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วสิยัทศัน์
ชวีติที�มากกว่า “MORE THAN JUST LIVING”

เรามุง่มั �นที�จะรงัสรรค ์“การใชช้วีติ” ที�เป็นมากกวา่
แค่ “การอยู่อาศยั”  และตอบโจทย์ทุกๆมิติของ
ทุกวนั ดว้ยความสมบูรณ์แบบ ความเป็นอนัหนึ�ง
อนัเดยีวกนักบัสภาพแวดลอ้ม รวมไปถงึ ธรรมชาต ิ
และชุมชน เพื�อที�จะกา้วขา้ม “การใชช้วีติ” ในแบบ
เดมิๆ และเสรมิสรา้งคณุคา่ใหก้บัสงัคมอยา่งยั �งยนื



พนัธกจิ
ท้าทายขอบเขตของการใช้ชวีติ “CHALLENGE THE BOUNDARY OF LIVING”

โครงการของเราต้องเป็นมากกว่าเพยีงแค่ “บ้าน” หรอื “ที�อยู่อาศยั” แต่ต้องเป็น ”รูปแบบการใช้ชวีติ” 
ที�ทําใหช้วีติของผูค้น และสงัคมโดยรอบดยีิ�งขึ�น  ดว้ยความมุ่งมั �นที�จะทา้ทายจนิตนาการ และก้าวขา้ม
ขดีจาํกดัของ “การใชช้วีติ” ในรปูแบบปัจจบุนั ทกุๆโครงการของ บรษิทั พราว เรยีล เอสเตท จาํกดั (มหาชน) 
ลว้นแลว้แต่มุง่ที�จะกาํหนดมาตรฐานใหมใ่นการใชช้วีติ ที�มากกวา่เดมิ ดว้ยนวตักรรมของการใชช้วีติที�สมบรูณ์แบบ  
แต่ยงัคงเป็นอนัหนึ�งอนัเดยีวกนักบัธรรมชาต ิและกลมกลนืกบัสภาพแวดลอ้ม



ความสาํเรจ็
ในรอบปี



INTERCONTINENTAL RESIDENCES HUA HIN

FOCUS PLOENCHIT

ยอดขายในปี 2563

ทําลายสถติสิงูสุด
เป็นประวตักิารณ์ของบรษิทั
ดว้ยยอดขาย 2,515 ลา้นบาท

72%

ยอดโอนในปี 2563

99%

ยอดโอนกรรมสทิธิ �ปี ����
จํานวน 32 ยนิูต 
มมีลูค่าสงูถงึ 182 ลา้นบาท
(สถานะปิดโครงการ)
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รายได้ จากธุรกิจ พัฒนา
อสงัหารมิทรพัย ์เมื�อเทยีบกบัปี ����

เพิ�มขึ�นถึง 238%
2561 2562 2563

54 ลบ.

16 ลบ.
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ข้อมลูสาํคญั
ทางการเงิน



2562

ฐานะการเงิน (ล้านบาท)

สินทรพัยร์วม

หนี�สินรวม

ส่วนของผูถื้อหุ้น

มลูค่าหุ้นที�เรียกชาํระแล้ว

1,715.07

977.06

738.01

641.47

316.74

191.90

124.84

190.08

ผลการดาํเนินงาน (ล้านบาท)

รายได้รวม

รายได้จากการขายอสงัหาริมทรพัย์

รายได้จากงานตามสญัญา

ขาดทนุสทุธิสาํหรบัปี

110.97

53.82

31.43

(40.09)

114.14

15.91

87.17

(41.03)

อตัราส่วนทางการเงินที�สาํคญั

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)

อตัราส่วนหนี�สินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (เท่า)

อตัราการหมนุของสินทรพัย ์(เท่า)

อตัรากาํไรขั �นต้น (%)

อตัรากาํไร (ขาดทนุ) สทุธิ (%)

10.14

1.32

0.06

38.39

(36.13)

1.36

1.54

0.36

17.25

(35.95)

มูลค่าหุ้น (บาทต่อหุ้น)

ขาดทนุสทุธิต่อหุ้น

มลูค่าบญัชีต่อหุ้น

(0.08)

1.15

(0.22)

0.66

25612563

2,001.41

1,308.05

693.36

641.47

198.20

181.65

-

(44.82)

3.61

1.89

0.10

19.47

(22.61)

(0.07)

1.08

ข้อมลูทางการเงินที�สาํคญั
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ประธานคณะกรรมการ
บรษิทั พราว เรยีล เอสเตท จาํกดั (มหาชน)

นายอนุวฒัน์ เมธีวิบลูวฒิุ

ในปี ���� ที�ผ่านมา ถือเป็นบททดสอบที�สําคญัของ
บรษิัท พราว เรยีล เอสเตท จํากดั (มหาชน) เนื�องจาก
สภาพเศรษฐกจิและสงัคมทั �งในระดบัประเทศและระดบัโลก 
ลว้นไดร้บัผลกระทบจากการแพรร่ะบาดของโรคตดิเชื�อไวรสั
โควดิ-�� ซึ�งไดเ้ปลี�ยนแปลงการใชช้วีติของประชากรโลก
ไปอยา่งสิ�นเชงิ นอกจากนี�ตลาดอสงัหารมิทรพัยใ์นปี ���� 
กย็งัตอ้งเผชญิกบัปัจจยัลบอื�นๆอกีหลายประการ ซึ�งเป็น
อุปสรรคในการเตบิโตของเศรษฐกจิไทยและเศรษฐกจิโลก 
สง่ผลใหม้กีารชะลอตวัทั �งในดา้นอุปสงคแ์ละอุปทานในตลาด 
และมาตรการควบคมุสนิเชื�อเพื�อที�อยูอ่าศยั (LTV) จงึนบัเป็น
ความทา้ทายเป็นอยา่งยิ�งสาํหรบัคณะกรรมการและผูบ้รหิาร
ที�ตอ้งมกีารปรบัเปลี�ยนกลยทุธก์ารบรหิารงานใหส้อดคลอ้ง
กบัสถานการณ์ที�เปลี�ยนแปลงไปอยา่งรวดเรว็ตลอดเวลา

อย่างไรกต็ามบรษิทัยงัคงมุ่งมั �นที�จะเตบิโตอย่างต่อเนื�อง 
โดยในปี ���� มกีารเปิดตวัโครงการคอนโดมเินียมใหม่
อยา่งเป็นทางการ � โครงการ คอื  “INTERCONTINENTAL 
RESIDENCES HUA HIN” โครงการที�พกัอาศยับนที�ดนิ
ตดิชายหาดใจกลางเมอืงหวัหนิ บนถนนเพชรเกษม ซึ�งตอบ
โจทกก์ลุม่ลกูคา้ที�มกีาํลงัซื�อที�สงูมาก และมศีกัยภาพในการ
ใช้จ่าย ซึ�งโครงการก็ได้รบัการตอบรบัอย่างดจีากลูกคา้ 
ซึ�ง ณ สิ�นปี ���� มยีอดขายกวา่ ��% ของมลูคา่โครงการ 
ถึงแม้จะเป็นช่วงเวลาที�มมีาตรการล็อกดาวน์ก็ตาม

สุดทา้ยนี� ในฐานะตวัแทนของบรษิทั ผมตอ้งขอขอบคุณ
พนกังานและผูบ้รหิารของบรษิทัทกุคนที�ทาํงานอยา่งทุม่เท 
รวมถงึพนัธมติร คูค่า้ ลกูคา้ และผูถ้อืหุน้ ที�ใหก้ารสนบัสนุน
บรษิทัตลอด โดยบรษิทัยงัคงยดึมั �นจรยิธรรมในการทาํธรุกจิ 
วนิัยทางการเงนิ และการเตบิโตอย่างต่อเนื�อง เพื�อสรา้ง
คุณค่าที�ดทีี�สุดใหลู้กคา้และผูถ้อืหุน้ในระยะยาวต่อไป 

สารจาก
ประธานกรรมการ
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สารจาก
ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร

ประธานเจา้หน้าที�บรหิาร
บรษิทั พราว เรยีล เอสเตท จาํกดั (มหาชน)

นายภมิูพฒัน์ สินาเจริญ

 ถงึแมธุ้รกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัยจ์ะประสบกบัความทา้ทาย
ในปี ���� เป็นอยา่งมาก ทั �งปัจจยัทางดา้นเศรษฐกจิทั �งภายในและภายนอก
ประเทศ จากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคตดิเชื�อไวรสัโควดิ-�� 
รวมถงึการที�ภาครฐัออกมาตรการควบคมุดแูลสนิเชื�อเพื�อที�อยูอ่าศยัก่อนหน้านี� 
ยอดขายโครงการ “INTERCONTINENTAL RESIDENCES HUA HIN” 
ที�เปิดตวัเมื�อเดอืนกุมภาพนัธ ์���� กส็ามารถขายไดถ้งึ ��% ณ สิ�นปี ����  
ซึ�งถอืวา่ประสบความสาํเรจ็ในดา้นยอดขายเป็นอยา่งมาก ความสาํเรจ็เกดิขึ�น
ไดเ้นื�องมาจาก

1.กําลงัซื�อที�ยงัมอียู่ แต่ค่อนขา้งระวงัการใช้จ่าย และจะจ่ายต่อเมื�อเจอ
   สนิค้าที�ตรงใจ
2.การออกแบบของโครงการ INTERCONTINENTAL RESIDENCES 
   HUA HIN ที�ออกแบบได้ตรงกบัความต้องการของผู้บรโิภค 
3.โครงการ INTERCONTINENTAL RESIDENCES HUA HIN 
   อยู่บนทําเลที�ดทีี�สุด บนพื�นที�ชายหาดผนืสุดท้ายใจกลางเมอืงหวัหนิ 
4.การนํา WORLD CLASS BRAND มาบรหิารโครงการ เพื�อตอบโจทยผ์ูบ้รโิภค
   ในการบรหิารจดัการ ดแูล รกัษาทรพัยส์นิสว่นกลาง และสภาพโครงการ 
   ใหอ้ยูใ่นสภาพดอียา่งต่อเนื�องในระยะยาว, อกีทั �งมบีรกิารแบบโรงแรม � ดาว 
   เชน่ บรกิารทาํความสะอาด, บรกิาร LAUNDRY, และบรกิาร CONCIERGE 
   เป็นตน้ เพื�อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภคในการเขา้พกัไดอ้ยา่ง
   สะดวกสบาย และมั �นใจได้ในคุณภาพตามมาตรฐานของแบรนด์ 
5.พฤติกรรมผู้บริโภคที�มีแนวโน้มการทํางานที�บ้านเพิ�มสูงขึ�น 
   (WORK FROM HOME) ตอ้งการที�พกัอาศยั ที�สามารถเดนิทางไดส้ะดวก 
   มีความเป็นส่วนตัว เพื�อการอยู่อาศัยที�ได้ทั �งระยะสั �นและระยะยาว 
   (SHORT-STAY AND LONG-STAY) รวมถงึดา้นสิ�งแวดลอ้ม สุขภาพ 
   และสภาพอากาศ ที�มอีทิธพิลอยา่งรุนแรงเพิ�มมากขึ�นในปัจจุบนั

 ทั �งนี� ในปี ���� ถือเป็นปีแห่งความสําเร็จก้าวแรกในนาม
บรษิทั พราว เรยีล เอสเตท จาํกดั (มหาชน) อยา่งเตม็ตวั ทาํลายสถติยิอดขาย
สงูสดุของบรษิทัฯ จากโครงการ “INTERCONTINENTAL RESIDENCES 
HUA HIN” และราคาขายต่อตารางเมตรที�สงูที�สดุในหวัหนิ ดว้ยยอดขายกวา่ 
�,��� ลา้นบาท หรอืคดิเป็นประมาณ ��% ของมลูคา่โครงการรวม �,��� ลา้นบาท
โครงการ INTERCONTINENTAL RESIDENCES HUA HIN ปัจจบุนัอยูใ่น
ระหวา่งก่อสรา้ง ซึ�งคาดวา่น่าจะแลว้เสรจ็ และพรอ้มโอนได ้ในตน้ปี ���� 
เป็นตน้ไป จะทาํใหบ้รษิทัไดร้บักระแสเงนิสดเขา้มามาก ดงันั �นทางบรษิทั
จึงมองหาที�ดินเพื�อจะมาพัฒนาโครงการในเร็วๆนี�  และกําลังขยาย 
PORTFOLIO MIX ต่อไป โดยที�บรษิทักย็งัคงตอ้งระวงัเรื�องความเสี�ยงและ
วนิยัทางการเงนิดว้ยในขณะเดยีวกนั

 ในโอกาสนี� ผมในฐานะประธานเจา้หน้าที�บรหิารบรษิทั พราว 
เรยีล เอสเตท จาํกดั (มหาชน) ที�เป็นตวัแทนของฝ่ายบรหิาร และพนกังาน
ทกุคน ขอขอบคณุทา่นผูถ้อืหุน้ ลกูคา้ คูค่า้ สถาบนัการเงนิต่างๆ และพนัธมติร
ธรุกจิทกุทา่นที�สนบัสนุนบรษิทัเป็นอยา่งดเีสมอมา  และขอใหท้กุทา่นเชื�อมั �น
วา่บรษิทั พราว เรยีล เอสเตท จาํกดั (มหาชน) ยงัคงมุง่มั �นที�จะเตบิโตอยา่ง
ยั �งยนืและมั �นคงต่อไป
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การตลาดและการแข่งขนั

 ปี ���� เป็นปีที�มคีวามท้าทายจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื�อไวรสั COVID - 19 
ในหลายประเทศทั �วโลก ที�สง่ผลต่อการชะลอตวัของธรุกจิโดยรวมของประเทศ ตลอดจนการแขง่ขนัที�รนุแรง
จากผูป้ระกอบการอสงัหารมิทรพัยร์ายใหญ่และรายยอ่ย อยา่งไรกด็ ีบรษิทั พราว เรยีล เอสเตท จาํกดั (มหาชน) 
ไดด้ําเนินธุรกจิอย่างรอบคอบ มั �นคง และประเมนิสถานการณ์อย่างใกล้ชดิ เพื�อกําหนดกลยุทธ์การทํา
การตลาดใหส้อดคลอ้งกบัสภาวะตลาดในแต่ละชว่งเวลา

ลกัษณะลกูค้าและกลุ่มลกูค้าเป้าหมาย 

กลุม่ลกูคา้เป้าหมายหลกัของทางบรษิทั เป็นกลุม่ลกูคา้ระดบักลาง B+ ขึ�นไป เนื�องดว้ยจากสนิคา้ของบรษิทั
ที�ขายในปี ����  จาํนวน � โครงการเป็นหอ้งชดุที�มรีาคาต่อยนิูตสงู คอื

 �. โครงการ FOCUS เพลนิจติ ชว่งราคาขาย �.� – ��.� ลา้นบาท 
 2. โครงการ INTERCONTINENTAL RESIDENCES HUA HIN ชว่งราคาขาย �.�� – ��� ลา้นบาท

 ในปี ���� บรษิทัไดข้ยายฐานกลุม่ลกูคา้และสรา้งฐานลกูคา้ใหมใ่หก้วา้งขึ�นอยา่งต่อเนื�องโดยการ
รว่มมอืกบัพนัธมติรทางธรุกจิ และ สนิคา้ที�อยูใ่น SEGMENT  ใกลเ้คยีงกนั เชน่ ธนาคาร , สนิคา้ที�มรีาคาแพง 
( LUXURY PRODUCT ) โดยไดม้กีารจดักจิกรรมทางการตลาดและการขายโครงการใหส้อดคลอ้งกบั
พฤตกิรรมและความตอ้งการของลกูคา้ 

 ในดา้นการบรหิารงานขาย บรษิทัสามารถเขา้ถงึความตอ้งการที�แทจ้รงิของลูกคา้เป้าหมายได้
เป็นอยา่งด ีรวมถงึมกีารจดักจิกรรมอยา่งต่อเนื�องกบักลุ่มลกูคา้ ทาํใหก้ลุ่มลกูคา้ที�ซื�อแลว้และลกูคา้ที�เคย
เยี�ยมชมโครงการเกดิการแนะนําบอกต่อ ซึ�ง ��% ของหอ้งชุดที�ขายในปี ���� มาจากการแนะนําของ

ลูกคา้ที�ซื�อแลว้และลูกคา้ที�เคยเยี�ยมชมโครงการ   

การจาํหน่ายและช่องทางการจาํหน่าย
ทางบรษิทัไดว้างกลยทุธช์อ่งทางการจดัจาํหน่ายใหส้อดคลอ้งกบัประเภทของผลติภณัฑด์งันี�

 (�) การขายโดยทมีพนกังานขายของบรษิทัฯ โดยพนกังานจะดาํเนินกจิกรรมทางการขายทั �ง
ภายในสาํนกังานขายโครงการและภายนอกโครงการ เชน่ การออกบธู ROAD SHOW ตามสถานที�ต่างๆ 
อาท ิหา้งสรรพสนิคา้ , งานมหกรรมที�อยูอ่าศยั , โรงแรมในเครอื บรษิทั พราว กรุป๊ จาํกดั  โดยทมีพนกังานขาย
ไดผ้า่นการฝึกอบรมพฒันาตามหลกัมาตรฐานการใหบ้รกิารของทางบรษิทั

 (�) การขายโดยใชบ้รษิทัตวัแทนขายอสงัหารมิทรพัยม์อือาชพี CBRE เป็นตวัแทนขายรว่มหลกั
สาํหรบัโครงการ INTERCONTINENTAL RESIDENCES HUA HIN ซึ�ง CBRE เป็นบรษิทัตวัแทนขาย
อสงัหารมิทรพัยท์ี�มปีระสบการณ์ในการขายโครงการอสงัหารมิทรพัยช์ั �นนําของประเทศและมฐีานลูกคา้
กลุม่เป้าหมายที�ชว่ยในการขายโครงการ 

 (�) การสรา้งทมี AGENT & INTERNATIONAL SALES ในปี ���� เพื�อเพิ�มชอ่งทางการจาํหน่าย
และสรา้งพนัธมติรทางชอ่งทางการจาํหน่ายผา่นบรษิทัตวัแทนขายอสงัหารมิทรพัยอ์ื�นนอกเหนือจาก CBRE 
ทั �งในประเทศและต่างประเทศ
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การจดัแคมเปญและกิจกรรมส่งเสริมการขาย

 FOCUS เพลนิจติ – โปรฯแรง....แซงทกุโครงการ 

แคมเปญที�นําเสนอราคาพเิศษสาํหรบัหอ้งชุดพรอ้มโอมกรรมสทิธิ �ของโครงการ FOCUS เพลนิจติ ที�จดัขึ�น
ในชว่งวนัที� ��–�� มถุินายน ���� ซึ�งแคมเปญนี�ทาํใหส้ามารถขายหอ้งชดุคงเหลอืและปิดการขายโครงการ
ไดท้ั �งหมดภายในเดอืนมถุินายน ���� ทาํใหบ้รษิทัฯสามารถโอนกรรมสทิธห์อ้งชดุ รบัรูร้ายได ้ไดใ้นไตรมาส � 
ปี ����

 VIP EVENT โครงการ INTERCONTINENTAL RESIDENCES HUA HIN

กจิกรรม VIP EVENT โครงการ INTERCONTINENTAL RESIDENCES HUA HIN เป็นการเปิดการขาย
โครงการครั �งแรกแกบุ่คคลทั �วไปที�จดัขึ�นระหวา่งวนัที� �� กุมภาพนัธ ์- � มนีาคม ณ เกษรเออรเ์บนิ รสีอรท์ ชั �น �� 
แคมเปญนี�มุ่งเน้นสื�อสารถงึลูกคา้ที�กําลงัมองหาที�พกัอาศยัคุณภาพสาํหรบัเป็นบา้นหลงัที� � เพื�อพกัผ่อน
ตากอากาศในหวัหนิ ที�แตกต่างจากโครงการที�พกัอาศยัอื�นทั �วไป ภายใตแ้นวคดิ “OWN A RESIDENCE OF 
LEGACY ON THE LAST BEACHFRONT OF HUA HIN”

 FEAST DE LA MER 

กจิกรรม FEAST DE LA MER ที�มุง่สื�อสารถงึกลุม่ลกูคา้ ชี�ใหเ้หน็ความสาํคญัของการมบีา้นพกัตากอากาศ
ต่างจงัหวดั เพื�อเป็นที�พกัอาศยัสําหรบัรองรบัสถาณการณ์ที�ไม่คาดฝัน เช่น การปิดเมอืงที�เกดิจากการ
ระบาดของโรคระบาดไวรสั COVID-19 กจิกรรมนี�ไดจ้ดัขึ�นในระหว่างเดอืนกรกฎาคม – สงิหาคม ����  
ซึ�งทําใหส้ามารถปิดการขายไดร้วม �� ยนิูต มลูค่า ���.�� ลา้นบาท

 THE WIND OF MEMORY – สายลมแหง่กาลเวลา 

กิจกรรม THE WIND OF MEMORY ที�มุ่งสื�อสารถึงกลุ่มลูกค้าที�กําลงัมองหาบ้านพกัตากอากาศ
ระดบั LUXURY ที�สะท้อนความหรูหรา กบัการออกแบบโครงการมคีวามเข้าใจในความต้องการและ
พฤตกิรรมผูอ้ยูอ่าศยัอยา่งแทจ้รงิ ทั �งในดา้นของ ทาํเลที�ตั �งของโครงการที�เป็นที�ดนิแปลงสดุทา้ยใจกลางเมอืง
หวัหนิ , สิ�งอํานวยความสะดวกต่างๆในโครงการ , คุณภาพของการเลอืกใชว้สัดุ และการบรกิารระดบัโลก 
โดย อนิเตอรค์อนตเินนตลั โฮเทล กรุป๊ ( IHG)  กจิกรรมนี�ไดจ้ดัขึ�นในระหวา่งเดอืน ตุลาคม - พฤศจกิายน ���� 
ซึ�งกจิกรรมที�จดัขึ�นทาํใหส้ามารถปิดการขายไดร้วม �� ยนิูต มลูคา่ ���.��  ลา้นบาท

 GRAND CELEBRATION @ INTERCONTINENTAL RESIDENCES HUA HIN

กจิกรรม GRAND CELEBRATION @ INTERCONTINENTAL RESIDENCES HUA HIN จดัขึ�นระหวา่ง
เดอืนธนัวาคม ���� – มกราคม ���� เพื�อรองรบัการเดนิทางของลกูคา้กลุม่เป้าหมายของโครงการที�เดนิทาง
ไปหวัหนิในช่วงวนัหยุดยาวของเดอืน ทั �งนี�โครงการมขีอ้เสนอพเิศษเพิ�มเตมิสาํหรบัลูกคา้ที�จองโครงการ
ภายในกจิกรรมสามารถเลอืกรบัของขวญัซึ�งมมีูลค่ารวมกว่า �� ลา้นบาท   
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ภาวะอตุสาหกรรมธรุกิจอสงัหาริมทรพัย์

 ในปี ���� เศรษฐกจิของประเทศไดร้บัผลกระทบจากสถานการณ์การแพรร่ะบาดของ COVID-19 
ซึ�งสาํนกังาน สภาวะเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ(สภาพฒัน์) ไดค้าดการณ์ไวว้่า แนวโน้มเศรษฐกจิไทย
ในปี ���� จะหดตวัลงรอ้ยละ -�.�และในปี ����จะขยายตวัรอ้ยละ �.� – �.� ซึ�งเป็นการขยายตวัจากฐาน
ที�ตํ�าผดิปกตใินปี ���� แนวโน้มเศรษฐกจิในปี ���� ยงัคงมคีวามเสี�ยงในดา้นความขดัแยง้ทางการเมอืง 
ความผนัผวนทางเศรษฐกจิของทั �วโลก ทาํใหย้งัมคีวามเสี�ยงในการชะลอการฟื�นฟูภาคธรุกจิ แต่อยา่งไรกต็าม 
ทางรฐับาลไดม้แีผนการฉีดวคัซนี COVID-19 ในระยะแรกชว่งเดอืนมนีาคม - พฤษภาคม ���� หลงัจาก
ไดร้บัวคัซนีลอ็ตแรกเขา้มาในช่วงปลายเดอืนกุมภาพนัธ์ ���� ที�ผ่านมา ส่งผลใหเ้ป็นเกดิความเชื�อมั �น
ที�ดขี ึ�นทั �งในประเทศและต่างประเทศที�สนใจลงทุนในประเทศไทย โดยเฉพาะภาคธุรกจิท่องเที�ยว โรงแรม 
คาดการณ์ว่าจะส่งผลใหก้ารจา้งแรงงานกลบัเขา้สู่ระบบมากขึ�น

 ในดา้นตลาดที�อยู่อาศยั ผูป้ระกอบการพฒันาโครงการที�อยู่อาศยัไดม้กีารปรบัตวัโดยการชะลอ
การเปิดโครงการใหมท่ั �วประเทศมาตั �งแต่ปี ���� ก่อนเกดิวกิฤตเิศรษฐกจิจากเชื�อ COVID-19 เนื�องจาก
ยอดขายที�อยูอ่าศยัชะลอตวัจาก ผลกระทบการประกาศมาตรการป้องกนัการเกง็กาํไรธรุกจิอสงัหารมิทรพัย ์
หรอืมาตรการ LTV เมื�อเดอืนเมษายน ���� และเมื�อเกดิการลอ็กดาวน์ทางเศรษฐกจิในช่วงตน้ปี ���� 
ยอดขายที�อยูอ่าศยักย็ิ�งหดตวัเพิ�มมากขึ�น โดยเฉพาะตลาดอาคารชุดซึ�งไดร้บัผลกระทบเพิ�มเตมิจากการ
ลอ็กดาวน์การเดนิทางของชาวต่างชาต ิทําใหย้อดขายหอ้งชุดของชาวต่างชาตหิดหายไปเกอืบทั �งหมด
ศูนยข์อ้มูลอสงัหารมิทรพัยค์าดว่าจากผลกระทบและความเสี�ยงดงักล่าวขา้งตน้ จะทําใหผู้ป้ระกอบการ
พฒันาโครงการที�อยูอ่าศยัมกีารปรบัตวั เปิดขายโครงการใหมล่ดลง โดยคาดวา่ใน ���� จะมจีาํนวนหน่วย 
SUPPLY ที�เปิดขาย ใหม ่(ไมน่บัรวมบา้นมอืสอง) หดตวัลงรอ้ยละ -��.�(จาก ���,��� หน่วย ในปี ����
เหลอื ��,��� หน่วย ในปี ����) โดยที�อยูอ่าศยัประเภทบา้นจดัสรรหดตวัลงรอ้ยละ -��.� และที�อยูอ่าศยั
ประเภทอาคารชุดหดตวัลงร้อยละ -��.� ส่วน มูลค่าที�อยู่อาศยัเปิดขายใหม่ หดตวัลงร้อยละ -��.� 
(จาก ���,��� ลา้นบาท ในปี ���� เหลอื ���,��� ลา้นบาท ในปี ����) อยา่งไรกต็ามในชว่งลอ็กดาวน์ 
ความตอ้งการที�อยู่อาศยัแนวราบสงูขึ�น และเป็นผูม้คีวามตอ้งการซื�อเพื�ออยู่อาศยัจรงิ เนื�องจากหลงัจาก
เกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 ทําให้พฤติกรรมการใช้ชวีติแตกต่างจากเดิม เช่น การ
WORK-FROM-HOME ซึ�งต้องการพื�นที�ใช้สอยมากขึ�น, ความเป็นส่วนตัว, พื�นที�เปิดโล่งมากขึ�น, 
คํานึงถงึความสะอาด สุขภาพมากขึ�น และเทคโนโลยทีี�เขา้มามคีวามจําเป็นมากขึ�นสําหรบัการทํางาน 
WORK -FROM-HOME  จงึทําให้บ้านจดัสรรโครงการใหม่ๆที�เปิดขายเพิ�มเติมฟังค์ชั �นต่างๆเหล่านี�
เขา้ไปเพื�อตอบโจทย์ตามยุคสมยั NEW-NORMAL ที�เปลี�ยนไป 
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 หลงัจากนี�คาดการณ์วา่สถานการณ์ดขีึ�นในปี ���� คาดวา่จาํนวนหน่วย SUPPLY ที�เปิดขายใหม่
จะขยายตวัเพิ�มขึ�นรอ้ยละ ��.� และมลูค่าเพิ�มขึ�นรอ้ยละ �.� โดยมบีรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
เป็นผูพ้ฒันาหลกัในการเพิ�ม SUPPLY เปิดขายใหม่เขา้สูต่ลาด และคาดว่าที�อยู่อาศยัประเภทบา้นจดัสรร
จะมจีาํนวนหน่วยเปิดขายใหมเ่พิ�มขึ�นรอ้ยละ �.� และอาคารชดุจะจาํนวนเพิ�มขึ�นรอ้ยละ ��.� (ดตูารางที� � และ �) 
   

ตารางที� � อตัราการขยายตวัของ GDP กบัอปุสงค-์อปุทานตลาดที�อยู่อาศยัปี ���� และแนวโน้มปี ����

ตารางที� � SUPPLY ที�อยู่อาศยัเปิดขายใหม่ปี ���� และแนวโน้มปี ����

% YOY

GDP

SUPPLY เปิดขายใหม ่ทั �วประเทศ (หน่วย)

SUPPLY เปิดขายใหม ่ทั �วประเทศ (มลูคา่)

ขายไดใ้หม ่ทั �วประเทศ (หน่วย)

ขายไดใ้หม ่ทั �วประเทศ (มลูคา่)

เหลอืขาย ทั �วประเทศ (หน่วย)

เหลอืขาย ทั �วประเทศ (มลูคา่)

2.4%

-13.0%

-15.0%

-23.9%

-23.9%

14.6%

14.4%

-6.0%

-46.6%

-30.6%

-25.2%

-17.0%

6.1%

18.0%

3.5 - 4.5%

 11.9%

  3.9%

  4.2%

  3.0%

  6.2%

  4.8%

ปี ����
ปี ���� ปี ����

ประมาณการ

หมายเหตุ : ทั �วประเทศ หมายถงึ �� จงัหวดัหลกัที�ศนูยข์อ้มลูอสงัหารมิทรพัยท์าํการสาํรวจภาคสนาม
 ประกอบดว้ย กรงุเทพฯ-ปรมิณฑล � จงัหวดั และภมูภิาค �� จงัหวดั

ที�มา        : สาํนกังานสภาพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิและศนูยข์อ้มลูอสงัหารมิทรพัย ์ธนาคารอาคารสงเคราะห์

หมายเหตุ : ขอ้มลูสาํรวจ ณ ครึ�งปีแรก ���� 

ที�มา        : ศนูยข์อ้มลูอสงัหารมิทรพัย ์ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ประเภทบา้น

75,191

70.7%

95,677

43.3%

170,868

54.2%

76,589

1.9%

72,050

-24.7%

148,639

-13.0%

50,004

-34.7%

29,404

-59.2%

79,408

-46.6%

52,044

4.1%

36,784

25.1%

88,828

11.9%

75,890

36.3%

83,864

9.3%

159,754

20.6%

326,472

66.9%

389,751

51.6%

716,222

58.2%

314,031

-3.8%

294,696

-24.4%

608,727

-15.0%

268,178

-14.6%

154,065

-47.7%

422,243

-30.6%

235,900

-12.0%

202,634

31.5%

438,534

3.9%

320,251

31.5%

342,223

13.6%

662,475

21.6%

ปี ���� ปี ����F ปี ����F AVG.2Y ปี ���� ปี ���� ปี ����F ปี ����F AVG.2Y

บา้นจดัสรร

YOY บา้นจดัสรร

อาคารชดุ

YOY อาคารชดุ

รวมทั �วประเทศ

YOY รวมทั �วประเทศ

SUPPLY ใหม่ มลูคา่ SUPPLY ใหม่
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สรปุภาวะตลาดที�อยู่อาศยัในปี ����

 มลูคา่โอนกรรมสทิธิ �จากนิตบุิคคลของที�อยูอ่าศยัในประเทศไทยในปี ���� มมีลูคา่ลดลงเลก็น้อย 
โดยมมีลูคา่ ���,���.� ลา้นบาทปรบัลดลงจากปี ���� รอ้ยละ �.�� โดยอาคารชดุมมีลูคา่มากที�สดุ มมีลูคา่ 
���,���.� ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ �.�� และบา้นเดี�ยวมมีลูค่า ���,���.� ลา้นบาท เพิ�มขึ�นรอ้ยละ �.�� 
และทาวน์เฮา้สม์มีลูคา่  ���,���.� ลา้นบาท เพิ�มขึ�นรอ้ยละ �.�� ซึ�งมมีลูคา่โอนกรรมสทิธิ �ในปี ���� ลดลง
เนื�องมาจากทั �งปรมิาณยนิูตที�เปิดขายใหมแ่ละราคาเฉลี�ยลดลงในชว่งสถานการณ์ระบาดของ COVID-19

จาํนวนหน่วย
800,000

600,000

400,000

200,000

900,000

มลูค่าล้านบาท
1,000,000

800,000

700,000

600,000
2559 2560 2561 2562 2563

0

ที�มา : ศนูยข์อ้มลูอสงัหารมิทรพัย ์ธนาคารสงเคราะห์

จาํนวนหน่วย มลูค่า

จาํนวนหน่วยและมลูค่าการโอนกรรมสิทธิ� ที�อยู่อาศยัในประเทศไทย เปรียบเทียบปี ���� - ����  

จาํนวนหน่วยและมลูค่าการโอนกรรมสิทธิ� ประเภทบา้นเดี�ยวในประเทศไทย เปรียบเทียบปี ���� - ���� 

จาํนวนหน่วย
200,000

150,000

100,000

50,000

300,000

มลูค่าล้านบาท
350,000

250,000

200,000

150,000
2559 2560 2561 2562 2563

0

ที�มา : ศนูยข์อ้มลูอสงัหารมิทรพัย ์ธนาคารสงเคราะห์

จาํนวนหน่วย มลูค่า
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 มูลค่าโอนกรรมสทิธิ �ของที�อยู่อาศยัในกรุงเทพมหานครและปรมิณฑลในปี ����  มมีูลค่า
เพิ�มขึ�น แมว้า่จะมสีถานการณ์ระบาดของCOVID-19 โดยมมีลูคา่ ���,��� ลา้นบาทปรบัขึ�นจากปี ���� 
รอ้ยละ �.�� โดยโอนมาจากผูป้ระกอบการที�เป็นนิตบุิคคล ��.�% ของทั �งหมดในปี ���� ซึ�งมากกวา่ 
สดัส่วนในปี ���� อยู่  �.�% 

