำคำทุน ภำยหลงักำรรับรู้

รำยกำรเร่ิมแรกสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่ำรำคำทุนหักดว้ยค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสมและค่ำเผื่อกำร
ดอ้ยค่ำ (ถำ้มี)  

  รำคำทุนของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีเกิดขึ้นภำยใน ประกอบดว้ย รำยจ่ำยท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงทุก
รำยกำรท่ีจ ำเป็นในกำรสร้ำงสรรค์ ผลิต และจดัเตรียมสินทรัพย ์ เพื่อให้สำมำรถน ำมำใช้ประโยชน์
ไดต้ำมประสงค ์  

  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนถูกตดัจ ำหน่ำยและบนัทึกในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จโดยวิธีเส้นตรงตำม
ระยะเวลำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ อำยกุำรใหป้ระโยชน์โดยประมำณดงัน้ี 

 
 จ ำนวนปี 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 3 - 10 
 
  บริษทัมีกำรทบทวนอำยกุำรใหป้ระโยชน์ทุกปี 
  ค่ำตดัจ ำหน่ำยรวมอยูใ่นกำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำน 



รายงานประจำาปี218 219บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำากัด (มหาชน)

- 24 - 
 

 

5.10 กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์
  ยอดสินทรัพยต์ำมบญัชีของบริษทัไดรั้บกำรทบทวน ณ ทุกวนัท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงินว่ำมีขอ้

บ่งช้ีเร่ืองกำรดอ้ยค่ำหรือไม่ ในกรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ีจะท ำกำรประมำณมูลค่ำสินทรัพยท่ี์คำดวำ่จะไดรั้บคืน  
  ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำรับรู้เม่ือมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยห์รือมูลค่ำตำมบญัชีของหน่วย

สินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดสูงกว่ำมูลค่ำท่ีจะไดรั้บคืน ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำบนัทึกในก ำไรหรือ
ขำดทุน 

 
 กำรค ำนวณมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืน 
  มูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนของสินทรัพย ์หมำยถึง มูลค่ำยุติธรรรมหักตน้ทุนในกำรขำยหรือ

มูลค่ำจำกกำรใช้ของสินทรัพย์แล้วแต่มูลค่ำใดจะสูงกว่ำ ในกำรประเมินมูลค่ำจำกกำรใช้ของ
สินทรัพย ์ประมำณกำรจำกกระแสเงินสดท่ีจะได้รับในอนำคตจะคิดลดเป็นมูลค่ำปัจจุบนัโดยใช้
อตัรำคิดลดก่อนค ำนึงภำษีเงินได ้เพื่อให้สะทอ้นมูลค่ำท่ีอำจประเมินไดใ้นตลำดปัจจุบนัซ่ึงแปรไป
ตำมเวลำและควำมเส่ียงท่ีมีต่อสินทรัพย ์ส ำหรับสินทรัพยท่ี์ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระ
จำกสินทรัพยอ่ื์นให้พิจำรณำมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนรวมกบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดท่ี
สินทรัพยน์ั้นมีควำมเก่ียวขอ้งดว้ย 

 
 กำรกลบัรำยกำรดอ้ยค่ำ 
  ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำจะถูกกลบัรำยกำรหำกมีกำรเปล่ียนแปลงประมำณกำรท่ีใช้ในกำร

ค ำนวณมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืน ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำจะถูกกลบัรำยกำรเพียงเพื่อให้มูลค่ำตำม
บญัชีของสินทรัพยไ์ม่เกินกว่ำมูลค่ำตำมบญัชีภำยหลงัหักค่ำเส่ือมรำคำหรือค่ำตดัจ ำหน่ำยเสมือน
หน่ึงไม่เคยมีกำรบนัทึกขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำมำก่อน 

 
5.11 ตน้ทุนกำรกูย้มื 
  ตน้ทุนกำรกูย้ืมของเงินกูท่ี้ใช้ในกำรไดม้ำ กำรก่อสร้ำง หรือกำรผลิตสินทรัพยท่ี์ตอ้งใช้ระยะ

เวลำนำนในกำรแปลงสภำพให้พร้อมใชห้รือขำย ไดถู้กน ำไปรวมเป็นรำคำทุนของสินทรัพยจ์นกว่ำ
สินทรัพย์นั้ นจะอยู่ในสภำพพร้อมท่ีจะใช้ได้ตำมท่ีมุ่งประสงค์ ส่วนต้นทุนกำรกู้ยืมอ่ืนถือเป็น
ค่ำใชจ่้ำยในงวดท่ีเกิดรำยกำร ตน้ทุนกำรกูย้ืมประกอบดว้ยดอกเบ้ีย และตน้ทุนอ่ืนท่ีเกิดขึ้นจำกกำร
กูย้มืนั้น 

  ดอกเบ้ียซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของค่ำงวดตำมสัญญำเช่ำกำรเงินบนัทึกในก ำไรหรือขำดทุนโดยใช้
วิธีอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

 
5.12 สัญญำเช่ำด ำเนินงำน 
  รำยจ่ำยภำยใต้สัญญำเช่ำด ำเนินงำนบันทึกในก ำไรหรือขำดทุน โดยวิธีเส้นตรงตลอดอำยุ

สัญญำเช่ำ ประโยชน์ท่ีได้รับตำมสัญญำเช่ำจะรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุนเป็นส่วนหน่ึงของค่ำเช่ำ
ทั้งส้ินตำมสัญญำ ค่ำเช่ำท่ีอำจเกิดขึ้นจะบนัทึกในก ำไรหรือขำดทุนในรอบบญัชีท่ีมีรำยกำรดงักล่ำว 
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5.13 สัญญำเช่ำกำรเงิน 
  สัญญำเช่ำสินทรัพยท่ี์ควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไป

ให้กับผูเ้ช่ำถือเป็นสัญญำเช่ำกำรเงิน สัญญำเช่ำกำรเงินจะบันทึกเป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุนด้วยมูลค่ำ
ยุติธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่ำหรือมูลค่ำปัจจุบนัสุทธิของจ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำแลว้แต่
มูลค่ำใดจะต ่ำกว่ำโดยจ ำนวนเงินท่ีต้องจ่ำยจะปันส่วนระหว่ำงหน้ีสินและค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงิน
เพื่อให้ได้อัตรำดอกเบ้ียคงท่ีต่อหน้ีสินคงค้ำงอยู่โดยพิจำรณำแยกแต่ละสัญญำ ภำระผูกพันตำม
สัญญำเช่ำหักค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยำว ส่วนดอกเบ้ียจ่ำยจะบนัทึกในก ำไร
หรือขำดทุนตลอดอำยุของสัญญำเช่ำ สินทรัพยท่ี์ได้มำตำมสัญญำเช่ำกำรเงินจะคิดค่ำเส่ือมรำคำ
ตลอดอำยกุำรใชง้ำนของสินทรัพยท่ี์เช่ำ หรืออำยขุองสัญญำเช่ำ แลว้แต่ระยะเวลำใดจะต ่ำกวำ่ 

 
5.14 ผลประโยชน์ของพนกังำน 
 ผลประโยชน์ระยะสั้น 
  บริษทัรับรู้เงินเดือน ค่ำจำ้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่ำใชจ่้ำยในงวดท่ี

เกิดรำยกำร 
 
 ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน - โครงกำรสมทบเงินท่ีก ำหนดไว ้
  บริษทัด ำเนินกำรจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพท่ีเป็นแผนจ่ำยสมทบท่ีก ำหนดกำรจ่ำยสมทบไว้

เป็นกองทุน โดยสินทรัพยข์องกองทุนแยกออกจำกสินทรัพยข์องบริษทั กองทุนส ำรองเล้ียงชีพ
ดงักล่ำวไดรั้บเงินสมทบเขำ้กองทุนจำกทั้งพนกังำนและบริษทั เงินจ่ำยสมทบกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ
และภำระหน้ีสินตำมโครงกำรสมทบเงินจะบนัทึกเป็นค่ำใช้จ่ำยในก ำไรหรือขำดทุนส ำหรับรอบ
ระยะเวลำบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
 ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน - โครงกำรผลประโยชน์ท่ีก ำหนดไว ้
  หน้ีสินผลประโยชน์พนักงำนส่วนท่ีเป็นเงินชดเชยตำมกฎหมำยแรงงำนบนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำย

ตลอดอำยกุำรท ำงำนของพนกังำน โดยกำรประมำณจ ำนวนเงินผลประโยชน์ในอนำคตท่ีพนกังำนจะ
ไดรั้บจำกกำรท ำงำนให้กบับริษทัตลอดระยะเวลำท ำงำนถึงปีท่ีเกษียณอำยุงำนในอนำคตตำมหลกั
คณิตศำสตร์ประกนัภยั โดยผลประโยชน์ดงักล่ำวไดถู้กคิดลดเป็นมูลค่ำปัจจุบนั อตัรำคิดลดใชอ้ตัรำ
ผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบำลเป็นอตัรำอำ้งอิงเร่ิมตน้ กำรประมำณกำรหน้ีสินดงักล่ำวค ำนวณ
ตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัโดยใชว้ิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมำณกำรไว ้(Projected Unit Credit 
Method) 

  เม่ือมีกำรเปล่ียนแปลงผลประโยชน์ของโครงกำรหรือกำรลดขนำดโครงกำร กำรเปล่ียนแปลง
ในผลประโยชน์ท่ีเก่ียวข้องกับกำรบริกำรในอดีต หรือ ผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรลดขนำด
โครงกำรต้องรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุนทันที บริษัทรับรู้ผลก ำไรและขำดทุนจำกกำรจ่ำยช ำระ
ผลประโยชน์พนกังำนเม่ือเกิดขึ้น  



รายงานประจำาปี220 221บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำากัด (มหาชน)

- 26 - 
 

 

  เม่ือขอ้สมมติท่ีใช้ในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกันภยัมีกำรเปล่ียนแปลง 
บริษทัรับรู้ผลก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัท่ีเกิดขึ้นทนัทีใน
ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

 
5.15 ประมำณกำรหน้ีสิน 
  ประมำณกำรหน้ีสินจะรับรู้ในงบแสดงฐำนะกำรเงินก็ต่อเม่ือบริษทัมีภำระหน้ีสินเกิดขึ้นจำก

ขอ้พิพำททำงกฎหมำยหรือภำระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีต และมีควำมเป็นไปได้
ค่อนขำ้งแน่ว่ำประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ำยไปเพื่อช ำระภำระหน้ีสินดังกล่ำว โดยจ ำนวน
ภำระหน้ีสินดงักล่ำวสำมำรถประมำณจ ำนวนเงินไดอ้ย่ำงน่ำเช่ือถือ ถำ้ผลกระทบดงักล่ำวมีจ ำนวนท่ี
เป็นสำระส ำคญั ประมำณกำรกระแสเงินสดท่ีจะจ่ำยในอนำคตจะคิดลดเป็นมูลค่ำปัจจุบนัโดยใช้
อตัรำคิดลดในตลำดปัจจุบนัก่อนค ำนึงภำษีเงินได ้เพื่อให้สะทอ้นมูลค่ำท่ีอำจประเมินไดใ้นตลำด
ปัจจุบันซ่ึงแปรไปตำมเวลำและควำมเส่ียงท่ีมีต่อหน้ีสิน ซ่ึงกำรใช้ดุลยพินิจในกำรประมำณกำร
หน้ีสินท่ีส ำคญั มีดงัน้ี 

 
 ประมำณกำรตน้ทุนโครงกำรก่อสร้ำง 
  บริษทัประมำณกำรตน้ทุนกำรก่อสร้ำงของแต่ละโครงกำรจำกรำยละเอียดของแบบก่อสร้ำง

และน ำมำค ำนวณจ ำนวนและมูลค่ำวสัดุก่อสร้ำงท่ีต้องใช้ในโครงกำรดังกล่ำว รวมถึงค่ำแรง 
ค่ำใชจ่้ำยอ่ืน ๆ ท่ีตอ้งใชใ้นกำรให้บริกำรก่อสร้ำงจนเสร็จ ประกอบกบักำรพิจำรณำถึงแนวโน้มของ
กำรเปล่ียนแปลงรำคำวสัดุก่อสร้ำง ค่ำแรง และค่ำใชจ่้ำยอ่ืน ๆ บริษทัจะท ำกำรทบทวนประมำณกำร
ตน้ทุนอย่ำงสม ่ำเสมอ และทุกครำวท่ีตน้ทุนท่ีเกิดขึ้นจริงแตกต่ำงจำกประมำณกำรตน้ทุนอย่ำงเป็น
สำระส ำคญั  

 
 ประมำณกำรผลขำดทุนส ำหรับโครงกำรก่อสร้ำง 
  ฝ่ำยบริหำรได้ใช้ดุลยพินิจในกำรประมำณกำรผลขำดทุนท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นจำกโครงกำร

ก่อสร้ำงแต่ละโครงกำรจำกประมำณกำรตน้ทุนท่ีคำดวำ่จะเกิดขึ้น โดยพิจำรณำจำกควำมคืบหนำ้ของ
กำรก่อสร้ำง ตน้ทุนท่ีเกิดขึ้นจริง ประกอบกับกำรเปล่ียนแปลงของรำคำวสัดุก่อสร้ำง ค่ำแรง และ
สภำวะกำรณ์ปัจจุบนั 

 
 ประมำณกำรค่ำปรับจำกกำรส่งมอบงำนล่ำชำ้ 
  บริษัทประมำณกำรหน้ีสินท่ีเกิดขึ้ นจำกกำรถูกเรียกค่ำเสียหำยจำกกำรส่งมอบโครงกำร

ก่อสร้ำงล่ำช้ำ ซ่ึงฝ่ำยบริหำรได้ใช้ดุลยพินิจในกำรประมำณกำรค่ำปรับตำมสัญญำและค ำนึงถึง
ระยะเวลำกำรท ำงำนล่ำช้ำท่ีเกิดขึ้น โดยบริษทัไดบ้ันทึกประมำณกำรค่ำปรับจำกกำรส่งมอบงำน
ล่ำชำ้ไวใ้นงบกำรเงินแลว้ อยำ่งไรก็ตำมผลท่ีเกิดขึ้นจริงอำจแตกต่ำงไปจำกท่ีไดมี้กำรประมำณกำรไว ้
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 กำรประมำณกำรค่ำซ่อมแซมหลงักำรขำย 
  บริษทัประมำณกำรค่ำซ่อมแซมหลงักำรขำย โดยพิจำรณำจำกขอ้มูลค่ำใชจ่้ำยในกำรซ่อมแซม

หลงักำรขำยท่ีเกิดขึ้นจริงในอดีตและ/หรือ ขอ้มูลท่ีมีอยู่ในปัจจุบนัเก่ียวกบังำนซ่อมแซมประเภท
ต่ำงๆ 

 
 ประมำณกำรตน้ทุนในกำรแกไ้ขงำนในช่วงรับประกนัผลงำน 
  ฝ่ำยบริหำรได้ใช้ดุลยพินิจในกำรประมำณกำรต้นทุนในกำรแก้ไขงำนในช่วงรับประกัน

