MORE THAN JUST LIVING

รายงานประจำปี 2563
บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)

OWN A RES ID ENC E OF LEGACY

O N T H E L A ST BE ACHFRONT OF HUA HIN

บริษทั พราว เรียล เอสเตท จํากัด (มหาชน)
เป็ นผูพ้ ฒ
ั นาอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย ทีจ� ดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์
เอ็ม เอ ไอ (MARKET FOR ALTERNATIVE INVESTMENT – MAI) ภายใต้
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (STOCK EXCHANGE OF THAILAND – SET)
เราใส่ใจในการสร้างสรรค์โครงการ ทีพ� กั อาศัย ทีย� กระดับ “ทีอ� ยู่อาศัย” ให้กลาย
เป็ นประสบการณ์การใช้ชวี ติ ภายใต้แนวความคิด “MORE THAN JUST LIVING”
อันเป็ นการผสมผสาน ระหว่างการพักผ่อนและการบริการระดับรีสอร์ททีจ� ะทําให้
ทุกวันของคุณ ได้ด�มื ดํ�าไปกับธรรมชาติและความหรูหราของชีวติ ยุคใหม่
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วิสยั ทัศน์
ชีวติ ที�มากกว่า “MORE THAN JUST LIVING”
เรามุง่ มันที
� จ� ะรังสรรค์ “การใช้ชวี ติ ” ทีเ� ป็ นมากกว่า
แค่ “การอยู่อ าศัย ” และตอบโจทย์ทุ ก ๆมิติข อง
ทุกวัน ด้วยความสมบูรณ์แบบ ความเป็ นอันหนึ�ง
อันเดียวกันกับสภาพแวดล้อม รวมไปถึง ธรรมชาติ
และชุมชน เพือ� ทีจ� ะก้าวข้าม “การใช้ชวี ติ ” ในแบบ
เดิมๆ และเสริมสร้างคุณค่าให้กบั สังคมอย่างยังยื
� น

พันธกิจ
ท้าทายขอบเขตของการใช้ชวี ติ “CHALLENGE THE BOUNDARY OF LIVING”
โครงการของเราต้องเป็ นมากกว่าเพียงแค่ “บ้าน” หรือ “ที�อยู่อาศัย” แต่ต้องเป็ น ”รูปแบบการใช้ชวี ติ ”
ทีท� ําให้ชวี ติ ของผูค้ น และสังคมโดยรอบดียงิ� ขึน� ด้วยความมุ่งมันที
� จ� ะท้าทายจินตนาการ และก้าวข้าม
ขีดจํากัดของ “การใช้ชวี ติ ” ในรูปแบบปัจจุบนั ทุกๆโครงการของ บริษทั พราว เรียล เอสเตท จํากัด (มหาชน)
ล้วนแล้วแต่มงุ่ ทีจ� ะกําหนดมาตรฐานใหม่ในการใช้ชวี ติ ทีม� ากกว่าเดิม ด้วยนวัตกรรมของการใช้ชวี ติ ทีส� มบูรณ์แบบ
แต่ยงั คงเป็ นอันหนึ�งอันเดียวกันกับธรรมชาติ และกลมกลืนกับสภาพแวดล้อม

ความสําเร็จ
ในรอบปี

INTERCONTINENTAL RESIDENCES HUA HIN

72%

ยอดขายในปี 2563

ทําลายสถิตสิ งู สุด
เป็ นประวัตกิ ารณ์ของบริษทั
ด้วยยอดขาย 2,515 ล้านบาท

FO C US PLOE N C H IT

99%

ยอดโอนในปี 2563

ยอดโอนกรรมสิทธิ �ปี ����
จํานวน 32 ยูนิต
มีมลู ค่าสูงถึง 182 ล้านบาท
(สถานะปิ ดโครงการ)
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2561

อสังหาริมทรัพย์ เมือ� เทียบกับปี ����
2562

2563

เพิ�มขึน� ถึง 238%

รางวัลแห่งความสำเร็จ
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2. THAILAND PROPERTY AWARDS 2020
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3. THAILAND PROPERTY AWARDS 2020
BEST BRANDED RESIDENCE
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4. THAILAND PROPERTY AWARDS 2020
BEST CONDO LANDSCAPE ARCHITECTURAL DESIGN
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THAILAND AWARDS

DOT PROPERTY
THAILAND AWARDS
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2020





INTERCONTINENTAL RESIDENCES HUA HIN

INTERCONTINENTAL RESIDENCES HUA HIN

PROUD REAL ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED

PROUD REAL ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED

INTERCONTINENTAL RESIDENCES HUA HIN

5. DOT PROPERTY THAILAND AWARDS 2020
2020
BEST BRANDED RESIDENCE HUA
HIN


THAILAND AWARDS
DOT PROPERTY

INTERCONTINENTAL RESIDENCES HUA HIN

PROUD REAL ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED

PROUD REAL ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED

INTERCONTINENTAL RESIDENCES HUA HIN

6. DOT PROPERTY THAILAND AWARDS 2020
BEST LUXURY CONDOMINIUM2020
HUA HIN


THAILAND AWARDS
DOT PROPERTY

INTERCONTINENTAL RESIDENCES HUA HIN
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ข้อมูลสําคัญ

ทางการเงิน

ข้อมูลทางการเงินที�สาํ คัญ

2563

2562

2561

2,001.41
1,308.05
693.36
641.47

1,715.07
977.06
738.01
641.47

316.74
191.90
124.84
190.08

198.20
181.65
(44.82)

110.97
53.82
31.43
(40.09)

114.14
15.91
87.17
(41.03)

(0.07)
1.08

(0.08)
1.15

(0.22)
0.66

3.61
1.89
0.10
19.47
(22.61)

10.14
1.32
0.06
38.39
(36.13)

1.36
1.54
0.36
17.25
(35.95)

ฐานะการเงิน (ล้านบาท)
สิ นทรัพย์รวม
หนี� สินรวม
ส่วนของผูถ้ ือหุ้น
มูลค่าหุ้นที�เรียกชําระแล้ว

ผลการดําเนินงาน (ล้านบาท)
รายได้รวม
รายได้จากการขายอสังหาริ มทรัพย์
รายได้จากงานตามสัญญา
ขาดทุนสุทธิ สาํ หรับปี

มูลค่ าหุ้น (บาทต่ อหุ้น)
ขาดทุนสุทธิ ต่อหุ้น
มูลค่าบัญชีต่อหุ้น

อัตราส่ วนทางการเงินที� สาํ คัญ
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
อัตราส่วนหนี� สินต่อส่วนของผูถ้ ือหุ้น (เท่า)
อัตราการหมุนของสิ นทรัพย์ (เท่า)
อัตรากําไรขัน� ต้น (%)
อัตรากําไร (ขาดทุน) สุทธิ (%)
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สารจาก
ประธานกรรมการ
ในปี ���� ที�ผ่านมา ถือเป็ นบททดสอบที�สําคัญของ
บริษัท พราว เรียล เอสเตท จํากัด (มหาชน) เนื�องจาก
สภาพเศรษฐกิจและสังคมทัง� ในระดับประเทศและระดับโลก
ล้วนได้รบั ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ� ไวรัส
โควิด-�� ซึง� ได้เปลีย� นแปลงการใช้ชวี ติ ของประชากรโลก
ไปอย่างสิน� เชิง นอกจากนี�ตลาดอสังหาริมทรัพย์ในปี ����
ก็ยงั ต้องเผชิญกับปั จจัยลบอื�นๆอีกหลายประการ ซึง� เป็ น
อุปสรรคในการเติบโตของเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก
ส่งผลให้มกี ารชะลอตัวทังในด้
� านอุปสงค์และอุปทานในตลาด
และมาตรการควบคุมสินเชือ� เพือ� ทีอ� ยูอ่ าศัย (LTV) จึงนับเป็ น
ความท้าทายเป็ นอย่างยิง� สําหรับคณะกรรมการและผูบ้ ริหาร
ทีต� อ้ งมีการปรับเปลีย� นกลยุทธ์การบริหารงานให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ทเ�ี ปลีย� นแปลงไปอย่างรวดเร็วตลอดเวลา
อย่างไรก็ตามบริษทั ยังคงมุ่งมันที
� จ� ะเติบโตอย่างต่อเนื�อง
โดยในปี ���� มีการเปิ ดตัวโครงการคอนโดมิเนียมใหม่
อย่างเป็ นทางการ � โครงการ คือ “INTERCONTINENTAL
RESIDENCES HUA HIN” โครงการทีพ� กั อาศัยบนทีด� นิ
ติดชายหาดใจกลางเมืองหัวหิน บนถนนเพชรเกษม ซึง� ตอบ
โจทก์กลุม่ ลูกค้าทีม� กี าํ ลังซือ� ทีส� งู มาก และมีศกั ยภาพในการ
ใช้จ่าย ซึ�งโครงการก็ได้รบั การตอบรับอย่างดีจากลูกค้า
ซึง� ณ สิน� ปี ���� มียอดขายกว่า ��% ของมูลค่าโครงการ
ถึงแม้จะเป็ นช่วงเวลาที�มมี าตรการล็อกดาวน์ ก็ตาม
สุดท้ายนี� ในฐานะตัวแทนของบริษทั ผมต้องขอขอบคุณ
พนักงานและผูบ้ ริหารของบริษทั ทุกคนทีท� าํ งานอย่างทุม่ เท
รวมถึงพันธมิตร คูค่ า้ ลูกค้า และผูถ้ อื หุน้ ทีใ� ห้การสนับสนุน
บริษทั ตลอด โดยบริษทั ยังคงยึดมันจริ
� ยธรรมในการทําธุรกิจ
วินัยทางการเงิน และการเติบโตอย่างต่อเนื�อง เพื�อสร้าง
คุณค่าทีด� ที ส�ี ุดให้ลูกค้าและผูถ้ อื หุน้ ในระยะยาวต่อไป

นายอนุวฒ
ั น์ เมธีวิบลู วุฒิ

ประธานคณะกรรมการ
บริษทั พราว เรียล เอสเตท จํากัด (มหาชน)
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สารจาก
ประธานเจ้าหน้ าที�บริหาร
ถึงแม้ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จะประสบกับความท้าทาย
ในปี ���� เป็ นอย่างมาก ทัง� ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจทัง� ภายในและภายนอก
ประเทศ จากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ� ไวรัสโควิด-��
รวมถึงการทีภ� าครัฐออกมาตรการควบคุมดูแลสินเชือ� เพือ� ทีอ� ยูอ่ าศัยก่อนหน้านี�
ยอดขายโครงการ “INTERCONTINENTAL RESIDENCES HUA HIN”
ทีเ� ปิ ดตัวเมือ� เดือนกุมภาพันธ์ ���� ก็สามารถขายได้ถงึ ��% ณ สิน� ปี ����
ซึง� ถือว่าประสบความสําเร็จในด้านยอดขายเป็ นอย่างมาก ความสําเร็จเกิดขึน�
ได้เนื�องมาจาก
1.กําลังซื�อที�ยงั มีอยู่ แต่ค่อนข้างระวังการใช้จ่าย และจะจ่ายต่อเมื�อเจอ
สินค้าที�ตรงใจ
2.การออกแบบของโครงการ INTERCONTINENTAL RESIDENCES
HUA HIN ที�ออกแบบได้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค
3.โครงการ INTERCONTINENTAL RESIDENCES HUA HIN
อยู่บนทําเลที�ดที �สี ุด บนพื�นที�ชายหาดผืนสุดท้ายใจกลางเมืองหัวหิน
4.การนํา WORLD CLASS BRAND มาบริหารโครงการ เพือ� ตอบโจทย์ผบู้ ริโภค
ในการบริหารจัดการ ดูแล รักษาทรัพย์สนิ ส่วนกลาง และสภาพโครงการ
ให้อยูใ่ นสภาพดีอย่างต่อเนื�องในระยะยาว, อีกทังมี
� บริการแบบโรงแรม � ดาว
เช่น บริการทําความสะอาด, บริการ LAUNDRY, และบริการ CONCIERGE
เป็ นต้น เพือ� ตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริโภคในการเข้าพักได้อย่าง
สะดวกสบาย และมันใจได้
�
ในคุณภาพตามมาตรฐานของแบรนด์
5.พฤติก รรมผู้บ ริโ ภคที�ม ีแ นวโน้ ม การทํ า งานที�บ้ า นเพิ�ม สู ง ขึ�น
(WORK FROM HOME) ต้องการทีพ� กั อาศัย ทีส� ามารถเดินทางได้สะดวก
มีค วามเป็ น ส่ว นตัว เพื�อ การอยู่อ าศัย ที�ไ ด้ท งั � ระยะสัน� และระยะยาว
(SHORT-STAY AND LONG-STAY) รวมถึงด้านสิง� แวดล้อม สุขภาพ
และสภาพอากาศ ทีม� อี ทิ ธิพลอย่างรุนแรงเพิม� มากขึน� ในปั จจุบนั
ทัง� นี� ใ นปี ���� ถือ เป็ น ปี แ ห่ ง ความสํา เร็จ ก้า วแรกในนาม
บริษทั พราว เรียล เอสเตท จํากัด (มหาชน) อย่างเต็มตัว ทําลายสถิตยิ อดขาย
สูงสุดของบริษทั ฯ จากโครงการ “INTERCONTINENTAL RESIDENCES
HUA HIN” และราคาขายต่อตารางเมตรทีส� งู ทีส� ดุ ในหัวหิน ด้วยยอดขายกว่า
�,��� ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณ ��% ของมูลค่าโครงการรวม �,��� ล้านบาท
โครงการ INTERCONTINENTAL RESIDENCES HUA HIN ปัจจุบนั อยูใ่ น
ระหว่างก่อสร้าง ซึง� คาดว่าน่าจะแล้วเสร็จ และพร้อมโอนได้ ในต้นปี ����
เป็ นต้นไป จะทําให้บริษทั ได้รบั กระแสเงินสดเข้ามามาก ดังนัน� ทางบริษทั
จึง มองหาที�ดิน เพื�อ จะมาพัฒ นาโครงการในเร็ว ๆนี� และกํ า ลัง ขยาย
PORTFOLIO MIX ต่อไป โดยทีบ� ริษทั ก็ยงั คงต้องระวังเรือ� งความเสีย� งและ
วินยั ทางการเงินด้วยในขณะเดียวกัน
ในโอกาสนี� ผมในฐานะประธานเจ้าหน้าทีบ� ริหารบริษทั พราว
เรียล เอสเตท จํากัด (มหาชน) ทีเ� ป็ นตัวแทนของฝ่ ายบริหาร และพนักงาน
ทุกคน ขอขอบคุณท่านผูถ้ อื หุน้ ลูกค้า คูค่ า้ สถาบันการเงินต่างๆ และพันธมิตร
ธุรกิจทุกท่านทีส� นับสนุนบริษทั เป็ นอย่างดีเสมอมา และขอให้ทกุ ท่านเชือ� มัน�
ว่าบริษทั พราว เรียล เอสเตท จํากัด (มหาชน) ยังคงมุง่ มันที
� จ� ะเติบโตอย่าง
ยังยื
� นและมันคงต่
� อไป

นายภูมิพฒ
ั น์ สิ นาเจริญ

ประธานเจ้าหน้าทีบ� ริหาร
บริษทั พราว เรียล เอสเตท จํากัด (มหาชน)
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การตลาดและการแข่งขัน

การตลาดและการแข่งขัน
ปี ���� เป็ นปี ท�มี คี วามท้าทายจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื�อไวรัส COVID - 19
ในหลายประเทศทัวโลก
�
ทีส� ง่ ผลต่อการชะลอตัวของธุรกิจโดยรวมของประเทศ ตลอดจนการแข่งขันทีร� นุ แรง
จากผูป้ ระกอบการอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่และรายย่อย อย่างไรก็ดี บริษทั พราว เรียล เอสเตท จํากัด (มหาชน)
ได้ดําเนินธุรกิจอย่างรอบคอบ มันคง
� และประเมินสถานการณ์ อย่างใกล้ชดิ เพื�อกําหนดกลยุทธ์การทํา
การตลาดให้สอดคล้องกับสภาวะตลาดในแต่ละช่วงเวลา

ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย

กลุม่ ลูกค้าเป้ าหมายหลักของทางบริษทั เป็ นกลุม่ ลูกค้าระดับกลาง B+ ขึน� ไป เนื�องด้วยจากสินค้าของบริษทั
ทีข� ายในปี ���� จํานวน � โครงการเป็ นห้องชุดทีม� รี าคาต่อยูนิตสูง คือ
�. โครงการ FOCUS เพลินจิต ช่วงราคาขาย �.� – ��.� ล้านบาท
2. โครงการ INTERCONTINENTAL RESIDENCES HUA HIN ช่วงราคาขาย �.�� – ��� ล้านบาท
ในปี ���� บริษทั ได้ขยายฐานกลุม่ ลูกค้าและสร้างฐานลูกค้าใหม่ให้กว้างขึน� อย่างต่อเนื�องโดยการ
ร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ และ สินค้าทีอ� ยูใ่ น SEGMENT ใกล้เคียงกัน เช่น ธนาคาร , สินค้าทีม� รี าคาแพง
( LUXURY PRODUCT ) โดยได้มกี ารจัดกิจกรรมทางการตลาดและการขายโครงการให้สอดคล้องกับ
พฤติกรรมและความต้องการของลูกค้า
ในด้านการบริหารงานขาย บริษทั สามารถเข้าถึงความต้องการทีแ� ท้จริงของลูกค้าเป้ าหมายได้
เป็ นอย่างดี รวมถึงมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื�องกับกลุ่มลูกค้า ทําให้กลุ่มลูกค้าทีซ� อ�ื แล้วและลูกค้าทีเ� คย
เยีย� มชมโครงการเกิดการแนะนํ าบอกต่อ ซึ�ง ��% ของห้องชุดทีข� ายในปี ���� มาจากการแนะนํ าของ
ลูกค้าทีซ� �อื แล้วและลูกค้าทีเ� คยเยีย� มชมโครงการ

การจําหน่ ายและช่องทางการจําหน่ าย

ทางบริษทั ได้วางกลยุทธ์ชอ่ งทางการจัดจําหน่ายให้สอดคล้องกับประเภทของผลิตภัณฑ์ดงั นี�
(�) การขายโดยทีมพนักงานขายของบริษทั ฯ โดยพนักงานจะดําเนินกิจกรรมทางการขายทัง�
ภายในสํานักงานขายโครงการและภายนอกโครงการ เช่น การออกบูธ ROAD SHOW ตามสถานทีต� ่างๆ
อาทิ ห้างสรรพสินค้า , งานมหกรรมทีอ� ยูอ่ าศัย , โรงแรมในเครือ บริษทั พราว กรุป๊ จํากัด โดยทีมพนักงานขาย
ได้ผา่ นการฝึกอบรมพัฒนาตามหลักมาตรฐานการให้บริการของทางบริษทั
(�) การขายโดยใช้บริษทั ตัวแทนขายอสังหาริมทรัพย์มอื อาชีพ CBRE เป็ นตัวแทนขายร่วมหลัก
สําหรับโครงการ INTERCONTINENTAL RESIDENCES HUA HIN ซึง� CBRE เป็ นบริษทั ตัวแทนขาย
อสังหาริมทรัพย์ทม�ี ปี ระสบการณ์ในการขายโครงการอสังหาริมทรัพย์ชนั � นํ าของประเทศและมีฐานลูกค้า
กลุม่ เป้ าหมายทีช� ว่ ยในการขายโครงการ
(�) การสร้างทีม AGENT & INTERNATIONAL SALES ในปี ���� เพือ� เพิม� ช่องทางการจําหน่าย
และสร้างพันธมิตรทางช่องทางการจําหน่ายผ่านบริษทั ตัวแทนขายอสังหาริมทรัพย์อน�ื นอกเหนือจาก CBRE
ทัง� ในประเทศและต่างประเทศ
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การจัดแคมเปญและกิจกรรมส่งเสริมการขาย
FOCUS เพลินจิต – โปรฯแรง....แซงทุกโครงการ
แคมเปญทีน� ําเสนอราคาพิเศษสําหรับห้องชุดพร้อมโอมกรรมสิทธิ �ของโครงการ FOCUS เพลินจิต ทีจ� ดั ขึน�
ในช่วงวันที� ��–�� มิถุนายน ���� ซึง� แคมเปญนี�ทาํ ให้สามารถขายห้องชุดคงเหลือและปิ ดการขายโครงการ
ได้ทงั � หมดภายในเดือนมิถนุ ายน ���� ทําให้บริษทั ฯสามารถโอนกรรมสิทธ์หอ้ งชุด รับรูร้ ายได้ ได้ในไตรมาส �
ปี ����
VIP EVENT โครงการ INTERCONTINENTAL RESIDENCES HUA HIN
กิจกรรม VIP EVENT โครงการ INTERCONTINENTAL RESIDENCES HUA HIN เป็ นการเปิ ดการขาย
โครงการครังแรกแก่
�
บคุ คลทัวไปที
� จ� ดั ขึน� ระหว่างวันที� �� กุมภาพันธ์ - � มีนาคม ณ เกษรเออร์เบิน รีสอร์ท ชัน� ��
แคมเปญนี�มุ่งเน้นสื�อสารถึงลูกค้าทีก� ําลังมองหาทีพ� กั อาศัยคุณภาพสําหรับเป็ นบ้านหลังที� � เพื�อพักผ่อน
ตากอากาศในหัวหิน ทีแ� ตกต่างจากโครงการทีพ� กั อาศัยอืน� ทัวไป
� ภายใต้แนวคิด “OWN A RESIDENCE OF
LEGACY ON THE LAST BEACHFRONT OF HUA HIN”
FEAST DE LA MER
กิจกรรม FEAST DE LA MER ทีม� งุ่ สือ� สารถึงกลุม่ ลูกค้า ชีใ� ห้เห็นความสําคัญของการมีบา้ นพักตากอากาศ
ต่างจังหวัด เพื�อเป็ นที�พกั อาศัยสําหรับรองรับสถาณการณ์ ท�ไี ม่คาดฝั น เช่น การปิ ดเมืองที�เกิดจากการ
ระบาดของโรคระบาดไวรัส COVID-19 กิจกรรมนี�ได้จดั ขึน� ในระหว่างเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม ����
ซึง� ทําให้สามารถปิ ดการขายได้รวม �� ยูนิต มูลค่า ���.�� ล้านบาท
THE WIND OF MEMORY – สายลมแห่งกาลเวลา
กิจกรรม THE WIND OF MEMORY ที�มุ่งสื�อสารถึงกลุ่มลูกค้าที�กําลังมองหาบ้านพักตากอากาศ
ระดับ LUXURY ที�สะท้อนความหรูหรา กับการออกแบบโครงการมีความเข้าใจในความต้อ งการและ
พฤติกรรมผูอ้ ยูอ่ าศัยอย่างแท้จริง ทัง� ในด้านของ ทําเลทีต� งั � ของโครงการทีเ� ป็ นทีด� นิ แปลงสุดท้ายใจกลางเมือง
หัวหิน , สิง� อํานวยความสะดวกต่างๆในโครงการ , คุณภาพของการเลือกใช้วสั ดุ และการบริการระดับโลก
โดย อินเตอร์คอนติเนนตัล โฮเทล กรุป๊ ( IHG) กิจกรรมนีไ� ด้จดั ขึน� ในระหว่างเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน ����
ซึง� กิจกรรมทีจ� ดั ขึน� ทําให้สามารถปิ ดการขายได้รวม �� ยูนติ มูลค่า ���.�� ล้านบาท
GRAND CELEBRATION @ INTERCONTINENTAL RESIDENCES HUA HIN
กิจกรรม GRAND CELEBRATION @ INTERCONTINENTAL RESIDENCES HUA HIN จัดขึน� ระหว่าง
เดือนธันวาคม ���� – มกราคม ���� เพือ� รองรับการเดินทางของลูกค้ากลุม่ เป้ าหมายของโครงการทีเ� ดินทาง
ไปหัวหินในช่วงวันหยุดยาวของเดือน ทัง� นี�โครงการมีขอ้ เสนอพิเศษเพิม� เติมสําหรับลูกค้าทีจ� องโครงการ
ภายในกิจกรรมสามารถเลือกรับของขวัญซึ�งมีมูลค่ารวมกว่า �� ล้านบาท
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ภาวะอุตสาหกรรมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ในปี ���� เศรษฐกิจของประเทศได้รบั ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19
ซึง� สํานักงาน สภาวะเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) ได้คาดการณ์ไว้ว่า แนวโน้มเศรษฐกิจไทย
ในปี ���� จะหดตัวลงร้อยละ -�.�และในปี ����จะขยายตัวร้อยละ �.� – �.� ซึง� เป็ นการขยายตัวจากฐาน
ทีต� �าํ ผิดปกติในปี ���� แนวโน้มเศรษฐกิจในปี ���� ยังคงมีความเสีย� งในด้านความขัดแย้งทางการเมือง
ความผันผวนทางเศรษฐกิจของทัวโลก
� ทําให้ยงั มีความเสีย� งในการชะลอการฟื� นฟูภาคธุรกิจ แต่อย่างไรก็ตาม
ทางรัฐบาลได้มแี ผนการฉีดวัคซีน COVID-19 ในระยะแรกช่วงเดือนมีนาคม - พฤษภาคม ���� หลังจาก
ได้รบั วัคซีนล็อตแรกเข้ามาในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ ���� ทีผ� ่านมา ส่งผลให้เป็ นเกิดความเชื�อมัน�
ทีด� ขี น�ึ ทัง� ในประเทศและต่างประเทศทีส� นใจลงทุนในประเทศไทย โดยเฉพาะภาคธุรกิจท่องเทีย� ว โรงแรม
คาดการณ์ว่าจะส่งผลให้การจ้างแรงงานกลับเข้าสู่ระบบมากขึน�
ในด้านตลาดทีอ� ยู่อาศัย ผูป้ ระกอบการพัฒนาโครงการทีอ� ยู่อาศัยได้มกี ารปรับตัวโดยการชะลอ
การเปิ ดโครงการใหม่ทวประเทศมาตั
ั�
ง� แต่ปี ���� ก่อนเกิดวิกฤติเศรษฐกิจจากเชือ� COVID-19 เนื�องจาก
ยอดขายทีอ� ยูอ่ าศัยชะลอตัวจาก ผลกระทบการประกาศมาตรการป้ องกันการเก็งกําไรธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
หรือมาตรการ LTV เมื�อเดือนเมษายน ���� และเมื�อเกิดการล็อกดาวน์ทางเศรษฐกิจในช่วงต้นปี ����
ยอดขายทีอ� ยูอ่ าศัยก็ยงิ� หดตัวเพิม� มากขึน� โดยเฉพาะตลาดอาคารชุดซึง� ได้รบั ผลกระทบเพิม� เติมจากการ
ล็อกดาวน์ การเดินทางของชาวต่างชาติ ทําให้ยอดขายห้องชุดของชาวต่างชาติหดหายไปเกือบทัง� หมด
ศูนย์ขอ้ มูลอสังหาริมทรัพย์คาดว่าจากผลกระทบและความเสีย� งดังกล่าวข้างต้น จะทําให้ผูป้ ระกอบการ
พัฒนาโครงการทีอ� ยูอ่ าศัยมีการปรับตัว เปิ ดขายโครงการใหม่ลดลง โดยคาดว่าใน ���� จะมีจาํ นวนหน่วย
SUPPLY ทีเ� ปิ ดขาย ใหม่ (ไม่นบั รวมบ้านมือสอง) หดตัวลงร้อยละ -��.�(จาก ���,��� หน่วย ในปี ����
เหลือ ��,��� หน่วย ในปี ����) โดยทีอ� ยูอ่ าศัยประเภทบ้านจัดสรรหดตัวลงร้อยละ -��.� และทีอ� ยูอ่ าศัย
ประเภทอาคารชุดหดตัวลงร้อยละ -��.� ส่วน มูลค่าที�อยู่อาศัยเปิ ดขายใหม่ หดตัวลงร้อยละ -��.�
(จาก ���,��� ล้านบาท ในปี ���� เหลือ ���,��� ล้านบาท ในปี ����) อย่างไรก็ตามในช่วงล็อกดาวน์
ความต้องการทีอ� ยู่อาศัยแนวราบสูงขึน� และเป็ นผูม้ คี วามต้องการซื�อเพื�ออยู่อาศัยจริง เนื�องจากหลังจาก
เกิดสถานการณ์ แพร่ระบาดของ COVID-19 ทําให้พฤติกรรมการใช้ชวี ติ แตกต่างจากเดิม เช่น การ
WORK-FROM-HOME ซึ�ง ต้อ งการพื�น ที�ใ ช้ส อยมากขึ�น , ความเป็ น ส่ว นตัว , พื�น ที�เ ปิ ด โล่ ง มากขึ�น ,
คํานึงถึงความสะอาด สุขภาพมากขึน� และเทคโนโลยีทเ�ี ข้ามามีความจําเป็ นมากขึน� สําหรับการทํางาน
WORK -FROM-HOME จึงทําให้บ้านจัดสรรโครงการใหม่ๆที�เปิ ดขายเพิม� เติมฟั งค์ชนต่
ั � างๆเหล่านี�
เข้าไปเพื�อตอบโจทย์ตามยุคสมัย NEW-NORMAL ที�เปลี�ยนไป
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หลังจากนี�คาดการณ์วา่ สถานการณ์ดขี น�ึ ในปี ���� คาดว่าจํานวนหน่วย SUPPLY ทีเ� ปิ ดขายใหม่
จะขยายตัวเพิม� ขึน� ร้อยละ ��.� และมูลค่าเพิม� ขึน� ร้อยละ �.� โดยมีบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
เป็ นผูพ้ ฒ
ั นาหลักในการเพิม� SUPPLY เปิ ดขายใหม่เข้าสูต่ ลาด และคาดว่าทีอ� ยู่อาศัยประเภทบ้านจัดสรร
จะมีจาํ นวนหน่วยเปิ ดขายใหม่เพิม� ขึน� ร้อยละ �.� และอาคารชุดจะจํานวนเพิม� ขึน� ร้อยละ ��.� (ดูตารางที� � และ �)
ตารางที� � อัตราการขยายตัวของ GDP กับอุปสงค์-อุปทานตลาดที�อยู่อาศัยปี ���� และแนวโน้ มปี ����
% YOY

ประมาณการ

ปี ����

ปี ����

ปี ����

GDP

2.4%

-6.0%

3.5 - 4.5%

SUPPLY เปิ ดขายใหม่ ทัวประเทศ
�
(หน่วย)

-13.0%

-46.6%

11.9%

SUPPLY เปิ ดขายใหม่ ทัวประเทศ
�
(มูลค่า)

-15.0%

-30.6%

3.9%

ขายได้ใหม่ ทัวประเทศ
�
(หน่วย)

-23.9%

-25.2%

4.2%

ขายได้ใหม่ ทัวประเทศ
�
(มูลค่า)

-23.9%

-17.0%

3.0%

เหลือขาย ทัวประเทศ
�
(หน่วย)

14.6%

6.1%

6.2%

เหลือขาย ทัวประเทศ
�
(มูลค่า)

14.4%

18.0%

4.8%

หมายเหตุ : ทัวประเทศ
�
หมายถึง �� จังหวัดหลักทีศ� นู ย์ขอ้ มูลอสังหาริมทรัพย์ทาํ การสํารวจภาคสนาม
ประกอบด้วย กรุงเทพฯ-ปริมณฑล � จังหวัด และภูมภิ าค �� จังหวัด
ทีม� า
: สํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และศูนย์ขอ้ มูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ตารางที� � SUPPLY ที�อยู่อาศัยเปิ ดขายใหม่ปี ���� และแนวโน้ มปี ����
SUPPLY ใหม่

ประเภทบ้าน
บ้านจัดสรร
YOY บ้านจัดสรร
อาคารชุด
YOY อาคารชุด
รวมทัวประเทศ
�
YOY รวมทัวประเทศ
�

75,191
70.7%
95,677
43.3%
170,868
54.2%

ปี ����

ปี ����F ปี ����F AVG.2Y ปี ����

ปี ����

ปี ����F ปี ����F AVG.2Y

76,589
1.9%
72,050
-24.7%
148,639
-13.0%

50,004
-34.7%
29,404
-59.2%
79,408
-46.6%

314,031
-3.8%
294,696
-24.4%
608,727
-15.0%

268,178
-14.6%
154,065
-47.7%
422,243
-30.6%

52,044
4.1%
36,784
25.1%
88,828
11.9%

หมายเหตุ : ข้อมูลสํารวจ ณ ครึง� ปี แรก ����
ทีม� า
: ศูนย์ขอ้ มูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
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มูลค่า SUPPLY ใหม่
75,890
36.3%
83,864
9.3%
159,754
20.6%

326,472
66.9%
389,751
51.6%
716,222
58.2%

235,900
-12.0%
202,634
31.5%
438,534
3.9%

320,251
31.5%
342,223
13.6%
662,475
21.6%

สรุปภาวะตลาดที�อยู่อาศัยในปี ����
มูลค่าโอนกรรมสิทธิ �จากนิตบิ คุ คลของทีอ� ยูอ่ าศัยในประเทศไทยในปี ���� มีมลู ค่าลดลงเล็กน้อย
โดยมีมลู ค่า ���,���.� ล้านบาทปรับลดลงจากปี ���� ร้อยละ �.�� โดยอาคารชุดมีมลู ค่ามากทีส� ดุ มีมลู ค่า
���,���.� ล้านบาท ลดลงร้อยละ �.�� และบ้านเดีย� วมีมลู ค่า ���,���.� ล้านบาท เพิม� ขึน� ร้อยละ �.��
และทาวน์เฮ้าส์มมี ลู ค่า ���,���.� ล้านบาท เพิม� ขึน� ร้อยละ �.�� ซึง� มีมลู ค่าโอนกรรมสิทธิ �ในปี ���� ลดลง
เนื�องมาจากทัง� ปริมาณยูนิตทีเ� ปิ ดขายใหม่และราคาเฉลีย� ลดลงในช่วงสถานการณ์ระบาดของ COVID-19
จํานวนหน่ วยและมูลค่าการโอนกรรมสิ ทธิ� ที�อยู่อาศัยในประเทศไทย เปรียบเทียบปี ���� - ����
จํานวนหน่ วย

มูลค่าล้านบาท

800,000

1,000,000

600,000

900,000

400,000

800,000

200,000

700,000

0

2559

2560

2561
จํานวนหน่ วย

2562

2563

600,000

มูลค่า

ทีม� า : ศูนย์ขอ้ มูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารสงเคราะห์

จํานวนหน่ วยและมูลค่าการโอนกรรมสิ ทธิ� ประเภทบ้านเดี�ยวในประเทศไทย เปรียบเทียบปี ���� - ����
จํานวนหน่ วย

มูลค่าล้านบาท

200,000

350,000

150,000

300,000

100,000

250,000

50,000

200,000

0

2559

2560

2561
จํานวนหน่ วย

2562

2563

150,000

มูลค่า

ทีม� า : ศูนย์ขอ้ มูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารสงเคราะห์
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จํานวนหน่ วยและมูลค่าการโอนกรรมสิ ทธิ� ประเภททาวน์เฮ้าส์ในประเทศไทย เปรียบเทียบปี ���� - ����
จํานวนหน่ วย

มูลค่าล้านบาท

200,000

200,000

150,000

180,000

100,000

160,000

50,000

140,000

0

2559

2560

2561
จํานวนหน่ วย

2562

2563

120,000

มูลค่า

ทีม� า : ศูนย์ขอ้ มูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารสงเคราะห์

จํานวนหน่ วยและมูลค่าการโอนกรรมสิ ทธิ� ประเภทอาคารชุดในประเทศไทย เปรียบเทียบปี ���� - ����
จํานวนหน่ วย

มูลค่าล้านบาท

200,000

450,000

150,000

400,000

100,000

350,000

50,000

300,000

0

2559

2560

2561
จํานวนหน่ วย

2562

2563

250,000

มูลค่า

ทีม� า : ศูนย์ขอ้ มูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารสงเคราะห์

มูลค่าโอนกรรมสิทธิ �ของที�อยู่อาศัยในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในปี ���� มีมูลค่า
เพิม� ขึน� แม้วา่ จะมีสถานการณ์ระบาดของCOVID-19 โดยมีมลู ค่า ���,��� ล้านบาทปรับขึน� จากปี ����
ร้อยละ �.�� โดยโอนมาจากผูป้ ระกอบการทีเ� ป็ นนิตบิ ุคคล ��.�% ของทัง� หมดในปี ���� ซึง� มากกว่า
สัดส่วนในปี ���� อยู่ �.�%
แสดงให้เห็นชัดยิง� ขึน� ว่า แม้จะมีสถานการณ์การระบาดของCOVID-19 ก็ไม่ได้ทาํ ให้การโอน
กรรมสิทธิ �น้อยลง ซึง� เป็ นการสะท้อนว่าในตลาดยังมีความต้องการทีแ� ท้จริงอยู่ อย่างไรก็ตาม ก็ประกอบ
ด้วยปั จจัยอื�นๆ ที�กระตุ้นให้เกิดการต้องการซื�อแบบเร่งด่วน เช่น แคมเปญการลดราคาของแต่ละ
ผูป้ ระกอบการ, การเห็นถึงความสําคัญของพื�นที�ใช้สอยในที�อยู่อาศัยมากขึน� เป็ นต้น
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จํานวนหน่ วยและมูลค่าการโอนกรรมสิ ทธิ� ที� อยู่อาศัย ในกรุงเทพฯและปริ มณฑล
เปรียบเที ยบปี ���� - ���� (รายผลิ ตภัณฑ์)
จํานวนหน่ วย

มูลค่าล้านบาท

350,000

750,000

300,000

700,000

250,000

650,000

200,000

600,000

150,000

550,000

100,000

500,000

50,000

450,000

0

2559

2560
อาคารชุด

บ้านเดี�ยว

2561
ทาวน์ เฮ้าส์

บ้านแฝด

2562
อาคารพาณิ ชย์

2563

400,000

มูลค่า

ทีม� า : ศูนย์ขอ้ มูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารสงเคราะห์

แนวโน้ มตลาดที�อยู่อาศัย
สําหรับทิศทางของตลาดอสังหาริมทรัพย์ทอ�ี ยู่อาศัยในปี ���� นี�มสี ญ
ั ญาณทีด� ใี นหลายๆด้าน
เกิดขึน� ไม่วา่ จะเป็ นการโอนกรรมสิทธิ �ของทีอ� ยูอ่ าศัยในปี ���� ทีเ� ติบโตแม้วา่ จะยังอยูใ่ นช่วงสถานการณ์
ระบาดของ COVID-19 และมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจ, ภาพลักษณ์ของประเทศในการจัดการการระบาด
ของ COVID-19 ได้ดี รวมถึงการมีวคั ซีนป้ องกันโรคนี�, อัตราดอกเบี�ยระดับตํ�า และการปรับตัวของ
ผู้ประกอบการในด้านต่างๆ
อย่างไรก็ตาม ปั จจัยทีย� งั เป็ นสิง� ทีต� อ้ งคํานึง และอาจจะทําให้สง่ ผลต่อตลาดฯ คือ สถาบันการเงิน
ในความเข้มงวดเรือ� งการปล่อยสินเชือ� มากขึน� จากความกังวลเรือ� งหนี�เสีย รวมถึงสถานการณ์ทางการเมือง
ทีไ� ม่แน่นอน ซึง� ทําให้ผปู้ ระกอบการเตรียมแผนการในการดําเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ เช่น มีการ
เปิ ดโครงการแนวราบมากขึน� ในกรุงเทพและปริมณฑล เนื�องจาก เป็ นกําลังซื�อทีแ� ท้จริงจากคนไทย และ
กลุม่ เป้ าหมายเป็ นระดับลักชัวรี� เนื�องจากมีอตั ราการไม่ผา่ นสินเชือ� จากทางธนาคารน้อยทีส� ดุ สําหรับตลาด
อาคารชุด ต้องเป็ นผลิตภัณฑ์ทต�ี อบโจทย์ทงั � ในแค่การใช้ชวี ติ และการลงทุนด้วย เช่น การทํา BRANDED
RESIDENCE เป็ นต้น
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ตลาดที�อยู่อาศัยในชะอํา หัวหินและปราณบุรี
สําหรับตลาดที�อยู่อาศัยในชะอํา หัวหินและปราณบุรไี ม่ได้เป็ นแค่สถานที�ท�คี นไทยมองหา
บ้านพักตากอากาศหลังทีส� อง แต่ยงั มีชาวต่างชาติกว่า ��% ทีส� นใจเช่นกัน โดยส่วนใหญ่ตอ้ งการใช้ชวี ติ
หลังเกษียณทีน� �เี นื�องจากเรือ� งค่าครองชีพทีไ� ม่สงู และปลอดภัย อีกทัง� ยังมีโรงพยาบาลระดับสากลรองรับ
ให้บริการ และ สําหรับการลงทุนระยะยาว เนื�องจากปั จจุบนั หน่ วยงานรัฐมีโครงการ “ไทยริเวียร่า” ใน
จังหวัดเพชรบุร,ี ประจวบคีรขี นี ธ์,ชุมพร และระนอง โดยจะทําให้เป็ นจุดหมายแห่งการท่องเทีย� วแบบ
ลักซัวรี� โดยมีโครงการปรับปรุงสนามบินให้สามารถรับผูโ้ ดยสารได้มากขึน� จากหลายสายมากขึน�
ทัง� ในประเทศและต่างประเทศ, รถไฟฟ้ าความเร็วสูง, มอเตอร์เวย์ และเส้นทางเฟอรีจ� ากพัทยาสูห่ วั หิน
ทําให้ชะอํา หัวหินและปราณบุร ี จะเป็ นเมืองทีน� ่าจับตามองสําหรับเป็ นเมืองพักผ่อนเป็ นบ้านหลังทีส� อง
และการลงทุนในระยะยาวอย่างยิง�
จากข้อมูลของผลสํารวจของบริษทั คอริเออร์พบว่า ครึง� ปี แรกของปี ���� พบว่าตลาดทีอ� ยูอ่ าศัย
อาคารชุดในหัวหิน มีอตั ราการขายสูงถึง ��.��% หรือคิดเป็ น �,��� หน่วย จาก �,��� หน่วย ตามที�
แสดงใน ตารางที� � นี� โดยมีโครงการโดยกลุม่ เป้ าหมายหลักจะเป็ นคนไทยถึง ��% และเป็ นคนกรุงเทพ
และปริมณฑลเป็ นส่วนมาก
ตารางที� � SUPPLY และยอดขายที� อยู่อาศัยในหัวหิ น ในไตรมาสที� � ����
ประเภทอสังหาริมทรัพย์

หัวหิ น

คอนโดมิเนี ยม

4,749

3,738

1,011

78.71%

หัวหิ น

บ้าน

3,675

2,038

1,633

55.45%

หัวหิ น

วิ ลล่า

277

127

150

48.5%

8,701

5,903

2,798

67.84%

ทัง� หมด
ทีม� า : งานวิจยั ของคอริเออร์ ไตรมาสที� � ����
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จํานวนหน่ วย จํานวนหน่ วย จํานวนหน่ วย % การขาย
ทัง� หมด
ที�ขาย
คงค้าง

ที�ตงั �

ส่วนข้อมูลจากทาง บริษทั ซีบอี าร์อี ได้กล่าวว่า ปี ���� ตลาดคอนโดในหัวหินมีอตั ราการเติบโต
ขึน� เรือ� ยๆ เฉลีย� �% ต่อปี อีกสถิตทิ น�ี ่าสนใจ คือ ในปี ���� และ ���� ทีผ� า่ นมา ขณะทีเ� มืองท่องเทีย� วอืน� ๆ
ได้รบั ผลกระทบจากนักท่องเทีย� วจีนทีห� ดหายทําให้ตลาดซบเซา แต่ยอดขายอสังหาฯ ในหัวหินกลับเติบโต
ถึง ���% เติบโตเท่าตัวจากปี ���� หัวหินถือเป็ นแหล่งทีน� กั ท่องเทีย� วต่างชาติ มีกาํ ลังซือ� เป็ นอันดับที� �
ของไทย เรียกว่าเป็ น MID TO HIGH SEGMENT โดยใช้จ่ายต่อคนเฉลี�ย ��,��� บาทต่อคนต่อครัง�
เชือ� ว่าหลังโควิด-�� ตลาดอสังหาฯ จะฟื� นกลับมา เมืองท่องเทีย� วจะกลับมาได้เร็ว โดยเฉพาะหัวหิน เพราะ
มีลูกค้า ผสมผสานทัง� คนไทยและต่างชาติ ทีส� าํ คัญเชื�อว่าวันนี�ประเทศไทยยังเป็ นทีอ� ยู่อาศัยชัน� ดี
ทีท� ุกประเทศทัวโลกมองหา
�
สําหรับตลาดคอนโดมิเนียม(อาคารชุด) บริเวณชะอํา-หัวหิน-เขาเต่าในปี ทผ�ี ่านมาในภาพรวม
ค่อนข้างชะลอตัวอันเนื�องมาจากสถานการณ์ การระบาดของไวรัสโควิด-�� คอนโดมิเนียมที�เหลือขาย
ส่วนใหญ่ในบริเวณนี�มกั เป็ นคอนโดมิเนียมทีต� งั � อยู่บริเวณชะอําและไม่เห็นวิวทะเล ซึง� มีจาํ นวนเหลือขาย
สูงมากเกินครึง� ของอุปทานเหลือขายทัง� หมด ส่วนคอนโดมิเนียมทีต� งั � อยูบ่ ริเวณหัวหิน-เขาตะเกียบ-เขาเต่า
มีแนวโน้มตลาดดีขน�ึ เนื�องจากอุปทานเหลือขายมีน้อย ส่งผลให้ระดับราคาขายมีแนวโน้มปรับตัวเพิม� ขึน�
จากความสําเร็จของยอดขายโครงการ INTERCONTINENTAL RESIDENCES HUA HIN
ทีม� สี งู ถึง ��% นัน� ทําให้พบว่า ในหัวหิน โครงการคอนโดมิเนียม (อาคารชุด) ทีม� ที าํ เลทีเ� ห็นวิวทะเลนัน�
ยังมีความต้องการอยู่ เนื�องจากมีอุปทานจํานวน � โครงการทีเ� ปิ ดขายในปั จจุบนั เท่านัน� ทีเ� ห็นวิวทะเล
สําหรับจุดแข็งทีย� อดขายดีสวนกระแสสถานการณ์การะบาดของไวรัส COVID-19 นัน� คือ ทําเลทีใ� จกลาง
หัวหิน เป็ นทีด� นิ ผืนสุดท้ายทีอ� ยูใ่ นกลางหัวหินทีต� ดิ ทะเล และยังเป็ น โครงการ BRANDED RESIDENCE
แห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของแบรนด์ INTERCONTINENTAL ด้วย ซึง� ถือว่าเป็ น MASTERPIECE
ที�สุดในหัวหินก็ว่าได้ ซึ�งรวมถึง WORLD CLASS SERVICES ที�จะได้รบั บริการ และสิง� อํานวยความ
สะดวกต่างๆในโครงการ และในหัวหิน และมีสทิ ธิพเิ ศษมอบให้ลกู ค้าตลอดการพักอาศัยในหัวหิน เพือ� ให้
ได้รบั ความสะดวกสบายในช่วงเวลาการพักผ่อนอย่างเต็มที�

งานที�ยงั ไม่ได้ส่งมอบ
ณ วันที� �� ธันวาคม ���� บริษทั มีงานทีไ� ม่ได้สง่ มอบ จํานวน ��� ยูนิต มูลค่ารวมประมาณ
�,��� ล้านบาท ตามรายละเอียดดังต่อไปนี�
โครงการ
โครงการโฟคัส เพลิ นจิ ต

จํานวนยูนิต

มูลค่าขาย
(ล้านบาท)

1

9

โครงการ INTERCONTINENTAL RESIDENCES HUAHIN

238

3,515

TOTAL

239

3,524

ความคืบหน้ า
ก่อสร้างเสร็จแล้ว
อยูร่ ะหว่างก่อสร้าง
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นโยบายและภาพรวม

การประกอบธุรกิจ

วิสยั ทัศน์ พันธกิจ
และประวัติความเป็ นมาของกลุ่มบริษทั ฯ
วิสยั ทัศน์
ชีว ิต ที�ม ากกว่า “MORE THAN JUST LIVING”
เรามุ่งมันที
� จ� ะรังสรรค์ “การใช้ชวี ติ ” ทีเ� ป็ นมากกว่า
แค่ “การอยูอ่ าศัย” และตอบโจทย์ทกุ ๆมิตขิ องทุกวัน
ด้วยความสมบูรณ์แบบ ความเป็ นอันหนึง� อันเดียวกัน
กับสภาพแวดล้อม รวมไปถึง ธรรมชาติ และชุมชน
เพื�อทีจ� ะก้าวข้าม “การใช้ชวี ติ ” ในแบบเดิมๆ และ
เสริมสร้างคุณค่าให้กบั สังคมอย่างยังยื
� น