 แสดงใหเ้หน็ชดัยิ�งขึ�นวา่ แมจ้ะมสีถานการณ์การระบาดของCOVID-19 กไ็มไ่ดท้าํใหก้ารโอน
กรรมสทิธิ �น้อยลง ซึ�งเป็นการสะทอ้นวา่ในตลาดยงัมคีวามตอ้งการที�แทจ้รงิอยู ่อยา่งไรกต็าม กป็ระกอบ
ด้วยปัจจยัอื�นๆ  ที�กระตุ้นใหเ้กดิการต้องการซื�อแบบเร่งด่วน เช่น แคมเปญการลดราคาของแต่ละ
ผูป้ระกอบการ, การเหน็ถงึความสําคญัของพื�นที�ใช้สอยในที�อยู่อาศยัมากขึ�น เป็นต้น  

จาํนวนหน่วย
200,000

150,000

100,000

50,000

180,000

มลูค่าล้านบาท
200,000

160,000

140,000

120,000
2559 2560 2561 2562 2563

0

ที�มา : ศนูยข์อ้มลูอสงัหารมิทรพัย ์ธนาคารสงเคราะห์

จาํนวนหน่วย มลูค่า

จาํนวนหน่วยและมลูค่าการโอนกรรมสิทธิ�ประเภททาวน์เฮ้าสใ์นประเทศไทย เปรียบเทียบปี ���� - ���� 

จาํนวนหน่วยและมลูค่าการโอนกรรมสิทธิ�ประเภทอาคารชดุในประเทศไทย เปรียบเทียบปี ���� - ���� 

จาํนวนหน่วย
200,000

150,000

100,000

50,000

400,000

มลูค่าล้านบาท
450,000

350,000

300,000

250,000
2559 2560 2561 2562 2563

0

ที�มา : ศนูยข์อ้มลูอสงัหารมิทรพัย ์ธนาคารสงเคราะห์

จาํนวนหน่วย มลูค่า
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จาํนวนหน่วย
350,000

150,000

100,000

250,000

300,000

200,000

50,000

มลูค่าล้านบาท
750,000

2559 2560 2561 2562 2563

0

ที�มา : ศนูยข์อ้มลูอสงัหารมิทรพัย ์ธนาคารสงเคราะห์

อาคารชดุ บา้นเดี�ยว ทาวน์เฮ้าส์ บา้นแฝด อาคารพาณิชย์ มลูค่า

550,000

500,000

650,000

700,000

600,000

450,000

400,000

จาํนวนหน่วยและมูลค่าการโอนกรรมสิทธิ� ที�อยู่อาศยั ในกรงุเทพฯและปริมณฑล 
เปรียบเทียบปี ���� - ���� (รายผลิตภณัฑ)์

แนวโน้มตลาดที�อยู่อาศยั

 สาํหรบัทศิทางของตลาดอสงัหารมิทรพัยท์ี�อยู่อาศยัในปี ���� นี�มสีญัญาณที�ดใีนหลายๆดา้น
เกดิขึ�น ไมว่า่จะเป็นการโอนกรรมสทิธิ �ของที�อยูอ่าศยัในปี ���� ที�เตบิโตแมว้า่จะยงัอยูใ่นชว่งสถานการณ์
ระบาดของ COVID-19 และมาตรการกระตุน้เศรษฐกจิ, ภาพลกัษณ์ของประเทศในการจดัการการระบาด
ของ COVID-19 ได้ด ีรวมถึงการมวีคัซีนป้องกนัโรคนี�, อตัราดอกเบี�ยระดบัตํ�า และการปรบัตวัของ
ผู้ประกอบการในด้านต่างๆ

 อยา่งไรกต็าม ปัจจยัที�ยงัเป็นสิ�งที�ตอ้งคาํนึง และอาจจะทาํใหส้ง่ผลต่อตลาดฯ คอื สถาบนัการเงนิ
ในความเขม้งวดเรื�องการปลอ่ยสนิเชื�อมากขึ�น จากความกงัวลเรื�องหนี�เสยี รวมถงึสถานการณ์ทางการเมอืง
ที�ไมแ่น่นอน ซึ�งทาํใหผู้ป้ระกอบการเตรยีมแผนการในการดาํเนินงานใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ เชน่ มกีาร
เปิดโครงการแนวราบมากขึ�นในกรุงเทพและปรมิณฑล เนื�องจาก เป็นกําลงัซื�อที�แทจ้รงิจากคนไทย และ
กลุม่เป้าหมายเป็นระดบัลกัชวัรี� เนื�องจากมอีตัราการไมผ่า่นสนิเชื�อจากทางธนาคารน้อยที�สดุ สาํหรบัตลาด
อาคารชุด ตอ้งเป็นผลติภณัฑท์ี�ตอบโจทยท์ั �งในแคก่ารใชช้วีติและการลงทุนดว้ย เชน่ การทาํ BRANDED
RESIDENCE เป็นต้น 

23



ตลาดที�อยู่อาศยัในชะอาํ หวัหินและปราณบรีุ 

 สําหรบัตลาดที�อยู่อาศยัในชะอํา หวัหนิและปราณบุรไีม่ได้เป็นแค่สถานที�ที�คนไทยมองหา
บา้นพกัตากอากาศหลงัที�สอง แต่ยงัมชีาวต่างชาตกิวา่ ��% ที�สนใจเชน่กนั โดยสว่นใหญ่ตอ้งการใชช้วีติ
หลงัเกษยีณที�นี�เนื�องจากเรื�องคา่ครองชพีที�ไมส่งู และปลอดภยั อกีทั �งยงัมโีรงพยาบาลระดบัสากลรองรบั
ใหบ้รกิาร และ สาํหรบัการลงทุนระยะยาว เนื�องจากปัจจุบนัหน่วยงานรฐัมโีครงการ “ไทยรเิวยีร่า” ใน
จงัหวดัเพชรบุร,ี ประจวบครีขีนีธ,์ชุมพร และระนอง โดยจะทาํใหเ้ป็นจุดหมายแห่งการท่องเที�ยวแบบ
ลกัซวัรี�  โดยมโีครงการปรบัปรุงสนามบนิให้สามารถรบัผูโ้ดยสารได้มากขึ�นจากหลายสายมากขึ�น 
ทั �งในประเทศและต่างประเทศ, รถไฟฟ้าความเรว็สงู, มอเตอรเ์วย ์และเสน้ทางเฟอรี�จากพทัยาสูห่วัหนิ 
ทาํใหช้ะอาํ หวัหนิและปราณบุร ีจะเป็นเมอืงที�น่าจบัตามองสาํหรบัเป็นเมอืงพกัผอ่นเป็นบา้นหลงัที�สอง
และการลงทนุในระยะยาวอยา่งยิ�ง

 จากขอ้มลูของผลสาํรวจของบรษิทัคอรเิออรพ์บวา่ ครึ�งปีแรกของปี ���� พบวา่ตลาดที�อยูอ่าศยั
อาคารชุดในหวัหนิ มอีตัราการขายสงูถงึ ��.��% หรอืคดิเป็น �,��� หน่วย จาก �,��� หน่วย ตามที�
แสดงใน ตารางที� � นี� โดยมโีครงการโดยกลุม่เป้าหมายหลกัจะเป็นคนไทยถงึ ��% และเป็นคนกรงุเทพ
และปรมิณฑลเป็นสว่นมาก 

ตารางที� � SUPPLY และยอดขายที�อยู่อาศยัในหวัหิน ในไตรมาสที� � ���� 

ที�มา : งานวจิยัของคอรเิออร ์ไตรมาสที� � ����

ที�ตั �ง

ทั �งหมด

หวัหิน

หวัหิน

หวัหิน

คอนโดมิเนียม

บา้น

วิลล่า

4,749

3,675

277

8,701

3,738

2,038

127

5,903

1,011

1,633

150

2,798

78.71%

55.45%

48.5%

67.84%

ประเภทอสงัหาริมทรพัย์
จาํนวนหน่วย

ทั �งหมด
จาํนวนหน่วย

ที�ขาย
จาํนวนหน่วย

คงค้าง
% การขาย
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 สว่นขอ้มลูจากทาง บรษิทั ซบีอีารอ์ ีไดก้ลา่ววา่ ปี ���� ตลาดคอนโดในหวัหนิมอีตัราการเตบิโต
ขึ�นเรื�อยๆ เฉลี�ย �% ต่อปี อกีสถติทิี�น่าสนใจ คอื ในปี ���� และ ���� ที�ผา่นมา ขณะที�เมอืงทอ่งเที�ยวอื�นๆ 
ไดร้บัผลกระทบจากนกัทอ่งเที�ยวจนีที�หดหายทาํใหต้ลาดซบเซา แต่ยอดขายอสงัหาฯ ในหวัหนิกลบัเตบิโต
ถงึ ���% เตบิโตเท่าตวัจากปี ���� หวัหนิถอืเป็นแหล่งที�นกัท่องเที�ยวต่างชาต ิมกีาํลงัซื�อเป็นอนัดบัที� � 
ของไทย เรยีกว่าเป็น MID TO HIGH SEGMENT โดยใช้จ่ายต่อคนเฉลี�ย ��,��� บาทต่อคนต่อครั �ง 
เชื�อวา่หลงัโควดิ-�� ตลาดอสงัหาฯ จะฟื�นกลบัมา เมอืงทอ่งเที�ยวจะกลบัมาไดเ้รว็ โดยเฉพาะหวัหนิ เพราะ
มลีูกคา้ ผสมผสานทั �งคนไทยและต่างชาต ิที�สาํคญัเชื�อว่าวนันี�ประเทศไทยยงัเป็นที�อยู่อาศยัชั �นด ี
ที�ทุกประเทศทั �วโลกมองหา
 สําหรบัตลาดคอนโดมเินียม(อาคารชุด) บรเิวณชะอํา-หวัหนิ-เขาเต่าในปีที�ผ่านมาในภาพรวม
ค่อนขา้งชะลอตวัอนัเนื�องมาจากสถานการณ์การระบาดของไวรสัโควดิ-�� คอนโดมเินียมที�เหลอืขาย
สว่นใหญ่ในบรเิวณนี�มกัเป็นคอนโดมเินียมที�ตั �งอยู่บรเิวณชะอําและไมเ่หน็ววิทะเล ซึ�งมจีาํนวนเหลอืขาย
สงูมากเกนิครึ�งของอุปทานเหลอืขายทั �งหมด สว่นคอนโดมเินียมที�ตั �งอยูบ่รเิวณหวัหนิ-เขาตะเกยีบ-เขาเต่า
มแีนวโน้มตลาดดขีึ�น เนื�องจากอุปทานเหลอืขายมน้ีอย สง่ผลใหร้ะดบัราคาขายมแีนวโน้มปรบัตวัเพิ�มขึ�น 
 จากความสาํเรจ็ของยอดขายโครงการ INTERCONTINENTAL RESIDENCES HUA HIN 
ที�มสีงูถงึ ��% นั �น ทาํใหพ้บว่า ในหวัหนิ โครงการคอนโดมเินียม (อาคารชุด) ที�มทีาํเลที�เหน็ววิทะเลนั �น 
ยงัมคีวามต้องการอยู่ เนื�องจากมอุีปทานจํานวน � โครงการที�เปิดขายในปัจจุบนัเท่านั �นที�เหน็ววิทะเล  
สาํหรบัจุดแขง็ที�ยอดขายดสีวนกระแสสถานการณ์การะบาดของไวรสั COVID-19 นั �น คอื ทาํเลที�ใจกลาง
หวัหนิ เป็นที�ดนิผนืสดุทา้ยที�อยูใ่นกลางหวัหนิที�ตดิทะเล และยงัเป็น โครงการ BRANDED RESIDENCE 
แหง่แรกในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใตข้องแบรนด ์INTERCONTINENTAL ดว้ย ซึ�งถอืวา่เป็น MASTERPIECE 
ที�สุดในหวัหนิกว็่าได้ ซึ�งรวมถงึ WORLD CLASS SERVICES ที�จะได้รบับรกิาร และสิ�งอํานวยความ
สะดวกต่างๆในโครงการ และในหวัหนิ และมสีทิธพิเิศษมอบใหล้กูคา้ตลอดการพกัอาศยัในหวัหนิ เพื�อให้
ไดร้บัความสะดวกสบายในช่วงเวลาการพกัผ่อนอย่างเตม็ที� 

งานที�ยงัไมไ่ด้ส่งมอบ  

 ณ  วนัที� �� ธนัวาคม ���� บรษิทัมงีานที�ไมไ่ดส้ง่มอบ จาํนวน ��� ยนิูต มลูค่ารวมประมาณ
�,��� ลา้นบาท ตามรายละเอยีดดงัต่อไปนี�

โครงการ

โครงการโฟคสั เพลินจิต

โครงการ INTERCONTINENTAL RESIDENCES HUAHIN

TOTAL 

1

238

239

9

3,515

3,524

ก่อสรา้งเสรจ็แลว้

อยูร่ะหวา่งก่อสรา้ง

จาํนวนยนิูต
มลูค่าขาย
(ล้านบาท)

ความคืบหน้า
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นโยบายและภาพรวม
การประกอบธรุกิจ



วิสยัทศัน์ พนัธกิจ
และประวติัความเป็นมาของกลุ่มบริษทัฯ

วิสยัทศัน์

ชีวิตที�มากกว่า “MORE THAN JUST LIVING”

เรามุ่งมั �นที�จะรงัสรรค ์“การใชช้วีติ” ที�เป็นมากกว่า
แค ่“การอยูอ่าศยั”  และตอบโจทยท์กุๆมติขิองทกุวนั 
ดว้ยความสมบรูณ์แบบ  ความเป็นอนัหนึ�งอนัเดยีวกนั
กบัสภาพแวดลอ้ม รวมไปถงึ ธรรมชาต ิและชุมชน 
เพื�อที�จะก้าวขา้ม “การใชช้วีติ” ในแบบเดมิๆ และ
เสรมิสรา้งคุณค่าใหก้บัสงัคมอย่างยั �งยนื

พนัธกิจ

ทา้ทายขอบเขตของการใชช้วีติ “CHALLENGE THE BOUNDARY OF LIVING”

โครงการของเราต้องเป็นมากกว่าเพยีงแค่ “บา้น” หรอื “ที�อยู่อาศยั” แต่ต้องเป็น 
”รปูแบบการใชช้วีติ” ที�ทําใหช้วีติของผูค้น และสงัคมโดยรอบดยีิ�งขึ�น  ดว้ยความ
มุ่งมั �นที�จะทา้ทายจนิตนาการ และกา้วขา้มขดีจํากดัของ “การใชช้วีติ” ในรปูแบบ
ปัจจุบนั ทุกๆโครงการของ บรษิทั พราว เรยีล เอสเตท จาํกดั (มหาชน) ลว้นแลว้
แต่มุ่งที�จะกําหนดมาตรฐานใหม่ในการใชช้วีติ ที�มากกว่าเดมิ ดว้ยนวตักรรมของ
การใช้ชวีติที�สมบูรณ์แบบ แต่ยงัคงเป็นอนัหนึ�งอนัเดยีวกนักบัธรรมชาติ และ
กลมกลนืกบัสภาพแวดล้อม
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18 ANNUAL REPORT 2020 I PROUD REAL ESTATE PUBILC COMPANY LIMITED

กลยทุธใ์นการดาํเนินงาน
บรษิทั พราว เรยีล เอสเตท จาํกดั (มหาชน) 

มุง่เน้นการดาํเนินธุรกจิภายใตแ้นวคดิ 

“ MORE THAN JUST LIVING ”

ผา่นกลยุทธส์าํคญั ดงันี�



เปิดตวัโครงการมลูค่ารวม 
10,000 ล้านบาทภายใน 5 ปี

สนองความต้องการของลกูค้า, 
สรรคส์ร้างความสะดวกสบาย
กบัเทคโนโลยี 

มุ่งเน้นที�กรงุเทพฯ
และเมืองท่องเที�ยวที�สาํคญั 
(เช่น หวัหินและภเูกต็ เป็นต้น)

เน้นลกูค้าที�มีกาํลงัในการใช้จ่าย 

ทั �งชาวไทยและชาวต่างชาติ

ทาํเลที�ตั �งดีเยี�ยม
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ประวติัความเป็นมา



 บริษัท พราว เรียล เอสเตท จํากัด (มหาชน) เป็นผู้พฒันาอสงัหาริมทรพัย์ในประเทศไทย 
ที�จดทะเบยีนอยู่ในตลาดหลกัทรพัยเ์อม็ เอ ไอ (MARKET FOR ALTERNATIVE INVESTMENT – MAI) 
ภายใตต้ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (STOCK EXCHANGE OF THAILAND – SET) ทั �งนี�บรษิทัฯ
มกีารเปลี�ยนแปลงที�สาํคญั ดงัต่อไปนี�

ก่อตั �งเมื�อวนัที� �� มนีาคม ���� ภายใตช้ื�อ “บรษิทั พสุพุธ จาํกดั” ประกอบธุรกจิรบัเหมา

ก่อสรา้งทั �วไปจากภาครฐัและภาคเอกชน 

� พฤศจกิายน ���� บรษิทัจดทะเบยีนแปรสภาพเป็นบรษิทัมหาชนจาํกดั

�� พฤศจกิายน ���� เปลี�ยนชื�อบรษิทัฯ 

เป็น บรษิทั โฟคสัเอน็จเินียริ�ง แอนด ์คอน สตรคัชั �น จาํกดั (มหาชน)

� ตุลาคม ���� จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย

�� พฤศจกิายน ���� เปลี�ยนชื�อบรษิทัฯ 
เป็น บรษิทั โฟคสั ดเีวลลอปเมน้ท ์แอนด ์คอน สตรคัชั �น จาํกดั (มหาชน)

�� พฤษภาคม ���� บรษิทัฯ เขา้ซื�อหุน้ FOCUS 

และเพิ�มทุนพรอ้มเปลี�ยนชื�อบรษิทัฯเป็น บรษิทั พราว เรยีล เอสเตท จาํกดั (มหาชน)

ปี 2532

ปี 2545

ปี 2546

ปี 2547

ปี 2551

ปี 2562
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การเปลี�ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้น

บรษิทั พราว เรยีล เอสเตท จาํกดั (มหาชน) ไดเ้ขา้ซื�อ บรษิทั โฟคสั ดเีวลลอปเมน้ท ์แอนด ์คอนสตรคัชั �น 
จาํกดั (มหาชน) โดย บอรด์บรหิารจาก บรษิทั โฟคสั ดเีวลลอปเมน้ท ์แอนด ์คอนสตรคัชั �น จาํกดั (มหาชน)
มมีตปิระชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ ครั �งที� �/���� เมื�อวนัที� �� กุมภาพนัธ ์���� ไดม้มีตใิหบ้รษิทัออกและ
เสนอขายหุน้สามญัเพิ�มทุนจาํนวน ���,���,��� หุน้ ในราคาหุน้ละ �.�� บาท พรอ้มทั �งซื�อที�ดนิ � แปลง 
�� ไร ่� งาน ��.�� ตารางวา ตั �งอยูท่ี�  อาํเภอ หวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์มลูคา่ �,��� ลา้นบาท จาก 
บรษิทั พราว รสีอรท์ หวัหนิ จาํกดั (� ไร ่� งาน ��.� ตารางวา) และ บรษิทั วานา นาวา จาํกดั (� ไร ่� งาน 
�.�� ตารางวา) โดยการเขา้ลงทนุในพื�นที�ดงักลา่วพจิารณาแลว้เป็นทาํเลที�มศีกัยภาพในการประกอบธรุกจิ
พฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์พื�อการอยูอ่าศยั และเป็นการลดความเสี�ยงจากการเพิ�มขึ�นของราคาที�ดนิในอนาคต 
ดงันั �นหากบรษิทัสามารถดําเนินการพฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์พื�อการอยู่อาศยัไดส้าํเรจ็ บรษิทัจะสามารถ
สรา้งผลกาํไรและผลตอบแทนต่อผูถ้อืหุน้ไดใ้นระดบัที�เหมาะสม ทั �งนี�มเีงื�อนไขการชาํระคา่ที�ดนิดงักลา่ว ดงันี� 

 �. ชาํระเป็นหุน้สามญัเพิ�มทนุมลูคา่ ��� ลา้นบาท ใหก้บันายพส ุลปิตพลัลภ
    และนางสาวพราวพธุ ลปิตพลัลภ
 �. ชาํระดว้ยเงนิ (ผา่นการกูย้มืสถาบนัการเงนิจาํนวน ��� ลา้นบาท)
 �. ชาํระผา่น กระแสเงนิสด/ตั �วสญัญาใชเ้งนิจาํนวน �� ลา้นบาท

 จาก เงื�อนไขขอ้ � (ชาํระเป็นหุน้เพิ�มทนุ) สง่ผลให ้นายพส ุลปิตพลัลภ และนางสาวพราวพธุ ลปิตพลัลภ 
เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของ บรษิทั โฟคสั ดเีวลลอปเมน้ท ์แอนด ์คอนสตรคัชั �น จาํกดั (มหาชน) สดัสว่นมากกวา่ 
��% พรอ้มเปลี�ยนชื�อใหมเ่ป็นบรษิทั พราว เรยีล เอสเตท จาํกดั (มหาชน) โดยมชีื�อยอ่วา่ "PROUD" 
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การเปลี�ยนแปลงและพฒันาการที�สาํคญั

เดมิบรษิทั โฟคสั ดเีวลลอปเมน้ท ์แอนด ์คอนสตรคัชั �น จาํกดั (มหาชน) ดาํเนินธุรกจิรบัเหมา
ก่อสรา้งเป็นหลกัโดยจะรบังานก่อสรา้งทั �งจากหน่วยงานของภาครฐั,รฐัวสิาหกจิและเอกชน 
ในลกัษณะผูร้บัเหมาโดยตรง (MAIN CONTRACTOR ) หรอืผูร้บัชว่ง (SUB CONTRACTOR) 
ทั �งนี�ในปัจจบุนัหลงัจากการเพิ�มทนุและเปลี�ยนชื�อเป็น บรษิทั พราว เรยีล เอสเตท จาํกดั (มหาชน) 
จงึเปลี�ยนเป็นมุ่งเน้นธรุกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ภายใตแ้นวความคดิ 

“MORE THAN JUST LIVING”   เป็นหลกั 
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เหตกุารณ์ที�สาํคญัของกลุ่มบริษทั 

ปี ����

บรษิทั  พราว เรยีล เอสเตท จํากดั (มหาชน) เปิดขายผ่านสาธารณชนครั �งแรก รอบ VIP  ของโครงการ
" INTERCONTINENTAL RESIDENCES HUA HIN " ซึ�งเป็นโครงการแรกของบรษิทัฯโดยจดักจิกรรม
ดงักล่าว ณ GAYSORN URBAN RESORT

เดือนกมุภาพนัธ์

บรษิทั พราว เรยีล เอสเตท จาํกดั (มหาชน) รว่มลงนามและแต่งตั �ง บรษิทั พรบีลิท ์จาํกดั (มหาชน)
เป็นผูร้บัเหมางานก่อสรา้งหลกั และงานดา้นสถาปัตยกรรม อกีทั �งใหบ้รษิทั เอบวิด ์แมเนจเมนท ์จํากดั 
เป็นผูบ้รหิารโครงการ ในส่วนบรหิารงานก่อสรา้งและควบคุมงานก่อสรา้ง 
" INTERCONTINENTAL RESIDENCES HUA HIN "

เดือนสิงหาคม

ตามที�บรษิทั พราว เรยีล เอสเตท จาํกดั (มหาชน) ไดอ้อกและจดัสรรใบสาํคญัแสดงสทิธทิี�จะซื�อหุน้สามญั
ของบรษิทัฯ ครั �งที� � ( "ใบสาํคญัแสดงสทิธ ิPROUD-W2" ) จาํนวน ��,���,��� หน่วย ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ
ตามสดัส่วนการถอืหุน้เมื�อ วนัที� � กรกฎาคม ���� มอีายุ � ปี โดยกําหนดวนัใช้สทิธคิรั �งแรกตรงกบั
วนัที� �� กนัยายน ���� และวนัใชส้ทิธคิรั �งสดุทา้ยตรงกบัวนัที� � กรกฎาคม ���� แต่วนัใชส้ทิธคิรั �งสดุทา้ย
ของ PROUD-W2 คอืวนัที� � กรกฎาคม ���� เนื�องจากวนัที� � กรกฎาคม ���� เป็นวนัหยุดทาํการของ
ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ทั �งนี�เมื�อวนัที� �� มถุินายน ���� มผีูถ้อืหุน้แสดงสทิธ ิ� ราย จาํนวน �� หุน้ 
ที�ราคาการใชส้ทิธ ิ�.��� บาทต่อหุน้ หรอืเท่ากบั ���.�� บาท

เดือนกรกฎาคม

บรษิทั พราว เรยีล เอสเตท จํากดั (มหาชน) วางศลิาฤกษ์พรอ้มลงเสาเอกของโครงการ 
" INTERCONTINENTAL RESIDENCES HUA HIN " บนถนนเพชรเกษม ณ ซอยหวัหนิ ��

เดือนพฤษภาคม

34



-  บรษิทั พราว เรยีล เอสเตท จาํกดั (มหาชน) 
   ควา้ � รางวลัในงาน " DOT PROPERTY THAILAND AWARD 2020 " ไดแ้ก่ 
   รางวลั  BEST LUXURY CONDOMINIUM HUA HIN และ 
   รางวลั BEST BRANDED RESIDENCE HUA HIN 
   ของโครงการ " INTERCONTINENTAL RESIDENCES HUA HIN "

-  โอนสนิทรพัย์ประเภทคอนโดมเีนียมภายใต้ชื�อโครงการ " โฟคสั เพลนิจติ " ยูนิตสุดท้าย 
   โดยโครงการดงักลา่วเป็นโครงการที�ไดม้าจากการซื�อกจิการของ บรษิทั โฟคสัดเีวลลอปเมน้ท ์แอนด ์
   คอนสตรคัชั �น จาํกดั (มหาชน) 

เดือนกนัยายน

บรษิทั พราว เรยีล เอสเตท จาํกดั (มหาชน) ไดร้บัรางวลัในงาน พรอ็พเพอรต์ี�กรู ูไทยแลนด ์พรอ็พเพอรต์ี� 
อวอรด์ส ์ของโครงการ " INTERCONTINENTAL RESIDENCES HUA HIN " ดงันี�

�. ประเภท DEVELOPMENT AWARDS
   ได้รบัรางวลั WINNER: BEST LUXURY CONDO DEVELOPMENT (HUA HIN), 
    WINNER: BEST BRANDED RESIDENCE

�. ประเภท DESIGN AWARDS
   ได้รบัรางวลั WINNER: BEST CONDO LANDSCAPE ARCHITECTURAL DESIGN  

�. ประเภท BEST OF THAILAND AWARDS
   ได้รบัรางวลั WINNER: BEST CONDO DEVELOPMENT (THAILAND)    

เดือนพฤศจิกายน

2563 35



เหตกุารณ์ที�สาํคญัของกลุ่มบริษทั 

ปี ����

-  บรษิทั หวัหนิ อลัฟ่า �� จาํกดั ไดจ้ดัตั �งขึ�น โดยบรษิทัถอืหุน้ในอตัรารอ้ยละ ��.��  มทีนุจดทะเบยีนจาํนวน 
   �,���,��� บาท และมวีตัถุประสงคเ์พื�อพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์

-  บรษิทั หวัหนิ สกาย ลฟิวิ�ง จาํกดั ไดจ้ดัตั �งขึ�น โดยบรษิทัถอืหุน้ในอตัรารอ้ยละ ��.�� มทีนุจดทะเบยีนจาํนวน 
   �,���,��� บาท และมวีตัถุประสงคเ์พื�อพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์

-  ตามมตทิี�ประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ครั �งที� �/���� เมื�อวนัที� �� เมษายน ���� อนุมตักิารลดทุนจดทะเบยีน
   ของบรษิทัจาก ���,���,��� บาท เป็น ���,���,��� บาท โดยตดัหุน้สามญัที�ยงัไมไ่ดนํ้าออกจาํหน่าย
   จาํนวน �,���,��� หุน้ มลูคา่หุน้ละ � บาท และการแกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธขิอ้ � ของบรษิทั 

-  ตามมตทิี�ประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ครั �งที� �/���� เมื�อวนัที� �� เมษายน ���� อนุมตักิารเพิ�มทนุจดทะเบยีน
   ของบรษิทัจาก ���,���,��� บาท เป็น ���,���,��� บาท โดย การออกหุ้นสามญัเพิ�มทุนจํานวน 
   ���,���,��� หุน้ มลูค่าหุน้ที�ตราไวหุ้น้ละ � บาท และการแกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธ ิขอ้ � ของบรษิทั

-  ตามมตทิี�ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ครั �งที� �/���� เมื�อวนัที� �� เมษายน ����  อนุมตักิารจดัสรรหุน้สามญั
   เพิ�มทุนของบรษิทั จํานวน ���,���,��� หุน้ ซึ�งมมีลูค่าที�ตราไวหุ้น้ละ � บาท ใหแ้ก่บุคคลในวงจํากดั 
   (PRIVATE PLACEMENT) เป็นการเสนอขายตามราคาที�ที�ประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัมมีตกิาํหนดราคา
   เสนอขายดว้ยราคา �.�� บาทต่อหุน้ 

-  ตามมตทิี�ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ครั �งที� �/���� เมื�อวนัที� �� เมษายน ����  มมีตเิหน็ชอบใหอ้นุมตักิาร
   ขายหุน้ทั �งหมดที�บรษิทัถอือยูใ่น บรษิทั โฟคสั เวก คอรป์อเรชั �น จาํกดั “(โฟคสั เวก)”  ใหแ้ก่
   นายอนุชา สหินาทกถากุล กรรมการบรษิทั และ / หรอืบุคคลหรอืนิตบุิคคลที�นายอนุชาเป็นผูก้ําหนด 
   อนัเป็นผลให ้โฟคสั เวก สิ�นสภาพในการเป็นบรษิทัการร่วมคา้ของบรษิทั

เดือนเมษายน

บรษิทัฯ เปลี�ยนชื�อเป็น บรษิทั พราว เรยีล เอสเตท จาํกดั (มหาชน)

เดือนพฤษภาคม
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บรษิทั หวัหนิ อลัฟ่า �� จาํกดั บรษิทัยอ่ยซึ�งบรษิทัถอืหุน้ในอตัรารอ้ยละ ��.�� ไดม้มีตเิพิ�มทนุจดทะเบยีน 
��,���,��� บาท จากเดมิ ��,���,���  บาท เป็น ��,���,��� บาท

เดือนธนัวาคม

-  บรษิทัเปิดตวัโครงการ“INTERCONTINENTAL RESIDENCES HUA HIN” ซึ�งเป็นโครงการที�พกัอาศยั
   ระดบัลกัชวัรี�ซึ�งบรหิารงานโดยเครอืโรงแรมระดบัโลกอยา่ง INTERCONTINENTAL® HOTELS GROUP 
   ( IHG ) ที�แรกในไทย บนที�ดนิขนาด � ไร ่� งาน ��.� ตารางวา ตดิชายหาดใจกลางเมอืงหวัหนิ บนถนน
   เพชรเกษม ชว่งซอยหวัหนิ ��

-  บรษิทั หวัหนิ อลัฟ่า �� จาํกดั บรษิทัยอ่ยซึ�งบรษิทัถอืหุน้ในอตัรารอ้ยละ ��.�� ไดม้มีตเิพิ�มทนุจดทะเบยีน 
   ��,���,��� บาท จากเดมิ �,���,���  บาท เป็น ��,���,��� บาท

เดือนพฤศจิกายน

2562

2563
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เหตกุารณ์ที�สาํคญัของกลุ่มบริษทั 

ปี ����

ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี ���� ไดม้มีตอินุมตัใิหย้กเลกิการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธิ
ที�จะซื�อหุ้นสามญัของบรษิทัให้แก่กรรมการ ผู้บรหิารและพนักงานของบรษิทั (ESOP WARRANTS) 
จาํนวน �,���,��� หน่วย เนื�องจากประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนที� ทจ.��/���� เรื�อง การเสนอ
ขายหลกัทรพัย์ที�ออกใหม่ต่อกรรมการหรอืพนักงาน ลงวนัที� �� ธนัวาคม ���� กําหนดใหบ้รษิทัต้อง 
เสนอขาย ESOP WARRANTS ใหแ้ก่กรรมการหรอืพนกังานของบรษิทัใหแ้ลว้เสรจ็ภายในหนึ�งปี นบัแต่
วนัประชมุ สามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี ���� เมื�อวนัที� �� เมษายน ���� ซึ�งคณะกรรมการสรรหาและพจิารณา
คา่ตอบแทน และคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดแูลกจิการเหน็พอ้งตอ้งกนัตามที�ฝ่ายจดัการของบรษิทัฯ
นําเสนอวา่สมควร เสนอใหท้ี�ประชมุ AGM 2018 พจิารณายกเลกิการออกและเสนอขาย ESOP WARRANTS 
ดงักลา่วเนื�องจากสภาวะ ตลาดยงัไมเ่อื�ออาํนวยและราคาใชส้ทิธใินการซื�อหุน้สามญั(EXERCISE PRICE) 
ที�ราคา �.�� บาท ต่อหุน้ยงัไม่จูงใจ เพยีงพอ จงึยงัไม่เหมาะสมที�จะเสนอขาย ESOP WARRANTS 
ใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้รหิารและพนกังานในขณะนี� 

เดือนเมษายน

บรษิทัไดท้าํสญัญารบัจา้งก่อสรา้งโรงงานบรหิารจดัการขยะกบับรษิทั โฟคสั เวก บางนา จาํกดั ซึ�งตั �งอยูท่ี�
อาํเภอแปลงยาว จงัหวดัฉะเชงิเทรา มลูคา่งานรวม �� ลา้นบาทเศษ 