ผลงำนก่อสร้ำงแต่ละโครงกำรจำกประมำณกำรตน้ทุนท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้น โดยพิจำรณำจำกควำม
คืบหน้ำของกำรก่อสร้ำง ตน้ทุนท่ีเกิดขึ้นจริง ประกอบกบักำรเปล่ียนแปลงของรำคำวสัดุก่อสร้ำง 
ค่ำแรง และสภำวะกำรณ์ปัจจุบนั 

 
5.16 ภำษีเงินได ้
  ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับปีประกอบดว้ยภำษีเงินไดปั้จจุบนัและภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 

ภำษีเงินไดปั้จจุบนัและภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน เวน้แต่ภำษีเงินไดร้อกำร
ตดับญัชีในส่วนท่ีเก่ียวกบัรำยกำรท่ีบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุน้หรือก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

  ภำษีเงินไดปั้จจุบนัไดแ้ก่ภำษีท่ีคำดว่ำจะจ่ำยช ำระหรือไดรั้บช ำระ โดยค ำนวณจำกก ำไรหรือ
ขำดทุนประจ ำปีท่ีตอ้งเสียภำษี โดยใช้อตัรำภำษีท่ีประกำศใช้หรือท่ีคำดว่ำมีผลบงัคบัใช้ ณ วนัส้ิน
รอบระยะเวลำรำยงำน ตลอดจนกำรปรับปรุงทำงภำษีท่ีเก่ียวกบัรำยกำรในปีก่อน ๆ  

  ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีบนัทึกโดยค ำนวณจำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีเกิดขึ้นระหว่ำงมูลค่ำ
ตำมบญัชีและมูลค่ำฐำนภำษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน  

  ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีวดัมูลค่ำโดยใชอ้ตัรำภำษีท่ีคำดว่ำจะใชก้บัผลแตกต่ำงชัว่ครำวเม่ือมี
กำรกลบัรำยกำรโดยใช้อตัรำภำษีท่ีประกำศใช้หรือท่ีคำดว่ำมีผลบงัคบัใช้ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำ
รำยงำน 

  กำรก ำหนดมูลค่ำของภำษีเงินไดปั้จจุบนัและภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี  บริษทัตอ้งค ำนึง ถึง
ผลกระทบของสถำนกำรณ์ทำงภำษีท่ีไม่แน่นอนและอำจท ำให้จ ำนวนภำษีท่ีตอ้งจ่ำยเพิ่มขึ้นและมี
ดอกเบ้ียท่ีต้องช ำระบริษัทเช่ือว่ำได้ตั้ งภำษีเงินได้ค้ำงจ่ำยเพียงพอส ำหรับภำษีเงินได้ท่ีจะจ่ำยใน
อนำคต ซ่ึงเกิดจำกกำรประเมินผลกระทบจำกหลำยปัจจยั รวมถึง กำรตีควำมทำงกฎหมำยภำษี และ
จำกประสบกำรณ์ในอดีต  กำรประเมินน้ีอยู่บนพื้นฐำนกำรประมำณกำรและขอ้สมมติฐำนและอำจ
เก่ียวขอ้งกับกำรตดัสินใจเก่ียวกับเหตุกำรณ์ในอนำคต  ขอ้มูลใหม่ ๆ อำจท ำให้บริษทัเปล่ียนกำร
ตดัสินใจโดยขึ้นอยู่กบัควำมเพียงพอของภำษีเงินได้คำ้งจ่ำยท่ีมีอยู่  กำรเปล่ียนแปลงในภำษีเงินได้
คำ้งจ่ำยจะกระทบต่อค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดใ้นปีท่ีเกิดกำรเปลี่ยนแปลง 
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  สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีและหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีสำมำรถหักกลบได้
เม่ือกิจกำรมีสิทธิตำมกฎหมำยท่ีจะน ำสินทรัพยภ์ำษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัมำหักกลบกบัหน้ีสินภำษี
เงินไดข้องปีปัจจุบนัและภำษีเงินไดน้ี้ประเมินโดยหน่วยงำนจดัเก็บภำษีหน่วยงำนเดียวกนัส ำหรับ
หน่วยภำษีเดียวกันหรือหน่วยภำษีต่ำงกนั ส ำหรับหน่วยภำษีต่ำงกนันั้นกิจกำรมีควำมตั้งใจจะจ่ำย
ช ำระหน้ีสินและสินทรัพยภ์ำษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพยแ์ละ
จ่ำยช ำระหน้ีสินในเวลำเดียวกนั  

  สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจะบันทึกต่อเม่ือมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำก ำไรเพื่อ
เสียภำษีในอนำคตจะมีจ ำนวนเพียงพอกับกำรใช้ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชั่วครำวดังกล่ำว  
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนและจะถูกปรับ
ลดลงเท่ำท่ีประโยชน์ทำงภำษีจะมีโอกำสถูกใชจ้ริง 

 
5.17 กำรวดัมูลค่ำยติุธรรม 
  มูลค่ำยุติธรรม หมำยถึง รำคำท่ีจะไดรั้บจำกจำกกำรขำยสินทรัพยห์รือเป็นรำคำท่ีจะจ่ำยเพื่อ

โอนหน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดยรำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยกำรท่ีเกิดขึ้นในสภำพปกติระหว่ำงผูซ้ื้อและผูข้ำย (ผู ้
ร่วมตลำด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่ำ บริษทัใช้รำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องในกำรวดัมูลค่ำ
ยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้งก ำหนดให้ตอ้งวดั
มูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลำดท่ีมีสภำพคล่องส ำหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมี
ลกัษณะเดียวกนัหรือไม่สำมำรถหำรำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องได ้บริษทัจะประมำณ
มูลค่ำยุติธรรมโดยใช้เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำท่ีเหมำะสมกับแต่ละสถำนกำรณ์ และพยำยำมใช้
ขอ้มูลท่ีสำมำรถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ำยติุธรรมนั้นใหม้ำกท่ีสุด 

  เน่ืองจำกสินทรัพยท์ำงกำรเงินโดยส่วนใหญ่เป็นเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ลูกหน้ี
กำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน เงินลงทุนชัว่ครำว และหน้ีสินทำงกำรเงินโดยส่วนใหญ่เป็นเจำ้หน้ีกำรคำ้และ
เจำ้หน้ีอ่ืน ซ่ึงมีกำรให้สินเช่ือระยะสั้น จึงท ำให้รำคำตำมบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงิน
ดงักล่ำวไม่แตกต่ำงกบัมูลค่ำยติุธรรมอยำ่งเป็นสำระส ำคญั 

 ล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรมท่ีใชว้ดัมูลค่ำและเปิดเผยมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน 
               ในงบกำรเงินแบ่งออกเป็นสำมระดบัตำมประเภทของขอ้มูลท่ีน ำมำใชใ้นกำรวดัมูลค่ำยติุธรรม ดงัน้ี 

ระดบั 1 ใชข้อ้มูลรำคำเสนอซ้ือขำยของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอย่ำงเดียวกนัในตลำดท่ีมี
สภำพคล่อง 

ระดบั 2 ใช้ขอ้มูลอ่ืนท่ีสำมำรถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่ว่ำจะเป็นขอ้มูล
ทำงตรงหรือทำงออ้ม 

ระดบั 3 ใช้ขอ้มูลท่ีไม่สำมำรถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินสดในอนำคตท่ี
บริษทัประมำณขึ้น  

  ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน บริษทัจะประเมินควำมจ ำเป็นในกำรโอนรำยกำรระหว่ำง
ล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรมส ำหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู ่ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนท่ีมี
กำรวดัมูลค่ำยติุธรรมแบบเกิดขึ้นประจ ำ 
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5.18 ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุน้ขั้นพื้นฐำน 
   ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน ค ำนวณโดยกำรหำรก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับปีดว้ยจ ำนวนหุ้น

ถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัของจ ำนวนหุน้สำมญัท่ีออกจ ำหน่ำยแลว้ในระหวำ่งปี 
 

5.19 ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุน้ปรับลด 
   ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นปรับลด ค ำนวณโดยกำรหำรก ำไร (ขำดทุน) สุทธิส่วนของผูถื้อหุ้น

สำมญัดว้ยผลรวมของจ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกัท่ีออกจ ำหน่ำยแลว้ในระหวำ่งปีบวกดว้ย
จ ำนวนหุ้นสำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนักท่ีบริษทัอำจตอ้งออกเพื่อแปลงสภำพหุ้นสำมญัเทียบเท่ำปรับ
ลดทั้งส้ินใหเ้ป็นหุ้นสำมญัโดยมิไดรั้บส่ิงตอบแทนใด ๆ ทั้งส้ิน และสมมติว่ำผูถื้อจะแปลงหุ้นสำมญั
เทียบเท่ำปรับลดเป็นหุน้สำมญั เม่ือรำคำตำมสิทธิต ่ำกวำ่มูลค่ำยติุธรรมของหุ้นสำมญั  

 
6. รายการบัญชีกบับุคคลหรือกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

 บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทั หมำยถึง บุคคลหรือกิจกำรท่ีมีอ ำนำจควบคุมบริษทั หรือ
ถูกบริษทัควบคุมไม่วำ่จะเป็นโดยทำงตรงหรือทำงออ้ม หรืออยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนักบับริษทั 
 นอกจำกน้ีบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมำยรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลท่ีมีสิทธิออกเสียง
โดยทำงตรงหรือทำงออ้มซ่ึงท ำให้มีอิทธิพลอย่ำงเป็นสำระส ำคญัต่อบริษทั ผูบ้ริหำรส ำคญั กรรมกำรหรือ
พนกังำนของบริษทัท่ีมีอ ำนำจในกำรวำงแผนและควบคุมกำรด ำเนินงำนของบริษทั 
 ในระหว่ำงปี บริษทัมีรำยกำรธุรกิจท่ีส ำคญักบับริษทัย่อย (ซ่ึงไดต้ดัยอดแลว้ในกำรจดัท ำงบกำรเงิน
รวม) และบริษทัท่ีเก่ียวข้องกัน (เก่ียวข้องกันโดยมีผูถื้อหุ้นและ/หรือกรรมกำรร่วมกัน ) รำยกำรธุรกิจ
ดงักล่ำวเป็นไปตำมเง่ือนไขทำงกำรคำ้และเกณฑต์ำมสัญญำท่ีตกลงกนัระหวำ่งบริษทัและบุคคลหรือกิจกำร
ท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่ำนั้น ซ่ึงเป็นไปตำมปกติธุรกิจ  
 รำยละเอียดลกัษณะควำมสัมพนัธ์ท่ีบริษทัมีกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั สรุปไดด้งัน้ี 

ช่ือบริษทั/บุคคล  
ประเทศ/
สัญชำติ  ควำมสัมพนัธ์  ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ 

บริษทั หวัหิน อลัฟ่ำ 71 จ ำกดั  ไทย  บริษทัยอ่ย  กรรมกำรร่วมกนั 
บริษทั หวัหิน สกำย ลีฟว่ิง จ ำกดั  ไทย  บริษทัยอ่ย  กรรมกำรร่วมกนั 
บริษทั โฟคสั เวก คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั  ไทย  กำรร่วมคำ้  บริษทัมีกำรควบคุมร่วม 
บริษทั โฟคสั เวก บำงนำ จ ำกดั  ไทย  บริษทัยอ่ยของกำรร่วมคำ้  กำรร่วมคำ้มีอ ำนำจควบคุม 
         และถือหุ้นโดยกำรร่วมคำ้ 
บริษทั ดำตำ้ อิน โมชัน่ จ ำกดั  ไทย  บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  กรรมกำรร่วมกนั 
บริษทั พรำว รีสอร์ท หวัหิน จ ำกดั  ไทย  บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  กรรมกำรร่วมกนั 
บริษทั วำนำ นำวำ จ ำกดั  ไทย  บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  กรรมกำรร่วมกนั 
บริษทั พรำว รีสอร์ท ภูเก็ต จ ำกดั  ไทย  บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  กรรมกำรร่วมกนั 
บริษทั พรำวด ์ฮอสพิทอลิต้ี จ ำกดั  ไทย  บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  กรรมกำรร่วมกนั 
บริษทั หวัหิน ชอปป้ิง คอมเพลก็ซ์ จ ำกดั  ไทย  บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  กรรมกำรร่วมกนั 
นำยอนุชำ  สิหนำทกถำกุล  ไทย  กรรมกำร  กรรมกำร 
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  หลกัเกณฑใ์นกำรเรียกเก็บรำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำยระหวำ่งกนั 
 นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
รำยไดค้่ำก่อสร้ำง ตำมสัญญำท่ีตกลงร่วมกนั 
รำยไดค้่ำบริหำรจดักำร ตำมสัญญำท่ีตกลงร่วมกนั 
รำยไดบ้ริกำรอ่ืน ตำมท่ีตกลงร่วมกนั 
ดอกเบ้ียรับ  MLR - 0.5 ถึง MLR+1 
ดอกเบ้ียจ่ำย MOR 
ซ้ืออุปกรณ์ ตำมท่ีตกลงร่วมกนั 
ซ้ือสินคำ้ ตำมท่ีตกลงร่วมกนั 
ซ้ือท่ีดิน ตำมสญัญำท่ีตกลงร่วมกนั 
เช่ำท่ีดิน ตำมสัญญำท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่ำใชจ่้ำยอ่ืนๆ ตำมท่ีตกลงร่วมกนั 

 
6.1 รำยกำรบญัชีกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 

มีดงัน้ี 
 บำท   
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร   
 2562  2562  2561  นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
รายการกับบริษัทย่อย:        
รำยไดค้่ำบริหำรจดักำร        
     บริษทั หวัหิน อลัฟ่ำ 71 จ ำกดั                                        -  8,436,565                                 -  ตำมสัญญำท่ีตกลงร่วมกนั 
ดอกเบ้ียรับ        
     บริษทั หวัหิน อลัฟ่ำ 71 จ ำกดั                                        -  22,061,142                       -  อตัรำดอกเบ้ีย MLR - 0.5 ต่อปี 
       ร้อยละ  6.10  ต่อปี 
     บริษทั หวัหิน สกำย ลีฟว่ิง จ ำกดั -  3,990,007                        -  อตัรำดอกเบ้ีย MLR - 0.5 ต่อปี 

       ร้อยละ 6.10 ต่อปี 
รายการกับการร่วมค้า :        
ดอกเบ้ียรับ        
      บริษทั โฟคสั เวก คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั 1,010,676  1,010,676  150,892  อตัรำดอกเบ้ีย MLR+1 ต่อปี 

       ร้อยละ 7.25 ต่อปี 
รายการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน:         
  รำยไดค้่ำก่อสร้ำง        
        บริษทั โฟคสั เวก บำงนำ จ ำกดั 1,154,174  1,154,174  46,457,394  ตำมสัญญำท่ีตกลงร่วมกนั 
รำยไดค้่ำบริหำรจดักำร        

        บริษทั โฟคสั เวก บำงนำ จ ำกดั 1,000,000  1,000,000  4,200,000  ตำมสัญญำท่ีตกลงร่วมกนั 
รำยไดบ้ริกำรอ่ืน        