พันธกิจ
ท้าทายขอบเขตของการใช้ชวี ติ “CHALLENGE THE BOUNDARY OF LIVING”
โครงการของเราต้องเป็ นมากกว่าเพียงแค่ “บ้าน” หรือ “ทีอ� ยู่อาศัย” แต่ต้องเป็ น
”รูปแบบการใช้ชวี ติ ” ทีท� ําให้ชวี ติ ของผูค้ น และสังคมโดยรอบดียงิ� ขึน� ด้วยความ
มุ่งมันที
� จ� ะท้าทายจินตนาการ และก้าวข้ามขีดจํากัดของ “การใช้ชวี ติ ” ในรูปแบบ
ปั จจุบนั ทุกๆโครงการของ บริษทั พราว เรียล เอสเตท จํากัด (มหาชน) ล้วนแล้ว
แต่มุ่งทีจ� ะกําหนดมาตรฐานใหม่ในการใช้ชวี ติ ทีม� ากกว่าเดิม ด้วยนวัตกรรมของ
การใช้ชวี ติ ที�สมบูรณ์ แบบ แต่ยงั คงเป็ นอันหนึ�งอันเดียวกันกับธรรมชาติ และ
กลมกลืนกับสภาพแวดล้อม
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กลยุทธ์ในการดําเนินงาน
บริษทั พราว เรียล เอสเตท จํากัด (มหาชน)
มุง่ เน้นการดําเนินธุรกิจภายใต้แนวคิด
“ MORE THAN JUST LIVING ”
ผ่านกลยุทธ์สาํ คัญ ดังนี�

18 ANNUAL REPORT 2020 I PROUD REAL ESTATE PUBILC COMPANY LIMITED

ทําเลที�ตงั � ดีเยี�ยม

เน้ นลูกค้าที�มีกาํ ลังในการใช้จ่าย
ทัง� ชาวไทยและชาวต่างชาติ

มุง่ เน้ นที�กรุงเทพฯ
และเมืองท่องเที�ยวที�สาํ คัญ
(เช่น หัวหินและภูเก็ต เป็ นต้น)

สนองความต้องการของลูกค้า,
สรรค์สร้างความสะดวกสบาย
กับเทคโนโลยี

เปิดตัวโครงการมูลค่ารวม
10,000 ล้านบาทภายใน 5 ปี
29

ประวัติความเป็ นมา

บริษัท พราว เรีย ล เอสเตท จํา กัด (มหาชน) เป็ น ผู้พ ฒ
ั นาอสัง หาริม ทรัพ ย์ใ นประเทศไทย
ทีจ� ดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (MARKET FOR ALTERNATIVE INVESTMENT – MAI)
ภายใต้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (STOCK EXCHANGE OF THAILAND – SET) ทัง� นี�บริษทั ฯ
มีการเปลีย� นแปลงทีส� าํ คัญ ดังต่อไปนี�

ปี 2532

ก่อตัง� เมื�อวันที� �� มีนาคม ���� ภายใต้ช�อื “บริษทั พสุพุธ จํากัด” ประกอบธุรกิจรับเหมา
ก่อสร้างทัวไปจากภาครั
�
ฐและภาคเอกชน

ปี 2545

� พฤศจิกายน ���� บริษทั จดทะเบียนแปรสภาพเป็ นบริษทั มหาชนจํากัด

ปี 2546

�� พฤศจิกายน ���� เปลีย� นชือ� บริษทั ฯ
เป็ น บริษทั โฟคัสเอ็นจิเนียริง� แอนด์ คอน สตรัคชัน� จํากัด (มหาชน)

ปี 2547

� ตุลาคม ���� จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปี 2551

�� พฤศจิกายน ���� เปลีย� นชือ� บริษทั ฯ
เป็ น บริษทั โฟคัส ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอน สตรัคชัน� จํากัด (มหาชน)

ปี 2562

�� พฤษภาคม ���� บริษทั ฯ เข้าซือ� หุน้ FOCUS
และเพิม� ทุนพร้อมเปลีย� นชื�อบริษทั ฯเป็ น บริษทั พราว เรียล เอสเตท จํากัด (มหาชน)
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การเปลี�ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้น
บริษทั พราว เรียล เอสเตท จํากัด (มหาชน) ได้เข้าซือ� บริษทั โฟคัส ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชัน�
จํากัด (มหาชน) โดย บอร์ดบริหารจาก บริษทั โฟคัส ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชัน� จํากัด (มหาชน)
มีมติประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ครัง� ที� �/���� เมือ� วันที� �� กุมภาพันธ์ ���� ได้มมี ติให้บริษทั ออกและ
เสนอขายหุน้ สามัญเพิม� ทุนจํานวน ���,���,��� หุน้ ในราคาหุน้ ละ �.�� บาท พร้อมทัง� ซือ� ทีด� นิ � แปลง
�� ไร่ � งาน ��.�� ตารางวา ตัง� อยูท่ �ี อําเภอ หัวหิน จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ มูลค่า �,��� ล้านบาท จาก
บริษทั พราว รีสอร์ท หัวหิน จํากัด (� ไร่ � งาน ��.� ตารางวา) และ บริษทั วานา นาวา จํากัด (� ไร่ � งาน
�.�� ตารางวา) โดยการเข้าลงทุนในพืน� ทีด� งั กล่าวพิจารณาแล้วเป็ นทําเลทีม� ศี กั ยภาพในการประกอบธุรกิจ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพือ� การอยูอ่ าศัย และเป็ นการลดความเสีย� งจากการเพิม� ขึน� ของราคาทีด� นิ ในอนาคต
ดังนัน� หากบริษทั สามารถดําเนินการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื�อการอยู่อาศัยได้สาํ เร็จ บริษทั จะสามารถ
สร้างผลกําไรและผลตอบแทนต่อผูถ้ อื หุน้ ได้ในระดับทีเ� หมาะสม ทัง� นี�มเี งือ� นไขการชําระค่าทีด� นิ ดังกล่าว ดังนี�
�. ชําระเป็ นหุน้ สามัญเพิม� ทุนมูลค่า ��� ล้านบาท ให้กบั นายพสุ ลิปตพัลลภ
และนางสาวพราวพุธ ลิปตพัลลภ
�. ชําระด้วยเงิน (ผ่านการกูย้ มื สถาบันการเงินจํานวน ��� ล้านบาท)
�. ชําระผ่าน กระแสเงินสด/ตั �วสัญญาใช้เงินจํานวน �� ล้านบาท
จาก เงือ� นไขข้อ � (ชําระเป็นหุน้ เพิม� ทุน) ส่งผลให้ นายพสุ ลิปตพัลลภ และนางสาวพราวพุธ ลิปตพัลลภ
เป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของ บริษทั โฟคัส ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชัน� จํากัด (มหาชน) สัดส่วนมากกว่า
��% พร้อมเปลีย� นชือ� ใหม่เป็ นบริษทั พราว เรียล เอสเตท จํากัด (มหาชน) โดยมีชอ�ื ย่อว่า "PROUD"
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การเปลี�ยนแปลงและพัฒนาการที�สาํ คัญ
เดิมบริษทั โฟคัส ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชัน� จํากัด (มหาชน) ดําเนินธุรกิจรับเหมา
ก่อสร้างเป็ นหลักโดยจะรับงานก่อสร้างทัง� จากหน่ วยงานของภาครัฐ,รัฐวิสาหกิจและเอกชน
ในลักษณะผูร้ บั เหมาโดยตรง (MAIN CONTRACTOR ) หรือผูร้ บั ช่วง (SUB CONTRACTOR)
ทังนี
� �ในปัจจุบนั หลังจากการเพิม� ทุนและเปลีย� นชือ� เป็ น บริษทั พราว เรียล เอสเตท จํากัด (มหาชน)
จึงเปลีย� นเป็ นมุ่งเน้นธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ภายใต้แนวความคิด
“MORE THAN JUST LIVING” เป็ นหลัก
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เหตุการณ์ที�สาํ คัญของกลุ่มบริษทั
ปี ����
เดือนกุมภาพันธ์
บริษทั พราว เรียล เอสเตท จํากัด (มหาชน) เปิ ดขายผ่านสาธารณชนครัง� แรก รอบ VIP ของโครงการ
" INTERCONTINENTAL RESIDENCES HUA HIN " ซึง� เป็ นโครงการแรกของบริษทั ฯโดยจัดกิจกรรม
ดังกล่าว ณ GAYSORN URBAN RESORT

เดือนพฤษภาคม
บริษทั พราว เรียล เอสเตท จํากัด (มหาชน) วางศิลาฤกษ์พร้อมลงเสาเอกของโครงการ
" INTERCONTINENTAL RESIDENCES HUA HIN " บนถนนเพชรเกษม ณ ซอยหัวหิน ��

เดือนกรกฎาคม
ตามทีบ� ริษทั พราว เรียล เอสเตท จํากัด (มหาชน) ได้ออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิทจ�ี ะซือ� หุน้ สามัญ
ของบริษทั ฯ ครัง� ที� � ( "ใบสําคัญแสดงสิทธิ PROUD-W2" ) จํานวน ��,���,��� หน่วย ให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิม
ตามสัดส่วนการถือหุน้ เมื�อ วันที� � กรกฎาคม ���� มีอายุ � ปี โดยกําหนดวันใช้สทิ ธิครัง� แรกตรงกับ
วันที� �� กันยายน ���� และวันใช้สทิ ธิครัง� สุดท้ายตรงกับวันที� � กรกฎาคม ���� แต่วนั ใช้สทิ ธิครัง� สุดท้าย
ของ PROUD-W2 คือวันที� � กรกฎาคม ���� เนื�องจากวันที� � กรกฎาคม ���� เป็ นวันหยุดทําการของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทังนี
� �เมือ� วันที� �� มิถนุ ายน ���� มีผถู้ อื หุน้ แสดงสิทธิ � ราย จํานวน �� หุน้
ทีร� าคาการใช้สทิ ธิ �.��� บาทต่อหุน้ หรือเท่ากับ ���.�� บาท

เดือนสิงหาคม
บริษทั พราว เรียล เอสเตท จํากัด (มหาชน) ร่วมลงนามและแต่งตัง� บริษทั พรีบลิ ท์ จํากัด (มหาชน)
เป็ นผูร้ บั เหมางานก่อสร้างหลัก และงานด้านสถาปั ตยกรรม อีกทัง� ให้บริษทั เอบิวด์ แมเนจเมนท์ จํากัด
เป็ นผูบ้ ริหารโครงการ ในส่วนบริหารงานก่อสร้างและควบคุมงานก่อสร้าง
" INTERCONTINENTAL RESIDENCES HUA HIN "
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เดือนกันยายน
- บริษทั พราว เรียล เอสเตท จํากัด (มหาชน)
คว้า � รางวัลในงาน " DOT PROPERTY THAILAND AWARD 2020 " ได้แก่
รางวัล BEST LUXURY CONDOMINIUM HUA HIN และ
รางวัล BEST BRANDED RESIDENCE HUA HIN
ของโครงการ " INTERCONTINENTAL RESIDENCES HUA HIN "
- โอนสินทรัพย์ประเภทคอนโดมีเนียมภายใต้ช�อื โครงการ " โฟคัส เพลินจิต " ยูนิตสุดท้าย
โดยโครงการดังกล่าวเป็ นโครงการทีไ� ด้มาจากการซือ� กิจการของ บริษทั โฟคัสดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์
คอนสตรัคชัน� จํากัด (มหาชน)

เดือนพฤศจิกายน
บริษทั พราว เรียล เอสเตท จํากัด (มหาชน) ได้รบั รางวัลในงาน พร็อพเพอร์ตก�ี รู ู ไทยแลนด์ พร็อพเพอร์ต�ี
อวอร์ดส์ ของโครงการ " INTERCONTINENTAL RESIDENCES HUA HIN " ดังนี�
�. ประเภท DEVELOPMENT AWARDS
ได้รบั รางวัล WINNER: BEST LUXURY CONDO DEVELOPMENT (HUA HIN),
WINNER: BEST BRANDED RESIDENCE
�. ประเภท DESIGN AWARDS
ได้รบั รางวัล WINNER: BEST CONDO LANDSCAPE ARCHITECTURAL DESIGN
�. ประเภท BEST OF THAILAND AWARDS
ได้รบั รางวัล WINNER: BEST CONDO DEVELOPMENT (THAILAND)
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เหตุการณ์ที�สาํ คัญของกลุ่มบริษทั
ปี ����
เดือนเมษายน
- บริษทั หัวหิน อัลฟ่ า �� จํากัด ได้จดั ตัง� ขึน� โดยบริษทั ถือหุน้ ในอัตราร้อยละ ��.�� มีทนุ จดทะเบียนจํานวน
�,���,��� บาท และมีวตั ถุประสงค์เพือ� พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
- บริษทั หัวหิน สกาย ลิฟวิง� จํากัด ได้จดั ตังขึ
� น� โดยบริษทั ถือหุน้ ในอัตราร้อยละ ��.�� มีทนุ จดทะเบียนจํานวน
�,���,��� บาท และมีวตั ถุประสงค์เพือ� พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
- ตามมติทป�ี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง� ที� �/���� เมือ� วันที� �� เมษายน ���� อนุ มตั กิ ารลดทุนจดทะเบียน
ของบริษทั จาก ���,���,��� บาท เป็ น ���,���,��� บาท โดยตัดหุน้ สามัญทีย� งั ไม่ได้นําออกจําหน่าย
จํานวน �,���,��� หุน้ มูลค่าหุน้ ละ � บาท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิขอ้ � ของบริษทั
- ตามมติทป�ี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง� ที� �/���� เมือ� วันที� �� เมษายน ���� อนุมตั กิ ารเพิม� ทุนจดทะเบียน
ของบริษทั จาก ���,���,��� บาท เป็ น ���,���,��� บาท โดย การออกหุ้นสามัญเพิม� ทุนจํานวน
���,���,��� หุน้ มูลค่าหุน้ ทีต� ราไว้หุน้ ละ � บาท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ � ของบริษทั
- ตามมติทป�ี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง� ที� �/���� เมือ� วันที� �� เมษายน ���� อนุ มตั กิ ารจัดสรรหุน้ สามัญ
เพิม� ทุนของบริษทั จํานวน ���,���,��� หุน้ ซึง� มีมลู ค่าทีต� ราไว้หุน้ ละ � บาท ให้แก่บุคคลในวงจํากัด
(PRIVATE PLACEMENT) เป็ นการเสนอขายตามราคาทีท� ป�ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั มีมติกาํ หนดราคา
เสนอขายด้วยราคา �.�� บาทต่อหุน้
- ตามมติทป�ี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง� ที� �/���� เมือ� วันที� �� เมษายน ���� มีมติเห็นชอบให้อนุ มตั กิ าร
ขายหุน้ ทัง� หมดทีบ� ริษทั ถืออยูใ่ น บริษทั โฟคัส เวก คอร์ปอเรชัน� จํากัด “(โฟคัส เวก)” ให้แก่
นายอนุ ชา สิหนาทกถากุล กรรมการบริษทั และ / หรือบุคคลหรือนิตบิ ุคคลทีน� ายอนุ ชาเป็ นผูก้ ําหนด
อันเป็ นผลให้ โฟคัส เวก สิน� สภาพในการเป็ นบริษทั การร่วมค้าของบริษทั

เดือนพฤษภาคม
บริษทั ฯ เปลีย� นชือ� เป็ น บริษทั พราว เรียล เอสเตท จํากัด (มหาชน)
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เดือนพฤศจิกายน
- บริษทั เปิ ดตัวโครงการ“INTERCONTINENTAL RESIDENCES HUA HIN” ซึง� เป็ นโครงการทีพ� กั อาศัย
ระดับลักชัวรีซ� ง�ึ บริหารงานโดยเครือโรงแรมระดับโลกอย่าง INTERCONTINENTAL® HOTELS GROUP
( IHG ) ทีแ� รกในไทย บนทีด� นิ ขนาด � ไร่ � งาน ��.� ตารางวา ติดชายหาดใจกลางเมืองหัวหิน บนถนน
เพชรเกษม ช่วงซอยหัวหิน ��
- บริษทั หัวหิน อัลฟ่ า �� จํากัด บริษทั ย่อยซึง� บริษทั ถือหุน้ ในอัตราร้อยละ ��.�� ได้มมี ติเพิม� ทุนจดทะเบียน
��,���,��� บาท จากเดิม �,���,��� บาท เป็ น ��,���,��� บาท

เดือนธันวาคม
บริษทั หัวหิน อัลฟ่ า �� จํากัด บริษทั ย่อยซึง� บริษทั ถือหุน้ ในอัตราร้อยละ ��.�� ได้มมี ติเพิม� ทุนจดทะเบียน
��,���,��� บาท จากเดิม ��,���,��� บาท เป็ น ��,���,��� บาท
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เหตุการณ์ที�สาํ คัญของกลุ่มบริษทั
ปี ����
เดือนเมษายน
ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี ���� ได้มมี ติอนุ มตั ใิ ห้ยกเลิกการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ
ที�จะซื�อหุ้นสามัญของบริษทั ให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษทั (ESOP WARRANTS)
จํานวน �,���,��� หน่ วย เนื�องจากประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที� ทจ.��/���� เรือ� ง การเสนอ
ขายหลักทรัพย์ท�อี อกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน ลงวันที� �� ธันวาคม ���� กําหนดให้บริษทั ต้อง
เสนอขาย ESOP WARRANTS ให้แก่กรรมการหรือพนักงานของบริษทั ให้แล้วเสร็จภายในหนึ�งปี นับแต่
วันประชุม สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี ���� เมือ� วันที� �� เมษายน ���� ซึง� คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน และคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการเห็นพ้องต้องกันตามทีฝ� ่ ายจัดการของบริษทั ฯ
นําเสนอว่าสมควร เสนอให้ทป�ี ระชุม AGM 2018 พิจารณายกเลิกการออกและเสนอขาย ESOP WARRANTS
ดังกล่าวเนื�องจากสภาวะ ตลาดยังไม่เอือ� อํานวยและราคาใช้สทิ ธิในการซือ� หุน้ สามัญ(EXERCISE PRICE)
ทีร� าคา �.�� บาท ต่อหุน้ ยังไม่จูงใจ เพียงพอ จึงยังไม่เหมาะสมทีจ� ะเสนอขาย ESOP WARRANTS
ให้แก่กรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานในขณะนี�

เดือนกรกฎาคม
บริษทั ได้ทาํ สัญญารับจ้างก่อสร้างโรงงานบริหารจัดการขยะกับบริษทั โฟคัส เวก บางนา จํากัด ซึง� ตัง� อยูท่ �ี
อําเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา มูลค่างานรวม �� ล้านบาทเศษ
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เหตุการณ์ที�สาํ คัญของกลุ่มบริษทั
ปี ����
เดือนเมษายน
�� เมษายน ���� ทีป� ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี ���� ได้มมี ติให้เพิม� ทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯจากเดิม
���,���,��� บาท เป็ น ���,���,��� บาทโดยการออกหุน้ สามัญใหม่จาํ นวน ���,���,���หุน้ มูลค่าที�
ตราไว้หนุ้ ละ � บาท ดังนี�
�. เพือ� ให้สทิ ธิแก่ผถู้ อื หุน้ เดิม (RIGHTS OFFERING) จํานวนไม่เกิน
��,���,��� หุน้
ในสัดส่วน � หุน้ เดิมต่อ � หุน้ ใหม่ในราคาหุน้ ละ �.�� บาท
�. เพือ� รองรับการใช้สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ FOCUS-W2 จํานวนไม่เกิน
��,���,��� หุน้
ในสัดส่วน � หุน้ ใหม่ต่อ � หน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิ ในราคาใช้สทิ ธิหนุ้ ละ �.�� บาท
�. เพือ� รองรับ ESOP-WARRANTS จํานวนไม่เกิน
�,���,��� หุน้
ในสัดส่วน � หุน้ ใหม่ต่อ � หน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิ ในราคาใช้สทิ ธิหนุ้ ละ �.�� บาท
รวมทัง� หมด

���,���,��� หุ้น

เดือนพฤษภาคม
- �� พฤษภาคม ���� บริษทั ได้จดทะเบียนเพิม� ทุนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
จากเดิม ���,���,��� บาท เป็ น ���,���,��� บาท โดยการออกหุน้ สามัญใหม่จาํ นวน ���,���,��� หุน้
มูลค่าทีต� ราไว้หุน้ ละ � บาท
- �� พฤษภาคม ���� บริษทั ฯ ได้แจ้งกําหนดรายละเอียดเกี�ยวกับการเสนอขายและจัดสรรหุน้ สามัญ
เพิม� ทุนให้แก่ ผูถ้ อื หุน้ เดิมของบริษทั ตามสัดส่วนการถือหุน้ (RIGHTS OFFERING) และกําหนดวันออก
และวันใช้สทิ ธิตามใบสําคัญ แสดงสิทธิทจ�ี ะซือ� หุน้ สามัญของบริษทั ครัง� ที� � (FOCUS-W2) ดังกล่าวดังนี�
�. กําหนดระยะเวลาจองซื�อและชําระเงินค่าหุน้ สามัญเพิม� ทุน: วันที� ��–�� มิถุนายน ����
�. กําหนดวันออกและวันใช้สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิทจ�ี ะซือ� หุน้ สามัญของบริษทั ครัง� ที� � (FOCUS-W2)
• วันทีอ� อกใบสําคัญแสดงสิทธิคอื
วันที� � กรกฎาคม ����
• วันใช้สทิ ธิครัง� แรกคือ
วันที� �� กันยายน ����
• วันใช้สทิ ธิครัง� สุดท้ายคือ
วันที� �� มิถุนายน ����

เดือนมิถนุ ายน
�� มิถุนายน ���� บริษทั ฯ ได้ดําเนินการจดทะเบียนเพิม� ทุนชําระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์ จากเดิม ���,���,��� บาท เป็ น ���,���,��� บาท โดยมีรายละเอียดเกีย� วกับทุนจด
ทะเบียนและทุนชําระแล้วของ บริษทั ฯ ดังนี�
ทุนจดทะเบียน ���,���,��� บาท แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญจํานวน ���,���,��� หุน้ มูลค่าทีต� ราไว้หนุ้ ละ � บาท
ทุนชําระแล้ว ���,���,��� บาท แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญจํานวน ���,���,��� หุน้ มูลค่าทีต� ราไว้หนุ้ ละ � บาท
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เดือนสิงหาคม
- �� สิงหาคม ���� บริษทั ฯแจ้งเรือ� งการโอนหุน้ ใน บริษทั โฟคัส เวก คอร์ปอเรชัน� จํากัด
(ซึง� เป็ นบริษทั โฮลดิง� ของบริษทั ฯ) ดังนี�
ผูโ้ อน
ผูร้ บั โอน
จํานวนหุน้ สัดส่วนการถือหุน้
WHEIG S.A.S., FRANCE

WHEIGN ASIA LTD., HONG KONG

599,999

ร้อยละ ��.��

หมายเหตุ
(1) WHEIG ASIA LIMITED, HONG KONG เป็ นบริษทั ในเครือของ WHEIG GROUP OF COMPANIES
โดยมี WHIEG S.A.S., FRANCE เป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
(�) เหตผุลในการโอนหุน้ ดังกล่าวข้างต้นเนื�องจาก WHEIG GROUP OF COMPANIES มีความประสงค์
จะให้ WHEIG ASIA LTD., HONG KONG ซึง� เป็ นบริษทั ในเครือของตนทีอ� ยูใ่ นภูมภิ าคเอเชียเป็ นผูล้ งทุน
ในประเทศไทยแทน WHEIG SAS, FRANCE ซึง� อยูใ่ นภาคพืน� ยุโรป
- �� สิงหาคม ���� ทีป� ระชุมคณะกรรมการของบริษทั ฯ ครัง� ที� �/���� ได้มมี ติอนุมตั กิ ารลงทุนในโครงการ
บริหารจัดการขยะของบริษทั โฟคัส เวก บางนา จํากัด ซึ�งเป็ น “บริษทั ย่อย” ของ บริษทั โฟคัส เวก
คอร์ปอเรชัน� จํากัด ซึง� เป็ น “บริษทั โฮลดิง� ” มูลค่าโครงการบริหารจัดการขยะประมาณ ��� ล้านบาท
โครงการดังกล่าวจะตัง� อยูบ่ นทีด� นิ ซึง� มีเนื�อที� �� ไร่ �� ตารางวา ในเขตพืน� ทีอ� ตุ สาหกรรมและคลังสินค้า
(พืน� ทีส� มี ว่ ง) ถนนสายทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ���-บ้านหนองเรือ ตําบลแปลงยาว อําเภอแปลงยาว
จังหวัดฉะเชิงเทรา
- สิงหาคมและกันยายน ���� บริษทั ได้ทาํ สัญญารับจ้างก่อสร้างอาคารโครงการศูนย์สง่ เสริมคุณภาพชีวติ
ข้าราชการ กองทัพเรือ อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุร ี มูลค่างานรวม �� ล้านบาทเศษ

เดือนพฤศจิกายน
1� พฤศจิกายน ���� บริษทั โฟคัส เวก บางนา จํากัด (บริษทั ย่อยของ บริษทั โฟคัส เวก คอร์ปอเรชันจํ
� ากัด)
ได้รบั โอนกรรมสิทธิ �ทีด� นิ โครงการบริหารจัดการขยะ เนื�อที� �� ไร่ �� ตารางวา ตัง� อยูใ่ นเขตพืน� ทีอ� ตุ สาหกรรม
และคลังสินค้า (พืน� ทีส� มี ่วง) ถนนสายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ���-บ้านหนองเรือ ตําบลแปลงยาว
อําเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยอยูร่ ะหว่างการก่อสร้างอาคารโรงงานซึง� คาดว่าจะแล้วเสร็จและ
สามารถเปิ ดดําเนินการเชิงพาณิชย์ได้ภายในไตรมาสที� � ของปี ����
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โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษทั
ภาพรวมการประกอบธุรกิจและนโยบายการแบ่งการดําเนินงานของกลุม่ บริษทั
บริษทั พราว เรียล เอสเตท จํากัด (มหาชน) เป็ นผูพ้ ฒ
ั นาอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย
ทีเ� น้นออกแบบในการสร้างสรรค์โครงการทีพ� กั อาศัยทีย� กระดับ “ทีอ� ยูอ่ าศัย” ให้กลายเป็ นประสบการณ์การ
ใช้ชวี ติ ภายใต้แนวความคิด “MORE THAN JUST LIVING” อันเป็ นการผสมผสาน ระหว่างการพักผ่อน
และการบริการระดับรีสอร์ททีจ� ะทําให้ทกุ วันของคุณ ได้ดม�ื ดํ�าไปกับธรรมชาติและความหรูหราของชีวติ ยุคใหม่
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โครงสร้างเงินลงทุนของกลุ่มบริษทั ฯ
ผูถ้ ือหุ้น
100%

บมจ. พราว เรียล เอสเตท

( ธุรกิ จพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์และรับเหมาก่อสร้าง )

99.99%

บจ. หัวหิน อัลฟ่ า ��

( ธุรกิ จพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ )

99.97%

บจ. หัวหิน สกาย ลิฟวิ�ง

( ธุรกิ จพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ )
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นโยบายการดําเนินของบริษทั ฯ และบริษทั ในกลุ่ม
บริษทั ฯ มีนโยบายในการบริหารงานในปั จจุบนั ดังต่อไปนี�
�. จัดหาเงินทุนจากสถาบันการเงินเพือ� ดําเนินธุรกิจของบริษทั ฯ และบริษทั ในกลุม่
�. จัดหาเงินทุนจากบริษทั ร่วมทุนอืน� ใดทีไ� ม่ได้อยูใ่ นกลุม่ ของบริษทั เพือ� ประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่อง
�. ร่วมลงทุนในบริษทั ร่วมทุนอืน� ใดทีไ� ม่ได้อยูใ่ นกลุม่ ของบริษทั เพือ� ผลตอบแทนจากการลงทุน
�. รวมศูนย์กลางด้านงานสนับสนุนต่างๆไว้ท�ี บริษทั พราว เรียล เอสเตท จํากัด (มหาชน)
ปั จจุบนั มีหน่วยงานทีใ� ห้บริการสนับสนุนหลักในงานด้านต่างๆ ดังต่อไปนี�
- ให้การสนับสนุนงานด้านพัฒนาธุรกิจและกลยุทธ์ ประกอบด้วยฝ่ ายพัฒนาธุรกิจและกลยุทธ์
- ให้การสนับสนุนงานด้านพัฒนาโครงการและบริหารโครงการ ประกอบด้วยฝ่ ายออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์,
ฝ่ ายโครงการและก่อสร้าง และฝ่ ายปฎิบตั กิ าร
- ให้การสนับสนุนงานด้านการเงินและบัญชี ประกอบด้วยฝ่ ายบัญชี, ฝ่ ายการเงิน และฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์
- ให้การสนับสนุนงานด้านการตลาดและการขาย ประกอบด้วยฝ่ ายการตลาด และฝ่ ายขาย
- ให้การสนับสนุ นงานด้านอํานวยการ ประกอบด้วยฝ่ ายกฎหมายและกํากับดูแลกิจการ, ฝ่ ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ, ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล, ฝ่ ายจัดซื�อและธุรการ และงานส่วนของ ��� SOCIAL CLUB
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คณะกรรมการบริษทั

คณะกรรมการการตรวจสอบ

คณะกรรมการการบริหาร

ฝ่ ายตรวจสอบภายใน

ประธานเจ้าหน้ าที�บริหาร

สายงาน
พัฒนาธุรกิ จ
และกลยุทธ์

สายงาน
พัฒนาและบริหาร
โครงการ

สายงาน
การตลาด
และขาย

คณะกรรมการสรรหาและ
พิ จารณาค่าตอบแทน

สายงาน
การเงิ นและ
บัญชี

สายงาน
อํานวยการ

(ฉบับทีอ� นุมตั โิ ดยทีป� ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง� ที� �/���� วันที� �� ธันวาคม ���� ให้มผี ลตัง� แต่ วันที� � มกราคม ����)
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
บริษทั พราว เรียล เอสเตท จํากัด (มหาชน) มุง่ เน้นการประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
เป็ นหลัก ซึง� ปัจจุบนั เน้นพัฒนาโครงการในแหล่ง ทําเลทีส� าํ คัญทังกรุ
� งเทพฯ และเมืองท่องเทีย� วชายฝัง� ทะเล
ทัง� นี� ช่วงเริม� กิจการบริษทั ฯมีผลิตภัณฑ์หรือบริการในกลุ่ม คอนโดมิเนียม เพียงอย่างเดียว
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี�

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื�อขาย
โครงการ

สถานที�
ตัง� โครงการ

ประเภท
โครงการ

กรรมสิ ทธิ�
ในที�ดิน

พืน� ที�
โครงการ

จํานวน
หน่ วย

มูลค่า
โครงการ

ระยะเวลา ความคืบหน้ าในการขาย
ในการก่
อสร้าง (ร้อยละของมูลค่าโครงการ)
(ล้านบาท)

โครงการพร้อมอยู่
โครงการโฟคัส เพลิ นจิ ต

สุขมุ วิ ท �
เขตคลองเตย
จังหวัดกรุงเทพฯ

คอนโดมิ เนี ยม

บมจ.
พราว เรียล เอสเตท

1-0-3

132

840

238

3,515

100%
ก่อสร้างเสร็จแล้ว (ปิ ดโครงการไตรมาส
�/����)

โครงการที�ดิน กําลังพัฒนา
โครงการ INTERCONTINENTAL
RESIDENCES HUA HIN

ซอย �� อําเภอหัวหิน
จังหวัด
ประจวบคิ รีขนั ธ์

คอนโดมิ เนี ยม

บจ.หัวหิ น อัลฟ่ า ��

7-2-48.8

ไตรมาส �/���� ถึง
ไตรมาส �/����

ประมาณ ��%

อยู่ระหว่างศึกษา

อยู่ระหว่างศึกษา

โครงการที�ดิน รอการพัฒนา
ที�ดินบริเวณสวนนํ�าวานา นาวา และ
โรงแรมฮอลิ เดย์ อิ นน์ รีสอร์ท
วานา นาวา หัวหิ น

อําเภอหัวหิน
จังหวัด
ประจวบคิ รีขนั ธ์

อยู่ระหว่างศึกษา

บจ.หัวหิ น สกาย
ลิ ฟวิ� ง

5-1-9.05

อยูร่ ะหว่างศึกษา อยูร่ ะหว่างศึกษา

ข้อมูล ณ กุมภาพันธ์ ����

47

โครงการในปัจจุบนั
โครงการ โฟคัส เพลินจิต

ณ �� ธันวาคม ���� คอนโดมีเนียมภายใต้ชอ�ื " โฟคัส เพลินจิต " มีจาํ นวนห้องทีเ� หลือ �� ยูนติ
ซึง� โครงการตัง� อยูบ่ ริเวณใกล้สถานีรถไฟฟ้ าเพลินจิต ในซอยสุขมุ วิท � สามารถเข้า – ออก ได้ทงั � จากทาง
พระรามสี,� สุขมุ วิท และเข้าจากทางลงทางด่วนเพลินจิตฝั ง� ใต้ได้ โดยระหว่างปี ����-���� บริษทั ฯ มีการ
ปรับปรุงห้องพักที�เหลือรวมถึงสิง� อํานวยความสะดวกต่างๆ รวมถึงในไตรมาสที� � ปี ���� บริษทั ฯ
ได้จดั แคมเปญนําเสนอราคาพิเศษสําหรับห้องชุดพร้อมโอมกรรมสิทธิ � ทําให้สามารถขายห้องชุดทีเ� หลือ
และปิ ดการขายโครงการได้ทงหมด
ั�
และสามารถโอนกรรมสิทธิ �ห้องชุด และรับรูร้ ายได้ได้ในไตรมาส � ปี ����
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โครงการในปัจจุบนั
โครงการ INTERCONTINENTAL RESIDENCES HUA HIN

โครงการที�พกั อาศัยระดับลักชัวรี�ซ�ึงบริหารงานโดยเครือโรงแรมระดับโลกอย่าง
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP (IHG) ทีแ� รกในไทย บนทีด� นิ ขนาด � ไร่ � งาน ��.� ตารางวา
ติดชายหาดใจกลางเมืองหัวหิน บนถนนเพชรเกษม ช่วงซอยหัวหิน �� (ตรงข้ามศูนย์การค้า MARKET
VILLAGE) ซึง� ก่อสร้างเป็ นคอนโด LOW RISE 7 ชัน� � อาคาร และคอนโด LOW RISE 4 ชัน� � อาคาร
รวม ��� ยูนิต ทัง� นี�บริษทั ออกแบบโครงการนี�ให้เป็ นลักชัวรี� โดยใช้แบรนด์ INTERCONTINENTAL
ภายใต้ช�อื โครงการ “INTERCONTINENTAL RESIDENCES” โดยมีวตั ถุประสงค์ท�ตี อบสนองความ
ต้องการของกลุ่มลูกค้าระดับสูง เพือ� ส่งมอบประสบการณ์การพักอาศัยทีเ� หนือระดับพร้อมด้วยบริการและ
สิง� อํานวยความสะดวกครบวงจรแบบโรงแรมด้วยมาตรฐานระดับสากลในแบบฉบับของ INTERCONTINENTAL
ในฐานะโครงการที�พ กั อาศัย แห่งแรกของประเทศไทยภายใต้แบรนด์ร ะดับสากลอย่าง
INTERCONTINENTAL HOTELS AND RESORTS ซึง� เป็ นแบรนด์เอ็กซ์คลูซฟี ทีม� เี พียงไม่กแ�ี ห่งของโลก
อีกทัง� ยังเป็ นต้นแบบของการพัฒนาโครงการทีอ� ยู่อาศัยภายใต้แนวคิด “MORE THAN JUST LIVING”
จึงทําให้โครงการ INTERCONTINENTAL RESIDENCES HUA HIN เป็ นทีร� วบรวมไว้ซง�ึ องค์ประกอบทีด� ี
ที�สุดเพื�อสร้างประสบการณ์ การอยู่อาศัยและบริการพิเศษ แต่มากขึน� ด้วยความเป็ นส่วนตัว อีกทัง� การ
ออกแบบภายในโครงการฯ ยังผสมผสานความร่วมสมัยและเอกลักษณ์ของสถาปั ตยกรรมสไตล์โคโลเนียล
และวางอาคารให้ส ามารถมองเห็น วิว ทะเลได้ ตลอดจนมียูนิ ต ที�ม สี ระว่า ยนํ� า ส่ว นตัว และ สิง� อํา นวย
ความสะดวกอืน� ๆ
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ทัง� นี�โครงการ INTERCONTINENTAL RESIDENCES HUA HIN จึงมีจดุ เด่นหลักๆ ดังต่อไปนี�
1. เป็ นโครงการทีพ� กั อาศัยระดับลักซ์ชวั รีภ� ายใต้แบรนด์ INTERCONTINENTAL แห่งแรกและแห่งเดียว
ในประเทศไทย ตัง� อยูบ่ นทําเลทีด� ที ส�ี ดุ ของหัวหิน ซึง� มีราคาสูงในระดับ NEW HIGH เนื�องจากเป็ นทีด� นิ
ริมชายหาดผืนสุดท้ายกลางอําเภอเมืองหัวหิน
2. INTERCONTINENTAL HOTEL GROUP (IHG) ทําสัญญาร่วมกับ พราว เรียล เอสเตท จึงทําให้
โครงการฯมีคณ
ุ สมบัตพิ ร้อมรองรับการให้บริการต่างๆ อาทิเช่น เคาน์เตอร์ CONCIERGE บริเวณล็อบบี,�
ห้องเก็บสัมภาระพร้อมกับพนักงานยกสัมภาระ, รถกอล์ฟรับส่งในบริเวณโครงการฯ รวมไปถึงการให้บริการ
อืน� ๆ เช่น BEACH PAVILION ทีส� ามารถใช้เป็ นสถานทีจ� ดั เลีย� งพร้อมกับบริการจัดเลีย� งจากโรงแรมได้
3. สนับสนุนการใช้ชวี ติ ร่วมกันระหว่างสมาชิกในครอบครัวได้ดว้ ยห้องพักทีม� ขี นาดกว้างและพืน� ทีส� ว่ นกลาง
ทีส� นับสนุนการทํากิจกรรมร่วมกันอาทิเช่น สนามหมากรุก,เขาวงกต เป็ นต้น
4. พืน� ทีส� เี ขียวและส่วนกลางโครงการฯ ประมาณ � ไร่ โดยจัดสรรพืน� ทีป� ระมาณ ��% หรือ ประมาณ
�,��� ตารางเมตร เป็ นสวนขนาดใหญ่, ชายหาดส่วนตัว พร้อมสิง� อํานวยความสะดวกส่วนกลาง อาทิเช่น
สระว่ายนํ� า � สระสําหรับเด็ก ครอบครัว ผู้สูงอายุ และผู้ต้องการออกกําลังกาย รวมถึงสระริมหาด,
ห้องออกกําลังกายที�ซ่อนอยู่ใต้สระว่ายนํ� า (HIDDEN GYM) และสิง� อํานวยความสะดวกอื�นๆ
5. สิทธิพเิ ศษในการใช้บริการจาก �,��� โรงแรมในเครือ INTERCONTINENTAL HOTEL GROUP ทัวโลก
�
และ เอกสิทธิ �จากการเป็ นสมาชิก “PROUD PRIVILEGES” จากธุรกิจในเครือพราวกรุ๊ปและพันธมิตร
อีกทัง� สิทธิในการเข้าใช้บริการ ��� SOCIAL CLUB ซึง� เป็ นคาเฟ่ สไตล์โคโลเนียล ริมชายหาดทีต� งั � อยูต่ ดิ
กับโครงการ INTERCONTINENTAL RESIDENCES HUA HIN
6. ยูนติ หน้ากว้างประมาณ � เมตร พร้อมประตูกระจกแบบ FULL HEIGHT โดยประมาณ ��% ของโครงการ
เป็ นห้องทีส� ามารถเห็นวิวทะเล (SEAVIEW) และสําหรับห้องเพนท์เฮาส์จะมีดา้ นหน้าติดทะเลประมาณ
� เมตร สามารถมองเห็นวิวทะเลได้ ��� องศา
�. บริการระดับสากลด้วยมาตรฐาน INTERCONTINENTAL ซึง� ให้บริการ � วันต่อสัปดาห์ และ �� ชัวโมง
�
อีกทัง� ผูอ้ ยู่อาศัยในโครงการ จะได้รบั บริการมาตรฐานโรงแรมระดับสากล อาทิเช่น บริการ BUTLER,
บริการ CONCIERGE, บริการจัดเตรียมอาหารมือ� พิเศษส่งตรงถึงห้อง, บริการจัดเตรียมเชฟสําหรับ
งานเลีย� งสังสรรค์, บริการแม่บา้ นทําความสะอาด, บริการซักรีดชุดเครือ� งนอน, บริการซ่อมแซมทีอ� ยูอ่ าศัย,
บริการอินเทอร์เน็ตฟรีบริเวณพืน� ทีส� ว่ นกลาง ตลอดจนบริการรถรับส่งไปยังสถานทีส� าํ คัญใกล้โครงการฯ
�. แต่ละอาคารมีจาํ นวนยูนิตต่อ CORRIDOR มากทีส� ดุ � ยูนิต เพือ� ความเป็ นส่วนตัว
�. ทัง� � อาคาร จัดสรรเป็ น � กลุม่ เพือ� เหมาะกับความต้องการทีห� ลากหลาย ประกอบด้วยอาคารสูง � ชัน�
1 อาคารและอาคารสูง � ชัน� � อาคาร ซึง� ทุกยูนิตพร้อมเฟอร์นิเจอร์ครบชุด (FULLY FURNISHED)
ตามมาตรฐานของ INTERCONTINENTAL
��. ระเบียงกว้างเกือบ �� ตร.ม. พร้อม DAY BED เพือ� สามารถเห็นวิวทะเลได้มากทีส� ดุ
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1st

LUXURY RESIDENCES

ภายใตแบรนด อินเตอรคอนติเนนตัล
แหงแรกและแหงเดียวในประเทศไทย บน
ทําเลที่ดีที่สุดของหัวหิน

1 ถึง 10

2

จุดเดน
ที่เหนือระดับ

ผูนําผนึกกําลังบริการระดับโลก

พรอมเติมเต็มประสบการณการใชชีวิตแบบ

MORE THAN JUST LIVING

สิทธิพิเศษในการใชบริการ

5

,900 โรงแรมในเครือทัว่ โลก
Rewards
Club

ผานการเปนสมาชิก

และสิทธิประโยชนมากมายผาน

Proud Privileges

สวนกลาง
อื่นๆ

เชื่อมโยงสมาชิกครอบครัว

3

เจเนอเรชั่น

พื้นที่เปด 70%

ทุกยูนต
ิ หนากวางกวา

พื้นที่สวนกลางกวา

ใหสามารถใชชีวิตรวมกันไดอยางลงตัว

4

บริการระดับโลกดวย
มาตรฐานอินเตอรคอนติเนนตัล

แตละอาคารมีเพียง
เพื่อความเปน
สวนตัวสูงสุด

8

units
per
corridor

เมตร

ไร

เปนสวนขนาดใหญ
และ สระวายนํ้า
กวา 7,000 ตร.ม.

7

6

เต็มอิ่ม วิวทะเล
ผาน ประตูกระจก full height

ระเบียงกวางเกือบ

วัน/สัปดาห/24 ชม.

10

ตร.ม.