เดือนกรกฎาคม

256138



2562



เหตกุารณ์ที�สาํคญัของกลุ่มบริษทั 

ปี ����

�� มถุินายน ���� บรษิทัฯ ไดด้ําเนินการจดทะเบยีนเพิ�มทุนชําระแลว้ต่อกรมพฒันาธุรกจิการคา้ 
กระทรวงพาณิชย ์จากเดมิ ���,���,��� บาท เป็น ���,���,��� บาท โดยมรีายละเอยีดเกี�ยวกบัทุนจด
ทะเบยีนและทุนชําระแลว้ของ บรษิทัฯ ดงันี� 

ทนุจดทะเบยีน ���,���,��� บาท แบง่ออกเป็นหุน้สามญัจาํนวน ���,���,��� หุน้ มลูคา่ที�ตราไวหุ้น้ละ � บาท 
ทนุชาํระแลว้ ���,���,��� บาท แบง่ออกเป็นหุน้สามญัจาํนวน ���,���,��� หุน้ มลูคา่ที�ตราไวหุ้น้ละ � บาท

เดือนมิถนุายน

-  �� พฤษภาคม ���� บรษิทัไดจ้ดทะเบยีนเพิ�มทุนต่อกรมพฒันาธุรกจิการคา้กระทรวงพาณิชย ์
   จากเดมิ ���,���,��� บาท เป็น ���,���,��� บาท โดยการออกหุน้สามญัใหมจ่าํนวน ���,���,��� หุน้ 
   มลูค่าที�ตราไวหุ้น้ละ � บาท

-  �� พฤษภาคม ���� บรษิทัฯ ไดแ้จง้กําหนดรายละเอยีดเกี�ยวกบัการเสนอขายและจดัสรรหุน้สามญั
   เพิ�มทนุใหแ้ก่ ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัตามสดัสว่นการถอืหุน้ (RIGHTS OFFERING) และกาํหนดวนัออก
   และวนัใชส้ทิธติามใบสาํคญั แสดงสทิธทิี�จะซื�อหุน้สามญัของบรษิทัครั �งที� � (FOCUS-W2) ดงักลา่วดงันี� 

   �. กําหนดระยะเวลาจองซื�อและชําระเงนิค่าหุน้สามญัเพิ�มทุน: วนัที� ��–�� มถุินายน ���� 

   �. กาํหนดวนัออกและวนัใชส้ทิธติามใบสาํคญัแสดงสทิธทิี�จะซื�อหุน้สามญัของบรษิทัครั �งที� � (FOCUS-W2) 

 • วนัที�ออกใบสาํคญัแสดงสทิธคิอื  วนัที� � กรกฎาคม ���� 

 • วนัใชส้ทิธคิรั �งแรกคอื   วนัที� �� กนัยายน ���� 

 • วนัใชส้ทิธคิรั �งสุดทา้ยคอื   วนัที� �� มถุินายน ���� 

 

เดือนพฤษภาคม

�� เมษายน ���� ที�ประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี ���� ไดม้มีตใิหเ้พิ�มทนุจดทะเบยีนของบรษิทัฯจากเดมิ
���,���,��� บาท เป็น ���,���,��� บาทโดยการออกหุน้สามญัใหมจ่าํนวน ���,���,���หุน้ มลูคา่ที�
ตราไวหุ้น้ละ � บาท ดงันี� 

�. เพื�อใหส้ทิธแิก่ผูถ้อืหุน้เดมิ (RIGHTS OFFERING) จาํนวนไมเ่กนิ      ��,���,��� หุน้
   ในสดัสว่น � หุน้เดมิต่อ � หุน้ใหมใ่นราคาหุน้ละ �.�� บาท 

�. เพื�อรองรบัการใชส้ทิธติามใบสาํคญัแสดงสทิธ ิFOCUS-W2 จาํนวนไมเ่กนิ     ��,���,��� หุน้ 
   ในสดัสว่น � หุน้ใหมต่่อ � หน่วยใบสาํคญัแสดงสทิธ ิในราคาใชส้ทิธหิุน้ละ �.�� บาท

�. เพื�อรองรบั ESOP-WARRANTS จาํนวนไมเ่กนิ          �,���,��� หุน้
   ในสดัสว่น � หุน้ใหมต่่อ � หน่วยใบสาํคญัแสดงสทิธ ิในราคาใชส้ทิธหิุน้ละ �.�� บาท 

   รวมทั �งหมด           ���,���,��� หุ้น 

เดือนเมษายน

40



1� พฤศจกิายน ���� บรษิทั โฟคสั เวก บางนา จาํกดั (บรษิทัยอ่ยของ บรษิทัโฟคสั เวก คอรป์อเรชั �นจาํกดั) 
ไดร้บัโอนกรรมสทิธิ �ที�ดนิโครงการบรหิารจดัการขยะ เนื�อที� �� ไร ่�� ตารางวา ตั �งอยูใ่นเขตพื�นที�อุตสาหกรรม
และคลงัสนิคา้ (พื�นที�สมี่วง) ถนนสายทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข ���-บา้นหนองเรอื ตําบลแปลงยาว 
อําเภอแปลงยาว จงัหวดัฉะเชงิเทรา โดยอยูร่ะหว่างการก่อสรา้งอาคารโรงงานซึ�งคาดว่าจะแลว้เสรจ็และ
สามารถเปิดดาํเนินการเชงิพาณิชยไ์ดภ้ายในไตรมาสที� � ของปี ����

เดือนพฤศจิกายน

-  �� สงิหาคม ���� บรษิทัฯแจง้เรื�องการโอนหุน้ใน บรษิทั โฟคสั เวก คอรป์อเรชั �น จาํกดั 
   (ซึ�งเป็นบรษิทัโฮลดิ�ง ของบรษิทัฯ) ดงันี� 
                ผูโ้อน           ผูร้บัโอน          จาํนวนหุน้  สดัสว่นการถอืหุน้            
    WHEIG S.A.S., FRANCE      WHEIGN ASIA LTD., HONG KONG        599,999    รอ้ยละ ��.��

หมายเหตุ 
(1) WHEIG ASIA LIMITED, HONG KONG เป็นบรษิทัในเครอืของ WHEIG GROUP OF COMPANIES 
โดยม ีWHIEG S.A.S., FRANCE เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 
(�) เหตผลุในการโอนหุน้ดงักล่าวขา้งตน้เนื�องจาก WHEIG GROUP OF COMPANIES มคีวามประสงค์
จะให ้WHEIG ASIA LTD., HONG KONG ซึ�งเป็นบรษิทัในเครอืของตนที�อยูใ่นภมูภิาคเอเชยีเป็นผูล้งทนุ
ในประเทศไทยแทน WHEIG SAS, FRANCE ซึ�งอยูใ่นภาคพื�นยโุรป

-  �� สงิหาคม ���� ที�ประชมุคณะกรรมการของบรษิทัฯ ครั �งที� �/���� ไดม้มีตอินุมตักิารลงทนุในโครงการ
   บรหิารจดัการขยะของบรษิทั โฟคสั เวก บางนา จํากดั ซึ�งเป็น “บรษิทัย่อย” ของ บรษิทั โฟคสั เวก 
   คอรป์อเรชั �น จาํกดั ซึ�ง เป็น “บรษิทัโฮลดิ�ง” มลูค่าโครงการบรหิารจดัการขยะประมาณ ��� ลา้นบาท 
   โครงการดงักลา่วจะตั �งอยูบ่นที�ดนิ ซึ�งมเีนื�อที� �� ไร ่�� ตารางวา ในเขตพื�นที�อุตสาหกรรมและคลงัสนิคา้ 
   (พื�นที�สมีว่ง) ถนนสายทางหลวงแผน่ดนิ หมายเลข ���-บา้นหนองเรอื ตาํบลแปลงยาว อาํเภอแปลงยาว 
   จงัหวดัฉะเชงิเทรา

-  สงิหาคมและกนัยายน ���� บรษิทัไดท้าํสญัญารบัจา้งก่อสรา้งอาคารโครงการศนูยส์ง่เสรมิคณุภาพชวีติ
   ขา้ราชการ กองทพัเรอื อาํเภอสตัหบี จงัหวดัชลบุร ีมลูคา่งานรวม �� ลา้นบาทเศษ  

เดือนสิงหาคม
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โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษทั

ภาพรวมการประกอบธรุกจิและนโยบายการแบง่การดาํเนินงานของกลุม่บรษิทั

บรษิทั พราว เรยีล เอสเตท จํากดั (มหาชน) เป็นผูพ้ฒันาอสงัหารมิทรพัยใ์นประเทศไทย 
ที�เน้นออกแบบในการสรา้งสรรคโ์ครงการที�พกัอาศยัที�ยกระดบั “ที�อยูอ่าศยั” ใหก้ลายเป็นประสบการณ์การ
ใชช้วีติภายใตแ้นวความคดิ “MORE THAN JUST LIVING” อนัเป็นการผสมผสาน ระหว่างการพกัผ่อน
และการบรกิารระดบัรสีอรท์ที�จะทาํใหท้กุวนัของคณุ ไดด้ื�มดํ�าไปกบัธรรมชาตแิละความหรหูราของชวีติยคุใหม ่   
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โครงสร้างเงินลงทนุของกลุ่มบริษทัฯ

ผูถื้อหุ้น

100%

99.99% 99.97%

บมจ. พราว เรียล เอสเตท
( ธรุกิจพฒันาอสงัหาริมทรพัยแ์ละรบัเหมาก่อสร้าง )

บจ. หวัหิน อลัฟ่า ��
( ธรุกิจพฒันาอสงัหาริมทรพัย ์)

บจ. หวัหิน สกาย ลิฟวิ�ง         
( ธรุกิจพฒันาอสงัหาริมทรพัย ์)
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นโยบายการดาํเนินของบริษทัฯ และบริษทัในกลุ่ม

บรษิทัฯ มนีโยบายในการบรหิารงานในปัจจบุนั ดงัต่อไปนี�

�. จดัหาเงนิทนุจากสถาบนัการเงนิเพื�อดาํเนินธรุกจิของบรษิทัฯ และบรษิทัในกลุม่

�. จดัหาเงนิทนุจากบรษิทัรว่มทนุอื�นใดที�ไมไ่ดอ้ยูใ่นกลุม่ของบรษิทัเพื�อประโยชน์ในการบรหิารสภาพคลอ่ง

�. รว่มลงทนุในบรษิทัรว่มทนุอื�นใดที�ไมไ่ดอ้ยูใ่นกลุม่ของบรษิทัเพื�อผลตอบแทนจากการลงทนุ

�. รวมศนูยก์ลางดา้นงานสนบัสนุนต่างๆไวท้ี� บรษิทั พราว เรยีล เอสเตท จาํกดั (มหาชน)

ปัจจบุนัมหีน่วยงานที�ใหบ้รกิารสนบัสนุนหลกัในงานดา้นต่างๆ ดงัต่อไปนี�

- ใหก้ารสนบัสนุนงานดา้นพฒันาธรุกจิและกลยทุธ ์ประกอบดว้ยฝ่ายพฒันาธรุกจิและกลยทุธ์

- ใหก้ารสนบัสนุนงานดา้นพฒันาโครงการและบรหิารโครงการ ประกอบดว้ยฝ่ายออกแบบและพฒันาผลติภณัฑ,์ 
  ฝ่ายโครงการและก่อสรา้ง และฝ่ายปฎบิตักิาร

- ใหก้ารสนบัสนุนงานดา้นการเงนิและบญัช ีประกอบดว้ยฝ่ายบญัช,ี ฝ่ายการเงนิ และฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ ์

- ใหก้ารสนบัสนุนงานดา้นการตลาดและการขาย ประกอบดว้ยฝ่ายการตลาด และฝ่ายขาย

- ใหก้ารสนับสนุนงานดา้นอํานวยการ ประกอบดว้ยฝ่ายกฎหมายและกํากบัดูแลกจิการ, ฝ่ายเทคโนโลยี
  สารสนเทศ, ฝ่ายทรพัยากรบุคคล, ฝ่ายจดัซื�อและธุรการ และงานส่วนของ ��� SOCIAL CLUB
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(ฉบบัที�อนุมตัโิดยที�ประชมุคณะกรรมการบรษิทั ครั �งที� �/���� วนัที� �� ธนัวาคม ���� ใหม้ผีลตั �งแต่ วนัที� � มกราคม ����)

คณะกรรมการบริษทั

คณะกรรมการการตรวจสอบ

ประธานเจ้าหน้าที�บริหารฝ่ายตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการการบริหาร
คณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน

สายงาน
พฒันาธรุกิจ
และกลยทุธ์

สายงาน
พฒันาและบริหาร

โครงการ

สายงาน
การตลาด
และขาย

สายงาน
การเงินและ

บญัชี

สายงาน
อาํนวยการ
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ลกัษณะการประกอบธรุกิจ



ลกัษณะผลิตภณัฑห์รือบริการ

 บรษิทั พราว เรยีล เอสเตท จาํกดั (มหาชน) มุง่เน้นการประกอบธรุกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์
เป็นหลกั ซึ�งปัจจบุนัเน้นพฒันาโครงการในแหลง่ ทาํเลที�สาํคญัทั �งกรงุเทพฯ และเมอืงทอ่งเที�ยวชายฝั �งทะเล 
 ทั �งนี� ช่วงเริ�มกจิการบรษิทัฯมผีลติภณัฑห์รอืบรกิารในกลุ่ม คอนโดมเินียม เพยีงอย่างเดยีว 
โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี�

ขอ้มลู ณ กุมภาพนัธ ์����

ธรุกิจอสงัหาริมทรพัยเ์พื�อขาย

โครงการ

โครงการโฟคสั เพลินจิต
สขุมุวิท � 
เขตคลองเตย
จงัหวดักรงุเทพฯ

คอนโดมิเนียม 1-0-3 132

238 3,515

840 ก่อสร้างเสรจ็แล้ว

ประมาณ ��%

100%
(ปิดโครงการไตรมาส �/����)

ไตรมาส �/���� ถึง
ไตรมาส �/����

7-2-48.8

5-1-9.05

บมจ.
พราว เรียล เอสเตท

บจ.หวัหิน อลัฟ่า ��

บจ.หวัหิน สกาย
ลิฟวิ�ง

คอนโดมิเนียม

อยู่ระหว่างศึกษา อยูร่ะหว่างศึกษา อยูร่ะหว่างศึกษา อยู่ระหว่างศึกษา อยู่ระหว่างศึกษา

ซอย �� อาํเภอหวัหิน
จงัหวดั
ประจวบคิรีขนัธ์

อาํเภอหวัหิน
จงัหวดั
ประจวบคิรีขนัธ์

โครงการ INTERCONTINENTAL 
RESIDENCES HUA HIN

ที�ดินบริเวณสวนนํ�าวานา นาวา และ
โรงแรมฮอลิเดย ์อินน์ รีสอรท์ 
วานา นาวา หวัหิน

สถานที�

ตั �งโครงการ

ประเภท

โครงการ

กรรมสิทธิ�

ในที�ดิน

พื�นที�

โครงการ

จาํนวน

หน่วย

ระยะเวลา

ในการก่อสรา้ง

ความคืบหน้าในการขาย

(ร้อยละของมลูค่าโครงการ)

มลูค่า

โครงการ
(ล้านบาท)

โครงการพรอ้มอยู่

โครงการที�ดิน กาํลงัพฒันา

โครงการที�ดิน รอการพฒันา
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โครงการในปัจจบุนั

โครงการ โฟคสั เพลนิจติ

 ณ �� ธนัวาคม ���� คอนโดมเีนียมภายใตช้ื�อ " โฟคสั เพลนิจติ " มจีาํนวนหอ้งที�เหลอื �� ยนิูต 
ซึ�งโครงการตั �งอยูบ่รเิวณใกลส้ถานีรถไฟฟ้าเพลนิจติ ในซอยสขุมุวทิ � สามารถเขา้ – ออก ไดท้ั �งจากทาง
พระรามสี�, สขุมุวทิ และเขา้จากทางลงทางดว่นเพลนิจติฝั �งใตไ้ด ้โดยระหวา่งปี ����-���� บรษิทัฯ มกีาร
ปรบัปรุงห้องพกัที�เหลอืรวมถึงสิ�งอํานวยความสะดวกต่างๆ รวมถึงในไตรมาสที� � ปี ���� บรษิทัฯ 
ไดจ้ดัแคมเปญนําเสนอราคาพเิศษสาํหรบัหอ้งชุดพรอ้มโอมกรรมสทิธิ � ทาํใหส้ามารถขายหอ้งชุดที�เหลอื
และปิดการขายโครงการไดท้ั �งหมด และสามารถโอนกรรมสทิธิ �หอ้งชดุ และรบัรูร้ายไดไ้ดใ้นไตรมาส � ปี ���� 
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โครงการ INTERCONTINENTAL RESIDENCES HUA HIN 

       โครงการที�พกัอาศยัระดบัลกัชวัรี�ซึ�งบรหิารงานโดยเครอืโรงแรมระดบัโลกอย่าง 
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP (IHG) ที�แรกในไทย บนที�ดนิขนาด � ไร ่� งาน ��.� ตารางวา 
ตดิชายหาดใจกลางเมอืงหวัหนิ บนถนนเพชรเกษม ช่วงซอยหวัหนิ �� (ตรงขา้มศูนยก์ารคา้ MARKET 
VILLAGE) ซึ�งก่อสรา้งเป็นคอนโด LOW RISE 7 ชั �น � อาคาร และคอนโด LOW RISE 4 ชั �น � อาคาร 
รวม ��� ยูนิต ทั �งนี�บรษิทัออกแบบโครงการนี�ให้เป็นลกัชวัรี� โดยใช้แบรนด์ INTERCONTINENTAL 
ภายใต้ชื�อโครงการ “INTERCONTINENTAL RESIDENCES” โดยมวีตัถุประสงค์ที�ตอบสนองความ
ตอ้งการของกลุ่มลกูคา้ระดบัสงู เพื�อสง่มอบประสบการณ์การพกัอาศยัที�เหนือระดบัพรอ้มดว้ยบรกิารและ
สิ�งอาํนวยความสะดวกครบวงจรแบบโรงแรมดว้ยมาตรฐานระดบัสากลในแบบฉบบัของ INTERCONTINENTAL

       ในฐานะโครงการที�พกัอาศยัแห่งแรกของประเทศไทยภายใต้แบรนด์ระดบัสากลอย่าง 
INTERCONTINENTAL HOTELS AND RESORTS ซึ�งเป็นแบรนดเ์อก็ซค์ลซูฟีที�มเีพยีงไมก่ี�แหง่ของโลก 
อกีทั �งยงัเป็นตน้แบบของการพฒันาโครงการที�อยู่อาศยัภายใตแ้นวคดิ “MORE THAN JUST LIVING”
จงึทาํใหโ้ครงการ INTERCONTINENTAL RESIDENCES HUA HIN เป็นที�รวบรวมไวซ้ึ�งองคป์ระกอบที�ดี
ที�สุดเพื�อสรา้งประสบการณ์การอยู่อาศยัและบรกิารพเิศษ แต่มากขึ�นด้วยความเป็นส่วนตวั อกีทั �งการ
ออกแบบภายในโครงการฯ ยงัผสมผสานความรว่มสมยัและเอกลกัษณ์ของสถาปัตยกรรมสไตลโ์คโลเนียล 
และวางอาคารให้สามารถมองเห็นวิวทะเลได้ ตลอดจนมยีูนิตที�มสีระว่ายนํ�าส่วนตวั และ สิ�งอํานวย
ความสะดวกอื�นๆ

โครงการในปัจจบุนั
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 ทั �งนี�โครงการ INTERCONTINENTAL RESIDENCES HUA HIN จงึมจีดุเดน่หลกัๆ ดงัต่อไปนี�
1. เป็นโครงการที�พกัอาศยัระดบัลกัซช์วัรี�ภายใตแ้บรนด ์INTERCONTINENTAL แหง่แรกและแหง่เดยีว
   ในประเทศไทย ตั �งอยูบ่นทาํเลที�ดทีี�สดุของหวัหนิ ซึ�งมรีาคาสงูในระดบั NEW HIGH เนื�องจากเป็นที�ดนิ
   รมิชายหาดผนืสดุทา้ยกลางอาํเภอเมอืงหวัหนิ 
2. INTERCONTINENTAL HOTEL GROUP (IHG) ทาํสญัญารว่มกบั พราว เรยีล เอสเตท จงึทาํให้
   โครงการฯมคีณุสมบตัพิรอ้มรองรบัการใหบ้รกิารต่างๆ อาทเิชน่ เคาน์เตอร ์CONCIERGE บรเิวณลอ็บบี�, 
   หอ้งเกบ็สมัภาระพรอ้มกบัพนกังานยกสมัภาระ, รถกอลฟ์รบัสง่ในบรเิวณโครงการฯ รวมไปถงึการใหบ้รกิาร
   อื�นๆ เชน่ BEACH PAVILION ที�สามารถใชเ้ป็นสถานที�จดัเลี�ยงพรอ้มกบับรกิารจดัเลี�ยงจากโรงแรมได้
3. สนบัสนุนการใชช้วีติรว่มกนัระหวา่งสมาชกิในครอบครวัไดด้ว้ยหอ้งพกัที�มขีนาดกวา้งและพื�นที�สว่นกลาง
   ที�สนบัสนุนการทาํกจิกรรมรว่มกนัอาทเิชน่ สนามหมากรกุ,เขาวงกต เป็นตน้ 
4. พื�นที�สเีขยีวและส่วนกลางโครงการฯ ประมาณ � ไร่ โดยจดัสรรพื�นที�ประมาณ ��% หรอื ประมาณ 
   �,��� ตารางเมตร เป็นสวนขนาดใหญ่, ชายหาดสว่นตวั พรอ้มสิ�งอาํนวยความสะดวกสว่นกลาง อาทเิชน่ 
   สระว่ายนํ�า � สระสําหรบัเดก็ ครอบครวั ผู้สูงอายุ และผู้ต้องการออกกําลงักาย รวมถงึสระรมิหาด,
   ห้องออกกําลงักายที�ซ่อนอยู่ใต้สระว่ายนํ�า (HIDDEN GYM) และสิ�งอํานวยความสะดวกอื�นๆ 
5. สทิธพิเิศษในการใชบ้รกิารจาก �,��� โรงแรมในเครอื INTERCONTINENTAL HOTEL GROUP ทั �วโลก 
   และ เอกสทิธิ �จากการเป็นสมาชกิ “PROUD PRIVILEGES” จากธุรกจิในเครอืพราวกรุ๊ปและพนัธมติร 
   อกีทั �งสทิธใินการเขา้ใชบ้รกิาร ��� SOCIAL CLUB ซึ�งเป็นคาเฟ่สไตลโ์คโลเนียล รมิชายหาดที�ตั �งอยูต่ดิ
   กบัโครงการ INTERCONTINENTAL RESIDENCES HUA HIN
6. ยนิูตหน้ากวา้งประมาณ � เมตร พรอ้มประตกูระจกแบบ FULL HEIGHT โดยประมาณ ��% ของโครงการ
   เป็นหอ้งที�สามารถเหน็ววิทะเล (SEAVIEW) และสาํหรบัหอ้งเพนทเ์ฮาสจ์ะมดีา้นหน้าตดิทะเลประมาณ 
   � เมตร สามารถมองเหน็ววิทะเลได ้��� องศา 
�. บรกิารระดบัสากลดว้ยมาตรฐาน INTERCONTINENTAL ซึ�งใหบ้รกิาร � วนัต่อสปัดาห ์และ �� ชั �วโมง 
   อกีทั �งผูอ้ยู่อาศยัในโครงการ จะไดร้บับรกิารมาตรฐานโรงแรมระดบัสากล อาทเิช่น บรกิาร BUTLER, 
   บรกิาร CONCIERGE, บรกิารจดัเตรยีมอาหารมื�อพเิศษส่งตรงถงึหอ้ง, บรกิารจดัเตรยีมเชฟสาํหรบั
   งานเลี�ยงสงัสรรค,์ บรกิารแมบ่า้นทาํความสะอาด, บรกิารซกัรดีชดุเครื�องนอน, บรกิารซ่อมแซมที�อยูอ่าศยั, 
   บรกิารอนิเทอรเ์น็ตฟรบีรเิวณพื�นที�สว่นกลาง ตลอดจนบรกิารรถรบัสง่ไปยงัสถานที�สาํคญัใกลโ้ครงการฯ
�. แต่ละอาคารมจีาํนวนยนิูตต่อ CORRIDOR มากที�สดุ � ยนิูต เพื�อความเป็นสว่นตวั
�. ทั �ง � อาคาร จดัสรรเป็น � กลุม่ เพื�อเหมาะกบัความตอ้งการที�หลากหลาย ประกอบดว้ยอาคารสงู � ชั �น 
   1 อาคารและอาคารสงู � ชั �น � อาคาร ซึ�งทุกยนิูตพรอ้มเฟอรนิ์เจอรค์รบชุด (FULLY FURNISHED) 
   ตามมาตรฐานของ INTERCONTINENTAL
��. ระเบยีงกวา้งเกอืบ �� ตร.ม. พรอ้ม DAY BED เพื�อสามารถเหน็ววิทะเลไดม้ากที�สดุ
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1  ถึง 10
จุดเดน

ท่ีเหนือระดับ

เช่ือมโยงสมาชิกครอบครัว              เจเนอเรช่ัน

ใหสามารถใชชีวิตรวมกันไดอยางลงตัว

สวนกลาง
อ่ืนๆ

พ้ืนท่ีเปด 70%

LUXURY RESIDENCES
ภายใตแบรนด อินเตอรคอนติเนนตัล
แหงแรกและแหงเดียวในประเทศไทย บน
ทําเลท่ีดีท่ีสุดของหัวหิน

1st

ผูนําผนึกกําลังบริการระดับโลก

สิทธิพิเศษในการใชบริการ

,900 โรงแรมในเครือท่ัวโลก

บริการระดับโลกดวย
มาตรฐานอินเตอรคอนติเนนตัล

พรอมเติมเต็มประสบการณการใชชีวิตแบบ
MORE THAN JUST LIVING

2

3 4

7

9

5

พ้ืนท่ีสวนกลางกวา            ไร

เปนสวนขนาดใหญ
และ
กวา 7,000 ตร.ม.

สระวายน้ํา

ผานการเปนสมาชิก
และสิทธิประโยชนมากมายผาน

ทุกยูนิตหนากวางกวา                เมตร6

เต็มอ่ิม  วิวทะเล
ผาน ประตูกระจก  full height

Proud Privileges

วัน/สัปดาห/24 ชม.

ท้ัง         อาคาร
จัดสรรเปน 7 กลุม

เหมาะกับความตองการ
ท่ีหลากหลาย

แตละอาคารมีเพียง 8
เพ่ือความเปน
สวนตัวสูงสุด

units
per
corridor

พรอม DAYBED เพ่ือรับลม
ชมวิวทะเลอยางเต็มท่ี

ระเบียงกวางเกือบ            ตร.ม.10

Rewards
Club



โครงการในอนาคต

�. ที�ดินว่างเปล่าที�พรอ้มพฒันา

 บรษิทัฯ มทีี�ดนิเปลา่ที�ซื�อจากบรษิทั วานา นาวา จาํกดั ( ตั �งแต่ชว่งเขา้ซื�อกจิการจาก บมจ. โฟคสั
ดเีวลลอปเมน้ท์ฯ) เนื�อที� � ไร่ � งาน �.�� ตารางวา เมื�อต้นปี ���� ที�ผ่านมาโดยคาดว่าจะเริ�มพฒันา
โครงการช่วงปลายปี ���� ทั �งนี�โครงการดงักล่าวพฒันาบนพื�นที�บรเิวณเดยีวกนักบั สวนนํ�า วานา นาวา 
และ โรงแรมฮอลเิดย ์อนิน์ รสีอร์ท วานา นาวา หวัหนิ ซึ�งมองเหน็ถงึศกัยภาพในการเตบิโตในบรเิวณ
ดงักล่าวที�เกื�อกูลกนั

�. ที�ดินว่างเปล่าที�ต้องการพฒันา

 สําหรบั การขยายการพฒันาในอนาคต บรษิัทฯ ต้องการศึกษาทําเลที�ดินว่างเปล่า
ทั �ง ในกรุงเทพฯ และเมอืงท่องเที�ยวที�สําคญัๆ ทั �งนี�เน้นศกึษาความเป็นไปไดข้องโครงการที�สามารถ
สร้างความแตกต่าง ในการแข่งขนัได้ ภายใต้รูปแบบการใช้ชวีติที�ไม่เหมอืนใคร เน้นเขา้ถงึกลุ่มลูกค้า
ที�ชอบความแตกต่างและมกีาํลงัในการใชจ้า่ยทั �งชาวไทยและชาวต่างชาต ิซึ�งตรงกบัแนวความคดิของบรษิทัฯ 
คอื “MORE THAN JUST LIVING”

เอกสิทธิ� สาํหรบัลกูค้าของโครงการ

 โครงการส่วนใหญ่ที�บรษิทัฯกําลงัพฒันาในปัจจุบนัและในอนาคต ยงัมกีารสรา้งสรรค์เอกสทิธิ �
ใหแ้ก่ลกูบา้นในเรื�องของการใชช้วีติที�ครอบคลุมไลฟ์สไตลท์กุดา้น ผา่นสทิธปิระโยชน์ของ “พราว พรวิเิลจ”
(PROUD PRIVILEGES) ซึ�งประกอบดว้ย โรงแรมอนิเตอรค์อนตเินนตลั หวัหนิ รสีอรท์, โรงแรมอนิเตอร์
คอนติเนนตลั ภูเก็ต รีสอร์ท, โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท วานา นาวา หวัหิน, ทรูอารีน่า หวัหิน,  
สวนนํ�า วานา นาวา, วานา สกาย, บลพูอรต์ หวัหนิ, ��� SOCIAL CLUB (บา้นสไตล ์COLONIAL เก่าแก่
ตดิกบัโครงการ อนิเตอรค์อนตเินนตลั เรสซเิดนเซส หวัหนิ ซึ�งปรบัปรุงเป็นคลบัเฮา้สต์ดิชายหาด)
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บรษิทัฯ มโีครงสรา้งรายไดแ้ยกตามรายประเภทกลุ่มธุรกจิ ไดด้งัต่อไปนี�

  ปัจจบุนัหลงัจากบรษิทั พราว เรยีล เอสเตท จาํกดั (มหาชน) บรหิารงานต่อจากบรษิทั 

โฟคสัดเีวลลอปเมน้ท ์แอนด ์คอนสตรคัชั �น จาํกดั (มหาชน) ซึ�งเน้นธรุกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์ป็นหลกั 

ทาํใหร้ายไดธ้รุกจิรบัเหมาก่อสรา้งเริ�มลดลงตั �งแต่ ปี ���� เป็นตน้มา ทั �งนี�รายไดจ้ากธรุกจิอสงัหารมิทรพัย์

ในปี ���� เพิ�มขึ�นคอ่นขา้งมากเนื�องจากบรษิทัฯรบัรูร้ายไดจ้ากการขายหอ้งชดุของโครงการ โฟคสั เพลนิจติ 

ในขณะที�รายไดอ้ื�นๆ ปี ���� ลดลงจากปี ���� เนื�องจากในไตรมาสที� � ปี ���� บรษิทัฯรบัรูก้าํไรจากการ

ขายเงนิลงทุนในการร่วมคา้ 

โครงสร้างรายได้

รายได้แยกประเภทธรุกิจ

รายการ

รวมรายได้ 198.20 100.00 110.97 100.00 114.14 100.00

รายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัย์
รายไดจ้ากงานตามสญัญา
รายไดท้างการเงนิ
รายไดอ้ื�น

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

2563

ลา้นบาท % ลา้นบาท % ลา้นบาท %

2562 2561
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ปัจจยัความเสี�ยง



ความเสี�ยงด้านการดาํเนินธรุกิจ

ความเสี�ยงจากการเปลี�ยนแปลงทางกฎหมาย และกฎระเบยีบ ที�อาจมีผลกระทบ
ต่อธรุกิจพฒันาอสงัหาริมทรพัย ์

 บรษิทัฯ ดําเนินธุรกจิประเภทพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัย์เพื�อที�พกัอาศยั โดยอยู่ภายใต้
กฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั และกฎระเบยีบ ที�เกี�ยวขอ้ง โดยปัจจบุนัมกีฎหมาย และกฎระเบยีบ ที�เกี�ยวขอ้ง
จาํนวนมาก ซึ�งมกีารเปลี�ยนแปลงไปในแต่ละพื�นที� ตามแต่ภาวะเศรษฐกจิ และนโยบายจากภาครฐับาล อาท ิ
พระราชบญัญตักิารจดัสรรที�ดนิ รวมไปถงึกฎหมายผงัเมอืง การวางผงัจราจร และการจดัพื�นที�ควบคุม 
เป็นต้น อาจก่อใหเ้กดิเป็นความเสี�ยงที�มกีารปฏบิตังิานไม่สอดคล้องต่อกฎหมาย และกฎระเบยีบ 

 ทั �งนี� บรษิทัฯ ไดต้ระหนกัถงึความเสี�ยงดงักลา่ว โดยใหม้กีารตรวจสอบกฎหมาย และกฎระเบยีบ
ที�เกี�ยวขอ้งทุกฉบบัอย่างเป็นปัจจุบนัในทุกพื�นที�ที�มกีารพฒันาโครงการ เพื�อใหก้ารปฏบิตังิานตรงตาม
การกําหนดทุกประการ

ความเสี�ยงจากการแข่งขนัในธรุกิจพฒันาอสงัหาริมทรพัย ์

 ธุรกจิประเภทพฒันาอสงัหารมิทรพัยม์คีู่แข่งทางธุรกจิจํานวนมาก ส่งผลใหม้กีารแข่งขนัสงูขึ�น 
ทั �งบรษิทัขนาดเลก็ภายนอกตลาดหลกัทรพัยฯ์ และบรษิทัขนาดใหญ่ภายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ซึ�งถอืเป็น
คูแ่ขง่เป็นทางตรงที�สาํคญั กอปรกบับรษิทัฯ มชีื�อเสยีงในธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัยใ์นระยะเวลาไมน่าน 
ส่งผลใหค้วามน่าเชื�อถอืไม่เทยีบเท่ากบับรษิทัที�มชีื�อเสยีงมายาวนานมากเท่าที�ควร ซึ�งในปัจจุบนั คู่แขง่
หลายรายมรีูปแบบการพฒันาที�มคีวามหลากหลาย ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างด ี
อกีทั �งบรษิทัต่างๆ มกีารจดัทํากลยุทธเ์พื�อกระตุน้ยอดขายอย่างต่อเนื�อง เพื�อสรา้งฐานลูกคา้เพิ�มขึ�นและ
ลดจํานวนสนิคา้คงเหลอื