       บริษทั โฟคสั เวก บำงนำ จ ำกดั  -  -  157,295  ตำมท่ีตกลงร่วมกนั 
ซ้ือท่ีดิน        

      บริษทั พรำว รีสอร์ท หวัหิน จ ำกดั 1,125,000,000  -  -  ตำมสัญญำท่ีตกลงร่วมกนั 
 บริษทั วำนำ นำวำ จ ำกดั 200,000,000  -  -  ตำมสัญญำท่ีตกลงร่วมกนั 
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 บำท   
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร   
 2562  2562  2561  นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
ซ้ืออุปกรณ์        
      บริษทั ดำตำ้ อิน โมชัน่ จ ำกดั 115,500  115,500                          -  ตำมท่ีตกลงร่วมกนั 
      บริษทั พรำวด ์ฮอสพิทอลิต้ี จ ำกดั 22,700  22,700  -  ตำมท่ีตกลงร่วมกนั 
ซ้ือสินคำ้        

      บริษทั พรำว รีสอร์ท หวัหิน จ ำกดั 14,289  -  -  ตำมท่ีตกลงร่วมกนั 
เช่ำท่ีดิน        

      บริษทั พรำว รีสอร์ท หวัหิน จ ำกดั 1,050,000  -  -  ตำมสัญญำท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่ำใชจ่้ำยอ่ืนๆ        

      บริษทั พรำว รีสอร์ท หวัหิน จ ำกดั 209,561  49,211                          -  ตำมท่ีตกลงร่วมกนั 
      บริษทั วำนำ นำวำ จ ำกดั 187,030  10,055  -  ตำมท่ีตกลงร่วมกนั 
      บริษทั พรำว รีสอร์ท ภูเก็ต จ ำกดั 5,000  5,000  -  ตำมท่ีตกลงร่วมกนั 
      บริษทั หวัหิน ชอปป้ิง คอมเพลก็ซ ์จ ำกดั 21,400  -  -  ตำมท่ีตกลงร่วมกนั 
รายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน:         
รำยไดบ้ริกำรอ่ืน        
      กรรมกำร 112,150  112,150  -  ตำมท่ีตกลงร่วมกนั 
ดอกเบ้ียจ่ำย        
      กรรมกำร 1,462,214  1,462,214  351,065  อตัรำดอกเบ้ีย MOR ต่อปี 

       ร้อยละ 7.12 ต่อปี 
 

6.2 ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 มีดงัน้ี 
 บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวำคม 2562 
 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวำคม 2562 
 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวำคม 2561 
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืน       
ลูกหนี้การค้า       
บริษทัยอ่ยของกำรร่วมคำ้       
      บริษทั โฟคสั เวก บำงนำ จ ำกดั -  -  24,442,224 
ลูกหนี้อ่ืน      
บริษทัยอ่ย:      
 บริษทั หวัหิน อลัฟ่ำ 71 จ ำกดั -    9,130,032  - 
      บริษทั หวัหิน สกำย ลีฟว่ิง จ ำกดั -  9,624  - 
ดอกเบีย้ค้างรับ -       
บริษทัยอ่ย:        
 บริษทั หวัหิน อลัฟ่ำ 71 จ ำกดั -  21,045,196  - 
      บริษทั หวัหิน สกำย ลีฟว่ิง จ ำกดั -  3,990,007  - 
กำรร่วมคำ้        
 บริษทั โฟคสั เวก คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั   -  -  150,892 
 รวมลูกหน้ีกำรคำ้และลกูหน้ีอ่ืน               -  34,174,859  24,593,116 
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 บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวำคม 2562 
 ณ วนัท่ี 31

ธนัวำคม 2562 
 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวำคม 2561 
เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจการที่เก่ียวข้องกัน      
บริษทัยอ่ย:      
      บริษทั หวัหิน สกำย ลีฟว่ิง จ ำกดั -  4,110,000  - 
กำรร่วมคำ้      
 บริษทั โฟคสั เวก คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั -  -  17,630,531 
                -  4,110,000  17,630,531 
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เก่ียวข้องกัน      
บริษทัยอ่ย:      
 บริษทั หวัหิน อลัฟ่ำ 71 จ ำกดั -  541,500,000  - 
      บริษทั หวัหิน สกำย ลีฟว่ิง จ ำกดั -  100,000,000  - 
                 -  641,500,000  - 
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน        
บริษทัยอ่ยของกำรร่วมคำ้        
 บริษทั โฟคสั เวก บำงนำ จ ำกดั   -  -  1,333,835 
                  -                  -  1,333,835 
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่ืน        
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั:         
 บริษทั พรำว รีสอร์ท หวัหิน จ ำกดั   1,104,728 - -  - 
      บริษทั หวัหิน ชอปป้ิง คอมเพลก็ซ ์จ ำกดั   21,400  -  - 
   1,126,128                      -  - 
เงินกู้ยืมระยะส้ันจากบุคคลที่เก่ียวข้องกัน        
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั:        
 กรรมกำร   - - -  29,900,000 
                      -                     -  29,900,000 
เงินกู้ยืมระยะส้ันจากกิจการที่เก่ียวข้องกัน        
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั:        
 บริษทั พรำว รีสอร์ท หวัหิน จ ำกดั   25,000,000                      -  - 
      บริษทั วำนำ นำวำ จ ำกดั   25,000,000                      -  - 
   50,000,000  -  - 
ดอกเบีย้ค้างจ่าย        
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั:        
      บริษทั วำนำ นำวำ จ ำกดั   174,658                   -                 - 
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั:        
 กรรมกำร                         -                      -  351,065 
   174,658  -  351,065 
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 6.3  เงินใหกู้ย้มืแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
  กำรเพิ่มขึ้ นและลดลงของเงินให้กู ้ยืมแก่กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกัน  ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  31 

ธนัวำคม 2562 และ 2561 มีดงัน้ี 
 บำท 
 งบกำรเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 31   ให้กูเ้พิ่ม  รับช ำระคืน  ณ วนัท่ี 31  วนัครบก ำหนด  อตัรำดอกเบ้ีย 
 ธนัวำคม 2561  ระหว่ำงปี  ระหว่ำงปี  ธนัวำคม 2562    ร้อยละต่อปี 
เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจการที่เก่ียวข้องกัน            
 บริษทั โฟคสั เวก คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั 17,630,531  11,100,000  (28,730,531)  -  เมื่อทวงถำม  MLR +1 ต่อปี 
 17,630,531  11,100,000  (28,730,531)  -     
 

 บำท 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31   ให้กูเ้พิ่ม  รับช ำระคืน  ณ วนัท่ี 31  วนัครบก ำหนด  อตัรำดอกเบ้ีย 
 ธนัวำคม 2561  ระหว่ำงปี  ระหว่ำงปี  ธนัวำคม 2562    ร้อยละต่อปี 
เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจการที่เก่ียวข้องกัน            
       บริษทั หวัหิน อลัฟ่ำ 71 จ ำกดั                 -  24,493,568    (24,493,568)                        -  เมื่อทวงถำม  MLR-0.5 ต่อปี 
 บริษทั หวัหิน สกำย ลีฟวิ่ง จ ำกดั                 -  4,110,000                  -  4,110,000  เมื่อทวงถำม  MLR-0.5 ต่อปี 
 บริษทั โฟคสั เวก คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั 17,630,531  11,100,000  (28,730,531)                  -  เมื่อทวงถำม  MLR +1 ต่อปี 
 17,630,531  39,703,568  (53,224,099)  4,110,000     

 
 บำท 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31   ให้กูเ้พิ่ม  รับช ำระคืน  ณ วนัท่ี 31  วนัครบก ำหนด  อตัรำดอกเบ้ีย 
 ธนัวำคม 2560  ระหว่ำงปี  ระหว่ำงปี  ธนัวำคม 2561    ร้อยละต่อปี 
เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจการที่เก่ียวข้องกัน            
 บริษทั โฟคสั เวก คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั                 -  17,630,531                    -  17,630,531  เมื่อทวงถำม  MLR +1 ต่อปี 
                 -  17,630,531                    -  17,630,531     

 
 บำท 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31   ให้กูเ้พิ่ม  รับช ำระคืน  ณ วนัท่ี 31  วนัครบก ำหนด  อตัรำดอกเบ้ีย 
 ธนัวำคม 2561  ระหว่ำงปี  ระหว่ำงปี  ธนัวำคม 2562    ร้อยละต่อปี 
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เก่ียวข้องกัน            
       บริษทั หวัหิน อลัฟ่ำ 71 จ ำกดั              -  550,000,000            (8,500,000)  541,500,000  31 ธ.ค. 65  MLR - 0.5 ต่อปี  
 บริษทั หวัหิน สกำย ลีฟวิ่ง จ ำกดั -  100,000,000  -  100,000,000  31 ธ.ค. 66  MLR - 0.5 ต่อปี  
                 -  650,000,000      (8,500,000)  641,500,000     
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6.4 เงินกูย้มืระยะสั้นจำกบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
  กำรเพิ่มขึ้นและลดลงของเงินกูย้ืมระยะสั้นจำกบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 

ธนัวำคม 2562 และ 2561 มีดงัน้ี 
 บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวำคม 2562 
 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวำคม 2562 
 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวำคม 2561 
ยอดยกมำ 29,900,000  29,900,000         - 
เพิ่มขึ้น 11,100,000  11,100,000  29,900,000 
ลดลง      (41,000,000)       (41,000,000)            - 
ยอดคงเหลือ                    -                     -  29,900,000 

  
  บริษทัมีเงินกูย้ืมระยะสั้นจำกกรรมกำร โดยกำรออกตัว๋สัญญำใช้เงินชนิดจ่ำยคืนเม่ือทวงถำม 

อตัรำดอกเบ้ีย MOR ต่อปี และไม่มีหลกัประกนั  
  ในระหวำ่งปีมีกำรจ่ำยช ำระคืนเงินกูย้มืดงักล่ำวแลว้ทั้งจ ำนวน 

  
6.5 เงินกูย้มืระยะสั้นจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

  กำรเพิ่มขึ้นและลดลงของเงินกูย้ืมระยะสั้นจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2562 และ 2561 มีดงัน้ี 

 บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวำคม 2562 
 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวำคม 2562 
 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวำคม 2561 
ยอดยกมำ        -         -         - 
เพิ่มขึ้น 50,000,000         -         - 
ลดลง -         -            - 
ยอดคงเหลือ 50,000,000         -         - 

  
  บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงมีเงินกูย้ืมระยะสั้นจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั  โดยกำรออกตัว๋สัญญำใชเ้งิน

ชนิดจ่ำยคืนเม่ือทวงถำม อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 7.50 ต่อปี และไม่มีหลกัประกนั 
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6.6 ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำรส ำคญั 
  ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำรส ำคญั ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 ประกอบดว้ย 

 บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  2562   2562   2561 
          ผลประโยชน์ระยะสั้น 17,204,075  17,204,075  10,808,415 
          ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 608,544  608,544  369,166 
                รวม 17,812,619  17,812,619  11,177,581 

 
7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวำคม 2562 
 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวำคม 2562 
 ณ วนัท่ี 31  

ธนัวำคม 2561 
เงินสดในมือ 129,159  93,789  122,159 
เงินฝำกธนำคำร 101,769,067  567,995  7,188,492 
รวม 101,898,226  661,784  7,310,651 

  
8. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

 บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวำคม 2562 
 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวำคม 2562 
 ณ วนัท่ี 31  

ธนัวำคม 2561 
ลูกหน้ีกำรคำ้      
 กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  -  13,742,224 
 กิจกำรอ่ืน -  -  6,327,964 
 ตัว๋เงินรับ -  -  8,179,000 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้ -  -  28,249,188 
ลูกหน้ีอ่ืน      
 กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  34,174,859  10,850,892 
 กิจกำรอ่ืน 502,985  335,673  312,204 
รวมลูกหน้ีอ่ืน 502,985  34,510,532  11,163,096 
รวม 502,985  34,510,532  39,412,284 
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 ค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญมีรำยกำรเคล่ือนไหวดงัน้ี  
 บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562  2562  2561 
ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญตน้ปี -  -  (886,557) 
บวก ตั้งเพิ่มระหวำ่งปี -  -  - 
หกั โอนกลบัระหวำ่งปี -  -       886,557 
ค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญปลำยปี -  -                      - 

 
  ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 ค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญลดลงเน่ืองจำกได้รับช ำระเงิน 466,645 บำท 
 และโอนกลบัรำยกำร 419,912 บำท 
 
 กำรวิเครำะห์อำยขุองลูกหน้ีกำรคำ้ มีดงัน้ี 

 บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31  

ธนัวำคม 2562 
 ณ วนัท่ี 31  

ธนัวำคม 2562 
 ณ วนัท่ี 31  

ธนัวำคม 2561 
นอ้ยกวำ่หรือเท่ำกบั 3 เดือน -  -  28,249,188 
มำกกวำ่ 3 ถึง 6 เดือน -  -  - 
มำกกวำ่ 12 เดือน -  -  - 
รวม -  -  28,249,188 

 
9. ต้นทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 

 บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31  

ธนัวำคม 2562 
 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวำคม 2562 
 ณ วนัท่ี 31  

ธนัวำคม 2561 
ท่ีดิน 1,390,407,297  62,532,192  74,962,218 
ค่ำก่อสร้ำง 112,145,272  73,135,783  84,183,942 
ตน้ทุนของแถม 7,327,065  7,327,065  9,428,922 
ดอกเบ้ียและค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงินท่ี 
   บนัทึกเป็นตน้ทุน 28,503,779  3,960,695  4,747,994 
รวม 1,538,383,413  146,955,735  173,323,076 
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 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 ต้นทุนกำรพฒันำอสังหำริมทรัพย์ของบริษทัในงบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร จ ำนวนเงิน 146.95 ลำ้นบำท และ 173.32 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั เป็นหอ้งชุดพร้อมขำยทั้งหมด 
 เม่ือวนัท่ี 14 พฤษภำคม 2562 บริษทัย่อย 2 แห่ง ไดซ้ื้อท่ีดินเพื่อพฒันำอสังหำริมทรัพยจ์ ำนวน 12 ไร่ 3 
งำน 58.3 ตำรำงวำ เป็นจ ำนวนเงิน 1,325 ลำ้นบำท 
 บริษัทและบริษทัย่อยได้จดจ ำนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำง เพื่อใช้เป็นหลักประกันกับสถำบัน
กำรเงิน (ดูหมำยเหตุ 18 และ 21)  
 บริษทัย่อยบนัทึกตน้ทุนกำรกูย้ืมส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 เป็นจ ำนวนเงิน 24.54  ลำ้น
บำท เขำ้เป็นตน้ทุนกำรพฒันำโครงกำรอสังหำริมทรัพย ์ 
 

10. สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 
 บญัชีน้ี ประกอบดว้ย 
 

 บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31  

ธนัวำคม 2562 
 ณ วนัท่ี 31  
ธนัวำคม 2562 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2561 

ค่ำสินคำ้และบริกำรจ่ำยล่วงหนำ้ 5,524,352  463,303  1,443,390 
คำ่ใชจ่้ำยจ่ำยล่วงหนำ้ 9,312,809  3,186,828  3,030,217 
ค่ำบริหำรงำนขำยจ่ำยล่วงหนำ้ 23,776,338  -                - 
อ่ืน ๆ 3,879,010  3,835,548  987,240 
รวม 42,492,509  7,485,679  5,460,847 