พรอม DAYBED เพื่อรับลม
ชมวิวทะเลอยางเต็มที่

ทั้ง

9

อาคาร

จัดสรรเปน 7 กลุม

เหมาะกับความตองการ
ที่หลากหลาย

โครงการในอนาคต
�. ที�ดินว่างเปล่าที�พร้อมพัฒนา
บริษทั ฯ มีทด�ี นิ เปล่าทีซ� อ�ื จากบริษทั วานา นาวา จํากัด ( ตัง� แต่ชว่ งเข้าซือ� กิจการจาก บมจ. โฟคัส
ดีเวลลอปเม้นท์ฯ) เนื�อที� � ไร่ � งาน �.�� ตารางวา เมื�อต้นปี ���� ทีผ� ่านมาโดยคาดว่าจะเริม� พัฒนา
โครงการช่วงปลายปี ���� ทัง� นี�โครงการดังกล่าวพัฒนาบนพืน� ทีบ� ริเวณเดียวกันกับ สวนนํ�า วานา นาวา
และ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท วานา นาวา หัวหิน ซึ�งมองเห็นถึงศักยภาพในการเติบโตในบริเวณ
ดังกล่าวทีเ� กื�อกูลกัน

�. ที�ดินว่างเปล่าที�ต้องการพัฒนา
สํา หรับ การขยายการพัฒนาในอนาคต บริษัทฯ ต้อ งการศึกษาทําเลที�ดินว่างเปล่า
ทัง� ในกรุงเทพฯ และเมืองท่องเที�ยวที�สําคัญๆ ทัง� นี�เน้นศึกษาความเป็ นไปได้ของโครงการที�ส ามารถ
สร้างความแตกต่าง ในการแข่งขันได้ ภายใต้รูปแบบการใช้ชวี ติ ที�ไม่เหมือนใคร เน้ นเข้าถึงกลุ่มลูกค้า
ทีช� อบความแตกต่างและมีกาํ ลังในการใช้จา่ ยทัง� ชาวไทยและชาวต่างชาติ ซึง� ตรงกับแนวความคิดของบริษทั ฯ
คือ “MORE THAN JUST LIVING”

เอกสิทธ� ิ สาํ หรับลูกค้าของโครงการ
โครงการส่วนใหญ่ทบ�ี ริษทั ฯกําลังพัฒนาในปั จจุบนั และในอนาคต ยังมีการสร้างสรรค์เอกสิทธิ �
ให้แก่ลกู บ้านในเรือ� งของการใช้ชวี ติ ทีค� รอบคลุมไลฟ์ สไตล์ทกุ ด้าน ผ่านสิทธิประโยชน์ของ “พราว พริวเิ ลจ”
(PROUD PRIVILEGES) ซึง� ประกอบด้วย โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล หัวหิน รีสอร์ท, โรงแรมอินเตอร์
คอนติเ นนตัล ภูเ ก็ต รีส อร์ท , โรงแรมฮอลิเ ดย์ อิน น์ รีส อร์ท วานา นาวา หัว หิน , ทรูอ ารีน่ า หัว หิน ,
สวนนํ�า วานา นาวา, วานา สกาย, บลูพอร์ต หัวหิน, ��� SOCIAL CLUB (บ้านสไตล์ COLONIAL เก่าแก่
ติดกับโครงการ อินเตอร์คอนติเนนตัล เรสซิเดนเซส หัวหิน ซึ�งปรับปรุงเป็ นคลับเฮ้าส์ตดิ ชายหาด)
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โครงสร้างรายได้
บริษทั ฯ มีโครงสร้างรายได้แยกตามรายประเภทกลุ่มธุรกิจ ได้ดงั ต่อไปนี�

รายได้แยกประเภทธุรกิจ
รายการ
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
รายได้จากงานตามสัญญา
รายได้ทางการเงิน
รายได้อ�นื
รวมรายได้

2562

2563

2561

ล้านบาท

%

ล้านบาท

%

ล้านบาท

%

181.65
0.37
16.18

91.65
0.19
8.16

53.82
31.43
1.26
24.46

48.50
28.32
1.14
22.04

15.91
87.17
0.24
10.82

13.94
76.37
0.21
9.48

198.20 100.00 110.97 100.00 114.14 100.00

ปั จจุบนั หลังจากบริษทั พราว เรียล เอสเตท จํากัด (มหาชน) บริหารงานต่อจากบริษทั
โฟคัสดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชัน� จํากัด (มหาชน) ซึง� เน้นธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็ นหลัก
ทําให้รายได้ธรุ กิจรับเหมาก่อสร้างเริม� ลดลงตัง� แต่ ปี ���� เป็ นต้นมา ทัง� นี�รายได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ในปี ���� เพิม� ขึน� ค่อนข้างมากเนื�องจากบริษทั ฯรับรูร้ ายได้จากการขายห้องชุดของโครงการ โฟคัส เพลินจิต
ในขณะทีร� ายได้อน�ื ๆ ปี ���� ลดลงจากปี ���� เนื�องจากในไตรมาสที� � ปี ���� บริษทั ฯรับรูก้ าํ ไรจากการ
ขายเงินลงทุนในการร่วมค้า
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ปัจจัยความเสี�ยง

ความเสี�ยงด้านการดําเนินธุรกิจ
ความเสี�ยงจากการเปลี�ยนแปลงทางกฎหมาย และกฎระเบียบ ที�อาจมีผลกระทบ
ต่อธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
บริษทั ฯ ดําเนินธุรกิจประเภทพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื�อที�พกั อาศัย โดยอยู่ภายใต้
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎระเบียบ ทีเ� กีย� วข้อง โดยปั จจุบนั มีกฎหมาย และกฎระเบียบ ทีเ� กีย� วข้อง
จํานวนมาก ซึง� มีการเปลีย� นแปลงไปในแต่ละพืน� ที� ตามแต่ภาวะเศรษฐกิจ และนโยบายจากภาครัฐบาล อาทิ
พระราชบัญญัตกิ ารจัดสรรทีด� นิ รวมไปถึงกฎหมายผังเมือง การวางผังจราจร และการจัดพื�นทีค� วบคุม
เป็ นต้น อาจก่อให้เกิดเป็ นความเสีย� งทีม� กี ารปฏิบตั งิ านไม่สอดคล้องต่อกฎหมาย และกฎระเบียบ
ทัง� นี� บริษทั ฯ ได้ตระหนักถึงความเสีย� งดังกล่าว โดยให้มกี ารตรวจสอบกฎหมาย และกฎระเบียบ
ที�เกี�ยวข้องทุกฉบับอย่างเป็ นปั จจุบนั ในทุกพื�นที�ท�มี กี ารพัฒนาโครงการ เพื�อให้การปฏิบตั งิ านตรงตาม
การกําหนดทุกประการ

ความเสี�ยงจากการแข่งขันในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ธุรกิจประเภทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มคี ู่แข่งทางธุรกิจจํานวนมาก ส่งผลให้มกี ารแข่งขันสูงขึน�
ทัง� บริษทั ขนาดเล็กภายนอกตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษทั ขนาดใหญ่ภายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึง� ถือเป็ น
คูแ่ ข่งเป็ นทางตรงทีส� าํ คัญ กอปรกับบริษทั ฯ มีชอ�ื เสียงในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในระยะเวลาไม่นาน
ส่งผลให้ความน่ าเชื�อถือไม่เทียบเท่ากับบริษทั ทีม� ชี �อื เสียงมายาวนานมากเท่าทีค� วร ซึง� ในปั จจุบนั คู่แข่ง
หลายรายมีรูปแบบการพัฒนาที�มคี วามหลากหลาย ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็ นอย่างดี
อีกทัง� บริษทั ต่างๆ มีการจัดทํากลยุทธ์เพื�อกระตุน้ ยอดขายอย่างต่อเนื�อง เพื�อสร้างฐานลูกค้าเพิม� ขึน� และ
ลดจํานวนสินค้าคงเหลือ
โดยบริษทั ฯ มีแนวทางบริหารความเสีย� ง โดยการนําเสนอชือ� บริษทั ฯ ให้เป็ นทีร� จู้ กั มีชอ�ื เสียงเพิม� ขึน�
ในวงกว้างในกลุม่ ลูกค้าของโครงการนัน� ๆ เช่น การลงโฆษณาและการสือ� สารทางการตลาดในนิตยสารและ
สือ� ต่างๆอย่างต่อเนื�อง เพือ� เจาะกลุ่มลูกค้าระดับสูงถึงระดับบน สําหรับโครงการ INTERCONTINENTAL
RESIDENCES HUAHIN ตลอดจนการศึกษาความเป็ นไปในการพัฒนากลยุทธ์เพือ� ตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้า ทัง� ทําเลทีน� ่าสนใจ ระบบขนส่งมวลชน รวมไปถึง นวัตกรรมทีห� ลากหลายนํามาปรับใช้ในโครงการ
ต่อไปในอนาคต เป็ นต้น โดยการบริหารความเสีย� งข้างต้น ทางบริษทั ฯ ตัง� เป้ าทีจ� ะก้าวขึน� มาเป็ นทีบ� ริษทั
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ช�อื นํ าภายใน �-� ปี นับจากนี�
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ความเสี�ยงจากการพึ�งพิงผูถ้ ือหุ้นใหญ่เป็ นหลัก
บริษทั ฯ ดําเนินกิจการโดยมีผูถ้ อื หุน้ ใหญ่คอื ตระกูลลิปตพัลลภ ได้แก่คุณพสุ ลิปตพัลลภ และ
คุณ พราวพุธ ลิป ตพัล ลภ รวมร้อ ยละ ��.�� ของทุ น จดทะเบีย นและเรีย กชํา ระแล้ว (ข้อ มูล ณ วัน ที�
�� กรกฎาคม ����) ส่งผลให้บริษทั ฯ รับความเสีย� งจากการทีผ� ถู้ อื หุน้ รายใหญ่มอี าํ นาจในการควบคุมมติ
การตัดสินใจในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ทัง� ในส่วนของการแต่งตัง� คณะกรรมการ หรือการอนุมตั เิ หตุการณ์ต่างๆ
ของการประชุมเว้นเว้นแต่เรือ� งทีเ� กีย� วข้องกฎหมายหรือข้อบังคับของบริษทั เนื�องจากกําหนดให้ตอ้ งได้รบั
เสียงอนุมตั ิ � ใน � ของทีป� ระชุมผุถ้ อื หุน้ ส่งผลให้ผถู้ อื หุน้ รายอืน� ขาดสิทธิในการรวบรวมเสียงเพือ� การลงมติ
ให้มกี ารตรวจสอบ เป็ นต้น
อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการอิสระ มีหน้าทีใ� นการตรวจสอบ
และพิจารณาความเหมาะสมในการดําเนินธุรกิจ เพือ� ไม่ให้เกิดรายการทีอ� าจส่งผลให้เกิดความขัดแย้ง ซึง� ถือ
การดําเนินการดังกล่าว เพือ� เพิม� ความโปร่งใสต่อการดําเนินธุรกิจของบริษทั ฯ อีกทัง� ยังคงสร้างความเชือ� มัน�
ให้แก่ผถู้ อื หุน้ รายอืน� ว่าจะมีการดําเนินงานอย่างเป็ นธรรม

ความเสี�ยงจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื�อไวรัสโควิด-��
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ� ไวรัสโควิด-�� ในปั จจุบนั ส่งผลให้การดําเนินธุรกิจ
ขาดความคล่องตัว เนื�องจากต้องมีการปรับเปลีย� นแผนการดําเนินงานจากทีม� กี ารวางแผนไว้เดิมทัง� ในส่วน
ของการปฏิบตั งิ านของพนักงานภายในบริษทั ทีม� คี วามจําเป็ นต้องปรับเปลีย� นรูปแบบการดําเนินงานใหม่
เพือ� ให้สอดคล้องกับมาตรการป้ องกันเพือ� ไม่ให้เกิดการติดต่อเชือ� โควิด-�� การวางแผนทางการตลาดทีเ� ดิม
มีการวางแผนทัง� ระยะสัน� และระยะยาว ส่งผลให้มกี ารเปลีย� นแปลงรูปแบบของแผนการตลาดใหม่เพือ� ตอบ
สนองความต้องการของลูกค้าให้มากขึน� รวมไปถึงการขายจากเดิมทีก� ารวางแผนการขายแก่ลกู ค้าต่างประเทศ
โดยในปั จจุบนั ยังไม่เป็ นไปตามเป้ าทีบ� ริษทั ฯ กําหนด
ทางบริษทั ฯ ได้กําหนดแนวทางการบริหารงานในรูปแบบใหม่โดยมุ่งเน้นให้สอดคล้องกับการ
ป้ องกันการติดเชือ� โควิด-�� โดยให้พนักงานปฏิบตั งิ านทีบ� า้ นตนเองได้เพื�อไม่ให้เข้าถึงต่อบุคคลอื�นเพื�อ
อํานวยความสะดวกทางด้านอุปกรณ์ตอ่ พนักงานเพือ� ให้ปฏิบตั งิ านได้อย่างต่อเนื�อง รวมไปถึงให้มกี ารวางแผน
ด้านการตลาดและการขาย โดยมุ่งเน้นไปยังลูกค้าภายในประเทศเป็ นหลัก แต่ยงั ให้ความสําคัญต่อลูกค้า
ชาวต่างชาติโดยให้มกี ารชีแ� จงข้อมูลโครงการให้แก่ตวั แทนขายต่างชาติ เพือ� ให้ทราบถึงรายละเอียดเพือ� ให้
ผูส้ นใจจากต่างประเทศสามารถดําเนินการซือ� ขายร่วมกัน
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ความเสี�ยงจากการประกอบธุรกิจหลัก
ความเสี�ยงจากการสรรหาที�ดิน
ในหลายๆ ครัง� ทีด� นิ ทีม� ศี กั ยภาพ จําเป็ นต้องใช้ทรัพยากรทางการเงินในจํานวนทีส� งู ด้วยทรัพยากร
ทีม� อี ยู่อย่างจํากัดในช่วงเริม� ต้นนี� ทําให้ไม่สามารถทีจ� ะมีจํานวนทีด� นิ ได้ในปริมาณทีม� ากพอ ทีจ� ะรองรับ
อนาคตในระยะกลางและในระยะยาว
โดยบริษทั ฯ ได้ทําการศึกษาแนวทางเพิม� เติมในแนวทางการลงทุนในโครงการใหม่ ซึง� กําหนด
เป็ นแผนธุรกิจ โดยวางแผนทัง� ในระยะสัน� และระยะยาวให้มกี ารพัฒนาโครงการใหม่เพิม� เติม ทัง� ในส่วนของ
คอนโดมิเนียม และโครงการแนวราบ ตามระยะเวลาทีเ� หมาะสม เพือ� ไม่ให้เกิดการพึง� พิงเพียงส่วนใดส่วนหนึ�ง
เท่านัน�

ความเสี�ยงจากแรงงานและการจัดจ้างผู้รบั เหมา
ในปั จจุบนั ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ การสรรหาแรงงานและผูร้ บั เหมาประสบปั ญหาทีม� คี วาม
พร้อมและมีศกั ยภาพสูงประสบปัญหาเป็ นอย่างมาก เนื�องจากการดําเนินธุรกิจในประเภทดังกล่าวมีจาํ นวนมาก
รวมไปถึงการแข่งขันทีค� วามสูงขึน� อีกทัง� บริษทั ฯ มีชอ�ื เสียงในวงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ไม่นานนัก ทําให้
ผูร้ บั เหมาอาจขาดความเชื�อมันในการดํ
�
าเนินงานร่วมกัน หากเปรียบเทียบกับบริษทั ฯ อื�นๆทีม� ชี �อื เสียงมา
อย่างยาวนาน อีกทัง� โครงการทีอ� ยู่ในขัน� ตอนการพัฒนานัน� อยู่ในพืน� ทีต� ่างจังหวัดเป็ นหลัก การเดินทางมี
ระยะเวลานาน ส่งผลให้การแรงงานและผูร้ บั เหมาอาจไม่ให้ความสนใจหากเปรียบเทียบกับการรับงานภายใน
พืน� ทีก� รุงเทพมหานคร รวมไปถึงโครงการในปั จจุบนั ยังมีจาํ นวนน้อย ผูร้ บั เหมาอาจเกิดความไม่มนใจว่
ั � าจะ
มีงานรองรับต่อไปในอนาคต ทําให้การคัดเลือกผูร้ บั เหมาเพื�อทําดําเนินงานร่วมกันเป็ นไปได้ยากมากขึน�
ผลทีต� ามมาอาจทําให้บริษทั ฯ เกิดการก่อสร้างทีล� ่าช้ากว่า และไม่มปี ระสิทธิภาพเพียงพอกับมาตรฐานที�
บริษทั ฯกําหนด
ทางบริษทั ฯ ได้ตระหนักถึงปั ญหาดังกล่าว โดยสร้างความน่ าเชื�อถือให้มากขึน� เพือ� ให้ผรู้ บั เหมา
และบริษทั ฯ รับเหมาก่อสร้างต่างๆ เกิดความสนใจในการดําเนินงานร่วมกัน โดยสร้างความเชือ� มันว่
� าในอนาคต
จะมีโครงการอย่างต่อเนื�อง เพือ� ดึงดูดผูร้ บั เหมาให้ดาํ เนินงานร่วมกับบริษทั ฯ
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ความเสี�ยงจากการพึ�งพิงความสําเร็จจากโครงการในอนาคต
เนื�องจากบริษทั ฯ ได้มบี ทบาทในวงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในระยะเวลาไม่นาน อีกทัง� โครงการ
ในปั จจุบนั ทีอ� ยูใ่ นขัน� ตอนการพัฒนาการก่อสร้างได้แก่ INTERCONTINENTAL RESIDENCES HUA HIN
ซึง� มีเพียงโครงการเดียวเท่านัน� หากไม่นบั รวมโครงการเดิมทีไ� ด้จากการรับช่วงต่อหลังจากการเข้าซือ� กิจการ
บริษทั โฟคัส ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชัน� จํากัด (มหาชน) ส่งผลให้มคี วามคาดหวังต่อโครงการ
INTERCONTINENTAL RESIDENCES HUA HIN เป็ นอย่างมาก เพื�อเป็ นตัวช่วยสร้างความเชื�อมันใน
�
มาตรฐานการบริหารโครงการต่อบุคคลภายนอก อีกทัง� ยังสามารถต่อยอดในการพัฒนาโครงการอืน� ๆต่อไป
โดยในปัจจุบนั ทางบริษทั ฯ กําลังวางแผนพัฒนาโครงการทีจ� ะเกิดขึน� ใหม่ภายในปี ���� ทังโครงการ
�
แนวราบและโครงการแนวสูง รวมไปถึงทําการศึกษาแนวทางเพิม� เติมในแนวทางการลงทุนในโครงการใหม่
ซึ�งกําหนดเป็ นแผนธุรกิจ โดยวางแผนทัง� ในระยะสัน� และระยะยาวให้มกี ารพัฒนาโครงการใหม่เพิม� เติม
ทัง� ในส่วนของคอนโดมิเนียม และโครงการแนวราบ ตามระยะเวลาทีเ� หมาะสม เพือ� ไม่ให้เกิดการพึง� พิงเพียง
ส่วนใดส่วนหนึ�งเท่านัน�

ความเสี�ยงจากการการเงิน
ความเสี�ยงจากความผันผวนทางเศรษฐกิจ
ภาพรวมเศรษฐกิจในปี ���� ในธุรกิจภาคอสังหาริมทรัพย์ ทีผ� า่ นมานัน� ถือว่ามีผลกระทบในด้านลบ
ต่อการพัฒนาเป็ นจํานวนมาก ทัง� การแข่งขันจากหลากหลายบริษทั ฯ ทีย� งั มีการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อย่าง
ต่อเนื�อง ภาวะเศรษฐกิจทีม� กี ารชะลอตัว ส่งผลให้ลกู ค้าชาวไทยมีความกังวลในการใช้จา่ ยเพิม� มากขึน� และ
ปัญหาจากภาวะเศรษฐกิจโลก ซึง� ทําให้ชาวต่างชาติมอี ตั ราส่วนลดลงเมือ� เทียบกับช่วงปีทผ�ี า่ นมา จึงเกิดความเสีย� ง
ทีย� อดขายสินค้าจะเป็ นไปได้ยากมากขึน� ส่งผลต่อทุกบริษทั ฯ ในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
บริษทั ฯ มีการพิจารณาความเป็ นไปได้ทจ�ี ะพัฒนาโครงการเพือ� ให้อยูร่ อดในสภาวะทางเศรษฐกิจ
ในปั จจุบนั ซึง� ได้ทาํ การศึกษาสภาวะทางเศรษฐกิจทีอ� าจจะส่งผลต่อธุรกิจในระยะยาวและความตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้า เพือ� เป็ นการเตรียมความพร้อมและปรับตัวต่อสภาวะการณ์ดงั กล่าว บริษทั ฯ ได้ให้
ความสําคัญและศึกษาการพัฒนาธุรกิจในรูปแบบต่างๆเพิม� ขึ�น โดยบริษัทฯ ได้รบั ความไว้วางใจจาก
INTERCONTINENTAL HOTEL GROUP (IHG) ซึง� เป็ นแบรนด์พฒ
ั นาอสังหาริมทรัพย์ทม�ี ชี อ�ื เสียงระดับโลก
ซึง� ทางบริษทั ฯ ได้ทาํ การมีการพัฒนาโครงการ INTERCONTINENTAL RESIDENCES HUA HIN โดย
โครงการดังกล่าวจะสามารถเพิม� ความมันใจให้
�
แก่บริษทั ฯ และบุคคลภายนอกได้เพิม� มากขึน� และสามารถ
เผชิญต่อสภาวะเศรษฐกิจในปั จจุบนั ได้เป็ นอย่างดี
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ความเสี�ยงจากความเข้มงวดของสถาบันการเงิน
ในช่วงสภาวะทางเศรษฐกิจในช่วงหลายปี ทผ�ี ่านมานัน� มีภาวะทีห� ดตัวลง การพิจารณาเพื�อมอบ
สินเชือ� ให้แก่ผขู้ อกูเ้ พือ� ซือ� ทีพ� กั อาศัยจากสถาบันทางการเงินนัน� มีความเข้มงวดสูงมากขึน� เพือ� เป็ นการป้ องกัน
ลูก ค้า ที�ไ ม่ม ีค วามสามารถในการจ่า ยชํา ระ รวมไปถึง การออกมาตรการกํา กับ ดูแ ลการปล่อ ยสิน เชื�อ
อสังหาริมทรัพย์ (แอลทีว)ี จากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เพือ� เป็ นการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
ส่งผลให้ลกู ค้ามีกาํ ลังทีจ� ะซือ� ห้องพักลดลง ส่งผลโดยตรงรายได้หลักทีจ� ะเกิดขึน� กับบริษทั ฯ อีกทัง� ยังส่งผลให้
การสรรหาเงินทุนเพือ� ใช้ในการบริหารจากสถาบันการเงินเป็ นไปได้ยากมากขึน�
บริษทั ฯ ให้ความสําคัญต่อเหตุการณ์ดงั กล่าว โดยสร้างความน่ าเชื�อถือต่อสถาบันการเงินต่างๆ
ว่าบริษทั ฯ มีความสามารถมากเพียงพอในการจ่ายชําระเงินทุน โดยมีการจัดทําแผนธุรกิจทีเ� หมาะสมและรัดกุม
รวมไปถึงได้ทาํ การสร้างพันธมิตรทางธุรกิจต่อสถาบันทางการเงินหลากหลายแห่ง เพือ� เพิม� ข้อเสนอให้กบั
ลูกค้าสําหรับการพิจารณาการกูซ้ อ�ื และเป็ นการอํานวยความสะดวกให้แก่ลกู ค้าในการติดต่อเพือ� ขอสินเชือ�
ได้อย่างสะดวกมากขึน�
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ข้อมูลหลักทรัพย์และผูถ้ ือหุ้น

ทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ว ณ วันที� �� ธันวาคม ����

บริษทั มีทนุ จดทะเบียน ���,���,��� บาท แบ่งเป็ นหุน้ สามัญจํานวน ���,���,��� หุน้ มูลค่าหุน้ ละ
� บาท ทุนชําระแล้ว ���,���,��� บาท แบ่งเป็ นหุน้ สามัญ ���,���,��� หุน้ มูลค่าหุน้ ละ � บาท
ทัง� นี� บริษทั ไม่มหี นุ้ ประเภทอืน� นอกจากหุน้ สามัญดังกล่าวผูถ้ อื หุน้ ทุกรายจึงมีความเสมอภาค
ในการออกเสียงคือ � หุน้ ต่อ � เสียง

ผูถ้ ือหุ้น
(�) ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ �� อันดับแรก ตามทะเบียนผูถ้ อื หุน้ ล่าสุด ณ วันที� �� กรกฎาคม ���� มีดงั นี�
ลําดับที�

รายชือ� ผูถ้ อื หุน้

จํานวนหุน้ ทีถ� อื (หุน้ )

สัดส่วนการถือหุน้ (%)

�

นายพสุ ลิปตพัลลภ

226,046,445

35.24

�

นางสาวพราวพุธ ลิปตพัลลภ

226,046,444

35.24

3

บริษทั รามคําแหง ��� จํากัด

62,000,000

9.67

4

นายธนินโชตน์ ตันติภณ
ั ฑ์รกั ษ์

13,679,600

2.13

�

นางสาวนันท์นลิน ไพบูลย์ปรีดี

9,634,100

1.50

6

นางสาวกัลยารัตน์ เครือวัลย์

9,000,000

1.40

�

นายสินโชค พิรโิ ยทัยสกุล

7,744,600

1.21

8

นางสาวอรชร เจริญพงศ์อนันต์

5,062,400

0.79

9

นางนภารัตน์ สิหนาทกถากุล

4,525,800

0.71

10

นางสาวปิ ยนันท์ จรัญรัตนศรี

2,890,700

0.45

หมายเหตุ : นายพสุ ลิปตพัลลภ และ นางสาวพราวพุธ ลิปตพัลลภ
เป็ นกรรมการและกรรมการบริหารของบริษทั
(�) ข้อตกลงระหว่างผูถ้ อื หุน้ ใหญ่
-ไม่ม-ี
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การออกหลักทรัพย์อื�น
ใบสําคัญแสดงสิทธิ
ใบสําคัญแสดงสิทธิทจ�ี ะซื�อหุน้ สามัญของบริษทั ครัง� ที� � (PROUD-W2) มีรายละเอียดของ
ใบสําคัญแสดงสิทธิทจ�ี ดั สรร ดังนี�
ประเภทของใบสําคัญแสดงสิทธิ

:

ชนิด
อายุใบสําคัญแสดงสิทธิ
จํานวนทีอ� อกและเสนอขาย
ราคาเสนอขายต่อหน่วย
อัตราการใช้สทิ ธิ
ราคาการใช้สทิ ธิ
ระยะเวลาการใช้สทิ ธิ

:
:
:
:
:
:
:

ใบสําคัญแสดงสิทธิทจ�ี ะซือ� หุน้ สามัญทีอ� อกใหม่ของบริษทั
พราว เรียล เอสเตท จํากัด (มหาชน) ครัง� ที� � (PROUD-W2)
ระบุชอ�ื ผูถ้ อื และสามารถโอนเปลีย� นมือได้
� ปี นับตัง� แต่วนั ทีอ� อก
��,���,��� หน่วย
หน่วยละ � บาท
ใบสําคัญแสดงสิทธิ � หน่วย มีสทิ ธิซอ�ื หุน้ สามัญได้ � หุน้
�.�� บาทต่อหุน้
สามารถใช้สทิ ธิได้ทกุ วันทําการสุดท้ายของไตรมาส
ทัง� นี�การใช้สทิ ธิครัง� สุดท้ายต้องมีระยะเวลาการแจ้งความจํานง
ในการใช้สทิ ธิครัง� สุดท้ายเป็ นระยะเวลา �� วันก่อนวันใช้สทิ ธิ
ครัง� สุดท้าย โดยวันทีใ� ช้สทิ ธิครัง� สุดท้ายจะต้องไม่เกินวันที�
ครบกําหนดอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ

ณ วันที� �� ธันวาคม ���� บริษทั ไม่มใี บสําคัญแสดงสิทธิทย�ี งั ไม่ได้ใช้สทิ ธิคงเหลือ เนื�องจากใบสําคัญแสดงสิทธิ
ครบกําหนดใช้สทิ ธิวนั สุดท้ายแล้วเมือ� วันที� � กรกฎาคม ���� (พ.ศ. ���� : คงเหลือจํานวน ��,���,��� หน่วย)

การเปลีย� นแปลงเกีย� วกับใบสําคัญแสดงสิทธิ
1. เมื�อวันที� �� พฤษภาคม ���� บริษทั มีการปรับสิทธิ (ปรับราคาและอัตราการใช้สทิ ธิ) โดยมีผลการ
ปรับสิทธิดงั กล่าวในวันที� �� พฤษภาคม ����
ราคาการใช้สทิ ธิเดิม
(บาท/หุน้ )
�.��
ราคาการใช้สทิ ธิใหม่
(บาท/หุน้ )
�.���
อัตราการใช้สทิ ธิเดิม
(หน่ วย : หุน้ )
�:�
อัตราการใช้สทิ ธิใหม่
(หน่ วย : หุน้ )
� : �.���
�. เมือ� วันที� �� พฤษภาคม ���� บริษทั มีการเปลีย� นแปลงชือ� ย่อใหม่จาก FOCUS-W2 เป็ น PROUD-W2
ใบสําคัญแสดงสิทธิจาํ นวน �,���,��� หน่วย ได้รบั การจัดสรรเพือ� เสนอขายให้แก่กรรมการ ผูบ้ ริหาร
และพนักงานของบริษทั ตามโครงการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษทั
(ESOP-WARRANT) ในราคาเสนอขายหน่วยละ � บาท อายุใบสําคัญแสดงสิทธิ � ปี นับแต่วนั ทีอ� อกใบสําคัญ
แสดงสิทธิ โดยมีราคาการใช้สทิ ธิคงทีเ� ท่ากับ �.�� บาทต่อหน่ วย และมีอตั ราการใช้สทิ ธิ � หน่ วยใบสําคัญ
แสดงสิทธิมสี ทิ ธิซ�อื หุน้ สามัญได้ � หุน้ โดยจัดสรรมาจากหุน้ สามัญใหม่จํานวนไม่เกิน �,���,��� หุน้ เพื�อ
รองรับการใช้สทิ ธิ ซึง� มีรายละเอียดระยะเวลาการใช้สทิ ธิดงั นี�
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- ระยะเวลาการใช้สทิ ธิกาํ หนดเริม� ใช้สทิ ธิครัง� แรกได้เมือ� ครบกําหนด � ปี นบั แต่วนั ทีอ� อกใบสําคัญ
แสดงสิทธิ และวันใช้สทิ ธิครัง� สุดท้ายคือวันครบกําหนดอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยมีสดั ส่วน
การใช้สทิ ธิดงั นี�
- ภายในกําหนดปี ทส�ี อง อาจใช้สทิ ธิซ�อื หุน้ สามัญได้ในอัตราส่วนไม่เกินกว่าร้อยละ ��
- ภายในกําหนดปี ทส�ี าม อาจใช้สทิ ธิซ�อื หุน้ สามัญได้ในอัตราส่วนไม่เกินกว่าร้อยละ ��
- ภายในกําหนดปี ทส�ี �ี อาจใช้สทิ ธิซ�อื หุน้ สามัญได้ในอัตราส่วนไม่เกินกว่าร้อยละ ��
- ภายในกําหนดปี ทห�ี า้ อาจใช้สทิ ธิซ�อื หุน้ สามัญได้ในอัตราส่วนไม่เกินกว่าร้อยละ ��
และยังสามารถใช้สทิ ธิได้ในวันทําการสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม ของทุกปี
ทัง� นี�ทป�ี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ มีมติเห็นชอบ ให้คณะกรรมการบริษทั สามารถมอบอํานาจให้ประธาน
กรรมการบริหาร หรือกรรมการผูจ้ ดั การ หรือบุคคลใด ๆ ทีไ� ด้รบั มอบหมาย กําหนดวันให้สทิ ธิ ข้อกําหนด
เงือ� นไขและรายละเอียดอื�น ๆ ทีจ� าํ เป็ นสําหรับและทีเ� กีย� วข้องกับการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ
ตามโครงการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อกรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานของบริษทั (ESOP-WARRANT)
ตามมติทป�ี ระชุมคณะกรรมการของบริษทั เมือ� วันที� �� กุมภาพันธ์ ���� ได้มมี ติให้ยกเลิกการออก
และเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิทจ�ี ะซือ� หุน้ สามัญของบริษทั ให้แก่กรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานของบริษทั
ตามโครงการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อกรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานของบริษทั (ESOP-WARRANT)
จํานวน �,���,��� หน่วย และได้ผา่ นการอนุมตั จิ ากทีป� ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ เมือ� วันที� �� เมษายน ���� แล้ว
�. เมือ� วันที� � กรกฎาคม ���� (วันทีค� รบกําหนดใช้สทิ ธิวนั สุดท้าย) ผูถ้ อื ใบสําคัญแสดงสิทธิ PROUD-W2
ได้ใช้สทิ ธิซอ�ื หุน้ สามัญเพิม� ทุนของบริษทั ฯตามใบสําคัญแสดงสิทธิจาํ นวน �� หน่วย โดยจัดสรรเป็ นหุน้ สามัญ
เพิม� ทุนจํานวน �� หุน้ มูลค่าทีต� ราไว้หนุ้ ละ � บาท ในราคาการใช้สทิ ธิหนุ้ ละ �.��� บาท บริษทั ฯได้รบั เงิน
จากการใช้สทิ ธิซอ�ื หุน้ สามัญเพิม� ทุนจํานวน ��� บาท และบริษทั ฯได้ดาํ เนินการจดทะเบียน การเพิม� ทุนชําระ
แล้วดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์เมือ� วันที� �� กรกฎาคม ����

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริษทั จะจ่ายเงินปั นผลไม่น้อยกว่าร้อยละ �� ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีและหลังหักสํารองตามกฎหมาย โดย
คณะกรรมการบริษทั จะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ตอ่ ผูถ้ อื หุน้ เป็ นหลัก เช่น การสํารอง
เงินไว้เพือ� ลงทุนในอนาคต การสํารองเงินไว้เพือ� จ่ายชําระคืนเงินกูย้ มื หรือเป็ นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษทั

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง
รายละเอียดการจ่ายเงิ นปันผล

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

�. กําไร (ขาดทุน) สุทธิ

(��.��) ล้านบาท (��.��) ล้านบาท

(��.��) ล้านบาท

�. จํานวนหุน้ ทีเ� รียกชําระแล้ว

���.�� ล้านบาท ���.�� ล้านบาท

���.�� ล้านบาท

�. เงินปั นผลจ่ายอัตราต่อหุน้

ไม่มกี ารจ่ายเงินปันผล ไม่มกี ารจ่ายเงินปันผล ไม่มกี ารจ่ายเงินปันผล

�. รวมเป็ นเงินจ่ายปั นผลทัง� สิน�

ไม่มกี ารจ่ายเงินปันผล ไม่มกี ารจ่ายเงินปันผล ไม่มกี ารจ่ายเงินปันผล

�. สัดส่วนการจ่ายเงินปั นผล

ไม่มกี ารจ่ายเงินปันผล ไม่มกี ารจ่ายเงินปันผล ไม่มกี ารจ่ายเงินปันผล
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ข้อมูลทัวไปและข้
�
อมูลสําคัญอื�น
ข้อมูลบริษทั หลัก
ชื�อบริษทั

:

บริษทั พราว เรียล เอสเตท จํากัด(มหาชน)

ชื�อย่อหลักทรัพย์

:

PROUD

ประเภทธุรกิจ

:

ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

เลขทะเบียนบริษทั :

0107545000331

ทุนจดทะเบียน

:

���,���,��� หุน้ ณ วันที� �� ธันวาคม ����

ทุนชําระแล้ว

:

���,���,��� บาท ณ วันที� �� ธันวาคม ����

ชนิดของหุ้น

:

หุน้ สามัญ

มูลค่าหุ้น

:

หุน้ ละ � บาท

ที�ตงั � สํานักงานใหญ่ :

เลขที� ��� อาคารต้นสนทาวเวอร์ ชัน� �
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ �����

โทรศัพท์

:

0-2035-0999

โทรสาร

:

0-2035-0998

เว็บไซต์บริษทั

:

WWW.PROUDREALESTATE.CO.TH

จดทะเบียนใน MAI :
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วันที� � ตุลาคม ����

ข้อมูลนิตบิ ุคคลทีบ� ริษทั ถือหุน้ ตัง� แต่รอ้ ยละ �� ขึน� ไปของจํานวนหุน้ ทีจ� ําหน่ ายได้แล้วทัง� หมด
ชื�อบริษทั
ประเภทธุรกิจ
เลขทะเบียนบริษทั
ทุนจดทะเบียน
ทุนชําระแล้ว
ชนิดของหุน้
มูลค่าหุน้
ทีต� งั �

:
:
:
:
:
:
:
:

สัดส่วนการถือหุน้

:

ชื�อบริษทั
ประเภทธุรกิจ
เลขทะเบียนบริษทั
ทุนจดทะเบียน
ทุนชําระแล้ว
ชนิดของหุน้
มูลค่าหุน้
ทีต� งั �

:
:
:
:
:
:
:
:

สัดส่วนการถือหุน้

:

บริษทั หัวหิน อัลฟ่ า �� จํากัด
ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
�������������
���,��� หุน้ ณ วันที� �� ธันวาคม ����
��,���,��� บาท ณ วันที� �� ธันวาคม ����
หุน้ สามัญ
หุน้ ละ ��� บาท
เลขที� ��� อาคารต้นสนทาวเวอร์ ชัน� � ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ �����
��.��%
บริษทั หัวหิน สกาย ลิฟวิง� จํากัด
ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
�������������
��,��� หุน้ ณ วันที� �� ธันวาคม ����
���,��� บาท ณ วันที� �� ธันวาคม ����
หุน้ สามัญ
หุน้ ละ ��� บาท
เลขที� ��� อาคารต้นสนทาวเวอร์ ชัน� � ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ �����
��.��%

บุคคลอ้างอิงอื�นๆ
นายทะเบียนหลักทรัพย์

:

ผูส้ อบบัญชี

:

บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
เลขที� �� ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพฯ �����
โทรศัพท์ �-����-���� , โทรสาร �-����-����
ผูส้ อบบัญชีสาํ หรับรอบปี บญ
ั ชีสน�ิ สุด ณ วันที� �� ธันวาคม ����
นางสาวศิรวิ รรณ สุรเทพินทร์
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาต ทะเบียนเลขที� ����
บริษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด
���/���-��� อาคารเลครัชดา ชัน� �� ถนนรัชดาภิเษก
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร �����
โทรศัพท์ �-����-���� , โทรสาร �-����-����-��
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คณะกรรมการบริษทั
ณ �� ธันวาคม ����

8

2

4

5

6
1

3

ั น์ เมธีวิบลู วุฒิ
1 นายอนุวฒ

5 นายอนุชา สิ หนาทกถากุล

2 นายวีรพงศ์ ไชยเพิ� ม

ั น์ สิ นาเจริญ
6 นายภูมิพฒ

3 นายพสุ ลิ ปตพัลลภ

7 นางสาวอัญชลี บุญทรงษี กลุ

4 นางสาวพราวพุธ ลิ ปตพัลลภ

8 นายไพสิ ฐ แก่นจันทน์

กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการบริษทั
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

รองประธานคณะกรรมการบริษทั
ประธานกรรมการบริหาร

กรรมการบริษทั
กรรมการบริหาร

กรรมการบริษทั
กรรมการบริหาร
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กรรมการบริษทั
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการอิสระ
กรรมการบริษทั
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการอิสระ
กรรมการบริษทั
กรรมการตรวจสอบ

กรรมการบริษทั

7

คณะผูบ้ ริหารบริษทั
ณ �� ธันวาคม ����

นายจันทร จันทราทิ พย์

นางสาวบุษบง พันธุส์ วัสดิ�

นางสาวอโณทัย วรสุนทรารมณ์

รักษาการกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
และ ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
สายงานพัฒนาโครงการ

ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
สายงานการเงินและบัญชี

ผูอ้ าํ นวยการอาวุโสแผนกพัฒนาธุรกิจ
และกลยุทธ์

นายจิ รวัฒน์ เกตุแสง

นางสาวนลิ นฉัตร์ บุตรเลิ ศวิ เศษฐีฐะ

ผูอ้ าํ นวยการแผนกการตลาด

ผูอ้ าํ นวยการแผนกขาย
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รายละเอียดเกี�ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริหาร และเลขานุการบริษทั
นายอนุวฒ
ั น์ เมธีวิบลู วุฒิ (อายุ �� ปี )
วันที�ได้รบั แต่งตัง� เป็ นกรรมการ :
ตําแหน่ ง :
การถือหุ้น :

�� พฤษภาคม ����
กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการบริษทั ,
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธาน
คณะกรรมการ สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการ
คู่สมรส / ผูท้ ี�อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริ ยา
บุตรที�ยงั ไม่บรรลนุิติภาวะ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริ หาร

ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี

คุณวุฒิการศึกษา
• หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• เกียรตินิยมอันดับ � สาขานิตศิ าสตร์จฬุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการอบรม
• หลักสูตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (DAP) รุ่น 104 / 2556
• หลักสูตร หลักสูตรผูบ้ ริหารกระบวนการยุตธิ รรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุน่ ที� �� / ����-����
• หลักสูตร วิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร รุน่ �� / ���� - ����
• หลักสูตร นักปกครองระดับสูง สถาบันดํารงราชานุภาพ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย รุน่ ��
• หลักสูตร นักบริหารงานทีด� นิ ระดับสูง กรมทีด� นิ รุน่ ที� �
ประสบการณ์ทำงาน
การดํารงตําแหน่ งในบริ ษทั จดทะเบียนอื�น
���� - ปั จจุบนั
กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษทั สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จํากัด (มหาชน)
การดํารงตําแหน่ งในกิ จการอื�น (ที�ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน)
���� - ปั จจุบนั
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒดิ า้ นทีด� นิ
กระทรวงการคลัง
���� - ปั จจุบนั
กรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
���� - ปั จจุบนั
สมาชิก
สภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ
���� - ปั จจุบนั
รองประธาน และกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่บริหาร
เจริญโภคภัณฑ์ กรุป๊
ประสบการณ์การทํางานในองค์กรอื�นๆ (ย้อนหลัง � ปี )
���� - ����
ประธานกรรมการบริษทั
บริษทั เจ. เอส. พี. พร็อพเพอร์ต�ี จํากัด (มหาชน)
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นายวีรพงศ์ ไชยเพิ�ม (อายุ �� ปี )
วันที�ได้รบั แต่งตัง� เป็ นกรรมการ :
ตําแหน่ ง :

�� พฤษภาคม ����
รองประธานคณะกรรมการบริษทั และ
ประธานกรรมการบริหาร

การถือหุ้น :

กรรมการ
คู่สมรส / ผูท้ ี�อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริ ยา
บุตรที�ยงั ไม่บรรลนุิติภาวะ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริ หาร

ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี

คุณวุฒิการศึกษา
• วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิศวกรรมสิง� แวดล้อม (วิศวกรรมนํ� าและนํ� าเสีย) สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)
• วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธาสาขาวิศวกรรมโยธา (วิศวกรรมสิง� แวดล้อม) มหาวิทยาลัย MISSOURI-ROLLA,
สหรัฐอเมริกา
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการอบรม
• หลักสูตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (DAP) รุน่ ��� / ����
• หลักสูตร นักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม และการลงทุน (IBID) รุน่ ที� �
• หลักสูตร ผูบ้ ริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน สถาบันวิทยาการพลังงาน รุน่ ที� �
• หลักสูตร ภูมพิ ลังแผ่นดิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุน่ ที� � / ����
• หลักสูตร สําหรับกรรมการบริษทั (DCP) รุน่ ที� ��� / ����
• หลักสูตร การกํากับดูแลกิจการสําหรับกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน รุน่ ที� ��
• ADVANCED SENIOR EXECUTIVE PROGRAM, NORTHWESTERN UNIVERSITY (USA)
• MANAGEMENT DEVELOPMENT PROGRAM, SASIN GRADUATE INSTITUTE OF BUSINESS ADMINISTRATION
OF CHULALONGKORN UNIVERSITY
ประสบการณ์ทำงาน
การดํารงตําแหน่ งในบริ ษทั จดทะเบียนอื�น
���� - ปั จจุบนั
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ธนาคารไอซีบซี ี (ไทย) จํากัด (มหาชน)
การดํารงตําแหน่ งในกิ จการอื�น (ที�ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน)
���� - ปั จจุบนั
ผูเ้ ชีย� วชาญพิเศษด้านการลงทุนอุตสาหกรรมเป้ าหมาย สํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
ประสบการณ์การทํางานในองค์กรอื�นๆ (ย้อนหลัง � ปี )
���� - ����
กรรมการและผูช้ ว่ ยเลขานุการ
คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
���� - ����
ผูว้ า่ การ
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
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นายพสุ ลิปตพัลลภ (อายุ �� ปี )
วันที�ได้รบั แต่งตัง� เป็ นกรรมการ :
ตําแหน่ ง :
การถือหุ้น :

�� พฤษภาคม ����
กรรมการบริษทั และกรรมการบริหาร
กรรมการ
���,���,��� หุน้ (��.��%)
คู่สมรส / ผูท้ ี�อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริ ยา
ไม่ม ี
บุตรที�ยงั ไม่บรรลนุิติภาวะ
ไม่ม ี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริ หาร

พีช� ายของนางสาวพราวพุธ ลิปตพัลลภ

คุณวุฒิการศึกษา
• MSC IN REAL ESTATE INVESTMENT, CASS BUSINESS SCHOOL, UNITED KINGDOM
• BA BUSINESS MANAGEMENT (FINANCE), SECOND CLASS HONORS , UNIVERSITY OF WESTMINSTER,
UNITED KINGDOM
ประวัติการอบรม
• หลักสูตร DIRECTOR ACCREDITATION PROGRAM (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
รุน่ ที� ���/����
ประสบการณ์ทาํ งาน
การดํารงตําแหน่ งในบริ ษทั จดทะเบียนอื�น
-ไม่ม-ี
การดํารงตําแหน่ งในกิ จการอื�น (ที�ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน)
���� - ปั จจุบนั
กรรมการบริษทั
บริษทั หัวหิน อัลฟ่ า �� จํากัด
���� - ปั จจุบนั
กรรมการบริษทั
บริษทั หัวหิน สกาย ลิฟวิง� จํากัด
���� - ����
กรรมการบริษทั
บริษทั ออริจน�ิ พร็อพเพอร์ต�ี จํากัด (มหาชน)
���� - ปั จจุบนั
กรรมการบริษทั และผูก้ ่อตัง�
บริษทั หลักทรัพย์นายหน้าซื�อขายหน่ วยลงทุน
โรโบเวลธ์ จํากัด
���� - ปั จจุบนั
กรรมการบริษทั
บริษทั ไวท์วอเตอร์ เวสต์ เอสอีเอ จํากัด
���� - ปั จจุบนั
กรรมการบริษทั
บริษทั วานา นาวา จํากัด
บริษทั พราว กรุป๊ โฮลดิง� จํากัด
บริษทั พราวด์ ฮอสพิทอลิต�ี จํากัด
บริษทั พราว รีสอร์ท หัวหิน จํากัด
ประสบการณ์การทํางานในองค์กรอื�นๆ (ย้อนหลัง � ปี )
2558 - 2561
VICE PRESIDENT FICC SALES
เดอะ รอยัล แบงก์ อ๊อฟ สกอตแลนด์ (สิงคโปร์
และฮ่องกง) (มหาชน)
2556 - 2558
DIRECTOR FINANCIAL MARKET SALES
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (สิงคโปร์) จํากัด
(มหาชน)
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นางสาวพราวพุธ ลิปตพัลลภ (อายุ �� ปี )
วันที�ได้รบั แต่งตัง� เป็ นกรรมการ :
ตําแหน่ ง :
การถือหุ้น :

�� พฤษภาคม ����
กรรมการบริษทั และกรรมการบริหาร
กรรมการ
���,���,��� หุน้ (��.��%)
คู่สมรส / ผูท้ ี�อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริ ยา
ไม่ม ี
บุตรที�ยงั ไม่บรรลนุิติภาวะ
ไม่ม ี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริ หาร

น้องสาวของนายพสุ ลิปตพัลลภ

คุณวุฒิการศึกษา
• LONDON BUSINESS SCHOOL, UNITED KINGDOM - MSC (DISTINCTION) IN MANAGEMENT
• UNIVERSITY OF OXFORD, UNITED KINGDOM - BA (HONS) IN ECONOMICS AND MANAGEMENT
ประวัติการอบรม
• หลักสูตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (DAP) รุน่ ��� / ����
ประสบการณ์ทำงาน
การดํารงตําแหน่ งในบริ ษทั จดทะเบียนอื�น
-ไม่ม-ี
การดํารงตําแหน่ งในกิ จการอื�น (ที�ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน)
���� - ปั จจุบนั
กรรมการบริษทั
บริษทั หัวหิน อัลฟ่ า �� จํากัด
���� - ปั จจุบนั
กรรมการบริษทั
บริษทั หัวหิน สกาย ลิฟวิง� จํากัด
���� - ปั จจุบนั
กรรมการบริษทั
บริษทั ไวท์วอเตอร์ เวสต์ เอสอีเอ จํากัด
���� - ปั จจุบนั
กรรมการบริษทั
บริษทั วานา นาวา จํากัด
���� - ปั จจุบนั
กรรมการบริษทั
บริษทั พราว กรุป๊ โฮลดิง� จํากัด
���� - ปั จจุบนั
กรรมการบริษทั
บริษทั พราวด์ ฮอสพิทอลิต�ี จํากัด
���� - ปั จจุบนั
กรรมการบริษทั
บริษทั พราว รีสอร์ท หัวหิน จํากัด
���� - ปั จจุบนั
กรรมการบริษทั
บริษทั หัวหิน แอสเสท จํากัด
ประสบการณ์การทํางานในองค์กรอื�นๆ (ย้อนหลัง � ปี )
-ไม่ม-ี
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นายอนุชา สิหนาทกถากุล (อายุ �� ปี )
วันที�ได้รบั แต่งตัง� เป็ นกรรมการ :
ตําแหน่ ง :
การถือหุ้น :

�� พฤษภาคม ����
กรรมการบริษทั และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการ
ไม่ม ี
คู่สมรส / ผูท้ ี�อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริ ยา
ไม่ม ี
บุตรที�ยงั ไม่บรรลนุิติภาวะ
ไม่ม ี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริ หาร

ไม่ม ี

คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (การเงิน), UNIVERSITY OF HOUSTON, TEXAS ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี สาขาบัญชีและการบริหาร, HOUSTON BAPTIST UNIVERSITY, TEXAS ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประวัติการอบรม
• สมาชิกผูท้ รงคุณวุฒอิ าวุโส (FELLOW MEMBER) รุน่ ที� �/����
• หลักสูตร สําหรับกรรมการบริษทั (DCP) รุน่ ที� �/����
ประสบการณ์ทำงาน
การดํารงตําแหน่ งในบริ ษทั จดทะเบียนอื�น
���� - ปั จจุบนั
กรรมการและ
บริษทั อมตะ คอร์อเรชัน� จํากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
การดํารงตําแหน่ งในกิ จการอื�น (ที�ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน)
บริษทั พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื�อการอุตสาหกรรม
���� - ปั จจุบนั
กรรมการบริษทั
ระยอง (ไทย-จีน) จํากัด
���� - ปั จจุบนั
ประธานกรรมการ
บริษทั โฟคัส เวก คอร์ปอเรชัน� จํากัด
บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) � จํากัด
���� - ปั จจุบนั
กรรมการบริษทั
บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) � จํากัด
บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) � จํากัด
���� - ปั จจุบนั
กรรมการ
บริษทั ไร่อาทิตย์ จํากัด
���� - ปั จจุบนั
ประธานกรรมการ
บริษทั ดาต้า อินโมชัน� จํากัด
���� - ปั จจุบนั
กรรมการบริษทั
บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จํากัด
บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ � จํากัด
บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ � จํากัด
บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ � จํากัด
บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ � จํากัด
บริษทั อมตะ เพาเวอร์ (ระยอง) จํากัด
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ประสบการณ์ทำงาน ( ต่อ )
การดํารงตําแหน่ งในกิ จการอื�น (ที� ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน)
���� - ปั จจุบนั
กรรมการบริษทั
บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) � จํากัด
บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) � จํากัด
���� - ปั จจุบนั
รองประธานกรรมการ
บริษทั อมตะ วอเตอร์ จํากัด
���� - ปั จจุบนั
กรรมการบริษทั
บริษทั อมตะ เอเซีย จํากัด
บริษทั อมตะ ซัมมิท เรดดี� บิลท์ จํากัด
บริษทั ��� พร็อพเพอร์ต�ี จํากัด
���� - ปั จจุบนั
กรรมการบริษทั
บริษทั โฟคัส เอนไวรอนเมนทัล จํากัด
���� - ปั จจุบนั
กรรมการบริษทั
บริษทั แคปปิ ตลั โฟคัส จํากัด
���� - ปั จจุบนั
กรรมการบริษทั
บริษทั มูนแดนซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด
ประสบการณ์การทํางานในองค์กรอื�นๆ (ย้อนหลัง � ปี )
���� - ����
ประธานกรรมการและ
ประธานกรรมการบริหาร

บริษทั โฟคัส ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชัน�
จํากัด (มหาชน)
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นายไพสิฐ แก่นจันทน์ (อายุ �� ปี )
วันที�ได้รบั แต่งตัง� เป็ นกรรมการ :
ตําแหน่ ง :
การถือหุ้น :

� ตุลาคม ����
กรรมการบริษทั
กรรมการ
คู่สมรส / ผูท้ ี�อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริ ยา
บุตรที�ยงั ไม่บรรลนุิติภาวะ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริ หาร

ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี

คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาโท/บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาโท/รัฐศาสตร์ WESTERN MICHIGAN UNIVERSITY MICHIGAN
• ปริญญาโท/บริหารการพัฒนา WESTERN MICHIGAN UNIVERSITY MICHIGAN
• ปริญญาตรี/รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการอบรม
• RISK MANAGEMENT COMMITTEE PROGRAM (RMP) รุน่ ที� �/����
• ROLE OF COMPENSATION COMMITTEE PROGRAM (RCC)
• ROLE OF NOMINATION AND GOVERNANCE COMMITTEE PROGRAM (RNG) รุ่นที� �/����
• ADVANCE AUDIT COMMITTEE PROGRAM (AACP) รุ่นที� ��/����
• CERTIFICATE IN HOTEL REAL ESTATE INVESTMENT & ASSET MANAGEMENT 2008
• หลักสูตร สําหรับกรรมการบริษทั (DCP) รุ่นที� ��/����
• นักบริหารระดับสูงธรรมศาสตร์เพื�อสังคม รุ่น � (นมธ. �)
ประสบการณ์ทำงาน
การดํารงตําแหน่ งในบริ ษทั จดทะเบียนอื�น
���� - ปั จจุบนั
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั หลักทรัพย์ เออีซี จํากัด (มหาชน)
การดํารงตําแหน่ งในกิ จการอื�น (ที�ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน)
���� - ปั จจุบนั
กรรมการ
บริษทั เอไอเอ็ม เรียลเอสเตท แมนเนจเม้นท์ จํากัด
���� - ปั จจุบนั
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒดิ า้ นวิชาการ
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประจําโครงการอสังหาริมทรัพย์
���� - ปั จจุบนั
ผูก้ ่อตัง� และผูใ้ ห้คาํ ปรึกษาหลัก
บริษทั ฮอสพิแทลลิที แอดไวซอรี� เซอร์วสิ จํากัด
ประสบการณ์การทํางานในองค์กรอื�นๆ (ย้อนหลัง � ปี )
���� - ����
ประธานเจ้าหน้าทีบ� ริหาร / กรรมการ /
บริษทั แกรนด์ แอสเสท โฮเทลล์ แอนด์ พรอพเพอร์ต�ี
กรรมการบริหาร
จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุ : นายไพสิฐ แก่นจันทน์ ลาออกจากตําแหน่ งกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่, กรรมการบริหาร และเลขานุ การบริษทั
โดยมีผลตัง� แต่วนั ที � � ธันวาคม ���� เป็ นต้นไป
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นายภูมิพฒ
ั น์ สินาเจริญ (อายุ �� ปี )
วันที�ได้รบั แต่งตัง� เป็ นกรรมการ :
ตําแหน่ ง :