 โดยบรษิทัฯ มแีนวทางบรหิารความเสี�ยง โดยการนําเสนอชื�อบรษิทัฯ ใหเ้ป็นที�รูจ้กั มชีื�อเสยีงเพิ�มขึ�น
ในวงกวา้งในกลุม่ลกูคา้ของโครงการนั �นๆ เชน่ การลงโฆษณาและการสื�อสารทางการตลาดในนิตยสารและ
สื�อต่างๆอยา่งต่อเนื�อง เพื�อเจาะกลุ่มลกูคา้ระดบัสงูถงึระดบับน สาํหรบัโครงการ INTERCONTINENTAL 
RESIDENCES HUAHIN ตลอดจนการศกึษาความเป็นไปในการพฒันากลยทุธเ์พื�อตอบสนองความตอ้งการ
ของลกูคา้ ทั �งทาํเลที�น่าสนใจ ระบบขนสง่มวลชน รวมไปถงึ นวตักรรมที�หลากหลายนํามาปรบัใชใ้นโครงการ
ต่อไปในอนาคต เป็นตน้ โดยการบรหิารความเสี�ยงขา้งตน้ ทางบรษิทัฯ ตั �งเป้าที�จะกา้วขึ�นมาเป็นที�บรษิทั
พฒันาอสงัหารมิทรพัย์ชื�อนําภายใน �-� ปีนับจากนี�
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ความเสี�ยงจากการพึ�งพิงผูถื้อหุ้นใหญ่เป็นหลกั

 บรษิทัฯ ดําเนินกจิการโดยมผีูถ้อืหุน้ใหญ่คอืตระกูลลปิตพลัลภ ไดแ้ก่คุณพสุ ลปิตพลัลภ และ 
คุณพราวพุธ ลิปตพลัลภ รวมร้อยละ ��.�� ของทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแล้ว (ข้อมูล ณ วนัที� 
�� กรกฎาคม ����)  สง่ผลใหบ้รษิทัฯ รบัความเสี�ยงจากการที�ผูถ้อืหุน้รายใหญ่มอีาํนาจในการควบคมุมติ
การตดัสนิใจในการประชมุผูถ้อืหุน้ ทั �งในสว่นของการแต่งตั �งคณะกรรมการ หรอืการอนุมตัเิหตุการณ์ต่างๆ 
ของการประชุมเวน้เวน้แต่เรื�องที�เกี�ยวขอ้งกฎหมายหรอืขอ้บงัคบัของบรษิทั เนื�องจากกาํหนดใหต้อ้งไดร้บั
เสยีงอนุมตั ิ� ใน � ของที�ประชมุผุถ้อืหุน้ สง่ผลใหผู้ถ้อืหุน้รายอื�นขาดสทิธใินการรวบรวมเสยีงเพื�อการลงมติ
ใหม้กีารตรวจสอบ เป็นตน้

 อยา่งไรกต็าม บรษิทัฯ มคีณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการอสิระ มหีน้าที�ในการตรวจสอบ
และพจิารณาความเหมาะสมในการดาํเนินธรุกจิ เพื�อไมใ่หเ้กดิรายการที�อาจสง่ผลใหเ้กดิความขดัแยง้ ซึ�งถอื
การดาํเนินการดงักลา่ว เพื�อเพิ�มความโปรง่ใสต่อการดาํเนินธรุกจิของบรษิทัฯ อกีทั �งยงัคงสรา้งความเชื�อมั �น
ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้รายอื�น วา่จะมกีารดาํเนินงานอยา่งเป็นธรรม

ความเสี�ยงจากการแพรร่ะบาดของโรคติดเชื�อไวรสัโควิด-��

 จากสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคตดิเชื�อไวรสัโควดิ-�� ในปัจจบุนั สง่ผลใหก้ารดาํเนินธรุกจิ
ขาดความคลอ่งตวั เนื�องจากตอ้งมกีารปรบัเปลี�ยนแผนการดาํเนินงานจากที�มกีารวางแผนไวเ้ดมิทั �งในสว่น
ของการปฏบิตังิานของพนกังานภายในบรษิทั ที�มคีวามจาํเป็นตอ้งปรบัเปลี�ยนรปูแบบการดาํเนินงานใหม ่
เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัมาตรการป้องกนัเพื�อไมใ่หเ้กดิการตดิต่อเชื�อโควดิ-�� การวางแผนทางการตลาดที�เดมิ
มกีารวางแผนทั �งระยะสั �นและระยะยาว สง่ผลใหม้กีารเปลี�ยนแปลงรปูแบบของแผนการตลาดใหมเ่พื�อตอบ
สนองความตอ้งการของลกูคา้ใหม้ากขึ�น รวมไปถงึการขายจากเดมิที�การวางแผนการขายแก่ลกูคา้ต่างประเทศ 
โดยในปัจจุบนัยงัไมเ่ป็นไปตามเป้าที�บรษิทัฯ กําหนด
 
 ทางบรษิทัฯ ไดก้ําหนดแนวทางการบรหิารงานในรูปแบบใหม่โดยมุ่งเน้นใหส้อดคลอ้งกบัการ
ป้องกนัการตดิเชื�อโควดิ-�� โดยใหพ้นักงานปฏบิตังิานที�บา้นตนเองไดเ้พื�อไม่ใหเ้ขา้ถงึต่อบุคคลอื�นเพื�อ
อาํนวยความสะดวกทางดา้นอุปกรณ์ต่อพนกังานเพื�อใหป้ฏบิตังิานไดอ้ยา่งต่อเนื�อง รวมไปถงึใหม้กีารวางแผน
ดา้นการตลาดและการขาย โดยมุ่งเน้นไปยงัลูกคา้ภายในประเทศเป็นหลกั แต่ยงัใหค้วามสาํคญัต่อลกูคา้
ชาวต่างชาตโิดยใหม้กีารชี�แจงขอ้มลูโครงการใหแ้ก่ตวัแทนขายต่างชาต ิเพื�อใหท้ราบถงึรายละเอยีดเพื�อให้
ผูส้นใจจากต่างประเทศสามารถดาํเนินการซื�อขายรว่มกนั
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ความเสี�ยงจากการประกอบธรุกิจหลกั

ความเสี�ยงจากการสรรหาที�ดิน 

 ในหลายๆ ครั �ง ที�ดนิที�มศีกัยภาพ จาํเป็นตอ้งใชท้รพัยากรทางการเงนิในจาํนวนที�สงู ดว้ยทรพัยากร
ที�มอียู่อย่างจํากดัในช่วงเริ�มตน้นี� ทําใหไ้ม่สามารถที�จะมจีํานวนที�ดนิไดใ้นปรมิาณที�มากพอ ที�จะรองรบั
อนาคตในระยะกลางและในระยะยาว

 โดยบรษิทัฯ ไดท้ําการศกึษาแนวทางเพิ�มเตมิในแนวทางการลงทุนในโครงการใหม่ ซึ�งกําหนด
เป็นแผนธุรกจิ โดยวางแผนทั �งในระยะสั �นและระยะยาวใหม้กีารพฒันาโครงการใหมเ่พิ�มเตมิ ทั �งในสว่นของ
คอนโดมเินียม และโครงการแนวราบ ตามระยะเวลาที�เหมาะสม เพื�อไมใ่หเ้กดิการพึ�งพงิเพยีงสว่นใดสว่นหนึ�ง
เท่านั �น

ความเสี�ยงจากแรงงานและการจดัจ้างผู้รบัเหมา

 ในปัจจุบนัธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์การสรรหาแรงงานและผูร้บัเหมาประสบปัญหาที�มคีวาม
พรอ้มและมศีกัยภาพสงูประสบปัญหาเป็นอยา่งมาก เนื�องจากการดาํเนินธรุกจิในประเภทดงักลา่วมจีาํนวนมาก 
รวมไปถงึการแขง่ขนัที�ความสงูขึ�น อกีทั �งบรษิทัฯ มชีื�อเสยีงในวงการพฒันาอสงัหารมิทรพัยไ์มน่านนกั ทาํให้
ผูร้บัเหมาอาจขาดความเชื�อมั �นในการดาํเนินงานรว่มกนั หากเปรยีบเทยีบกบับรษิทัฯ อื�นๆที�มชีื�อเสยีงมา
อย่างยาวนาน อกีทั �งโครงการที�อยู่ในขั �นตอนการพฒันานั �นอยู่ในพื�นที�ต่างจงัหวดัเป็นหลกั การเดนิทางมี
ระยะเวลานาน สง่ผลใหก้ารแรงงานและผูร้บัเหมาอาจไมใ่หค้วามสนใจหากเปรยีบเทยีบกบัการรบังานภายใน
พื�นที�กรงุเทพมหานคร รวมไปถงึโครงการในปัจจบุนัยงัมจีาํนวนน้อย ผูร้บัเหมาอาจเกดิความไมม่ั �นใจวา่จะ
มงีานรองรบัต่อไปในอนาคต ทาํใหก้ารคดัเลอืกผูร้บัเหมาเพื�อทาํดาํเนินงานร่วมกนัเป็นไปไดย้ากมากขึ�น 
ผลที�ตามมาอาจทําใหบ้รษิทัฯ เกดิการก่อสรา้งที�ล่าชา้กว่า และไม่มปีระสทิธภิาพเพยีงพอกบัมาตรฐานที�
บรษิทัฯกาํหนด

 ทางบรษิทัฯ ไดต้ระหนกัถงึปัญหาดงักล่าว โดยสรา้งความน่าเชื�อถอืใหม้ากขึ�น เพื�อใหผู้ร้บัเหมา 
และบรษิทัฯ รบัเหมาก่อสรา้งต่างๆ เกดิความสนใจในการดาํเนินงานรว่มกนั โดยสรา้งความเชื�อมั �นวา่ในอนาคต
จะมโีครงการอยา่งต่อเนื�อง เพื�อดงึดดูผูร้บัเหมาใหด้าํเนินงานรว่มกบับรษิทัฯ
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ความเสี�ยงจากการพึ�งพิงความสาํเรจ็จากโครงการในอนาคต

 เนื�องจากบรษิทัฯ ไดม้บีทบาทในวงการพฒันาอสงัหารมิทรพัยใ์นระยะเวลาไมน่าน อกีทั �งโครงการ
ในปัจจบุนัที�อยูใ่นขั �นตอนการพฒันาการก่อสรา้งไดแ้ก่ INTERCONTINENTAL RESIDENCES HUA HIN 
ซึ�งมเีพยีงโครงการเดยีวเทา่นั �น หากไมน่บัรวมโครงการเดมิที�ไดจ้ากการรบัชว่งต่อหลงัจากการเขา้ซื�อกจิการ 
บรษิทั โฟคสั ดเีวลลอปเมน้ท ์แอนด ์คอนสตรคัชั �น จาํกดั (มหาชน) สง่ผลใหม้คีวามคาดหวงัต่อโครงการ 
INTERCONTINENTAL RESIDENCES HUA HIN เป็นอย่างมาก เพื�อเป็นตวัช่วยสรา้งความเชื�อมั �นใน
มาตรฐานการบรหิารโครงการต่อบุคคลภายนอก อกีทั �งยงัสามารถต่อยอดในการพฒันาโครงการอื�นๆต่อไป

 โดยในปัจจบุนั ทางบรษิทัฯ กาํลงัวางแผนพฒันาโครงการที�จะเกดิขึ�นใหมภ่ายในปี ���� ทั �งโครงการ
แนวราบและโครงการแนวสงู รวมไปถงึทาํการศกึษาแนวทางเพิ�มเตมิในแนวทางการลงทนุในโครงการใหม ่
ซึ�งกําหนดเป็นแผนธุรกจิ โดยวางแผนทั �งในระยะสั �นและระยะยาวใหม้กีารพฒันาโครงการใหม่เพิ�มเตมิ 
ทั �งในสว่นของคอนโดมเินียม และโครงการแนวราบ ตามระยะเวลาที�เหมาะสม เพื�อไมใ่หเ้กดิการพึ�งพงิเพยีง
สว่นใดสว่นหนึ�งเทา่นั �น

ความเสี�ยงจากความผนัผวนทางเศรษฐกิจ

 ภาพรวมเศรษฐกจิในปี ���� ในธรุกจิภาคอสงัหารมิทรพัย ์ที�ผา่นมานั �น ถอืวา่มผีลกระทบในดา้นลบ
ต่อการพฒันาเป็นจาํนวนมาก ทั �งการแขง่ขนัจากหลากหลายบรษิทัฯ ที�ยงัมกีารพฒันาอสงัหารมิทรพัยอ์ยา่ง
ต่อเนื�อง ภาวะเศรษฐกจิที�มกีารชะลอตวั สง่ผลใหล้กูคา้ชาวไทยมคีวามกงัวลในการใชจ้า่ยเพิ�มมากขึ�น และ
ปัญหาจากภาวะเศรษฐกจิโลก ซึ�งทาํใหช้าวต่างชาตมิอีตัราสว่นลดลงเมื�อเทยีบกบัชว่งปีที�ผา่นมา จงึเกดิความเสี�ยง
ที�ยอดขายสนิคา้จะเป็นไปไดย้ากมากขึ�น สง่ผลต่อทกุบรษิทัฯ ในธรุกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์

 บรษิทัฯ มกีารพจิารณาความเป็นไปไดท้ี�จะพฒันาโครงการเพื�อใหอ้ยูร่อดในสภาวะทางเศรษฐกจิ
ในปัจจุบนั ซึ�งไดท้าํการศกึษาสภาวะทางเศรษฐกจิที�อาจจะสง่ผลต่อธุรกจิในระยะยาวและความตอบสนอง
ความตอ้งการของลกูคา้ เพื�อเป็นการเตรยีมความพรอ้มและปรบัตวัต่อสภาวะการณ์ดงักลา่ว บรษิทัฯ ไดใ้ห้
ความสําคญัและศกึษาการพฒันาธุรกิจในรูปแบบต่างๆเพิ�มขึ�น โดยบรษิัทฯ ได้รบัความไว้วางใจจาก 
INTERCONTINENTAL HOTEL GROUP (IHG) ซึ�งเป็นแบรนดพ์ฒันาอสงัหารมิทรพัยท์ี�มชีื�อเสยีงระดบัโลก 
ซึ�งทางบรษิทัฯ ไดท้าํการมกีารพฒันาโครงการ INTERCONTINENTAL RESIDENCES HUA HIN โดย
โครงการดงักล่าวจะสามารถเพิ�มความมั �นใจใหแ้ก่บรษิทัฯ และบุคคลภายนอกไดเ้พิ�มมากขึ�น และสามารถ
เผชญิต่อสภาวะเศรษฐกจิในปัจจุบนัไดเ้ป็นอยา่งดี

ความเสี�ยงจากการการเงิน
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ความเสี�ยงจากความเข้มงวดของสถาบนัการเงิน 

 ในช่วงสภาวะทางเศรษฐกจิในช่วงหลายปีที�ผ่านมานั �นมภีาวะที�หดตวัลง การพจิารณาเพื�อมอบ
สนิเชื�อใหแ้ก่ผูข้อกูเ้พื�อซื�อที�พกัอาศยัจากสถาบนัทางการเงนินั �น มคีวามเขม้งวดสงูมากขึ�นเพื�อเป็นการป้องกนั
ลูกค้าที�ไม่มีความสามารถในการจ่ายชําระ รวมไปถึงการออกมาตรการกํากบัดูแลการปล่อยสนิเชื�อ
อสงัหารมิทรพัย ์(แอลทวี)ี จากธนาคารแหง่ประเทศไทย (ธปท.) เพื�อเป็นการรกัษาเสถยีรภาพทางเศรษฐกจิ 
สง่ผลใหล้กูคา้มกีาํลงัที�จะซื�อหอ้งพกัลดลง สง่ผลโดยตรงรายไดห้ลกัที�จะเกดิขึ�นกบับรษิทัฯ อกีทั �งยงัสง่ผลให้
การสรรหาเงนิทนุเพื�อใชใ้นการบรหิารจากสถาบนัการเงนิเป็นไปไดย้ากมากขึ�น

 บรษิทัฯ ใหค้วามสาํคญัต่อเหตุการณ์ดงักล่าว โดยสรา้งความน่าเชื�อถอืต่อสถาบนัการเงนิต่างๆ 
วา่บรษิทัฯ มคีวามสามารถมากเพยีงพอในการจา่ยชาํระเงนิทนุ โดยมกีารจดัทาํแผนธรุกจิที�เหมาะสมและรดักุม 
รวมไปถงึไดท้าํการสรา้งพนัธมติรทางธุรกจิต่อสถาบนัทางการเงนิหลากหลายแหง่ เพื�อเพิ�มขอ้เสนอใหก้บั
ลกูคา้สาํหรบัการพจิารณาการกูซ้ื�อ และเป็นการอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ลกูคา้ในการตดิต่อเพื�อขอสนิเชื�อ
ไดอ้ยา่งสะดวกมากขึ�น
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ข้อมลูหลกัทรพัยแ์ละผูถื้อหุ้น
ทนุจดทะเบยีนและทนุชาํระแล้ว ณ วนัที� �� ธนัวาคม ����

บรษิทั มทีนุจดทะเบยีน ���,���,��� บาท แบง่เป็นหุน้สามญัจาํนวน ���,���,��� หุน้ มลูคา่หุน้ละ
� บาท ทนุชาํระแลว้ ���,���,��� บาท แบง่เป็นหุน้สามญั ���,���,��� หุน้ มลูคา่หุน้ละ � บาท

 ทั �งนี� บรษิทัไมม่หีุน้ประเภทอื�นนอกจากหุน้สามญัดงักลา่วผูถ้อืหุน้ทกุรายจงึมคีวามเสมอภาค
ในการออกเสยีงคอื � หุน้ ต่อ � เสยีง



ผูถื้อหุ้น

(�) ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ �� อนัดบัแรก ตามทะเบยีนผูถ้อืหุน้ลา่สดุ ณ วนัที� �� กรกฎาคม ���� มดีงันี�

(�) ขอ้ตกลงระหว่างผูถ้อืหุน้ใหญ่

     -ไม่ม-ี

3   บรษิทั รามคําแหง ��� จํากดั

4   นายธนินโชตน์  ตนัตภิณัฑร์กัษ์

�   นางสาวนนัทน์ลนิ ไพบลูยป์รดีี

6   นางสาวกลัยารตัน์  เครอืวลัย์

�   นายสนิโชค  พริโิยทยัสกุล

8   นางสาวอรชร  เจรญิพงศอ์นนัต์

9   นางนภารตัน์  สหินาทกถากุล

10   นางสาวปิยนันท ์ จรญัรตันศรี

ลาํดบัที�           รายชื�อผูถ้อืหุน้     จาํนวนหุน้ที�ถอื (หุน้)      สดัสว่นการถอืหุน้ (%)

�   นางสาวพราวพุธ  ลปิตพลัลภ

�   นายพส ุ ลปิตพลัลภ 226,046,445 35.24

35.24

9.67

2.13

1.50

1.40

1.21

0.79

0.71

0.45

226,046,444

62,000,000

13,679,600

9,634,100

9,000,000

7,744,600

5,062,400

4,525,800

2,890,700

หมายเหตุ :    นายพสุ  ลปิตพลัลภ และ นางสาวพราวพุธ  ลปิตพลัลภ 
                  เป็นกรรมการและกรรมการบรหิารของบรษิทั
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การออกหลกัทรพัยอื์�น

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ

 ใบสาํคญัแสดงสทิธทิี�จะซื�อหุน้สามญัของบรษิทัครั �งที� � (PROUD-W2) มรีายละเอยีดของ
ใบสาํคญัแสดงสทิธทิี�จดัสรร ดงันี�

ประเภทของใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ : ใบสาํคญัแสดงสทิธทิี�จะซื�อหุน้สามญัที�ออกใหมข่องบรษิทั 
     พราว เรยีล เอสเตท จาํกดั (มหาชน) ครั �งที� � (PROUD-W2)
ชนิด    : ระบุชื�อผูถ้อื และสามารถโอนเปลี�ยนมอืได ้
อายใุบสาํคญัแสดงสทิธ ิ  : � ปี นบัตั �งแต่วนัที�ออก
จาํนวนที�ออกและเสนอขาย   : ��,���,��� หน่วย
ราคาเสนอขายต่อหน่วย  : หน่วยละ � บาท
อตัราการใชส้ทิธ ิ   : ใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ� หน่วย มสีทิธซิื�อหุน้สามญัได ้� หุน้ 
ราคาการใชส้ทิธ ิ   : �.�� บาทต่อหุน้
ระยะเวลาการใชส้ทิธ ิ  : สามารถใชส้ทิธไิดท้กุวนัทาํการสดุทา้ยของไตรมาส 
     ทั �งนี�การใชส้ทิธคิรั �งสดุทา้ยตอ้งมรีะยะเวลาการแจง้ความจาํนง
     ในการใชส้ทิธคิรั �งสดุทา้ยเป็นระยะเวลา �� วนัก่อนวนัใชส้ทิธิ
     ครั �งสดุทา้ย โดยวนัที�ใชส้ทิธคิรั �งสดุทา้ยจะตอ้งไมเ่กนิวนัที�
     ครบกาํหนดอายขุองใบสาํคญัแสดงสทิธิ

ณ วนัที� �� ธนัวาคม ���� บรษิทัไมม่ใีบสาํคญัแสดงสทิธทิี�ยงัไมไ่ดใ้ชส้ทิธคิงเหลอื เนื�องจากใบสาํคญัแสดงสทิธิ
ครบกาํหนดใชส้ทิธวินัสดุทา้ยแลว้เมื�อวนัที� � กรกฎาคม ����  (พ.ศ. ���� : คงเหลอืจาํนวน ��,���,��� หน่วย)

 การเปลี�ยนแปลงเกี�ยวกบัใบสาํคญัแสดงสทิธิ

1. เมื�อวนัที� �� พฤษภาคม ���� บรษิทัมกีารปรบัสทิธ ิ(ปรบัราคาและอตัราการใชส้ทิธ)ิ โดยมผีลการ
ปรบัสทิธดิงักลา่วในวนัที� �� พฤษภาคม ����

  ราคาการใชส้ทิธเิดมิ (บาท/หุน้) �.��

  ราคาการใชส้ทิธใิหม่ (บาท/หุน้) �.���

  อตัราการใชส้ทิธเิดมิ (หน่วย : หุน้) � : �

  อตัราการใชส้ทิธใิหม่ (หน่วย : หุน้) � : �.���

�. เมื�อวนัที� �� พฤษภาคม ���� บรษิทัมกีารเปลี�ยนแปลงชื�อยอ่ใหมจ่าก FOCUS-W2 เป็น PROUD-W2

 ใบสาํคญัแสดงสทิธจิาํนวน �,���,��� หน่วย ไดร้บัการจดัสรรเพื�อเสนอขายใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้รหิาร
และพนักงานของบรษิทัตามโครงการเสนอขายหลกัทรพัย์ต่อกรรมการ ผู้บรหิารและพนักงานของบรษิทั 
(ESOP-WARRANT) ในราคาเสนอขายหน่วยละ � บาท อายใุบสาํคญัแสดงสทิธ ิ� ปี นบัแต่วนัที�ออกใบสาํคญั
แสดงสทิธ ิโดยมรีาคาการใชส้ทิธคิงที�เท่ากบั �.�� บาทต่อหน่วย และมอีตัราการใชส้ทิธ ิ� หน่วยใบสําคญั
แสดงสทิธมิสีทิธซิื�อหุน้สามญัได ้� หุน้ โดยจดัสรรมาจากหุน้สามญัใหม่จํานวนไม่เกนิ �,���,��� หุน้ เพื�อ
รองรบัการใชส้ทิธ ิซึ�งมรีายละเอยีดระยะเวลาการใชส้ทิธดิงันี�
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลย้อนหลงั

 - ระยะเวลาการใชส้ทิธกิาํหนดเริ�มใชส้ทิธคิรั �งแรกไดเ้มื�อครบกาํหนด � ปีนบัแต่วนัที�ออกใบสาํคญั
               แสดงสทิธ ิและวนัใชส้ทิธคิรั �งสดุทา้ยคอืวนัครบกาํหนดอายขุองใบสาํคญัแสดงสทิธ ิโดยมสีดัสว่น
               การใชส้ทิธดิงันี�

 - ภายในกําหนดปีที�สอง อาจใชส้ทิธซิื�อหุน้สามญัไดใ้นอตัราส่วนไม่เกนิกว่ารอ้ยละ ��

 - ภายในกําหนดปีที�สาม อาจใชส้ทิธซิื�อหุน้สามญัไดใ้นอตัราส่วนไม่เกนิกว่ารอ้ยละ ��

 - ภายในกําหนดปีที�สี� อาจใชส้ทิธซิื�อหุน้สามญัไดใ้นอตัราส่วนไม่เกนิกว่ารอ้ยละ ��

 - ภายในกําหนดปีที�หา้ อาจใชส้ทิธซิื�อหุน้สามญัไดใ้นอตัราส่วนไม่เกนิกว่ารอ้ยละ ��

และยงัสามารถใชส้ทิธไิดใ้นวนัทาํการสดุทา้ยของเดอืนมนีาคม มถุินายน กนัยายน และธนัวาคม ของทุกปี
  
 ทั �งนี�ที�ประชมุสามญัผูถ้อืหุน้มมีตเิหน็ชอบ ใหค้ณะกรรมการบรษิทัสามารถมอบอาํนาจใหป้ระธาน
กรรมการบรหิาร หรอืกรรมการผูจ้ดัการ หรอืบุคคลใด ๆ ที�ไดร้บัมอบหมาย กาํหนดวนัใหส้ทิธ ิขอ้กาํหนด 
เงื�อนไขและรายละเอยีดอื�น ๆ ที�จาํเป็นสาํหรบัและที�เกี�ยวขอ้งกบัการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธิ
ตามโครงการเสนอขายหลกัทรพัยต่์อกรรมการ ผูบ้รหิารและพนักงานของบรษิทั (ESOP-WARRANT)

 ตามมตทิี�ประชมุคณะกรรมการของบรษิทั เมื�อวนัที� �� กุมภาพนัธ ์���� ไดม้มีตใิหย้กเลกิการออก
และเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธทิี�จะซื�อหุน้สามญัของบรษิทัใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้รหิารและพนกังานของบรษิทั
ตามโครงการเสนอขายหลกัทรพัย์ต่อกรรมการ ผูบ้รหิารและพนักงานของบรษิทั (ESOP-WARRANT) 
จาํนวน �,���,��� หน่วย และไดผ้า่นการอนุมตัจิากที�ประชมุสามญัผูถ้อืหุน้เมื�อวนัที� �� เมษายน ���� แลว้
  
�. เมื�อวนัที� � กรกฎาคม ���� (วนัที�ครบกาํหนดใชส้ทิธวินัสดุทา้ย) ผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธ ิPROUD-W2
ไดใ้ชส้ทิธซิื�อหุน้สามญัเพิ�มทนุของบรษิทัฯตามใบสาํคญัแสดงสทิธจิาํนวน �� หน่วย โดยจดัสรรเป็นหุน้สามญั
เพิ�มทนุจาํนวน �� หุน้ มลูคา่ที�ตราไวหุ้น้ละ � บาท ในราคาการใชส้ทิธหิุน้ละ �.��� บาท บรษิทัฯไดร้บัเงนิ
จากการใชส้ทิธซิื�อหุน้สามญัเพิ�มทนุจาํนวน ��� บาท และบรษิทัฯไดด้าํเนินการจดทะเบยีน  การเพิ�มทนุชาํระ
แลว้ดงักลา่วกบักระทรวงพาณชิยเ์มื�อวนัที� �� กรกฎาคม ����

บรษิทัจะจา่ยเงนิปันผลไมน้่อยกวา่รอ้ยละ �� ของกาํไรสทุธหิลงัหกัภาษแีละหลงัหกัสาํรองตามกฎหมาย โดย
คณะกรรมการบรษิทัจะพจิารณาการจา่ยเงนิปันผลโดยคาํนึงถงึผลประโยชน์ต่อผูถ้อืหุน้เป็นหลกั เชน่ การสาํรอง
เงนิไวเ้พื�อลงทนุในอนาคต การสาํรองเงนิไวเ้พื�อจา่ยชาํระคนืเงนิกูย้มื หรอืเป็นเงนิทนุหมนุเวยีนภายในบรษิทั

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล

�. กาํไร (ขาดทนุ) สทุธิ (��.��) ลา้นบาท

���.�� ลา้นบาท

ไม่มีการจ่ายเงินปันผล ไม่มีการจ่ายเงินปันผล ไม่มีการจ่ายเงินปันผล

ไม่มีการจ่ายเงินปันผล ไม่มีการจ่ายเงินปันผล ไม่มีการจ่ายเงินปันผล

ไม่มีการจ่ายเงินปันผล ไม่มีการจ่ายเงินปันผล ไม่มีการจ่ายเงินปันผล

(��.��) ลา้นบาท

���.�� ลา้นบาท

(��.��) ลา้นบาท

���.�� ลา้นบาท�. จาํนวนหุน้ที�เรยีกชาํระแลว้

�. เงนิปันผลจา่ยอตัราต่อหุน้

�. รวมเป็นเงนิจา่ยปันผลทั �งสิ�น

�. สดัสว่นการจา่ยเงนิปันผล

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562
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ข้อมลูทั �วไปและข้อมลูสาํคญัอื�น

 ข้อมลูบริษทัหลกั

 ชื�อบริษทั  : บรษิทั พราว เรยีล เอสเตท จํากดั(มหาชน)

 ชื�อย่อหลกัทรพัย ์ : PROUD

 ประเภทธรุกิจ  : ประกอบธรุกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์

 เลขทะเบยีนบริษทั : 0107545000331

 ทนุจดทะเบยีน : ���,���,��� หุน้   ณ วนัที� �� ธนัวาคม ����

 ทนุชาํระแล้ว  : ���,���,��� บาท ณ วนัที� �� ธนัวาคม ����

 ชนิดของหุ้น  : หุน้สามญั 

 มลูค่าหุ้น  : หุน้ละ � บาท

 ที�ตั �งสาํนักงานใหญ่ : เลขที� ��� อาคารตน้สนทาวเวอร ์ชั �น � 
     ถนนเพลนิจติ  แขวงลุมพนีิ  เขตปทมุวนั 
     กรงุเทพฯ �����

 โทรศพัท ์  : 0-2035-0999

 โทรสาร  : 0-2035-0998

 เวบ็ไซตบ์ริษทั  : WWW.PROUDREALESTATE.CO.TH

 จดทะเบยีนใน MAI : วนัที� � ตุลาคม ����
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ชื�อบรษิทั    : บรษิทั หวัหนิ อลัฟ่า �� จํากดั
ประเภทธุรกจิ   : ประกอบธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์
เลขทะเบยีนบรษิทั   : �������������
ทุนจดทะเบยีน   : ���,��� หุน้ ณ วนัที� �� ธนัวาคม ����
ทุนชําระแลว้   : ��,���,��� บาท ณ วนัที� �� ธนัวาคม ����
ชนิดของหุน้   : หุน้สามญั 
มลูค่าหุน้    : หุน้ละ ��� บาท

ที�ตั �ง    : เลขที� ��� อาคารตน้สนทาวเวอร ์ชั �น � ถนนเพลนิจติ
     แขวงลุมพนีิ  เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ �����
สดัส่วนการถอืหุน้   : ��.��%

ชื�อบรษิทั    : บรษิทั หวัหนิ สกาย ลฟิวิ�ง จํากดั
ประเภทธุรกจิ   : ประกอบธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์
เลขทะเบยีนบรษิทั   : �������������
ทุนจดทะเบยีน   : ��,��� หุน้ ณ วนัที� �� ธนัวาคม ����
ทุนชําระแลว้   : ���,��� บาท ณ วนัที� �� ธนัวาคม ����
ชนิดของหุน้   : หุน้สามญั 
มลูค่าหุน้    : หุน้ละ ��� บาท

ที�ตั �ง    : เลขที� ��� อาคารตน้สนทาวเวอร ์ชั �น � ถนนเพลนิจติ
     แขวงลุมพนีิ  เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ �����
สดัส่วนการถอืหุน้   : ��.��%

บคุคลอ้างอิงอื�นๆ

นายทะเบยีนหลกัทรพัย ์ : บรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จํากดั
    เลขที� �� ถนนรชัดาภเิษก แขวงดนิแดง 
    เขตดนิแดง กรุงเทพฯ �����
    โทรศพัท ์�-����-���� , โทรสาร �-����-����

ผูส้อบบญัช ี  : ผูส้อบบญัชสีาํหรบัรอบปีบญัชสีิ�นสุด ณ วนัที� �� ธนัวาคม ����
    นางสาวศริวิรรณ สุรเทพนิทร์

    ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต ทะเบยีนเลขที� ����

    บรษิทั สาํนักงาน อวีาย จํากดั
    ���/���-��� อาคารเลครชัดา ชั �น �� ถนนรชัดาภเิษก 
    แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร �����
    โทรศพัท ์�-����-���� , โทรสาร �-����-����-��

ขอ้มลูนิตบุิคคลที�บรษิทัถอืหุน้ตั �งแต่รอ้ยละ �� ขึ�นไปของจํานวนหุน้ที�จําหน่ายไดแ้ลว้ทั �งหมด
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คณะกรรมการบริษทั
ณ �� ธนัวาคม ����

1

2
4

6
8

3

5
7

1
กรรมการอสิระ
ประธานคณะกรรมการบรษิทั
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน

นายอนุวฒัน์ เมธีวิบลูวฒิุ

2
รองประธานคณะกรรมการบรษิทั
ประธานกรรมการบรหิาร

นายวีรพงศ ์ไชยเพิ�ม

3
กรรมการบรษิทั
กรรมการบรหิาร

นายพส ุลิปตพลัลภ

4
กรรมการบรษิทั
กรรมการบรหิาร

นางสาวพราวพธุ ลิปตพลัลภ

5
กรรมการบรษิทั
กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน

นายอนุชา สิหนาทกถากลุ

6
กรรมการอสิระ
กรรมการบรษิทั
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน

นายภมิูพฒัน์ สินาเจริญ

7
กรรมการอสิระ
กรรมการบรษิทั
กรรมการตรวจสอบ

นางสาวอญัชลี บญุทรงษีกลุ

8
กรรมการบรษิทั

นายไพสิฐ แก่นจนัทน์
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คณะผูบ้ริหารบริษทั
ณ �� ธนัวาคม ����

รกัษาการกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
และ ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่
สายงานพฒันาโครงการ

นายจนัทร จนัทราทิพย์

ผูอ้าํนวยการแผนกการตลาด 

นายจิรวฒัน์  เกตแุสง

ผูอ้าํนวยการแผนกขาย

นางสาวนลินฉัตร ์ บตุรเลิศวิเศษฐีฐะ 

ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่
สายงานการเงนิและบญัชี

นางสาวบษุบง พนัธุส์วสัดิ�

ผูอ้าํนวยการอาวโุสแผนกพฒันาธรุกจิ
และกลยทุธ์

นางสาวอโณทยั วรสนุทรารมณ์
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รายละเอียดเกี�ยวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร และเลขานุการบริษทั

วนัที�ได้รบัแต่งตั �งเป็นกรรมการ :  �� พฤษภาคม ����

ตาํแหน่ง :    กรรมการอสิระ, ประธานคณะกรรมการบรษิทั, 
     ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธาน  
     คณะกรรมการ สรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน

การถือหุ้น :    กรรมการ               ไมม่ี

                      คู่สมรส / ผูที้�อยู่กินด้วยกนัฉันสามีภริยา            ไมม่ี

                      บตุรที�ยงัไม่บรรลนิุติภาวะ                 ไมม่ี

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร                     ไมม่ี

คุณวุฒิการศึกษา

• หลกัสตูรรฐัประศาสนศาสตรมหาบณัฑติสาขารฐัประศาสนศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

• เกยีรตนิิยมอนัดบั � สาขานิตศิาสตรจ์ฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

ประวัติการอบรม

• หลักสูตร  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (DAP) รุ่น 104 / 2556 

• หลกัสตูร  หลกัสตูรผูบ้รหิารกระบวนการยตุธิรรมระดบัสงู (บ.ย.ส.) รุน่ที� �� / ����-����

• หลกัสตูร  วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร  วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร รุน่ �� / ���� - ����

• หลกัสตูร  นกัปกครองระดบัสงู สถาบนัดาํรงราชานุภาพ สาํนกังานปลดักระทรวงมหาดไทย รุน่ ��

• หลกัสตูร  นกับรหิารงานที�ดนิระดบัสงู  กรมที�ดนิ รุน่ที� �

ประสบการณ์ทำงาน

การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื�น

���� - ปัจจบุนั กรรมการอสิระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บรษิทั สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จาํกดั (มหาชน)

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการอื�น (ที�ไม่ใช่บริษทัจดทะเบยีน)

���� - ปัจจบุนั กรรมการผูท้รงคณุวฒุดิา้นที�ดนิ   กระทรวงการคลงั

���� - ปัจจบุนั กรรมการกฤษฎกีา    สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา

���� - ปัจจบุนั สมาชกิ     สภานิตบิญัญตัแิหง่ชาติ

���� - ปัจจบุนั รองประธาน และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่บรหิาร  เจรญิโภคภณัฑ ์กรุป๊

ประสบการณ์การทาํงานในองคก์รอื�นๆ (ย้อนหลงั � ปี)

���� - ���� ประธานกรรมการบรษิทั   บรษิทั เจ. เอส. พ.ี พรอ็พเพอรต์ี� จาํกดั (มหาชน)

นายอนุวฒัน์ เมธีวิบลูวฒิุ  (อาย ุ�� ปี)
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วนัที�ได้รบัแต่งตั �งเป็นกรรมการ :  �� พฤษภาคม ����

ตาํแหน่ง :    รองประธานคณะกรรมการบรษิทั และ 

     ประธานกรรมการบรหิาร

การถือหุ้น :    กรรมการ               ไมม่ี

                      คู่สมรส / ผูที้�อยู่กินด้วยกนัฉันสามีภริยา            ไมม่ี

                      บตุรที�ยงัไม่บรรลนิุติภาวะ                 ไมม่ี

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร                     ไมม่ี

คุณวุฒิการศึกษา

• วศิวกรรมศาสตรดุษฎบีณัฑติ สาขาวศิวกรรมสิ�งแวดลอ้ม (วศิวกรรมนํ�าและนํ�าเสยี) สถาบนัเทคโนโลยแีห่งเอเชยี (AIT) 

• วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวศิวกรรมโยธาสาขาวศิวกรรมโยธา (วศิวกรรมสิ�งแวดลอ้ม) มหาวทิยาลยั MISSOURI-ROLLA, 
  สหรฐัอเมรกิา

• วศิวกรรมศาสตรบณัฑติ (วศิวกรรมโยธา) จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

ประวัติการอบรม

• หลกัสตูร  สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (DAP) รุน่ ��� / ����

• หลกัสตูร นกับรหิารระดบัสงูดา้นการพฒันาธุรกจิอุตสาหกรรม และการลงทนุ (IBID) รุน่ที� �

• หลกัสตูร ผูบ้รหิารระดบัสงูดา้นวทิยาการพลงังาน สถาบนัวทิยาการพลงังาน รุน่ที� �

• หลกัสตูร ภมูพิลงัแผน่ดนิ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั รุน่ที�   � / ����

• หลกัสตูร สาํหรบักรรมการบรษิทั (DCP) รุน่ที� ��� / ����

• หลกัสตูร การกาํกบัดแูลกจิการสาํหรบักรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูของรฐัวสิาหกจิ และองคก์ารมหาชน รุน่ที� ��

• ADVANCED SENIOR EXECUTIVE PROGRAM, NORTHWESTERN UNIVERSITY (USA)

• MANAGEMENT DEVELOPMENT PROGRAM, SASIN GRADUATE INSTITUTE OF BUSINESS ADMINISTRATION 
  OF CHULALONGKORN UNIVERSITY

ประสบการณ์ทำงาน

การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื�น

���� - ปัจจบุนั กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ     ธนาคารไอซบีซี ี(ไทย) จาํกดั (มหาชน)

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการอื�น (ที�ไม่ใช่บริษทัจดทะเบยีน)

���� - ปัจจบุนั ผูเ้ชี�ยวชาญพเิศษดา้นการลงทนุอุตสาหกรรมเป้าหมาย    สาํนกังานคณะกรรมการนโยบายเขต
          พฒันาพเิศษภาคตะวนัออก

ประสบการณ์การทาํงานในองคก์รอื�นๆ (ย้อนหลงั � ปี)

���� - ���� กรรมการและผูช้ว่ยเลขานุการ      คณะกรรมการนโยบายการพฒันาระเบยีง
          เศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก
���� - ���� ผูว้า่การ        การนิคมอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย

นายวีรพงศ ์ไชยเพิ�ม  (อาย ุ�� ปี)
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วนัที�ได้รบัแต่งตั �งเป็นกรรมการ :  �� พฤษภาคม ����

ตาํแหน่ง :    กรรมการบรษิทั และกรรมการบรหิาร

การถือหุ้น :    กรรมการ                  ���,���,��� หุน้ (��.��%)

                      คู่สมรส / ผูที้�อยู่กินด้วยกนัฉันสามีภริยา            ไมม่ี

                      บตุรที�ยงัไม่บรรลนิุติภาวะ                 ไมม่ี

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร         พี�ชายของนางสาวพราวพธุ ลปิตพลัลภ

คณุวฒิุการศึกษา

• MSC IN REAL ESTATE INVESTMENT, CASS BUSINESS SCHOOL, UNITED KINGDOM 
• BA BUSINESS MANAGEMENT (FINANCE), SECOND CLASS HONORS , UNIVERSITY OF WESTMINSTER, 
  UNITED KINGDOM 

ประวติัการอบรม

• หลกัสตูร DIRECTOR ACCREDITATION PROGRAM (DAP) จากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

  รุน่ที� ���/����

ประสบการณ์ทาํงาน

การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื�น

-ไมม่-ี

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการอื�น (ที�ไม่ใช่บริษทัจดทะเบยีน)

���� - ปัจจบุนั กรรมการบรษิทั    บรษิทั หวัหนิ อลัฟ่า �� จาํกดั

���� - ปัจจบุนั กรรมการบรษิทั    บรษิทั หวัหนิ สกาย ลฟิวิ�ง จาํกดั

���� - ���� กรรมการบรษิทั    บรษิทั ออรจิิ�น พรอ็พเพอรต์ี� จาํกดั (มหาชน)

���� - ปัจจบุนั กรรมการบรษิทัและผูก้่อตั �ง   บรษิทัหลกัทรพัย์นายหน้าซื�อขายหน่วยลงทุน 
       โรโบเวลธ ์จาํกดั

���� - ปัจจบุนั กรรมการบรษิทั    บรษิทั ไวทว์อเตอร ์เวสต ์เอสอเีอ จาํกดั

���� - ปัจจบุนั กรรมการบรษิทั    บรษิทั วานา นาวา จาํกดั

       บรษิทั พราว กรุป๊ โฮลดิ�ง จาํกดั    

       บรษิทั พราวด ์ฮอสพทิอลติี� จาํกดั

       บรษิทั พราว รสีอรท์ หวัหนิ จาํกดั  

ประสบการณ์การทาํงานในองคก์รอื�นๆ (ย้อนหลงั � ปี)

2558 - 2561 VICE PRESIDENT FICC SALES  เดอะ รอยลั แบงก์ อ๊อฟ สกอตแลนด ์(สงิคโปร์
       และฮอ่งกง) (มหาชน)

2556 - 2558 DIRECTOR FINANCIAL MARKET SALES ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (สงิคโปร)์ จาํกดั 
       (มหาชน)

นายพส ุลิปตพลัลภ  (อาย ุ�� ปี)
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วนัที�ได้รบัแต่งตั �งเป็นกรรมการ :  �� พฤษภาคม ����

ตาํแหน่ง :    กรรมการบรษิทั และกรรมการบรหิาร

การถือหุ้น :    กรรมการ                  ���,���,��� หุน้ (��.��%)

                      คู่สมรส / ผูที้�อยู่กินด้วยกนัฉันสามีภริยา            ไมม่ี

                      บตุรที�ยงัไม่บรรลนิุติภาวะ                 ไมม่ี

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร         น้องสาวของนายพส ุลปิตพลัลภ

คุณวุฒิการศึกษา

• LONDON BUSINESS SCHOOL, UNITED KINGDOM - MSC (DISTINCTION) IN MANAGEMENT

• UNIVERSITY OF OXFORD, UNITED KINGDOM - BA (HONS) IN ECONOMICS AND MANAGEMENT 

ประวัติการอบรม

• หลกัสตูร  สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (DAP) รุน่ ��� / ����

ประสบการณ์ทำงาน

การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื�น

-ไมม่-ี

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการอื�น (ที�ไม่ใช่บริษทัจดทะเบยีน)

���� - ปัจจบุนั  กรรมการบรษิทั   บรษิทั หวัหนิ อลัฟ่า �� จาํกดั

���� - ปัจจบุนั  กรรมการบรษิทั   บรษิทั หวัหนิ สกาย ลฟิวิ�ง จาํกดั

���� - ปัจจบุนั  กรรมการบรษิทั   บรษิทั ไวทว์อเตอร ์เวสต ์เอสอเีอ จาํกดั

���� - ปัจจบุนั  กรรมการบรษิทั   บรษิทั วานา นาวา จาํกดั

���� - ปัจจบุนั  กรรมการบรษิทั   บรษิทั พราว กรุป๊ โฮลดิ�ง จาํกดั    

���� - ปัจจบุนั  กรรมการบรษิทั   บรษิทั พราวด ์ฮอสพทิอลติี� จาํกดั

���� - ปัจจบุนั  กรรมการบรษิทั   บรษิทั พราว รสีอรท์ หวัหนิ จาํกดั  

���� - ปัจจบุนั  กรรมการบรษิทั   บรษิทั หวัหนิ แอสเสท จาํกดั

ประสบการณ์การทาํงานในองคก์รอื�นๆ (ย้อนหลงั � ปี)

-ไมม่-ี

นางสาวพราวพธุ ลิปตพลัลภ  (อาย ุ�� ปี)
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คุณวุฒิการศึกษา

• ปรญิญาโท สาขาบรหิารธรุกจิ (การเงนิ), UNIVERSITY OF HOUSTON, TEXAS ประเทศสหรฐัอเมรกิา

• ปรญิญาตร ีสาขาบญัชแีละการบรหิาร, HOUSTON BAPTIST UNIVERSITY, TEXAS ประเทศสหรฐัอเมรกิา

ประวัติการอบรม

• สมาชกิผูท้รงคณุวฒุอิาวโุส (FELLOW MEMBER) รุน่ที� �/����

• หลกัสตูร สาํหรบักรรมการบรษิทั (DCP) รุน่ที� �/����

ประสบการณ์ทำงาน

การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื�น

���� - ปัจจบุนั  กรรมการและ        บรษิทั อมตะ คอรอ์เรชั �น จาํกดั (มหาชน)
   ประธานกรรมการตรวจสอบ

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการอื�น (ที�ไม่ใช่บริษทัจดทะเบยีน)

���� - ปัจจบุนั กรรมการบรษิทั
        

���� - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ
            

���� - ปัจจบุนั กรรมการบรษิทั
             

���� - ปัจจบุนั กรรมการ 

���� - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ

���� - ปัจจบุนั กรรมการบรษิทั

             

             

             

             

             

นายอนุชา สิหนาทกถากลุ  (อาย ุ�� ปี)

วนัที�ได้รบัแต่งตั �งเป็นกรรมการ :  �� พฤษภาคม ����

ตาํแหน่ง :    กรรมการบรษิทั และกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน

การถือหุ้น :    กรรมการ               ไมม่ี

                      คู่สมรส / ผูที้�อยู่กินด้วยกนัฉันสามีภริยา            ไมม่ี

                      บตุรที�ยงัไม่บรรลนิุติภาวะ                 ไมม่ี

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร                     ไมม่ี
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บรษิทั พฒันาอสงัหารมิทรพัย์เพื�อการอุตสาหกรรม
ระยอง  (ไทย-จนี) จาํกดั

บรษิทั โฟคสั เวก คอรป์อเรชั �น จาํกดั
บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(ระยอง) � จาํกดั

บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(ระยอง) � จาํกดั
บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(ระยอง) � จาํกดั

บรษิทั ไรอ่าทติย ์จาํกดั

บรษิทั ดาตา้ อนิโมชั �น จาํกดั

บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์จาํกดั

บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์� จาํกดั

บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์� จาํกดั

บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์� จาํกดั

บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์� จาํกดั

บรษิทั อมตะ เพาเวอร ์(ระยอง) จาํกดั



ประสบการณ์ทำงาน ( ต่อ )

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการอื�น (ที�ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน)

���� - ปัจจบุนั  กรรมการบรษิทั  บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(ระยอง) � จาํกดั

      บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(ระยอง) � จาํกดั

���� - ปัจจบุนั  รองประธานกรรมการ  บรษิทั อมตะ วอเตอร ์จาํกดั

���� - ปัจจบุนั  กรรมการบรษิทั  บรษิทั อมตะ เอเซยี จาํกดั

      บรษิทั อมตะ ซมัมทิ เรดดี� บลิท ์จาํกดั

      บรษิทั ��� พรอ็พเพอรต์ี� จาํกดั

���� - ปัจจบุนั  กรรมการบรษิทั  บรษิทั โฟคสั เอนไวรอนเมนทลั จาํกดั

���� - ปัจจบุนั  กรรมการบรษิทั  บรษิทั แคปปิตลัโฟคสั จาํกดั

���� - ปัจจบุนั  กรรมการบรษิทั  บรษิทั มนูแดนซ ์ดเีวลลอปเมน้ท ์จาํกดั

ประสบการณ์การทาํงานในองคก์รอื�นๆ (ย้อนหลงั � ปี)

���� - ����  ประธานกรรมการและ  บรษิทั โฟคสั ดเีวลลอปเมน้ท ์แอนด ์คอนสตรคัชั �น 
   ประธานกรรมการบรหิาร จาํกดั (มหาชน)
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วนัที�ได้รบัแต่งตั �งเป็นกรรมการ :  � ตุลาคม ����

ตาํแหน่ง :    กรรมการบรษิทั

การถือหุ้น :    กรรมการ               ไมม่ี

                      คู่สมรส / ผูที้�อยู่กินด้วยกนัฉันสามีภริยา            ไมม่ี

                      บตุรที�ยงัไม่บรรลนิุติภาวะ                 ไมม่ี

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร                     ไมม่ี

นายไพสิฐ แก่นจนัทน์  (อาย ุ�� ปี)

หมายเหตุ  : นายไพสฐิ แก่นจนัทน์ ลาออกจากตําแหน่งกรรมการผูจ้ดัการใหญ่, กรรมการบรหิาร และเลขานุการบรษิทั 

                  โดยมผีลตั �งแต่วนัที � � ธนัวาคม ���� เป็นต้นไป

คุณวุฒิการศึกษา

• ปรญิญาโท/บรหิารธุรกจิ สถาบนับณัฑติบรหิารธุรกจิศศนิทรแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
• ปรญิญาโท/รฐัศาสตร ์WESTERN MICHIGAN UNIVERSITY MICHIGAN
• ปรญิญาโท/บรหิารการพฒันา WESTERN MICHIGAN UNIVERSITY MICHIGAN
• ปรญิญาตร/ีรฐัศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม

• RISK MANAGEMENT COMMITTEE PROGRAM (RMP) รุน่ที� �/����
• 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
• หลกัสตูร สาํหรบักรรมการบรษิทั (DCP) รุ่นที� ��/����
• นักบรหิารระดบัสงูธรรมศาสตรเ์พื�อสงัคม รุ่น � (นมธ. �)

ประสบการณ์ทำงาน

การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื�น

���� - ปัจจบุนั กรรมการอสิระและประธานกรรมการตรวจสอบ    บรษิทัหลกัทรพัย ์เออซี ีจาํกดั (มหาชน)

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการอื�น (ที�ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน)

���� - ปัจจบุนั กรรมการ          บรษิทั เอไอเอม็ เรยีลเอสเตท แมนเนจเมน้ท ์จํากดั
���� - ปัจจบุนั กรรมการผูท้รงคณุวฒุดิา้นวชิาการ       คณะพาณชิยศาสตรแ์ละการบญัช ี
            มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  ประจาํโครงการอสงัหารมิทรพัย์

���� - ปัจจบุนั ผูก้่อตั �งและผูใ้หค้าํปรกึษาหลกั        บรษิทั ฮอสพแิทลลทิ ีแอดไวซอรี� เซอรว์สิ จาํกดั

ประสบการณ์การทาํงานในองคก์รอื�นๆ (ย้อนหลงั � ปี)

���� - ���� ประธานเจา้หน้าที�บรหิาร / กรรมการ /       บรษิทั แกรนด ์แอสเสท โฮเทลล ์แอนด ์พรอพเพอรต์ี�
  กรรมการบรหิาร          จาํกดั (มหาชน)
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วนัที�ได้รบัแต่งตั �งเป็นกรรมการ :  �� พฤษภาคม ����

ตาํแหน่ง :    กรรมการอสิระ, กรรมการบรษิทั, กรรมการตรวจสอบ, 
     กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน

การถือหุ้น :    กรรมการ               ไมม่ี
                      คู่สมรส / ผูที้�อยู่กินด้วยกนัฉันสามีภริยา            ไมม่ี
                      บตุรที�ยงัไม่บรรลนิุติภาวะ                 ไมม่ี

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร                     ไมม่ี

คุณวุฒิการศึกษา

• ปรญิญาโทบรหิารธรุกจิ THUNDERBIRD SCHOOL OF GLOBAL MANAGEMENT ประเทศสหรฐัอเมรกิา

• ปรญิญาตรสีาขาเศรษฐศาสตรม์หาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม

• หลกัสตูร DIRECTOR ACCREDITATION PROGRAM (DAP) จากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) รุน่ที� ��/����

• หลกัสตูร COMPANY SECRETARY PROGRAM (CSP) จากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) รุน่ที� ��/����

• LEADING IN DISRUPTIVE WORLD (INNOVATION), STANFORD UNIVERSITY, USA

• DESIGN THINKING, STANFORD UNIVERSITY

• หลกัสตูร STRATEGIC BOARD MASTER CLASS (SBM) จากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) รุน่ที� �/����

ประสบการณ์ทำงาน

การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื�น

���� - ปัจจบุนั กรรมการบรษิทั และ กรรมการตรวจสอบ  บรษิทั ฟอรจ์นู พารท์ อนิดสัตรี� จาํกดั (มหาชน)

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการอื�น (ที�ไม่ใช่บริษทัจดทะเบยีน)

���� - ปัจจบุนั กรรมการ           องคก์ารสุรา กรมสรรพสามติ กระทรวงการคลงั

ประสบการณ์การทาํงานในองคก์รอื�นๆ (ย้อนหลงั � ปี)

���� - ���� รองประธานกรรมการบรหิาร   บรษิทั พทีจี ีเอน็เนอย ีจาํกดั (มหาชน)

���� - ���� รองกรรมการผูอ้าํนวยการ สายงานทรพัยากรบุคคล/ บรษิทั เอพ ี(ไทยแลนด)์ จาํกดั (มหาชน)
  ผูช้ว่ยกรรมการผูอ้าํนวยการ สายการเงนิและการบญัชี

 

นายภมิูพฒัน์ สินาเจริญ  (อาย ุ�� ปี)
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วนัที�ได้รบัแต่งตั �งเป็นกรรมการ :  �� พฤษภาคม ����

ตาํแหน่ง :    กรรมการอสิระ, กรรมการบรษิทั และกรรมการตรวจสอบ

การถือหุ้น :    กรรมการ               ไมม่ี

                      คู่สมรส / ผูที้�อยู่กินด้วยกนัฉันสามีภริยา            ไมม่ี

                      บตุรที�ยงัไม่บรรลนิุติภาวะ                 ไมม่ี

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร                     ไมม่ี

นางสาวอญัชลี บญุทรงษีกลุ  (อาย ุ�� ปี)

คุณวุฒิการศึกษา

• วทิยาศาสตรม์หาบณัฑติสาขาการเงนิ มหาวทิยาลยัเซนตห์ลุยส์

• ปรญิญาตรบีรหิารธุรกจิสาขาการเงนิ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

ประวัติการอบรม

• หลกัสตูร  ACADEMY OF BUSINESS CREATIVITY สถาบนัพฒันาความคดิสรา้งสรรคเ์ชงิธุรกจิ มหาวทิยาลยัศรปีทุม 
  รุน่ที� �/����

• หลกัสตูร ผูบ้รหิารระดบัสงู สถาบนัวทิยาการตลาดทุน รุ่นที� ��/����

• หลกัสตูร ผูบ้รหิารระดบัสงูดา้นวทิยาการพลงังาน สถาบนัวทิยาการพลงังาน รุ่นที� ��

ประสบการณ์ทำงาน

การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื�น

-ไมม่-ี

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการอื�น (ที�ไม่ใช่บริษทัจดทะเบยีน)

���� - ปัจจบุนั MD & HEAD, GLOBAL BANKING, THAILAND ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จาํกดั (มหาชน)

ประสบการณ์การทาํงานในองคก์รอื�นๆ (ย้อนหลงั � ปี)

2558 - 2560 MD & HEAD, FINANCIAL MARKETS, THAILAND ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จาํกดั (มหาชน)

2555 - 2558 MD & HEAD, CORPORATES, THAILAND ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จาํกดั (มหาชน)
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ตาํแหน่ง :    รกัษาการกรรมการผูจ้ดัการผูจ้ดัการใหญ่,เลขานุการบรษิทั
     และ ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายงานพฒันาโครงการ

การถือหุ้น :    ผูบ้ริหาร                ���,��� หุน้
                      คู่สมรส / ผูที้�อยู่กินด้วยกนัฉันสามีภริยา     ไมม่ี
                      บตุรที�ยงัไม่บรรลนิุติภาวะ          ไมม่ี

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร              ไมม่ี

คุณวุฒิการศึกษา

• ปรญิญาโท บรหิารธรุกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์

• ปรญิญาตร ีคณะวศิวกรรมศาตร ์มหาวทิยาลยัเกษตรศาตร์

ประสบการณ์ทำงาน
���� - ปัจจุบนั  ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  บรษิทั พราว เรยีล เอสเตท จํากดั (มหาชน)
   สายงานพฒันาโครงการ

���� - ปัจจุบนั  กรรมการบรษิทั   บรษิทั หวัหนิ อลัฟ่า �� จํากดั

���� - ปัจจุบนั  กรรมการบรษิทั   บรษิทั หวัหนิ สกาย ลฟิวิ�ง จํากดั

���� - ����  กรรมการผูจ้ดัการ   บรษิทั พารค์ ออรจิิ�น จํากดั

���� - ����  ผูอ้ํานวยการฝ่ายพฒันาโครงการ บรษิทั พราว เรสซเิดน้ท ์จํากดั

���� - ����  รองผูอ้ํานวยการฝ่ายบรหิารโครงการ บรษิทั นารายณ์ พรอ็พเพอตี� จํากดั

���� - ����  ผูอ้ํานวยการฝ่ายพฒันาโครงการ บรษิทั พลสั พรอ็พเพอตี� จํากดั

นายจนัทร จนัทราทิพย ์  (อาย ุ�� ปี)

หมายเหตุ : นายจนัทร  จนัทราทพิย ์ไดร้บัแต่งตั �งเขา้ดาํรงตาํแหน่งรกัษาการกรรมการผูจ้ดัการผูจ้ดัการใหญ่และเลขานุการ

    บรษิทั  โดยมผีลตั �งแต่วนัที � � ธนัวาคม ���� เป็นตน้ไป
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ตาํแหน่ง :    ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายงานการเงนิและบญัชี

การถือหุ้น :    ผูบ้ริหาร                          ไมม่ี
                      คู่สมรส / ผูที้�อยู่กินด้วยกนัฉันสามีภริยา            ไมม่ี
                      บตุรที�ยงัไม่บรรลนิุติภาวะ                 ไมม่ี

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร                     ไมม่ี

นางสาวบษุบง พนัธุส์วสัดิ�   (อาย ุ�� ปี)

นางสาวอโณทยั วรสนุทรารมณ์  (อาย ุ�� ปี)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

คุณวุฒิการศึกษา

• ปรญิญาตร ีคณะพาณชิยศาสตรแ์ละการบญัช ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ทำงาน

���� - ปัจจบุนั ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  บรษิทั พราว เรยีล เอสเตท จาํกดั (มหาชน)
  สายงานการเงนิและบญัชี
���� - ���� รกัษาการกรรมการผูจ้ดัการ  บรษิทั เซเวน่ ยทูลิติี�ส ์แอนด ์พาวเวอร ์จาํกดั (มหาชน)
  สายงานบญัชแีละการเงนิ
���� - ���� ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัช ี  บรษิทั เซเวน่ ยทูลิติี�ส ์แอนด ์พาวเวอร ์จาํกดั (มหาชน)
���� - ���� ผูช้ว่ยผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัช ี  บรษิทั โรงแรมเซน็ทรลัพลาซา จาํกดั (มหาชน)
���� - ���� ผูจ้ดัการ II    บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จาํกดั

ตาํแหน่ง :    ผูอ้าํนวยการอาวโุสแผนกพฒันาธรุกจิและกลยทุธ์

การถือหุ้น :    ผูบ้ริหาร                          ไมม่ี
                      คู่สมรส / ผูที้�อยู่กินด้วยกนัฉันสามีภริยา            ไมม่ี
                      บตุรที�ยงัไม่บรรลนิุติภาวะ                 ไมม่ี

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร                     ไมม่ี

คุณวุฒิการศึกษา

• ปรญิญาโท คณะพาณชิยศาสตรแ์ละการบญัช ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
• ปรญิญาตร ีคณะวศิวกรรมศาตร ์มหาวทิยาลยัเกษตรศาตร์

ประสบการณ์ทำงาน

���� - ปัจจบุนั ผูอ้าํนวยการอาวโุส แผนกพฒันาธรุกจิ บรษิทั พราว เรยีลเอสเตท จาํกดั (มหาชน)
  และกลยทุธ์
���� - ���� ผูอ้าํนวยการ ฝ่ายพฒันาธรุกจิ  บรษิทั เฟรแกรนท ์พรอ๊พเพอรต์ี� จาํกดั (มหาชน)
���� - ���� ผูจ้ดัการอาวโุส ฝ่ายพฒันาโคงการและ บรษิทั พฤกษา เรยีลเอสเตท จาํกดั (มหาชน)
  ผลติภณัฑส์ายงานคอนโด
���� - ���� วศิวกรควบคมุตน้ทนุ   บรทั เคพเีค ควอนตติี� เซอรเ์วยเ์ยอร ์(ประเทศไทย) จาํกดั
���� - ���� วศิวกรสาํนกังาน   บรษิทั ด.ีเค.เจ. คอนสรคัชั �น จาํกดั
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ตาํแหน่ง :    ผูอ้าํนวยการฝ่ายการตลาด

การถือหุ้น :    ผูบ้ริหาร                          ไมม่ี
                      คู่สมรส / ผูที้�อยู่กินด้วยกนัฉันสามีภริยา            ไมม่ี
                      บตุรที�ยงัไม่บรรลนิุติภาวะ                 ไมม่ี

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร                     ไมม่ี

นายจิรวฒัน์  เกตแุสง  (อาย ุ�� ปี)

คุณวุฒิการศึกษา

• ปรญิญาตร ีคณะมนุษยศาสตร ์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

ประสบการณ์ทำงาน

���� - ปัจจบุนั ผูอ้าํนวยการ ฝ่ายการตลาด  บรษิทั พราว เรยีลเอสเตท จาํกดั (มหาชน)
���� - ���� ผูอ้าํนวยการ ฝ่ายการตลาด - ขาย บรษิทั ฮาบแิทท กรุป๊ จาํกดั
���� - ���� ผูอ้าํนวยการอาวโุส ฝ่ายการตลาด - ขาย บรษิทั ออรจิิ�น พรอ็พเพอรต์ี� จาํกดั (มหาชน)
���� - ���� ผูอ้าํนวยการ ฝ่ายการตลาด  บรษิทั ทซี ีดเีวลลอปเมนท ์จาํกดั
���� - ���� ผูอ้าํนวยการ ฝ่ายการตลาด - ขาย บรษิทั แปซฟิิค สตาร ์ประเทศไทย จาํกดั
���� - ���� ผูจ้ดัการทั �วไป - การตลาดโครงการ  บรษิทั แมกโนเลยี ควอลติี� ดเีวลอ็ปเมน้ต ์คอรป์อเรชั �น จาํกดั
���� - ���� ผูอ้าํนวยการ ฝ่ายสื�อสารการตลาด บรษิทั อมาร ีเอซ็เทท จาํกดั
���� - ���� ผูจ้ดัการอาวโุส ฝ่ายการตลาด  บรษิทั แปลน เอสเตท จาํกดั
���� - ���� ผูจ้ดัการ ฝ่ายการตลาด  บรษิทั เอน็.ซ.ีเฮา้สซ์ิ�ง จาํกดั (มหาชน)
���� - ���� เจา้หน้าที�การตลาด   บรษิทั ศุภาลยั จาํกดั (มหาชน)

ตาํแหน่ง :    ผูอ้าํนวยการฝ่ายขาย

การถือหุ้น :    ผูบ้ริหาร                          ไมม่ี
                      คู่สมรส / ผูที้�อยู่กินด้วยกนัฉันสามีภริยา            ไมม่ี
                      บตุรที�ยงัไม่บรรลนิุติภาวะ                 ไมม่ี

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร                     ไมม่ี

นางสาวนลินฉัตร ์ บตุรเลิศวิเศษฐีฐะ  (อาย ุ�� ปี)

คุณวุฒิการศึกษา

• ปรญิญาตร ีคณะศลิปศาสตร ์เอก ภาษาองักฤษสื�อสารธรุกจิ โทภาษาจนี มหาวทิยาลยัสยาม

ประสบการณ์ทำงาน

���� - ปัจจบุนั ผูอ้าํนวยการฝ่ายขาย   บรษิทั พราว เรยีล เอสเตท จาํกดั (มหาชน)

���� - ���� ผูอ้าํนวยการฝ่ายขายและตลาด  บรษิทั เอเพก็ซ ์ดเีวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน)

���� - ���� ผูช้ว่ยอาํนวยการฝ่ายขายและตลาด บรษิทัไนทแ์ฟรง้ ชารเ์ตอร ์ประเทศไทย จาํกดั

���� - ���� ผูจ้ดัการฝ่ายขาย   บรษิทัควอลติี� เฮา้ส ์จาํกดั(มหาชน)
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โครงสร้างการจดัการ



 โครงสร้างการจดัการของ บรษิัท พราว เรยีล เอสเตท จํากดั (มหาชน) ประกอบด้วย
คณะกรรมการบรษิทั และ คณะกรรมการชุดย่อย � คณะ คอื คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
บรหิาร และคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษทั

คณะกรรมการการตรวจสอบ

ประธานเจ้าหน้าที�บริหารฝ่ายตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการการบริหาร
คณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน

สายงาน
พฒันาธรุกิจ
และกลยทุธ์

สายงาน
พฒันาและบริหาร

โครงการ

สายงาน
การตลาด
และขาย

สายงาน
การเงินและ

บญัชี

สายงาน
อาํนวยการ
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คณะกรรมการบริษทั พราว เรียล เอสเตท จาํกดั (มหาชน)

 คณะกรรมการบรษิทั ณ วนัที� �� ธนัวาคม ���� ประกอบดว้ยกรรมการจาํนวน � ทา่น ดงันี�

โครงสร้างคณะกรรมการบริษทั

 ณ วนัที� �� ธนัวาคม ���� บรษิทัมคีณะกรรมการของบรษิทัจาํนวน � คน ดงันี�

�.     นายอนุวฒัน์  เมธวีบิลูวฒุ ิ           กรรมการอสิระ, ประธานคณะกรรมการบรษิทั, 
              ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
              และประธานคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน

�.     นายวรีพงศ ์ ไชยเพิ�ม           รองประธานคณะกรรมการบรษิทั และ ประธากรรมการบรหิาร

�.     นายพส ุ ลปิตพลัลภ            กรรมการบรษิทั และกรรมการบรหิาร

�.     นางสาวพราวพธุ  ลปิตพลัลภ             กรรมการบรษิทั และกรรมการบรหิาร

�.     นายอนุชา  สหินาทกถากุล                กรรมการบรษิทั และกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน

�. นายภมูพิฒัน์  สนิาเจรญิ                   กรรมการอสิระ, กรรมการบรษิทั, กรรมการตรวจสอบ, 
                          กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 
�. นางสาวอญัชล ี บุญทรงษกุีล              กรรมการอสิระ, กรรมการบรษิทั และกรรมการตรวจสอบ

�. นายไพสฐิ  แก่นจนัทน์                     กรรมการบรษิทั

ลําดบั รายชื�อ ตําแหน่ง

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

นายอนุวฒัน์  เมธวีบิลูยว์ฒุิ

นายวรีพงศ ์ ไชยเพิ�ม

นายอนุชา  สทิหนาทกถากุล

นายพส ุ ลปิตพลัลภ

นางสาวพราวพธุ  ลปิตพลัลภ

นางสาวอญัชล ี บุญทรงษกุีล

นายภมูพิฒัน์  สนิาเจรญิ

นายไพสฐิ  แก่นจนัทน์

ประธานคณะกรรมการบรษิทั

รองประธานคณะกรรมการบรษิทั

กรรมการบรษิทั

กรรมการบรษิทั

กรรมการบรษิทั

กรรมการบรษิทั

กรรมการบรษิทั

กรรมการบรษิทั

ลําดบั ชื�อ-นามสกุล ตําแหน่ง

หมายเหตุ :  นายไพสฐิ แก่นจนัทน์ ลาออกจากตาํแหน่งกรรมการผูจ้ดัการใหญ่, กรรมการบรหิาร และเลขานุการบรษิทั 
 โดยมผีลตั �งแต่วนัที � � ธนัวาคม ���� เป็นตน้ไป
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หลกัเกณฑก์ารสรรหาและการแต่งตั �งกรรมการบริษทั

 กรรมการบรษิทัมคีุณสมบตัแิละประสบการณ์ตามที�บรษิทัตอ้งการและไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้มตาม
พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. ���� พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ.���� 
และกฎหมายอื�นที�เกี�ยวขอ้ง โดยกรรมการตอ้งมเีวลาอยา่งเพยีงพอ อุทศิความรูค้วามสามารถปฏบิตัหิน้าที�
ใหแ้ก่บรษิทั โดยบรษิทัมหีลกัเกณฑใ์นการคดัเลอืกบุคคลที�จะแต่งตั �งเป็นกรรมการ ตามขอ้บงัคบัของบรษิทั 
โดยสรปุดงันี�
�) กรรมการทุกคนตอ้งมคีณุสมบตัติามที�กาํหนดไวใ้นกฎระเบยีบต่างๆ ตลอดจนมคีณุสมบตัติามที�กาํหนด
   ไวใ้นขอ้บงัคบัของบรษิทั
�) ตอ้งสาํเรจ็การศกึษาอยา่งน้อยชั �นปรญิญาตรใีนสาขาใดกไ็ด้
3) เป็นผูม้คีวามรูใ้นกจิการของบรษิทัและสามารถอุทศิเวลาไดอ้ยา่งเพยีงพอ ตลอดจนใชค้วามรูค้วามสามารถ
    ที�มเีพื�อประโยชน์ของบรษิทั
�)  เป็นผูม้คีวามซื�อสตัยส์จุรติและมคีณุธรรมสงู
�) กรรมการตอ้งไมด่าํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการในบรษิทัที�จดทะเบยีนอื�นๆ เกนิกวา่ � แหง่

กระบวนการในการแต่งตั �งกรรมการ

 คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน เป็นผูส้รรหา
และพจิารณาคดัเลอืก บุคคลที�มคีณุสมบตัเิหมาะสมตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ละ
สอดคลอ้งกบัคุณสมบตัทิี�บรษิทัฯ กําหนด และเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทัฯ พจิารณาแต่งตั �ง หรอืเสนอ
ขออนุมตัจิากทปีระชุมผูถ้อืหุน้ตามขอ้บงัคบัของ บรษิทัฯ ในการสรรหาบุคคลที�มคีุณสมบตัเิหมาะสมนั �น 
จะพจิารณาจากช่องทางดงัต่อไปนี� 

�) การเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอชื�อบุคคลเพื�อเขา้รบัการพจิารณาเลอืกตั �งเป็นกรรมการบรษิทัฯ ล่วงหน้า
   ก่อนการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปีตั �งแต่วนัที� � มกราคม ���� ถงึ �� กุมภาพนัธ ์���� ตามหลกัเกณฑ์
   และเงื�อนไข ซึ�งไดป้ระกาศไวบ้นเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ
�) บุคคลที�ไดร้บัคาํแนะนําจากกรรมการบรษิทัฯ หรอืที�ปรกึษาอสิระภายนอก 
�) เปิดโอกาสใหค้ณะกรรมการแต่ละท่านเสนอชื�อบุคคลที�พจิารณาแลว้เหน็วา่เป็นผูท้ี�เหมาะสม คณะกรรม
   การสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน จะพจิารณาทบทวนทกัษะและคณุลกัษณะของกรรมการ (SKILL AND 
   CHARACTERISTIC) และองคป์ระกอบโดยรวมของคณะกรรมการบรษิทัฯใหส้อดคลอ้งกบักลยุทธแ์ละ
   ทศิทางในการดาํเนินธรุกจิของบรษิทัฯ รวมทั �งพจิารณาความหลากหลาย ทั �งในดา้นของทกัษะ ประสบการณ์
   ความรูค้วามเชี�ยวชาญ ความเป็นอสิระและ ความสามารถเฉพาะดา้นอื�น ๆโดยไมจ่าํกดัอายแุละเพศของ
   กรรมการ

85



วาระการดาํรงตาํแหน่ง

 กาํหนดใหก้รรมการบรษิทัดาํรงตาํแหน่งคราวละ � ปี และเมื�อครบกาํหนดออกตามวาระอาจไดร้บั
การพจิารณาเลอืกตั �งใหเ้ป็นกรรมการบรษิทัต่อไปได้
 ในการประชุมผูถ้อืหุน้สามญัประจาํปีทุกครั �ง ใหก้รรมการบรษิทัออกจากตําแหน่งจาํนวน � ใน � 
ของจาํนวนกรรมการในขณะนั �น ถา้จาํนวนกรรมการจะแบง่ออกใหต้รงเป็นสามสว่นไมไ่ด ้กใ็หอ้อกโดยจาํนวน    
ใกลท้ี�สดุกบัสว่น � ใน �
 กรรมการบรษิทัที�จะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรกและปีที�สองภายหลงัจดทะเบยีนบรษิทันั �นใหจ้บั
สลากกนั ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไปใหก้รรมการบรษิทัคนที�อยู่ในตําแหน่งนานที�สุดนั �นเป็นผูอ้อกจากตําแหน่ง
นอกจากการพน้จากตําแหน่งตามวาระดงักล่าวแลว้ กรรมการบรษิทัอาจพน้จากตําแหน่งเมื�อ
 �) ตาย
 �) ลาออก
 3) ขาดคณุสมบตั ิหรอืมลีกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายวา่ดว้ยบรษิทัมหาชนจาํกดั และ/หรอืกฎหมาย
    วา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
 �) ที�ประชมุผูถ้อืหุน้ลงมตใิหก้รรมการบรษิทัคนใดออกจากตาํแหน่งก่อนถงึคราวออกตามวาระได้
    ดว้ยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสี�ของจาํนวนผูถ้อืหุน้ซึ�งมาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
    และมหีุน้นบัรวมกนัไดไ้มน้่อยกวา่กึ�งหนึ�งของจาํนวนหุน้ที�ถอืโดยผูถ้อืหุน้ที�มาประชมุและมสีทิธิ
    ออกเสยีงลงคะแนน
 �) ศาลมคีาํสั �งใหอ้อก

 กรรมการบรษิทัคนใดจะลาออกจากตําแหน่งให้ยื�นใบลาออกต่อประธานคณะกรรมการบรษิทั
ในกรณทีี�ตาํแหน่งกรรมการบรษิทัวา่งลงเพราะเหตุอื�นนอกจากถงึคราวออกตามวาระใหค้ณะกรรมการบรษิทั
แต่งตั �งบุคคลซึ�งมคีณุสมบตัแิละไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายเขา้เป็นกรรมการบรษิทัแทนในการประชมุ
คณะกรรมการบรษิทัคราวถดัไป เวน้แต่วาระของกรรมการบรษิทัผูน้ั �นจะเหลอืน้อยกวา่ � เดอืน คณะกรรมการ
บรษิทัจะไมแ่ต่งตั �งกรรมการบรษิทัที�วา่งลงทดแทนกไ็ด ้กรรมการบรษิทัที�ไดร้บัการแต่งตั �งทดแทนจะอยูใ่น
ตาํแหน่งไดเ้พยีงเทา่วาระที�ยงัเหลอือยูข่องกรรมการบรษิทัซึ�งตนแทน

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียน

 คณะกรรมการบรษิทัมกีารกาํหนดนโยบายจาํกดัจาํนวนบรษิทัจดทะเบยีนที�กรรมการแต่ละคนดาํรง
ตําแหน่งไดไ้ม่เกนิ � แห่ง โดยไม่มขีอ้ยกเวน้ เนื�องจากพจิารณาแลว้เหน็ว่าเป็นจํานวนที�กรรมการทุกคน
สามารถอุทศิเวลาเขา้ประชุมไดอ้ย่างสมํ�าเสมอ 

 กรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาจไปดาํรงตาํแหน่งกรรมการที�บรษิทัอื�นได ้แต่ตอ้งไมเ่ป็นอุปสรรคต่อการ
ปฏบิตัหิน้าที�กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ของบรษิทัฯ โดยกจิการนั �นตอ้งไมก่่อใหเ้กดิความขดัแยง้ของผลประโยชน์
ต่อบรษิทัฯ
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หน้าที�และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั

�. บรหิารกจิการใหเ้ป็นไปเพื�อประโยชน์ที�ดทีี�สดุแก่ผูถ้อืหุน้ (FIDUCIARY DUTY) โดยยดึถอืแนวปฎบิตัิ
สาํคญั � ประการ คอื
 �.� การปฏบิตัหิน้าที�ดว้ยความรบัผดิชอบ ระมดัระวงัและรอบคอบ (DUTY OF CARE)
 �.� การปฏบิตัหิน้าที�ดว้ยความซื�อสตัยส์จุรติ (DUTY OF LOYALTY)
 �.� การปฏบิตัติามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบรษิทั มตคิณะกรรมการบรษิทัและมตทิี�ประชมุ
      ผูถ้อืหุน้ (DUTY OF OBEDIENCE)
 �.� การเปิดเผยขอ้มลูต่อผูถ้อืหุน้อยา่งถกูตอ้ง ครบถว้น โปรง่ใส ตรวจสอบได ้และทนัเวลา 
      (DUTY OF DISCLOSURE)
�. กาํหนดและทบทวนโครงสรา้งคณะกรรมการในเรื�องจาํนวนกรรมการ สดัสว่นกรรมการอสิระ รวมทั �งคุณสมบตัิ
   ที�หลากหลาย เพื�อใหเ้หมาะสมกบัการดาํเนินธรุกจิของบรษิทั
3. กาํหนดวสิยัทศัน์ พนัธกจิ และกลยทุธใ์นการดาํเนินธรุกจิของบรษิทั โดยมกีารทบทวนและอนุมตัเิป็นประจาํทกุปี
4. พจิารณาแผนในการดาํเนินงาน งบประมาณ เป้าหมาย และนโยบายในการดาํเนินธรุกจิ ตลอดจนพฒันาขดีความ
    สามารถของบรษิทั
�. ตดิตามดแูลใหม้กีารนํากลยทุธข์องบรษิทัไปปฏบิตั ิและตดิตามการวดัผลการดาํเนินงานของบรษิทั โดยกาํหนด
   ใหม้กีารรายงานผลการดาํเนินงานของหน่วยธรุกจิและภาพรวมของบรษิทัอยา่งสมํ�าเสมอ รวมทั �งใหน้โยบายเพื�อ
   การพฒันาและปรบัปรงุการดาํเนินงานของธรุกจิ โดยคาํนึงถงึความปลอดภยัและสขุอนามยั ความรบัผดิชอบต่อ
   สงัคมและสิ�งแวดลอ้ม ตลอดจนการพฒันาพนกังานของบรษิทั
6. อุทศิเวลาและความมานะพยายามใหแ้ก่บรษิทัโดยไมแ่สวงหาผลประโชน์ใหแ้ก่ตนเองหรอืผูอ้ื�น และไมด่าํเนินการ
   ใดๆ ที�เป็นการขดัแยง้หรอืแขง่ขนักบัผลประโยชน์ของบรษิทั
�. จดัการบรษิทัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบรษิทั มตคิณะกรรมการบรษิทั และมตขิองที�
   ประชมุผูถ้อืหุน้ ดว้ยความสจุรติและดว้ยความรบัผดิชอบ ระมดัระวงั รอบคอบเพื�อประโชน์สงูสดุของบรษิทัและ
   เป็นธรรมต่อผูท้ี�เกี�ยวขอ้ง
8. กาํกบัดแูลกจิการบรษิทัใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์
   และตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย เพื�อกาํหนดแนวทางสาํหรบัดาํเนินธรุกจิ กาํกบัดแูลเพื�อทาํใหม้ั �นใจวา่ไดม้ี
   การปฏบิตัติามและเป็นแบบอยา่งในการปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามหลกัการกาํกบัดแูลกจิการและจรรยาบรรณของบรษิทั
9. ส่งเสรมิใหพ้นักงานทุกระดบัมจีติสํานึกในจรยิธรรมและคุณธรรม และปฏบิตัติามหลกัการกํากบัดูแลกจิการ
   จรรยาบรรณ และนโยบายต่อตา้นคอรร์ปัชั �นของบรษิทั และสง่เสรมิใหม้คีวามตระหนกัถงึความสาํคญัของระบบ
   ควบคมุภายใน และการตรวจสอบภายในเพื�อลดความเสี�ยงดา้นการใชอ้าํนาจโดยไมช่อบ และป้องกนัการกระทาํ
   ผดิกฎหมาย
��. ปกป้องสทิธปิระโยชน์ของผูถ้อืหุน้ทั �งรายใหญ่และรายยอ่ยอยา่งเป็นธรรม ตลอดจนสนบัสนุนผูถ้อืหุน้ในการใช้
   สทิธปิกป้องผลประโยชน์ของตนและดแูลใหข้อ้มลูสาํคญัที�ถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส ตรวจสอบไดแ้ละทนัเวลา
��. ตระหนกัถงึบทบาทหน้าที�ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทั เคารพสทิธแิละปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้และผูม้ ี
   สว่นไดเ้สยีทกุฝ่ายอยา่งเป็นธรรมและโปรง่ใส กาํกบัดแูลใหม้กีระบวนการและชอ่งทางในการรบัและจดัการกบัขอ้
   รอ้งเรยีนของผูท้ี�ประสงคจ์ะแจง้เบาะแสหรอืผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุฝ่ายอยา่งมปีระสทิธผิล และเปิดโอกาสใหผู้ม้สีว่นได้
   เสยีทกุฝ่ายสามารถตดิต่อ / รอ้งเรยีนในเรื�องที�อาจเป็นปัญหากบัคณะกรรมการไดโ้ดยตรง
��. พจิารณาแผนพฒันาผูบ้รหิารระดบัสงูและแผนสบืทอดตาํแหน่งกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และกาํกบัดแูลใหม้กีาร
   ประเมนิผลการปฏบิตังิานของผูบ้รหิารระดบัสงู และแผนสบืทอดตาํแหน่งกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และกาํกบัดแูล
   ใหม้กีารประเมนิผลการปฏบิตังิานของผูบ้รหิารระดบัสงูที�มปีระสทิธผิลเป็นประจาํทกุปี และมรีะบบการพจิารณา
   กาํหนดคา่ตอบแทนแก่ผูบ้รหิารระดบัสงู ที�รอบคอบ โปรง่ใส สอดคลอ้งกบัความรบัผดิชอบและผลการดาํเนินงาน
   เพื�อก่อใหเ้กดิแรงจงูใจทั �งในระยะสั �น และระยะยาว
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13. ประเมนิผลการปฏบิตัหิน้าที�ของคณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการชุดยอ่ย และคณะกรรมการแต่ละคน
   เป็นประจาํทกุปี รวมทั �ง ตดิตามผลการประเมนิของคณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการชดุยอ่ยเพื�อพจิารณา
   รว่มกนัในคณะกรรมการบรษิทั และทบทวนแบบประเมนิผลการปฏบิตัหิน้าที�ของกรรมการบรษิทัและกรรมการ
   ชดุยอ่ยเป็นประจาํสมํ�าเสมอ
14. กํากบัดูแลใหม้กีระบวนการสรรหาและเลอืกตั �งบุคคลเป็นกรรมการบรษิทัอย่างโปร่งใส และมกีารกําหนดค่า
   ตอบแทนกรรมการบรษิทัและกรรมการชุดย่อยอย่างเหมาะสม
��. เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบรษิทัและการประชมุผูถ้อืหุน้ เวน้แต่ในกรณทีี�มเีหตุสดุวสิยัโดยกรรมการบรษิทั
   ทราบลว่งหน้าก่อนการประชมุ
��. พฒันาความรูค้วามสามารถในการปฏบิตังิานอยา่งต่อเนื�องเขา้อบรมหรอืเขา้รว่มในหลกัสตูรที�เกี�ยวขอ้งกบัการ
   ปฏบิตัหิน้าที�กรรมการหรอืกจิกรรมสมัมนาที�เป็นการเพิ�มพนูความรูใ้นการปฏบิตังิานอยา่งต่อเนื�องในการปฏบิตัิ
   หน้าที� คณะกรรมการอาจขอคาํปรกึษาจากที�ปรกึษาหรอืผูเ้ชี�ยวชาญภายนอก ในแต่ละเรื�องตามที�จาํเป็นและเหมาะสม

อาํนาจอนุมติัของคณะกรรมการบริษทั 

 คณะกรรมการบรษิทัมอีาํนาจอนุมตังิบประมาณการลงทุนในธุรกจิของบรษิทั โดยไมจ่าํกดัวงเงนิ 
ทั �งนี�เพื�อบรหิารงานใหเ้ป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายที�กาํหนดไว ้โดยมอบหมายใหค้ณะกรรมการบรหิาร
มอีาํนาจหน้าที�ในการปฏบิตังิานต่างๆ ในดา้นการบรหิารธุรกจิ และหน้าที�ความรบัผดิชอบดา้นการบรหิาร
ทรพัยากรบุคคล ตามขอบเขตอาํนาจหน้าที�ของคณะกรรมการบรหิาร ซึ�งการมอบอาํนาจนั �นตอ้งไมม่ลีกัษณะ
เป็นการมอบอาํนาจหรอืมอบอาํนาจชว่งที�ทาํใหค้ณะกรรมการบรหิารหรอืผูร้บัมอบอาํนาจจากคณะกรรมการ
บรหิารสามารถอนุมตัริายการที�ตนหรอืบุคคลที�อาจมคีวามขดัแยง้มสีว่นไดเ้สยี หรอืมคีวามขดัแยง้ทางผล
ประโยชน์อื�นใด ตามขอ้บงัคบัของบรษิทั และที�สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
(ก.ล.ต.) ประกาศกําหนด ทาํรายการกบับรษิทั หรอืบรษิทัยอ่ย ยกเวน้เป็นการอนุมตัริายการที�เป็นไปตาม
นโยบายและหลกัเกณฑ์ที�คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาอนุมตัไิว ้อย่างไรกต็ามอํานาจอนุมตัดิงัต่อไปนี� 
บรษิทั ไดส้งวนไวใ้หเ้ป็นอํานาจอนุมตัขิองคณะกรรมการบรษิทัเท่านั �น 

�. อนุมตัโิครงสรา้งอาํนาจการสั �งจา่ยรายการทางการเงนิ ไดแ้ก่ งบลงทนุ สนิทรพัยถ์าวร ตน้ทนุและคา่ใชจ้า่ย
   เงนิยมืทดรอง ใหผู้บ้รหิารในแต่ละลาํดบั เพื�อใหม้คีวามชดัเจนในการบรหิารตามวงเงนิตั �งแต่ลาํดบัอาํนาจของ
   คณะกรรมการบรหิาร / ประธานเจา้หน้าที�บรหิาร / หวัหน้าสายงาน / ผูอ้าํนวยการฝ่าย / ผูช้ว่ยผูอ้าํนวยการฝ่าย 
2. อนุมตัเิป้าหมาย และแผนการดาํเนินงานทางธรุกจิ ตลอดจนนโยบายที�สาํคญั การบรหิารความเสี�ยง โครงการ
   ลงทุนขนาดใหญ่ การดาํเนินโครงการต่างๆ ที�สาํคญัของบรษิทั 
�. อนุมตัหิรอืใหค้วามเหน็ชอบต่อรายการที�เกี�ยวโยงกนัของบรษิทัและบรษิทัยอ่ยใหเ้ป็นไปตามประกาศขอ้
   กําหนด และแนวทางปฏบิตัทิี�เกี�ยวขอ้งของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย
4. อนุมตัแิต่งตั �งบุคคลที�มคีุณสมบตัเิหมาะสมและไม่มลีกัษณะต้องหา้มตามที�กําหนดในพระราชบญัญตัิ
   บรษิทัมหาชนจํากดั พ.ศ. ���� และกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
   รวมถงึประกาศ ขอ้บงัคบั และ/หรอื ระเบยีบที�เกี�ยวขอ้ง เขา้ดํารงตําแหน่งกรรมการบรษิทั ในกรณีที�
   ตําแหน่งกรรมการบรษิทัว่างลงเพราะเหตุอื�นนอกจากออกตามวาระ 
�. อนุมตักิาํหนดวนัประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปีของบรษิทั 
�. อนุมตัเิรื�องต่างๆ ตามที�กฎหมาย หรอืกฎ ระเบยีบ ที�กาํหนดใหเ้ป็นหน้าที�ของคณะกรรมการบรษิทั
 

88



นโยบายเกี�ยวกบัการประชมุคณะกรรมการ

(1) บรษิทัจะจดัใหม้กีารประชมุคณะกรรมการบรษิทัอยา่งน้อย � ครั �งต่อปี ซึ�งที�ประชมุคณะกรรมการอยา่งน้อย
   หนึ�งครั �งจะหารอืกนัในระหว่างกรรมการอสิระ (INDEPENDENT DIRECTORS) และกรรมการที�ไม่ได้
   เป็นผูบ้รหิาร (NON-EXECUTIVE DIRECTORS) โดยไมม่ฝ่ีายจดัการเขา้รว่มประชมุดว้ย โดยในปี ���� 
   คณะกรรมการบรษิทัไดป้ระชมุกนัเองโดยไมม่ผีูบ้รหิารเขา้รว่มจาํนวน � ครั �ง ในวนัที� � พฤศจกิายน ���� 
   ซึ�งมผีูเ้ขา้รว่มประชุม � คน
(2) คณะกรรมการบรษิทัจะไดร้บัหนงัสอืเชญิประชมุคณะกรรมการเป็นการลว่งหน้าอยา่งน้อย � วนั เวน้แต่
   ในกรณทีี�มเีหตุจาํเป็นเรง่ดว่นเพื�อสทิธปิระโยชน์ของบรษิทั หนงัสอืเชญิประชมุดงักลา่วอาจจะสั �นกวา่ � วนัได้
(�) ประธานคณะกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ จะรว่มกนัพจิารณากําหนดระเบยีบวาระการประชุม
   ในขณะที�กรรมการ แต่ละคนมสีทิธเิสนอเรื�องใด ๆ เพื�อใหท้ี�ประชุมคณะกรรมการพจิารณาไดใ้นกรณีที�
   ประธานคณะกรรมการเป็นผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทั ประธานคณะกรรมการจะหารอืเรื�องระเบยีบวาระ
   การประชมุคณะกรรมการกบัประธานคณะกรรมการตรวจสอบหรอืกรรมการอสิระตามความเหมาะสมดว้ย
(�) จาํนวนองคป์ระชุมขั �นตํ�า ณ ขณะที�คณะกรรมการจะลงมตใินที�ประชุมคณะกรรมการจะตอ้งมกีรรมการ
   อยูไ่มน้่อยกวา่ � ใน � ของจาํนวนกรรมการทั �งหมด
(5) เรื�องที�สาํคญัตอ้งไดร้บัมตเิหน็ชอบของคณะกรรมการไมน้่อยกวา่ �/� ของจาํนวนกรรมการทั �งหมดของบรษิทั
(�) บรษิทัจะจดัทาํรายงานสรปุผลการดาํเนินงานรายเดอืนเพื�อจดัสง่ใหเ้ป็นขอ้มลูแก่กรรมการทุกคน เวน้แต่
   ในเดอืนที�มกีารประชุมคณะกรรมการอยูแ่ลว้

บทบาทหน้าที�และความรบัผิดชอบของประธานคณะกรรมการ

(1) การกาํกบั ตดิตาม และดแูลใหม้ั �นใจไดว้า่การปฏบิตัหิน้าที�ของคณะกรรมการเป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ
   และบรรลุตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัขององคก์ร
(�) การดแูลใหม้ั �นใจวา่ กรรมการทกุคนมสีว่นรว่มในการสง่เสรมิใหเ้กดิวฒันธรรมองคก์รที�มจีรยิธรรม และ
   การกํากบัดแูลกจิการที�ดี
(�) กาํหนดวาระการประชมุคณะกรรมการโดยหารอืรว่มกบักรรมการผูจ้ดัการและมมีาตรการที�ดแูลใหเ้รื�อง
   สาํคญัไดร้บัการบรรจเุป็นวาระการประชมุ ทั �งนี� ในกรณทีี�ประธานกรรมการมตีาํแหน่งเป็นผูบ้รหิารระดบัสงู
   ดว้ย การกําหนดวาระการประชุมคณะกรรมการจะต้องหารอืร่วมกบัประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
   และ/หรอืกรรมการอสิระดว้ย ตามความเหมาะสม
(�) จดัสรรเวลาไวอ้ยา่งเพยีงพอที�ฝ่ายจดัการจะเสนอเรื�องและมากพอที�กรรมการจะอภปิรายประเดน็สาํคญั
   กนัอย่างรอบคอบโดยทั �วกนั รวมทั �ง ส่งเสรมิใหก้รรมการมกีารใชดุ้ลยพนิิจที�รอบคอบ ใหค้วามเหน็ได้
   อย่างเป็นอสิระเพื�อประโยชน์ที�ดทีี�สุดของบรษิทั
(5) เสรมิสรา้งความสมัพนัธอ์นัดรีะหวา่งกรรมการที�เป็นผูบ้รหิารและกรรมการที�ไมเ่ป็นผูบ้รหิาร และระหวา่ง
   คณะกรรมการและฝ่ายจดัการ
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นโยบายและขั �นตอนเกี�ยวกบัการประเมินคณะกรรมการ
นโยบาย

 เพื�อปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามแนวทางของสาํนกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัยข์องประเทศไทยใน
เรื�องเกี�ยวกบัการกาํกบัดแูลกจิการและเพื�อประสทิธภิาพของคณะกรรมการ จงึเป็นการสมควรสาํหรบับรษิทั
ที�จะกาํหนดนโยบายและขั �นตอนเพื�อการประเมนิคณะกรรมการ คณะกรรมการชดุยอ่ย และกรรมการแต่ละคน 
เพื�อดาํเนินการประเมนิเป็นรายปี

 ขั �นตอน
 ขั �นตอนที� �  เลขานุการบรษิทัสง่แบบฟอรม์ประเมนิใหแ้ก่กรรมการทกุคน
 ขั �นตอนที� � กรรมการกรอกแบบฟอรม์ประเมนิ
 ขั �นตอนที� �  กรรมการสง่คนืแบบฟอรม์ประเมนิใหแ้ก่เลขานุการบรษิทั
 ขั �นตอนที� �  เลขานุการบรษิทัจะสรุปย่อแบบฟอร์มประเมนิ และใหจ้ดัทํารายงานและส่ง
   แบบฟอรม์ใหแ้ก่ประธานกรรมการ
 ขั �นตอนที� � ประธานกรรมการแจ้งผลการประเมินไปยงัประธานกรรมการตรวจสอบ 
   และประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน กรรมการ 
   และคณะกรรมการชดุยอ่ยอื�น (ถา้ม)ี

 บรษิัทมนีโยบายให้มกีารประเมนิผลการปฏบิตัิงานของคณะกรรมการบรษิัทเป็นประจําทุกปี
 ในปี ���� เลขานุการบรษิทัไดส้ง่แบบประเมนิผลใหแ้ก่คณะกรรมการบรษิทั และไดร้บัความรว่มมอื
เป็นอย่างดจีากคณะกรรมการในการกรอกแบฟอรม์ดงักล่าว รวม � แบบฟอรม์เพื�อปรบัปรุงประสทิธภิาพ
ในการทาํงานดงันี�

 (�)  แบบประเมนิคณะกรรมการทั �งคณะ
 (�)  แบบประเมนิคณะกรรมการชดุยอ่ย
 (�)  แบบประเมนิกรรมการเป็นรายบุคคล
 (�)  แบบประเมนิกรรมการผูจ้ดัการ

 โดยมเีกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงันี�

 � =  ไมเ่หน็ดว้ยอยา่งยิ�ง หรอืไมม่กีารดาํเนินการในเรื�องนั �น
 � =  ไมเ่หน็ดว้ย หรอืมกีารดาํเนินการในเรื�องนั �นเลก็น้อย
 � =  เหน็ดว้ย หรอืมกีารดาํเนินการในเรื�องนั �นพอสมควร
 � =  เหน็ดว้ยคอ่นขา้งมาก หรอืมกีารดาํเนินการในเรื�องนั �นดี
 � =  เหน็ดว้ยอยา่งมาก หรอืมกีารดาํเนินการในเรื�องนั �นอยา่งดเียี�ยม
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(�) แบบประเมินคณะกรรมการทั �งคณะ
การประเมนิคณะกรรมการบรษิทั ประจาํปี ���� มรีายละเอยีดหวัขอ้การประเมนิและสรปุผลการประเมนิ ดงันี�

�. โครงสรา้งและคุณสมบตัขิองคณะกรรมการบรษิทัมคีวามเหมาะสม  �.�� คะแนน
   ทาํใหก้ารทาํงานของคณะกรรมการมปีระสทิธภิาพ

�. การประชุมคณะกรรมการบรษิทัไดด้าํเนินการเพื�อใหค้ณะกรรมการปฏบิตัหิน้าที� �.�� คะแนน
   ในการประชุมเป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

�. บทบาท หน้าที� และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทัไดใ้หค้วามสาํคญั �.��  คะแนน
   ใชเ้วลาในการพจิารณา ทบทวนและปฏบิตัติามอยา่งเพยีงพอ

�. เรื�องอื�น ๆ เช่น คณะกรรมการไมแ่ทรกแซงการปฏบิตัหิน้าที�ของฝ่ายจดัการ และ �.�� คะแนน
   การสง่เสรมิใหก้รรมการไดร้บัการฝึกอบรม

(�) แบบประเมินคณะกรรมการชดุย่อย
�) คณะกรรมการตรวจสอบ

ผลการประเมนิการปฏบิตังิานของคณะกรรมการตรวจสอบ แบบรายคณะ ประจาํปี ���� สามารถสรปุไดด้งันี� 

�. ความเหมาะสมของโครงสรา้งและคณุสมบตัขิองคณะกรรมการตรวจสอบ  �.�� คะแนน

�. การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบไดด้าํเนินการเพื�อใหค้ณะกรรมการ  �.�� คะแนน
   ปฏบิตัหิน้าที�ในการประชมุเป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

�. บทบาท หน้าที� และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบไดใ้ห ้   �.��  คะแนน
   ความสาํคญัใชเ้วลาในการพจิารณา ทบทวนและปฏบิตัติามอยา่งเพยีงพอ

�) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ผลการประเมนิการปฏบิตังิานของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน แบบรายคณะ ประจาํปี ���� 
สามารถสรปุไดด้งันี� 

1. ความเหมาะสมของโครงสรา้งและคณุสมบตัขิองคณะกรรมการ   �.�� คะแนน

�. การประชมุคณะกรรมการไดด้าํเนินการเพื�อใหค้ณะกรรมการปฏบิตัหิน้าที�  �.�� คะแนน
   ในการประชมุเป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

�. บทบาท หน้าที� และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการไดใ้หค้วามสาํคญั  �.��  คะแนน
   ใชเ้วลาในการพจิารณา ทบทวนและปฏบิตัติามอยา่งเพยีงพอ

(�) แบบประเมินกรรมการเป็นรายบคุคล

การประเมนิตนเองของกรรมการรายบุคคล ประจาํปี ���� มรีายละเอยีดหวัขอ้การประเมนิและสรปุผลการ
ประเมนิ ดงันี�

�. โครงสรา้งและคณุสมบตัขิองคณะกรรมการมคีณุสมบตั ิความรู ้   �.�� คะแนน
   และประสบการณ์ที�เหมาะสม

�. การประชมุคณะกรรมการบรษิทัไดศ้กึษาเอกสารขอ้มลูก่อนการประชมุ  �.�� คะแนน
   การใหค้วามเหน็ที�เป็นประโยชน์ต่อที�ประชมุ 