 
11. เงินฝากสถาบันการเงินติดภาระหลกัประกนั 

 เงินฝำกประจ ำท่ีมีอยู่กับธนำคำรพำณิชยใ์นประเทศในงบกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ 
2561 จ ำนวนเงิน 0.19 ลำ้นบำท และจ ำนวนเงิน 7.43 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ไดใ้ชเ้ป็นหลกัประกนัวงเงินสินเช่ือ
จำกสถำบนักำรเงิน  (ดูหมำยเหตุขอ้ 18)  
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12. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
  เงินลงทุนในบริษทัย่อยประกอบดว้ย เงินลงทุนในหุน้สำมญัของบริษทัดงัต่อไปน้ี 

     บำท 
  ลำ้นบำท  อตัรำร้อยละของกำรถือหุ้น  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ช่ือบริษทั  ทุนช ำระแลว้    วิธีรำคำทุน  
  ณ วนัท่ี 31 

ธนัวำคม 2562 
 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2561 

 ณ วนัท่ี 31
ธนัวำคม 2562 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2561 

 ณ วนัท่ี 31
ธนัวำคม 2562 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2561 

             
บริษทั หวัหิน อลัฟ่ำ 71 จ ำกดั  50.00            -  99.99  -  49,999,700            - 
บริษทั หวัหิน สกำย ลีฟวิ่ง จ ำกดั  0.25            -  99.97  -  249,925            - 
   รวม           50,249,625            - 

 
 เม่ือวนัท่ี 26 เมษำยน 2562 ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2562 ไดมี้มติอนุมติักำรเขำ้ซ้ือท่ีดินเปล่ำ
รวม 2 แปลงจำกบริษทั พรำว รีสอร์ท หัวหิน จ ำกดั และบริษทั วำนำ นำวำ จ ำกดั โดยให้บริษทัย่อยท่ีจดัตั้ง
ใหม่ 2 บริษทั ซ้ือท่ีดินดงักล่ำว และเม่ือวนัท่ี 11 เมษำยน 2562 บริษทัยอ่ยไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งบริษทัแลว้เสร็จ 

  เม่ือวนัท่ี 28 พฤศจิกำยน 2562 ท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 3/2562 ของบริษทั หัวหิน อลัฟ่ำ 71 
จ ำกดั ไดอ้นุมติัให้เพิ่มทุนหุ้นสำมญัจ ำนวน 250,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นท่ีตรำไวหุ้้นละ 100 บำท รวมเป็นทุนจด
ทะเบียน 26,000,000 บำท เรียกช ำระเต็มมูลค่ำหุ้น และเรียกช ำระค่ำหุ้นเดิมท่ียงัขำดอยู่ให้เต็มมูลค่ำด้วย 
บริษทั หัวหิน อลัฟ่ำ 71 จ ำกดั ไดรั้บช ำระเงินเพิ่มทุนหุ้นสำมญั จ ำนวนดงักล่ำวแลว้ และไดด้ ำเนินกำรจด
ทะเบียนเพิ่มทุนกบักรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ กระทรวงพำณิชย ์เม่ือวนัท่ี 3 ธนัวำคม 2562 

   เม่ือวนัท่ี 2 ธนัวำคม 2562 ท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 4/2562 ของบริษทั หัวหิน อลัฟ่ำ 71 จ ำกดั 
ได้อนุมติัให้เพิ่มทุนหุ้นสำมญัอีกจ ำนวน 240,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นท่ีตรำไวหุ้้นละ 100 บำท รวมเป็นทุนจด
ทะเบียน 50,000,000 บำท และเรียกช ำระเต็มมูลค่ำหุ้น  บริษทั หัวหิน อลัฟ่ำ 71  จ ำกดั ไดรั้บช ำระเงินเพิ่มทุน
หุ้นสำมัญจ ำนวนดังกล่ำวแล้ว และได้ด ำเนินกำรจดทะเบียนเพิ่มทุนกับกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวง
พำณิชย ์เม่ือวนัท่ี 4 ธนัวำคม 2562 

 
13. เงินลงทุนในการร่วมค้า       

 
  

บำท     
 

 
สัดส่วนเงินลงทุน 

 
บำท  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

       (ร้อยละ)  ทุนช ำระแลว้  รำคำทุน  มูลค่ำตำมวิธีส่วนไดเ้สีย 
 

บริษทั 

 
 

ลกัษณะธุรกิจ 

 
จดัตั้งขึ้นใน
ประเทศ 

 
ณ วนัที่ 31 

ธนัวำคม 2562 

 
ณ วนัที่ 31 

ธนัวำคม 2561 

 
ณ วนัที ่31 

ธนัวำคม 2562 

 
ณ วนัที่ 31 

ธนัวำคม 2561 

 
ณ วนัที่ 31 

ธนัวำคม 2562 
 ณ วนัที่ 31 
ธนัวำคม 2561 

 
ณ วนัที่ 31  

ธนัวำคม 2562 
 
 

ณ วนัที่ 31  
ธนัวำคม 2561 

บริษทั โฟคสั เวก  
 

ร่วมลงทุนในธุรกิจบริหำร 
 

 ประเทศไทย  
 

- 
 

60.00 
 

- 
 

85,000,000 
 

-  51,000,000 
 

-  28,783,621 
คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั 

 
จดักำรขยะแบบบูรณำกำร
และธุรกิจผลิตพลงังำนจำก

เช้ือเพลิงขยะ 
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 เม่ือวนัท่ี 12 กันยำยน 2559 บริษทัไดท้ ำสัญญำกำรร่วมคำ้ (“Joint Venture Agreement”) กับบริษทั 
เวก เอส.เอ.เอส. จ ำกดั (“Wheig S.A.S.”) ซ่ึงเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งขึ้นในประเทศฝร่ังเศส เพื่อร่วมจดัตั้งและ
ร่วมลงทุนในกำรร่วมคำ้ในช่ือ “บริษทั โฟคสั เวก คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั” (“กำรร่วมคำ้”) ซ่ึงจดทะเบียนเป็น
นิติบุคคลท่ีจดัตั้งขึ้นในประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 5 ตุลำคม 2559 โดยประกอบธุรกิจร่วมลงทุนในธุรกิจบริหำร
จดักำรขยะแบบบูรณำกำรและธุรกิจผลิตพลังงำนจำกเช้ือเพลิงขยะซ่ึงกำรร่วมคำ้มีทุนจดทะเบียนจ ำนวน
เงิน 15 ล้ำนบำท แบ่งออกเป็นหุ้นสำมัญจ ำนวน 1,500,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 10 บำท โดยบริษทัจะร่วม
ลงทุนในสัดส่วนกำรถือหุ้นและสัดส่วนของสิทธิในกำรออกเสียงร้อยละ 60 ของทุนจดทะเบียนของกำร
ร่วมคำ้ดงักล่ำว คิดเป็นจ ำนวนเงิน 9 ลำ้นบำท ซ่ึงบริษทัไดช้ ำระค่ำหุ้นในกำรร่วมคำ้ดงักล่ำวครบถว้นแลว้ 
และมีกำรควบคุมร่วมกนักับ Wheig S.A.S.ในกำรร่วมคำ้นั้น โดยกำรตดัสินใจใด ๆ ในกิจกรรมของกำร
ร่วมคำ้ตอ้งได้รับควำมเห็นชอบอย่ำงเป็นเอกฉันท์จำกบริษทัและ Wheig S.A.S. ต่อมำวนัท่ี 15 สิงหำคม 
2560 Wheig S.A.S. ไดโ้อนหุ้นและสิทธิและภำระผูกพนัตำมสัญญำกำรร่วมคำ้ทั้งหมดให้บริษทั เวก เอเชีย 
จ ำกดั (“Wheig Asia ”) ซ่ึงเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งขึ้นในเขตบริหำรพิเศษฮ่องกงแห่งสำธำรณรัฐประชำชนจีน 
 ท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นของกำรร่วมคำ้ เม่ือวนัท่ี 7 กนัยำยน 2560 มีมติอนุมติัให้เพิ่มทุนจดทะเบียน
ของกำรร่วมค้ำจำกเดิมจ ำนวนเงิน 15 ล้ำนบำท เป็น 50 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุ้นสำมัญใหม่ จ ำนวน 
3,500,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 10 บำท โดยบริษทัไดล้งทุนในกำรร่วมคำ้เพิ่ม จ ำนวน 2.10 ลำ้นหุ้น มูลค่ำหุ้น
ละ 10 บำท คิดเป็นจ ำนวนเงิน 21 ลำ้นบำท ซ่ึงสัดส่วนกำรลงทุนยงัคงเป็นร้อยละ 60 ตำมเดิม ซ่ึงบริษทัได้
ช ำระเงินเพิ่มทุนแลว้ทั้งจ ำนวน โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อน ำไปซ้ือท่ีดินและเป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษทั 
โฟคสั เวก บำงนำ จ ำกดั (“บริษทัย่อยของกำรร่วมคำ้”) ทั้งน้ีกำรร่วมคำ้ไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนกบักระทรวง
พำณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 8 กนัยำยน 2560  
 ท่ีประชุมวิสำมัญผูถื้อหุ้นของกำรร่วมคำ้ เม่ือวนัท่ี 7 พฤศจิกำยน 2560 มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจด
ทะเบียนของกำรร่วมค้ำจำกเดิมจ ำนวนเงิน 50 ลำ้นบำท เป็น 85 ลำ้นบำท โดยกำรออกหุ้นสำมัญใหม่ 
จ ำนวน 3,500,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 10 บำท โดยบริษทัได้ลงทุนในกำรร่วมคำ้เพิ่ม จ ำนวน 2.10 ลำ้นหุ้น 
มูลค่ำหุ้นละ 10 บำท คิดเป็นจ ำนวนเงิน 21 ลำ้นบำท ซ่ึงสัดส่วนกำรลงทุนยงัคงเป็นร้อยละ 60 ตำมเดิม ซ่ึง
กำรร่วมคำ้ไดเ้รียกให้บริษทัช ำระเงินเพิ่มทุนแลว้จ ำนวน 5.25 ลำ้นบำท โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อก่อสร้ำง
โรงงำนจดักำรขยะและผลิตพลงังำนจำกเช้ือเพลิงขยะในบริษทั โฟคสั เวก บำงนำ จ ำกดั (“บริษทัย่อยของ
กำรร่วมคำ้”) ทั้งน้ีกำรร่วมคำ้ไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนกบักระทรวงพำณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 9 พฤศจิกำยน 2560 
 ในปี 2561 บริษทัร่วมคำ้ไดเ้รียกใหบ้ริษทัช ำระเงินเพิ่มทุนอีกจ ำนวนเงิน 15.75 ลำ้นบำท 
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 กำรเพิ่มขึ้ นและลดลงของเงินลงทุนในกำรร่วมค้ำตำมวิธีส่วนได้เสียส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2562 และ 2561 มีดงัน้ี 

 บำท 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562  2561 
ยอดยกมำตน้ปี 28,783,621  24,369,931 
ลงทุนเพิ่ม -  15,750,000 
ส่วนแบ่งขำดทุนจำกเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ (5,436,392)  (11,336,310) 
จ ำหน่ำยเงินลงทุน (23,347,229)  - 
ยอดคงเหลือยกไป -  28,783,621 

 
  ขอ้มูลทำงกำรเงินท่ีมีนยัส ำคญัในงบกำรเงินรวมของกำรร่วมคำ้ 

 สรุปรำยกำรฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 
    บำท 
    2562  2561 
สินทรัพยห์มุนเวียน                   -   10,823,840 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน                   -   123,845,800 
หน้ีสินหมุนเวียน   -   (75,476,663) 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน                  -    (5,588,682) 
            -   53,604,295  
บวก ปรับปรุงก ำไรขำดทุนระหวำ่งกนั                 -  (5,631,560) 
สินทรัพยสุ์ทธิ                  -  47,972,735 
สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)                 -  60 
มูลค่ำตำมบญัชีของส่วนไดเ้สียในกำรร่วมคำ้                   -  28,783,621 

 
 สรุปรำยกำรก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561  

    บำท 
    2562  2561 
รำยได ้                  -   506,094 
ขำดทุนส ำหรับปี                 -   (13,262,289) 
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 ตำมท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้น เม่ือวนัท่ี 26 เมษำยน 2562 มีมติเห็นชอบให้อนุมติักำรขำยหุ้นทั้งหมดท่ี
บริษัทถืออยู่ใน บริษัท โฟคัส เวก คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด “(โฟคัส เวก)” ให้แก่นำยอนุชำ สิหนำทกถำกุล 
กรรมกำรบริษทั และ/หรือบุคคลหรือนิติบุคคลท่ีนำยอนุชำเป็นผูก้  ำหนด อนัเป็นผลให้ โฟคสั เวก ส้ินสภำพ
ในกำรเป็นบริษทักำรร่วมคำ้ของบริษทั กำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนทั้งหมดของบริษทัในโฟคสั เวก ในรำคำรวม 
34.60 ลำ้นบำท และนำยอนุชำ สิหนำทกถำกุล กรรมกำรบริษทั และ/หรือบุคคลหรือนิติบุคคลท่ีนำยอนุชำ
เป็นผูก้  ำหนดจะเป็นผูจ่้ำยช ำระค่ำตอบแทนให้แก่พนกังำนของบริษทั เป็นจ ำนวนเงิน 9.16 ลำ้นบำท ทั้งน้ีให้
ถือเป็นส่วนหน่ึงของกำรซ้ือหุน้บริษทั โฟคสั เวก คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั  รวมเป็นจ ำนวนเงินทั้งหมด 43.76 ลำ้น
บำท บริษทัไดท้ ำรำยกำรขำยบริษทักำรร่วมคำ้ในวนัท่ี 11 กรกฎำคม 2562  
 ในไตรมำส 3 ปี 2562 บริษทัไดรั้บช ำระเงินจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนแลว้ทั้งหมด และไดรั้บรู้เป็น
ก ำไรจำกกำรขำยเงินลงทุน จ ำนวน 20.41 ล้ำนบำท แสดงอยู่ภำยใต้บัญชีรำยได้อ่ืนในงบก ำไรขำดทุน
เบด็เสร็จ 

 
  กำรซ้ือธุรกิจของกำรร่วมคำ้ 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยของกำรร่วมคำ้แสดงในรำคำตำมวิธีรำคำทุน ในงบกำรเงินของกำรร่วมคำ้ ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 ประกอบดว้ย 

    สัดส่วนเงินลงทุน   บำท 
    (ร้อยละ)   ทุนช ำระแลว้   รำคำทุน 

บริษทัยอ่ยของกำรร่วมคำ้   ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2562 

 
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวำคม 2561 
  ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2562 

 
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวำคม 2561 
  ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2562 

 
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวำคม 2561 
บริษทั โฟคสั เวก บำงนำ จ ำกดั   -   100   -  81,000,000        -   76,000,000 