�� พฤษภาคม ����
กรรมการอิสระ, กรรมการบริษทั , กรรมการตรวจสอบ,
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
การถือหุ้น :
กรรมการ
คู่สมรส / ผูท้ ี�อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริ ยา
บุตรที�ยงั ไม่บรรลนุิติภาวะ
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริ หาร

ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี

คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาโทบริหารธุรกิจ THUNDERBIRD SCHOOL OF GLOBAL MANAGEMENT ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรีสาขาเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการอบรม
• หลักสูตร DIRECTOR ACCREDITATION PROGRAM (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) รุน่ ที� ��/����
• หลักสูตร COMPANY SECRETARY PROGRAM (CSP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) รุน่ ที� ��/����
• LEADING IN DISRUPTIVE WORLD (INNOVATION), STANFORD UNIVERSITY, USA
• DESIGN THINKING, STANFORD UNIVERSITY
• หลักสูตร STRATEGIC BOARD MASTER CLASS (SBM) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) รุน่ ที� �/����
ประสบการณ์ทำงาน
การดํารงตําแหน่ งในบริ ษทั จดทะเบียนอื�น
���� - ปั จจุบนั
กรรมการบริษทั และ กรรมการตรวจสอบ
บริษทั ฟอร์จนู พาร์ท อินดัสตรี� จํากัด (มหาชน)
การดํารงตําแหน่ งในกิ จการอื�น (ที�ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน)
���� - ปั จจุบนั
กรรมการ
องค์การสุรา กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง
ประสบการณ์การทํางานในองค์กรอื�นๆ (ย้อนหลัง � ปี )
���� - ����
รองประธานกรรมการบริหาร
บริษทั พีทจี ี เอ็นเนอยี จํากัด (มหาชน)
���� - ����
รองกรรมการผูอ้ าํ นวยการ สายงานทรัพยากรบุคคล/ บริษทั เอพี (ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน)
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูอ้ าํ นวยการ สายการเงินและการบัญชี
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นางสาวอัญชลี บุญทรงษี กลุ (อายุ �� ปี )
วันที�ได้รบั แต่งตัง� เป็ นกรรมการ :
ตําแหน่ ง :
การถือหุ้น :

�� พฤษภาคม ����
กรรมการอิสระ, กรรมการบริษทั และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
ไม่ม ี
คู่สมรส / ผูท้ ี�อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริ ยา
ไม่ม ี
บุตรที�ยงั ไม่บรรลนุิติภาวะ
ไม่ม ี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริ หาร

ไม่ม ี

คุณวุฒิการศึกษา
• วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาการเงิน มหาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์
• ปริญญาตรีบริหารธุรกิจสาขาการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการอบรม
• หลักสูตร ACADEMY OF BUSINESS CREATIVITY สถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
รุน่ ที� �/����
• หลักสูตร ผูบ้ ริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที� ��/����
• หลักสูตร ผูบ้ ริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน สถาบันวิทยาการพลังงาน รุ่นที� ��
ประสบการณ์ทำงาน
การดํารงตําแหน่ งในบริ ษทั จดทะเบียนอื�น
-ไม่ม-ี
การดํารงตําแหน่ งในกิ จการอื�น (ที�ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน)
���� - ปั จจุบนั
MD & HEAD, GLOBAL BANKING, THAILAND ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน)
ประสบการณ์การทํางานในองค์กรอื�นๆ (ย้อนหลัง � ปี )
2558 - 2560
MD & HEAD, FINANCIAL MARKETS, THAILAND ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน)
2555 - 2558
MD & HEAD, CORPORATES, THAILAND
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน)
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นายจันทร จันทราทิพย์ (อายุ �� ปี )
ตําแหน่ ง :

รักษาการกรรมการผูจ้ ดั การผูจ้ ดั การใหญ่,เลขานุการบริษทั
และ ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่สายงานพัฒนาโครงการ
การถือหุ้น :
ผูบ้ ริ หาร
���,��� หุน้
คู่สมรส / ผูท้ ี�อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริ ยา
ไม่ม ี
บุตรที�ยงั ไม่บรรลนุิติภาวะ
ไม่ม ี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ไม่ม ี

คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์
ประสบการณ์ทำงาน
���� - ปั จจุบนั
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
สายงานพัฒนาโครงการ
���� - ปั จจุบนั
กรรมการบริษทั
���� - ปั จจุบนั
กรรมการบริษทั
���� - ����
กรรมการผูจ้ ดั การ
���� - ����
ผูอ้ ํานวยการฝ่ ายพัฒนาโครงการ
���� - ����
รองผูอ้ ํานวยการฝ่ ายบริหารโครงการ
���� - ����
ผูอ้ ํานวยการฝ่ ายพัฒนาโครงการ

บริษทั พราว เรียล เอสเตท จํากัด (มหาชน)
บริษทั หัวหิน อัลฟ่ า �� จํากัด
บริษทั หัวหิน สกาย ลิฟวิง� จํากัด
บริษทั พาร์ค ออริจน�ิ จํากัด
บริษทั พราว เรสซิเด้นท์ จํากัด
บริษทั นารายณ์ พร็อพเพอตี� จํากัด
บริษทั พลัส พร็อพเพอตี� จํากัด

หมายเหตุ : นายจันทร จันทราทิพย์ ได้รบั แต่งตัง� เข้าดํารงตําแหน่งรักษาการกรรมการผูจ้ ดั การผูจ้ ดั การใหญ่และเลขานุการ
บริษทั โดยมีผลตัง� แต่วนั ที � � ธันวาคม ���� เป็ นต้นไป
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นางสาวบุษบง พันธุส์ วัสด� ิ (อายุ �� ปี )
ตําแหน่ ง :
การถือหุ้น :

ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่สายงานการเงินและบัญชี
ผูบ้ ริ หาร
คู่สมรส / ผูท้ ี�อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริ ยา
บุตรที�ยงั ไม่บรรลนุิติภาวะ
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริ หาร

ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์ทำงาน
���� - ปั จจุบนั
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
บริษทั พราว เรียล เอสเตท จํากัด (มหาชน)
สายงานการเงินและบัญชี
���� - ����
รักษาการกรรมการผูจ้ ดั การ
บริษทั เซเว่น ยูทลิ ติ ส�ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน)
สายงานบัญชีและการเงิน
���� - ����
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบัญชี
บริษทั เซเว่น ยูทลิ ติ ส�ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน)
���� - ����
ผูช้ ว่ ยผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบัญชี
บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน)
���� - ����
ผูจ้ ดั การ II
บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด

นางสาวอโณทัย วรสุนทรารมณ์ (อายุ �� ปี )
ตําแหน่ ง :
การถือหุ้น :

ผูอ้ าํ นวยการอาวุโสแผนกพัฒนาธุรกิจและกลยุทธ์
ผูบ้ ริ หาร
คู่สมรส / ผูท้ ี�อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริ ยา
บุตรที�ยงั ไม่บรรลนุิติภาวะ
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริ หาร

ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี

คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์
ประสบการณ์ทำงาน
���� - ปั จจุบนั
ผูอ้ าํ นวยการอาวุโส แผนกพัฒนาธุรกิจ บริษทั พราว เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน)
และกลยุทธ์
���� - ����
ผูอ้ าํ นวยการ ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ
บริษทั เฟรแกรนท์ พร๊อพเพอร์ต�ี จํากัด (มหาชน)
���� - ����
ผูจ้ ดั การอาวุโส ฝ่ ายพัฒนาโคงการและ บริษทั พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน)
ผลิตภัณฑ์สายงานคอนโด
���� - ����
วิศวกรควบคุมต้นทุน
บรัท เคพีเค ควอนติต�ี เซอร์เวย์เยอร์ (ประเทศไทย) จํากัด
���� - ����
วิศวกรสํานักงาน
บริษทั ดี.เค.เจ. คอนสรัคชัน� จํากัด
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นายจิรวัฒน์ เกตุแสง (อายุ �� ปี )
ตําแหน่ ง :
การถือหุ้น :

ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายการตลาด
ผูบ้ ริ หาร
คู่สมรส / ผูท้ ี�อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริ ยา
บุตรที�ยงั ไม่บรรลนุิติภาวะ
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริ หาร

คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประสบการณ์ทำงาน
���� - ปั จจุบนั
ผูอ้ าํ นวยการ ฝ่ ายการตลาด
���� - ����
ผูอ้ าํ นวยการ ฝ่ ายการตลาด - ขาย
���� - ����
ผูอ้ าํ นวยการอาวุโส ฝ่ ายการตลาด - ขาย
���� - ����
ผูอ้ าํ นวยการ ฝ่ ายการตลาด
���� - ����
ผูอ้ าํ นวยการ ฝ่ ายการตลาด - ขาย
���� - ����
ผูจ้ ดั การทัวไป
� - การตลาดโครงการ
���� - ����
ผูอ้ าํ นวยการ ฝ่ ายสือ� สารการตลาด
���� - ����
ผูจ้ ดั การอาวุโส ฝ่ ายการตลาด
���� - ����
ผูจ้ ดั การ ฝ่ ายการตลาด
���� - ����
เจ้าหน้าทีก� ารตลาด

ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี

บริษทั พราว เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน)
บริษทั ฮาบิแทท กรุป๊ จํากัด
บริษทั ออริจน�ิ พร็อพเพอร์ต�ี จํากัด (มหาชน)
บริษทั ทีซี ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด
บริษทั แปซิฟิค สตาร์ ประเทศไทย จํากัด
บริษทั แมกโนเลีย ควอลิต�ี ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชัน� จํากัด
บริษทั อมารี เอ็ซเทท จํากัด
บริษทั แปลน เอสเตท จํากัด
บริษทั เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซงิ� จํากัด (มหาชน)
บริษทั ศุภาลัย จํากัด (มหาชน)

นางสาวนลินฉัตร์ บุตรเลิศวิเศษฐีฐะ (อายุ �� ปี )
ตําแหน่ ง :
การถือหุ้น :

ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายขาย
ผูบ้ ริ หาร
คู่สมรส / ผูท้ ี�อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริ ยา
บุตรที�ยงั ไม่บรรลนุิติภาวะ
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริ หาร

ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี

คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ เอก ภาษาอังกฤษสือ� สารธุรกิจ โทภาษาจีน มหาวิทยาลัยสยาม
ประสบการณ์ทำงาน
���� - ปั จจุบนั
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายขาย
บริษทั พราว เรียล เอสเตท จํากัด (มหาชน)
���� - ����
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายขายและตลาด
บริษทั เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน)
���� - ����
ผูช้ ว่ ยอํานวยการฝ่ ายขายและตลาด
บริษทั ไนท์แฟร้ง ชาร์เตอร์ ประเทศไทย จํากัด
���� - ����
ผูจ้ ดั การฝ่ ายขาย
บริษทั ควอลิต�ี เฮ้าส์ จํากัด(มหาชน)
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โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของ บริษัท พราว เรียล เอสเตท จํากัด (มหาชน) ประกอบด้วย
คณะกรรมการบริษทั และ คณะกรรมการชุดย่อย � คณะ คือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
บริหาร และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษทั

คณะกรรมการการตรวจสอบ

คณะกรรมการการบริหาร

ฝ่ ายตรวจสอบภายใน

ประธานเจ้าหน้ าที�บริหาร

สายงาน
พัฒนาธุรกิ จ
และกลยุทธ์

สายงาน
พัฒนาและบริหาร
โครงการ

สายงาน
การตลาด
และขาย

คณะกรรมการสรรหาและ
พิ จารณาค่าตอบแทน

สายงาน
การเงิ นและ
บัญชี

สายงาน
อํานวยการ
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คณะกรรมการบริษทั พราว เรียล เอสเตท จํากัด (มหาชน)
คณะกรรมการบริษทั ณ วันที� �� ธันวาคม ���� ประกอบด้วยกรรมการจํานวน � ท่าน ดังนี�
ลําดับ

รายชื�อ

�.

นายอนุวฒ
ั น์ เมธีวบิ ลู วุฒ ิ

�.
�.
�.
�.
�.

นายวีรพงศ์ ไชยเพิม�
นายพสุ ลิปตพัลลภ
นางสาวพราวพุธ ลิปตพัลลภ
นายอนุชา สิหนาทกถากุล
นายภูมพิ ฒ
ั น์ สินาเจริญ

�.
�.

นางสาวอัญชลี บุญทรงษีกลุ
นายไพสิฐ แก่นจันทน์

ตําแหน่ ง
กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการบริษทั ,
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
รองประธานคณะกรรมการบริษทั และ ประธากรรมการบริหาร
กรรมการบริษทั และกรรมการบริหาร
กรรมการบริษทั และกรรมการบริหาร
กรรมการบริษทั และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ, กรรมการบริษทั , กรรมการตรวจสอบ,
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ, กรรมการบริษทั และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริษทั

โครงสร้างคณะกรรมการบริษทั
ณ วันที� �� ธันวาคม ���� บริษทั มีคณะกรรมการของบริษทั จํานวน � คน ดังนี�
ลําดับ

ชื�อ-นามสกุล

ตําแหน่ ง

1.

นายอนุวฒ
ั น์ เมธีวบิ ลู ย์วฒ
ุ ิ

ประธานคณะกรรมการบริษทั

2.

นายวีรพงศ์ ไชยเพิม�

รองประธานคณะกรรมการบริษทั

3.

นายอนุชา สิทหนาทกถากุล

กรรมการบริษทั

4.

นายพสุ ลิปตพัลลภ

กรรมการบริษทั

5.

นางสาวพราวพุธ ลิปตพัลลภ

กรรมการบริษทั

6.

นางสาวอัญชลี บุญทรงษีกุล

กรรมการบริษทั

7.

นายภูมพิ ฒ
ั น์ สินาเจริญ

กรรมการบริษทั

8.

นายไพสิฐ แก่นจันทน์

กรรมการบริษทั

หมายเหตุ : นายไพสิฐ แก่นจันทน์ ลาออกจากตําแหน่งกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่, กรรมการบริหาร และเลขานุการบริษทั
โดยมีผลตัง� แต่วนั ที � � ธันวาคม ���� เป็ นต้นไป
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หลักเกณฑ์การสรรหาและการแต่งตัง� กรรมการบริษทั
กรรมการบริษทั มีคุณสมบัตแิ ละประสบการณ์ตามทีบ� ริษทั ต้องการและไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตาม
พระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. ���� พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.����
และกฎหมายอื�นทีเ� กีย� วข้อง โดยกรรมการต้องมีเวลาอย่างเพียงพอ อุทศิ ความรูค้ วามสามารถปฏิบตั หิ น้าที�
ให้แก่บริษทั โดยบริษทั มีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลทีจ� ะแต่งตัง� เป็ นกรรมการ ตามข้อบังคับของบริษทั
โดยสรุปดังนี�
�) กรรมการทุกคนต้องมีคณ
ุ สมบัตติ ามทีก� าํ หนดไว้ในกฎระเบียบต่างๆ ตลอดจนมีคณ
ุ สมบัตติ ามทีก� าํ หนด
ไว้ในข้อบังคับของบริษทั
�) ต้องสําเร็จการศึกษาอย่างน้อยชัน� ปริญญาตรีในสาขาใดก็ได้
3) เป็ นผูม้ คี วามรูใ้ นกิจการของบริษทั และสามารถอุทศิ เวลาได้อย่างเพียงพอ ตลอดจนใช้ความรูค้ วามสามารถ
ทีม� เี พือ� ประโยชน์ของบริษทั
�) เป็ นผูม้ คี วามซื�อสัตย์สจุ ริตและมีคณ
ุ ธรรมสูง
�) กรรมการต้องไม่ดาํ รงตําแหน่งเป็ นกรรมการในบริษทั ทีจ� ดทะเบียนอืน� ๆ เกินกว่า � แห่ง

กระบวนการในการแต่งตัง� กรรมการ
คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็ นผูส้ รรหา
และพิจารณาคัดเลือก บุคคลทีม� คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ
สอดคล้องกับคุณสมบัตทิ บ�ี ริษทั ฯ กําหนด และเสนอให้คณะกรรมการบริษทั ฯ พิจารณาแต่งตัง� หรือเสนอ
ขออนุ มตั จิ ากทีประชุมผูถ้ อื หุน้ ตามข้อบังคับของ บริษทั ฯ ในการสรรหาบุคคลทีม� คี ุณสมบัตเิ หมาะสมนัน�
จะพิจารณาจากช่องทางดังต่อไปนี�
�) การเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ เสนอชื�อบุคคลเพือ� เข้ารับการพิจารณาเลือกตัง� เป็ นกรรมการบริษทั ฯ ล่วงหน้า
ก่อนการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี ตงั � แต่วนั ที� � มกราคม ���� ถึง �� กุมภาพันธ์ ���� ตามหลักเกณฑ์
และเงือ� นไข ซึง� ได้ประกาศไว้บนเว็บไซต์ของบริษทั ฯ
�) บุคคลทีไ� ด้รบั คําแนะนําจากกรรมการบริษทั ฯ หรือทีป� รึกษาอิสระภายนอก
�) เปิ ดโอกาสให้คณะกรรมการแต่ละท่านเสนอชือ� บุคคลทีพ� จิ ารณาแล้วเห็นว่าเป็ นผูท้ เ�ี หมาะสม คณะกรรม
การสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะพิจารณาทบทวนทักษะและคุณลักษณะของกรรมการ (SKILL AND
CHARACTERISTIC) และองค์ประกอบโดยรวมของคณะกรรมการบริษทั ฯให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และ
ทิศทางในการดําเนินธุรกิจของบริษทั ฯ รวมทังพิ
� จารณาความหลากหลาย ทังในด้
� านของทักษะ ประสบการณ์
ความรูค้ วามเชีย� วชาญ ความเป็ นอิสระและ ความสามารถเฉพาะด้านอื�น ๆโดยไม่จาํ กัดอายุและเพศของ
กรรมการ
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วาระการดํารงตําแหน่ ง
กําหนดให้กรรมการบริษทั ดํารงตําแหน่งคราวละ � ปี และเมือ� ครบกําหนดออกตามวาระอาจได้รบั
การพิจารณาเลือกตัง� ให้เป็ นกรรมการบริษทั ต่อไปได้
ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ สามัญประจําปี ทุกครัง� ให้กรรมการบริษทั ออกจากตําแหน่ งจํานวน � ใน �
ของจํานวนกรรมการในขณะนัน� ถ้าจํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวน
ใกล้ทส�ี ดุ กับส่วน � ใน �
กรรมการบริษทั ทีจ� ะต้องออกจากตําแหน่งในปี แรกและปี ทส�ี องภายหลังจดทะเบียนบริษทั นัน� ให้จบั
สลากกัน ส่วนปี หลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการบริษทั คนทีอ� ยู่ในตําแหน่ งนานทีส� ุดนัน� เป็ นผูอ้ อกจากตําแหน่ ง
นอกจากการพ้นจากตําแหน่ งตามวาระดังกล่าวแล้ว กรรมการบริษทั อาจพ้นจากตําแหน่ งเมื�อ
�) ตาย
�) ลาออก
3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษทั มหาชนจํากัด และ/หรือกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
�) ทีป� ระชุมผูถ้ อื หุน้ ลงมติให้กรรมการบริษทั คนใดออกจากตําแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้
ด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสีข� องจํานวนผูถ้ อื หุน้ ซึง� มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
และมีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึง� หนึ�งของจํานวนหุน้ ทีถ� อื โดยผูถ้ อื หุน้ ทีม� าประชุมและมีสทิ ธิ
ออกเสียงลงคะแนน
�) ศาลมีคาํ สังให้
� ออก
กรรมการบริษทั คนใดจะลาออกจากตําแหน่ งให้ย�นื ใบลาออกต่อประธานคณะกรรมการบริษทั
ในกรณีทต�ี าํ แหน่งกรรมการบริษทั ว่างลงเพราะเหตุอน�ื นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษทั
แต่งตัง� บุคคลซึง� มีคณ
ุ สมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็ นกรรมการบริษทั แทนในการประชุม
คณะกรรมการบริษทั คราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการบริษทั ผูน้ นั � จะเหลือน้อยกว่า � เดือน คณะกรรมการ
บริษทั จะไม่แต่งตัง� กรรมการบริษทั ทีว� า่ งลงทดแทนก็ได้ กรรมการบริษทั ทีไ� ด้รบั การแต่งตัง� ทดแทนจะอยูใ่ น
ตําแหน่งได้เพียงเท่าวาระทีย� งั เหลืออยูข่ องกรรมการบริษทั ซึง� ตนแทน

การดํารงตําแหน่ งกรรมการในบริษทั จดทะเบียน
คณะกรรมการบริษทั มีการกําหนดนโยบายจํากัดจํานวนบริษทั จดทะเบียนทีก� รรมการแต่ละคนดํารง
ตําแหน่ งได้ไม่เกิน � แห่ง โดยไม่มขี อ้ ยกเว้น เนื�องจากพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็ นจํานวนทีก� รรมการทุกคน
สามารถอุทศิ เวลาเข้าประชุมได้อย่างสมํ�าเสมอ
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่อาจไปดํารงตําแหน่งกรรมการทีบ� ริษทั อืน� ได้ แต่ตอ้ งไม่เป็ นอุปสรรคต่อการ
ปฏิบตั หิ น้าทีก� รรมการผูจ้ ดั การใหญ่ของบริษทั ฯ โดยกิจการนัน� ต้องไม่กอ่ ให้เกิดความขัดแย้งของผลประโยชน์
ต่อบริษทั ฯ
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หน้ าที�และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั
�. บริหารกิจการให้เป็ นไปเพือ� ประโยชน์ทด�ี ที ส�ี ดุ แก่ผถู้ อื หุน้ (FIDUCIARY DUTY) โดยยึดถือแนวปฎิบตั ิ
สําคัญ � ประการ คือ
�.� การปฏิบตั หิ น้าทีด� ว้ ยความรับผิดชอบ ระมัดระวังและรอบคอบ (DUTY OF CARE)
�.� การปฏิบตั หิ น้าทีด� ว้ ยความซื�อสัตย์สจุ ริต (DUTY OF LOYALTY)
�.� การปฏิบตั ติ ามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษทั มติคณะกรรมการบริษทั และมติทป�ี ระชุม
ผูถ้ อื หุน้ (DUTY OF OBEDIENCE)
�.� การเปิ ดเผยข้อมูลต่อผูถ้ อื หุน้ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ตรวจสอบได้ และทันเวลา
(DUTY OF DISCLOSURE)
�. กําหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการในเรือ� งจํานวนกรรมการ สัดส่วนกรรมการอิสระ รวมทัง� คุณสมบัติ
ทีห� ลากหลาย เพือ� ให้เหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจของบริษทั
3. กําหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจของบริษทั โดยมีการทบทวนและอนุมตั เิ ป็ นประจําทุกปี
4. พิจารณาแผนในการดําเนินงาน งบประมาณ เป้ าหมาย และนโยบายในการดําเนินธุรกิจ ตลอดจนพัฒนาขีดความ
สามารถของบริษทั
�. ติดตามดูแลให้มกี ารนํากลยุทธ์ของบริษทั ไปปฏิบตั ิ และติดตามการวัดผลการดําเนินงานของบริษทั โดยกําหนด
ให้มกี ารรายงานผลการดําเนินงานของหน่วยธุรกิจและภาพรวมของบริษทั อย่างสมํ�าเสมอ รวมทัง� ให้นโยบายเพือ�
การพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงานของธุรกิจ โดยคํานึงถึงความปลอดภัยและสุขอนามัย ความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิง� แวดล้อม ตลอดจนการพัฒนาพนักงานของบริษทั
6. อุทศิ เวลาและความมานะพยายามให้แก่บริษทั โดยไม่แสวงหาผลประโชน์ให้แก่ตนเองหรือผูอ้ น�ื และไม่ดาํ เนินการ
ใดๆ ทีเ� ป็ นการขัดแย้งหรือแข่งขันกับผลประโยชน์ของบริษทั
�. จัดการบริษทั ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษทั มติคณะกรรมการบริษทั และมติของที�
ประชุมผูถ้ อื หุน้ ด้วยความสุจริตและด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง รอบคอบเพือ� ประโชน์สงู สุดของบริษทั และ
เป็ นธรรมต่อผูท้ เ�ี กีย� วข้อง
8. กํากับดูแลกิจการบริษทั ให้สอดคล้องกับแนวทางของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพือ� กําหนดแนวทางสําหรับดําเนินธุรกิจ กํากับดูแลเพือ� ทําให้มนใจว่
ั � าได้ม ี
การปฏิบตั ติ ามและเป็ นแบบอย่างในการปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณของบริษทั
9. ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีจติ สํานึกในจริยธรรมและคุณธรรม และปฏิบตั ติ ามหลักการกํากับดูแลกิจการ
จรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้านคอร์รปั ชันของบริ
�
ษทั และส่งเสริมให้มคี วามตระหนักถึงความสําคัญของระบบ
ควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในเพือ� ลดความเสีย� งด้านการใช้อาํ นาจโดยไม่ชอบ และป้ องกันการกระทํา
ผิดกฎหมาย
��. ปกป้ องสิทธิประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ ทัง� รายใหญ่และรายย่อยอย่างเป็ นธรรม ตลอดจนสนับสนุนผูถ้ อื หุน้ ในการใช้
สิทธิปกป้ องผลประโยชน์ของตนและดูแลให้ขอ้ มูลสําคัญทีถ� ูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ตรวจสอบได้และทันเวลา
��. ตระหนักถึงบทบาทหน้าทีค� วามรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั เคารพสิทธิและปฏิบตั ติ ่อผูถ้ อื หุน้ และผูม้ ี
ส่วนได้เสียทุกฝ่ ายอย่างเป็ นธรรมและโปร่งใส กํากับดูแลให้มกี ระบวนการและช่องทางในการรับและจัดการกับข้อ
ร้องเรียนของผูท้ ป�ี ระสงค์จะแจ้งเบาะแสหรือผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่ ายอย่างมีประสิทธิผล และเปิ ดโอกาสให้ผมู้ สี ว่ นได้
เสียทุกฝ่ ายสามารถติดต่อ / ร้องเรียนในเรือ� งทีอ� าจเป็ นปั ญหากับคณะกรรมการได้โดยตรง
��. พิจารณาแผนพัฒนาผูบ้ ริหารระดับสูงและแผนสืบทอดตําแหน่งกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ และกํากับดูแลให้มกี าร
ประเมินผลการปฏิบตั งิ านของผูบ้ ริหารระดับสูง และแผนสืบทอดตําแหน่งกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ และกํากับดูแล
ให้มกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ านของผูบ้ ริหารระดับสูงทีม� ปี ระสิทธิผลเป็ นประจําทุกปี และมีระบบการพิจารณา
กําหนดค่าตอบแทนแก่ผบู้ ริหารระดับสูง ทีร� อบคอบ โปร่งใส สอดคล้องกับความรับผิดชอบและผลการดําเนินงาน
เพือ� ก่อให้เกิดแรงจูงใจทัง� ในระยะสัน� และระยะยาว
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13. ประเมินผลการปฏิบตั หิ น้าทีข� องคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อย และคณะกรรมการแต่ละคน
เป็ นประจําทุกปี รวมทัง� ติดตามผลการประเมินของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อยเพือ� พิจารณา
ร่วมกันในคณะกรรมการบริษทั และทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบตั หิ น้าทีข� องกรรมการบริษทั และกรรมการ
ชุดย่อยเป็ นประจําสมํ�าเสมอ
14. กํากับดูแลให้มกี ระบวนการสรรหาและเลือกตัง� บุคคลเป็ นกรรมการบริษทั อย่างโปร่งใส และมีการกําหนดค่า
ตอบแทนกรรมการบริษทั และกรรมการชุดย่อยอย่างเหมาะสม
��. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั และการประชุมผูถ้ อื หุน้ เว้นแต่ในกรณีทม�ี เี หตุสดุ วิสยั โดยกรรมการบริษทั
ทราบล่วงหน้าก่อนการประชุม
��. พัฒนาความรูค้ วามสามารถในการปฏิบตั งิ านอย่างต่อเนื�องเข้าอบรมหรือเข้าร่วมในหลักสูตรทีเ� กีย� วข้องกับการ
ปฏิบตั หิ น้าทีก� รรมการหรือกิจกรรมสัมมนาทีเ� ป็ นการเพิม� พูนความรูใ้ นการปฏิบตั งิ านอย่างต่อเนื�องในการปฏิบตั ิ
หน้าที� คณะกรรมการอาจขอคําปรึกษาจากทีป� รึกษาหรือผูเ้ ชีย� วชาญภายนอก ในแต่ละเรือ� งตามทีจ� าํ เป็ นและเหมาะสม

อํานาจอนุมตั ิ ของคณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการบริษทั มีอาํ นาจอนุ มตั งิ บประมาณการลงทุนในธุรกิจของบริษทั โดยไม่จาํ กัดวงเงิน
ทัง� นี�เพือ� บริหารงานให้เป็ นไปตามแผนงานและเป้ าหมายทีก� าํ หนดไว้ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร
มีอาํ นาจหน้าทีใ� นการปฏิบตั งิ านต่างๆ ในด้านการบริหารธุรกิจ และหน้าทีค� วามรับผิดชอบด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ตามขอบเขตอํานาจหน้าทีข� องคณะกรรมการบริหาร ซึง� การมอบอํานาจนัน� ต้องไม่มลี กั ษณะ
เป็ นการมอบอํานาจหรือมอบอํานาจช่วงทีท� าํ ให้คณะกรรมการบริหารหรือผูร้ บั มอบอํานาจจากคณะกรรมการ
บริหารสามารถอนุ มตั ริ ายการทีต� นหรือบุคคลทีอ� าจมีความขัดแย้งมีสว่ นได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์อน�ื ใด ตามข้อบังคับของบริษทั และทีส� าํ นักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ก.ล.ต.) ประกาศกําหนด ทํารายการกับบริษทั หรือบริษทั ย่อย ยกเว้นเป็ นการอนุ มตั ริ ายการทีเ� ป็ นไปตาม
นโยบายและหลักเกณฑ์ทค�ี ณะกรรมการบริษทั พิจารณาอนุ มตั ไิ ว้ อย่างไรก็ตามอํานาจอนุ มตั ดิ งั ต่อไปนี�
บริษทั ได้สงวนไว้ให้เป็ นอํานาจอนุ มตั ขิ องคณะกรรมการบริษทั เท่านัน�
�. อนุมตั โิ ครงสร้างอํานาจการสังจ่
� ายรายการทางการเงิน ได้แก่ งบลงทุน สินทรัพย์ถาวร ต้นทุนและค่าใช้จา่ ย
เงินยืมทดรอง ให้ผบู้ ริหารในแต่ละลําดับ เพือ� ให้มคี วามชัดเจนในการบริหารตามวงเงินตัง� แต่ลาํ ดับอํานาจของ
คณะกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าทีบ� ริหาร / หัวหน้าสายงาน / ผูอ้ าํ นวยการฝ่ าย / ผูช้ ว่ ยผูอ้ าํ นวยการฝ่ าย
2. อนุมตั เิ ป้ าหมาย และแผนการดําเนินงานทางธุรกิจ ตลอดจนนโยบายทีส� าํ คัญ การบริหารความเสีย� ง โครงการ
ลงทุนขนาดใหญ่ การดําเนินโครงการต่างๆ ทีส� าํ คัญของบริษทั
�. อนุมตั หิ รือให้ความเห็นชอบต่อรายการทีเ� กีย� วโยงกันของบริษทั และบริษทั ย่อยให้เป็ นไปตามประกาศข้อ
กําหนด และแนวทางปฏิบตั ทิ เ�ี กีย� วข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
4. อนุ มตั แิ ต่งตัง� บุคคลทีม� คี ุณสมบัตเิ หมาะสมและไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามทีก� ําหนดในพระราชบัญญัติ
บริษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. ���� และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบทีเ� กี�ยวข้อง เข้าดํารงตําแหน่ งกรรมการบริษทั ในกรณีท�ี
ตําแหน่ งกรรมการบริษทั ว่างลงเพราะเหตุอ�นื นอกจากออกตามวาระ
�. อนุมตั กิ าํ หนดวันประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี ของบริษทั
�. อนุมตั เิ รือ� งต่างๆ ตามทีก� ฎหมาย หรือกฎ ระเบียบ ทีก� าํ หนดให้เป็ นหน้าทีข� องคณะกรรมการบริษทั
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นโยบายเกี�ยวกับการประชุมคณะกรรมการ
(1) บริษทั จะจัดให้มกี ารประชุมคณะกรรมการบริษทั อย่างน้อย � ครังต่
� อปี ซึง� ทีป� ระชุมคณะกรรมการอย่างน้อย

หนึ�งครัง� จะหารือกันในระหว่างกรรมการอิสระ (INDEPENDENT DIRECTORS) และกรรมการทีไ� ม่ได้
เป็ นผูบ้ ริหาร (NON-EXECUTIVE DIRECTORS) โดยไม่มฝี ่ ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย โดยในปี ����
คณะกรรมการบริษทั ได้ประชุมกันเองโดยไม่มผี บู้ ริหารเข้าร่วมจํานวน � ครัง� ในวันที� � พฤศจิกายน ����
ซึง� มีผเู้ ข้าร่วมประชุม � คน
(2) คณะกรรมการบริษทั จะได้รบั หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการเป็ นการล่วงหน้าอย่างน้อย � วัน เว้นแต่
ในกรณีทม�ี เี หตุจาํ เป็ นเร่งด่วนเพือ� สิทธิประโยชน์ของบริษทั หนังสือเชิญประชุมดังกล่าวอาจจะสันกว่
� า � วันได้
(�) ประธานคณะกรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ จะร่วมกันพิจารณากําหนดระเบียบวาระการประชุม
ในขณะทีก� รรมการ แต่ละคนมีสทิ ธิเสนอเรื�องใด ๆ เพื�อให้ทป�ี ระชุมคณะกรรมการพิจารณาได้ในกรณีท�ี
ประธานคณะกรรมการเป็ นผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั ประธานคณะกรรมการจะหารือเรือ� งระเบียบวาระ
การประชุมคณะกรรมการกับประธานคณะกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการอิสระตามความเหมาะสมด้วย
(�) จํานวนองค์ประชุมขัน� ตํ�า ณ ขณะทีค� ณะกรรมการจะลงมติในทีป� ระชุมคณะกรรมการจะต้องมีกรรมการ
อยูไ่ ม่น้อยกว่า � ใน � ของจํานวนกรรมการทัง� หมด
(5) เรือ� งทีส� าํ คัญต้องได้รบั มติเห็นชอบของคณะกรรมการไม่นอ้ ยกว่า �/� ของจํานวนกรรมการทังหมดของบริ
�
ษทั
(�) บริษทั จะจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานรายเดือนเพือ� จัดส่งให้เป็ นข้อมูลแก่กรรมการทุกคน เว้นแต่
ในเดือนทีม� กี ารประชุมคณะกรรมการอยูแ่ ล้ว

บทบาทหน้ าที�และความรับผิดชอบของประธานคณะกรรมการ
(1) การกํากับ ติดตาม และดูแลให้มนใจได้
ั�
วา่ การปฏิบตั หิ น้าทีข� องคณะกรรมการเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้ าหมายหลักขององค์กร
(�) การดูแลให้มนใจว่
ั � า กรรมการทุกคนมีสว่ นร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรทีม� จี ริยธรรม และ
การกํากับดูแลกิจการทีด� ี
(�) กําหนดวาระการประชุมคณะกรรมการโดยหารือร่วมกับกรรมการผูจ้ ดั การและมีมาตรการทีด� แู ลให้เรือ� ง
สําคัญได้รบั การบรรจุเป็ นวาระการประชุม ทัง� นี� ในกรณีทป�ี ระธานกรรมการมีตาํ แหน่งเป็ นผูบ้ ริหารระดับสูง
ด้วย การกําหนดวาระการประชุมคณะกรรมการจะต้องหารือร่วมกับประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
และ/หรือกรรมการอิสระด้วย ตามความเหมาะสม
(�) จัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอทีฝ� ่ ายจัดการจะเสนอเรือ� งและมากพอทีก� รรมการจะอภิปรายประเด็นสําคัญ
กันอย่างรอบคอบโดยทัวกั
� น รวมทัง� ส่งเสริมให้กรรมการมีการใช้ดุลยพินิจทีร� อบคอบ ให้ความเห็นได้
อย่างเป็ นอิสระเพื�อประโยชน์ทด�ี ที ส�ี ุดของบริษทั
(5) เสริมสร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างกรรมการทีเ� ป็ นผูบ้ ริหารและกรรมการทีไ� ม่เป็ นผูบ้ ริหาร และระหว่าง
คณะกรรมการและฝ่ ายจัดการ
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นโยบายและขัน� ตอนเกี�ยวกับการประเมินคณะกรรมการ
นโยบาย
เพือ� ปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามแนวทางของสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทยใน
เรือ� งเกีย� วกับการกํากับดูแลกิจการและเพือ� ประสิทธิภาพของคณะกรรมการ จึงเป็ นการสมควรสําหรับบริษทั
ทีจ� ะกําหนดนโยบายและขันตอนเพื
�
อ� การประเมินคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการแต่ละคน
เพือ� ดําเนินการประเมินเป็ นรายปี

ขัน� ตอน

ขัน� ตอนที� �
ขัน� ตอนที� �
ขัน� ตอนที� �
ขัน� ตอนที� �
ขัน� ตอนที� �

เลขานุการบริษทั ส่งแบบฟอร์มประเมินให้แก่กรรมการทุกคน
กรรมการกรอกแบบฟอร์มประเมิน
กรรมการส่งคืนแบบฟอร์มประเมินให้แก่เลขานุการบริษทั
เลขานุ การบริษทั จะสรุปย่อแบบฟอร์มประเมิน และให้จดั ทํารายงานและส่ง
แบบฟอร์มให้แก่ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการแจ้ง ผลการประเมิน ไปยัง ประธานกรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการ
และคณะกรรมการชุดย่อยอืน� (ถ้ามี)

บริษัทมีนโยบายให้มกี ารประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริษัทเป็ นประจําทุกปี
ในปี ���� เลขานุการบริษทั ได้สง่ แบบประเมินผลให้แก่คณะกรรมการบริษทั และได้รบั ความร่วมมือ
เป็ นอย่างดีจากคณะกรรมการในการกรอกแบฟอร์มดังกล่าว รวม � แบบฟอร์มเพื�อปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการทํางานดังนี�

(�)
(�)
(�)
(�)

แบบประเมินคณะกรรมการทัง� คณะ
แบบประเมินคณะกรรมการชุดย่อย
แบบประเมินกรรมการเป็ นรายบุคคล
แบบประเมินกรรมการผูจ้ ดั การ

โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี�
� = ไม่เห็นด้วยอย่างยิง� หรือไม่มกี ารดําเนินการในเรือ� งนัน�
� = ไม่เห็นด้วย หรือมีการดําเนินการในเรือ� งนัน� เล็กน้อย
� = เห็นด้วย หรือมีการดําเนินการในเรือ� งนัน� พอสมควร
� = เห็นด้วยค่อนข้างมาก หรือมีการดําเนินการในเรือ� งนัน� ดี
� = เห็นด้วยอย่างมาก หรือมีการดําเนินการในเรือ� งนัน� อย่างดีเยีย� ม
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(�) แบบประเมินคณะกรรมการทัง� คณะ

การประเมินคณะกรรมการบริษทั ประจําปี ���� มีรายละเอียดหัวข้อการประเมินและสรุปผลการประเมิน ดังนี�
�. โครงสร้างและคุณสมบัตขิ องคณะกรรมการบริษทั มีความเหมาะสม
�.�� คะแนน
ทําให้การทํางานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพ
�. การประชุมคณะกรรมการบริษทั ได้ดาํ เนินการเพือ� ให้คณะกรรมการปฏิบตั หิ น้าที� �.�� คะแนน
ในการประชุมเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
�. บทบาท หน้าที� และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั ได้ให้ความสําคัญ �.�� คะแนน
ใช้เวลาในการพิจารณา ทบทวนและปฏิบตั ติ ามอย่างเพียงพอ
�. เรือ� งอื�น ๆ เช่น คณะกรรมการไม่แทรกแซงการปฏิบตั หิ น้าทีข� องฝ่ ายจัดการ และ �.�� คะแนน
การส่งเสริมให้กรรมการได้รบั การฝึ กอบรม

(�) แบบประเมินคณะกรรมการชุดย่อย
�) คณะกรรมการตรวจสอบ

ผลการประเมินการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการตรวจสอบ แบบรายคณะ ประจําปี ���� สามารถสรุปได้ดงั นี�
�. ความเหมาะสมของโครงสร้างและคุณสมบัตขิ องคณะกรรมการตรวจสอบ
�.�� คะแนน
�. การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้ดาํ เนินการเพือ� ให้คณะกรรมการ
�.�� คะแนน
ปฏิบตั หิ น้าทีใ� นการประชุมเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
�. บทบาท หน้าที� และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้
�.�� คะแนน
ความสําคัญใช้เวลาในการพิจารณา ทบทวนและปฏิบตั ติ ามอย่างเพียงพอ

�) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ผลการประเมินการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แบบรายคณะ ประจําปี ����
สามารถสรุปได้ดงั นี�
1. ความเหมาะสมของโครงสร้างและคุณสมบัตขิ องคณะกรรมการ
�.�� คะแนน
�. การประชุมคณะกรรมการได้ดาํ เนินการเพือ� ให้คณะกรรมการปฏิบตั หิ น้าที�
�.�� คะแนน
ในการประชุมเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
�. บทบาท หน้าที� และความรับผิดชอบของคณะกรรมการได้ให้ความสําคัญ
�.�� คะแนน
ใช้เวลาในการพิจารณา ทบทวนและปฏิบตั ติ ามอย่างเพียงพอ

(�) แบบประเมินกรรมการเป็ นรายบุคคล

การประเมินตนเองของกรรมการรายบุคคล ประจําปี ���� มีรายละเอียดหัวข้อการประเมินและสรุปผลการ
ประเมิน ดังนี�
�. โครงสร้างและคุณสมบัตขิ องคณะกรรมการมีคณ
ุ สมบัติ ความรู้
�.�� คะแนน
และประสบการณ์ทเ�ี หมาะสม
�. การประชุมคณะกรรมการบริษทั ได้ศกึ ษาเอกสารข้อมูลก่อนการประชุม
�.�� คะแนน
การให้ความเห็นทีเ� ป็ นประโยชน์ต่อทีป� ระชุม
�. บทบาท หน้าที� และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั
�.�� คะแนน
ได้ปฏิบตั ติ ามหน้าที� กฎเกณฑ์และกฎบัตร อย่างมีประสิทธิภาพ
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(�) แบบประเมินกรรมการผูจ้ ดั การ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ให้คณะกรรมการบริษทั ทําการประเมินกรรมการ
ผูจ้ ดั การโดยประเมินในด้านต่างๆ คือ ความเป็ นผูน้ ํา การกําหนดกลยุทธ์ การปฏิบตั ติ ามกลยุทธ์ การวางแผน
และผลปฏิบตั ทิ างการเงิน ความสัมพันธ์กบั คณะกรรมการ ความสัมพันธ์กบั ภายนอก การบริหารงาน และความ
สัมพันธ์กบั บุคลากร การสืบทอดตําแหน่ง ความรูด้ า้ นผลิตภัณฑ์และบริการ คุณลักษณะส่วนตัว โดยเป็ นการ
ปรับปรุงจากตัวอย่างแบบประเมินผลงานของ CEO ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ทังนี
� � ในการประเมินกรรมการผูจ้ ดั การนัน� ผลการประเมินจะเป็ นส่วนหนึง� ของการกําหนดค่าตอบแทน
ของกรรมการผูจ้ ดั การในแต่ละปี ดว้ ย

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

บริษทั มีนโยบายในการจัดปฐมนิเทศให้แก่กรรมการทีไ� ด้รบั การแต่งตัง� ใหม่เพื�อเป็ นการเตรียม
ความพร้อมในการปฏิบตั หิ น้าทีโ� ดยการนําเสนอและให้ขอ้ มูลทีส� าํ คัญให้แก่กรรมการใหม่ดงั นี�
(�) สรุปประวัตคิ วามเป็ นมาของบริษทั
(�) สรุปภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษทั
(�) สรุปกฎระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานกํากับดูแลของภาครัฐทีเ� กีย� วข้อง
(�) สรุปกฎระเบียบข้อบังคับของบริษทั
(�) สรุปนโยบายการกํากับดูแลกิจการทีด� ี และคูม่ อื จรรยาบรรณสําหรับกรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานของบริษทั
(�) สรุปภาพรวมการประชุมทีผ� า่ นมาของคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
(�) ให้ขอ้ มูลอืน� ใดทีเ� ป็ นประโยชน์ในการปฏิบตั หิ น้าทีข� องกรรมการใหม่

นโยบายและแผนการสืบทอดตําแหน่ งของผูบ้ ริหาร

บริษทั มีแผนการคัดเลือกบุคลากรทีจ� ะเข้ามารับผิดชอบในตําแหน่งงานบริหารทีส� าํ คัญทุกระดับให้เป็ น
ไปอย่างเหมาะสม และโปร่งใส เพือ� ให้มนใจว่
ั � าบริษทั ได้ผบู้ ริหารทีม� คี วามเป็ นมืออาชีพ โดยมีคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทนเป็ นผูจ้ ดั ทําแผนสืบทอดตําแหน่ งกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ และผูช้ ่วยกรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่ของบริษทั เพือ� เสนอให้คณะกรรมการเป็ นผูพ้ จิ ารณาดังนี�

�. การรักษาการตําแหน่ งที�สาํ คัญระหว่างการสรรหาผูส้ ืบทอดตําแหน่ ง

เมือ� ตําแหน่งผูบ้ ริหารระดับกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ หรือผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่วา่ งลง หรือผูท้ �ี
ดํารงตําแหน่งดังกล่าวไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ� ด้ไม่วา่ ด้วยเหตุใดๆ บริษทั มีระบบให้ผบู้ ริหารในระดับใกล้เคียง
หรือระดับรองหรือผูช้ ว่ ยของบุคคลในตําแหน่งดังกล่าวเป็ นผูร้ กั ษาการในตําแหน่งในระหว่างการสรรหาและ
คัดเลือกบุคคลทีม� คี ณ
ุ สมบัตติ ามหลักเกณฑ์ทบ�ี ริษทั กําหนด โดยจะต้องเป็ นผูม้ วี สิ ยั ทัศน์ ความรูค้ วามสามารถ
และประสบการณ์ ความเหมาะสมกับตําแหน่งดังกล่าว
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�. แผนการสืบทอดตําแหน่ ง

บริษทั จะวิเคราะห์สถานการณ์การประกอบธุรกิจของบริษทั ในด้านกลยุทธ์ของบริษทั นโยบาย
แผนการลงทุน แผนงานขยายธุรกิจ ประเมินความพร้อมของกําลังคนให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษทั
ทัง� ในระยะสัน� และระยะยาว กําหนดแผนสร้างความพร้อมของกําลังคน โดยจะพัฒนาพนักงานหรือสรรหา
พนักงานเพือ� เตรียมทดแทนผูท้ พ�ี น้ จากตําแหน่ง จัดทําแผนสรรหาพนักงาน (RECRUITMENT PLAN)
และแผนฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน (EMPLOYEE TRAINING AND DEVELOPMENT) ไว้ลว่ งหน้า
ก่อนพนักงานจะเกษียณอายุงาน หรือลาออกจากตําแหน่ง กําหนดความสามารถ (COMPETENCIES)
หมายถึง ความรู้ ทักษะ บุคลิกภาพ และทัศนคติทพ�ี งึ ปรารถนาของพนักงานในตําแหน่งนัน� ๆ และจัดทําแผน
พัฒนาเป็นรายบุคคล (INDIVIDUAL DEVELOPMENT PLAN) คัดเลือก ประเมินผลงาน และประเมินศักยภาพ
ของพนักงานเพื�อพิจารณาตามความเหมาะสม มีการทดสอบ และประเมินผล เพื�อวิเคราะห์ศกั ยภาพ
ของบุคลากร ระบุผสู้ บื ทอดตําแหน่ง จากการประเมินและวิเคราะห์ศกั ยภาพ ผลงาน ของพนักงาน โดยมี
การแจ้งให้พนักงานทราบล่วงหน้า เพือ� เตรียมรับมอบและเรียนรูง้ าน และกําหนดผูส้ บื ทอดสํารอง พัฒนา
และประเมินพนักงานทีค� าดว่าจะเป็ นผูส้ บื ทอดตําแหน่ง ว่าจะสามารถมีพฒั นาการ และสร้างผลงาน ตามที�
คาดหวังได้จริง ซึง� หากไม่เป็ นไปตามทีค� าดหมายแล้วยังสามารถเปลีย� นผูส้ บื ทอดตําแหน่งได้
นอกจากนัน� บริษทั ยังมีแผนการหมุนเวียนการทํางาน (JOB ROTATION) สําหรับให้พนักงานใน
ตําแหน่งสําคัญของบริษทั ให้ได้มโี อกาสเรียนรูง้ านในฝ่ ายอืน� รวมทังอาจจะให้
�
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
หรือคณะกรรมการชุดย่อย แล้วแต่กรณีเพือ� เป็ นการเตรียมความพร้อมให้แก่ผทู้ จ�ี ะสืบทอดตําแหน่งตาม
ทีบ� ริษทั พิจารณาเห็นสมควร

ตารางการประชุมคณะกรรมการบริษทั ปี ����
วันที�

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษทั

ครัง� ที� �/����

วันจันทร์ท�ี �� กุมภาพันธ์ ����

��.�� – ��.�� น.