 
 เม่ือวนัท่ี 18 ตุลำคม 2559 บริษทั โฟคสั เวก คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (“กำรร่วมคำ้”) ไดท้ ำสัญญำกำรโอน
หุ้น (“Share Transfer Agreement”) กบัผูถื้อหุ้นเดิม ของบริษทั วีก (ไทยแลนด์) จ ำกดั เพื่อเขำ้ซ้ือหุ้นสำมญั
ของบริษทั วีก (ไทยแลนด์) จ ำกดั ซ่ึงเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งขึ้นในประเทศไทย และไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนช่ือ
เป็น บริษทั โฟคสั เวก บำงนำ จ ำกดั (“บริษทัย่อยของกำรร่วมคำ้”) โดยประกอบธุรกิจเก่ียวกบักำรบริหำร
จดักำรขยะและธุรกิจผลิตพลงังำนจำกเช้ือเพลิงขยะ ซ่ึงมีทุนจดทะเบียนจ ำนวนเงิน 5 ลำ้นบำท แบ่งออกเป็น
หุน้สำมญัจ ำนวน 50,000 หุน้ มูลค่ำหุน้ละ 100 บำท 
 กำรร่วมคำ้ไดเ้ขำ้ซ้ือหุน้สำมญัในสัดส่วนกำรถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนของบริษทัย่อย
ของกำรร่วมคำ้ดงักล่ำว คิดเป็นจ ำนวนหุน้ 49,998 หุน้ โดยมีตน้ทุนกำรซ้ือหุน้มีมูลค่ำรวม 1 บำท 
 เม่ือวนัท่ี 19 ตุลำคม 2559 บริษทัได้ท ำขอ้ตกลงแกไ้ขสัญญำกำรร่วมคำ้ (“Amendment to the Joint 
Venture Agreement”) กับ Wheig S.A.S. เพื่อตกลงช ำระค่ำใช้จ่ำยก่อนกำรด ำเนินงำนส ำหรับกำรด ำเนินธุรกิจ
บริหำรจดักำรขยะในบริษทัย่อยของกำรร่วมคำ้ เป็นจ ำนวนเงินรวม 40.80 ลำ้นบำท ใหแ้ก่ Wheig S.A.S. ดงัน้ี 

1. กำรร่วมคำ้จะจดัหำเงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัยอ่ยของกำรร่วมคำ้ 
2. บริษทัย่อยของกำรร่วมคำ้จะช ำระเงินในสัดส่วนร้อยละ 60 ของจ ำนวนเงิน 13.60 ลำ้นบำท คิด

เป็นจ ำนวนเงิน 8.16 ลำ้นบำท ภำยหลงักำรช ำระค่ำหุน้และจดัตั้งกำรร่วมคำ้ และ 
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3. บริษทัย่อยของกำรร่วมคำ้จะช ำระเงินในสัดส่วนร้อยละ 40 ของจ ำนวนเงิน 13.60 ลำ้นบำท คิด
เป็นจ ำนวนเงิน 5.44 ลำ้นบำท เม่ือกำรทดสอบกำรท ำงำนทั้งระบบของเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์
ทั้งหมดของโครงกำรแรกบรรลุผลส ำเร็จ 

 ต่อมำเม่ือวนัท่ี 12 ตุลำคม 2561 บริษทัไดท้ ำขอ้ตกลงเพิ่มเติมแกไ้ขสัญญำกำรร่วมคำ้ดงักล่ำว กับผู ้
ร่วมลงทุน เพื่อตกลงช ำระค่ำใช้จ่ำยก่อนกำรด ำเนินงำนในสัดส่วนร้อยละ 40 ของจ ำนวนเงิน 13.60 ลำ้น
บำท คิดเป็นจ ำนวนเงิน 5.44 ลำ้นบำทใหแ้ก่ Wheig S.A.S. ดงัน้ี 

1. บริษทัยอ่ยของกำรร่วมคำ้จะช ำระเงินในสัดส่วนร้อยละ 30 ของจ ำนวนเงิน 5.44 ลำ้นบำท คิดเป็น
จ ำนวนเงิน 1.64 ลำ้นบำท เม่ือไดรั้บวงเงินสินเช่ือจำกสถำบนักำรเงินหรือแหล่งเงินกูท่ี้เช่ือถือได้
ร่วมกบัมีกำรก่อสร้ำงสำยกำรผลิตประเภทปุ๋ ยชีวภำพของโครงกำรแรกบรรลุผลส ำเร็จ และ 

2. บริษทัย่อยของกำรร่วมคำ้จะช ำระเงินในสัดส่วนร้อยละ 70 ของจ ำนวนเงิน 5.44 ลำ้นบำท คิด
เป็นจ ำนวนเงิน 3.80 ลำ้นบำท เม่ือกำรทดสอบกำรท ำงำนทั้งระบบของเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์
ทั้งหมดของโครงกำรแรกบรรลุผลส ำเร็จ  

 เม่ือวนัท่ี 15 พฤศจิกำยน 2560 บริษทัยอ่ยของกำรร่วมคำ้ไดท้ ำสัญญำซ้ือขำยท่ีดินมูลค่ำ 30 ลำ้นบำท 
เพื่อก่อสร้ำงโรงงำนจดักำรขยะและผลิตพลงังำนจำกเช้ือเพลิงขยะ และไดจ่้ำยช ำระเงินแลว้ทั้งจ ำนวน 
 ท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นของบริษทัย่อยของกำรร่วมคำ้ เม่ือวนัท่ี 18 สิงหำคม 2560 มีมติอนุมติัให้
เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัย่อยของกำรร่วมคำ้จำกเดิมจ ำนวนเงิน 5 ลำ้นบำท เป็น 37 ลำ้นบำท โดยกำร
ออกหุ้นสำมญัใหม่ จ ำนวน 320,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 100 บำท บริษทัย่อยของกำรร่วมคำ้ได้เรียกให้กำร
ร่วมคำ้ช ำระเงินเพิ่มทุนจ ำนวนเงิน 32 ลำ้นบำท ซ่ึงกำรร่วมคำ้ไดล้งทุนในจ ำนวนดงักล่ำว โดยสัดส่วนกำร
ลงทุนยงัคงเป็นร้อยละ 100 ตำมเดิม บริษทัย่อยของกำรร่วมค้ำได้รับช ำระเงินเพิ่มทุนหุ้นสำมญัจ ำนวน
ดงักล่ำวแลว้และไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนกบักระทรวงพำณิชย ์เม่ือวนัท่ี 15 กนัยำยน 2560 
 ท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นของบริษทัย่อยของกำรร่วมคำ้ เม่ือวนัท่ี 7 พฤศจิกำยน 2560 มีมติอนุมติัให้
เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัย่อยของกำรร่วมคำ้จำกเดิมจ ำนวนเงิน 37 ลำ้นบำท เป็น 81 ลำ้นบำท โดยกำร
ออกหุ้นสำมญัใหม่ จ ำนวน 440,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 100 บำท บริษทัย่อยของกำรร่วมคำ้ได้เรียกให้กำร
ร่วมคำ้ช ำระเงินเพิ่มทุนเป็นจ ำนวนเงิน 11 ลำ้นบำท ซ่ึงกำรร่วมคำ้ไดล้งทุนในจ ำนวนดงักล่ำว โดยสัดส่วน
กำรลงทุนยงัคงเป็นร้อยละ 100 ตำมเดิม บริษทัย่อยของกำรร่วมคำ้ไดรั้บช ำระเงินเพิ่มทุนหุ้นสำมญัจ ำนวน
ดงักล่ำวแลว้และไดจ้ดทะเบียนเพิม่ทุนกบักระทรวงพำณิชย ์เม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกำยน 2560 
 ในปี 2561 กำรร่วมคำ้ไดช้ ำระค่ำหุ้นเพิ่มทุนในบริษทัย่อยเป็นจ ำนวนเงิน 33 ลำ้นบำท ซ่ึงสัดส่วน
ยงัคงเป็นร้อยละ 100 ตำมเดิม 
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กำรเพิ่มขึ้นและลดลงของเงินลงทุนในบริษทัย่อยของกำรร่วมคำ้ตำมวิธีรำคำทุน ส ำหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 มีดงัน้ี 

  บำท 
   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
   2562  2561 
ยอดยกมำตน้ปี   76,000,000  43,000,000 
ลงทุนเพิม่   -  33,000,000 
จ ำหน่ำยเงินลงทุน   (76,000,000)            - 
ยอดคงเหลือยกไป                     -  76,000,000 

 
14. อาคารและอุปกรณ์  

 บญัชีน้ีประกอบดว้ย 
  บำท 
      งบกำรเงินรวม         

เคร่ืองจกัรและ 
 
เคร่ืองตกแต่งและ 

    
  

ส่ิงปลูกสร้ำง 
 

อุปกรณ์ 
 
อุปกรณ์ส ำนกังำน 

 
ยำนพำหนะ 

 
รวม 

ราคาทุน 
          

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 
 

619,952   68,637,563  13,599,523  7,332,453  90,189,491 
เพ่ิมขึ้น 

 
-     5,820  6,645,326  3,089,000  9,740,146 

จ ำหน่ำย 
 

(619,952)   (66,243,383)  (13,599,523)  (7,332,453)  (87,795,311) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 

 
           -  2,400,000  6,645,326  3,089,000  12,134,326 

ค่าเส่ือมราคาสะสม 
          

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 
 

439,854 
 

64,058,966 
 

13,306,753 
 

6,199,359 
 

84,004,932 
ค่ำเส่ือมรำคำ 

 
82,547  313,833  343,583  188,318  928,281 

จ ำหน่ำย 
 

(522,401)  (61,972,800)  (13,436,932)  (6,260,732)  (82,192,865) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 

 
               -  2,399,999  213,404          126,945  2,740,348 

มูลค่าสุทธิทางบัญชี           
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561  180,098  4,578,597  292,770  1,133,094  6,184,559 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562               -  1  6,431,922  2,962,055  9,393,978 
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  บำท 
  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร     

เคร่ืองจกัรและ 
 
เคร่ืองตกแต่งและ 

    
  

ส่ิงปลูกสร้ำง 
 

อุปกรณ์ 
 
อุปกรณ์ส ำนกังำน 

 
ยำนพำหนะ 

 
รวม 

ราคาทุน 
          

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2561 
 

619,952  
 

71,836,110 
 

13,553,326 
 

9,571,453 
 

95,580,841 
เพ่ิมขึ้น 

 
-    

 
5,785 

 
60,000 

 
- 

 
65,785 

จ ำหน่ำย 
 

-    
 

(3,204,332) 
 

(13,803) 
 

(2,239,000) 
 

(5,457,135) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 

 
619,952   68,637,563  13,599,523  7,332,453  90,189,491 

เพ่ิมขึ้น 
 

-       5,820  5,644,343  3,089,000  8,739,163 
จ ำหน่ำย 

 
(619,952)   (66,243,383)  (13,599,523)  (7,332,453)  (87,795,311) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 
 

           -  2,400,000  5,644,343  3,089,000  11,133,343 
ค่าเส่ือมราคาสะสม 

          

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2561 
 

315,863  
 

65,840,795  
 

12,763,796  
 

8,161,232  
 

87,081,686  
คำ่เส่ือมรำคำ 

 
123,991  1,411,737  549,702  148,125  2,233,555 

จ ำหน่ำย 
 

-  (3,193,566)  (6,745)  (2,109,998)  (5,310,309) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 

 
439,854 

 
64,058,966 

 
13,306,753 

 
6,199,359 

 
84,004,932 

ค่ำเส่ือมรำคำ 
 

82,547  313,833  341,339  188,318  926,037 
จ ำหน่ำย 

 
(522,401)  (61,972,800)  (13,436,932)  (6,260,732)  (82,192,865) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 
 

               -  2,399,999  211,160    126,945  2,738,104 
มูลค่าสุทธิทางบัญชี           
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561  180,098  4,578,597  292,770  1,133,094  6,184,559 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562               -  1  5,433,183  2,962,055  8,395,239 

   
   บำท 
   งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
   2562  2562  2561 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม       
   แสดงไวใ้น        
   ตน้ทุนขำยและกำรให้บริกำร                  -                   -  6,556 
   ค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำร   928,281  926,037  2,226,999 
   รวม   928,281  926,037  2,233,555 
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15.  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
  บำท 

  

งบกำรเงินรวม/
งบกำรเงินเฉพำะ

กิจกำร 
ราคาทุน - โปรแกรมคอมพวิเตอร์   
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2561  4,402,350 
เพิ่มขึ้น  -    
จ ำหน่ำย  -    
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561  4,402,350  
เพิ่มขึ้น   2,450,890    
จ ำหน่ำย   (1,747,350) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562   5,105,890 
ค่าตัดจ าหน่ายสะสม  

 

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2561  1,710,187 
ค่ำตดัจ ำหน่ำย  450,009 
จ ำหน่ำย  -    
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561  2,160,196  
คำ่ตดัจ ำหน่ำย   362,920 
จ ำหน่ำย   (1,095,700) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562   1,427,416 
มูลค่าสุทธิทางบัญชี   
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561  2,242,154 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562   3,678,474 
 

 ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 จ ำนวนเงิน 0.36 ลำ้นบำท และ 0.45 
ลำ้นบำท แสดงไวใ้นค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร 
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16. สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
 กำรเปล่ียนแปลงในสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ 
2561 มีรำยละเอียดดงัน้ี  

  บำท 
 งบกำรเงินรวม 
  ยอดตำมบญัชี   รำยได ้(ค่ำใชจ่้ำย) ในระหว่ำงปี   ยอดตำมบญัชี  
 ณ 31 ธ.ค. 2561   ในก ำไรขำดทุน  ในก ำไรขำดทุน   ณ 31 ธ.ค. 2562 
      เบ็ดเสร็จอ่ืน   
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี:         
ค่ำเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 1,596,929   -  -  1,596,929 
ตน้ทุนกำรพฒันำอสังหำริมทรัพย ์ 826,650   (137,072)  -  689,578 
ภำระผูกพนัผลประโยชน์พนกังำน 1,869,564   (87,229)  (1,638,360)  143,975 
ผลขำดทุนทำงภำษี 7,104,066   1,738,166  -  8,842,232 
    รวม 11,397,209   1,513,865  (1,638,360)  11,272,714 

 
  บำท 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  ยอดตำมบญัชี   รำยได ้(ค่ำใชจ่้ำย) ในระหว่ำงปี   ยอดตำมบญัชี  
 ณ 31 ธ.ค. 2561   ในก ำไรขำดทุน  ในก ำไรขำดทุน   ณ 31 ธ.ค. 2562 
      เบ็ดเสร็จอ่ืน   
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี:            
ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 1,596,929   -  -  1,596,929 
ตน้ทุนกำรพฒันำอสังหำริมทรัพย ์ 826,650   (137,072)  -  689,578 
ภำระผูกพนัผลประโยชน์พนกังำน 1,869,564   (87,229)  (1,638,360)  143,975 
ผลขำดทุนทำงภำษี 7,104,066   1,738,166  -  8,842,232 
    รวม 11,397,209   1,513,865  (1,638,360)  11,272,714 

 
  บำท 
   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร   
  ยอดตำมบญัชี   รำยได ้(ค่ำใชจ่้ำย) ในระหว่ำงปี   ยอดตำมบญัชี 
 ณ 31 ธ.ค. 2560   ในก ำไรขำดทุน  ในก ำไรขำดทุน   ณ 31 ธ.ค. 2561 
      เบ็ดเสร็จอ่ืน   
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี            
ค่ำเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 1,774,240    (177,311)  -   1,596,929 
ตน้ทุนกำรพฒันำอสังหำริมทรัพย ์ 869,793    (43,143)  -   826,650 
ภำระผูกพนัผลประโยชน์พนกังำน 1,869,564    -  -   1,869,564 
ผลขำดทุนทำงภำษี 10,066,074    (2,962,008)  -   7,104,066 
    รวม 14,579,671    (3,182,462)  -   11,397,209 
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 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 บริษัทมีผลขำดทุนทำงภำษีของปี 2561 ท่ียงัไม่ได้ใช้เป็นจ ำนวนเงิน
ประมำณ 19.93 ลำ้นบำท ซ่ึงบริษทัไม่ไดบ้นัทึกสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี เน่ืองจำกยงัมีควำมไม่
แน่นอนวำ่บริษทัจะมีก ำไรทำงภำษีเพียงพอต่อกำรน ำสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีมำใชป้ระโยชน์ 

 
17. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 

  บำท 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  
ณ วนัท่ี 31  

ธนัวำคม 2562 
 ณ วนัท่ี 31  
ธนัวำคม 2562 

 
ณ วนัท่ี 31  

ธนัวำคม 2561 
ลูกหน้ีเงินประกนัผลงำน 15,705,451  15,705,451  15,348,323 
เงินประกนัและเงินมดัจ ำ 1,412,911  1,387,411  1,567,573 
ภำษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่ำย 3,488,864  3,488,782  4,936,610 
อ่ืน ๆ 1,040,370  1,040,370  1,267,509 
รวม 21,647,596  21,622,014  23,120,015 
หกั ค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ - ลูกหน้ีเงินประกนั

ผลงำน 
 

(9,052,690) 
  

(9,052,690) 

 
 

(9,052,690) 
สุทธิ 12,594,906  12,569,324  14,067,325 

 
เงินประกันผลงำนเกิดจำกกำรถูกลูกคำ้หักเงินประกันผลงำนไวใ้นอตัรำร้อยละ 5 ของมูลค่ำงำน

ก่อสร้ำงท่ีบริษทัเรียกเก็บส ำหรับโครงกำรซ่ึงอยู่ระหว่ำงกำรก่อสร้ำง ทั้งน้ี บริษทัจะได้รับเงินประกัน
ผลงำนคืนเม่ืองำนแลว้เสร็จและเป็นไปตำมขอ้ตกลงท่ีก ำหนดในสัญญำ 

 
 ค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญมีรำยกำรเคล่ือนไหวดงัน้ี  

 บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562  2562 

 
2561 

ค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญตน้ปี (9,052,690)  (9,052,690)  (7,984,643) 
บวก ตั้งเพ่ิมระหว่ำงปี               -                 -  (1,068,047) 
หกั โอนกลบัระหว่ำงปี -  -  - 
ค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญปลำยปี (9,052,690)  (9,052,690)  (9,052,690) 

 
 



รายงานประจำาปี242 243บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำากัด (มหาชน)

- 48 - 
 

 

18. เงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 
 บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
ณ วนัท่ี 31  

ธนัวำคม 2562 
 ณ วนัท่ี 31  

ธนัวำคม 2562 

 
ณ วนัท่ี 31  

ธนัวำคม 2561 
เงินเบิกเกินบญัชี 14,529,606  14,529,606  10,537,486 
เงินกูยื้มระยะส้ันจำกสถำบนักำรเงิน -  -  6,500,000 
รวม 14,529,606  14,529,606  17,037,486 

 
 วงเงินสินเช่ือจำกสถำบนักำรเงิน ประกอบดว้ย  

วงเงิน (ลำ้นบำท) 
 

อำ้งอิงอตัรำดอกเบ้ีย (ร้อยละต่อปี) 
 

ประเภทสินเช่ือ 

 
ณ วนัท่ี 31  

ธนัวำคม 2562 

 
ณ วนัท่ี 31  

ธนัวำคม 2561 

 
ณ วนัท่ี 31  

ธนัวำคม 2562 

 
ณ วนัท่ี 31  

ธนัวำคม 2561 
เงินเบิกเกินบญัชี 

 
15.00 

 
23.00  

 
MOR 

 
MOR, Fixed deposit + 

1.5% 
ตัว๋สัญญำใชเ้งิน 

 
15.00 

 
38.00  

 
MOR 

 
MLR, MOR 

หนงัสือค ้ำประกนั 
 

167.70 
 

306.95  
 

- 
 

- 
  197.70  367.95     

 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีหลกัประกนัดงัน้ี 

ประเภท  วงเงิน (ลำ้นบำท)  หลกัประกนั 
  ณ วนัท่ี 31  

ธนัวำคม 2562 
 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวำคม 2561 
  

เงินเบิกเกินบญัชี       
 บริษทั  -  3.00  เงินฝำกธนำคำรประจ ำของบริษทั  
  15.00  15.00  บุคคลภำยนอกค ้ำประกนั 
  -  5.00  บริษทัไดจ้ดจ ำนองโครงกำรโฟคสั เพลินจิต  
  15.00  23.00   
ตัว๋สัญญำใชเ้งิน       
 บริษทั  15.00  38.00  เงินฝำกธนำคำรประจ ำของบริษทั และ/หรือไดโ้อนสิทธิ 
      กำรรับเงินค่ำงำนตำมสัญญำของบำงโครงกำร 
หนงัสือค ้ำประกนั       
 บริษทั  37.70  101.95  เงินฝำกธนำคำรประจ ำของบริษทั และ/หรือไดโ้อนสิทธิกำรรับเงิน

ค่ำงำนตำมสัญญำของบำงโครงกำร 
  -  25.00  บริษทัไดจ้ดจ ำนองโครงกำรโฟคสั เพลินจิต  
  130.00  180.00  ไม่มีหลกัประกนั 
  167.70  306.95   
 รวม  197.70  367.95   

 
  ขอ้ปฏิบติัอ่ืนตำมสัญญำท่ีส ำคญัภำยใตส้ัญญำเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 

บริษทัและบริษทัยอ่ยจะตอ้งปฏิบติัตำมเง่ือนไขต่ำงๆ ท่ีก ำหนดไวใ้นสัญญำ 
 ทั้งน้ี บุคคลภำยนอกไม่คิดค่ำตอบแทนจำกกำรค ้ำประกนั 
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19. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 
     บำท 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  

  ณ วนัท่ี 31  
ธนัวำคม 2562 

 ณ วนัท่ี 31  
ธนัวำคม 2562 

 
ณ วนัท่ี 31  

ธนัวำคม 2561 
เจำ้หน้ีกำรคำ้    10,261,630  1,958,969   16,383,004 
ค่ำใชจ้่ำยคำ้งจ่ำย   6,368,943  2,232,888   4,787,339 
เจำ้หน้ีอ่ืน  24,978,981  5,515,632  2,000,000 
รวม   41,609,554  9,707,489   23,170,343 

 
20. หนีสิ้นตามสัญญาเช่าการเงิน 

  บำท 
 งบกำรเงินรวม/ 

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวำคม 2562 
 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวำคม 2561 
ถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 730,596                    - 
ถึงก ำหนดช ำระหลงัจำกหน่ึงปีแต่ไม่เกินหำ้ปี 2,175,755                    - 
รวม 2,906,351 -                   - 

  
  บริษทัจะตอ้งปฏิบติัตำมเง่ือนไขและขอ้จ ำกดัต่ำง ๆ ท่ีก ำหนดไวใ้นสัญญำดงักล่ำว 
  หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงินส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปีได้แสดงไว้ในส่วนของหน้ีสิน

หมุนเวียนในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 
 
21. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 

     บำท 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  

  ณ วนัท่ี 31  
ธนัวำคม 2562 

 ณ วนัท่ี 31  
ธนัวำคม 2562 

 
ณ วนัท่ี 31  

ธนัวำคม 2561 
เงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน   829,097,320  79,097,320   39,444,994 
หกั ค่ำใชจ้่ำยรอตดัจ่ำย  (777,778)  (777,778)                     - 
สุทธิ  828,319,542            78,319,542  39,444,994 
หกั ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี   (78,319,542)  (78,319,542)   (39,444,994) 
สุทธิ   750,000,000  -                  - 
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 รำยละเอียดเงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 
 วงเงิน       อตัรำดอกเบ้ีย 

  

  (ลำ้นบำท)   ระยะเวลำ   ร้อยละต่อปี   กำรช ำระหน้ี 
 
 

  
 

ณ วนัท่ี 31  
ธนัวำคม 2562 

 ณ วนัท่ี 31  
ธนัวำคม 2561 

      

บริษทั วงเงินท่ี 1              -  40  ส.ค. 2560 - ส.ค. 2563  MLR - 0.5   เมื่อโอนกรรมสิทธิห้องชุดและช ำระ
ดอกเบ้ียเป็นรำยเดือน 

 วงเงินท่ี 2  100                            -  พ.ค. 2562 - พ.ค. 2565  MLR - 1   เมื่อโอนกรรมสิทธิห้องชุดและช ำระ
ดอกเบ้ียเป็นรำยเดือน 

บริษทัยอ่ยแห่งท่ี 1 วงเงินท่ี 1  100  -  ภำยใน พ.ค. 2564  MLR - 1.5  ช ำระคร้ังเดียวทั้งจ ำนวนภำยในระยะเวลำ
ตำมสัญญำ 

บริษทัยอ่ยแห่งท่ี 2 วงเงินท่ี 1,2  1,320  -   ภำยใน ธ.ค. 2566  MLR - 2   เมื่อโอนกรรมสิทธิห้องชุดและช ำระ
ดอกเบ้ียเป็นรำยเดือน 

   1,520  40       

 
  กำรเพิ่มขึ้นและลดลงของเงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 

และ 2561   มีดงัน้ี 
 บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562  2562 

 
2561 

ยอดยกมำ 39,444,994  39,444,994  51,924,994 
เพ่ิมขึ้น 850,000,000  100,000,000  - 
ลดลง (60,347,674)  (60,347,674)  (12,480,000) 
ยอดคงเหลือ 829,097,320  79,097,320  39,444,994 

 
  บริษทัได้จดจ ำนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงของโครงกำร โฟคสั เพลินจิต เพื่อใช้เป็นหลกัประกนัเงิน

กูย้มื 
  บริษทัย่อยไดจ้ดจ ำนองท่ีดินตำมโครงกำรพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงบนท่ีดิน เพื่อใช้เป็นหลกัประกนัเงินกูย้ืม 

และบริษทัค ้ำประกนัหน้ีใหก้บับริษทัย่อยดงักล่ำว (ดูหมำยเหตุขอ้ 9) 
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22. ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน  
 22.1 รำยกำรเคล่ือนไหวภำระผูกพนัผลประโยชน์พนกังำน ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 

แสดงไดด้งัต่อไปน้ี 
    บำท 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  

  2562  2562 
 

2561  
ภำระผกูพนัของโครงกำรผลประโยชน์ตน้ปี   10,854,339  10,854,339   9,347,820 
ตน้ทุนบริกำรและดอกเบ้ียงวดปัจจุบนั  599,609  599,609  854,352 
ตน้ทุนบริกำรในอดีต  29,655  29,655  - 
ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำนท่ีจ่ำยจริง  (2,571,924)  (2,571,924)  - 
ขำดทุน (ก ำไร) จำกกำรประมำณกำรตำม 
      หลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั 

  
(8,191,798) 

  
(8,191,798) 

  
652,167 

ภำระผกูพนัของโครงกำรผลประโยชน์ 
       พนกังำนปลำยปี   

 
719,881 

  
719,881 

   
10,854,339 

 
 22.2 ค่ำใชจ่้ำยท่ีรับรู้ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 

    บำท 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  

  2562  2562 
 

2561  
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ       
รับรู้ในก าไรขาดทุน       
ค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำร  629,264  629,264  854,352 
รับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน       
ขำดทุน (ก ำไร) จำกกำรประมำณกำรตำมหลกั       
     คณิตศำสตร์ประกนัภยั  (8,191,798)  (8,191,798)  652,167 
รวม  (7,562,534)  (7,562,534)  1,506,519 
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22.3 ขำดทุน (ก ำไร) จำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัยท่ีรับรู้ในงบก ำไรขำดทุน
เบด็เสร็จส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 เกิดขึ้นจำก 
    บำท 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  

  2562  2562 
 

2561  
รับรู้ในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอืน่       
กำรปรับปรุงจำกประสบกำรณ์  (8,181,725)  (8,181,725)  519,881 
สมมติฐำนประชำกร                -                -  (397,448) 
สมมติฐำนทำงกำรเงิน  (10,073)  (10,073)  529,734 
รวม  (8,191,798)  (8,191,798)  652,167 

  
 22.4 ขอ้สมมติฐำนหลกัในกำรประมำณกำรตำมหลกักำรคณิตศำสตร์ประกนัภยั 
  ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 

    ร้อยละ 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  

  2562  2562 
 

2561  
อตัรำคิดลด  2.66  2.66  2.03 
อตัรำกำรเพ่ิมขึ้นของเงินเดือน  5.00   5.00   5.00  
อตัรำกำรหมุนเวียนพนกังำน  5.73 - 68.76  5.73 - 68.76  5.73 - 68.76 
อตัรำมรณะ  ตำมตำรำงมรณะไทย  ตำมตำรำงมรณะไทย  ตำมตำรำงมรณะไทย 

  ปี 2560  ปี 2560  ปี 2560 
  
 22.5 กำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหว   

  ผลกระทบของกำรเปล่ียนแปลงสมมติฐำนท่ีส ำคัญต่อมูลค่ำปัจจุบันของภำระผูกพัน
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

 บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  2562  2562  2561 
  เพิ่มขึ้น  ลดลง  เพิ่มขึ้น  ลดลง  เพิ่มขึ้น  ลดลง 

อตัรำคิดลด (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.5) (33,908)  36,117  (33,908)  36,117  (205,454)  217,112 
อตัรำกำรขึ้นเงินเดือน (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1) 79,666  (71,213)  79,666  (71,213)  429,125  (392,897) 
อตัรำกำรเปลี่ยนแปลงในจ ำนวนพนกังำน (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 20) (114,756)  153,683  (114,756)  153,683  (602,643)  729,213 
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 22.6  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีระยะเวลำถวัเฉล่ียของภำระผกูพนั 
  ผลประโยชน์ท่ีก ำหนดไวเ้ป็น 11 ปี และ 6.55 ปี ตำมล ำดบั 

         22.7 พระรำชบญัญติัคุม้ครองแรงงำนไดล้งรำชกิจจำนุเบกษำแลว้ เม่ือวนัท่ี 5 เมษำยน 2562 โดยก ำหนดอตัรำ
ค่ำชดเชยเพิ่มเติมกรณีนำยจ้ำงเลิกจ้ำง ส ำหรับลูกจ้ำงซ่ึงท ำงำนติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไปให้มีสิทธิ
ได้รับค่ำชดเชยไม่น้อยกว่ำค่ำจำ้งอตัรำสุดทำ้ย 400 วนั จำกเดิมอตัรำค่ำชดเชยสูงสุดคือ 300 วนั โดย
พระรำชบญัญติัน้ีให้ใช้บงัคบัเม่ือพน้ก ำหนดสำมสิบวนันบัแต่วนัประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเป็นตน้
ไป กำรเปลี่ยนแปลงดงักล่ำวถือเป็นกำรแกไ้ขโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน โดยบริษทัรับรู้
ตน้ทุนบริกำรในอดีตเป็นค่ำใชจ่้ำยในก ำไรขำดทุน 