��.�� – ��.�� น.

AGM 2564

วันจันทร์ท�ี �� เมษายน ����

ครัง� ที� � /����

วันจันทร์ท�ี �� พฤษภาคม ����

��.�� – ��.�� น.

��.�� – ��.�� น.

ครัง� ที� �/����

วันจันทร์ท�ี � สิงหาคม ����

��.�� – ��.�� น.

��.�� – ��.�� น.

ครัง� ที� �/����

วันจันทร์ท�ี � พฤศจิกายน ����

��.�� – ��.�� น.

��.�� – ��.�� น.

��.�� – ��.�� น.
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กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนามผูกพันบริษทั
ณ วันที� �� ธันวาคม ���� ชื�อและจํานวนกรรมการซึ�งมีอํานาจลงลายมือชื�อผูกพันบริษทั คือ
นายวีรพงศ์ ไชยเพิม� หรือ นายพสุ ลิปตพัลลภ หรือนางสาวพราวพุธ ลิปตพัลลภ หรือนายไพสิฐ แก่นจันทน์
สองในสีค� นนี�ลงลายมือชือ� ร่วมกันและประทับตราสําคัญของบริษทั

การเข้าอบรมหลักสูตรหรือเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาของกรรมการ

บริษทั และคณะกรรมการบริษทั มีนโยบายให้กรรมการทุกคนเข้าอบรมหลักสูตรต่างๆหรือเข้าร่วม
กิจกรรมสัมมนาทีเ� ป็ นการเพิม� พูนความรูใ้ นการปฏิบตั งิ านอย่างต่อเนื�อง เช่น การเข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆ
ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย รวมทัง� หลักสูตรอืน� ๆ ทีจ� ดั โดยหน่วยงานต่างๆ เพือ� นําความรู้
ทีไ� ด้จาก การฝึ กอบรมมาใช้พฒ
ั นาองค์กรให้เติบโตอย่างมันคงต่
� อไป โดยกรรมการของบริษทั ได้เข้าอบรม
หลักสูตรต่างๆ ของ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย ดังนี�
รายชื�อ
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หลักสูตร

นายอนุวฒ
ั น์ เมธีวบิ ลู วุฒ ิ

• หลักสูตร
• หลักสูตร
• หลักสูตร
• หลักสูตร
• หลักสูตร

นายวีรพงศ์ ไชยเพิม�

• หลักสูตร สําหรับกรรมการบริษทั DAP รุน่ ที� ���/����
• หลักสูตร นักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม และการลงทุน (IBID) รุน่ ที� �
• หลักสูตร ผูบ้ ริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน สถาบันวิทยาการพลังงาน รุน่ ที� �
• หลักสูตร ภูมพิ ลังแผ่นดิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุน่ ที� � / ����
• หลักสูตร สําหรับกรรมการบริษทั (DCP) รุน่ ที� ��� / ����
• หลักสูตร การกํากับดูแลกิจการสําหรับกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ
และองค์การมหาชน รุน่ ที� ��

นางสาวพราวพุธ ลิปตพัลลภ

• หลักสูตร สําหรับกรรมการบริษทั DAP รุน่ ที� ���

นายอนุชา สิหนาทกถากุล

• สมาชิกผูท้ รงคุณวุฒอิ าวุโส (FELLOW MEMBER) รุน่ ที� �/����
• หลักสูตร สําหรับกรรมการบริษทั (DCP) รุน่ ที� �/����

นายไพสิฐ แก่นจันทน์

• RISK MANAGEMENT COMMITTEE PROGRAM (RMP) รุน่ ที� �/����
• ROLE OF COMPENSATION COMMITTEE PROGRAM (RCC)
• ROLE OF NOMINATION AND GOVERNANCE COMMITTEE PROGRAM (RNG) รุน่ ที� �/����
• ADVANCE AUDIT COMMITTEE PROGRAM (AACP) รุน่ ที� ��/����
• CERTIFICATE IN HOTEL REAL ESTATE INVESTMENT & ASSET MANAGEMENT 2008
• หลักสูตร สําหรับกรรมการบริษทั (DCP) รุน่ ที� ��/����
• นักบริหารระดับสูงธรรมศาสตร์เพือ� สังคม รุน่ � (นมธ. �)

นายพสุ ลิปตพัลลภ

• หลักสูตร DIRECTOR ACCREDITATION PROGRAM (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษทั ไทย (IOD) รุน่ ที� ���/����

สําหรับกรรมการบริษทั DAP รุน่ ที� ���
ผูบ้ ริหารกระบวนการยุตธิ รรมระดับสูง รุน่ ที� ��
วิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร วปอ.รุน่ ��
นักปกครองระดับสูง รุน่ ��
นักบริหารงานทีด� นิ ระดับสูง รุน่ ที� �

รายชื�อ

หลักสูตร

นายภูมพิ ฒ
ั น์ สินาเจริญ

• หลักสูตร DIRECTOR ACCREDITATION PROGRAM (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษทั ไทย (DAP) 2550
• หลักสูตร DIRECTOR ACCREDITATION PROGRAM (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษทั ไทย (IOD) รุน่ ที� ��/����
• หลักสูตร COMPANY SECRETARY PROGRAM (CSP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรม
การบริษทั ไทย (IOD) รุน่ ที� ��/����
• LEADING IN DISRUPTIVE WORLD (INNOVATION), STANFORD UNIVERSITY, USA
• DESIGN THINKING, STANFORD UNIVERSITY

โดยในปี ���� มีกรรมการเข้าอบรมเพิ� มเติ ม ดังนี�
รายชื�อ

หลักสูตร

นายภูมพิ ฒ
ั น์ สินาเจริญ

• หลักสูตร STRATEGIC BOARD MASTER CLASS (SBM) จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษทั ไทย (IOD) รุน่ ที� �/����

สรุปข้อมูลการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริ ษทั ปี ����
ณ วันที� �� ธันวาคม ����
ลําดับที�

รายชื�อ

จํานวนประชุมทัง� ปี

จํานวนครัง� ที�
เข้าร่วมประชุม

คิดเป็ นร้อยละ

1

นายอนุวฒ
ั น์ เมธีวบิ ลู วุฒ ิ

8

8

100.00

2

นายวีรพงศ์ ไชยเพิม�

8

8

100.00

3

นางสาวพราวพุธ ลิปตพัลลภ

8

8

100.00

4

นายพสุ ลิปตพัลลภ

8

7

87.50

5

นายอนุชา สิหนาทกถากุล

8

8

100.00

6

นางสาวอัญชลี บุญทรงษีกุล

8

7

87.50

7

นายภูมพิ ฒ
ั น์ สินาเจริญ

8

8

100.00

8

นายไพสิฐ แก่นจันทน์

8

7

87.50
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ผูบ้ ริ หาร
ณ วันที� �� ธันวาคม ���� บริษทั มีผบู้ ริหารจํานวน � ท่าน ดังนี�
ลําดับที�

ชื�อ-นามสกุล

ตําแหน่ง

1

นายจันทร จันทราทิพย์ (�)

รักษาการกรรมการผูจ้ ดั การผูจ้ ดั การใหญ่
และผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่สายงานพัฒนาโครงการ

2

นางสาวบุษบง พันธุส์ วัสดิ �

ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่สายงานการเงินและบัญชี

3

นางสาวอโณทัย วรสุนทรารมณ์

ผูอ้ าํ นวยการอาวุโสแผนกพัฒนาธุรกิจและกลยุทธ์

4

นายจิรวัฒน์ เกตุแสง

ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายการตลาดและขาย

5

นางสาวนลินฉัตร์ บุตรเลิศวิเศษฐีฐะ

ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายการขาย

หมายเหตุ : (�) นายไพสิฐ แก่นจันทน์ ลาออกจากตําแหน่งกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ และได้แต่งตัง� นายจันทร จันทราทิพย์
เข้าดํารงตําแหน่งรักษาการกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่แทน โดยมีผลตัง� แต่วนั ที � � ธันวาคม ���� เป็นต้นไป
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บทบาทหน้ าที�และความรับผิดชอบของกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
(1) กํากับดูแลการบริหารงานของบริษทั และบริษทั ย่อยให้สอดคล้องกับวิสยั ทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม นโยบาย
ของบริษทั มติของคณะกรรมการ มติของผูถ้ อื หุน้ ข้อบังคับและวัตถุประสงค์ของบริษทั เพือ� ให้ดาํ เนินงาน
ของบริษทั และบริษทั ย่อยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและชอบด้วยกฎหมาย
(2) บริหารจัดการและควบคุมดูแลการบริหารงานทัวไปของบริ
�
ษทั และบริษทั ย่อยเพือ� ให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์
นโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับของบริษทั ตลอดจนติดตามการดําเนินงานของฝ่ ายจัดการเพื�อรายงานความ
ก้าวหน้าของผลประกอบการดําเนินงานของฝ่ ายจัดการเพือ� รายงานความก้าวหน้าของผลการดําเนินงาน
และผลประกอบการของบริษทั ต่อคณะกรรมการอย่างสมํ�าเสมอ
(�) กําหนดนโยบายในการบริหารทรัพยากรบุคคลและสนับสนุนการดําเนินงานในทุกหน่วยงานให้เป็ นไปตาม
แนวทางทีค� ณะกรรมการกําหนด
(4) ให้คาํ แนะนําและถ่ายทอดประสบการณ์ในการดําเนินธุรกิจให้แก่ผบู้ ริหารและพนักงานเพือ� ให้เกิดประโยชน์
ต่อการดําเนินงานของบริษทั และบริษทั ย่อย
(5) บริหารจัดการด้านการเงินและใช้จ่ายงบประมาณของบริษัทและบริษัทย่อยให้เกิดประโยชน์ และมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
(�) ปฏิบตั งิ านอืน� ใดทีไ� ด้รบั มอบหมายตามมติทป�ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั และ/หรือมติของทีป� ระชุมผูถ้ อื หุน้
ของบริษทั และบริษทั ย่อย ทัง� นี� ภายใต้วตั ถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษทั และกฎหมายทีเ� กีย� วข้อง

เลขานุการบริษทั

คณะกรรมการบริษทั ได้มมี ติแต่งตัง� ให้ นายจันทร จันทราทิพย์ ดํารงตําแหน่งเป็ นเลขานุการบริษทั
ตัง� แต่วนั ที� � ธันวาคม ���� โดยคุณสมบัตขิ องผูด้ าํ รงตําแหน่งเป็ นเลขานุการบริษทั ปรากฏใน เอกสารแนบ �

หน้ าที�และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษทั

�. จัดการประชุมคณะกรรมการบริษทั ให้เป็ นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษทั ฯ
2. แจ้งมติและนโยบายของคณะกรรมการบริษทั ให้ผบู้ ริหารทีเ� กีย� วข้องทราบและติดตามการปฏิบตั ติ ามมติ
และนโยบาย
�. ให้คาํ ปรึกษาและข้อเสนอแนะเบือ� งต้นแก่คณะกรรมการบริษทั ในประเด็นทีเ� กีย� วกับข้อกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับของบริษทั ฯ และข้อพึงปฏิบตั ดิ า้ นการปฏิบตั ติ ามอย่างถูกต้องและสมํ�าเสมอ รวมถึงรายงานการ
เปลีย� นแปลงทีม� นี ยั สําคัญแก่กรรมการบริษทั
�. บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั รวมทัง� ติดตามให้มกี ารปฏิบตั ติ ามมติทป�ี ระชุม
คณะกรรมการบริษทั
�. จัดทําและเก็บรักษาเอกสารสําคัญ ดังต่อไปนี�
�.� ทะเบียนกรรมการ
�.� หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการและรายงานการประชุมคณะกรรมการ
�.� หนังสือนัดประชุมผูถ้ อื หุน้ และรายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้
�.� รายงานประจําปี ของบริษทั
�.� รายงานการมีสว่ นได้เสียของกรรมการและผูบ้ ริหาร
�. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษทั และดําเนินการเรือ� งอื�น ๆ ตามทีก� ฎหมายกําหนด หรือตามทีไ� ด้รบั
มอบจากคณะกรรมการบริษทั
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ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าตอบแทนของกรรมการบริษทั กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ณ วันที� �� ธันวาคม ���� บริษทั ฯ ได้จา่ ยค่าตอบแทนทีเ� ป็ นตัวเงินรายละเอียด ดังนี�
ลําดับที�

ค่าเบีย� ประชุม

ชื�อ-นามสกุล

คณะกรรมการ
คณะกรรม
สรรหาและพิจารณา การตรวจสอบ
ค่าตอบแทน

คณะกรรม
การบริษทั

โบนัส

รวมทัง� สิน�

45,000.00

60,000.00

90,000.00

-

195,000.00

นายวีรพงศ์ ไชยเพิม�

-

-

72,000.00

-

72,000.00

3

นายพสุ ลิปตพัลลภ

-

-

72,000.00

-

72,000.00

4

นางสาวพราวพุธ ลิปตพัลลภ

-

-

72,000.00

-

72,000.00

5

นายภูมพิ ฒ
ั น์ สินาเจริญ

24,000.00

48,000.00

72,000.00

-

144,000.00

6

นางสาวอัญชลี บุญทรงษีกุล

-

36,000.00

60,000.00

-

96,000.00

7

นายอนุ ชา สิหนาทกถากุล

36,000.00

-

72,000.00

-

108,000.00

8

นายไพสิฐ แก่นจันทน์

-

-

12,000.00

-

12,000.00

1

นายอนุ วฒ
ั น์ เมธีวบิ ูลวุฒ ิ

2

771,000.00

บุคลากร

ณ วันที� �� ธันวาคม ���� บริษทั ฯ มีจาํ นวนพนักงานรวมทัง� สิน� �� คน แบ่งตามแผนก
รายละเอียดดังนี�
ฝ่ าย
ฝ่ ายบริหาร
ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจและกลยุทธ์
ฝ่ ายตรวจสอบภายใน
ฝ่ ายบัญชีและการเงิน
ฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์
ฝ่ ายพัฒนาโครงการ, บริหารโครงการ และปฏิบตั กิ าร
ฝ่ ายการตลาด
ฝ่ ายขาย
ฝ่ ายกฎหมายและกํากับดูแลการปฏิบตั กิ าร
ฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
ฝ่ ายจัดซื�อและธุรการ
111 SOCIAL CLUB
รวม
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จํานวน (คน)
2
2
1
7
1
7
7
7
1
2
2
6
4
49

ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร ในปี ����
บริษทั ได้จ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์ หลังออกจากงาน ให้กบั ผูบ้ ริหารจํานวน � ราย
รวมทัง� สิน� ��.�� ล้านบาท
ค่าตอบแทนอื�นผูบ้ ริ หาร
เงิ นกองทุนสํารองเลี�ยงชีพ
บริษทั ได้จดั ให้มกี องทุนสํารองเลีย� งชีพให้แก่ผบู้ ริหารโดยบริษทั สมทบในอัตราส่วนร้อยละ �
ของเงินเดือน โดยในปี ���� บริษทั ได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสํารองเลีย� งชีพสําหรับผูบ้ ริหาร � ราย
รวมทัง� สิน� �.�� ล้านบาท

การเปลี�ยนแปลงจํานวนพนักงานอย่างมีนัยสําคัญ ในช่วง � ปี ที�ผา่ นมา

ในช่วงเวลา � ปี ทผ�ี า่ นมา พนักงานบริษทั ฯ มีการเพิม� ขึน� / ลดลง ซึง� เป็ นผลมาจากการทีบ� ริษทั ฯ
มีการเปลีย� นแปลงประเภทธุรกิจ และปรับโครงสร้าง ดังนี�
ณ วันที� �� ธันวาคม ����
บริษทั ฯ มีจาํ นวนพนักงานทัง� สิน� �� คน
ณ วันที� �� ธันวาคม ����
บริษทั ฯ มีจาํ นวนพนักงานทัง� สิน� �� คน
ณ วันที� �� ธันวาคม ����
บริษทั ฯ มีจาํ นวนพนักงานทัง� สิน� �� คน

ผลตอบแทนรวมของบุคลากร

�. ค่าตอบแทนที�เป็ นตัวเงิ น
บริษทั จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงาน ในลักษณะต่างๆ ได้แก่ เงินเดือน เงินโบนัส เงินสมทบ
ประกันสังคม เงินสมทบกองทุนสํารองเลีย� งชีพ และเงินได้อ�นื ๆ มีรายละเอียดดังต่อไปนี�
รายการ

จํานวนเงิน (บาท)
ปี ����

ปี ����

30,826,482.50

38,260,425.00

เงินสมทบประกันสังคม

391,797.00

328,774.00

เงินสมทบกองทุนสํารองเลีย� งชีพ

741,997.00

1,327,467.00

2,334,351.00

2,568,952.00

34,294,627.50

42,485,618.00

เงินเดือนและโบนัส

เงินได้อน�ื ๆ
รวม

บริษทั ได้จดั ตัง� กองทุนสํารองเลี�ยงชีพตามพระราชบัญญัตกิ องทุนสํารองเลี�ยงชีพ ปี ����
ซึ�งมีวตั ถุประสงค์เพื�อส่งเสริมการออมทรัพย์และสร้างหลักประกันให้แก่พนักงาน รวมทัง� พนักงาน
สามารถนําไปใช้ดา้ นสิทธิประโยชน์ทางภาษี
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ค่าตอบแทนอื�นๆ ที�มิใช่ตวั เงิ น
ค่าตอบแทนทีม� ใิ ช่ตวั เงินจะอยู่ในรูปของประกันสุขภาพกลุ่ม ประกันชีวติ เครื�องแบบพนักงาน
งานเลีย� งประจําปี เป็ นต้น
การพัฒนาบุคลากร
บริษทั ได้ให้ความสําคัญในการพัฒนาบุคลากร ซึง� เป็ นรากฐานสําคัญของการพัฒนาองค์กร โดยตังแต่
�
วันเริม� งานวันแรก พนักงานจะได้รบั การปฐมนิเทศน์เกีย� วกับข้อมูลองค์กร วิสยั ทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง
องค์กรวัฒนธรรมองค์กร บรรยากาศในองค์กร เพื�อให้พนักงานใหม่เกิดการปรับตัว โดยการแนะนํ าให้
พนักงานใหม่รจู้ กั และคุน้ เคยกับสิง� ต่างๆ ในองค์กร ไม่วา่ จะเป็ นผูบ้ งั คับบัญชา, เพือ� นร่วมงาน, เพือ� นต่างหน่วยงาน,
กฎระเบียบ และ สวัสดิการต่างๆ ฯลฯ ซึง� จะก่อให้เกิดความประทับใจแรก เกิดความผูกพัน และความเชือ� มัน�
ต่อองค์กร โดยบุคลากรในทีมและฝ่ ายทรัพยากรบุคคล จะเป็ นพีเ� ลีย� งคอยสนับสนุ น และให้คําปรึกษาแก่
พนักงานใหม่ เพือ� ให้สามารถปรับตัวเข้ากับทีมและองค์กรได้อย่างรวดเร็ว และยังมีการสอนแนะนําในงาน
(COACHING) โดยผูบ้ งั คับบัญชาซึง� มีบทบาทสําคัญอย่างยิง� ต่อการพัฒนาผูใ้ ต้บงั คับบัญชา โดยในปี ����
บริษทั ส่งเสริมการพัฒนาฝึ กอบรมตามความจําเป็ นของแต่ละหน่ วยงาน และแต่ละบุคลากร
โดยมีรายละเอียดดังนี�
ฝ่ าย

ชื�อหลักสูตร

ฝ่ ายกฎหมายและกํากับดูแลการปฏิบตั กิ าร

COMPANY SECRETARY PROGRAM (CSP)

ฝ่ ายบัญชี

TRANSFER PRICING เจาะลึกกฏหมายและปั ญหาในทางปฏิบตั จิ ริง

ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจและกลยุทธ์

ศึกษาความเป็ นไปได้ทางการเงินโครงการอสังหาริมทรัพย์ CASH FLOW (RE121)

ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจและกลยุทธ์

การพัฒนาและยกระดับธุรกิจด้านพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ (E-COMMERCE) รุน่ ที� �

ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจและกลยุทธ์,
ฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์ และ
ฝ่ ายการตลาด

นําแบรนด์ฝ่าวิกฤติ
"LEADING THE BRAND THROUGH CRISIS"

ฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์

ภาษีทด�ี นิ และสิง� ปลูกสร้าง

ฝ่ ายการตลาด

ADOBE AFTER EFFECTS

ฝ่ ายการตลาด และฝ่ ายขาย

บุคคลิกภาพ สร้างความสําเร็จ (SMART PERSONALITY)

นอกจากนี� เพือ� ให้สอดคล้องและส่งเสริมหลักการกํากับดูแลกิจการทีด� ี บริษทั ฯ จึงดําเนินตามบรรษัทภิบาล
หรือ
1. หลักสูตรทีเ� กีย� วกับการต่อต้านทุจริต ในหัวข้อ “หลักสูตรสุจริตไทย” ซึง� จัดทําโดย บริษทั สุจริตไทย จํากัด
2. หลักสูตรทีเ� กีย� วกับสิง� แวดล้อม ในหัวข้อ “หลักสูตร PM 2.5 ภัยใกล้ตวั น่ ากลัวกว่าทีค� ดิ ” ซึง� จัดทําโดย
กรมส่งเสริมคุณภาพสิง� แวดล้อม
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การกํากับดูแลกิจการ

บริษัท พราว เรียล เอสเตท จํากัด (มหาชน) เป็ นองค์กรที�มกี ารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
ทัง� ในด้า นการดํา เนิ น ธุ ร กิจ การกํา กับ ดูแ ลกิจ การที�ดี การบริห ารจัด การที�เ ป็ น เลิศ ดํา เนิ น ธุ ร กิจ ด้ว ย
ความรับผิดชอบ มีจรรยาบรรณ เป็ นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยมุง่ มันสร้
� างประโยชน์สงู สุดให้แก่
ผูถ้ อื หุน้ และคํานึงถึงผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุ่ม เพือ� สร้างความเชือ� มันและการเจริ
�
ญเติบโตอย่างยังยื
� นร่วมกัน

นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
บริษทั ได้มกี ารจัดทํานโยบายการกํากับดูแลกิจการทีด� เี ป็ นลายลักษณ์อกั ษร และมีการทบทวน
นโยบายดังกล่าวเป็ นประจําอย่างสมํ�าเสมอ ซึ�งนโยบายการกํากับดูแลกิจการที�ดจี ดั ทําขึ�นโดยอ้างอิง
จากหลักการกํากับดูแลกิจการทีด� สี าํ หรับบริษทั จดทะเบียนปี ���� (CG PRINCIPLES) ของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และหลักการกํากับดูแลกิจการที�ดสี ําหรับบริษัทจดทะเบียนปี ���� (CG CODE)
ตามแนวทางที�สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด เพื�อประโยชน์
ในการสร้างคุณค่าให้กจิ การอย่างยังยื
� นตรงตามความมุง่ หวังของทัง� ภาคธุรกิจ ผูล้ งทุน ตลอดจนตลาดทุน
และสังคมโดยรวม
นอกจากนี� บริษัท ยัง ได้ม กี ารจัด ทํา คู่ม อื จริย ธรรมธุ ร กิจ และจรรยาบรรณสํา หรับ กรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และกําหนดให้มกี ารติดตามการปฏิบตั ิตามนโยบายการกํากับดูแล
กิจการทีด� ี จริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณสําหรับกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั และแนว
ปฏิบตั ทิ ด�ี อี ย่างสมํ�าเสมออีกทัง� มีการประชาสัมพันธ์ให้พนักงานทุกคนทราบทัวทั
� ง� องค์กร

การปฏิบตั ิ ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที�ดีประจําปี ����
หมวดที� � สิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ้น
บริษทั ตระหนักและให้ความสําคัญถึงสิทธิของผูถ้ อื หุน้ ทุกกลุ่ม เพือ� สร้างความเชื�อมันว่
� าผูถ้ อื หุน้
ได้รบั สิทธิพน�ื ฐาน โดยเท่าเทียมกัน เช่น การเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ และสิทธิทจ�ี ะได้รบั ข้อมูลอย่างเพียงพอ
ถูกต้องครบถ้วน โดยบริษทั ส่งเสริมสิทธิของผูถ้ อื หุน้ ดังนี�
�. การจัดประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี ���� ซึง� บริษทั ได้สง่ เสริมและสนับสนุนให้ผถู้ อื หุน้ ทุกกลุม่
รวมถึงนักลงทุนสถาบัน เข้าร่วมประชุมโดยได้ดาํ เนินการ ดังนี�
การดําเนิ นการก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุ้น
บริษทั เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ เสนอวาระการประชุม เสนอชือ� บุคคลเพือ� เข้ารับเลือกตัง� เป็ นกรรมการ
และส่งคําถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี ���� โดยบริษทั ได้แจ้งหลักเกณฑ์ดงั กล่าว
บนเว็บไซต์ของบริษทั และแจ้งผ่านระบบเผยแพร่ขอ้ มูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ผถู้ อื หุน้ ทราบ
บริษทั เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ พร้อมเอกสารประกอบการประชุมทังฉบั
� บภาษาไทย
และภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษทั และจัดส่งหนังสือเชิญประชุม ซึง� ระบุ วัน เวลา สถานที� และระเบียบ
วาระการประชุมอย่างชัดเจน โดยแนบหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบในแต่ละวาระ รวมทัง� ข้อบังคับ
ในส่วนทีเ� กีย� วข้องกับการประชุม ผูถ้ อื หุน้ ทัง� ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ให้พจิ ารณาล่วงหน้าก่อนวัน
ประชุม �� วัน โดยมีรายละเอียดของวาระการประชุมอย่างเพียงพอ รวมทัง� ความเห็นของคณะกรรมการ
เพื�อให้ผถู้ อื หุน้ ประกอบการตัดสินใจในการใช้สทิ ธิออกเสียง นอกจากนี�บริษทั ได้แจ้งรายละเอียดเอกสาร
และหลักฐานทีจ� าํ เป็ นทีผ� ถู้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะ ต้องนํามาแสดงให้ครบถ้วนเพือ� รักษาสิทธิในการเข้าร่วม
ประชุมสําหรับในกรณีทผ�ี ถู้ อื หุน้ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ผูถ้ อื หุน้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
ของบริษทั หรือบุคคลใดๆ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ โดยหนังสือมอบฉันทะเป็ นรูปแบบที�
ผูถ้ อื หุน้ สามารถกําหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้
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การดําเนินการในวันประชุมผูถ้ ือหุ้น
• บริษทั กําหนด วัน เวลา และสถานทีจ� ดั ประชุมทีเ� หมาะสม เพือ� ให้ผถู้ อื หุน้ สามารถเดินทางมาร่วมประชุมได้
อย่างสะดวก รวมถึงอํานวยความสะดวกในกรณีประชุมผ่านสือ� อิเล็กทรอนิกส์
• บริษทั ได้จดั ให้มบี คุ ลากรอย่างเพียงพอและเหมาะสม เพือ� อํานวยความสะดวกให้แก่ผถู้ อื หุน้ ในการตรวจสอบ
เอกสารการเข้าร่วมประชุม รวมทัง� จัดให้มอี ากรแสตมป์ อีกด้วย
• บริษทั จัดให้มกี ารลงทะเบียนโดยใช้ระบบบาร์โค้ด เพือ� ความถูกต้องสะดวกรวดเร็วและแจ้งจํานวนและสัดส่วน
ของ ผูถ้ อื หุน้ ทีเ� ข้าประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ วิธกี ารออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนน
อย่างชัดเจน ซึง� การลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง เป็ นไปอย่างเปิ ดเผยโดยบริษทั ได้นําระบบบาร์โค้ด
มาใช้ในการนับคะแนนเสียงและแสดงผล ซึง� ช่วยให้การดําเนินการประชุมเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว
• บริษทั จัดให้มที ป�ี รึกษากฎหมายจากภายนอก ทําหน้าทีด� แู ลการประชุมให้เป็ นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตาม
กฎหมายและข้อบังคับของบริษทั
• บริษทั ดําเนินการประชุมตามลําดับวาระการประชุมทีก� าํ หนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม และไม่เพิม� วาระในทีป� ระชุม
• บริษทั จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอและเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ แสดงความเห็นและซักถาม โดยกรรมการและ
ผูบ้ ริหารของบริษทั ได้ชแ�ี จงและให้ขอ้ มูลต่างๆ แก่ผถู้ อื หุน้ อย่างครบถ้วน
• บริษทั จัดให้มกี ารลงคะแนนเสียงโดยใช้บตั รลงคะแนนทุกวาระ และเพือ� ให้เป็ นไปตามแนวปฏิบตั ทิ ด�ี ใี นการ
จัดประชุมผูถ้ อื หุน้ บริษทั ได้ขอให้ผถู้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะทีเ� ข้าร่วมประชุม ส่งคืนบัตรลงคะแนนทีเ� หลือ
ทัง� หมดภายหลังการประชุมเสร็จสิน� เพือ� เก็บไว้เป็ นหลักฐานและสามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง
• บริษทั จัดให้มกี ารบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสือ� วีดที ศั น์