 
23. โครงการงานก่อสร้าง 
  ข้อมูลโครงกำรงำนก่อสร้ำงของบริษัท ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2562  และ 2561 แสดง

ดงัต่อไปน้ี 
 บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562  2562 

 
2561 

มูลค่ำงำนตำมสัญญำ 167,684,296  167,684,296  172,985,497 
      
ตน้ทุนท่ีเกิดขึ้นจนถึงปัจจบุนั 152,387,424  152,387,424  131,408,082 
ประมำณกำรก ำไรท่ีรับรู้จนถึงปัจจุบนั   15,296,872  15,296,872  10,136,306 
ตน้ทุนและประมำณกำรก ำไรท่ีรับรู้จนถึงปัจจบุนั 167,684,296  167,684,296  141,544,388 
หกั เงินงวดท่ีเรียกเกบ็จำกลูกคำ้จนถึงปัจจบุนั (169,067,837)  (169,067,837)  (145,705,005) 
      
มูลค่ำงำนท่ีเสร็จยงัไม่ไดเ้รียกเก็บ -  -  2,007,065 
      
เงินรับล่วงหนำ้ค่ำก่อสร้ำง 1,383,541  1,383,541  6,167,682 
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24. ใบส าคัญแสดงสิทธิ 
  ใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมัญของบริษทัคร้ังท่ี 2 (FOCUS-W2) มีรำยละเอียดของใบส ำคัญ

แสดงสิทธิท่ีจดัสรร ดงัน้ี 
ประเภทของใบส ำคญัแสดงสิทธิ  : ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สำมญัท่ีออกใหม่ของบริษทั 

โฟคสั ดีเวลลอปเมน้ท ์แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
คร้ังท่ี 2 (FOCUS-W2) 

ชนิด : ระบุช่ือผูถื้อ และสำมำรถโอนเปลี่ยนมือได ้ 
อำยใุบส ำคญัแสดงสิทธิ  : 3 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ีออก 
จ ำนวนท่ีออกและเสนอขำย  : 31,679,999 หน่วย 
รำคำเสนอขำยต่อหน่วย : หน่วยละ 0 บำท 
อตัรำกำรใชสิ้ทธิ : ใบส ำคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุน้สำมญัได ้1 หุน้  
รำคำกำรใชสิ้ทธิ : 1.80 บำทต่อหุ้น 
ระยะเวลำกำรใชสิ้ทธิ : สำมำรถใชสิ้ทธิไดทุ้กวนัท ำกำรสุดทำ้ยของไตรมำส ทั้งน้ี

กำรใชสิ้ทธิคร้ังสุดทำ้ยตอ้งมีระยะเวลำกำรแจง้ควำมจ ำนง
ในกำรใชสิ้ทธิคร้ังสุดทำ้ยเป็นระยะเวลำ 15 วนัก่อนวนัใช้
สิทธิคร้ังสุดทำ้ย โดยวนัท่ีใชสิ้ทธิคร้ังสุดทำ้ยจะตอ้งไม่เกิน
วนัท่ีครบก ำหนดอำยขุองใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

 
   ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 บริษทัมียอดคงเหลือของใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ยงัไม่ไดใ้ช้

สิทธิจ ำนวน 31,679,999 หน่วย 
   กำรเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

1. เม่ือวนัท่ี 10 พฤษภำคม 2562 บริษทัมีกำรปรับสิทธิ (ปรับรำคำและอัตรำกำรใชสิ้ทธิ) โดยมีผล
กำรปรับสิทธิดงักล่ำวในวนัท่ี 13 พฤษภำคม 2562 

รำคำกำรใชสิ้ทธิเดิม (บำท/หุน้) 1.80 
รำคำกำรใชสิ้ทธิใหม่ (บำท/หุน้) 1.533 
อตัรำกำรใชสิ้ทธิเดิม (หน่วย : หุน้) 1 : 1 
อตัรำกำรใชสิ้ทธิใหม่ (หน่วย : หุน้) 1 : 1.174 

2.  เมื ่อวนัที่ 13 พฤษภำคม  2562 บริษทัมีกำรเปลี่ยนแปลงชื่อย่อใหม่จำก FOCUS-W2 เป็น 
PROUD-W2 
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  ใบส ำคญัแสดงสิทธิจ ำนวน 6,000,000 หน่วย ไดรั้บกำรจดัสรรเพื่อเสนอขำยให้แก่กรรมกำร ผูบ้ริหำร
และพนักงำนของบริษทัตำมโครงกำรเสนอขำยหลกัทรัพยต์่อกรรมกำร ผูบ้ริหำรและพนักงำนของบริษัท 
(ESOP-Warrant) ในรำคำเสนอขำยหน่วยละ 0 บำท อำยุใบส ำคัญแสดงสิทธิ 5 ปี นับแต่วนัท่ีออกใบส ำคัญ
แสดงสิทธิ โดยมีรำคำกำรใช้สิทธิคงท่ีเท่ำกับ 1.80 บำทต่อหน่วย และมีอตัรำกำรใช้สิทธิ 1 หน่วยใบส ำคญั
แสดงสิทธิมีสิทธิซ้ือหุ้นสำมญัได้ 1 หุ้น โดยจดัสรรมำจำกหุ้นสำมญัใหม่จ ำนวนไม่เกิน 6,000,000 หุ้น เพื่อ
รองรับกำรใชสิ้ทธิ ซ่ึงมีรำยละเอียดระยะเวลำกำรใชสิ้ทธิดงัน้ี 

- ระยะเวลำกำรใช้สิทธิก ำหนดเร่ิมใช้สิทธิคร้ังแรกได้เม่ือครบก ำหนด 1 ปีนับแต่วนัท่ีออก
ใบส ำคญัแสดงสิทธิ และวนัใชสิ้ทธิคร้ังสุดทำ้ยคือวนัครบก ำหนดอำยุของใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
โดยมีสัดส่วนกำรใชสิ้ทธิดงัน้ี 

- ภำยในก ำหนดปีท่ีสอง อำจใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สำมญัไดใ้นอตัรำส่วนไม่เกินกวำ่ร้อยละ 25 
- ภำยในก ำหนดปีท่ีสำม อำจใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สำมญัไดใ้นอตัรำส่วนไม่เกินกวำ่ร้อยละ 50 
- ภำยในก ำหนดปีท่ีส่ี อำจใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สำมญัไดใ้นอตัรำส่วนไม่เกินกวำ่ร้อยละ 75 
- ภำยในก ำหนดปีท่ีหำ้ อำจใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สำมญัไดใ้นอตัรำส่วนไม่เกินกวำ่ร้อยละ 100 

  และยงัสำมำรถใช้สิทธิได้ในวนัท ำกำรสุดทำ้ยของเดือนมีนำคม มิถุนำยน กนัยำยน  และธันวำคม 
ของทุกปี 

  ทั้งน้ีท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นมีมติเห็นชอบ ให้คณะกรรมกำรบริษทัสำมำรถมอบอ ำนำจให้ประธำน
กรรมกำรบริหำร หรือกรรมกำรผูจ้ดักำร หรือบุคคลใด ๆ ท่ีไดรั้บมอบหมำย ก ำหนดวนัให้สิทธิ ข้อก ำหนด 
เง่ือนไขและรำยละเอียดอ่ืน ๆ ท่ีจ ำเป็นส ำหรับและท่ีเก่ียวขอ้งกับกำรออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิ
ตำมโครงกำรเสนอขำยหลกัทรัพยต่์อกรรมกำร ผูบ้ริหำรและพนกังำนของบริษทั (ESOP-Warrant) 

  ตำมมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรของบริษทั เม่ือวนัท่ี 27 กุมภำพนัธ์ 2561 ไดมี้มติให้ยกเลิกกำรออกและ
เสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญัของบริษทัให้แก่กรรมกำร ผูบ้ริหำรและพนักงำนของบริษทั
ตำมโครงกำรเสนอขำยหลกัทรัพยต์่อกรรมกำร ผูบ้ริหำรและพนักงำนของบริษทั (ESOP-Warrant) จ ำนวน 
6,000,000 หน่วย และไดผ้ำ่นกำรอนุมติัจำกท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี 27 เมษำยน 2561 แลว้ 

 
25. ทุนเรือนหุ้น 

  ตำมมติท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2562 เม่ือวนัท่ี 26 เมษำยน 2562 อนุมติักำรลดทุนจดทะเบียน
ของบริษทัจำก 227,760,073 บำท เป็น 221,760,062 บำท โดยตดัหุ้นสำมัญท่ียงัไม่ได้น ำออกจ ำหน่ำยจ ำนวน 
6,000,011 หุน้ มูลค่ำหุน้ละ 1 บำท และกำรแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 ของบริษทั  

  อนุมติักำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัจำก 221,760,062 บำท เป็น 673,148,951 บำท โดยกำรออกหุ้น
สำมญัเพิ่มทุนจ ำนวน 451,388,889 หุน้ มูลค่ำหุน้ท่ีตรำไวหุ้้นละ 1 บำท และกำรแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 
4 ของบริษทั 

  อนุมติักำรจดัสรรหุ้นสำมญัเพิ่มทุนของบริษทั จ ำนวน 451,388,889 หุ้น ซ่ึงมีมูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 1 
บำทให้แก่บุคคลในวงจ ำกดั (Private Placement) เป็นกำรเสนอขำยตำมรำคำท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัมีมติ
ก ำหนดรำคำเสนอขำยด้วยรำคำ 1.44 บำทต่อหุ้น ท ำให้มีส่วนเกินมูลค่ำหุ้นจ ำนวน 195.31 ล้ำนบำท ซ่ึงได้
แสดงไวภ้ำยใตส่้วนของผูถื้อหุ้นในงบแสดงฐำนะกำรเงิน  บริษทัได้ด ำเนินกำรจดทะเบียนดงักล่ำวกับกรม
พฒันำธุรกิจกำรคำ้ กระทรวงพำณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 13 พฤษภำคม 2562 
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26. ส่วนเกนิมูลค่าหุ้น 
  ตำมบทบญัญติัแห่งพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 มำตรำ 51 ในกรณีท่ีบริษทัเสนอขำย

หุ้นสูงกว่ำมูลค่ำหุ้นท่ีจดทะเบียนไว ้บริษทัจะตอ้งน ำค่ำหุ้นส่วนเกินน้ีตั้งเป็นทุนส ำรอง (“ส่วนเกินมูลค่ำหุ้น”) 
ส่วนเกินมูลค่ำหุน้น้ีจะน ำไปจ่ำยเงินปันผลไม่ได ้

 
27. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

 บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562  2562 

 
2561 

เงินเดือนและผลตอบแทนพนกังำน 60,535,099  60,535,099  43,168,433 
ค่ำเช่ำและค่ำบริกำรส ำนกังำน 3,703,957  3,703,957  4,585,140 
ค่ำเส่ือมรำคำและตดัจ ำหน่ำย 1,291,201  1,288,957  2,683,564 

 
28. ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ 

28.1 ส่วนประกอบหลกัของค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินได ้ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 
2561 ประกอบดว้ย  
 บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562  2562 

 
2561 

ค่ำใชจ้่ำย (รำยได)้ ภำษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นก ำไรขำดทุน :      
 ค่ำใชจ้่ำยภำษีเงินไดข้องปีปัจจุบนั :      

 ค่ำใชจ้่ำยภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับปี              -  -  - 
 คำ่ใชจ้่ำย (รำยได)้ ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี :      
  กำรเปล่ียนแปลงของผลต่ำงชัว่ครำว      
   ท่ีรับรู้เม่ือเร่ิมแรกและท่ีกลบัรำยกำร (1,513,865)  (1,513,865)  3,182,462 
    รวม (1,513,865)  (1,513,865)  3,182,462 
ภำษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบของก ำไร  
ขำดทุนเบด็เสร็จอืน่ : 

 
1,638,360 

  
1,638,360 

  
- 

รวม 124,495  124,495  3,182,462 
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28.2 กำรกระทบยอดระหวำ่งจ ำนวนค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ และผลคูณของก ำไรทำงบญัชีกบัอตัรำภำษีท่ีใช ้
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

 บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562  2562  2561 

ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษเีงินได ้ (41,600,373)  (5,094,594)  (37,850,241) 
บวก/หกั ส่วนแบ่งขำดทนุจำกเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ 5,436,392  5,436,392  11,336,310 
สุทธิ (36,163,981)  341,798  (26,513,931) 
อตัรำภำษีท่ีใช ้ 20%  20%  20% 
ค่ำใชจ้่ำย (รำยได)้ ภำษีเงินไดค้  ำนวณตำมอตัรำภำษีท่ีใช ้ (7,232,796)  68,360  (5,302,786) 
รำยกำรกระทบยอด      
ผลกระทบทำงภำษีของค่ำใชจ้่ำยท่ีไม่สำมำรถน ำมำหกั      
ในกำรค ำนวณก ำไรทำงภำษี      
- ค่ำใชจ้่ำยท่ีไม่อนุญำตให้ถือเป็นรำยจ่ำยในกำรค ำนวณ      

 ก ำไรทำงภำษี 262,222  262,222  813,107 
ผลกระทบทำงภำษีของรำยไดห้รือก ำไรท่ีไม่ตอ้งน ำมำ      
ค ำนวณก ำไรทำงภำษี      
- ค่ำใชจ้่ำยท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พ่ิมขึ้น (1,785,067)  (1,785,067)  (19,362) 
- อื่น ๆ 7,241,776  (59,380)  7,691,503 

รวมรำยกำรกระทบยอด 5,718,931  (1,582,225)  8,485,248 
รวมค่ำใชจ้่ำย (รำยได)้ ภำษีเงินได ้ (1,513,865)  (1,513,865)  3,182,462 

 



รายงานประจำาปี252 253บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำากัด (มหาชน)

- 58 - 
 

 

28.3 กำรกระทบยอดระหวำ่งอตัรำภำษีท่ีแทจ้ริงถวัเฉล่ียและอตัรำภำษีท่ีใช ้
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 สรุปไดด้งัน้ี 
  งบกำรเงินรวม 
   2562 
     จ ำนวนภำษ ี

 (บำท) 
 อตัรำภำษี  

(%) 
ก ำไร (ขำดทุน) ทำงบญัชีก่อนค่ำใชจ้่ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับปี     (41,600,373)   
ค่ำใชจ้่ำย (รำยได)้ ภำษีเงินไดต้ำมอตัรำภำษีที่ใช ้     (7,232,796)  (17.39%) 
รำยกำรกระทบยอด     5,718,931  13.75% 
ค่ำใชจ้่ำย (รำยได)้ ภำษีเงินไดต้ำมอตัรำภำษีทีแ่ทจ้ริงถวัเฉล่ีย     (1,513,865)  (3.64%) 
 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562  2561 
 จ ำนวนภำษี 

(บำท) 
 อตัรำภำษี  

(%) 
 จ ำนวนภำษ ี

 (บำท) 
 อตัรำภำษี  

(%) 
ก ำไร (ขำดทุน) ทำงบญัชีก่อนค่ำใชจ้่ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับปี (5,094,594)    (37,850,241)   
ค่ำใชจ้่ำย (รำยได)้ ภำษีเงินไดต้ำมอตัรำภำษีที่ใช ้               68,360  1.34%  (5,302,786)  (14.00%) 
รำยกำรกระทบยอด (1,582,225)  (31.06%)  8,485,248  22.42% 
ค่ำใชจ้่ำย (รำยได)้ ภำษีเงินไดต้ำมอตัรำภำษีที่แทจ้ริงถวัเฉล่ีย (1,513,865)  (29.72%)  3,182,462  8.42% 

 
29. ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นข้ันพื้นฐาน 

 ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2562  และ 2561 ค  ำนวณโดยกำร
หำรก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับปีดว้ยจ ำนวนหุ้นถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนักของจ ำนวนหุ้นสำมญัท่ีออกจ ำหน่ำยแลว้ใน
ระหวำ่งปี 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562  2562 

 
2561 

ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับปี (บำท) (40,086,508)   (3,580,729)  (41,032,703) 
หุ้นสำมญัตำมวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั (หุน้) 478,226,943  478,226,943  190,080,063 
      
หุ้นสำมญัท่ีออก ณ วนัตน้ปี 190,080,063  190,080,063  190,080,063 
ผลกระทบจำกหุ้นท่ีออกจ ำหน่ำยระหว่ำงปี 288,146,880  288,146,880  - 
หุ้นสำมญัตำมวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั (หุน้) 478,226,943  478,226,943  190,080,063 
ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำน (บำท : หุ้น) (0.08)  (0.01)  (0.22) 
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ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุน้ปรับลด 
 ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นปรับลด ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 ค ำนวณโดยกำรหำร
ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิส่วนของผู ้ถือหุ้นสำมัญด้วยผลรวมของจ ำนวนหุ้นสำมัญถัวเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนักท่ี
ออกจ ำหน่ำยแลว้ในระหว่ำงปีบวกดว้ยจ ำนวนหุ้นสำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนักท่ีบริษทัอำจตอ้งออกเพื่อแปลง
สภำพหุ้นสำมญัเทียบเท่ำปรับลดทั้งส้ินให้เป็นหุ้นสำมญัโดยมิไดรั้บส่ิงตอบแทนใด ๆ ทั้งส้ิน และสมมติว่ำผู ้
ถือจะแปลงหุ้นสำมัญเทียบเท่ำปรับลดเป็นหุ้นสำมญั เม่ือรำคำตำมสิทธิต ่ำกว่ำมูลค่ำยุติธรรมของหุ้นสำมญั 
อย่ำงไรก็ตำมมูลค่ำยุติธรรมของหุ้นสำมญัของบริษทั ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 ต ่ำ
กว่ำรำคำตำมสิทธิ เป็นเหตุให้บริษัทไม่มีผลของหุ้นสำมัญเทียบเท่ำปรับลดมำรวมค ำนวณเพื่อหำก ำไร 
(ขำดทุน) ต่อหุน้ปรับลด 

 
30. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกดิขึน้ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  2562 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีภำระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอำจเกิดขึ้น ดงัน้ี  
บริษทั 
30.1 หนงัสือค ้ำประกนัท่ีออกโดยธนำคำรเพื่อใชใ้นกำรค ้ำประกนั จ ำนวนเงิน 12.47 ลำ้นบำท  
30.2 ภำระผกูพนัท่ีตอ้งจ่ำยตำมสัญญำดงัต่อไปน้ี 

30.2.1 จ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำพื้นท่ีอำคำรส ำนกังำนและสัญญำบริกำร ในอนำคตดงัน้ี 
ระยะเวลำ 

 
ค่ำเช่ำและบริกำรจ่ำย (ลำ้นบำท) 

 1 ปี 
 

3.68 
2 - 3 ปี 

 
6.38 

 
30.2.2 จ่ำยช ำระตำมสัญญำจำ้งของโครงกำรตน้ทุนพฒันำอสังหำริมทรัพย ์จ ำนวนเงิน 4.70 ลำ้นบำท 
30.2.3 จ่ำยช ำระค่ำตอบแทนกำรขำยตำมอตัรำท่ีระบุไวใ้นสัญญำ 

 
บริษทัยอ่ย 
30.3 ภำระผกูพนัท่ีตอ้งจ่ำยตำมสัญญำดงัต่อไปน้ี 

30.3.1 จ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำท่ีดินและสัญญำบริกำร ในอนำคตดงัน้ี 
ระยะเวลำ 

 
ค่ำเช่ำและบริกำรจ่ำย (ลำ้นบำท) 

 1 ปี 
 

4.87 
2 - 3 ปี 

 
3.15 

 
  30.3.2 จ่ำยช ำระตำมสัญญำจำ้งของโครงกำรตน้ทุนพฒันำอสังหำริมทรัพย ์และตำมสัญญำบริกำรใน

อนำคต มูลค่ำคงเหลือ 53.71 ลำ้นบำท 
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31.   สัญญาที่ส าคัญ 
 สัญญำใหบ้ริกำรใชสิ้ทธิในช่ือทำงกำรคำ้ และสัญญำบริหำรจดักำรท่ีพกัอำศยั 
   บริษทั (ผูค้  ้ ำประกัน) และบริษทัย่อยแห่งหน่ึง (ผูรั้บสัญญำ) ได้ท ำสัญญำอนุญำตให้ใช้สิทธิในช่ือ

ทำงกำรคำ้ และสัญญำบริหำรจดักำรท่ีพกัอำศยั กบับริษทั อินเตอร์คอนติเนนตลั โฮเต็ลส์ กรุ๊ป (เอเชีย แปซิฟิค) 
จ ำกดั (ผูใ้หส้ัญญำ) ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 บริษทัยอ่ยมีภำระผูกพนัท่ีตอ้งจ่ำยช ำระตำมสัญญำอนุญำตให้
ใช้สิทธิในช่ือทำงกำรคำ้เป็นจ ำนวน 525,000 ดอลลำร์สหรัฐ และค่ำสิทธ์ิร้อยละ 3 ของรำยไดจ้ำกกำรขำย
ห้องชุด ภำระผูกพนัท่ีตอ้งจ่ำยช ำระตำมสัญญำบริหำรจดักำรท่ีพกัอำศยัเป็นจ ำนวน 50,000 ดอลลำร์สหรัฐ 
และค่ำบริกำรรำยปีจ ำนวน 10,000 บำทต่อปีโดยนบัจำกวนัท่ีโครงกำรแลว้เสร็จจนถึงวนัท่ี 1 ธนัวำคม 2584 

 
32. การจ าแนกข้อมูลตามส่วนงาน 

 ขอ้มูลส่วนงำนด ำเนินงำนสอดคล้องกับรำยงำนภำยในส ำหรับใช้ในกำรตดัสินใจในกำรจดัสรร
ทรัพยำกรใหก้บัส่วนงำนและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของส่วนงำนของผูมี้อ ำนำจตดัสินใจสูงสุดดำ้นกำร
ด ำเนินงำนของบริษทั คือ กรรมกำรบริษทั 
 บริษทัและบริษทัยอ่ยประกอบธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำงและพฒันำอสังหำริมทรัพย ์โดยด ำเนินธุรกิจใน
ส่วนงำนทำงภูมิศำสตร์เดียวคือในประเทศไทย ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 มีดงัน้ี 
 บำท 

  งบกำรเงินรวม 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 

 รับเหมำก่อสร้ำง  
พฒันำ

อสังหำริมทรัพย ์  ธุรกิจกำรลงทุน  รวม 
รำยได ้ 31,434,731  58,286,240  -  89,720,971 
ตน้ทุน (22,650,708)  (34,813,427)  -  (57,464,135) 
ก ำไรขั้นตน้ 8,784,023  23,472,813  -  32,256,836 
ส่วนแบ่งขำดทุนจำกเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้     (5,436,392)  (5,436,392) 

 
 บำท 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  รับเหมำก่อสร้ำง   พฒันำอสังหำริมทรัพย ์   ธุรกิจกำรลงทุน  รวม 
  2562   2561   2562   2561   2562   2561  2562   2561 

รำยได ้ 31,434,731  87,175,147   58,286,240   15,907,633  -  -  89,720,971    103,082,780 
ตน้ทุน (22,650,708)  (75,996,590)  (34,813,427)  (9,310,227)  -  -     (57,464,135)     (85,306,817) 
ก ำไร (ขำดทุน) ขั้นตน้ 8,784,023  11,178,557  23,472,813  6,597,406  -  -       32,256,836             17,775,963 
ส่วนแบ่งขำดทุนจำกเงินลงทุน
ในกำรร่วมคำ้         (5,436,392)  (11,336,310)  (5,436,392)  (11,336,310) 
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บำท 

 งบกำรเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 
  รับเหมำก่อสร้ำง   พฒันำ

อสังหำริมทรัพย ์
  ธุรกิจกำรลงทุน  รวม 

สินทรัพย ์        
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอืน่ 190,797  312,188  -  502,985 
ตน้ทุนกำรพฒันำอสังหำริมทรัพย ์ -  1,538,383,413   -  1,538,383,413  
อื่นๆ       181,521,463 
 รวม       1,720,407,861 

        
หน้ีสิน        

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูยื้มระยะส้ัน  
      จำกสถำบนักำรเงิน -  14,529,606 

 
- 

 
14,529,606 

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 7,949,560  33,659,994  -  41,609,554 
ประมำณกำรตน้ทุน 1,646,537  14,272,277  -  15,918,814 
เจำ้หน้ีเงินประกนัผลงำน 17,220,585  833,747  -  18,054,332 
เงินรับล่วงหนำ้ค่ำก่อสร้ำง 1,383,541  -  -  1,383,541 
เงินรับล่วงหนำ้จำกกำรขำยอสังหำริมทรัพย ์ -  7,607,265  -  7,607,265 
เงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน -  828,319,542  -  828,319,542 
อื่นๆ       54,981,428 
 รวม       982,404,082 

  
บำท 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  รับเหมำก่อสร้ำง   พฒันำอสังหำริมทรัพย ์   ธุรกิจกำรลงทุน  รวม 
  2562 

 
2561   2562 

 
2561   2562  2561  2562 

 
2561 

สินทรัพย ์                
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอื่น 190,797  39,412,284  34,319,735    -     -     -     34,510,532  39,412,284 
งำนระหว่ำงท ำ -     1,497,441  -     -     -  -     -     1,497,441 
มูลค่ำงำนท่ีเสร็จยงัไม่ไดเ้รียกเก็บ -     2,007,065  -     -     -     -     -     2,007,065 
ตน้ทุนกำรพฒันำอสังหำริมทรัพย์ -   -   146,955,735    173,323,076   -     -     146,955,735   173,323,076 
เงินลงทุนในกิจกำรร่วมคำ้ -   -   -   -  -     28,783,621  -     28,783,621 
อื่นๆ -     -     -  -  -     -     740,113,495  71,720,448 
 รวม             921,579,762  316,743,935 

                
หน้ีสิน                

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอื่น 7,949,560  23,170,343  1,757,929  -  -     -     9,707,489  23,170,343 
ประมำณกำรตน้ทุน 1,646,537  6,295,576  14,272,277  7,591,881  -     -     15,918,814  13,887,457 
เจำ้หน้ีเงินประกนัผลงำน 17,220,585  18,323,848  -  -  -  -  17,220,585  18,323,848 
เงินรับล่วงหนำ้ค่ำก่อสร้ำง 1,383,541   6,167,682   -   -  -     -     1,383,541  6,167,682 
เงินรับล่วงหนำ้จำกขำยอสังหำริมทรัพย ์ -     -     5,407,265  28,361,861  -     -     5,407,265  28,361,861 
เงินกูยื้มจำกสถำบนักำรเงิน -     -     78,319,542  39,444,994  -     -     78,319,542  39,444,994 
อื่นๆ -     -     -  -  -     -     19,113,343  62,551,276 
 รวม             147,070,579  191,907,461 
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33.  การเปลีย่นแปลงในหนีสิ้นท่ีเกดิจากกจิกรรมจัดหาเงิน 
 กำรเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดจำกกิจกรรมจดัหำเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  31 ธนัวำคม 2562 และ 
2561 มีดงัน้ี 

 บำท 
 งบกำรเงินรวม 
 ยอดคงเหลือ 

ณ วนัท่ี 1 
 กระแสเงินสด 

เพ่ิม (ลด)* 
 รำยกำร 

ท่ีไม่ใช่เงินสด 
 ยอดคงเหลือ 

ณ วนัท่ี 31 
 มกรำคม 2562      ธนัวำคม 2562 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูยื้มระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 17,037,486  (2,507,880)  -  14,529,606  
เงินกูยื้มระยะสั้นจำกบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 29,900,000  (29,900,000)  -  - 
เงินกูย้ืมระยะสั้นจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  50,000,000  -  50,000000 
เงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 39,444,994  789,652,326  (777,778)  828,319,542 
หน้ีสินสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน -  (182,649)  3,089,000  2,906,351 
 รวม 86,382,480  807,061,797  2,311,222  895,755,499 
 

 บำท 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ยอดคงเหลือ 

ณ วนัท่ี 1 
 กระแสเงินสด 

เพ่ิม (ลด)* 
 รำยกำร 

ท่ีไม่ใช่เงินสด 
 ยอดคงเหลือ 

ณ วนัท่ี 31 
 มกรำคม 2562      ธนัวำคม 2562 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูยื้มระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 17,037,486  (2,507,880)  -  14,529,606 
เงินกูย้ืมระยะสั้นจำกบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 29,900,000  (29,900,000)  -  - 
เงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 39,444,994  39,652,326  (777,778)  78,319,542 
หน้ีสินสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน -  (182,649)  3,089,000  2,906,351 
 รวม 86,382,480  7,061,797  2,311,222  95,755,499 

        
 บำท 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ยอดคงเหลือ 

ณ วนัท่ี 1 
 กระแสเงินสด 

เพ่ิม (ลด)* 
 รำยกำร 

ท่ีไม่ใช่เงินสด 
 ยอดคงเหลือ 

ณ วนัท่ี 31 
 มกรำคม 2561      ธนัวำคม 2561 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูยื้มระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 2,864,119  14,173,367  -  17,037,486 
เงินกูย้ืมระยะสั้นจำกบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  29,900,000  -  29,900,000 
เงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 51,924,994  (12,480,000)  -  39,444,994 
 รวม 54,789,113  31,593,367  -  86,382,480 

 
* กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจดัหำเงินสุทธิรวมจ ำนวนเงินสดรับและเงินสดช ำระคืนในงบกระแสเงินสด 

 
34. การอนุมัติงบการเงิน 

งบกำรเงินน้ีไดรั้บอนุมติัให้ออกโดยคณะกรรมกำรของบริษทัเม่ือวนัท่ี 26 กุมภำพนัธ์ 2563 
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ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท : 02-035-0999
โทรสาร : 02-035-0998
เว็บไซต : WWW.PROUDREALESTATE.CO.TH 