การดําเนินการภายหลังวันประชุมผูถ้ ือหุ้น
• บริษทั แจ้งมติท�ปี ระชุมและผลคะแนนในแต่ละวาระ ผ่านระบบเผยแพร่ขอ้ มูลของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยและบนเว็บไซต์ของบริษทั ในวันประชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ� ให้ผถู้ อื หุน้ ทราบ
• บริษทั ได้จดั ให้มกี าร บันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้อง ครบถ้วนและจัดส่งรายงานการประชุมให้ ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน �� วัน หลังจากวันประชุมผูถ้ อื หุน้ และเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษทั
หมวดที� � การปฏิ บตั ิ ต่อผูถ้ ือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
�. บริษทั ให้ความสําคัญในการปฏิบตั ติ ่อผูถ้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียมกัน บริษทั จัดให้มกี ระบวนการและช่องทางให้
ผูถ้ อื หุน้ ส่วนน้อยมีสว่ นร่วมในการสรรหาและเลือกตัง� กรรมการก่อนการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ โดยเปิ ดโอกาส
ให้ผถู้ อื หุน้ เสนอวาระการประชุม เสนอชือ� บุคคลเพือ� รับเลือกตัง� เป็ นกรรมการ และเสนอคําถามเป็ นการล่วงหน้า
ก่อนวันประชุมผูถ้ อื หุน้ ตามหลักเกณฑ์ทบ�ี ริษทั กําหนดตัง� แต่วนั ที� �� มกราคม ���� ถึงวันที� �� กุมภาพันธ์
���� ซึง� ปรากฏว่าไม่มผี ถู้ อื หุน้ รายใดเสนอเรือ� งเพือ� บรรจุเป็ นวาระการประชุมหรือเสนอชือ� บุคคลเพือ� เข้ารับ
เลือกตัง� เป็ นกรรมการ
�. บริษทั ได้มกี ารกําหนดนโยบายการป้ องกันการใช้ขอ้ มูลภายในเป็ นลายลักษณ์อกั ษร เพือ� ใช้เป็ นแนวทาง
ในการเก็บรักษาและป้ องกันการใช้ขอ้ มูลภายในของบริษทั โดยแจ้งแนวทางให้พนักงานผูบ้ ริหารและกรรมการ
รับทราบและต้องปฏิบตั ติ ามนโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด ซึง� ในปี ���� ทีผ� า่ นมาไม่ปรากฏว่ามีกรรมการ
ผูบ้ ริหารและพนักงาน ใช้ขอ้ มูลภายในของบริษทั ไปแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเอง
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3. บริษทั ได้มกี ารกําหนดนโยบายการทํารายการระหว่างกันอย่างชัดเจน ซึง� เป็ นรายการระหว่างกันของบริษทั
กับบุคคลทีอ� าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสว่ นได้สว่ นเสีย โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผูใ้ ห้
ความเห็นเกีย� วกับความจําเป็ นในการเข้าทํารายการและดําเนินการให้เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทีไ� ด้กาํ หนดไว้ ซึง� จะต้องได้รบั อนุมตั ิ
จากฝ่ ายการจัดการ หรือคณะกรรมการบริษทั หรือผูถ้ อื หุน้ แล้วแต่กรณี ซึง� การทํารายการระหว่างกันได้กระทํา
อย่างยุตธิ รรมตามราคาตลาดและเป็ นไปตามปกติธรุ กิจการค้า ในกรณีทไ�ี ม่มรี าคาตลาดเปรียบเทียบ การทํา
รายการระหว่างกันดังกล่าว จะต้องเป็ นราคาทีเ� หมาะสมและสมเหตุสมผลเป็ นประโยชน์สงู สุดแก่บริษทั และ
ผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั
ทัง� นี� บริษทั ไม่มนี โยบายทีเ� ป็ นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษทั ทีไ� ม่ใช่บริษทั ย่อย ยกเว้น
ในกรณีทเ�ี ป็ นการให้กูย้ มื เงินหรือคํ�าประกันเงินกูต้ ามสัดส่วนการถือหุน้ ทีเ� ป็ นไปตามสัญญาร่วมทุน
�. บริษทั ได้มกี ารกําหนดนโยบายเกีย� วกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ โดยให้มกี ารเปิ ดเผยการมีสว่ นได้เสีย
ของกรรมการและผูบ้ ริหาร เพื�อให้บริษทั มีขอ้ มูลในการดําเนินการตามข้อกําหนดเกีย� วกับการทํารายการ
ระหว่างกัน ซึง� เป็ นรายการทีอ� าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และอาจนําไปสูก่ ารถ่ายเทผลประโยชน์ได้
หมวดที� � การคํานึ งถึงบทบาทของผูม้ ีส่วนได้เสีย
บริษทั ตระหนักและรับรูถ้ งึ สิทธิของผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ โดยได้กาํ หนดแนวทางการปฏิบตั ติ อ่ ผูม้ ี
ส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ในคูม่ อื จริยธรรมธุรกิจ เพือ� เป็ นแนวทางในการประพฤติปฏิบตั คิ วบคูไ่ ปกับข้อบังคับ
และระเบียบของบริษทั ภายใต้กรอบจริยธรรม คุณธรรม ความซือ� สัตย์ โดยมีแนวปฏิบตั ติ อ่ ผูม้ สี ว่ นได้เสียดังนี�
การปฏิ บตั ิ ต่อผูม้ ีส่วนได้เสีย
�.การปฏิ บตั ิ และความรับผิดชอบที�มีต่อผูถ้ ือหุ้น
บริษทั ตระหนักดีว่าผูถ้ อื หุน้ คือเจ้าของกิจการและบริษทั มีหน้าทีส� ร้างมูลค่าเพิม� ให้แก่ผถู้ อื หุน้ ใน
ระยะยาวจึงกําหนดให้พนักงานต้องปฏิบตั ติ ามแนวทางต่อไปนี�
1.1 ปฏิบตั หิ น้าทีด� ว้ ยความซือ� สัตย์สจุ ริต ตลอดจนตัดสินใจดําเนินการใด ๆ ด้วยความระมัดระวังรอบคอบและ
เป็ นธรรมต่อผูถ้ อื หุน้ ทุกราย เพือ� ประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ โดยรวม
�.� กํากับดูแลการดําเนินการเพือ� ให้มนใจว่
ั � าบริษทั มีสถานะทางการเงินและผลการดําเนินงานทีด� ี และมีการ
นําเสนอรายงานสถานภาพของบริษทั ผลประกอบการ ฐานข้อมูลทางการเงินการบัญชีและงานอืน� ๆ โดย
สมํ�าเสมอและครบถ้วนตามความเป็ นจริง
�.� รายงานให้ผถู้ อื หุน้ ทราบอย่างเท่าเทียมกัน ถึงแนวโน้มในอนาคตของบริษทั ทัง� ในด้านบวกและด้านลบ
ซึง� ตัง� อยูบ่ นพืน� ฐานของความเป็ นไปได้ มีขอ้ มูลสนับสนุนและมีเหตุผลอย่างเพียงพอ
�.� ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผูอ้ น�ื โดยใช้ขอ้ มูลใด ๆ ของบริษทั ซึง� ยังไม่ได้เปิ ดเผยต่อสาธารณะ
หรือดําเนินการใดๆ ในลักษณะทีอ� าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั องค์กร
�.� บริษทั ต้องปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ อื หุน้ ทุกอย่างเท่าเทียมกันในการประชุมผูถ้ อื หุน้
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�. การปฏิ บตั ิ และความรับผิดชอบที�มีต่อภาครัฐ
บริษทั ให้ความสําคัญในการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ทัง� ในส่วนงานของภาครัฐโดย
เฉพาะในการกระทําธุรกรรม บริษทั หลีกเลีย� งการกระทําทีอ� าจจูงใจให้รฐั หรือพนักงานของรัฐ ดําเนินการที�
ไม่ถกู ต้องเหมาะสม แต่จะเน้นการสร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างกัน ในขอบเขตทีเ� หมาะสมและสามารถทําได้
โดยมีหลักปฏิบตั ดิ งั ต่อไปนี�
�.� ดําเนินการอย่างถูกต้องเมือ� ต้องมีการติดต่อกับเจ้าหน้าทีห� รือหน่วยงานของรัฐ
�.� ตระหนักอยูเ่ สมอว่า กฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือข้อบังคับในหน่วยงานภาครัฐต่างๆ อาจมีเงือ� นไข ขัน� ตอน
หรือวิธปี ฏิบตั ทิ แ�ี ตกต่างกัน และบริษทั จึงรับรูแ้ ละปฏิบตั ติ ามอย่างเคร่งครัด
�. การปฏิ บตั ิ และความรับผิดชอบที�มีต่อพนักงาน
บริษทั ตระหนักอยูเ่ สมอว่าพนักงานทุกคนเป็ นทรัพยากรทีท� รงคุณค่าทีส� ดุ ของบริษทั เป็ นปั จจัยแห่ง
ความสําเร็จของการบรรลุเป้ าหมายของบริษทั บริษทั จึงกําหนดนโยบายให้มกี ารปฏิบตั ทิ เ�ี ป็ นธรรมทัง� ในด้าน
โอกาส ผลตอบแทน การแต่งตัง� โยกย้าย ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพ โดยได้ยดึ หลักปฏิบตั ดิ งั ต่อไปนี�
�.� ปฏิบตั ติ อ่ พนักงานด้วยความเคารพในเกียรติ ศักดิ �ศรี และสิทธิสว่ นบุคคล
�.� การดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทํางานให้มคี วามปลอดภัยต่อชีวติ และทรัพย์สนิ ของพนักงานอยูเ่ สมอ
3.3 การแต่งตัง� และโยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน กระทําด้วยความสุจริตใจและตัง�
อยู่บนพืน� ฐานของความรูค้ วามสามารถและความเหมาะสมของพนักงาน
�.� ให้ความสําคัญต่อการพัฒนาความรูค้ วามสามารถของพนักงาน โดยมีการพัฒนาอย่างสมํ�าเสมอ อาทิการ
จัดอบรมสัมมนา การฝึกอบรมและให้โอกาสอย่างทัวถึ
� งกับพนักงานทุกคน
3.5 กําหนดค่าตอบแทนแก่พนักงานอย่างเป็ นธรรม ตามสภาพตลาดการแข่งขันทางธุรกิจ ลักษณะของงาน
ผลการปฏิบตั งิ านและความสามารถของบริษทั ในการจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าว หลีกเลีย� งการกระทําใดๆ ที�
ไม่เป็ นธรรม ซึง� อาจมีผลกระทบต่อความมันคงในหน้
�
าทีก� ารงานของพนักงาน
3.6 เปิดโอกาสให้พนักงานเสนอแนะหรือร้องทุกข์ เกีย� วกับการทํางานและกําหนดวิธแี ก้ไข เพือ� ให้เกิดประโยชน์แก่
ทุกฝ่ ายและสร้างความสัมพันธ์อนั ดีในการทํางานร่วมกัน
�. การปฏิ บตั ิ และความรับผิดชอบที�มีต่อลูกค้า
บริษทั มุง่ ดําเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยจัดให้มกี ารสร้างสรรค์ นําเสนอและบริหารจัดการ
ผลิตภัณฑ์และการบริการของบริษทั แก่ลกู ค้าอย่างมีมาตรฐานและมีจริยธรรมภายใต้หลักการดําเนินงานดังนี�
�.� มุง่ มันที
� จ� ะจัดหาพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการเพือ� ตอบสนองความต้องการของลูกค้า
�.� ส่งมอบผลิตภัณฑ์และการบริการทีม� คี ณ
ุ ภาพภายใต้เงือ� นไขทีเ� ป็ นธรรม
�.� ให้ขอ้ มูลเกีย� วกับผลิตภัณฑ์และการบริการทีถ� กู ต้องเพียงพอ เพือ� ให้ลกู ค้ามีขอ้ มูลเพียงพอในการตัดสินใจ
โดยไม่มกี ารกล่าวเกินความเป็ นจริงทัง� ในการโฆษณาหรือในการสือ� สารช่องทางอืน� ๆ กับลูกค้าอันเป็ นเหตุ
ให้ลกู ค้าเกิดความเข้าใจผิดเกีย� วกับคุณภาพปริมาณหรือเงือ� นไขใด ๆ ของสินค้าหรือบริการ
4.4 จัดให้มกี ระบวนการทีส� ามารถให้ลกู ค้าแจ้งถึงปั ญหาหรือการให้บริการทีไ� ม่เหมาะสม เพือ� ทีบ� ริษทั จะได้
ป้ องกันแก้ปัญหาให้กบั ลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและนําข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุงหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
การให้บริการต่อไป
�.� การรักษาข้อมูลและความลับของลูกค้าโดยไม่นําไปเปิ ดเผยหรือใช้ประโยชน์ในทางมิชอบ
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�. การปฏิ บตั ิ และความรับผิดชอบที�มีต่อคู่ค้าและคู่สญ
ั ญา
บริษทั มีนโยบายปฏิบตั ติ อ่ คูค่ า้ และคูส่ ญ
ั ญา ซึง� ถือเป็ นหุน้ ส่วนและปั จจัยแห่งความสําเร็จทางธุรกิจ
ทีส� าํ คัญประการหนึง� ด้วยความเสมอภาคและคํานึงถึงผลประโยชน์รว่ มกัน โดยบริษทั มีแนวทางปฏิบตั ดิ งั ต่อไปนี�
�.� ประสงค์ทจ�ี ะให้การจัดหาสินค้าและบริการเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้หลักการดังต่อไปนี�
• มีการแข่งขันบนข้อมูลทีเ� ท่าเทียมกัน
• มีหลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกคูค่ า้ และคูส่ ญ
ั ญา
• จัดทํารูปแบบสัญญาทีเ� หมาะสมและเป็ นธรรมแก่ทงั � สองฝ่ าย
• จัดให้มรี ะบบการจัดการและติดตามเพือ� ให้มนใจว่
ั � ามีการปฏิบตั ติ ามเงือ� นไขของสัญญาอย่างครบถ้วนและ
ป้ องกันการทุจริตและประพฤติมชิ อบในทุกขัน� ตอนของกระบวนการจัดหา
• จ่ายเงินให้คคู่ า้ และคูส่ ญ
ั ญาตรงเวลาตามเงือ� นไขการชําระเงินทีต� กลงกัน
5.2 บริษทั มุ่งหมายทีจ� ะพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพทีย� งยื
ั � นกับคู่คา้ และคู่สญ
ั ญา ทีม� วี ตั ถุประสงค์ชดั เจน
ในเรือ� งคุณภาพของสินค้าและบริการทีค� มุ้ ค่ากับมูลค่าเงินและความเชือ� ถือซึง� กันและกัน
5.3 ห้ามผูบ้ ริหารและพนักงานทุกคนรับผลประโยชน์ใดๆ ส่วนตัวจากคู่คา้ และคู่สญ
ั ญาไม่ว่าโดยทางตรง
หรือทางอ้อมทีม� มี ลู ค่าเกิน �,��� บาท
�.� ไม่ใช้ขอ้ มูลทีไ� ด้ทราบอันเนื�องมาจากการจัดซือ� จัดหา เพือ� ประโยชน์สว่ นตัวหรือผูอ้ �นื
บริษทั มีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกคูค่ า้ ทีม� คี ณ
ุ สมบัตดิ งั ต่อไปนี�
• มีผลงานผ่านเกณฑ์ทบ�ี ริษทั กําหนดทัง� คุณภาพ ราคา กําหนดการส่งมอบ และบริการ
• ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย มีมาตรฐานจริยธรรมของสังคมและให้ความสําคัญและคํานึงถึงสิทธิมนุ ษยชน สังคม
และสิง� แวดล้อม
• มีสภาพการดําเนินธุรกิจทีด� ี สถานะการเงินทีม� นคง
ั � มีสถานประกอบการทีส� ามารถตรวจสอบได้และมี
ประวัตกิ ารดําเนินกิจการทีน� ่ าเชื�อถือไม่มปี ระวัตติ อ้ งห้ามทางการค้าอันเนื�องมาจากการกระทําทุจริตหรือ
ประวัตลิ ะทิง� งานหรืออยูใ่ นบัญชีรายชือ� ทีต� อ้ งห้ามของทางราชการและเอกชน
• ปฏิบตั ติ ามนโยบายและหลักเกณฑ์ทบ�ี ริษทั กําหนด
�. การปฏิ บตั ิ และความรับผิดชอบที�มีต่อเจ้าหนี�
บริษทั ยึดมันในการดํ
�
าเนินธุรกิจอย่างมีหลักการและวินัยเพื�อสร้างความเชื�อถือให้กบั เจ้าหนี�
โดยบริษทั ยึดหลักปฏิบตั ดิ งั ต่อไปนี�
�.� ปฏิบตั ติ ามเงือ� นไขต่าง ๆ ตามสัญญา หรือทีไ� ด้ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด
6.2 หากเกิดกรณีไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงื�อนไขที�ตกลงกันไว้ได้ บริษัทจะแจ้งให้เจ้าหนี�ทราบล่วงหน้ า
เพือ� ร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปั ญหา
ทัง� นี�บริษทั จะปฏิบตั ติ ่อเจ้าหน้าทีด� ว้ ยความรับผิดชอบเป็ นธรรมยึดถือการปฏิบตั ทิ ด�ี ี ตามเงือ� นไข
ข้อกําหนดของสัญญา เงือ� นไขคํ�าประกัน การบริหารเงินทุนและการชําระหนี�กาํ หนดเวลา รวมถึงพันธะทาง
การเงินอย่างเคร่งครัด ไม่ปกปิ ดข้อมูลหรือข้อเท็จจริงทีจ� ะทําให้เจ้าหนี�เกิดความเสียหายและจะรายงานฐานะ
ทางการเงินแก่เจ้าหนี� ตามข้อกําหนดในสัญญาเงินกูอ้ ย่างถูกต้องครบถ้วนและไม่บดิ เบือนข้อเท็จจริง
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�. การปฏิ บตั ิ และความรับผิดชอบที�มีต่อคู่แข่งทางการค้า
บริษทั มุง่ ดําเนินธุรกิจโดยประสงค์ทจ�ี ะประสบความสําเร็จอย่างยังยื
� นและเป็ นบริษทั ชัน� นํา ในธุรกิจ
ภายใต้การแข่งขันในอุตสาหกรรมอย่างมีคณ
ุ ธรรมและจริยธรรม โดยมีหลักการปฏิบตั ติ อ่ คูแ่ ข่งทางการค้าดังนี�
�.� ประพฤติปฏิบตั ภิ ายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันทีด� ี
7.2 ไม่แสวงหาข้อมูลที�เป็ นความลับของคู่แข่งทางการค้า ด้วยวิธกี ารที�ไม่สุจริตเพื�อผลประโยชน์ ในการ
ดําเนินธุรกิจของบริษทั
�.� ไม่กล่าวหาในทางร้ายหรือมุง่ ทําลายชือ� เสียงแก่คแู่ ข่งทางการค้า
�.� ไม่กระทําการใด ๆ ทีเ� ป็ นการละเมิดทรัพย์สนิ ทางปั ญญาของผูอ้ น�ื หรือคูแ่ ข่งทางการค้า
�.การปฏิ บตั ิ และความรับผิดชอบที�มีต่อสังคมส่วนรวม
บริษทั ให้ความสําคัญกับชุมชนและสังคมโดยรอบ โดยตระหนักดีวา่ เราเปรียบเสมือนส่วนหนึ�งของ
สังคมทีจ� ะร่วมก้าวเดินไปสูก่ ารพัฒนาสังคมและสิง� แวดล้อมเพือ� ความยังยื
� นสืบไป บริษทั จึงได้ดาํ เนินกิจกรรม
เพือ� ชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื�อง ควบคู่ไปกับการดําเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม
โดยรวมดังนี�
8.1 มีนโยบายในการประกอบธุรกิจโดยคํานึงถึงสภาพสิง� แวดล้อมเป็ นสําคัญ และปฏิบตั ติ ามกฎหมายและ
ข้อบังคับเกีย� วกับสิง� แวดล้อมทีบ� งั คับใช้อย่างเคร่งครัด
8.2 มีนโยบายการดําเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) อย่างชัดเจนและยึดถือปฏิบตั กิ นั ภายในองค์กร
�.� ส่งเสริมให้พนักงานของบริษทั มีจติ สํานึกและความรับผิดชอบต่อสิง� แวดล้อมและสังคม
�.� เคารพต่อขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิน� ทีบ� ริษทั เข้าไปดําเนินธุรกิจ
�.� ดําเนินกิจกรรมเพือ� ร่วมสร้างสรรค์สงั คมชุมชนและสิง� แวดล้อมอย่างสมํ�าเสมอ เพือ� ให้ชมุ ชนทีบ� ริษทั ตัง� อยู่
มีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด� ขี น�ึ
8.6 ให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่าง ๆ กับชุมชนโดยรอบพืน� ทีท� บ�ี ริษทั เข้าไปดําเนินธุรกิจอยูต่ ามความเหมาะสม
8.7 ตอบสนองอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ทม�ี ผี ลกระทบต่อสิง� แวดล้อมชุมชน ชีวติ และ
ทรัพย์สนิ อันเนื�องมาจากการดําเนินงานของบริษทั โดยให้ความร่วมมืออย่างเต็มทีก� บั เจ้าหน้าทีภ� าครัฐ
และหน่วยงานทีเ� กีย� วข้อง
8.8 มีนโยบายในการต่อต้านทุจริตคอรัปชัน� โดยบุคลากรของบริษทั ห้ามการติดสินบนไม่วา่ จะอยูใ่ นรูปแบบใดๆ
ทัง� ทางตรงหรือทางอ้อม ไม่วา่ จะด้วยการเสนอให้การให้คาํ มันสั
� ญญา การเรียกร้อง การร้องขอ การให้หรือ
รับสินบน หรือมีพฤติกรรมใดทีส� อ่ ไปในทางทุจริตหรือคอรัปชัน� เพือ� ให้ได้มาหรือรักษาไว้ซง�ึ ผลประโยชน์
อืน� ใดทีไ� ม่เหมาะสมทางธุรกิจแก่บคุ ลากรบริษทั เองหรือบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิง� เจ้าหน้าทีข� องรัฐ การให้
ของขวัญทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อ�นื ใดแก่เจ้าหน้าทีข� องรัฐ ทัง� ในประเทศและต่างประเทศ ต้องให้แน่ ใจ
ว่าการให้นนั � ไม่ขดั ต่อกฎหมายและจารีตประเพณีทอ้ งถิน�
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นโยบายและจรรยาบรรณเกี�ยวกับการต่อต้านการทุจริ ตคอร์รปั ชัน�
บริษทั มีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันทุ
� กรูปแบบ โดยกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคน
จะไม่เข้ามีสว่ นเกีย� วข้อง หรือมีสว่ นร่วมในการทุจริตคอร์รปั ชันใด
� ๆ จะไม่ตดิ สินบนหรือรับสินบนหรือแสวงหา
ประโยชน์ใด ๆ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรมอันดีในทุกรูปแบบไม่วา่ โดยทางตรงหรือทางอ้อม และ
จัดให้มกี ารสอบทานการปฏิบตั ติ ามนโยบายต่อต้านคอร์รปั ชันอยู
� เ่ ป็ นประจํา ดังนัน� บริษทั จึงมีแนวทางปฏิบตั ิ
สําหรับนโยบายและจรรยาบรรณดังต่อไปนี�
(1) กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกระดับต้องปฏิบตั ติ ามนโยบายการต่อต้านคอร์รปั ชัน� โดยจะไม่ม ี
ส่วนเกี�ยวข้องหรือมีส่วนร่วมกับการทุจริตคอร์รปั ชันไม่
� ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
(2) พนักงานของบริษทั ทุกระดับจะต้องตระหนักว่าการทุจริตคอร์รปั ชันเป็
� นสิง� ทีย� อมรับไม่ได้ในวัฒนธรรม
องค์กรของบริษทั
(3) พนักงานผูม้ สี ว่ นเกีย� วข้องหรือมีสว่ นร่วมกับการทุจริตคอร์รปั ชันจะต้
� องได้รบั โทษทางวินยั และตามกฎหมาย
(4) หากพนักงานคนใดพบเห็นการกระทําทีอ� าจเข้าข่ายทุจริตคอร์รปั ชันที
� เ� กีย� วข้องกับบริษทั พนักงานจะ
ต้องแจ้งให้บริษทั ทราบโดยไม่ชกั ช้าและให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ ทีเ� กีย� วข้อง
ทัง� นี� บริษทั จะเก็บเรือ� งการแจ้งเบาะแสและชือ� ของผูแ้ จ้งไว้เป็ นความลับเพือ� ความปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สนิ ของผูแ้ จ้งเบาะแส
แนวทางในการติ ดตามและประเมินผลการปฏิ บตั ิ ตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน�
(�) บริษทั ฯ บริษทั ในกลุม่ จะสนับสนุนและส่งเสริมให้บคุ ลากรทุกระดับเห็นความสําคัญและมีจติ สํานึกในการ
ต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชัน� รวมทัง� จัดให้มกี ารควบคุมภายในเพือ� ป้ องกันการทุจริตคอร์รปั ชัน� การให้หรือรับ
สินบนในทุกรูปแบบ และทุกประเทศทีบ� ริษทั ฯ และบริษทั ในกลุ่มได้เข้าไปลงทุน โดยผูบ้ งั คับบัญชามี
หน้าทีใ� นการดูแลและประเมินผลการปฏิบตั ขิ องผูใ้ ต้บงั คับบัญชาในหน่วยงานตามแนวทางทีก� าํ หนดอย่าง
สมํ�าเสมอ
(�) แนวปฏิบตั ใิ นการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันนี
� � ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตัง� แต่การ
สรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การเลือ� นตําแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบตั งิ านและการให้
ผลตอบแทนแก่พนักงาน โดยกําหนดให้ผบู้ งั คับบัญชาทุกระดับ มีหน้าทีส� อ�ื สารทําความเข้าใจกับพนักงาน
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา เพือ� นําไปใช้ปฏิบตั ใิ นกิจกรรมทางธุรกิจทีอ� ยูใ่ นความรับผิดชอบ และควบคุมดูแลการ
ปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับแนวปฏิบตั นิ �ี
(�) บริษทั ฯ จะให้ความเป็ นธรรมและคุม้ ครองพนักงาน หรือบุคคลอืน� ใดทีแ� จ้งเบาะแสหรือหลักฐานเรือ� งการ
ทุจริตคอร์รปั ชัน� ทีเ� กีย� วข้องกับบริษทั ฯ และบริษทั ในกลุม่ รวมถึงพนักงานทีป� ฏิเสธต่อการกระทํา โดยใช้
มาตรการคุม้ ครองผูร้ อ้ งเรียน หรือผูท้ ใ�ี ห้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รปั ชัน� ตามทีก� าํ หนด
ไว้ในนโยบายการแจ้งเบาะแส
(4) บริษทั ฯ จะสอบทานแนวปฏิบตั แิ ละมาตรการดําเนินงานอย่างสมํา� เสมอ เพือ� ให้สอดคล้องกับการเปลีย� นแปลง
ของกฎหมาย และสภาพการดําเนินธุรกิจ
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การฝึ กอบรมแก่พนักงานเพื�อให้ความรู้เกี�ยวกับนโยบายและแนวปฏิ บตั ิ ในการต่อต้าน
การทุจริ ตคอร์รปั ชัน�
ในปี ���� บริษทั ได้จดั ให้พนักงานทุกคนเข้าอบรมหลักสูตรทีเ� กีย� วกับการต่อต้านทุจริต ในหัวข้อ
“ หลักสูตรสุจริตไทย ” ซึง� จัดทําโดย บริษทั สุจริตไทย จํากัด เพือ� ให้พนักงานมีความเข้าใจในเรือ� งนโยบาย
การต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันมากยิ
�
ง� ขึน�
การบริ หารจัดการและประเมิ นความเสี�ยง
บริษทั ให้ความสําคัญของกระบวนการบริหารจัดการความเสีย� งเพือ� บ่งชีค� วามเสีย� งด้านการทุจริตที�
เกีย� วข้องในการดําเนินธุรกิจของบริษทั โดยพิจารณาทังในด้
� านโอกาสทีจ� ะเกิดผลและผลกระทบเพือ� หามาตรการ
ตอบสนองและจัดการความเสีย� ง การพิจารณาถึงกิจกรรมการควบคุมกระบวนการติดตามผลการควบคุมภายใน
ซึง� รวมถึงการติดตามประเมินผลความสามารถในการป้ องกันการเกิดข้อผิดพลาดและการปฏิบตั หิ รือไม่ปฏิบตั ิ
ตามกฎระเบียบ เพือ� ลดและป้ องกันความเสีย� งเหล่านัน�
ในการประเมินความเสีย� งของธุรกิจ บริษทั มีการกําหนดให้ประเมินความเสีย� งด้านทุจริตของในทุก
หน่วยงานของบริษทั ซึง� แต่ละหน่วยงานมีการระบุความเสีย� งทีอ� าจเกิดการทุจริตโอกาสเกิดและผลกระทบ รวม
ถึงแนวทางในการลดความเสีย� งและหามาตรการในการกํากับดูแล เพือ� ป้ องกันการทุจริตคอรัปชันที
� อ� าจเกิดขึน�
โดยผูป้ ระเมินความเสีย� งจะพิจารณาความเสีย� งจากลักษณะกิจกรรมทางธุรกิจ กระบวนการดําเนินงาน เงือ� นไข
ทางธุรกิจ ตลอดจนนโยบายทีเ� กีย� วข้องกับมาตรการต่อต้านทุจริตและคอรัปชัน�
กระบวนการดําเนิ นการตามมาตรการต่อต้านการทุจริ ตและคอรัปชัน�
บริษทั ให้ความสําคัญกับกระบวนการตรวจสอบภายในและการประเมินความเพียงพอของระบบ
การควบคุมภายในโดยวิธกี ารประเมินตนเอง รวมถึงการสนับสนุนให้มกี ารนําเทคโนโลยีมาใช้ในการตรวจสอบ
การทุจริตและการคอรัปชันอย่
� างต่อเนื�องและครบถ้วน ซึง� สํานักตรวจสอบภายในมีหน้าทีแ� ละรับผิดชอบในการ
ตรวจสอบและสอบทานการปฏิบตั งิ านให้เป็ นไปอย่างถูกต้อง ตรงตามนโยบายและแนวปฏิบตั อิ าํ นาจดําเนินการ
ระเบียบปฏิบตั กิ ฎหมายและข้อกําหนดของหน่วยงานกํากับดูแล เพือ� ให้มนใจว่
ั � าบริษทั มีระบบการควบคุมทีม� ี
ความเหมาะสมและเพียงพอต่อความเสีย� งด้านคอรัปชันที
� อ� าจเกิดขึน� และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
สํานักตรวจสอบภายใน กําหนดแนวทางการติ ดตามและประเมินผลการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการ
ต่อต้านทุจริ ตคอรัปชันดั
� งนี�
1 กําหนดให้กรรมการผูบ้ ริหารและพนักงานทุกคน มีอํานาจในการควบคุมและปฏิบตั ติ ามนโยบายต่อต้าน
การทุจริตและคอรัปชันโดยเคร่
�
งครัด
2 การติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการต่อต้านการทุจริต โดยทําการสอบทานกระบวนการทํางาน
ในแต่ละขันตอนที
�
อ� าจพบจุดบกพร่องของระบบการควบคุมภายใน ซึง� อาจก่อให้เกิดการทุจริตเพือ� หาแนวทาง
ป้ องกันและกําหนดเป็ นหลักปฏิบตั ิ
3 การปรับปรุงกระบวนการปฏิบตั ิ โดยการนําผลการสอบทานกระบวนการทํางานมาปรับปรุงวิธกี ารปฏิบตั ิ
นําความเห็นข้อเสนอแนะของกรรมการตรวจสอบ ทีไ� ด้ให้ความเห็นจากการสอบทานความครบถ้วนเพียงพอ
ของกระบวนการปฏิบตั ิ จากการพิจารณาผลการสอบสวนข้อร้องเรียนจากผลการประเมินความเสีย� งด้านการ
ทุจริต ตลอดจนความเห็นของพนักงานทุกคน โดยนําไปปรับปรุงกระบวนการแนวปฏิบตั แิ ละนโยบายทีเ� กีย� วข้อง
เพือ� เป็ นการลดความเสีย� งจากการเกิดการทุจริต
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4 การติดตามผลการปรับปรุงกระบวนการปฏิบตั ิ และสรุปผลการปรับปรุงเพื�อให้เกิดความมันใจว่
� าข้อ
เสนอแนะทีไ� ด้นําเสนอเพือ� ปรับปรุงกระบวนการแนวปฏิบตั แิ ละนโยบาย ได้มกี ารนําไปปฏิบตั อิ ย่างจริงจัง
และทันเวลา
5 การรายงานผลการติดตามและผลการประเมินการปฏิบตั ติ ามมาตรการต่อต้านการทุจริต รวมทัง� ข้อปรับปรุง
การปฏิบตั แิ ละผลการปรับปรุงเพื�อนํ าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื�อดําเนินการสอบทานความ
ครบถ้วนเหมาะสมและเพียงพอของกระบวนการรวมถึงนโยบายทีเ� กี�ยวข้องกับมาตรการต่อต้านทุจริต
อีกทัง� คณะกรรมการตรวจสอบทําหน้าทีร� ายงานผลสอบทานแก่คณะกรรมการบริษทั เพื�อนํ าไปปรับปรุง
กระบวนการแนวปฏิบตั นิ โยบายทีเ� กีย� วข้อง ให้มกี ารควบคุมภายในทีม� ปี ระสิทธิภาพมากยิง� ขึน�
การแจ้งเบาะแสหรือการร้องเรียนการถูกละเมิ ดสิ ทธิ ของผูม้ ีส่วนได้เสีย
บริษทั มีนโยบายดําเนินธุรกิจโดยยึดถือหลักความเป็นธรรมโปร่งใสและตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล
จึงเปิ ดโอกาสให้ผมู้ สี ว่ นได้เสียสามารถรายงาน หรือให้ขอ้ มูลในการแจ้งเบาะแสร้องเรียนหรือถูกละเมิดสิทธิ
โดยผ่านช่องทางการร้องเรียนทีบ� ริษทั กําหนดไว้ดงั นี�
1. ทางไปรษณีย์ ส่งจดหมายถึงคณะกรรมการตรวจสอบ บริษทั พราว เรียล เอสเตท จํากัด (มหาชน)
เลขที� ��� อาคารต้นสนทาวเวอร์ ชัน� � แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร �����
�. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ถึงคณะกรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, ประธานเจ้าหน้าที�
บริหารและหัวหน้าสํานักตรวจสอบภายในได้ท�ี EMAIL : AUDITCOM@PROUDREALESTATE.CO.TH
นโยบายการแจ้งเบาะแส และข้อร้องเรียน (WHISTLEBLOWER POLICY)
เพื�อเป็ นการส่งเสริมให้พนักงานสามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการกํากับดูแลกิจการ ดังนัน� หาก
พนักงานพบเห็นการกระทํา หรือข้อสงสัยทีเ� ป็ นการฝ่ าฝื น หรือไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
จรรยาบรรณธุรกิจ สามารถแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนตามนโยบายดังนี�
�. ทางไปรษณีย์ ส่งจดหมายถึงคณะกรรมการตรวจสอบ บริษทั พราว เรียล เอสเตท จํากัด (มหาชน)
เลขที� ��� อาคารต้นสนทาวเวอร์ ชัน� � แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร �����
2. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ถึงคณะกรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, ประธานเจ้าหน้าที�
บริหารและหัวหน้าสํานักตรวจสอบภายในได้ท�ี EMAIL : AUDITCOM@PROUDREALESTATE.CO.TH
การคุ้มครองผูแ้ จ้งเบาะแสหรือผูร้ ้องเรียน
�. ผูร้ อ้ งเรียนสามารถเลือกทีจ� ะไม่เปิ ดเผยชื�อของตนเองได้หากเห็นว่าจะทําให้ตนเองได้รบั ความเสียหาย
แต่จะต้องระบุรายละเอียดข้อเท็จจริงหรือหลักฐานทีช� ดั เจนเพียงพอ ทีแ� สดงให้เห็นว่ามีเหตุอนั ควรเชื�อได้
ว่าจะมีการกระทําทีเ� ป็ นการฝ่ าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษทั หรือจรรยาบรรณของบริษทั เกิดขึน�
�. กรณีผรู้ อ้ งเรียนเห็นว่าตนอาจไม่ได้รบั ความปลอดภัยหรืออาจได้รบั ความเดือดร้อนเสียหาย ผูร้ อ้ งเรียน
สามารถร้องขอให้ผูร้ บั เรื�องร้องเรียน กําหนดมาตรการคุม้ ครองทีเ� หมาะสมได้หรือผูร้ บั เรื�องร้องเรียน
หากกําหนดมาตรการคุม้ ครองโดยผูร้ อ้ งเรียนไม่ตอ้ งร้องขอก็ได้หากเห็นว่าเป็ นเรือ� งทีม� แี นวโน้มทีจ� ะเกิด
ความเสียหายหรือความไม่ปลอดภัย
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�. หากผูร้ อ้ งเรียนหรือบุคคลอื�นทีไ� ด้รบั ผลกระทบจากการร้องเรียน ถูกปฏิบตั ดิ ว้ ยวิธกี ารทีไ� ม่เป็ นธรรมหรือ
ไม่เหมาะสมจากพนักงานของบริษทั หรือผูร้ บั เรื�องร้องเรียน ให้ถอื ว่าพนักงานหรือผูร้ บั เรื�องร้องเรียน
ดังกล่าว กระทําผิดวินัยร้ายแรงทีต� อ้ งได้รบั โทษและอาจได้รบั โทษตามทีก� ฎหมายกําหนดไว้ หากการ
กระทํานัน� เป็ นการกระทําทีผ� ดิ กฎหมาย
4. ผูท้ ไ�ี ด้รบั ความเดือดร้อนเสียหายจะได้รบั การบรรเทาความเสียหายด้วยวิธกี ารหรือกระบวนการทีเ� หมาะสม
และเป็ นธรรม
การจัดการข้อร้องเรียน
กระบวนการจัดการข้อร้องเรียนและการประสานหน่วยงานเพือ� แก้ปัญหาข้อร้องเรียนหรือร้องทุกข์
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ จะดําเนินการตามความเหมาะสม หรือส่งเรือ� งให้บุคคลทีเ� กีย� วข้อง โดย
พิจารณาถึงความเป็ นอิสระในการดําเนินการตามเนื�อหาหรือประเด็นทีไ� ด้รบั การร้องเรียน เพื�อดําเนินการ
ตรวจสอบหาข้อเท็จจริงพร้อมทัง� ติดตามความคืบหน้าเพื�อให้มนใจว่
ั � ามีการดําเนินการทีเ� หมาะสมกับข้อ
ร้องเรียนทีไ� ด้รบั โดยมีแนวปฏิบตั ดิ งั นี�
1.หากเรื�องร้องเรียนเป็ นการกระทําที�ฝ่าฝื นหรือไม่ปฏิบตั ติ ามนโยบายและระเบียบวิธปี ฏิบตั ดิ ้านบุคคล
ให้นําส่งผูจ้ ดั การฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
�.หากเรือ� งร้องเรียนเป็ นการกระทําทีฝ� ่ าฝืน หรือไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมายและกฎระเบียบของรัฐ นโยบายและ
หลักการกํากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ และข้อบังคับของบริษทั ให้นําส่งเลขานุการบริษทั
�.หากเรือ� งร้องเรียนเป็ นการกระทําทีอ� าจส่อถึงการทุจริต ซึง� หมายถึงการกระทําใด ๆ เพือ� แสวงหาประโยชน์
ทีม� คิ วรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสําหรับตนเองหรือผูอ้ น�ื ให้นําส่งคณะกรรมการตรวจสอบหรือผูอ้ าํ นวยการ
สํานักตรวจสอบภายใน
4.ในกรณีทเ�ี รื�องร้องเรียนตามข้อ �, ข้อ �, และข้อ � เป็ นเรื�องทีซ� บั ซ้อน หรือเกีย� วข้องกับหลายหน่ วยงาน
ให้นําส่งกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และประธานเจ้าหน้าทีบ� ริหาร เพือ� แต่งตัง� คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง
สําหรับดําเนินการตรวจสอบเรือ� งดังกล่าว
ผูต้ รวจสอบเรือ� งร้องเรียนตามข้อ �, ข้อ �, ข้อ � และข้อ � มีหน้าทีต� รวจสอบหาข้อเท็จจริงในกรณี
ทีพ� บว่า มีการฝ่ าฝืนหรือไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมายและกฎระเบียบของบริษทั หรือกระทําการทุจริตจะต้องได้รบั
การพิจารณาโทษทางวินยั ตามระเบียบบริษทั ทีก� าํ หนดไว้ และหรืออาจจะได้รบั โทษตามกฎหมาย หากการ
กระทํานัน� ผิดกฎหมาย
เมือ� การตรวจสอบเรือ� งร้องเรียนได้ขอ้ ยุตแิ ล้ว ผูต้ รวจสอบยืน� เรือ� งร้องเรียนข้อ �, ข้อ �, ข้อ � และ
ข้อ � มีหน้าทีร� ายงานสรุปผลการตรวจสอบให้แก่เลขานุ การคณะกรรมการตรวจสอบทราบ เพื�อแจ้งไปยัง
คณะกรรมการตรวจสอบและแจ้งต่อยังผูร้ อ้ งเรียนต่อไป ทัง� นี�กระบวนการตัง� แต่รบั เรื�องร้องเรียนจนกระทัง�
แจ้งกลับไปยังผูร้ อ้ งเรียนควรดําเนินตามกําหนดระยะเวลาทีเ� หมาะสม

112

การติ ดตามแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน
�. เมือ� หน่วยงานทีร� บั เรือ� งร้องเรียนได้รบั เรือ� งร้องเรียนแล้ว จะแจ้งการรับเรือ� งร้องเรียนเป็ นหนังสือให้ผู้
ร้องเรียนทราบภายใน � วัน นับจากวันทีไ� ด้รบั เรือ� งร้องเรียน
2. ให้หน่ วยงานทีร� บั เรื�องร้องเรียนแจ้งไปยังผูบ้ ริหารของหน่ วยงานทีเ� กีย� วข้องในเรื�องร้องเรียน ให้ทราบ
ภายใน � วันเพือ� ให้ดาํ เนินการแก้ไขได้ทนั ที โดยพิจารณาแก้ไขปั ญหาเรื�องร้องเรียนให้แล้วเสร็จภายใน
�� วัน นับแต่วนั ทีไ� ด้รบั เรื�องร้องเรียนเว้นแต่กรณีมเี หตุสุดวิสยั ทําให้ไม่อาจดําเนินการแล้วเสร็จภายใน
เวลาทีก� าํ หนดได้ จะทําหนังสือแจ้งให้ผรู้ อ้ งเรียนทราบถึงความคืบหน้าในการดําเนินการและกําหนดเวลา
ทีค� าดหมายจะดําเนินการให้แล้วเสร็จทุกสัปดาห์
�. ให้หน่วยงานทีเ� กีย� วข้องรายงานผลการดําเนินการแก่เลขานุ การคณะกรรมการตรวจสอบให้ทราบภายใน
� วัน เพือ� แจ้งให้คณะกรรมการตรวจสอบแจ้งไปยังผูร้ อ้ งเรียนต่อไป
การรายงานผลการดําเนิ นการให้ผบู้ ริ หารทราบ
�. ให้รวบรวมและรายงานสรุปการจัดการข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ให้ผบู้ ริหารทราบทุกเดือน
�. ให้รวบรวมรายงานสรุปข้อร้องเรียนหลังจากสิน� ปี เพือ� นํามาวิเคราะห์การจัดการข้อร้องเรียนร้องทุกข์ใน
ภาพรวมของหน่วยงาน เพือ� ใช้เป็ นแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงพัฒนาองค์กรและวางแผนเพือ� ดําเนินการ
เข้าตรวจสอบระบบการควบคุมภายในต่อไป
ในปี ���� บริษทั ดูแลผูม้ สี ่วนได้เสียทุกๆ ด้านอย่างเป็ นธรรมสอดคล้องกับกฎหมายต่างๆ
กฎระเบียบ ข้อบังคับของ ภาครัฐหรือของบริษทั อีกทัง� นโยบายกํากับดูแลกิจการทีด� แี ละนโยบายต่างๆ
เช่น การปฏิบตั ติ อ่ คูค่ า้ เจ้าหนี�ลกู หนี�อย่างเป็ นธรรมเป็ นไปตามเงือ� นไขการค้า หรือพันธะสัญญาทีต� กลงกันไว้
สําหรับคู่แข่งขันของบริษทั บริษทั แข่งขันภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันทีด� ี ไม่ประพฤติปฏิบตั ใิ นทาง
ทีเ� กิดความเสียหาย หรือทําลายคู่แข่ง รวมถึงการรักษาความลับของลูกค้า จึงไม่พบการกระทําผิดใดๆ
ที�เป็ นการละเมิดสิทธิบตั ร หรือละเมิดหลักสิทธิมนุ ษยชน ในส่วนของพนักงาน บริษทั ให้ผลตอบแทนที�
เหมาะสมตาม ความรู้ ความสามารถ หน้ าที�ความรับผิดชอบ และผลปฏิบตั งิ านของพนักงานแต่ละราย
รวมถึงจัดให้มสี วัสดิการทีเ� พียงพอ เหมาะสม สอดคล้องกับข้อกําหนดของกฎหมายและสภาวะเศรษฐกิจ
ทัง� นี� บริษทั และพนักงานร่วมกันจดทะเบียนจัดตัง� กองทุนสํารองเลีย� งชีพตามพระราชบัญญัตกิ องทุนสํารอง
เลีย� งชีพ พ.ศ. ���� ในนามกองทุนสํารองเลีย� งชีพ เค มาสเตอร์ พูลฟั นด์ ซึง� จดทะเบียนแล้ว โดยมีนโยบาย
การลงทุนให้พนักงานเลือกตามความเหมาะสมของพนักงาน เพือ� ให้ พนักงานมีหลักประกันในอนาคตเมือ� ต้อง
ออกจากงานหรือเกษียณอายงุาน นอกจากนี�บริษทั ยังส่งเสริมให้มกี ารฝึ กอบรม และให้ความรูแ้ ก่พนักงาน
เพื�อเป็ นการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื�อง และส่งเสริมให้มกี ารใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย
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หมวดที� � การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
บริษทั ได้กําหนดนโยบายและแนวทางปฏิบตั เิ กีย� วกับการเปิ ดเผยข้อมูลต่อนักลงทุนของบริษทั ไว้
ในนโยบายการกํากับดูแลกิจการ โดยกําหนดหลักการสําคัญในการเปิ ดเผยข้อมูลดังนี�
1. คณะกรรมการบริษทั มีนโยบายทีจ� ะเปิ ดเผยข้อมูลสารสนเทศทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงินทีเ� กีย� วกับธุรกิจ
และผลประกอบการของบริษทั ทีต� รงกับความเป็ นจริง ครบถ้วน เพียงพอสมํ�าเสมอทันเวลา แสดงให้เห็นถึง
สถานภาพทางการเงินและการประกอบการทีแ� ท้จริงของบริษทั รวมทัง� อนาคตของธุรกิจของบริษทั
2. คณะกรรมการบริษทั มุง่ มันที
� จ� ะดูแลให้มกี ารปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบทีเ� กีย� วข้องเกีย� วกับ
การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด จัดให้มกี ารเผยแพร่ขอ้ มูลในเว็บไซต์ของบริษทั ทัง�
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางเผยแพร่ทางสือ� มวลชน และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เพือ� ให้ผถู้ อื หุน้ และผูท้ เ�ี กีย� วข้องอื�น ๆ ได้รบั ทราบข้อมูลของบริษทั ได้อย่างทัวถึ
� ง
�. บริษทั จัดให้มฝี ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์ เพือ� ทําหน้าทีต� ดิ ต่อสือ� สารกับนักลงทุนหรือผูถ้ อื หุน้ โดยบริษทั จะจัด
ให้มกี ารประชุมชีแ� จงผลการดําเนินงานเป็ นประจํา นอกจากนี�บริษทั ยังให้ความสําคัญในการเปิ ดเผยข้อมูล
อย่างสมํ�าเสมอครบถ้วนเพือ� ให้ผถู้ อื หุน้ ได้รบั ข่าวสารเป็ นประจําผ่านช่องทางของของเว็บไซต์บริษทั โดย
ข้อมูลทีอ� ยูบ่ นเว็บไซต์จะมีการปรับปรุงให้ทนั สมัยอยูเ่ สมอ
4. บริษทั ให้ความสําคัญต่อรายงานทางการเงิน เพือ� ให้แสดงถึงสถานะทางการเงินและผลประกอบการทีแ� ท้จริง
ของบริษทั โดยอยู่บนพืน� ฐานของข้อมูลทางบัญชีทถ�ี ูกต้องครบถ้วนและเพียงพอตามมาตรฐานการบัญชี
ซึง� เป็ นทีย� อมรับโดยทัวไป
�
5. บริษทั ได้เปิ ดเผยข้อมูลเกี�ยวกับกรรมการแต่ละท่านบทบาทและหน้ าที�ของคณะกรรมการบริษทั และ
คณะกรรมการชุดย่อยของบริษทั จํานวนครัง� ของการประชุม และจํานวนครัง� ทีก� รรมการแต่ละท่านเข้าร่วม
ประชุมในปี ทผ�ี ่านมา รวมถึงการเปิ ดเผยค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงในรายงานประจําปี
ของบริษทั และแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี
6. บริษทั มีนโยบายทีจ� ะให้ผูม้ สี ่วนได้เสียสามารถสอบถามรายละเอียด แจ้งข้อร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแส
การกระทําผิดทางกฎหมาย ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในทีบ� กพร่อง การไม่ได้
รับความเป็ นธรรมจากการกระทําทีไ� ม่ชอบด้วยกฎหมายหรือการผิดจริยธรรมธุรกิจของบริษทั ผ่านกรรมการ
อิสระหรือกรรมการตรวจสอบของบริษทั ได้ทงั � นี� ข้อมูลร้องเรียนแจ้งเบาะแสจะได้รบั การคุม้ ครองและเก็บไว้
เป็ นความลับ โดยกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบและดําเนินการสังการตรวจสอบข้
�
อมูลและหา
แนวทางแก้ไขและจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั ต่อไป
ในปี ���� บริษทั ได้จดั กิจกรรมแถลงข่าวต่อสื�อมวลชน (PRESS CONFERENCE) และเชิญสื�อ
มวลชนเพือ� เข้าร่วมกิจกรรมของบริษทั เพือ� นําเสนอเหตุการณ์ต่างๆ ทีส� าํ คัญของบริษทั อย่างสมํ�าเสมอไม่วา่
จะเป็ นการเปิ ดตัวแผนธุรกิจในนาม บริษทั พราว เรียล เอสเตท จํากัด(มหาชน) หรือการเปิ ดตัวโครงการใหม่
ทีห� วั หิน รวมถึงได้เผยแพร่ขา่ วประชาสัมพันธ์ต่างๆผ่านสือ� มวลชนอย่างต่อเนื�อง
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งานนักลงทุนสัมพันธ์
บริษทั จัดให้มฝี ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์ (INVESTOR RELATIONS) เพื�อทําหน้าทีต� ดิ ต่อสื�อสารให้
ข้อมูลกับกลุ่มเป้ าหมายทัง� ผูถ้ อื หุน้ นักลงทุนสถาบัน นักลงทุนรายบุคคล บริษทั หลักทรัพย์ ผูส้ �อื ข่าวและ
ประชาชนทัวไปอย่
�
างเท่าเทียมกันเพื�อให้ทราบข้อมูลของบริษทั อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันต่อเวลา
แสดงข้อมูลถึงผลประกอบการและแผนการดําเนินธุรกิจในอนาคต เพื�อเป็ นข้อมูลช่วยในการประกอบการ
ตัดสินใจลงทุนและสร้างความน่าเชือ� ถือให้แก่บริษทั โดยบริษทั มีการเปิ ดเผยข้อมูลออย่างสมํ�าเสมอและเป็ น
ระบบ ผ่านช่องทางทีห� ลากหลาย ทัง� นี� บริษทั ได้กาํ หนดจรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ เพือ� ให้ผบู้ ริหารและ
พนักงานทีเ� กีย� วข้องกับงานนักลงทุนสัมพันธ์ ใช้เป็ นแนวทางในการปฏิบตั งิ านเป็ นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน
โปร่งใส โดยยึดถือผลประโยชน์ ของผู้ถือหุ้นและผู้มสี ่วนได้เสียทุกฝ่ ายเป็ นสําคัญ
สําหรับปี ���� บริ ษทั ได้จดั กิ จกรรมนักลงทุนสัมพันธ์เพื�อเปิ ดเผยข้อมูลของบริ ษทั ให้แก่นักลงทุน
สรุปได้ดงั นี�
รูปแบบกิจกรรม

จํานวนครัง�

�. จัดประชุมนักวิเคราะห์ (ANALYST MEETING)

1

�. การเข้าร่วม OPPORTUNITY DAY ทีต� ลาดหลักทรัพย์ฯ

1

�. แถลงข่าวกับสือ� มวลชน

1

�. การเข้าพบผูบ้ ริหาร (COMPANY VISIT)

1

นอกจากนี�ผสู้ นใจสามารถติดต่อหน่ วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ได้ท�ี
นางสาวบุษบง พันธุส์ วัสดิ � ฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์
บริษทั พราว เรียล เอสเตท จํากัด (มหาชน)
เลขที� ��� อาคารต้นสนทาวเวอร์ ชัน� � ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ �����
โทรศัพท์ : �-����-���� โทรสาร : �-����-����
E-MAIL : IR@PROUDREALESTATE.CO.TH WEBSITE : WWW.PROUDREALESTATE.CO.TH
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นโยบายการเปิ ดเผยเรื�องผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ที�มิใช่เป็ นตัวเงิ น
บริษทั ได้จดั ให้มกี ารเปิ ดเผยผลการดําเนินงานด้านต่างๆ ของบริษทั ทีม� ใิ ช่เป็ นตัวเงิน เพือ� ให้บริษทั
ทราบถึงความต้องการและความพึงพอใจในการใช้สนิ ค้าและบริการของบริษทั และสามารถนํ าไปพัฒนา
ปรับปรุงสินค้าและบริการให้สามารถตอบสนองความต้องการ ความพอใจ รวมถึงสามารถปรับปรุงกลยุทธ์
การตลาดของบริษทั ให้มศี กั ยภาพแข่งขันกับบริษทั อื�นได้
ส่วนแบ่งการตลาด
ตลาดอสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียมในชะอํา หัวหินและปราณบุร ี สําหรับโครงการทีม� รี าคา
เฉลีย� เริม� ต้นสูงกว่า ���,��� บาทต่อตารางเมตร นัน� มีจาํ นวนยูนติ เปิ ดขายทังหมดจนถึ
�
งปี ���� อยูท่ �ี ��� ยูนติ
และมีจาํ นวนยูนิตทีส� ามารถขายได้จนถึงสิน� ไตรมาสที� � ปี ���� จํานวน ��� ยูนิต
ในปี ทผ�ี า่ นมา บริษทั สามารถทํายอดขายรวมตลอดทัง� ปี สาํ หรับ โครงการ INTERCONTINENTAL
RESIDENCES HUA HIN ได้ท�ี ��� ยูนติ คิดเป็ นจํานวนเงิน �,��� ล้านบาท หรือคิดเป็ นส่วนแบ่งการตลาด
ประมาณร้อยละ �� ของจํานวนยูนิตเปิ ดขายของตลาดอสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียมในชะอํา
หัวหินและปราณบุร ี สําหรับโครงการที�มรี าคาเฉลี�ยเริม� ต้นสูงกว่า ���,��� บาทต่อตารางเมตร
จํานวนยูนิตที�สามารถขายได้ตลาดอสังหาริ มทรัพย์ประเภท
คอนโดมิ เนี ยมในชะอํา หัวหิ นและปราณบุรี
สําหรับโครงการทีม� รี าคาเฉลีย� เริม� ต้นสูงกว่า ���,��� บาท/ตร.ม.

PROUD
30%
ผูป้ ระกอบการรายอื�น
70%

ทีม� า : งานวิจยั ของคอริเออร์ ไตรมาสที� � ����

116

คณะกรรมการชุดย่อย
โครงสร้างกรรมการบริษทั ประกอบด้วยกรรมการชุดย่อย � ชุด คือ คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร ซึง� มีรายละเอียดดังต่อไปนี�
�.คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที� �� ธันวาคม ���� บริษทั มีคณะกรรมการตรวจสอบจํานวน � คน ดังนี�
ลําดับที�

ชื�อ-นามสกุล

ตําแหน่ง

1

นายอนุวฒ
ั น์ เมธีวบิ ลู ย์วฒ
ุ ิ

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)

2

นางสาวอัญชลี บุญทรงษีกุล

กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)

3

นายภูมพิ ฒ
ั น์ สินาเจริญ

กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)

สรุปข้อมูลการเข้าประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ปี ����
ณ วันที� �� ธันวาคม ����
ลําดับที�

ชื�อ-นามสกุล

จํานวนประชุมทัง� ปี

จํานวนครัง�
ทีเ� ข้าร่วมประชุม

คิดเป็ นร้อยละ

1

นายอนุวฒ
ั น์ เมธีวบิ ลู ย์วฒ
ุ ิ

4

4

100.00

2

นางสาวอัญชลี บุญทรงษีกุล

4

3

75.00

3

นายภูมพิ ฒ
ั น์ สินาเจริญ

4

4

100.00
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วาระการดํารงตําแหน่ ง
1.1 กําหนดให้กรรมการตรวจสอบดํารงตําแหน่งคราวละไม่เกิน � ปี นับแต่วนั แต่งตัง� หรือตามวาระการเป็ น
กรรมการบริษทั และเมือ� ครบกําหนดออกตามวาระอาจได้รบั การพิจารณาแต่งตังให้
� เป็นกรรมการตรวจสอบอีกได้
�.� นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระดังกล่าวแล้ว กรรมการตรวจสอบจะพ้นจากตําแหน่งเมือ�
�) ตาย
�) ลาออก
�) พ้นสภาพการเป็ นกรรมการบริษทั
�) ขาดคุณสมบัตใิ นการปฏิบตั งิ านในฐานะกรรมการตรวจสอบ
�) ขาดคุณสมบัตกิ ารเป็ นกรรมการบริษทั หรือมีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษทั มหาชน
จํากัดและ/หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือมีลกั ษณะทีแ� สดงถึงการขาด
ความเหมาะสมทีจ� ะได้รบั ความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการทีม� มี หาชนเป็ นผูถ้ อื หุน้ ตามที�
สํานักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาํ หนด
�) ทีป� ระชุมคณะกรรมการบริษทั หรือทีป� ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั มีมติให้พน้ จากตําแหน่ง
1.3 กรณีกรรมการตรวจสอบคนใดประสงค์จะลาออกจากตําแหน่งก่อนครบวาระ ให้ยน�ื ใบลาออกต่อประธาน
คณะกรรมการบริษทั ล่วงหน้าอย่างน้อย � เดือน พร้อมระบุเหตุผล เพือ� ให้คณะกรรมการบริษทั ได้พจิ ารณา
แต่งตัง� บุคคลอืน� ทีม� คี ณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วนตามทีร� ะบุไว้ในกฎบัตรทดแทนกรรมการตรวจสอบทีล� าออกต่อไป
�.� ในกรณีทต�ี าํ แหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอน�ื นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการ
บริษทั แต่งตัง� บุคคลซึง� มีคณ
ุ สมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็ นกรรมการตรวจสอบแทน
อย่างช้าภายใน � เดือน เพือ� ให้กรรมการตรวจสอบมีจาํ นวนครบตามทีก� าํ หนด สอดคล้องกับเกณฑ์การดํารง
สถานะของบริษทั จดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เว้นแต่วาระของกรรมการตรวจสอบที�
ว่างลงนัน� จะเหลือน้อยกว่า � เดือน คณะกรรมการบริษทั จะไม่แต่งตัง� กรรมการตรวจสอบทดแทนตําแหน่ง
ทีว� า่ งลงก็ได้ กรรมการตรวจสอบทีไ� ด้รบั การแต่งตัง� ทดแทนให้อยูใ่ นตําแหน่งได้เพียงเท่าวาระทีย� งั เหลืออยู่
ของกรรมการตรวจสอบซึง� ตนเข้ามาแทน
�.� คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาเป็ นผูพ้ จิ ารณากําหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ
ซึง� พิจารณาจากหน้าทีแ� ละความรับผิดชอบ และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั พิจารณา ก่อนทีจ� ะนําเสนอ
ต่อทีป� ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ� พิจารณาและอนุมตั ิ
หน้ าที�และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
�. สอบทานให้บริษทั ฯ มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
�. สอบทานให้บริษทั ฯ มีระบบการควบคุมภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบทีเ� หมาะสมและมีประสิทธิผล และ
พิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง�
โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษทั ฯ ปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยและกฎหมายทีเ� กีย� วข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ
�. สอบทานและกํากับดูแลให้บริษทั ฯ ปฏิบตั ติ ามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันของบริ
�
ษทั ฯ และรายงาน
ผลให้คณะกรรมการบริษทั ทราบ
5. สอบทานและประเมินกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสมํา� เสมอ และนําเสนอขออนุมตั จิ ากคณะกรรมการ
บริษทั หากมีการแก้ไขกฎบัตรดังกล่าว
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�. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตัง� เลิกจ้างบุคคลซึง� มีความเป็ นอิสระเพือ� ทําหน้าทีเ� ป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ
และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทัง� เข้าร่วมประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มฝี ่ ายจัดการเข้าร่วม
ประชุมด้วยอย่างน้อยปี ละ � ครัง�
�. พิจารณารายการทีเ� กีย� วโยงกันหรือรายการทีอ� าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็ นไปตามกฎหมายและ
ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทัง� นี� เพือ� ให้มนใจว่
ั � ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ น
ประโยชน์สงู สุดต่อบริษทั ฯ
�. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจําปี ของบริษทั ฯ ซึง� รายงานดังกล่าว
ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี�
(ก) ความเห็นเกีย� วกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นทีเ� ชือ� ถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษทั ฯ
(ข) ความเห็นเกีย� วกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั ฯ
(ค) ความเห็นเกีย� วกับการปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาด
หลักทรัพย์หรือกฎหมายทีเ� กีย� วข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ
(ง) ความเห็นเกีย� วกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
(จ) ความเห็นเกีย� วกับรายการทีอ� าจมีความขัดแย้งทางผลประโชยน์
(ฉ) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมทีค� ณะกรรมการตรวจสอบได้รบั จากการปฏิบตั หิ น้าทีต� ามกฎบัตร (CHARTER)
(ซ) รายการอืน� ๆทีเ� ห็นว่าผูถ้ อื หุน้ และผูล้ งทุนทัวไปควรทราบภายใต้
�
ขอบเขตหน้าทีแ� ละความรับผิดชอบทีไ� ด้รบั
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั
�. ปฏิบตั กิ ารอืน� ใดตามทีค� ณะกรรมการของบริษทั ฯมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
ในการปฏิบตั หิ น้าทีด� งั กล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษทั โดยตรง
และคณะกรรมการของบริษทั ฯ ยังคงมีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษทั ฯ ต่อบุคคลภายนอก
�.คณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทน
ณ วันที� �� ธันวาคม ���� บริษทั มีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จํานวน � คน ดังนี�
ลําดับที�

ชื�อ-นามสกุล

ตําแหน่ง

1

นายอนุวฒ
ั น์ เมธีวบิ ลู ย์วฒ
ุ ิ

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

2

นายอนุชา สิทหนาทกถากุล

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

3

นายภูมพิ ฒ
ั น์ สินาเจริญ

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
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สรุปข้อมูลการเข้าประชุมของคณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทน ปี ����
ณ วันที� �� ธันวาคม ����
ลําดับที�

ชื�อ-นามสกุล

จํานวนประชุมทัง� ปี

จํานวนครัง�
ทีเ� ข้าร่วมประชุม

คิดเป็ นร้อยละ

1

นายอนุวฒ
ั น์ เมธีวบิ ลู วุฒ ิ

4

4

100.00

2

นายอนุชา สิหนาทกถากุล

4

4

100.00

3

นายภูมพิ ฒ
ั น์ สินาเจริญ

4

3

75.00

วาระการดํารงตําแหน่ ง
กําหนดให้กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ดํารงตําแหน่งคราวละ � ปี และเมือ� ครบกําหนด
ออกตามวาระอาจได้รบั การพิจารณาเลือกตัง� ให้กลับมาดํารงตําแหน่งใหม่ได้ กรณีทต�ี าํ แหน่งกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทนว่างลงเพราะเหตุอน�ื ใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษทั ฯ แต่งตัง�
บุคคลทีม� คี ณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วนเป็ นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพือ� ให้กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนมีจาํ นวนครบตามทีค� ณะกรรมการบริษทั ฯกําหนด โดยบุคคลทีเ� ป็ นกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนจะอยูใ่ นตําแหน่งได้เพียงวาระทีเ� หลืออยูข่ องกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ซึง� ตนทดแทน
หน้ าที�และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทน
�. พิจารณานโยบายและหลักเกณฑ์ในการสรรหาบุคลากรทีม� คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสม เพือ� ดํารงตําแหน่งกรรมการ
และประธานเจ้าหน้าทีบ� ริหาร รวมทังคั
� ดเลือกบุคคลและเสนอชือ� บุคคลทีม� คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมเพือ� นําเสนอต่อ
ทีป� ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ และ/หรือ ทีป� ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ� พิจารณาแต่งตัง� เป็ นกรรมการบริษทั ฯ และ
ผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั ฯ
2. พิจารณาทบทวนนโยบายและหลักเกณฑ์เกีย� วกับการกําหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมการ
บริษทั ฯ และผูบ้ ริหารระดับสูง
�. ให้ขอ้ เสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ เพือ� นําเสนอค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงต่อทีป� ระชุม
คณะกรรมการบริษทั ฯ และ/หรือทีป� ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ� พิจารณาอนุมตั ิ โดยคณะกรรมการบริษทั ฯ จะเป็ นผูอ้ นุมตั ิ
ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของผูบ้ ริหารระดับสูง และค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมการบริษทั ฯ
ให้คณะกรรมการบริษทั ฯ นําเสนอทีป� ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ� พิจารณาอนุมตั ิ
4. รายงานผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ให้คณะกรรมการบริษทั ฯ รับทราบ
และจัดทํารายงานของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเพือ� เปิ ดเผยไว้ในรายงานประจําปี ของ
บริษทั ฯ และลงนามโดยประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
5. จัดทําการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน และรายงานผลการ
ประเมินประจําปี ตอ่ คณะกรรมการบริษทั ฯ
�. ปฏิบตั กิ ารอืน� ใดตามทีค� ณะกรรมการบริษทั ฯ มอบหมาย
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�.คณะกรรมการบริ หาร
ณ วันที� �� ธันวาคม ���� บริษทั มีคณะกรรมการบริหาร จํานวน � คน ดังนี�
ลําดับที�

ชื�อ-นามสกุล

ตําแหน่ง

1

นายวีรพงศ์ ไชยเพิม�

ประธานคณะกรรมการบริหาร

2

นายพสุ ลิปตพัลลภ

กรรมการบริหาร

3

นางสาวพราวพุธ ลิปตพัลลภ

กรรมการบริหาร

4

นายไพสิฐ แก่นจันทน์

กรรมการบริหาร

สรุปข้อมูลการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริ หาร ปี ����
ณ วันที� �� ธันวาคม ����
ลําดับที�

ชื�อ-นามสกุล

จํานวนประชุมทัง� ปี

จํานวนครัง�
ทีเ� ข้าร่วมประชุม

คิดเป็ นร้อยละ

1

นายวีรพงศ์ ไชยเพิม�

24

22

91.67

2

นางสาวพราวพุธ ลิปตพัลลภ

24

24

100.00

3

นายพสุ ลิปตพัลลภ

24

24

100.00

4

นายไพสิฐ แก่นจันทน์

22

20

90.91

หมายเหตุ: นายไพสิฐ แก่นจันทน์ ลาออกจากตําแหน่ งกรรมการบริหารโดยมีผลตัง� แต่วนั ที � � ธันวาคม ���� เป็ นต้นไป

วาระการดํารงตําแหน่ ง
คณะกรรมการบริหารไม่มวี าระการดํารงตําแหน่ง กรณีทต�ี าํ แหน่งกรรมการบริหารว่างลง
ให้คณะกรรมการบริษทั ฯ แต่งตัง� บุคคลทีม� คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมเป็ นกรรมการบริหาร เพือ� ให้กรรมการบริหาร
มีจาํ นวนครบตามทีค� ณะกรรมการบริษทั ฯ กําหนด
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หน้ าที�และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ หาร
1. คณะกรรมการบริหารมีหน้าทีใ� นการบริหารกิจการของบริษทั ฯ ให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์การประกอบ
กิจการของบริษทั ฯ ทัง� นี� การบริหารกิจการของบริษทั ฯ ดังกล่าวจะต้องเป็ นไปตามนโยบาย ข้อบังคับ
หลักเกณฑ์และกฎหมายต่างๆ ทีเ� กีย� วข้อง หรือคําสังใดๆ
�
ทีค� ณะกรรมการบริษทั ฯ กําหนด นอกจากนี�
ให้คณะกรรมการบริหารมีหน้าทีใ� นการพิจารณากลันกรองเรื
�
อ� งต่างๆ ทีจ� ะนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ
เพือ� พิจารณาอนุมตั หิ รือให้ความเห็นชอบ
2. คณะกรรมการบริหารมีหน้าทีจ� ดั ทําวิสยั ทัศน์ กลยุทธ์ทางธุรกิจ ทิศทางของธุรกิจ นโยบายทางธุรกิจ
เป้ าหมาย แนวทาง แผนการดําเนินงาน และงบประมาณของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย เพือ� นําเสนอต่อคณะ
กรรมการบริษทั ฯ เพือ� พิจารณาอนุมตั ิ
�. คณะกรรมการบริหารมีหน้าทีต� รวจสอบ ติดตามการดําเนินการตามนโยบายและแนวทางการบริหารงาน
ด้านต่างๆ ของบริษทั ฯ ให้เป็ นไปตามทีค� ณะกรรมการบริษทั ฯ มอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
4. คณะกรรมการบริหารมีอาํ นาจพิจารณาอนุมตั กิ ารใช้จา่ ยเงินเพือ� การลงทุนของบริษทั ฯ หรือการดําเนินงาน
ต่างๆ เพือ� การกูย้ มื หรือการขอสินเชือ� ใดๆ จากสถาบันการเงิน การให้กยู้ มื เงิน ตลอดจนการเข้าเป็ นผูค้ า�ํ
ประกันเพือ� การดําเนินธุรกิจปกติของบริษทั ฯ โดยวงเงินแต่ละรายเป็ นไปตามตารางอํานาจอนุมตั ทิ ผ�ี า่ นการ
อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั ฯ แล้ว
5. คณะกรรมการบริหารมีหน้าทีร� ายงานผลการดําเนินงานในเรือ� งต่างๆดังต่อไปนี� ให้คณะกรรมการบริษทั ฯ ทราบ
- รายงานผลการดําเนินงานของบริษทั ฯ รายไตรมาสภายในกรอบระยะเวลาทีก� าํ หนดโดยตลาดหลักทรัพย์
- รายงานของผูต้ รวจสอบบัญชีเกีย� วกับงบการเงินของบริษทั ฯ ซึง� รวมถึงงบการเงินประจําปี และงบการเงิน
รายไตรมาส ภายในกรอบระยะเวลาทีก� าํ หนดโดยตลาดหลักทรัพย์
- รายงานอืน� ๆ ตามทีค� ณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควร
�. ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร เพือ� พิจารณาดําเนินการใดๆ ตามอํานาจหน้าทีข� องตนทีก� าํ หนดใน
ขอบเขต อํานาจ หน้าที� และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนี� จะต้องประกอบด้วยกรรมการ
ไม่น้อยกว่ากึง� หนึ�งของคณะกรรมการบริหารทัง� หมดเข้าร่วมประชุม จึงจะถือว่าครบเป็ นองค์ประชุมใน
อันทีจ� ะสามารถดําเนินการใดๆ ดังกล่าวได้
�. ในการออกเสียงของกรรมการในการประชุมคณะกรรมการบริหาร ให้กรรมการแต่ละคนมีสทิ ธิออกเสียง
ได้ � (หนึง� )เสียง ในกรณีทเ�ี สียงเท่ากันให้ประธานคณะกรรมการบริหารมีสทิ ธิออกเสียงชีข� าดอีก � (หนึง� )เสียง
8. การลงมติในเรือ� งใดๆ ของคณะกรรมการบริหาร ต้องได้รบั คะแนนเสียงอนุมตั ิ หรือเห็นชอบ (แล้วแต่กรณี)
ไม่น้อยกว่ากึง� หนึ�งของจํานวนเสียงทัง� หมดขององค์ประชุมในคราวการประชุมเพือ� ลงมตินนั �
�. ให้มกี ารประชุมคณะกรรมการบริหาร ตามความจําเป็ นและเหมาะสม กรรมการคนใดคนหนึ�งจะเรียกให้ม ี
การประชุมเป็ นกรณีพเิ ศษต่างหาก จากการประชุมตามปกติกไ็ ด้ แต่ทงั � นี� ต้องบอกกล่าววาระการประชุม
ล่วงหน้าแก่กรรมการอืน� ในระยะเวลาตามสมควร และเพียงพอแก่การทําหน้าทีก� รรมการในการพิจารณา
วาระการประชุมนัน�
��. คณะกรรมการบริหารจะแต่งตัง� คณะทํางาน และ/หรือบุคคลใดๆ เพือ� ทําหน้าทีก� ลันกรองงานที
�
น� ําเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริหาร หรือเพื�อให้ดําเนินงานใดๆ อันเป็ นประโยชน์ ต่อการปฏิบตั หิ น้าทีข� องคณะ
กรรมการบริหาร หรือเพือ� ให้ดาํ เนินการใดๆ แทนตามทีไ� ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริหารภายใน
ขอบเขตแห่งอํานาจหน้าทีข� องคณะกรรมการบริหารได้
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หน้ าที�และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ หาร
��. คณะกรรมการบริหารมีอาํ นาจในการมอบอํานาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอืน� ปฏิบตั งิ านเฉพาะ
อย่างแทนได้ โดยการมอบอํานาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยูภ่ ายใต้ขอบเขตแห่งการมอบ
อํานาจทีใ� ห้ไว้ และ/หรือเป็ นไปตามระเบียบ ข้อกําหนดหรือคําสังที
� ค� ณะกรรมการบริษทั ฯได้กําหนดไว้
ทัง� นี� การมอบหมายอํานาจหน้าทีแ� ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนัน� จะต้องไม่มลี กั ษณะ
เป็ นการมอบอํานาจหรือมอบอํานาจช่วงทีท� าํ ให้คณะกรรมการบริหาร หรือผูร้ บั มอบอํานาจจากคณะกรรมการ
บริหารสามารถอนุมตั ริ ายการทีต� นหรือบุคคลทีอ� าจมีความขัดแย้ง (ตามทีน� ยิ ามไว้ในประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน หรือประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) อาจมีสว่ นได้เสีย หรือ
อาจได้รบั ประโยชน์ในลักษณะใด ๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อน�ื ใดกับบริษทั ฯ หรือบริษทั
ย่อยของบริษทั ฯ
12. ดําเนินการอื�นใดๆ ตามทีค� ณะกรรมการบริษทั ฯ มอบหมายเป็ นคราวๆ ไป
การสรรหาและแต่งตัง� กรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสูงสุด
(�) กรรมการอิ สระ
คุณสมบัติกรรมการอิ สระ
1. ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละหนึ�งของจํานวนทีม� สี ทิ ธิออกเสียงทัง� หมดของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี าํ นาจควบคุมของบริษทั ทัง� นี� ให้นบั รวมการถือหุน้ ของผูท้ เ�ี กีย� วข้องของกรรมการ
อิสระรายนัน� ๆ ด้วย
�. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการทีม� สี ว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีป� รึกษาทีไ� ด้เงินเดือนประจํา หรือ
ผูม้ อี าํ นาจควบคุมของบริษทั บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยลําดับเดียวกัน ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือของ
ผูม้ อี าํ นาจควบคุมของบริษทั เว้นแต่จะพ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี กอ่ นวันทีย� น�ื
คําขออนุญาตต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ทัง� นี� ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีทก�ี รรมการอิสระเคยเป็ น
ข้าราชการ หรือทีป� รึกษา ของส่วนราชการซึง� ถือเป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ํานาจควบคุมของบริษทั
�. ไม่เป็ นบุคคลทีม� คี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะทีเ� ป็ นบิดา
มารดา คูส่ มรส พีน� ้องและบุตร รวมทัง� คูส่ มรสของบุตร ของผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูม้ อี าํ นาจควบคุม
หรือบุคคลทีจ� ะได้รบั การเสนอให้เป็ นผูบ้ ริหาร หรือผูม้ อี าํ นาจควบคุมของบริษทั หรือบริษทั ย่อย
�. ไม่มหี รือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือ
ผูม้ อี ํานาจควบคุมของบริษทั ในลักษณะทีอ� าจเป็ นการขัดขวาง การใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตน
รวมทัง� ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม� นี ยั หรือผูม้ อี าํ นาจควบคุมของผูท้ ม�ี คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั
บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม หรือผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ํานาจควบคุมของบริษทั เว้นแต่จะได้
พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันทีย� �นื คําขออนุ ญาตต่อสํานักงาน ก.ล.ต.
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึง� รวมถึงการทํารายการทางการค้าทีก� ระทําเป็ นปกติ เพือ� ประกอบกิจการ
การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์รายการเกีย� วกับทรัพย์สนิ หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือ
ทางการเงินด้วยการรับหรือให้กยู้ มื คํ�าประกัน การให้สนิ ทรัพย์เป็ นหลักประกันหนี�สนิ รวมถึงพฤติการณ์
อืน� ทํานองเดียวกัน ซึง� เป็ นผลให้บริษทั หรือคูส่ ญ
ั ญามีภาระหนี�ทต�ี อ้ งชําระต่ออีกฝ่ ายหนึ�งตัง� แต่รอ้ ยละสาม
ของสินทรัพย์ทม�ี ตี วั ตนสุทธิของบริษทั หรือตัง� แต่ยส�ี บิ ล้านบาทขึน� ไป แล้วแต่จํานวนใดจะตํ�ากว่า ทัง� นี�
การคํานวณภาระหนี�ดงั กล่าวให้เป็ นไปตามวิธกี ารคํานวณมูลค่าของรายการทีเ� กีย� วโยงกัน ตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วย หลักเกณฑ์ในการทํารายการทีเ� กีย� วโยงกัน โดยอนุ โลม แต่ในการ
พิจารณาภาระหนี�ดงั กล่าวให้นบั รวมภาระหนี�ทเ�ี กิดขึน� ในระหว่างหนึ�งปี กอ่ นวันทีม� คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจ
กับบุคคลเดียวกัน
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5. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือ
ผูม้ อี ํานาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม� นี ัย ผูม้ อี ํานาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของสํานักงาน
สอบบัญชี ซึง� มีผสู้ อบบัญชีของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี าํ นาจ
ควบคุมของบริษทั สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที�
ยื�นคําขออนุ ญาตต่อสํานักงาน กลต.
�. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ�งรวมถึงการให้บริการเป็ นทีป� รึกษากฎหมายหรือที�
ปรึกษาทางการเงิน ซึ�งได้รบั ค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย
บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี าํ นาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม� นี ยั ผูม้ อี าํ นาจควบคุม
หรือหุ้น่ ส่ว นของผู้ให้บริก ารทางวิชาชีพนัน� ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีล กั ษณะดังกล่าวมาแล้ว
ไม่น้ อยกว่า สองปี ก่อนวัน ที�ย�นื คําขออนุ ญาตต่อ สํานักงาน ก.ล.ต.
7. ไม่เป็ นกรรมการที�ได้รบั แต่งตัง� ขึ�นเพื�อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผูถ้ อื หุน้ ซึ�งเป็ นผูท้ เ�ี กีย� วข้องกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการทีม� สี ภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีม� นี ยั กับกิจการของบริษทั หรือบริษทั ย่อย
หรือไม่เป็ นหุน้ ส่วนทีม� นี ัยในห้างหุน้ ส่วน หรือเป็ นกรรมการทีม� สี ่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน
ทีป� รึกษาทีร� บั เงินเดือนประจํา หรือถือหุน้ เกินร้อยละหนึ�งของจํานวนหุน้ ทีม� สี ทิ ธิออกเสียงทัง� หมดของ
บริษทั อื�น ซึ�งประกอบกิจการที�มสี ภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที�มนี ัยกับกิจการของบริษทั
หรือบริษทั ย่อย
�. ไม่มลี กั ษณะอื�นใดทีท� ําให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกีย� วกับการดําเนินงานของบริษทั
(�) การสรรหาและการแต่งตัง� ผูบ้ ริ หารสูงสุด
ในการสรรหาผูม้ าดํารงตําแหน่ งกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่หรือประธานเจ้าหน้ าที�บริหาร ซึ�งเป็ น
ผูบ้ ริหารสูงสุด ขององค์กรนัน� คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็ นผูพ้ จิ ารณาเบือ� งต้น ในการ
กลันกรองสรรหาบุ
�
คคลทีม� คี ุณสมบัติ ครบถ้วน เหมาะสม มีความรูค้ วามสามารถ ทักษะ และประสบการณ์
ทีเ� ป็ นประโยชน์ต่อการดําเนินงานของบริษทั และ เข้าใจธุรกิจของบริษทั เป็ นอย่างดี และสามารถบริหารงาน
ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ เป้ าหมายทีค� ณะกรรมการบริษทั กําหนดไว้ และ นํ าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั
เพื�อพิจารณาอนุ มตั ติ ่อไป
การกํากับดูแลกิ จการดําเนิ นงานของบริ ษทั ย่อย
การเสนอชื�อ และใช้สทิ ธิออกเสียงแต่งตัง� บุคคลเป็ นกรรมการในบริษทั ย่อยต้องได้รบั อนุ มตั จิ าก
คณะกรรมการบริษทั โดยบุคคลทีไ� ด้รบั แต่งตัง� ให้เป็ นกรรมการในบริษทั ย่อย มีหน้าทีด� าํ เนินการเพือ� ประโยชน์
ทีด� ที ส�ี ดุ ของบริษทั ย่อย และบริษทั ได้กาํ หนดให้บุคคลทีไ� ด้รบั แต่งตัง� นัน� ต้องได้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการ
บริษทั ก่อนทีจ� ะไปลงมติ หรือใช้สทิ ธิออกเสียงในเรื�องทีส� าํ คัญในระดับเดียวกับทีต� อ้ งได้รบั อนุ มตั จิ ากคณะ
กรรมการบริษทั หากเป็ นการดําเนินการโดยบริษทั เอง ทัง� นี�การส่งกรรมการเพือ� เป็ นตัวแทนในบริษทั ย่อย
ดังกล่าวเป็ นไปตามสัดส่วนการถือหุน้ ของบริษทั
นอกจากนี� บุคคลทีไ� ด้รบั แต่งตัง� จากบริษทั ต้องดูแลให้บริษทั ย่อยมีขอ้ บังคับในเรือ� งการทํารายการ
เกีย� วโยง การได้มาหรือจําหน่ายไปซึง� สินทรัพย์หรือการทํารายการสําคัญอืน� ใดของบริษทั ดังกล่าวให้ครบถ้วน
ถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ทเ�ี กีย� วข้องกับการเปิ ดเผยข้อมูลและการทํารายการข้างต้นในลักษณะเดียวกับ
หลักเกณฑ์ของบริษทั รวมถึงต้องกํากับดูแลให้มกี ารจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษทั ย่อยให้
บริษทั สามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดทํางบการเงินรวมได้ทนั กําหนดด้วย
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ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการบริษทั ได้มกี ารกําหนดแนวทางในเรื�องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยปฏิบตั ิ
ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เพื�อ ผลประโยชน์ สูง สุด ของบริษัท และถือ เป็ น หน้ า ที�ข องบุ ค ลากรทุ ก ระดับ ที�จ ะพิจ ารณาแก้ไ ขปั ญ หา
ความขัดแย้งทางประโยชน์อย่างรอบคอบยึดหลักความซื�อสัตย์ สุจริต มีเหตุมผี ลและเป็ นอิสระภายในกรอบ
จริยธรรมทีด� ี ตลอดจนมีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนเพือ� ผลประโยชน์ของบริษทั โดยรวมเป็ นสําคัญ
การดูแลเรื�องการใช้ข้อมูลภายใน
บริษทั มีการดูแลเรือ� งการใช้ขอ้ มูลภายในตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีด� ี โดยสรุปเป็ นนโยบาย
สําคัญ ดังนี�
(1) บริษทั ได้กําหนดให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน มีหน้าทีร� ายงานการเปลีย� นแปลงการถือครอง
หลักทรัพย์ ต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา �� แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ���� ภายใน � วัน นับจากวันทีม� กี ารเปลีย� นแปลงการถือครองหลักทรัพย์ และ
ให้แจ้งให้เลขานุ การบริษทั รับทราบเพื�อจัดทําบันทึกการเปลีย� นแปลงและสรุปจํานวนหลักทรัพย์ของ
กรรมการและผูบ้ ริหารเป็ นรายบุคคล เพือ� นําเสนอให้แก่คณะกรรมการบริษทั รับทราบในการประชุมครังถั
� ดไป
(�) กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานห้ามนําข้อมูลงบการเงิน หรือข้อมูลอืน� ทีม� ผี ลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์
ของบริษทั ไปเปิ ดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผูท้ ม�ี ไิ ด้มสี ว่ นเกีย� วข้อง และห้ามทําการซือ� ขายหลักทรัพย์
ในช่วง � เดือน ก่อนที�ขอ้ มูลงบการเงินหรือข้อมูลอื�นที�มผี ลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษทั จะ
เผยแพร่ตอ่ สาธารณชน และต้องไม่ซอ�ื ขายหลักทรัพย์จนกว่าจะพ้นระยะเวลา �� ชัวโมง
� นับแต่ได้มกี าร
เปิ ดเผยข้อมูลนัน� สูส่ าธารณะทัง� หมดแล้ว
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ทัง� นี� ในปี ���� มีการเปลี�ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผูบ้ ริ หาร ดังนี�
การถือครองหุ้น PROUD ของกรรมการ
ลําดับ

รายชื� อ

� นายอนุวฒ
ั น์ เมธีวบิ ลู วุฒ ิ

จํานวนหุ้น
ณ วันที�
�� ธันวาคม ����
-

� นายวีรพงศ์ ไชยเพิม�

-

ณ วันที�
�� ธันวาคม ����
-

หมายเหตุ
การซื�อขายระหว่างปี
-

ไม่มกี ารถือครองหุน้ PROUD

-

ไม่มกี ารถือครองหุน้ PROUD

� นายพสุ ลิปตพัลลภ

226,046,445

226,046,445

-

ไม่มรี ายการซือ� ขายหุน้ PROUD

� นางสาวพราวพุธ ลิปตพัลลภ

226,046,444

226,046,444

-

ไม่มรี ายการซือ� ขายหุน้ PROUD

� นายอนุชา สิหนาทกถากุล

-

-

-

ไม่มกี ารถือครองหุน้ PROUD

� นายภูมพิ ฒ
ั น์ สินาเจริญ

-

-

-

ไม่มกี ารถือครองหุน้ PROUD

� นางสาวอัญชลี บุญทรงษีกุล

-

-

-

ไม่มกี ารถือครองหุน้ PROUD

� นายไพสิฐ แก่นจันทน์

-

-

-

ไม่มกี ารถือครองหุน้ PROUD

การถือครองหุ้น PROUD ของผูบ้ ริ หาร
ลําดับ

รายชื� อ

� นายจันทร จันทราทิพย์
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จํานวนหุ้น
ณ วันที�
�� ธันวาคม ����

ณ วันที�
�� ธันวาคม ����

100,000.00

100,000.00

หมายเหตุ
การซื�อขายระหว่างปี
-

ไม่มรี ายการซือ� ขายหุน้ PROUD

� นางสาวบุษบง พันธุส์ วัสดิ �

-

-

-

ไม่มกี ารถือครองหุน้ PROUD

� นางสาวอโณทัย วรสุนทรารมณ์

-

-

-

ไม่มกี ารถือครองหุน้ PROUD

� นายจิรวัฒน์ เกตุแสง

-

-

-

ไม่มกี ารถือครองหุน้ PROUD

� นางสาวนลินฉัตร์ บุตรเลิศวิเศษฐีฐะ

-

-

-

ไม่มกี ารถือครองหุน้ PROUD

ค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี
(�) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (AUDIT FEE)
บริษทั และบริษทั ย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ สํานักงานสอบบัญชี
บริษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด ในรอบปี บญ
ั ชีทผ�ี ่านมามีจํานวนเงินรวม �,���,��� บาท
(�) ค่าบริ การอื�น (NON-AUDIT FEE)
-ไม่ม-ี
การปฏิ บตั ิ ตามหลักการกํากับดูแลกิ จการที�ดีในเรื�องอื�นๆ
ในการปฏิบตั ติ ามหลักการและแนวปฏิบตั ทิ �ดี ขี องตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามหลัก
CG CODE ฉบับปี ���� คณะกรรมการบริษทั ได้เล็งเห็นและคํานึงถึงการนํ าหลักปฏิบตั ติ าม CG CODE
ฉบับปี ���� ไปปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษทั ฯ โดยในปี ทผ�ี ่านมา บริษทั ฯ ยังคงปฏิบตั ติ ามหลัก
CG CODE อย่างต่อเนื�อง ซึง� ประกอบด้วย � หมวดหลัก ดังนี�
หลักปฏิบตั ิ � : ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั ในฐานะผูน้ ําองค์กรทีส� ร้าง
คุณค่าให้กจิ การอย่างยังยื
� น
หลักปฏิบตั ิ � : กําหนดวัตถุประสงค์และเป้ าหมายหลักของกิจการทีเ� ป็ นไปเพือ� ความยังยื
� น
หลักปฏิบตั ิ � : เสริมสร้างคณะกรรมการทีม� ปี ระสิทธิผล
หลักปฏิบตั ิ � : สรรหาและพัฒนาผูบ้ ริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
หลักปฏิบตั ิ � : ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
หลักปฏิบตั ิ � : ดูแลให้มรี ะบบการบริหารความเสีย� งและการควบคุมภายในทีเ� หมาะสม
หลักปฏิบตั ิ � : รักษาความน่าเชือ� ถือทางการเงินและการเปิ ดเผยข้อมูล
หลักปฏิบตั ิ � : สนับสนุนการมีสว่ นร่วมและการสือ� สารกับผูถ้ อื หุน้
อย่างไรก็ตาม สําหรับหลักปฏิบตั ทิ บ�ี ริษทั ฯ ยังไม่สามารถหรือยังไม่ได้นําไปปรับใช้นัน�
คณะกรรมการบริษทั ได้มกี ารพิจารณาและศึกษาแนวทางการดําเนินการทีเ� หมาะสม เพือ� ให้มกี ารพิจารณา
ทบทวนเป็ นประจําทุกปี ทัง� นี�ในปี ���� มีเรือ� งสําคัญทีบ� ริษทั ฯ ยังไม่ได้ปฏิบตั ิ ดังนี�
ข้อเสนอแนะ
คณะกรรมการควรระบุวาระการดํารงตําแหน่ ง
ของกรรมการอิสระไว้อย่างชัดเจนในนโยบาย
กํากับดูแลกิจการ โดยควรกําหนดไว้ไม่เกิน � ปี
โดยไม่มขี อ้ ยกเว้น

คําชีแ� จง
คณะกรรมการบริษทั ยังไม่ได้กําหนดนโยบายเรื�องนี�
เนื�องจากกรรมการอิสระยังคงสามารถปฏิบตั งิ าน
ด้วยความป็ นอิสระโดยไม่มผี ลประโยชน์ส่วนตัว
ทีอ� าจขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษทั ฯ และตัดสินใจ
โดยคํานึงถึงประโยชน์สงู สุดของบริษทั ฯ ตลอดจน
มีความเป็ นอิสระจาก ฝ่ ายบริหารและผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
ของบริษทั ฯ
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Á¡«°µ¥»®¦º°ªµ¤¡·µ¦ÄÇ¸ÅÉ ¤nÁ¸¥É ª °o n°µ¦·´ · µ¨°°n°¼Â¨Å¤nÄ®o» ¨µ¦ °¦·¬´ 
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¤»n ¤´¸
É É ³´®µ¡´µ¨·£´rÂ¨³¦·µ¦Á¡º°É °°ªµ¤o°µ¦ °¨¼oµ
n¤°¨·£´rÂ¨³¦·µ¦¸¤É ¸ 
» £µ¡£µ¥ÄoÁº°É Å ¸ÁÉ È ¦¦¤
Ä®o °o ¤¼¨Á¸¥É ª´¨·£´rÂ¨³¦·µ¦¸É ¼ o°Á¡¸¥¡°Á¡º°É Ä®o¨¼ oµ¤¸ °o ¤¼¨Á¡¸¥¡°Äµ¦´·ÄÃ¥
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การควบคุมภายในและ
การบริหารจัดการความเสี�ยง

บริษทั พราว เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสําคัญในการควบคุมภายใน และ
การบริหารความเสีย� ง เพือ� ให้มกี ารควบคุมดูแลการปฏิบตั ใิ ห้มปี ระสิทธิภาพ โดยมอบหมายต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เป็ นผูร้ บั ผิดชอบการสอบทานระบบควบคุมภายใน อย่างเป็ นอิสระ ปราศจากการแทรกแซงจาก
บุคคลอืน� เพือ� สร้างความมันใจว่
� าระบบการควบคุมภายในของบริษทั ฯ มีความเหมาะสมและเพียงพอในการ
ปกป้ องทรัพย์สนิ ของบริษทั ฯ และรักษาผลประโยชน์ของบริษทั ฯ บริษทั ย่อย และผูถ้ อื หุน้ รวมไปถึงการ
ป้ องกันการเกิดทุจริต คอร์รปั ชัน� หรือปั จจัยความเสีย� งทีอ� าจมีผลกระทบต่อการปฏิบตั งิ านทีอ� าจเกิดความ
ขาดขัดแย้งทางผลประโยชน์ อีกทัง� ให้มกี ารเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอเพือ� ให้เกิดความโปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้ตามแนวทางการกํากับดูแลกิจการทีด� ี
สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการตรวจสอบเกี�ยวกับการควบคุมภายใน
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครัง� ที� �/���� เมือ� วันที� �� กุมภาพันธ์ ����
คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมิน ความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในจาก
รายงานผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบ ในด้านต่างๆ เพือ� ให้มนในว่
ั � าบริษทั ฯ ให้ความสําคัญ
ต่อการควบคุมภายในทีเ� หมาะและการบริหารความเสียงทีเ� พียงพอ จึงให้มกี ารควบคุมภายในตามมาตรฐาน
สากล ครอบคลุมทัง� � ส่วนสําคัญ ได้แก่

�. สภาพแวดล้อมในองค์กร (INTERNAL ENVIRONMENT)
�. การกําหนดวัตถุประสงค์ (OBJECTIVE SETTING)
�. การบ่งชี�เหตุการณ์ (EVENT IDENTIFICATION)
�. การประเมินความเสี�ยง (RISK ASSESSMENT)
�. การตอบสนองความเสี�ยง (RISK RESPONSE)
�. กิจกรรมการควบคุม (CONTROL ACTIVITIES)
�. สารสนเทศและการสื�อสาร (INFORMATION AND COMMUNICATION)
�. การติดตามประเมินผล (MONITORING)
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�. สภาพแวดล้อมในองค์กร (INTERNAL ENVIRONMENT)
บริษทั ฯ เล็งเห็นถึงความสําคัญต่อการบริหารภายในองค์กร เพือ� ให้เกิดความเหมาะสมในการประกอบ
ธุรกิจ ด้วยความสามารถ อีกทัง� เพือ� ให้เกิดการสร้างเป็ นวัฒนธรรมในการควบคุมภายในทีด� ี โดยให้มกี ารแบ่ง
แยกอํานาจหน้าทีจ� ากคณะกรรมการบริหาร ในการมอบการปฏิบตั งิ านให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบอย่าง
เป็ นอิสระ เพือ� ไม่ให้เกิดความเอือ� เฟื� อทางผลประโยชน์แก่คณะกรรมการบริษทั ผูบ้ ริหารและพนักงานทุกคน
ซึง� มีการจัดทํานโยบายและข้อปฏิบตั ทิ เ�ี กีย� วกับจรรยาบรรณธุรกิจอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษร เพือ� ให้บคุ ลากร
ภายในบริษทั ฯ รับทราบ โดยกําหนดเป็ นกรอบการปฏิบตั งิ าน เช่น นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์
นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชัน� เป็ นต้น อีกทัง� มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
ตามจรรยาบรรณธุรกิจทีก� าํ หนดไว้ เพือ� ให้องค์กรมีการปฏิบตั งิ านทีเ� หมาะสมโดยแท้จริง
คณะกรรมการบริษทั ได้กําหนดให้มหี น่ วยงานตรวจสอบภายใน มีการปฏิบตั งิ านตรวจสอบทีเ� ป็ น
อิสระ ทัง� ในการตรวจสอบ เพือ� ควบคุมความเสีย� งภายในขององค์กร และประเด็นอื�นๆ ทีเ� กีย� วข้องกับธุรกิจ
อีกทัง� ในส่วนของการประเมินผล การติดตามผล และการสร้างความเชือ� มันต่
� อองค์กร โดยหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในสามารถรายงานผลการตรวจสอบตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง ซึง� คณะกรรมการตรวจสอบ
เป็ นบุคลากรทีม� ากไปด้วยศักยภาพความรู้ ความสามารถ ความเชีย� วชาญในธุรกิจของบริษทั ฯ ทําให้เกิด
ความเชือ� มันได้
� วา่ จะมีการควบคุมภายในทีเ� หมาะสม อีกทังมี
� ความเป็ นอิสระในการปฏิบตั งิ านจากคณะกรรมการ
บริหารและผูบ้ ริหาร โดยการดําเนินงานดังกล่าว จะสามารถตอบสนองการวัตถุประสงค์การตรวจสอบภายใน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิพล
คณะกรรมการบริษทั ได้กําหนดโครงสร้างของการบริหารองค์กรอย่างชัดเจน โดยมีการกําหนด
ผูบ้ งั คับบัญชาในการบริหารงานในแต่ละสายงาน ซึง� กําหนดกรอบความรับผิดชอบให้อาํ นาจในการตัดสินใจ
อนุ มตั ิ เพื�อให้การปฏิบตั งิ านเป็ นไปอย่างชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้ โดยการกําหนดผูบ้ งั คับบัญชา
ในแต่ละสายงานนัน� เป็ นผูม้ คี วามรูค้ วามสามารถ อีกทัง� ยังสามารถพัฒนาพนักงานภายใต้การบังคับบัญชา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. การกําหนดวัตถุประสงค์ (OBJECTIVE SETTING)
บริษทั ฯ มีการกําหนดวัตถุประสงค์ในการบริหารความเสีย� ง จากทัง� ภายในและภายนอกองค์กร
โดยกําหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในทําการประเมินความเสีย� งทีอ� าจส่งผลต่อองค์กร และรายงานต่อคณะกรรมการ
บริหารและคณะกรรมการตรวจสอบถึงความเสีย� งทีอ� าจเกิดขึน� เพือ� ให้มกี ารกําหนดการตอบสนองความเสีย� ง
ที�อาจเกิดขึน� ต่อองค์กร เพื�อให้สอดคล้องต่อความเสีย� งที�องค์กรสามารถยอมรับได้
3. การบ่งชี�เหตุการณ์ (EVENT IDENTIFICATION)
บริษทั ฯ ให้ความสําคัญต่อเหตุการณ์ทอ�ี าจส่งผลต่อการบริหารองค์กร เพือ� ไม่ให้ความเสีย� งดังกล่าว
ส่งผลกระทบต่อการบริหารองค์กร โดยกําหนดให้มกี ารศึกษาข้อมูลที�อาจเป็ นปั จจัยเสีย� งต่อองค์กรจาก
ทัง� ภายในองค์กรและภายนอกองค์กร รวมไปถึงการดําเนินธุรกิจในปั จจุบนั เพือ� ทําการรวบรวมความเสีย� ง
ดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริหาร พิจารณากําหนดนโยบายในการตอบสนองความเสีย� งดังกล่าว โดยเป็ น
แนวทางการตอบสนองอย่างเหมาะสม
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�. การประเมิ นความเสี�ยง (RISK ASSESSMENT)
บริษทั ฯ ได้มกี ารตระหนักถึงความเสีย� งถึงผลกระทบทีจ� ะเกิดขึน� จากการปฏิบตั งิ าน ซึง� มีการประเมิน
ความเสีย� งจากธุรกิจทีด� าํ เนินงาน และการปฏิบตั งิ านภายในบริษทั ทัง� คณะกรรมการบริหารได้กาํ หนดให้ม ี
การรับมือต่อความเสีย� งทีจ� ะเกิดขึน� ซึง� มีการกําหนดเป้ าหมายการตรวจสอบทีป� ้ องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ท�ี
จะส่งผลกระทบต่อองค์กร โดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน ได้ทาํ การประเมินความเสีย� งทีอ� าจจะเกิดขึน� กับ
องค์กรทังจากภายในและภายนอกองค์
�
กร สอดคล้องกับรูปแบบการดําเนินธุรกิจของบริษทั ทุกระดับปฏิบตั งิ าน
ขององค์กร ทุกหน่วยงาน ทุกตําแหน่งการปฏิบตั งิ าน รวมไปถึงความเสีย� งทางการดําเนินงาน การปฏิบตั ติ าม
กฏเกณฑ์ และความเสีย� งจากภายนอกทีอ� าจส่งผลต่อธุรกิจ เพือ� ให้มกี ารกําหนดหัวข้อสําหรับการตรวจสอบ
อย่างครบถ้วนเป็ นต้น ซีง� ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และกําหนดมาตรการในการควบคุม
ป้ องกันและตอบสนองความเสีย� งทัง� ในเชิงลบและเชิงบวก เพื�อให้มกี ารบริหารความเสีย� งอย่างเหมาะสม
จากผูท้ ม�ี หี น้าทีใ� นการรับความเสีย� งดังกล่าว ทัง� ให้มกี ารพิจารณาความเสีย� งทีเ� กิดขึน� ต่อองค์กรอย่างเป็ น
ประจําเพือ� สามารถปรับเปลีย� นแนวทางการตรวจสอบ เพือ� ให้มกี ารตอบสนองความเสีย� งอย่างเป็ นปั จจุบนั
�. การตอบสนองความเสี�ยง (RISK RESPONSE)
บริษทั ฯ มีการตอบสนองความเสีย� งทีอ� าจเกิดขึน� จากทัง� ภายในองค์กร ทีเ� กิดจากการตรวจสอบ
จากฝ่ ายตรวจสอบภายใน และจากภายนอกองค์กร เช่น ผลกระทบต่อประเภทธุรกิจ หรือ ผลกระทบทาง
เศรษฐกิจ เป็ นต้น โดยคณะกรรมการบริหารมีหน้ าที�รบั ความเสี�ยงของภาพรวมทัง� องค์กร รวมไปถึง
การบริหารความเสีย� งโดยวิธกี ารต่างๆอย่างเหมาะสม และให้ผูม้ อี ํานาจสูงสุดในแต่ละสายงานมีหน้ าที�
ในการพิจารณาความเสีย� งทีเ� กิดขึน� ดังกล่าว และหาแนวทางในการตอบสนองความเสีย� ง เพือ� ให้ความเสีย� ง
ดังกล่าว อยูใ่ นส่วนทีอ� งค์กรสามารถยอมรับได้
�. กิ จกรรมการควบคุม (CONTROL ACTIVITIES)
คณะกรรมการบริษทั ได้มกี ารกําหนดขอบเขต อํานาจการอนุ มตั ิ หน้ าที�และความรับผิดชอบ
อย่างชัดเจน ตามกรอบโครงสร้างการปฏิบตั งิ านขององค์กร มีการแบ่งแยกหน้าทีก� ารปฏิบตั งิ านอย่างชัดเจน
เพื�อให้ผบู้ ริหารและพนักงานทุกคนนํ าไปปฏิบตั ติ าม ทัง� กําหนดให้มกี ารจัดทําแนวทางการดําเนินการใน
การควบคุมความเสีย� งทีอ� าจจะเกิดขึน� อย่างเป็ นมาตรการอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษร เช่น การกําหนดมาตรฐาน
การปฏิบตั งิ านสําหรับทุกหน่ วยงานภายในองค์กร เป็ นต้น อีกทัง� ยังมีการกําหนดการควบคุมให้มคี วาม
หลากหลายต่อองค์กร เช่น นโยบายการป้ องกันการเกิดทุจริตคอร์รปั ชัน� หรือการกําหนดการควบคุมให้
สอดคล้องตามทีก� ฏหมายกําหนด เป็ นต้น โดยการกําหนดดังกล่าว เพื�อใช้ในการควบคุมต่อความเสีย� งที�
อาจเกิดขึน� ทัง� ต่อภายในและภายนอกองค์กร นอกจากนัน� คณะกรรมการบริษทั ให้ความสนใจในการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ เพื�อนํ ามาปรับใช้ตามโครงสร้างขององค์กรโดยมุ่งเน้นให้เกิดความเหมาะสมและความ
ปลอดภัยขององค์กรเป็ นหลัก นอกจากนี�บริษทั กําหนดกระบวนการติดตามการปฏิบตั งิ านของบริษทั ย่อย
เพือ� ให้เป็ นมาตรฐานเดียวกันทุกบริษทั โดยมีการทบทวนการควบคุมทัง� หมดอย่างเป็ นประจํา เพือ� รองรับ
ความเสีย� งทีอ� าจปรับเปลีย� นไปตามแต่ละช่วงเวลาได้อย่างทันท่วงที
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�. สารสนเทศและการสื�อสาร (INFORMATION AND COMMUNICATION)
บริษทั ฯ ตระหนักถึงความสําคัญในพัฒนาระบบสารสนเทศและการสือ� สารข้อมูลให้มคี วามเหมาะสม
ต่อลักษณะธุรกิจทีด� ําเนินธุรกิจ เพื�อให้มคี วามทันสมัย ทัง� ในส่วนอุปกรณ์ และระบบปฏิบตั กิ ารทีน� ํ ามาใช้
สามารถเข้าถึงการใช้งานได้ทนั ที แต่ทว่ายังคงรักษาความปลอดภัยต่อการใช้งาน โดยสามารถนํามาปรับใช้
เพือ� ประโยชน์สงู สุดต่อคณะกรรมการบริหารเพือ� ใช้ในการปฏิบตั งิ านและประกอบการตัดสินใจ โดยเป็ นข้อมูล
ทีม� คี วามถูกต้องและมีประสิทธิภาพ อีกทัง� สามารถนํามาใช้ภายในองค์กรได้อย่างเหมาะสม รวมไปถึงกําหนด
ช่องทางการสื�อสารทัง� ในส่วนของการเปิ ดเผยข้อมูลทีม� คี วามสําคัญต่อทัง� ภายในและภายนอก นอกจากนี�
ยังกําหนดช่องทางในการรับเรือ� งร้องเรียน ความคิดเห็น หรือแจ้งเบาะแส ทีเ� กีย� วข้องกับการทุจริตคอร์รปั ชัน�
การกระทําทีผ� ดิ ต่อกฏหมาย จากบุคคลทีม� สี ว่ นได้เสียต่อบริษทั หรือบุคคล เพือ� นําข้อมูลดังกล่าวมาทําการ
ตรวจสอบ เพือ� หาความชัดเจน หรือให้มกี ารปรับปรุงแก้ไขให้เกิดความเหมาะสม และเกิดความเป็ นธรรมต่อ
ทุกฝ่ ายทีเ� กีย� วข้อง
�. กิ จกรรมการกํากับติ ดตามและประเมิ นผล (MONITORING ACTIVITIES)
บริษทั ฯ ให้ความสําคัญต่อการกํากับติดตามและประเมินผลว่าสอดคล้องกับเป้ าหมายการดําเนินงาน
จริยธรรมธุรกิจและข้อกําหนดต่างๆ ทีไ� ด้กาํ หนดไว้หรือไม่ รวมไปถึงการปฏิบตั งิ านของผูบ้ ริหารและพนักงาน
ว่ามีผลกระทบต่อองค์กรหรือไม่ เพื�อใช้ประกอบการพิจารณาว่าต้องมีการปรับปรุงหรือพัฒนาเพิม� เติม
ในส่วนใดหรือไม่ และมีการกําหนดดําเนินงานในส่วนนี�ตามกรอบระยะเวลาทีก� ําหนด จากทัง� การประเมิน
ตนของผูป้ ฏิบตั งิ านและการประเมินจากหน่ วยงานตรวจสอบภายใน ซึ�งมีวธิ กี ารปฏิบตั ทิ ม�ี มี าตรฐานการ
ตรวจสอบและรายงานผลแก่ผูม้ อี ํานาจรับผิดชอบความเสีย� ง รวมไปถึงให้มกี ารรายงานต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบหรือคณะกรรมการบริษัท เพื�อพิจารณาตัดสินใจอีกครัง� โดยหลังจากที�ได้รบั การประเมินผล
ดังกล่าวแล้วนัน� สามารถที�จะทําการแก้ไขความเสี�ยงที�เกิดขึ�นได้อย่างทันท่วงที ด้วยวิธกี ารตอบสนอง
ความเสี�ยงอย่างเหมาะสมในแต่ละเหตุการณ์
สรุปความเห็นได้ว่า บริษทั มีระบบการควบคมุภายในทีเ� พียงพอและเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจ
ไม่มขี อ้ บกพร่องเกี�ยวกับระบบการควบคมุภายในที�เป็ นสาระสําคัญ สามารถป้ องกันทรัพย์สนิ จากการ
ทีผ� ูบ้ ริหารนํ าไปใช้โดยมิชอบหรือไม่มอี ํานาจ รายงานทางการเงินของบริษทั จัดทําขึน� ตามหลักการบัญชี
ที�รบั รองโดยทัวไป
� การเปิ ดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินมีความถูกต้องเชื�อถือได้ การดําเนินธุรกิจ
ของบริษทั ได้ปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายอืน� ทีเ� กีย� วข้องครบถ้วน
หัวหน้ างานตรวจสอบภายในของบริ ษทั ฯ
ปั จจุบนั หัวหน้ าสายงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ คือ นาย ศักดินา พานิช ดํารงตําแหน่ ง
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การฝ่ ายตรวจสอบภายใน จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
และกําลังศึกษาระดับปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันเทคโนโลยีพระเจ้าเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้รบั การอบรมจากสมาคมผู้ตรวจสอบภายใน
หลักสูตร ประกาศนียบัตรผูต้ รวจสอบภายในของประเทศไทย โดยมีความรูค้ วามสามารถในสายงานด้าน
ตรวจสอบภายในมากกว่า � ปี ปฏิบตั ิงานที�เกี�ยวข้องกับธุรกิจพัฒนาอสังริมทรัพย์และก่อสร้าง ซึ�งได้
ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบว่า บุคคลดังกล่าว มีความรู้ ความสามารถ เพียงพอต่อการ
ปฏิบตั งิ านดังกล่าว ทัง� นี�การพิจารณาและอนุ มตั ิ แต่งตัง� ถอดถอน โยกย้ายตําแหน่ งหัวหน้าสายงานตรวจ
สอบภายในของบริษทั ฯ จะต้องผ่านการอนุ มตั จิ ากคณะกรรมการตรวจสอบ
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รายการระหว่างกัน
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บริษทั และบริษทั ย่อยมีรายการระหว่างกันทีส� าํ คัญ กับบุคคลและกิจการทีอ� าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในปี ���� และ ���� จํานวน � ราย
รายละเอียดดังนี� (โปรดพิจารณาในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพิม� เติม)
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สําหรับแนวโน้มการทํารายการระหว่างกันในอนาคต จะยังประกอบด้วยรายการธุรกิจปกติ เช่น ค่าเช่าพืน� ที� เป็ นต้น นอกจากนี� ยังอาจมีรายการซื�อขายทีด� นิ กับ
บริษทั ที�เกี�ยวข้อง รวมถึงรายการอื�นๆ ทัง� นี� การทํารายการระหว่างกันที�จะเกิดขึน� ในอนาคตจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์ แก่บริษทั และเป็ นไปตามมาตรการหรือ
ขัน� ตอนการอนุ มตั ทิ ไ�ี ด้กล่าวไว้แล้วข้างต้น

นโยบายหรือแนวโน้ มการทํารายการระหว่างกันในอนาคต

รายการระหว่างกันของกลุ่มบริษทั เป็ นไปตามลักษณะธุรกิจการค้าปกติ และเป็ นการสนับสนุ นการดําเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทั เพื�อให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อบริษทั
โดยค่าตอบแทนได้มกี ารกําหนดเงื�อนไขโดยคํานึงถึงราคาตลาด หรือตามเกณฑ์ทไ�ี ด้รบั อนุ มตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั หรือราคาทีต� กลงกัน ซึ�งเป็ นไปตามปกติ
ธุรกิจการค้า โดยการดําเนินการดังกล่าวต้องเป็ นไปตามนโยบายการทําธุรกรรมรายการระหว่างกันตามมติทป�ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั กําหนด

ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

รายงานคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

เรียน ท่านผูถ้ ือหุ้น บริษทั พราว เรียล เอสเตท จํากัด (มหาชน)
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการ จํานวน � ท่าน
ณ วันที� �� ธันวาคม ���� ดังนี�
�. นายอนุวฒ
ั น์ เมธีวบิ ลู วุฒ ิ
�. นายอนุชา สิหนาทกถากุล
�. นายภูมพิ ฒ
ั น์ สินาเจริญ

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

โดยมีวาระการดํารงตําแหน่ง � ปี ตัง� แต่วนั ที� �� พฤษภาคม ���� จนถึงวันที� �� พฤษภาคม ����
ตามทีไ� ด้รบั อนุมตั จิ ากทีป� ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง� ที� �/���� ซึง� ประชุมเมือ� วันที� �� พฤษภาคม ����
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้จดั ประชุมเพือ� พิจารณาเรือ� งต่างๆ ประจําปี ����
ดังต่อไปนี�
�. การสรรหาคณะกรรมการ
• พิจารณาสรรหาบุคคลทีม� คี ณ
ุ สมบัตทิ เ�ี หมาะสม เพือ� ดํารงตําแหน่งกรรมการบริษทั แทนกรรมการทีต� อ้ งออก
จากตําแหน่ งตามกําหนดวาระ เพื�อเสนอต่อทีป� ระชุมคณะกรรมการบริษทั และทีป� ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้
ประจําปี ���� พิจารณาแต่งตัง�
• พิจารณาสรรหาบุคคลทีม� คี ุณสมบัตทิ เ�ี หมาะสม เพือ� ดํารงตําแหน่ งกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ แทนกรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่ทล�ี าออก เพือ� เสนอต่อทีป� ระชุมคณะกรรมการบริษทั พิจารณาแต่งตัง�
�. การกําหนดค่าตอบแทน
• พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน ประจําปี ���� และโบนัสกรรมการ ประจําปี ���� เพือ� เสนอต่อทีป� ระชุมคณะกรรมการบริษทั
และทีป� ระชุมสามัญ ผูถ้ อื หุน้ ประจําปี ���� พิจารณาอนุมตั ิ
• พิจารณาการจ่ายโบนัส ประจําปี ���� และขึน� เงินเดือนประจําปี ���� แก่ผบู้ ริหารและพนักงานของบริษทั
�. การปรับปรุงและพัฒนาการปฏิ บตั ิ หน้ าที�
• พิจารณาผลการประเมินคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประจําปี ����
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ปฏิบตั หิ น้าทีต� ามทีไ� ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษทั ด้วยความโปร่งใส และถูกต้องตามหลักเกณฑ์ทก�ี าํ หนดตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีด� ี โดยคํานึงถึง
ประโยขน์สงู สุดของบริษทั และผูถ้ อื หุน้ เป็ นสําคัญ

( นายอนุวฒ
ั น์ เมธีวิบลู วุฒิ )
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
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สรุปรายงานการตรวจสอบของผูส้ อบบัญชีในระยะ � ปี ที�ผา่ นมา
• สรุปรายงานการตรวจสอบบัญชี ณ วันที� �� ธันวาคม ����
งบการเงินปี ���� ตรวจสอบโดย นางสาวศิรวิ รรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรบั อนุ ญาต
เลขทะเบียน ���� จากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นอย่างไม่มเี งื�อนไข
แต่มเี รื�องสําคัญในการตรวจสอบ คือ การรับรู้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ และการปฏิบตั ิตาม
เงือ� นไขในสัญญากูย้ มื เงินจากธนาคาร อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ดงั กล่าวไม่ได้มผี ลกระทบต่อความคิดเห็น
ของผูส้ อบบัญชีแต่อย่างใด
• สรุปรายงานการตรวจสอบบัญชี ณ วันที� �� ธันวาคม ����
งบการเงินปี ���� ตรวจสอบโดย นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรบั อนุ ญาต
เลขทะเบียน ���� จากบริษทั สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด ผูส้ อบบัญชีแสดงความเห็นอย่างไม่มเี งื�อนไข
แต่มเี รื�องสําคัญในการตรวจสอบคือ การรับรูร้ ายได้บริการก่อสร้างและการประเมินมูลค่าของภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชี อย่างไรก็ตามเหตุการณ์ดงั กล่าวไม่ได้มผี ลกระทบต่อความคิดเห็นของผูส้ อบบัญชีแต่อย่างใด
• สรุปรายงานการตรวจสอบบัญชี ณ วันที� �� ธันวาคม ����
งบการเงินปี ���� ตรวจสอบโดย นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรบั อนุ ญาต
เลขทะเบียน ���� จากบริษทั สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด ผูส้ อบบัญชีแสดงความเห็นอย่างไม่มเี งื�อนไข
แต่มเี รื�องสําคัญในการตรวจสอบคือ การรับรูร้ ายได้บริการก่อสร้างและการประเมินมูลค่าของภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชี อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ดงั กล่าวไม่ได้มผี ลกระทบต่อความคิดเห็นของผูส้ อบบัญชีแต่อย่างใด
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สรุปงบแสดงฐานะการเงิ น งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบกระแสเงิ นสด
และ อัตราส่วนทางการเงิ น เปรียบเทียบ � ปี

งบแสดงฐานะการเงิ น

149

สรุปงบแสดงฐานะการเงิ น งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบกระแสเงิ นสด
และ อัตราส่วนทางการเงิ น เปรียบเทียบ � ปี

งบแสดงฐานะการเงิ น (ต่อ)
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งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
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อัตราส่วนทางการเงิ น
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การวิเคราะห์และ
คําอธิบายของฝ่ ายจัดการ

วิ เคราะห์ผลการดําเนิ นงานและฐานะการเงิ น
ภาพรวมการดําเนิ นงานที� ผ่านมา
บริษัท พราว เรีย ล เอสเตท จํา กัด (มหาชน) (เดิม ชื�อ บริษัท โฟคัส ดีเ วลลอปเม้น ท์ แอนด์
คอนสตรัค ชัน� จํา กัด (มหาชน)) แต่ เ ดิม จัด อยู่ใ นกลุ่ ม ผู้ร บั เหมาก่ อ สร้า งขนาดกลาง ต่ อ มาในปี ����
บริษทั ได้ออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิม� ทุนจํานวน ���,���,��� หุน้ ในราคาหุน้ ละ �.�� บาท พร้อมทัง�
ซื�อที�ดนิ � แปลง �� ไร่ � งาน ��.�� ตารางวา ตัง� อยู่ท�ี อําเภอ หัวหิน จังหวัดประจวบคิรขี นั ธ์ มูลค่า
�,��� ล้านบาท จาก บริษทั พราว รีสอร์ท หัวหิน จํากัด (� ไร่ � งาน ��.� ตารางวา) และ บริษทั วานา นาวา
จํากัด (� ไร่ � งาน �.�� ตารางวา) เพื�อหันมามุ่งเน้นเฉพาะธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพียงธุรกิจเดียว
โดยในปี ���� บริษทั ได้ลงทุนเพิม� ในบริษทั ย่อย � บริษทั ได้แก่ บริษทั หัวหิน อัลฟ่ า �� จํากัด
และบริษทั หัวหิน สกาย ลิฟวิง� จํากัด เพือ� พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพือ� การอยูอ่ าศัย โดยในปั จจุบนั
บริษทั หัวหิน อัลฟ่ า �� จํากัด กําลังอยู่ระหว่างพัฒนาโครงการ “INTERCONTINENTAL RESIDENCES
HUA HIN” ซึ�งเป็ นโครงการทีพ� กั อาศัยระดับลักชัวรีซ� �งึ บริหารงานโดยเครือโรงแรมระดับโลกอย่าง “IHG”
ทีแ� รกในไทย บนทีด� นิ ขนาด � ไร่ � งาน ��.� ตารางวา ติดหาดใจกลางเมืองหัวหิน บนถนนเพชรเกษม
ช่วงซอยหัวหิน �� และบริษทั หัวหิน สกาย ลิฟวิง� จํากัด ได้เริม� ต้นพัฒนาโครงการที�พกั อาศัยบนที�ดนิ
ขนาด � ไร่ � งาน �.� ตารางวา ตัง� อยู่ระหว่างสวนนํ� าวานา นาวา และโรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ หัวหิน
ซึ�งปั จจุบนั กําลังอยู่ในขัน� ตอนของการพัฒนาแบบ
จากการทีบ� ริษทั ได้ลงทุนในบริษทั หัวหิน อัลฟ่ า �� จํากัด และบริษทั หัวหิน สกาย ลิฟวิง� จํากัด
โดยบริษัท มีอํา นาจควบคุม ดังนัน� บริษัท จึงรวมงบการเงินของบริษัทดังกล่าว ในงบการเงินรวมตัง� แต่
ไตรมาส � ปี ���� โดยใช้นโยบายการบัญชีเดียวกันสําหรับรายการบัญชีท�ีเหมือนกันหรือเหตุ การณ์
ทางบัญชีท�คี ล้ายคลึงกัน

154

ผลการดําเนิ นงาน
รายได้
บริษทั มีรายได้จากการดําเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ตามสัดส่วน ดังนี�

ธุรกิ จพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
ในปี ���� บริษทั ได้โอนกรรมสิทธิ �ห้องชุดโครงการ “โฟคัส เพลินจิต” ให้ลกู ค้าจํานวน �� ยูนิต
รวมมูลค่าสุทธิ ���.�� ล้านบาท เพิม� ขึน� ���.�� ล้านบาทหรือคิดเป็ นร้อยละ ��� เมือ� เทียบกับปี ก่อนซึง�
เท่ากับ ��.�� ล้านบาท ทําให้สดั ส่วนของรายได้จากธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ต่อรายได้รวมในปี ����
และ ���� เท่ากับร้อยละ �� และร้อยละ �� ตามลําดับ
ณ วันที� �� ธันวาคม ���� บริษทั มีมูลค่าการซื�อขายทีท� ําสัญญาซื�อขายแล้วจํานวน ��� ยูนิต
คิดเป็ นเงินจํานวน ��� ล้านบาท และมีมลู ค่าการซือ� ขายทีท� าํ สัญญาจะซือ� จะขายทีจ� ะโอนกรรมสิทธิห้� องชุด
ในอนาคตจํานวน � ยูนิต เป็ นเงินจํานวน � ล้านบาท สามารถแสดงรายละเอียดได้ดงั นี�
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ธุรกิ จรับเหมาก่อสร้าง
ในปี ���� บริษทั ไม่มรี ายได้จากธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง เนื�องจากบริษทั ได้ยตุ ธิ รุ กิจดังกล่าว ส่งผลให้
ไม่มโี ครงการก่อสร้างใหม่ตงั � แต่ปี ���� ซึง� ในปี ���� มีเพียงรายได้จากโครงการก่อสร้างทีต� ่อเนื�องมาจากปี
ก่อนรวมจํานวน ��.�� ล้านบาท โดยเป็ นโครงการก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ โครงการจัดตัง� ศูนย์
ส่งเสริมคุณภาพชีวติ ข้าราชการกองทัพเรือ บริเวณหาดนางรอง การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ และงาน
ก่อสร้างภาคเอกชน ได้แก่ งานก่อสร้างอาคารโรงงานบริหารจัดการขยะ อําเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
ซึง� เป็ นธุรกิจของบริษทั ย่อยของการร่วมค้า (ปั จจุบนั สิน� สภาพการเป็ นบริษทั การร่วมค้า)
รายได้ทางการเงิ น
รายได้ทางการเงิน ได้แก่ ดอกเบี�ยรับจากเงินฝากธนาคาร และดอกเบี�ยรับจากเงินให้กู้ยมื แก่
กิจการทีเ� กีย� วข้องกัน ในปี ���� บริษทั มีรายได้ทางการเงินจํานวน �.�� ล้านบาท ลดลง �.�� ล้านบาท
หรือคิดเป็ นร้อยละ �� เมือ� เทียบกับปี ก่อนซึง� มีรายได้ทางการเงินเท่ากับ �.�� ล้านบาท เนื�องจากในปี ����
มีดอกเบี�ยรับจากเงินให้กูย้ มื แก่การร่วมค้า (โฟคัส เวก) จํานวน �.�� ล้านบาท ในขณะทีป� ี ���� มีเพียง
ดอกเบีย� รับจากเงินฝากธนาคาร
รายได้อื�น
ในปี ���� บริษทั มีรายได้อน�ื จํานวน ��.�� ล้านบาท ลดลง �.�� ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ ��
เมือ� เทียบกับปี กอ่ นซึง� มีรายได้อน�ื เท่ากับ ��.�� ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากกําไรจากการขายเงินลงทุนในการ
ร่วมค้า (โฟคัส เวก) ลดลงจํานวน ��.�� ล้านบาท และรายได้อน�ื จากการรับเหมาก่อสร้างลดลง �.�� ล้านบาท
ในขณะทีม� รี ายได้จากการโอนกลับประมาณการต้นทุนซ่อมช่วงรับประกันอาคารชุด �.�� ล้านบาท รายได้
จากการขายทีร� า้ น “��� SOCIAL CLUB” 3.73 ล้านบาท และรายได้จากค่าสินไหมทดแทนจากการประกันภัย
�.�� ล้านบาท ซึง� ไม่มรี ายการดังกล่าวในปี ����
ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายของบริษทั ประกอบด้วยต้นทุนจากการรับงานก่อสร้าง ต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายในการ
ขายอสังหาริมทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ต้นทุนทางการเงิน และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
สําหรับปี ���� และ ���� บริษทั มีตน้ ทุนแยกตามแต่ละประเภทธุรกิจ ดังนี�
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ต้นทุนธุรกิ จพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
ในปี ���� บริษทั มีรายได้จากธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพิม� ขึน� จากปี ก่อน เนื�องจากมีการขาย
และโอนกรรมสิทธิ �ห้องชุดเพิม� ขึน� จึงทําให้มตี น้ ทุนขายเพิม� ขึน� ���.�� ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ ��� โดย
ปี ���� มีตน้ ทุนจากธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในอัตราร้อยละ �� ของรายได้ และมีอตั รากําไรขัน� ต้น
ร้อยละ �� ซึง� ต่างกับปี กอ่ นทีม� อี ตั ราต้นทุนอยูท่ ร�ี อ้ ยละ �� และมีอตั รากําไรขันต้
� นร้อยละ �� ทัง� นี�อตั ราต้นทุน
ทีแ� ตกต่างกันเนื�องจากการจัดโปรโมชันส่
� งเสริมการขาย ได้แก่ การลดราคาขาย และการให้ของแถม
ต้นทุนธุรกิ จรับเหมาก่อสร้าง
ในปี ���� บริษทั ไม่มรี ายได้จากรับเหมาก่อสร้าง จึงทําให้ตน้ ทุนจากการรับเหมาก่อสร้างลดลง
ทัง� จํานวน ซึ�งสอดคล้องกับการลดลงของรายได้ ในปี ���� บริษทั มีต้นทุนจากการรับเหมาก่อสร้างใน
อัตราร้อยละ �� ของรายได้ และมีอตั รากําไรขัน� ต้นอยู่ท�รี ้อยละ ��
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ในปี ���� บริษทั มีค่าใช้จ่ายในการขาย ��.�� ล้านบาท ซึง� เพิม� ขึน� �.�� ล้านบาท หรือคิดเป็ น
ร้อยละ �� เมื�อเทียบกับปี ก่อน ส่วนใหญ่เกิดจากค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขายเพิม� ขึน�
�.�� ล้านบาท จากการประชาสัมพันธ์โครงการ โฟคัส เพลินจิต

ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ในปี ���� บริษทั มีค่าใช้จ่ายในการบริหารจํานวน ��.�� ล้านบาท เพิม� ขึ�น ��.�� ล้านบาท
หรือคิดเป็ นร้อยละ �� เมือ� เทียบกับปี ก่อน ซึง� เท่ากับ ��.�� ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากค่าใช้จ่ายเกีย� วกับ
พนักงานและค่าตอบแทนผูบ้ ริหารเพิม� ขึน� ��.�� ล้านบาทเนื�องจากจํานวนพนักงานทีเ� พิม� ขึน� ค่าเสือ� มราคา
และค่าตัดจําหน่ายเพิม� ขึน� ��.�� ล้านบาทเนื�องจากมีสนิ ทรัพย์ถาวรเพิม� ขึน� ค่าธรรมเนียมธนาคารเพิม� ขึน�
�.�� ล้านบาทเนื�องจากการรับชําระเงินจากลูกค้าผ่านช่องทางต่างๆ ของธนาคาร และค่าใช้จา่ ยในการขาย
ทีร� า้ น “��� SOCIAL CLUB” และสํานักงานขายเพิม� ขึน� �.�� ล้านบาทเนื�องจากมีการดําเนินงานมากขึน�
กว่าปี ก่อน นอกจากนี�มเี งินชดเชยตามกฎหมายแรงงานลดลง ��.�� ล้านบาท (ปี ���� มีค่าใช้จ่ายจาก
การปรับโครงสร้างองค์กร)
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ต้นทุนทางการเงิ น
ในปี ���� บริษทั มีตน้ ทุนทางการเงินจํานวน �.�� ล้านบาท ลดลง �.�� ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ
�� เมือ� เทียบกับปี ก่อนซึง� เท่ากับ �.�� ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากการชําระหนี�จากการปลอดจํานองห้องชุด
โครงการ โฟคัส เพลินจิต เนื�องจากการโอนกรรมสิทธิ �ในระหว่างปี ทําให้มดี อกเบีย� จ่ายเงินกูย้ มื จากสถาบัน
การเงินลดลง
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงิ นลงทุนในการร่วมค้า
บริษทั ร่วมลงทุนในการร่วมค้า และการร่วมค้าได้ถอื หุน้ ในบริษทั ย่อยเพือ� ดําเนินธุรกิจบริหารจัดการ
ขยะ ซึง� กิจการดังกล่าวมีผลขาดทุน อย่างไรก็ตามในระหว่างปี ���� บริษทั ได้ขายเงินลงทุนในการร่วมค้า
ดังกล่าวทัง� หมดแล้วและรับรูส้ ว่ นแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้าตามสัดส่วนทีล� งทุนจนถึงวันทีข� าย
เงินลงทุนนัน� เป็ นจํานวน �.�� ล้านบาท ซึง� ไม่มรี ายการดังกล่าวในปี ����
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษี เงิ นได้
ในปี ���� บริษทั มีรายได้ภาษีเงินได้จาํ นวน ��.�� ล้านบาท เพิม� ขึน� ��.�� ล้านบาท หรือคิดเป็ น
ร้อยละ ��� เมือ� เทียบกับปี กอ่ นซึง� เท่ากับ �.�� ล้านบาท เกิดจากการปรับปรุงขาดทุนสะสมทางภาษีทค�ี าดว่า
จะได้ใช้ประโยชน์ของบริษทั ย่อย ซึง� ทําให้สนิ ทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพิม� ขึน�
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปี -สุทธิ จากภาษี เงิ นได้
ในปี ���� บริษทั มีกาํ ไรเบ็ดเสร็จอืน� สําหรับปี -สุทธิจากภาษีเงินได้จาํ นวน �.�� ล้านบาท ประกอบ
ด้วยกําไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย �.�� ล้านบาท และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ท�ี
เกีย� วข้อง �.�� ล้านบาท ลดลงสุทธิ �.�� ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ �� เมือ� เทียบกับปี ���� ซึง� มีกาํ ไร
เบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปี -สุทธิจากภาษีเงินได้จํานวน �.�� ล้านบาท ประกอบด้วยกําไรจากการประมาณการ
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย �.�� ล้านบาท และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ทเ�ี กีย� วข้อง �.�� ล้านบาท ซึง� เกิด
จากการปรับปรุงประมาณการผลประโยชน์พนักงานจากการปรับโครงสร้างองค์กรและผลกระทบจากการ
เปลีย� นแปลงอัตราค่าชดเชยสูงสุดกรณีนายจ้างเลิกจ้างจาก ��� วันเป็ น ��� วัน
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ฐานะทางการเงิ น
ฐานะทางการเงินของบริษทั สําหรับปี ���� เมือ� เทียบกับปี ���� มีการเปลีย� นแปลงทีส� าํ คัญ ดังนี�
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สิ นทรัพย์
บริษทั มีสนิ ทรัพย์รวม ณ วันที� �� ธันวาคม ���� จํานวน �,���.�� ล้านบาท เพิม� ขึน� ���.�� ล้านบาท
หรือคิดเป็ นร้อยละ �� เมือ� เทียบกับสินทรัพย์รวมของปี ���� ซึง� เท่ากับ �,���.�� ล้านบาท แบ่งเป็ นสินทรัพย์
หมุนเวียน �,���.�� ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ��.�� ล้านบาท รายการเปลีย� นแปลงทีส� าํ คัญมีดงั นี�
�. ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ณ วันที� �� ธันวาคม ���� ประกอบด้วย

ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพิม� ขึน� จากปี ���� เนื�องจากการพัฒนาโครงการของบริษทั ย่อย � โครงการ
ซึง� มีความคืบหน้าของโครงการมากขึน� กว่าปี กอ่ น
�. สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั ได้แก่ภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลถูกหัก ณ ทีจ� า่ ยในระหว่างปี เพิม� ขึน� �.��
ล้านบาท เนื�องจากภาษีเงินได้ถกู หัก ณ ทีจ� า่ ยจากการโอนกรรมสิทธิ �ห้องชุดโครงการ โฟคัส เพลินจิต ซึง�
มีการขายและโอนกรรมสิทธิ �ห้องชุดเพิม� ขึน�
3. สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอืน� ได้แก่ลกู หนี�เงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้างทีจ� ะครบกําหนดชําระ
ภายในหนึ�งปี เพิม� ขึน� �.�� ล้านบาท เนื�องจากการจัดประเภทรายการใหม่ โดยนํามาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน กลุ่มเครือ� งมือทางการเงิน ซึง� มีผลบังคับใช้สาํ หรับงบการเงินทีม� รี อบระยะเวลาบัญชีทเ�ี ริม� ใน
หรือหลังวันที� � มกราคม ���� มาถือปฏิบตั ิ (เดิมแสดงอยูใ่ นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน� )
�. สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น เพิม� ขึน� ���.�� ล้านบาท ส่วนใหญ่เนื�องจากค่าบริหารงานขายและการตลาดจ่าย
ล่วงหน้าซึง� เป็ นของบริษทั ย่อยเพิม� ขึน� ���.�� ล้านบาท นอกจากนี�มคี า่ สินค้าและบริการจ่ายล่วงหน้าเพิม� ขึน�
��.�� ล้านบาท และค่าใช้จา่ ยจ่ายล่วงหน้าอืน� ลดลง �.�� ล้านบาท
5. สินทรัพย์สทิ ธิการใช้ ได้แก่ ค่าเช่าทีด� นิ สํานักงานขายและร้าน ”��� SOCIAL CLUB” จํานวน �.�� ล้านบาท
ค่าเช่าพืน� ทีส� าํ นักงานจํานวน �.�� ล้านบาท และค่าเช่า/เช่าซือ� รถยนต์จาํ นวน �.�� ล้านบาท รวมเพิม� ขึน�
��.�� ล้านบาท เนื�องจากการรับรูร้ ายการตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที� �� เรือ� ง สัญญาเช่า
ทีก� าํ หนดให้ผเู้ ช่ารับรูส้ นิ ทรัพย์และหนีส� นิ สําหรับสัญญาเช่าทุกรายการทีม� รี ะยะเวลาในการเช่ามากกว่า �� เดือน
เว้นแต่สนิ ทรัพย์อา้ งอิงนัน� มีมลู ค่าตํ�า
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6. สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน เพิม� ขึน� จํานวน �.�� ล้านบาท เนื�องจากบริษทั กําลังอยู่ระหว่างติดตัง� โปรแกรม
คอมพิวเตอร์เพือ� รองรับระบบการขายและระบบบัญชีใหม่เพือ� ให้สอดคล้องเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์มากยิง� ขึน�
�. สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เพิม� ขึน� ��.�� ล้านบาท เกิดจากการปรับปรุงขาดทุนสะสมทางภาษี
ทีค� าดว่าจะได้ใช้ประโยชน์ของบริษทั ย่อย ทําให้สนิ ทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพิม� ขึน�
8. สิน ทรัพ ย์ท างการเงิน ไม่ห มุน เวีย นอื�น ได้แ ก่ เ งิน มัด จํา และเงิน ประกัน การใช้บ ริก ารต่ า งๆ เพิม� ขึ�น
1.�� ล้านบาท เนื�องจากการจัดประเภทรายการใหม่ โดยนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุม่ เครือ� งมือ
ทางการเงิน ซึง� มีผลบังคับใช้สาํ หรับงบการเงินทีม� รี อบระยะเวลาบัญชีทเ�ี ริม� ในหรือหลังวันที� � มกราคม ����
มาถือปฏิบตั ิ (เดิมแสดงอยูใ่ นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน� )
9. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น ลดลง �.�� ล้านบาท เนื�องจากการจัดประเภทรายการใหม่ ไปเป็ นสินทรัพย์
ทางการเงิน ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื�องมือทางการเงิน
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หนี� สิน
ณ วันที� �� ธันวาคม ���� บริษทั มีหนี�สนิ รวม �,���.�� ล้านบาท เพิม� ขึน� ���.�� ล้านบาท หรือ
คิดเป็ นร้อยละ �� เมือ� เทียบกับหนี�สนิ รวมของปี ���� ซึง� เท่ากับ ���.�� ล้านบาท แบ่งเป็ นหนี�สนิ หมุนเวียน
���.�� ล้านบาท และหนี�สนิ ไม่หมุนเวียน ���.�� ล้านบาท รายการเปลีย� นแปลงทีส� าํ คัญมีดงั นี�
�. เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อน�ื เพิม� ขึน� �.�� ล้านบาท เนื�องจากมีการดําเนินการก่อสร้างโครงการของบริษทั
ย่อยมากขึน� ทําให้มรี ายการต่าง ๆ ทีเ� ป็ นยอดคงค้างชําระ ณ วันสิน� ปี เพิม� ขึน� ด้วย
�. เจ้าหนี�เงินประกันผลงาน ลดลง ��.�� ล้านบาท เนื�องจากการจัดประเภทรายการใหม่ตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน กลุม่ เครือ� งมือทางการเงิน โดยรายการดังกล่าวถูกจัดประเภทใหม่เป็ นหนี�สนิ ทางการเงิน
ไม่หมุนเวียนอื�น
3. เงินกูย้ มื ระยะสัน� จากกิจการทีเ� กีย� วข้องกัน ลดลง �� ล้านบาท เนื�องจากได้จา่ ยชําระเงินกูย้ มื แล้วทัง� จํานวน
4. รายได้รบั ล่วงหน้าจากการขายอสังหาริมทรัพย์ เพิม� ขึน� ���.�� ล้านบาท เกิดจากเงินรับล่วงหน้าของโครงการ
โฟคัส เพลินจิต ทีล� กู ค้ายังไม่ได้โอนกรรมสิทธิ � � ยูนติ เพิม� ขึน� �.�� ล้านบาท และเงินรับล่วงหน้าของโครงการ
“INTERCONTINENTAL RESIDENCES HUA HIN” เพิม� ขึน� ���.�� ล้านบาท
5. ค่าใช้จา่ ยสําหรับโครงการค้างจ่าย ลดลง �.�� ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากการกลับประมาณการต้นทุนซ่อม
ช่วงรับประกันอาคารชุดเนื�องจากหมดระยะรับประกัน �.�� ล้านบาท และประมาณการประกันราคาขาย
ห้องชุดโครงการ โฟคัส เพลินจิต ลดลง �.�� ล้านบาท เนื�องจากมีการจ่ายผลตอบแทนให้แก่ลกู ค้าในระหว่างปี
6. หนีส� นิ หมุนเวียนอืน� เพิม� ขึน� �.�� ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากภาษีหกั ณ ทีจ� า่ ยและภาษีมลู ค่าเพิม� ค้างจ่ายเพิม� ขึน�
7. เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินจํานวน ���.�� ล้านบาท แบ่งเป็ นส่วนทีถ� งึ กําหนดชําระภายในหนึ�งปี
จํานวน ��.�� ล้านบาท และส่วนทีถ� งึ กําหนดชําระหลังจากหนึ�งปี จาํ นวน ���.�� ล้านบาท เป็ นเงินกูจ้ าก
วงเงินสินเชือ� ของบริษทั หัวหิน อัลฟ่ า �� จํากัด เพือ� ใช้ซอ�ื ทีด� นิ และพัฒนาโครงการ “INTERCONTINENTAL
RESIDENCES HUA HIN” และเงินกูจ้ ากวงเงินสินเชือ� ของบริษทั หัวหิน สกาย ลิฟวิง� จํากัด เพือ� ใช้ซอ�ื ทีด� นิ
เพือ� พัฒนาโครงการ หลักประกันวงเงินกู้ ได้แก่ ทีด� นิ พร้อมสิง� ปลูกสร้างของโครงการ และบริษทั คํา� ประกัน
หนี�ให้กบั บริษทั ย่อย โดยรายละเอียดเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน มีดงั นี�

ในระหว่างปี บริษทั และบริษทั ย่อยมีการกูเ้ พิม� ���.�� ล้านบาท และบริษทั จ่ายชําระคืนเงินกู้ ��.�� ล้านบาท
นอกจากนี�เมือ� วันที� � กุมภาพันธ์ ���� บริษทั หัวหิน สกาย ลิฟวิง� จํากัด ได้ทาํ สัญญาแก้ไขเพิม� เติมสัญญา
กูเ้ งินในการปรับเงือ� นไขการชําระเงินกูจ้ ากเดิมทีจ� ะต้องชําระเงินต้นทัง� จํานวนภายในสิน� เดือนพฤษภาคม ����
ออกไปเป็ นครบกําหนดใหม่ไม่เกินภายใน �� พฤษภาคม ���� ทัง� นี� ณ วันที� �� ธันวาคม ���� เงินกูย้ มื นี�
ยังคงจัดประเภทเป็ นส่วนทีถ� งึ กําหนดชําระภายในหนึ�งปี จาํ นวน ��.�� ล้านบาท
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�. หนี�สนิ ตามสัญญาเช่าการเงินจํานวน ��.�� ล้านบาท แบ่งเป็ นส่วนทีถ� งึ กําหนดชําระภายในหนึ�งปี จาํ นวน
�.�� ล้านบาท และส่วนทีถ� งึ กําหนดชําระหลังจากหนึ�งปี แต่ไม่เกินห้าปี จาํ นวน �.�� ล้านบาท เพิม� ขึน� จาก
ปี กอ่ นรวม ��.�� ล้านบาท เกิดจากการปรับปรุงสัญญาเช่าทีด� นิ สํานักงานขายและร้าน ”��� SOCIAL CLUB”
สัญญาเช่าพืน� ทีส� าํ นักงาน และสัญญาเช่ารถยนต์สาํ หรับผูบ้ ริหาร ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที� �� เรือ� ง สัญญาเช่า
9. ประมาณการหนี�สนิ สําหรับต้นทุนในการรือ� ถอน จํานวน �.�� ล้านบาท คือประมาณการค่ารือ� ถอนส่วน
ปรับปรุงสิทธิการใช้พน�ื ทีส� าํ นักงาน
10. หนี�สนิ ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื�น ได้แก่เจ้าหนี�เงินประกันผลงาน เพิม� ขึน� ��.�� ล้านบาท ส่วนใหญ่
เกิดจากการจัดประเภทรายการใหม่ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื�องมือทางการเงิน
จํานวน ��.�� ล้านบาท นอกจากนี�มเี จ้าหนี�เงินประกันผลงานเพิม� ขึน� จากการดําเนินการก่อสร้าง
โครงการ “INTERCONTINENTAL RESIDENCES HUA HIN” จํานวน �.�� ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที� �� ธันวาคม ���� และ ���� บริษทั มีสว่ นของผูถ้ อื หุน้ ดังนี�

ณ วันที� �� ธันวาคม ���� บริษทั มีสว่ นของผูถ้ อื หุน้ จํานวน ���.�� ล้านบาท ลดลง ��.�� ล้านบาท
หรือคิดเป็ นร้อยละ � เมือ� เทียบกับปี ก่อนซึง� เท่ากับ ���.�� ล้านบาท เนื�องจากบริษทั มีขาดทุนสุทธิสาํ หรับ
ปี ���� จํานวน ��.�� ล้านบาท มีกําไรเบ็ดเสร็จอื�นจํานวน �.�� ล้านบาท ส่งผลให้ขาดทุนสะสมเพิม� ขึน�
��.�� ล้านบาท จาก ���.�� ล้านบาทเป็ น ���.�� ล้านบาท
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กระแสเงิ นสดและสภาพคล่อง

ณ วันที� �� ธันวาคม ���� บริษทั มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือจํานวน ���.�� ล้านบาท
โดยมีกระแสเงินสดสุทธิเพิม� ขึน� จํานวน ��.�� ล้านบาท ประกอบด้วย
�. กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงานจํานวน ���.�� ล้านบาท รายการหลักมาจากการเพิม� ขึน� ของ
รายได้รบั ล่วงหน้าจากการขายอสังหาริมทรัพย์ ���.�� ล้านบาท ซึง� ส่วนใหญ่มาจากโครงการของบริษทั ย่อย
ในขณะทีม� กี ระแสเงินสดลดลงจากการเพิม� ขึน� ของสินทรัพย์หมุนเวียนอื�น ���.�� ล้านบาท การเพิม� ขึน�
ของต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (ไม่รวมต้นทุนทางการเงิน) ��.�� ล้านบาท และจ่ายดอกเบีย�
��.�� ล้านบาท
�. กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจํานวน �.�� ล้านบาท รายการหลักมาจากเงินสดจ่ายซือ� อุปกรณ์
�.�� ล้านบาท และเงินสดจ่ายเพือ� ซือ� สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน �.�� ล้านบาท
3. กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน ��.�� ล้านบาท รายการหลักมาจากการจ่ายคืนเงิน
กูย้ มื รวม ���.�� ล้านบาท จ่ายชําระหนี�สนิ ตามสัญญาเช่า �.�� ล้านบาท และการรับเงินกูย้ มื ระยะยาว
จากสถาบันการเงิน ���.�� ล้านบาท
บริษทั มีอตั ราส่วนสภาพคล่องในปี ���� เท่ากับ �.�� เท่า ลดลง �.�� เท่า เมือ� เทียบกับปี ����
ซึ�งเท่ากับ ��.�� เท่า อัตราส่วนทีล� ดลงนี�ส่วนหนึ�งมาจากการเพิม� ขึน� ของรายได้รบั ล่วงหน้าจากการขาย
อสังหาริมทรัพย์ ซึ�งถูกจัดประเภทเป็ นหนี�สนิ หมุนเวียน ทําให้หนี�สนิ หมุนเวียนเพิม� ขึน� ในสัดส่วนทีส� ูงกว่า
สินทรัพย์หมุนเวียน ทัง� นี�บริษทั ยังคงใช้แหล่งเงินทุนส่วนใหญ่จากเงินกู้ยมื ระยะยาวและทุนจากผูถ้ อื หุน้
จะเห็นได้ว่าอัตราส่วนหนี�สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ ณ วันที� �� ธันวาคม ���� เท่ากับ �.�� เท่า ซึง� เพิม� ขึน�
จากปี ���� ทีม� อี ตั ราส่วนดังกล่าวที� �.�� เท่า
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ภาระผูกพันและหนี� สินที� อาจเกิ ดขึ�น
ณ วันที� �� ธันวาคม ���� บริษทั และบริษทั ย่อยมีภาระผูกพันและหนี�สนิ ทีอ� าจเกิดขึน� ดังนี�
�. ภาระผูกพันตามสัญญาบริการต่าง ๆ ทีจ� ะต้องจ่ายในอนาคต กลุ่มบริษทั มีภาระผูกพันตามสัญญาบริการ
ต่างๆ ทีจ� ะต้องจ่ายในอนาคต โดยอายุของสัญญามีระยะเวลาตัง� แต่ � ปี ถึง � ปี เป็ นจํานวนเงินประมาณ
�� ล้านบาท (����: �� ล้านบาท)
�. ภาระผูกพันเกีย� วกับสัญญาจ้างของโครงการต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และบริการทีเ� กีย� วข้อง
กลุ่มบริษทั มีภาระผูกพันทีเ� กีย� วกับโครงการต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และบริการทีเ� กีย� วข้องเป็ น
จํานวนเงิน ��� ล้านบาท (����: �� ล้านบาท)
�. การคํา� ประกัน
3.1 บริษทั คํา� ประกันวงเงินกูแ้ ละวงเงินสินเชือ� ให้แก่บริษทั ย่อยในวงเงิน �,��� ล้านบาท (����: �,��� ล้านบาท)
3.2 บริษทั มีหนังสือคํา� ประกันซึง� ออกโดยธนาคารในนามบริษทั เหลืออยูเ่ ป็นจํานวน � ล้านบาท (����: �� ล้านบาท)
เพือ� คํา� ประกันการปฏิบตั งิ านตามสัญญา
�. ภาระผูกพันอืน�
เมือ� วันที� �� พฤศจิกายน ���� บริษทั ย่อยแห่งหนึ�งได้ทาํ สัญญาใช้สทิ ธิในชือ� ทางการค้า และสัญญาบริหาร
จัดการทีพ� กั อาศัย กับบริษทั อินเตอร์คอนติเนนตัล โฮเต็ลส์ กรุป๊ (เอเชีย แปซิฟิก) จํากัด ในการนี�บริษทั ย่อย
ผูกพันทีจ� ะชําระค่าธรรมเนียมบริการต่าง ๆ ตามอัตรา เงือ� นไขและหลักเกณฑ์ทร�ี ะบุไว้ในสัญญา โดยบริษทั
ย่อยมีภาระผูกพันทีต� อ้ งจ่ายชําระค่าสิทธิรอ้ ยละ � ของรายได้จากการขายห้องชุด
ปั จจัยและอิ ทธิ พลหลักที� อาจมีผลต่อการดําเนิ นงานหรือฐานะการเงิ นในอนาคต
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็ นธุรกิจทีม� อี ตั ราผลตอบแทนทีด� ี ถึงแม้ว่าจะมีปัจจัยทีม� ผี ลต่อการ
ดําเนินงานในเรื�องความสามารถในการจัดหาทีด� นิ ทีม� ศี กั ยภาพในราคาทีเ� หมาะสม ทําเลทีต� งั � การออกแบบ
ราคา ซึง� ต้องตรงกับความต้องการของลูกค้ากลุม่ เป้ าหมาย ทัง� นี�บริษทั เล็งเห็นถึงแนวโน้มตลาดอสังหาริมทรัพย์
สําหรับกลุม่ ลูกค้าทีต� อ้ งการทีพ� กั อาศัยในเมืองท่องเทีย� ว และมีการคมนาคมไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครมากนัก
บริษทั จึงมีนโยบายขยายการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แนวดิง� โดยเฉพาะในเขตพื�นที�อําเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ จึงได้มกี ารลงทุนในบริษทั ย่อยเพือ� พัฒนาโครงการในพืน� ทีด� งั กล่าว โดยลักษณะโครง
การเน้นกลุม่ เป้ าหมายทีม� กี าํ ลังซือ� สูง ซึง� ตลาดอสังหาริมทรัพย์ในปั จจุบนั ยังมีไม่มากนัก
ในระหว่างปี ���� มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ� ไวรัสโคโรนา ���� ทีป� ั จจุบนั ยังมี
ผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์ดงั กล่าวอาจนํามาซึง� ความไม่แน่นอนและผลกระทบ
ต่อสภาพแวดล้อมของการดําเนินธุรกิจ ฝ่ ายบริหารของกลุ่มบริษทั ได้ตดิ ตามความคืบหน้าของสถานการณ์
ดังกล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงินเกีย� วกับมูลค่าของสินทรัพย์ ประมาณการหนี�สนิ และหนี�สนิ ทีอ� าจ
เกิดขึน� อย่างต่อเนื�อง ทัง� นี�ฝ่ายบริหารได้ใช้ประมาณการและดุลยพินจิ ในประเด็นต่าง ๆ เมือ� สถานการณ์มกี าร
เปลีย� นแปลงอย่างเหมาะสม
การเปิ ดเผยข้อมูลเกี�ยวกับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
(�) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (AUDIT FEE)
บริษทั และบริษทั ย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ สํานักงานสอบบัญชี
บริษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด ในรอบปี บญ
ั ชีทผ�ี า่ นมามีจาํ นวนเงินรวม �,���,��� บาท
(�) ค่าบริ การอื�น (NON-AUDIT FEE)
-ไม่ม-ี
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เรียน ท่านผูถ้ ือหุ้น
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั พราว เรียล เอสเตท จํากัด (มหาชน) ได้รบั แต่งตัง� ตามมติ
คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วย กรรมการอิสระ จํานวน � ท่าน ทีม� คี วามรูค้ วามสามารถเพียงพอต่อการ
สอบทานความน่าเชือ� ถือต่องบการเงิน และระบบควบคุมภายใน และในรอบปี ���� ได้มกี ารประชุมถือหุน้
ทัง� สิน� � ครัง� โดยมีรายละเอียดของการเข้าประชุมของคณะกรรมการตรวจแต่ละท่าน ดังนี�
�. นายอนุวฒ
ั น์ เมธีวบิ ลู วุฒ ิ
ตําแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เข้าร่วมการประชุม จํานวน �/� ครัง�
เข้าร่วมการประชุม จํานวน �/� ครัง�
�. นายภูมพิ ฒ
ั น์ สินาเจริญ
ตําแหน่งกรรมการตรวจสอบ
เข้าร่วมการประชุม จํานวน �/� ครัง�
�. นางสาวอัญชลี บุญทรงษีกุล ตําแหน่งกรรมการตรวจสอบ

โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตั หิ น้าทีต� ามขอบเขตอํานาจหน้าทีต� ามทีไ� ด้รบั มอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท โดยมีค วามเป็ น อิส ระต่ อ การตรวจสอบมากเพีย งพอ ซึ�ง มีค วามสอดคล้อ ง
ต่อข้อกําหนดของตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยสอดคล้องตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที�
ได้กําหนดไว้ ซึ�งมีสาระสําคัญต่อการปฏิบตั งิ านของคณะ กรรมการตรวจสอบ ดังนี�
�. สอบทานความถูกต้องของการรายงานทางการเงินรายไตรมาส และประจําปี ของบริษทั ฯ
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาความถูกต้องต่อรายงานทางการเงินรายไตรมาส และประจําปี
รวมไปถึงการสอบทานประเด็นทีต� อ้ งเปิ ดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ทีผ� ่านการตรวจสอบ
จากผู้สอบบัญชีรบั อนุ ญาต อีกทัง� มีการสอบถามความคิดเห็นจากผู้สอบบัญชีเพื�อยืนยันความถูกต้อง
ความครบถ้วนอันเป็ นสาระสําคัญ เป็ นไปตามข้อกําหนดของมาตรฐานบัญชี และสามารถเปิ ดเผยต่อ
สาธารณะหรือบุคคลทีเ� กีย� วข้อง
�. สอบทานความเพียงพอระบบควบคุมภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบทําการสอบทานความเพียงพอและเหมาะสมต่อระบบควบคุมภายใน
ของหน่ วยงานตรวจสอบภายใน เพื�อให้มกี ารปรับปรุงแนวทางการตรวจสอบภายในอย่างเป็ นประจํา
ให้ค รอบคลุ ม ทัง� ในส่ว นของการปฏิบ ตั ิง าน การรายงานผล และการติด ตามผลการตรวจสอบ อีก ทัง�
ให้คําแนะนํ าต่อหน่ วยงานตรวจสอบภายในเพื�อให้เกิดการตรวจสอบอย่างเหมาะสม อีกทัง� ยังให้ความ
สําคัญต่อการตรวจสอบด้านกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ ที�เกี�ยวข้องต่อประเภทธุรกิจของบริษัทฯ
เพื�อสร้างความมันใจต่
� อนักลงทุน ว่าบริษทั ให้ความสําคัญต่อการตรวจสอบความเสีย� งทีอ� าจส่งผลกระทบ
ต่อองค์กร
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�. สอบทานการปฏิ บตั ิ งานตามกฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและอื�นๆ
ที� เกี�ยวข้องต่อการดําเนิ นธุรกิ จ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ทาํ การสอบทานการปฏิบตั งิ านเพือ� ให้สอดคล้องตามกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับและอื�นๆ ทีเ� กีย� วข้องต่อองค์กร ทัง� ในส่วนของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่ วยงานราชการอื�นๆ ทีเ� กีย� วข้องกับองค์กร โดยให้ม ี
การติดตามรายละเอียดทีเ� กีย� วข้องอย่างสมํ�าเสมอ เพื�อให้มกี ารปฏิบตั งิ านทีเ� กีย� วข้องอย่างเหมาะสม
�. สอบทานรายการเกี�ยวโยงกัน
คณะกรรมการตรวจสอบทําการพิจารณารายการทีเ� กีย� วโยงกัน ทีเ� กีย� วข้องกับบริษทั ย่อย บริษทั ร่วม
ของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้น เพื�อให้เป็ นไปตามข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างเป็ นประจําทุกไตรมาส อย่างครบถ้วน
เพือ� ให้เกิดความเชื�อมันว่
� ามีการดําเนินงานอย่างโปร่งใส
�. สอบทานการปฏิ บตั ิ งานการต่อต้านคอร์รปั ชัน�
คณะกรรมการตรวจสอบให้ความสนใจต่อการดําเนินงานของบริษทั ฯ ทีอ� าจส่งผลให้เกิดการคอร์รปั ชัน�
ภายในบริษทั ฯ โดยให้มกี ารกําหนดการตรวจสอบทีค� รอบคลุมไปถึงเหตุการณ์ทก�ี อ่ ให้เกิดการทุจริตคอร์รปั ชัน�
อีกทัง� ให้มกี ารศึกษาแนวทางการต่อต้านการเกิดคอร์รปั ชัน� เพือ� ก่อให้เกิดเป็ นนโยบายการต่อต้านคอร์รปั ชัน�
เพือ� สร้างความมันใจต่
� อผูม้ สี ว่ นได้เสีย ว่าบริษทั ฯได้มกี ารปฏิบตั เิ ป็ นไปตามทีก� ฎหมายกําหนด
�. พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจและ กฎบัตรหน่ วยงานตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบทําการทบทวนกฎบัตร ว่ามีความเหมาะสมต่อการปฏิบตั งิ านอย่างเป็ น
ปั จจุบนั หรือไม่ โดยคํานึงถึงภารกิจ ขอบเขต หน้าทีค� วามรับผิดชอบ อีกทัง� ให้สอดคล้องต่อข้อกฎหมายที�
เกีย� วข้อง โดยคณะกรรมการตรวจสอบสามารถปฏิบตั งิ านด้วยความถูกต้อง เป็ นอิสระ น่าเชือ� ถือ สอดคล้อง
ต่อการปฏิบตั งิ านทีด� ี อีกทัง� มีการพิจารณากฏบัตรหน่วยงานตรวจสอบ โดยพิจารณาขอบเขตการตรวจสอบ
หน้าทีใ� นการปฏิบตั งิ าน ทีม� คี วามเป็ นอิสระ อีกทัง� มีความเหมาะสมต่อความรับผิดชอบ
�. พิจารณาแต่งตัง� ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
คณะกรรมการตรวจสอบทําการพิจารณาความเหมาะสมของผูต้ รวจสอบบัญชี พิจารณาคัดเลือก
เสนอแต่งตังผู
� ส้ อบบัญชีสาํ หรับปี ���� ของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ซึง� ทําการพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ในการตรวจสอบ คุณภาพในการตรวจสอบ ความเป็ นอิสระของผูส้ อบบัญชี และความเหมาะสม
ของค่าตอบแทน โดยขอเสนอพิจารณาแต่งตัง� บริษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็ นผูต้ รวจสอบบัญชีของบริษทั ฯ
และบริษทั ย่อย สําหรับปี ���� รวมทัง� เสนอค่าตอบแทนประจําปี ���� ต่อคณะกรรมการบริษทั ก่อนมีการ
นําเสนอทีป� ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ� ทําการพิจารณาต่อไป

( นายอนุวฒ
ั น์ เมธีวิบลู วุฒิ )
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน

รายงานความรับผิ ดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิ น
คณะกรรมการบริษทั เป็ นผูร้ บั ผิดชอบต่องบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมของบริษทั
และบริษทั ย่อย รวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางการเงินทีป� รากฏในรายงานประจําปี ซึง� งบการเงินสําหรับปี สน�ิ สุด
วันที� �� ธันวาคม ���� จัดทําขึน� ตามมาตรฐานการบัญชีทร�ี บั รองทัวไปในประเทศไทย
�
โดยเลือกใช้นโยบาย
การบัญชีทเ�ี หมาะสมและถือปฏิบตั อิ ย่างสมํ�าเสมอ ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง และประมาณการทีส� มเหตุ
สมผลในการจัดทํา รวมทัง� มีการเปิ ดเผยข้อมูลสําคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพือ� ให้
สามารถสะท้อนฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดได้อย่างถูกต้อง โปร่งใส เป็ นประโยชน์
ต่อผูถ้ อื หุน้ และนักลงทุนทัวไป
� และได้ผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาต ซึง� ให้ความเห็นอย่าง
ไม่มเี งื�อนไข โดยในการตรวจสอบบริษทั ได้ให้การสนับสนุ นข้อมูลและเอกสารต่างๆ เพื�อให้ผู้สอบบัญชี
สามารถตรวจสอบและแสดงความเห็นได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชี
คณะกรรมการบริษทั ได้จดั ให้มแี ละดํารงไว้ซง�ึ ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และ
การกํากับดูแลทีเ� หมาะสมและมีประสิทธิผล เพื�อให้มนใจว่
ั � าข้อมูลทางบัญชีมคี วามถูกต้อง ครบถ้วน และ
เพียงพอทีจ� ะดํารงรักษาไว้ซง�ึ ทรัพย์สนิ ของบริษทั และป้ องกันความเสีย� ง ตลอดจนเพื�อไม่ให้เกิดการทุจริต
หรือการดําเนินการทีผ� ดิ ปกติอย่างมีสาระสําคัญ
ทัง� นี� คณะกรรมการบริษทั ได้แต่งตัง� คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง� ประกอบด้วยกรรมการทีเ� ป็ นอิสระ
ทัง� สิน� เป็ นผูด้ ูแลรับผิดชอบการสอบทานนโยบายการบัญชี และรับผิดชอบเกี�ยวกับคุณภาพของรายงาน
ทางการเงิน การสอบทานระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน ตลอดจนพิจารณาการเปิ ดเผย
ข้อมูลรายการเกีย� วโยงระหว่างกันอย่างครบถ้วน เพียงพอ และเหมาะสม โดยความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบปรากฏอยูใ่ นรายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบซึง� แสดงไว้ในรายงานประจําปี แล้ว
คณะกรรมการบริษทั มีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในโดยรวมของบริษทั มีความเพียงพอ
และเหมาะสม และสามารถสร้างความเชือ� มันอย่
� างมีเหตุผลได้วา่ งบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวม
ของบริษทั และบริษทั ย่อย สําหรับปี สน�ิ สุดวันที� �� ธันวาคม ���� มีความเชือ� ถือได้ โดยถือปฏิบตั ติ ามมาตรฐาน
การบัญชีทร�ี บั รองทัวไป
� และปฏิบตั ถิ ูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบทีเ� กีย� วข้อง

นายอนุวฒ
ั น์ เมธีวิบลู วุฒิ
ประธานคณะกรรมการบริษทั

นายไพสิ ฐ แก่นจันทน์
กรรมการ

นายอนุชา สิ หนาทกถากุล
กรรมการ

170

นายวีรพงศ์ ไชยเพิ� ม
รองประธานคณะกรรมการบริษทั
และ ประธานกรรมการบริหาร

นายพสุ ลิ ปตพัลลภ
กรรมการ

นางสาวพราวพุธ ลิ ปตพัลลภ
กรรมการ

นายภูมิพฒ
ั น์ สิ นาเจริ ญ
กรรมการ

นางสาวอัญชลี บุญทรงษี กลุ
กรรมการ

งบการเงิน

บริษทั พราว เรียล เอสเตท จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
�� ธันวาคม ����
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โทรศัพท : 02 035 0999
โทรสาร : 02 035 0998
เว็บไซต : WWW.PROUDREALESTATE.CO.TH

บริษัท พราว เรียล เอสเตท จํากัด ( มหาชน )

900 อาคารตนสนทาวเวอร ชั้น 6 ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