�. บทบาท หน้าที� และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทั   �.��  คะแนน
   ไดป้ฏบิตัติามหน้าที� กฎเกณฑแ์ละกฎบตัร อยา่งมปีระสทิธภิาพ
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(�) แบบประเมินกรรมการผูจ้ดัการ
 คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน ไดใ้หค้ณะกรรมการบรษิทัทาํการประเมนิกรรมการ
ผูจ้ดัการโดยประเมนิในดา้นต่างๆ คอื ความเป็นผูนํ้า การกาํหนดกลยทุธ ์การปฏบิตัติามกลยทุธ ์การวางแผน
และผลปฏบิตัทิางการเงนิ ความสมัพนัธก์บัคณะกรรมการ ความสมัพนัธก์บัภายนอก การบรหิารงาน และความ
สมัพนัธก์บับุคลากร การสบืทอดตาํแหน่ง ความรูด้า้นผลติภณัฑแ์ละบรกิาร คณุลกัษณะสว่นตวั โดยเป็นการ
ปรบัปรงุจากตวัอยา่งแบบประเมนิผลงานของ CEO ของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย

 ทั �งนี� ในการประเมนิกรรมการผูจ้ดัการนั �น ผลการประเมนิจะเป็นสว่นหนึ�งของการกาํหนดคา่ตอบแทน
ของกรรมการผูจ้ดัการในแต่ละปีดว้ย

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
 บรษิทัมนีโยบายในการจดัปฐมนิเทศใหแ้ก่กรรมการที�ไดร้บัการแต่งตั �งใหม่เพื�อเป็นการเตรยีม
ความพรอ้มในการปฏบิตัหิน้าที�โดยการนําเสนอและใหข้อ้มลูที�สาํคญัใหแ้ก่กรรมการใหมด่งันี�

(�) สรปุประวตัคิวามเป็นมาของบรษิทั

(�) สรปุภาพรวมการประกอบธรุกจิของบรษิทั

(�) สรปุกฎระเบยีบขอ้บงัคบัของหน่วยงานกาํกบัดแูลของภาครฐัที�เกี�ยวขอ้ง

(�) สรปุกฎระเบยีบขอ้บงัคบัของบรษิทั

(�) สรปุนโยบายการกาํกบัดแูลกจิการที�ด ีและคูม่อืจรรยาบรรณสาํหรบักรรมการ ผูบ้รหิารและพนกังานของบรษิทั

(�) สรปุภาพรวมการประชมุที�ผา่นมาของคณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ
    สรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน

(�) ใหข้อ้มลูอื�นใดที�เป็นประโยชน์ในการปฏบิตัหิน้าที�ของกรรมการใหม่

นโยบายและแผนการสืบทอดตาํแหน่งของผูบ้ริหาร
 บรษิทัมแีผนการคดัเลอืกบุคลากรที�จะเขา้มารบัผดิชอบในตาํแหน่งงานบรหิารที�สาํคญัทกุระดบัใหเ้ป็น
ไปอยา่งเหมาะสม และโปรง่ใส เพื�อใหม้ั �นใจวา่บรษิทัไดผู้บ้รหิารที�มคีวามเป็นมอือาชพี โดยมคีณะกรรมการสรรหา
และพจิารณาค่าตอบแทนเป็นผูจ้ดัทําแผนสบืทอดตําแหน่งกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และผูช้่วยกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่ของบรษิทัเพื�อเสนอใหค้ณะกรรมการเป็นผูพ้จิารณาดงันี�

�. การรกัษาการตาํแหน่งที�สาํคญัระหว่างการสรรหาผูสื้บทอดตาํแหน่ง
 เมื�อตาํแหน่งผูบ้รหิารระดบักรรมการผูจ้ดัการใหญ่ หรอืผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่วา่งลง หรอืผูท้ี�
ดาํรงตาํแหน่งดงักลา่วไมส่ามารถปฏบิตัหิน้าที�ไดไ้มว่า่ดว้ยเหตุใดๆ บรษิทัมรีะบบใหผู้บ้รหิารในระดบัใกลเ้คยีง 
หรอืระดบัรองหรอืผูช้ว่ยของบุคคลในตาํแหน่งดงักลา่วเป็นผูร้กัษาการในตาํแหน่งในระหวา่งการสรรหาและ
คดัเลอืกบุคคลที�มคีณุสมบตัติามหลกัเกณฑท์ี�บรษิทักาํหนด โดยจะตอ้งเป็นผูม้วีสิยัทศัน์ ความรูค้วามสามารถ 
และประสบการณ์ ความเหมาะสมกบัตาํแหน่งดงักลา่ว
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�. แผนการสืบทอดตาํแหน่ง
 บรษิทัจะวเิคราะหส์ถานการณ์การประกอบธรุกจิของบรษิทัในดา้นกลยทุธข์องบรษิทั นโยบาย 
แผนการลงทนุ แผนงานขยายธรุกจิ ประเมนิความพรอ้มของกาํลงัคนใหส้อดคลอ้งกบักลยทุธข์องบรษิทั 
ทั �งในระยะสั �นและระยะยาว กาํหนดแผนสรา้งความพรอ้มของกาํลงัคน โดยจะพฒันาพนกังานหรอืสรรหา
พนกังานเพื�อเตรยีมทดแทนผูท้ี�พน้จากตาํแหน่ง จดัทาํแผนสรรหาพนกังาน (RECRUITMENT PLAN) 
และแผนฝึกอบรมและพฒันาพนกังาน (EMPLOYEE TRAINING AND DEVELOPMENT) ไวล้ว่งหน้า
ก่อนพนกังานจะเกษยีณอายงุาน หรอืลาออกจากตาํแหน่ง กาํหนดความสามารถ (COMPETENCIES) 
หมายถงึ ความรู ้ทกัษะ บุคลกิภาพ และทศันคตทิี�พงึปรารถนาของพนกังานในตาํแหน่งนั �นๆ และจดัทาํแผน
พฒันาเป็นรายบุคคล (INDIVIDUAL DEVELOPMENT PLAN) คดัเลอืก ประเมนิผลงาน และประเมนิศกัยภาพ
ของพนักงานเพื�อพจิารณาตามความเหมาะสม มกีารทดสอบ และประเมนิผล เพื�อวเิคราะหศ์กัยภาพ
ของบุคลากร ระบุผูส้บืทอดตาํแหน่ง จากการประเมนิและวเิคราะหศ์กัยภาพ ผลงาน ของพนกังาน โดยมี
การแจง้ใหพ้นกังานทราบลว่งหน้า เพื�อเตรยีมรบัมอบและเรยีนรูง้าน และกาํหนดผูส้บืทอดสาํรอง พฒันา
และประเมนิพนกังานที�คาดวา่จะเป็นผูส้บืทอดตาํแหน่ง วา่จะสามารถมพีฒันาการ และสรา้งผลงาน ตามที�
คาดหวงัไดจ้รงิ ซึ�งหากไมเ่ป็นไปตามที�คาดหมายแลว้ยงัสามารถเปลี�ยนผูส้บืทอดตาํแหน่งได้

 นอกจากนั �น บรษิทัยงัมแีผนการหมนุเวยีนการทาํงาน (JOB ROTATION) สาํหรบัใหพ้นกังานใน
ตาํแหน่งสาํคญัของบรษิทัใหไ้ดม้โีอกาสเรยีนรูง้านในฝ่ายอื�น รวมทั �งอาจจะใหเ้ขา้รว่มประชมุคณะกรรมการ
หรอืคณะกรรมการชดุยอ่ย แลว้แต่กรณเีพื�อเป็นการเตรยีมความพรอ้มใหแ้ก่ผูท้ี�จะสบืทอดตาํแหน่งตาม
ที�บรษิทัพจิารณาเหน็สมควร

ตารางการประชมุคณะกรรมการบริษทั ปี ����

วนัที� คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรษิทั

ครั �งที� �/����

AGM 2564

ครั �งที� � /����

ครั �งที� �/����

ครั �งที� �/����

วนัจนัทรท์ี� �� กุมภาพนัธ ์����

วนัจนัทรท์ี� �� เมษายน ����

วนัจนัทรท์ี� �� พฤษภาคม ����

วนัจนัทรท์ี� � สงิหาคม ����

วนัจนัทรท์ี� � พฤศจกิายน ����

��.�� – ��.�� น.

��.�� – ��.�� น.

��.�� – ��.�� น.

��.�� – ��.�� น. ��.�� – ��.�� น.

��.�� – ��.�� น. ��.�� – ��.�� น.

��.�� – ��.�� น. ��.�� – ��.�� น.
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กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนับริษทั 

 ณ วนัที� �� ธนัวาคม ���� ชื�อและจํานวนกรรมการซึ�งมอีํานาจลงลายมอืชื�อผูกพนับรษิทัคอื 
นายวรีพงศ ์ ไชยเพิ�ม หรอื นายพส ุ ลปิตพลัลภ หรอืนางสาวพราวพธุ  ลปิตพลัลภ หรอืนายไพสฐิ  แกน่จนัทน์ 
สองในสี�คนนี�ลงลายมอืชื�อรว่มกนัและประทบัตราสาํคญัของบรษิทั

การเข้าอบรมหลกัสตูรหรือเข้าร่วมกิจกรรมสมัมนาของกรรมการ   
 บรษิทัและคณะกรรมการบรษิทัมนีโยบายใหก้รรมการทุกคนเขา้อบรมหลกัสตูรต่างๆหรอืเขา้รว่ม
กจิกรรมสมัมนาที�เป็นการเพิ�มพนูความรูใ้นการปฏบิตังิานอยา่งต่อเนื�อง เชน่ การเขา้รบัการอบรมหลกัสตูรต่างๆ 
ของสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย รวมทั �งหลกัสตูรอื�นๆ ที�จดัโดยหน่วยงานต่างๆ เพื�อนําความรู้
ที�ไดจ้าก การฝึกอบรมมาใชพ้ฒันาองคก์รใหเ้ตบิโตอยา่งมั �นคงต่อไป โดยกรรมการของบรษิทัไดเ้ขา้อบรม
หลกัสตูรต่างๆ ของ สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย ดงันี� 

รายชื�อ         หลกัสูตร

นายอนุวฒัน์ เมธวีบิลูวฒุิ

นายวรีพงศ ์ไชยเพิ�ม

• หลกัสตูร  สาํหรบักรรมการบรษิทั DAP  รุน่ที� ���
• หลกัสตูร  ผูบ้รหิารกระบวนการยตุธิรรมระดบัสงู รุน่ที� ��
• หลกัสตูร  วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร  วปอ.รุน่ ��
• หลกัสตูร  นกัปกครองระดบัสงู  รุน่ ��
• หลกัสตูร  นกับรหิารงานที�ดนิระดบัสงู  รุน่ที� �

• หลกัสตูร  สาํหรบักรรมการบรษิทั DAP  รุน่ที� ���/����
• หลกัสตูร นกับรหิารระดบัสงูดา้นการพฒันาธรุกจิอุตสาหกรรม และการลงทนุ (IBID) รุน่ที� �
• หลกัสตูร ผูบ้รหิารระดบัสงูดา้นวทิยาการพลงังาน สถาบนัวทิยาการพลงังาน รุน่ที� �
• หลกัสตูร ภมูพิลงัแผน่ดนิ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั รุน่ที�  � / ����
• หลกัสตูร สาํหรบักรรมการบรษิทั (DCP) รุน่ที� ��� / ����
• หลกัสตูร การกาํกบัดแูลกจิการสาํหรบักรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูของรฐัวสิาหกจิ 
   และองคก์ารมหาชน  รุน่ที� ��

นางสาวพราวพธุ ลปิตพลัลภ • หลกัสตูร  สาํหรบักรรมการบรษิทั DAP  รุน่ที� ���

นายอนุชา สหินาทกถากุล • สมาชกิผูท้รงคณุวฒุอิาวโุส (FELLOW MEMBER) รุน่ที� �/����
• หลกัสตูร สาํหรบักรรมการบรษิทั (DCP) รุน่ที� �/����

• หลกัสตูร DIRECTOR ACCREDITATION PROGRAM (DAP) จากสมาคมสง่เสรมิสถาบนั
  กรรมการบรษิทัไทย (IOD) รุน่ที� ���/����

นายไพสฐิ แก่นจนัทน์

นายพส ุลปิตพลัลภ

• RISK MANAGEMENT COMMITTEE PROGRAM (RMP) รุน่ที� �/����
• ROLE OF COMPENSATION COMMITTEE PROGRAM (RCC) 
• ROLE OF NOMINATION AND GOVERNANCE COMMITTEE PROGRAM (RNG) รุน่ที� �/����
• ADVANCE AUDIT COMMITTEE PROGRAM (AACP) รุน่ที� ��/����
• CERTIFICATE IN HOTEL REAL ESTATE INVESTMENT & ASSET MANAGEMENT 2008
• หลกัสตูร สาํหรบักรรมการบรษิทั (DCP) รุน่ที� ��/����
• นกับรหิารระดบัสงูธรรมศาสตรเ์พื�อสงัคม รุน่ � (นมธ. �)
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โดยในปี ���� มีกรรมการเข้าอบรมเพิ�มเติม ดงันี� 

สรปุข้อมลูการเข้าประชมุของคณะกรรมการบริษทั ปี ����

ณ วนัที� �� ธนัวาคม ����

รายชื�อ         หลกัสูตร

นายภมูพิฒัน์ สนิาเจรญิ • หลกัสตูร DIRECTOR ACCREDITATION PROGRAM (DAP) จากสมาคมสง่เสรมิสถาบนั
  กรรมการบรษิทัไทย (DAP) 2550
• หลกัสตูร DIRECTOR ACCREDITATION PROGRAM (DAP) จากสมาคมสง่เสรมิสถาบนั
  กรรมการบรษิทัไทย (IOD) รุน่ที� ��/����
• หลกัสตูร COMPANY SECRETARY PROGRAM (CSP) จากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรม
  การบรษิทัไทย (IOD) รุน่ที� ��/����
• LEADING IN DISRUPTIVE WORLD (INNOVATION), STANFORD UNIVERSITY, USA
• DESIGN THINKING, STANFORD UNIVERSITY

รายชื�อ         หลกัสูตร

นายภมูพิฒัน์ สนิาเจรญิ • หลกัสตูร STRATEGIC BOARD MASTER CLASS (SBM) จากสมาคมสง่เสรมิสถาบนั
  กรรมการบรษิทัไทย (IOD) รุน่ที� �/����

ลําดบัที� รายชื�อ จาํนวนประชมุทั �งปี คดิเป็นรอ้ยละจํานวนครั �งที�
เขา้ร่วมประชุม

นายอนุวฒัน์  เมธวีบิลูวฒุิ

นายวรีพงศ ์ ไชยเพิ�ม

นางสาวพราวพธุ  ลปิตพลัลภ

นายพส ุ ลปิตพลัลภ

นายอนุชา  สหินาทกถากุล

นางสาวอญัชล ี บุญทรงษกุีล

นายภมูพิฒัน์  สนิาเจรญิ

นายไพสฐิ  แก่นจนัทน์

1

2

3

4

5

6

7

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

7

8

7

8

7

100.00

100.00

100.00

87.50

100.00

87.50

100.00

87.50
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ผูบ้ริหาร

ณ วนัที� �� ธนัวาคม ���� บรษิทัมผีูบ้รหิารจาํนวน � ทา่น ดงันี�

หมายเหตุ :  (�) นายไพสฐิ แก่นจนัทน์ ลาออกจากตาํแหน่งกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และไดแ้ต่งตั �ง นายจนัทร จนัทราทพิย์
                เขา้ดาํรงตาํแหน่งรกัษาการกรรมการผูจ้ดัการใหญ่แทน  โดยมผีลตั �งแต่วนัที � � ธนัวาคม ���� เป็นตน้ไป 

ลําดบัที� ชื�อ-นามสกุล ตาํแหน่ง

นายจนัทร  จนัทราทพิย ์(�)

นางสาวบุษบง  พนัธุส์วสัดิ �

นางสาวอโณทยั  วรสนุทรารมณ์

นายจริวฒัน์  เกตุแสง

นางสาวนลนิฉตัร ์ บุตรเลศิวเิศษฐฐีะ

1

2

3

4

5

รกัษาการกรรมการผูจ้ดัการผูจ้ดัการใหญ่

และผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายงานพฒันาโครงการ

ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายงานการเงนิและบญัชี

ผูอ้าํนวยการอาวโุสแผนกพฒันาธรุกจิและกลยทุธ์

ผูอ้าํนวยการฝ่ายการตลาดและขาย

ผูอ้าํนวยการฝ่ายการขาย
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บทบาทหน้าที�และความรบัผิดชอบของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่

(1) กํากบัดแูลการบรหิารงานของบรษิทัและบรษิทัยอ่ยใหส้อดคลอ้งกบัวสิยัทศัน์ พนัธกจิ ค่านิยม นโยบาย
   ของบรษิทั มตขิองคณะกรรมการ มตขิองผูถ้อืหุน้ ขอ้บงัคบัและวตัถุประสงคข์องบรษิทัเพื�อใหด้าํเนินงาน
   ของบรษิทัและบรษิทัยอ่ยใหเ้กดิประสทิธภิาพสงูสดุและชอบดว้ยกฎหมาย
(2) บรหิารจดัการและควบคมุดแูลการบรหิารงานทั �วไปของบรษิทัและบรษิทัยอ่ยเพื�อใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค ์
   นโยบาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบัของบรษิทั ตลอดจนตดิตามการดําเนินงานของฝ่ายจดัการเพื�อรายงานความ
   กา้วหน้าของผลประกอบการดาํเนินงานของฝ่ายจดัการเพื�อรายงานความกา้วหน้าของผลการดาํเนินงาน 
   และผลประกอบการของบรษิทัต่อคณะกรรมการอยา่งสมํ�าเสมอ
(�) กาํหนดนโยบายในการบรหิารทรพัยากรบุคคลและสนบัสนุนการดาํเนินงานในทกุหน่วยงานใหเ้ป็นไปตาม
   แนวทางที�คณะกรรมการกาํหนด
(4) ใหค้าํแนะนําและถ่ายทอดประสบการณ์ในการดาํเนินธรุกจิใหแ้ก่ผูบ้รหิารและพนกังานเพื�อใหเ้กดิประโยชน์
   ต่อการดาํเนินงานของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย
(5) บรหิารจดัการด้านการเงนิและใช้จ่ายงบประมาณของบรษิัทและบรษิัทย่อยให้เกิดประโยชน์ และมี
   ประสทิธภิาพสงูสดุ
(�) ปฏบิตังิานอื�นใดที�ไดร้บัมอบหมายตามมตทิี�ประชมุคณะกรรมการบรษิทัและ/หรอืมตขิองที�ประชมุผูถ้อืหุน้
   ของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย ทั �งนี� ภายใตว้ตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบรษิทัและกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง

เลขานุการบริษทั
 คณะกรรมการบรษิทัไดม้มีตแิต่งตั �งให ้นายจนัทร  จนัทราทพิย ์ดาํรงตาํแหน่งเป็นเลขานุการบรษิทั
ตั �งแต่วนัที� � ธนัวาคม ���� โดยคณุสมบตัขิองผูด้าํรงตาํแหน่งเป็นเลขานุการบรษิทัปรากฏใน เอกสารแนบ �

หน้าที�และความรบัผิดชอบของเลขานุการบริษทั
�. จดัการประชมุคณะกรรมการบรษิทั ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ
2. แจง้มตแิละนโยบายของคณะกรรมการบรษิทั ใหผู้บ้รหิารที�เกี�ยวขอ้งทราบและตดิตามการปฏบิตัติามมติ
   และนโยบาย
�. ใหค้าํปรกึษาและขอ้เสนอแนะเบื�องตน้แก่คณะกรรมการบรษิทั ในประเดน็ที�เกี�ยวกบัขอ้กฎหมาย ระเบยีบ 
   ขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ และขอ้พงึปฏบิตัดิา้นการปฏบิตัติามอยา่งถูกตอ้งและสมํ�าเสมอ รวมถงึรายงานการ
   เปลี�ยนแปลงที�มนียัสาํคญัแก่กรรมการบรษิทั
�. บนัทกึรายงานการประชุมคณะกรรมการบรษิทั รวมทั �งตดิตามใหม้กีารปฏบิตัติามมตทิี�ประชุม
   คณะกรรมการบรษิทั
�. จดัทาํและเกบ็รกัษาเอกสารสาํคญั ดงัต่อไปนี�
 �.� ทะเบยีนกรรมการ
 �.� หนงัสอืนดัประชมุคณะกรรมการและรายงานการประชมุคณะกรรมการ
 �.� หนงัสอืนดัประชมุผูถ้อืหุน้และรายงานการประชมุผูถ้อืหุน้
 �.� รายงานประจาํปีของบรษิทั
 �.� รายงานการมสีว่นไดเ้สยีของกรรมการและผูบ้รหิาร
�. ดแูลกจิกรรมของคณะกรรมการบรษิทั และดาํเนินการเรื�องอื�น ๆ ตามที�กฎหมายกาํหนด หรอืตามที�ไดร้บั
   มอบจากคณะกรรมการบรษิทั
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ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร
ค่าตอบแทนกรรมการ

 คา่ตอบแทนของกรรมการบรษิทั กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 
ณ วนัที� �� ธนัวาคม ���� บรษิทัฯ ไดจ้า่ยคา่ตอบแทนที�เป็นตวัเงนิรายละเอยีด ดงันี�

บคุลากร 

 ณ วนัที� �� ธนัวาคม ���� บรษิทัฯ มจีาํนวนพนกังานรวมทั �งสิ�น �� คน แบ่งตามแผนก

รายละเอยีดดงันี�

ลําดบัที�

1

2

3

4

5

6

7

8

นายอนุวฒัน์   เมธวีบิูลวุฒิ

นายวรีพงศ์  ไชยเพิ�ม

นายพสุ  ลปิตพลัลภ

นางสาวพราวพุธ  ลปิตพลัลภ

นายภูมพิฒัน์  สนิาเจรญิ

นางสาวอญัชล ี บุญทรงษีกุล

นายอนุชา  สหินาทกถากุล

นายไพสฐิ แก่นจนัทน์

45,000.00

-

-

-

24,000.00

-

36,000.00

-

60,000.00

-

-

-

48,000.00

36,000.00

-

-

90,000.00

72,000.00

72,000.00

72,000.00

72,000.00

60,000.00

72,000.00

12,000.00

195,000.00

72,000.00

72,000.00

72,000.00

144,000.00

96,000.00

108,000.00

12,000.00

771,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

ชื�อ-นามสกุล
คา่เบี�ยประชมุ

คณะกรรมการ
สรรหาและพจิารณา

คา่ตอบแทน 

คณะกรรม
การตรวจสอบ 

คณะกรรม
การบรษิทั 

โบนสั รวมทั �งสิ�น

ฝ่ายบรหิาร
ฝ่ายพฒันาธุรกจิและกลยุทธ์
ฝ่ายตรวจสอบภายใน
ฝ่ายบญัชแีละการเงนิ
ฝ่ายนักลงทุนสมัพนัธ์
ฝ่ายพฒันาโครงการ, บรหิารโครงการ และปฏบิตักิาร
ฝ่ายการตลาด
ฝ่ายขาย
ฝ่ายกฎหมายและกํากบัดูแลการปฏบิตักิาร
ฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ
ฝ่ายทรพัยากรบุคคล
ฝ่ายจดัซื�อและธุรการ
111 SOCIAL CLUB

รวม

2
2
1
7
1
7
7
7
1
2
2
6
4

49

ฝ่าย จํานวน (คน)
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การเปลี�ยนแปลงจาํนวนพนักงานอย่างมีนัยสาํคญั ในช่วง � ปีที�ผา่นมา
 ในชว่งเวลา � ปีที�ผา่นมา พนกังานบรษิทัฯ มกีารเพิ�มขึ�น/ ลดลง ซึ�งเป็นผลมาจากการที�บรษิทัฯ 
มกีารเปลี�ยนแปลงประเภทธรุกจิ และปรบัโครงสรา้ง ดงันี�

 ณ วนัที� �� ธนัวาคม ����  บรษิทัฯ มจีาํนวนพนกังานทั �งสิ�น  ��  คน
 ณ วนัที� �� ธนัวาคม ����  บรษิทัฯ มจีาํนวนพนกังานทั �งสิ�น  ��  คน
 ณ วนัที� �� ธนัวาคม ����  บรษิทัฯ มจีาํนวนพนกังานทั �งสิ�น  ��  คน

ผลตอบแทนรวมของบคุลากร
�. ค่าตอบแทนที�เป็นตวัเงิน

 บรษิทัจา่ยผลตอบแทนใหแ้ก่พนกังาน ในลกัษณะต่างๆ ไดแ้ก่ เงนิเดอืน เงนิโบนสั เงนิสมทบ
ประกนัสงัคม เงนิสมทบกองทุนสาํรองเลี�ยงชพี และเงนิไดอ้ื�นๆ มรีายละเอยีดดงัต่อไปนี� 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร ในปี ����

 บรษิทัไดจ้่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์หลงัออกจากงาน ใหก้บัผูบ้รหิารจํานวน � ราย
รวมทั �งสิ�น ��.�� ลา้นบาท

ค่าตอบแทนอื�นผูบ้ริหาร
เงินกองทนุสาํรองเลี�ยงชีพ

 บรษิทัไดจ้ดัใหม้กีองทุนสาํรองเลี�ยงชพีใหแ้ก่ผูบ้รหิารโดยบรษิทัสมทบในอตัราสว่นรอ้ยละ � 
ของเงนิเดอืน โดยในปี ����  บรษิทัไดจ้่ายเงนิสมทบกองทุนสาํรองเลี�ยงชพีสาํหรบัผูบ้รหิาร � ราย 
รวมทั �งสิ�น �.�� ลา้นบาท

รายการ
ปี ���� ปี ����

จาํนวนเงนิ (บาท)

เงนิเดอืนและโบนสั

เงนิสมทบประกนัสงัคม

เงนิสมทบกองทนุสาํรองเลี�ยงชพี

เงนิไดอ้ื�นๆ

รวม

30,826,482.50

391,797.00

741,997.00

2,334,351.00

34,294,627.50

38,260,425.00

328,774.00

1,327,467.00

2,568,952.00

42,485,618.00

 บรษิทัไดจ้ดัตั �งกองทุนสํารองเลี�ยงชพีตามพระราชบญัญตักิองทุนสํารองเลี�ยงชพี ปี ���� 
ซึ�งมวีตัถุประสงค์เพื�อส่งเสรมิการออมทรพัย์และสร้างหลกัประกนัให้แก่พนักงาน รวมทั �งพนักงาน
สามารถนําไปใชด้า้นสทิธปิระโยชน์ทางภาษี
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ค่าตอบแทนอื�นๆ ที�มิใช่ตวัเงิน

 ค่าตอบแทนที�มใิช่ตวัเงนิจะอยู่ในรูปของประกนัสุขภาพกลุ่ม ประกนัชวีติ เครื�องแบบพนักงาน
งานเลี�ยงประจาํปีเป็นตน้

การพฒันาบคุลากร

  บรษิทัไดใ้หค้วามสาํคญัในการพฒันาบุคลากร ซึ�งเป็นรากฐานสาํคญัของการพฒันาองคก์ร โดยตั �งแต่
วนัเริ�มงานวนัแรก พนักงานจะไดร้บัการปฐมนิเทศน์เกี�ยวกบัขอ้มูลองคก์ร วสิยัทศัน์ พนัธกจิ โครงสรา้ง
องค์กรวฒันธรรมองค์กร บรรยากาศในองค์กร  เพื�อใหพ้นักงานใหม่เกดิการปรบัตวั โดยการแนะนําให้
พนกังานใหมรู่จ้กัและคุน้เคยกบัสิ�งต่างๆ ในองคก์ร ไมว่า่จะเป็นผูบ้งัคบับญัชา, เพื�อนรว่มงาน, เพื�อนต่างหน่วยงาน, 
กฎระเบยีบ และ สวสัดกิารต่างๆ ฯลฯ ซึ�งจะก่อใหเ้กดิความประทบัใจแรก เกดิความผกูพนั และความเชื�อมั �น
ต่อองคก์ร โดยบุคลากรในทมีและฝ่ายทรพัยากรบุคคล จะเป็นพี�เลี�ยงคอยสนับสนุน และใหค้ําปรกึษาแก่
พนกังานใหม ่เพื�อใหส้ามารถปรบัตวัเขา้กบัทมีและองคก์รไดอ้ยา่งรวดเรว็ และยงัมกีารสอนแนะนําในงาน 
(COACHING) โดยผูบ้งัคบับญัชาซึ�งมบีทบาทสาํคญัอยา่งยิ�งต่อการพฒันาผูใ้ตบ้งัคบับญัชา โดยในปี ���� 
บรษิทัสง่เสรมิการพฒันาฝึกอบรมตามความจาํเป็นของแต่ละหน่วยงาน และแต่ละบุคลากร 
โดยมรีายละเอยีดดงันี�

ฝ่ายกฎหมายและกํากบัดูแลการปฏบิตักิาร

ฝ่าย ชื�อหลกัสูตร

ฝ่ายบญัชี

ฝ่ายพฒันาธุรกจิและกลยุทธ์

ฝ่ายพฒันาธุรกจิและกลยุทธ์

ฝ่ายนักลงทุนสมัพนัธ์

ฝ่ายการตลาด

ฝ่ายการตลาด และฝ่ายขาย

ฝ่ายพฒันาธุรกจิและกลยุทธ์, 
ฝ่ายนักลงทุนสมัพนัธ์ และ
ฝ่ายการตลาด

COMPANY SECRETARY PROGRAM (CSP)

TRANSFER PRICING เจาะลกึกฏหมายและปัญหาในทางปฏบิตัจิรงิ

ศกึษาความเป็นไปไดท้างการเงนิโครงการอสงัหารมิทรพัย ์CASH FLOW (RE121)

การพฒันาและยกระดบัธรุกจิดา้นพาณชิยอ์เิลก็ทรอนิกส ์(E-COMMERCE) รุน่ที� �

นําแบรนดฝ่์าวกิฤต ิ

"LEADING THE BRAND THROUGH CRISIS"

ภาษีที�ดนิและสิ�งปลูกสรา้ง

ADOBE AFTER EFFECTS

บุคคลกิภาพ สรา้งความสําเรจ็ (SMART PERSONALITY)
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นอกจากนี� เพื�อใหส้อดคลอ้งและสง่เสรมิหลกัการกาํกบัดแูลกจิการที�ด ีบรษิทัฯ จงึดาํเนินตามบรรษทัภบิาล
หรอื      

1. หลกัสตูรที�เกี�ยวกบัการต่อตา้นทจุรติ ในหวัขอ้ “หลกัสตูรสจุรติไทย” ซึ�งจดัทาํโดย บรษิทั สจุรติไทย จาํกดั 
2. หลกัสตูรที�เกี�ยวกบัสิ�งแวดลอ้ม ในหวัขอ้ “หลกัสตูร PM 2.5 ภยัใกลต้วั น่ากลวักว่าที�คดิ” ซึ�งจดัทาํโดย
    กรมสง่เสรมิคณุภาพสิ�งแวดลอ้ม





การกาํกบัดแูลกิจการ



 บรษิัท พราว เรยีล เอสเตท จํากดั (มหาชน) เป็นองค์กรที�มกีารจดัการอย่างมปีระสทิธภิาพ 
ทั �งในด้านการดําเนินธุรกิจ การกํากบัดูแลกิจการที�ดี การบริหารจดัการที�เป็นเลิศ ดําเนินธุรกิจด้วย
ความรบัผดิชอบ มจีรรยาบรรณ เป็นธรรม โปรง่ใส และตรวจสอบได ้โดยมุง่มั �นสรา้งประโยชน์สงูสดุใหแ้ก่
ผูถ้อืหุน้ และคาํนึงถงึผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกกลุ่ม เพื�อสรา้งความเชื�อมั �นและการเจรญิเตบิโตอยา่งยั �งยนืรว่มกนั

นโยบายการกาํกบัดแูลกิจการ

 บรษิทัไดม้กีารจดัทํานโยบายการกํากบัดูแลกจิการที�ดเีป็นลายลกัษณ์อกัษร และมกีารทบทวน
นโยบายดงักล่าวเป็นประจําอย่างสมํ�าเสมอ ซึ�งนโยบายการกํากบัดูแลกิจการที�ดจีดัทําขึ�นโดยอ้างอิง
จากหลกัการกาํกบัดแูลกจิการที�ดสีาํหรบับรษิทัจดทะเบยีนปี ���� (CG PRINCIPLES) ของตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย และหลกัการกํากบัดูแลกิจการที�ดสีําหรบับรษิัทจดทะเบียนปี ���� (CG CODE) 
ตามแนวทางที�สํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์กําหนด เพื�อประโยชน์
ในการสรา้งคุณคา่ใหก้จิการอยา่งยั �งยนืตรงตามความมุง่หวงัของทั �งภาคธุรกจิ ผูล้งทุน ตลอดจนตลาดทุน
และสงัคมโดยรวม

 นอกจากนี� บริษัทยงัได้มกีารจดัทําคู่มอืจริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณสําหรบั กรรมการ 
ผู้บรหิาร และพนักงานของบรษิัท และกําหนดให้มกีารติดตามการปฏิบตัิตามนโยบายการกํากบัดูแล
กจิการที�ด ีจรยิธรรมธุรกจิ และจรรยาบรรณสาํหรบักรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษิทัและแนว
ปฏบิตัทิี�ดอีย่างสมํ�าเสมออกีทั �งมกีารประชาสมัพนัธใ์หพ้นักงานทุกคนทราบทั �วทั �งองคก์ร

การปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดแูลกิจการที�ดีประจาํปี ����

หมวดที� � สิทธิของผูถื้อหุ้น

 บรษิทัตระหนกัและใหค้วามสาํคญัถงึสทิธขิองผูถ้อืหุน้ทุกกลุ่ม เพื�อสรา้งความเชื�อมั �นว่าผูถ้อืหุน้
ไดร้บัสทิธพิื�นฐาน  โดยเทา่เทยีมกนั เชน่ การเขา้รว่มประชมุผูถ้อืหุน้และสทิธทิี�จะไดร้บัขอ้มลูอยา่งเพยีงพอ 
ถกูตอ้งครบถว้น โดยบรษิทั สง่เสรมิสทิธขิองผูถ้อืหุน้ดงันี�
 �. การจดัประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี ���� ซึ�งบรษิทัไดส้ง่เสรมิและสนบัสนุนใหผู้ถ้อืหุน้ทกุกลุม่ 
รวมถงึนกัลงทนุสถาบนั เขา้รว่มประชมุโดยไดด้าํเนินการ ดงันี�

การดาํเนินการก่อนวนัประชมุผูถื้อหุ้น

 บรษิทัเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ เสนอวาระการประชมุ เสนอชื�อบุคคลเพื�อเขา้รบัเลอืกตั �งเป็นกรรมการ 
และส่งคาํถามล่วงหน้าก่อนวนัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี ���� โดยบรษิทัไดแ้จง้หลกัเกณฑด์งักล่าว
บนเวบ็ไซตข์องบรษิทั และแจง้ผา่นระบบเผยแพรข่อ้มลูของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยใหผู้ถ้อืหุน้ทราบ

 บรษิทัเผยแพรห่นงัสอืเชญิประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ พรอ้มเอกสารประกอบการประชมุทั �งฉบบัภาษาไทย
และภาษาองักฤษบนเวบ็ไซตข์องบรษิทั และจดัสง่หนงัสอืเชญิประชมุ ซึ�งระบุ วนั เวลา สถานที� และระเบยีบ
วาระการประชมุอยา่งชดัเจน โดยแนบหนงัสอืมอบฉนัทะและเอกสารประกอบในแต่ละวาระ รวมทั �งขอ้บงัคบั
ในสว่นที�เกี�ยวขอ้งกบัการประชมุ   ผูถ้อืหุน้ทั �งฉบบัภาษาไทยและภาษาองักฤษ ใหพ้จิารณาลว่งหน้าก่อนวนั
ประชุม �� วนั โดยมรีายละเอยีดของวาระการประชุมอย่างเพยีงพอ รวมทั �งความเหน็ของคณะกรรมการ
เพื�อใหผู้ถ้อืหุน้ประกอบการตดัสนิใจในการใชส้ทิธอิอกเสยีง นอกจากนี�บรษิทัไดแ้จง้รายละเอยีดเอกสาร
และหลกัฐานที�จาํเป็นที�ผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะ ตอ้งนํามาแสดงใหค้รบถว้นเพื�อรกัษาสทิธใินการเขา้รว่ม
ประชุมสาํหรบัในกรณีที�ผูถ้อืหุน้ไมส่ามารถเขา้รว่มประชุมได ้ผูถ้อืหุน้สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระ
ของบรษิทัหรอืบุคคลใดๆ มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนได ้โดยหนังสอืมอบฉนัทะเป็นรปูแบบที�
ผูถ้อืหุน้สามารถกําหนดทศิทางการลงคะแนนเสยีงได้
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การดาํเนินการในวนัประชมุผูถื้อหุ้น

• บรษิทักาํหนด วนั เวลา และสถานที�จดัประชมุที�เหมาะสม เพื�อใหผู้ถ้อืหุน้สามารถเดนิทางมารว่มประชมุได้
  อยา่งสะดวก รวมถงึอาํนวยความสะดวกในกรณปีระชมุผา่นสื�ออเิลก็ทรอนิกส์
• บรษิทัไดจ้ดัใหม้บุีคลากรอยา่งเพยีงพอและเหมาะสม เพื�ออาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในการตรวจสอบ
  เอกสารการเขา้รว่มประชมุ รวมทั �งจดัใหม้อีากรแสตมป์อกีดว้ย
• บรษิทัจดัใหม้กีารลงทะเบยีนโดยใชร้ะบบบารโ์คด้ เพื�อความถกูตอ้งสะดวกรวดเรว็และแจง้จาํนวนและสดัสว่น
  ของ ผูถ้อืหุน้ที�เขา้ประชมุดว้ยตนเอง และโดยการมอบฉนัทะ วธิกีารออกเสยีงลงคะแนนและการนบัคะแนน
  อยา่งชดัเจน  ซึ�งการลงคะแนนและการนบัคะแนนเสยีง เป็นไปอยา่งเปิดเผยโดยบรษิทัไดนํ้าระบบบารโ์คด้ 
  มาใชใ้นการนบัคะแนนเสยีงและแสดงผล ซึ�งชว่ยใหก้ารดาํเนินการประชมุเป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพและรวดเรว็
• บรษิทัจดัใหม้ทีี�ปรกึษากฎหมายจากภายนอก ทาํหน้าที�ดแูลการประชมุใหเ้ป็นไปอยา่งโปรง่ใส ถกูตอ้งตาม
  กฎหมายและขอ้บงัคบัของบรษิทั
• บรษิทัดาํเนินการประชมุตามลาํดบัวาระการประชมุที�กาํหนดไวใ้นหนงัสอืเชญิประชมุ และไมเ่พิ�มวาระในที�ประชมุ
• บรษิทัจดัสรรเวลาอย่างเพยีงพอและเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้แสดงความเหน็และซกัถาม โดยกรรมการและ
  ผูบ้รหิารของบรษิทัไดช้ี�แจงและใหข้อ้มลูต่างๆ แก่ผูถ้อืหุน้อยา่งครบถว้น
• บรษิทัจดัใหม้กีารลงคะแนนเสยีงโดยใชบ้ตัรลงคะแนนทกุวาระ และเพื�อใหเ้ป็นไปตามแนวปฏบิตัทิี�ดใีนการ
  จดัประชมุผูถ้อืหุน้ บรษิทัไดข้อใหผู้ถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะที�เขา้รว่มประชมุ สง่คนืบตัรลงคะแนนที�เหลอื
  ทั �งหมดภายหลงัการประชมุเสรจ็สิ�น เพื�อเกบ็ไวเ้ป็นหลกัฐานและสามารถตรวจสอบไดใ้นภายหลงั
• บรษิทัจดัใหม้กีารบนัทกึภาพการประชมุในลกัษณะสื�อวดีทีศัน์

การดาํเนินการภายหลงัวนัประชมุผูถื้อหุ้น

• บรษิทัแจ้งมตทิี�ประชุมและผลคะแนนในแต่ละวาระ ผ่านระบบเผยแพร่ขอ้มูลของตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
  ประเทศไทยและบนเวบ็ไซตข์องบรษิทั ในวนัประชมุผูถ้อืหุน้เพื�อใหผู้ถ้อืหุน้ทราบ
• บรษิทัไดจ้ดัใหม้กีาร บนัทกึรายงานการประชมุอยา่งถกูตอ้ง ครบถว้นและจดัสง่รายงานการประชมุให ้ตลาด
  หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยภายใน �� วนั หลงัจากวนัประชมุผูถ้อืหุน้และเผยแพรไ่วบ้นเวบ็ไซตข์องบรษิทั

หมวดที� � การปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั

�. บรษิทัใหค้วามสาํคญัในการปฏบิตัติ่อผูถ้อืหุน้อยา่งเทา่เทยีมกนั บรษิทัจดัใหม้กีระบวนการและชอ่งทางให้
ผูถ้อืหุน้สว่นน้อยมสีว่นรว่มในการสรรหาและเลอืกตั �งกรรมการก่อนการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ โดยเปิดโอกาส
ใหผู้ถ้อืหุน้เสนอวาระการประชมุ เสนอชื�อบุคคลเพื�อรบัเลอืกตั �งเป็นกรรมการ และเสนอคาํถามเป็นการลว่งหน้า
ก่อนวนัประชมุผูถ้อืหุน้ตามหลกัเกณฑท์ี�บรษิทักาํหนดตั �งแต่วนัที� �� มกราคม ���� ถงึวนัที� �� กุมภาพนัธ์
���� ซึ�งปรากฏวา่ไมม่ผีูถ้อืหุน้รายใดเสนอเรื�องเพื�อบรรจเุป็นวาระการประชมุหรอืเสนอชื�อบุคคลเพื�อเขา้รบั
เลอืกตั �งเป็นกรรมการ

�. บรษิทัไดม้กีารกําหนดนโยบายการป้องกนัการใชข้อ้มลูภายในเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื�อใชเ้ป็นแนวทาง
ในการเกบ็รกัษาและป้องกนัการใชข้อ้มลูภายในของบรษิทั โดยแจง้แนวทางใหพ้นกังานผูบ้รหิารและกรรมการ
รบัทราบและตอ้งปฏบิตัติามนโยบายดงักลา่วอยา่งเครง่ครดั ซึ�งในปี ���� ที�ผา่นมาไมป่รากฏวา่มกีรรมการ 
ผูบ้รหิารและพนกังาน ใชข้อ้มลูภายในของบรษิทัไปแสวงหาผลประโยชน์ใหแ้ก่ตนเอง

104



 3. บรษิทัไดม้กีารกาํหนดนโยบายการทาํรายการระหวา่งกนัอยา่งชดัเจน ซึ�งเป็นรายการระหวา่งกนัของบรษิทั
กบับุคคลที�อาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์หรอืมสีว่นไดส้ว่นเสยี โดยมคีณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูใ้ห้
ความเหน็เกี�ยวกบัความจาํเป็นในการเขา้ทาํรายการและดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกาํกบั
ตลาดทนุ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยที�ไดก้าํหนดไว ้ซึ�งจะตอ้งไดร้บัอนุมตัิ
จากฝ่ายการจดัการ หรอืคณะกรรมการบรษิทั หรอืผูถ้อืหุน้แลว้แต่กรณ ีซึ�งการทาํรายการระหวา่งกนัไดก้ระทาํ
อยา่งยตุธิรรมตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกตธิรุกจิการคา้ ในกรณทีี�ไมม่รีาคาตลาดเปรยีบเทยีบ การทาํ
รายการระหวา่งกนัดงักลา่ว จะตอ้งเป็นราคาที�เหมาะสมและสมเหตุสมผลเป็นประโยชน์สงูสดุแก่บรษิทัและ
ผูถ้อืหุน้ของบรษิทั

 ทั �งนี� บรษิทัไมม่นีโยบายที�เป็นการใหค้วามชว่ยเหลอืทางการเงนิแกบ่รษิทัที�ไมใ่ชบ่รษิทัยอ่ย ยกเวน้
ในกรณีที�เป็นการใหกู้ย้มืเงนิหรอืคํ�าประกนัเงนิกูต้ามสดัส่วนการถอืหุน้ที�เป็นไปตามสญัญาร่วมทุน

�. บรษิทัไดม้กีารกาํหนดนโยบายเกี�ยวกบัความขดัแยง้ของผลประโยชน์ โดยใหม้กีารเปิดเผยการมสีว่นไดเ้สยี
ของกรรมการและผูบ้รหิาร เพื�อใหบ้รษิทัมขีอ้มลูในการดําเนินการตามขอ้กําหนดเกี�ยวกบัการทํารายการ
ระหวา่งกนั ซึ�งเป็นรายการที�อาจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์และอาจนําไปสูก่ารถ่ายเทผลประโยชน์ได้

หมวดที� � การคาํนึงถึงบทบาทของผูมี้ส่วนได้เสีย

 บรษิทัตระหนกัและรบัรูถ้งึสทิธขิองผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุกลุม่ โดยไดก้าํหนดแนวทางการปฏบิตัต่ิอผูม้ ี
สว่นไดเ้สยีกลุ่มต่างๆ ในคูม่อืจรยิธรรมธุรกจิ เพื�อเป็นแนวทางในการประพฤตปิฏบิตัคิวบคูไ่ปกบัขอ้บงัคบั
และระเบยีบของบรษิทั ภายใตก้รอบจรยิธรรม คณุธรรม ความซื�อสตัย ์โดยมแีนวปฏบิตัต่ิอผูม้สีว่นไดเ้สยีดงันี�

การปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนได้เสีย

 �.การปฏิบติัและความรบัผิดชอบที�มีต่อผูถื้อหุ้น

 บรษิทัตระหนักดวี่าผูถ้อืหุน้คอืเจา้ของกจิการและบรษิทัมหีน้าที�สรา้งมลูค่าเพิ�มใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ใน
ระยะยาวจงึกําหนดใหพ้นักงานตอ้งปฏบิตัติามแนวทางต่อไปนี�
1.1 ปฏบิตัหิน้าที�ดว้ยความซื�อสตัยส์จุรติ ตลอดจนตดัสนิใจดาํเนินการใด ๆ ดว้ยความระมดัระวงัรอบคอบและ
     เป็นธรรมต่อผูถ้อืหุน้ทกุราย เพื�อประโยชน์ของผูถ้อืหุน้โดยรวม

�.� กาํกบัดแูลการดาํเนินการเพื�อใหม้ั �นใจวา่บรษิทัมสีถานะทางการเงนิและผลการดาํเนินงานที�ด ีและมกีาร
     นําเสนอรายงานสถานภาพของบรษิทั ผลประกอบการ ฐานขอ้มลูทางการเงนิการบญัชแีละงานอื�นๆ โดย
     สมํ�าเสมอและครบถว้นตามความเป็นจรงิ

�.� รายงานใหผู้ถ้อืหุน้ทราบอยา่งเทา่เทยีมกนั ถงึแนวโน้มในอนาคตของบรษิทั ทั �งในดา้นบวกและดา้นลบ
     ซึ�งตั �งอยูบ่นพื�นฐานของความเป็นไปได ้มขีอ้มลูสนบัสนุนและมเีหตุผลอยา่งเพยีงพอ

�.� ไมแ่สวงหาผลประโยชน์ใหต้นเองและผูอ้ื�น โดยใชข้อ้มลูใด ๆ ของบรษิทัซึ�งยงัไมไ่ดเ้ปิดเผยต่อสาธารณะ
     หรอืดาํเนินการใดๆ ในลกัษณะที�อาจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบัองคก์ร

�.� บรษิทัตอ้งปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้ทกุอยา่งเทา่เทยีมกนัในการประชมุผูถ้อืหุน้
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 �. การปฏิบติัและความรบัผิดชอบที�มีต่อภาครฐั

 บรษิทัใหค้วามสาํคญัในการปฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั ทั �งในสว่นงานของภาครฐัโดย
เฉพาะในการกระทาํธุรกรรม บรษิทัหลกีเลี�ยงการกระทาํที�อาจจงูใจใหร้ฐัหรอืพนกังานของรฐั ดาํเนินการที�
ไมถ่กูตอ้งเหมาะสม แต่จะเน้นการสรา้งความสมัพนัธอ์นัดรีะหวา่งกนั ในขอบเขตที�เหมาะสมและสามารถทาํได ้
โดยมหีลกัปฏบิตัดิงัต่อไปนี�

�.� ดาํเนินการอยา่งถกูตอ้งเมื�อตอ้งมกีารตดิต่อกบัเจา้หน้าที�หรอืหน่วยงานของรฐั
�.� ตระหนกัอยูเ่สมอวา่ กฎหมาย กฎเกณฑ ์หรอืขอ้บงัคบัในหน่วยงานภาครฐัต่างๆ อาจมเีงื�อนไข ขั �นตอน
     หรอืวธิปีฏบิตัทิี�แตกต่างกนั และบรษิทัจงึรบัรูแ้ละปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดั

 �. การปฏิบติัและความรบัผิดชอบที�มีต่อพนักงาน

 บรษิทัตระหนกัอยูเ่สมอวา่พนกังานทกุคนเป็นทรพัยากรที�ทรงคณุคา่ที�สดุของบรษิทั เป็นปัจจยัแหง่
ความสาํเรจ็ของการบรรลเุป้าหมายของบรษิทั บรษิทัจงึกาํหนดนโยบายใหม้กีารปฏบิตัทิี�เป็นธรรมทั �งในดา้น
โอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั �งโยกยา้ย ตลอดจนการพฒันาศกัยภาพ โดยไดย้ดึหลกัปฏบิตัดิงัต่อไปนี�

�.� ปฏบิตัต่ิอพนกังานดว้ยความเคารพในเกยีรต ิศกัดิ �ศร ีและสทิธสิว่นบุคคล
�.� การดแูลรกัษาสภาพแวดลอ้มในการทาํงานใหม้คีวามปลอดภยัต่อชวีติและทรพัยส์นิของพนกังานอยูเ่สมอ
3.3 การแต่งตั �งและโยกยา้ย รวมถงึการใหร้างวลัและการลงโทษพนักงาน กระทาํดว้ยความสุจรติใจและตั �ง
     อยู่บนพื�นฐานของความรูค้วามสามารถและความเหมาะสมของพนักงาน
�.� ใหค้วามสาํคญัต่อการพฒันาความรูค้วามสามารถของพนกังาน โดยมกีารพฒันาอยา่งสมํ�าเสมอ อาทกิาร
     จดัอบรมสมัมนา การฝึกอบรมและใหโ้อกาสอยา่งทั �วถงึกบัพนกังานทกุคน
3.5 กาํหนดคา่ตอบแทนแก่พนกังานอยา่งเป็นธรรม ตามสภาพตลาดการแขง่ขนัทางธุรกจิ ลกัษณะของงาน 
     ผลการปฏบิตังิานและความสามารถของบรษิทัในการจา่ยคา่ตอบแทนดงักลา่ว หลกีเลี�ยงการกระทาํใดๆ ที�
     ไมเ่ป็นธรรม ซึ�งอาจมผีลกระทบต่อความมั �นคงในหน้าที�การงานของพนกังาน
3.6 เปิดโอกาสใหพ้นกังานเสนอแนะหรอืรอ้งทกุข ์เกี�ยวกบัการทาํงานและกาํหนดวธิแีกไ้ข เพื�อใหเ้กดิประโยชน์แก่
     ทกุฝ่ายและสรา้งความสมัพนัธอ์นัดใีนการทาํงานรว่มกนั

 �. การปฏิบติัและความรบัผิดชอบที�มีต่อลกูค้า

 บรษิทัมุง่ดาํเนินธรุกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์โดยจดัใหม้กีารสรา้งสรรค ์นําเสนอและบรหิารจดัการ
ผลติภณัฑแ์ละการบรกิารของบรษิทัแกล่กูคา้อยา่งมมีาตรฐานและมจีรยิธรรมภายใตห้ลกัการดาํเนินงานดงันี�

�.� มุง่มั �นที�จะจดัหาพฒันาผลติภณัฑแ์ละการบรกิารเพื�อตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้
�.� สง่มอบผลติภณัฑแ์ละการบรกิารที�มคีณุภาพภายใตเ้งื�อนไขที�เป็นธรรม
�.� ใหข้อ้มลูเกี�ยวกบัผลติภณัฑแ์ละการบรกิารที�ถกูตอ้งเพยีงพอ เพื�อใหล้กูคา้มขีอ้มลูเพยีงพอในการตดัสนิใจ 
     โดยไมม่กีารกลา่วเกนิความเป็นจรงิทั �งในการโฆษณาหรอืในการสื�อสารชอ่งทางอื�น ๆ กบัลกูคา้อนัเป็นเหตุ
     ใหล้กูคา้เกดิความเขา้ใจผดิเกี�ยวกบัคณุภาพปรมิาณหรอืเงื�อนไขใด ๆ ของสนิคา้หรอืบรกิาร
4.4 จดัใหม้กีระบวนการที�สามารถใหล้กูคา้แจง้ถงึปัญหาหรอืการใหบ้รกิารที�ไมเ่หมาะสม เพื�อที�บรษิทัจะได้
     ป้องกนัแกปั้ญหาใหก้บัลกูคา้ไดอ้ยา่งรวดเรว็และนําขอ้มลูดงักลา่วไปปรบัปรงุหรอืพฒันาผลติภณัฑแ์ละ
     การใหบ้รกิารต่อไป
�.� การรกัษาขอ้มลูและความลบัของลกูคา้โดยไมนํ่าไปเปิดเผยหรอืใชป้ระโยชน์ในทางมชิอบ
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 �. การปฏิบติัและความรบัผิดชอบที�มีต่อคู่ค้าและคู่สญัญา

 บรษิทัมนีโยบายปฏบิตัต่ิอคูค่า้และคูส่ญัญา ซึ�งถอืเป็นหุน้สว่นและปัจจยัแหง่ความสาํเรจ็ทางธรุกจิ
ที�สาํคญัประการหนึ�งดว้ยความเสมอภาคและคาํนึงถงึผลประโยชน์รว่มกนั โดยบรษิทัมแีนวทางปฏบิตัดิงัต่อไปนี�

�.� ประสงคท์ี�จะใหก้ารจดัหาสนิคา้และบรกิารเป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพภายใตห้ลกัการดงัต่อไปนี�
• มกีารแขง่ขนับนขอ้มลูที�เทา่เทยีมกนั
• มหีลกัเกณฑใ์นการประเมนิและคดัเลอืกคูค่า้และคูส่ญัญา
• จดัทาํรปูแบบสญัญาที�เหมาะสมและเป็นธรรมแก่ทั �งสองฝ่าย
• จดัใหม้รีะบบการจดัการและตดิตามเพื�อใหม้ั �นใจวา่มกีารปฏบิตัติามเงื�อนไขของสญัญาอยา่งครบถว้นและ
  ป้องกนัการทุจรติและประพฤตมิชิอบในทุกขั �นตอนของกระบวนการจดัหา
• จา่ยเงนิใหคู้ค่า้และคูส่ญัญาตรงเวลาตามเงื�อนไขการชาํระเงนิที�ตกลงกนั

5.2 บรษิทัมุ่งหมายที�จะพฒันาและรกัษาสมัพนัธภาพที�ย ั �งยนืกบัคู่คา้และคู่สญัญา ที�มวีตัถุประสงคช์ดัเจน
     ในเรื�องคณุภาพของสนิคา้และบรกิารที�คุม้คา่กบัมลูคา่เงนิและความเชื�อถอืซึ�งกนัและกนั

5.3 หา้มผูบ้รหิารและพนักงานทุกคนรบัผลประโยชน์ใดๆ ส่วนตวัจากคู่คา้และคู่สญัญาไม่ว่าโดยทางตรง
     หรอืทางออ้มที�มมีลูคา่เกนิ �,��� บาท

�.� ไมใ่ชข้อ้มลูที�ไดท้ราบอนัเนื�องมาจากการจดัซื�อจดัหา เพื�อประโยชน์สว่นตวัหรอืผูอ้ื�น

 บรษิทัมหีลกัเกณฑใ์นการคดัเลอืกคูค่า้ที�มคีณุสมบตัดิงัต่อไปนี�

• มผีลงานผา่นเกณฑท์ี�บรษิทักาํหนดทั �งคณุภาพ ราคา กาํหนดการสง่มอบ และบรกิาร
• ปฏบิตัติามกฎหมาย มมีาตรฐานจรยิธรรมของสงัคมและใหค้วามสาํคญัและคาํนึงถงึสทิธมินุษยชน สงัคม
  และสิ�งแวดลอ้ม
• มสีภาพการดําเนินธุรกจิที�ด ีสถานะการเงนิที�ม ั �นคง มสีถานประกอบการที�สามารถตรวจสอบไดแ้ละมี
  ประวตักิารดาํเนินกจิการที�น่าเชื�อถอืไมม่ปีระวตัติอ้งหา้มทางการคา้อนัเนื�องมาจากการกระทาํทุจรติหรอื
  ประวตัลิะทิ�งงานหรอือยูใ่นบญัชรีายชื�อที�ตอ้งหา้มของทางราชการและเอกชน
• ปฏบิตัติามนโยบายและหลกัเกณฑท์ี�บรษิทักาํหนด

 �. การปฏิบติัและความรบัผิดชอบที�มีต่อเจ้าหนี�

 บรษิทัยดึมั �นในการดําเนินธุรกจิอย่างมหีลกัการและวนิัยเพื�อสรา้งความเชื�อถอืใหก้บัเจา้หนี� 
โดยบรษิทัยดึหลกัปฏบิตัดิงัต่อไปนี�

�.� ปฏบิตัติามเงื�อนไขต่าง ๆ ตามสญัญา หรอืที�ไดต้กลงกนัไวอ้ยา่งเครง่ครดั
6.2 หากเกิดกรณีไม่สามารถปฏบิตัิตามเงื�อนไขที�ตกลงกนัไว้ได้ บรษิัทจะแจ้งให้เจ้าหนี�ทราบล่วงหน้า 
     เพื�อรว่มกนัพจิารณาหาแนวทางแกไ้ขปัญหา

 ทั �งนี�บรษิทัจะปฏบิตัต่ิอเจา้หน้าที�ดว้ยความรบัผดิชอบเป็นธรรมยดึถอืการปฏบิตัทิี�ด ีตามเงื�อนไข
ขอ้กาํหนดของสญัญา เงื�อนไขคํ�าประกนั การบรหิารเงนิทุนและการชาํระหนี�กาํหนดเวลา รวมถงึพนัธะทาง
การเงนิอยา่งเครง่ครดั ไมป่กปิดขอ้มลูหรอืขอ้เทจ็จรงิที�จะทาํใหเ้จา้หนี�เกดิความเสยีหายและจะรายงานฐานะ
ทางการเงนิแก่เจา้หนี� ตามขอ้กาํหนดในสญัญาเงนิกูอ้ยา่งถกูตอ้งครบถว้นและไมบ่ดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิ
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 �. การปฏิบติัและความรบัผิดชอบที�มีต่อคู่แข่งทางการค้า

 บรษิทัมุง่ดาํเนินธรุกจิโดยประสงคท์ี�จะประสบความสาํเรจ็อยา่งยั �งยนืและเป็นบรษิทัชั �นนํา ในธรุกจิ
ภายใตก้ารแขง่ขนัในอุตสาหกรรมอยา่งมคีณุธรรมและจรยิธรรม โดยมหีลกัการปฏบิตัต่ิอคูแ่ขง่ทางการคา้ดงันี�

�.� ประพฤตปิฏบิตัภิายใตก้รอบกตกิาของการแขง่ขนัที�ดี
7.2 ไม่แสวงหาขอ้มูลที�เป็นความลบัของคู่แข่งทางการคา้ ด้วยวธิกีารที�ไม่สุจรติเพื�อผลประโยชน์ในการ
     ดาํเนินธรุกจิของบรษิทั
�.� ไมก่ลา่วหาในทางรา้ยหรอืมุง่ทาํลายชื�อเสยีงแก่คูแ่ขง่ทางการคา้
�.� ไมก่ระทาํการใด ๆ ที�เป็นการละเมดิทรพัยส์นิทางปัญญาของผูอ้ื�นหรอืคูแ่ขง่ทางการคา้

 �.การปฏิบติัและความรบัผิดชอบที�มีต่อสงัคมส่วนรวม

 บรษิทัใหค้วามสาํคญักบัชมุชนและสงัคมโดยรอบ โดยตระหนกัดวีา่เราเปรยีบเสมอืนสว่นหนึ�งของ
สงัคมที�จะรว่มกา้วเดนิไปสูก่ารพฒันาสงัคมและสิ�งแวดลอ้มเพื�อความยั �งยนืสบืไป บรษิทัจงึไดด้าํเนินกจิกรรม
เพื�อชุมชนและสงัคมอยา่งต่อเนื�อง ควบคู่ไปกบัการดาํเนินธุรกจิภายใตค้วามรบัผดิชอบต่อชุมชนและสงัคม
โดยรวมดงันี�

8.1 มนีโยบายในการประกอบธุรกจิโดยคาํนึงถงึสภาพสิ�งแวดลอ้มเป็นสาํคญั และปฏบิตัติามกฎหมายและ
    ขอ้บงัคบัเกี�ยวกบัสิ�งแวดลอ้มที�บงัคบัใชอ้ยา่งเครง่ครดั
8.2 มนีโยบายการดาํเนินงานดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคม (CSR) อยา่งชดัเจนและยดึถอืปฏบิตักินัภายในองคก์ร
�.� สง่เสรมิใหพ้นกังานของบรษิทัมจีติสาํนึกและความรบัผดิชอบต่อสิ�งแวดลอ้มและสงัคม
�.� เคารพต่อขนบธรรมเนียมประเพณแีละวฒันธรรมของแต่ละทอ้งถิ�นที�บรษิทัเขา้ไปดาํเนินธรุกจิ
�.� ดาํเนินกจิกรรมเพื�อรว่มสรา้งสรรคส์งัคมชมุชนและสิ�งแวดลอ้มอยา่งสมํ�าเสมอ เพื�อใหช้มุชนที�บรษิทัตั �งอยู่
     มคีณุภาพชวีติที�ดขี ึ�น
8.6 ใหค้วามรว่มมอืในกจิกรรมต่าง ๆ กบัชมุชนโดยรอบพื�นที�ที�บรษิทัเขา้ไปดาํเนินธรุกจิอยูต่ามความเหมาะสม
8.7 ตอบสนองอย่างรวดเรว็และมปีระสทิธภิาพต่อเหตุการณ์ที�มผีลกระทบต่อสิ�งแวดลอ้มชุมชน ชวีติและ
     ทรพัยส์นิอนัเนื�องมาจากการดาํเนินงานของบรษิทั โดยใหค้วามร่วมมอือยา่งเตม็ที�กบัเจา้หน้าที�ภาครฐั
     และหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง
8.8 มนีโยบายในการต่อตา้นทจุรติคอรปัชั �น โดยบุคลากรของบรษิทัหา้มการตดิสนิบนไมว่า่จะอยูใ่นรปูแบบใดๆ
     ทั �งทางตรงหรอืทางออ้ม ไมว่า่จะดว้ยการเสนอใหก้ารใหค้าํมั �นสญัญา การเรยีกรอ้ง การรอ้งขอ การใหห้รอื
     รบัสนิบน หรอืมพีฤตกิรรมใดที�สอ่ไปในทางทจุรติหรอืคอรปัชั �น เพื�อใหไ้ดม้าหรอืรกัษาไวซ้ึ�งผลประโยชน์
     อื�นใดที�ไมเ่หมาะสมทางธรุกจิแก่บุคลากรบรษิทัเองหรอืบุคคล โดยเฉพาะอยา่งยิ�งเจา้หน้าที�ของรฐั การให้
     ของขวญัทรพัยส์นิ หรอืประโยชน์อื�นใดแก่เจา้หน้าที�ของรฐั ทั �งในประเทศและต่างประเทศ ตอ้งใหแ้น่ใจ
     วา่การใหน้ั �นไมข่ดัต่อกฎหมายและจารตีประเพณทีอ้งถิ�น
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นโยบายและจรรยาบรรณเกี�ยวกบัการต่อต้านการทจุริตคอรร์ปัชั �น

 บรษิทัมนีโยบายต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั �นทกุรปูแบบ โดยกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทกุคน
จะไมเ่ขา้มสีว่นเกี�ยวขอ้ง หรอืมสีว่นรว่มในการทจุรติคอรร์ปัชั �นใด ๆ จะไมต่ดิสนิบนหรอืรบัสนิบนหรอืแสวงหา
ประโยชน์ใด ๆ โดยไมช่อบดว้ยกฎหมายและศลีธรรมอนัดใีนทกุรปูแบบไมว่า่โดยทางตรงหรอืทางออ้ม และ
จดัใหม้กีารสอบทานการปฏบิตัติามนโยบายต่อตา้นคอรร์ปัชั �นอยูเ่ป็นประจาํ ดงันั �น บรษิทัจงึมแีนวทางปฏบิตัิ
สาํหรบันโยบายและจรรยาบรรณดงัต่อไปนี�

(1) กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานทุกระดบัต้องปฏบิตัติามนโยบายการต่อต้านคอรร์ปัชั �น โดยจะไม่มี
    ส่วนเกี�ยวขอ้งหรอืมสี่วนร่วมกบัการทุจรติคอรร์ปัชั �นไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางออ้ม
(2) พนกังานของบรษิทัทุกระดบัจะตอ้งตระหนกัว่าการทุจรติคอรร์ปัชั �นเป็นสิ�งที�ยอมรบัไมไ่ดใ้นวฒันธรรม
     องคก์รของบรษิทั
(3) พนกังานผูม้สีว่นเกี�ยวขอ้งหรอืมสีว่นรว่มกบัการทจุรติคอรร์ปัชั �นจะตอ้งไดร้บัโทษทางวนิยัและตามกฎหมาย
(4) หากพนักงานคนใดพบเหน็การกระทําที�อาจเขา้ขา่ยทุจรติคอรร์ปัชั �นที�เกี�ยวขอ้งกบับรษิทั พนักงานจะ
     ตอ้งแจง้ใหบ้รษิทัทราบโดยไม่ชกัชา้และใหค้วามร่วมมอืในการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้ง

 ทั �งนี� บรษิทัจะเกบ็เรื�องการแจง้เบาะแสและชื�อของผูแ้จง้ไวเ้ป็นความลบัเพื�อความปลอดภยัในชวีติ
และทรพัยส์นิของผูแ้จง้เบาะแส

แนวทางในการติดตามและประเมินผลการปฏิบติัตามนโยบายการต่อต้านการทจุริตคอรร์ปัชั �น

(�) บรษิทัฯ บรษิทัในกลุม่ จะสนบัสนุนและสง่เสรมิใหบุ้คลากรทกุระดบัเหน็ความสาํคญัและมจีติสาํนึกในการ
    ต่อตา้นทจุรติคอรร์ปัชั �น รวมทั �งจดัใหม้กีารควบคมุภายในเพื�อป้องกนัการทจุรติคอรร์ปัชั �น การใหห้รอืรบั
    สนิบนในทุกรูปแบบ และทุกประเทศที�บรษิทัฯ และบรษิทัในกลุ่มไดเ้ขา้ไปลงทุน โดยผูบ้งัคบับญัชามี
    หน้าที�ในการดแูลและประเมนิผลการปฏบิตัขิองผูใ้ตบ้งัคบับญัชาในหน่วยงานตามแนวทางที�กาํหนดอยา่ง
    สมํ�าเสมอ

(�) แนวปฏบิตัใินการต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั �นนี� ครอบคลมุไปถงึกระบวนการบรหิารงานบุคคล ตั �งแต่การ    
     สรรหาหรอืการคดัเลอืกบุคลากร การเลื�อนตาํแหน่ง การฝึกอบรม การประเมนิผลการปฏบิตังิานและการให้
     ผลตอบแทนแก่พนกังาน โดยกาํหนดใหผู้บ้งัคบับญัชาทกุระดบั มหีน้าที�สื�อสารทาํความเขา้ใจกบัพนกังาน
     ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เพื�อนําไปใชป้ฏบิตัใินกจิกรรมทางธุรกจิที�อยูใ่นความรบัผดิชอบ และควบคมุดแูลการ
     ปฏบิตัใิหเ้ป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพสอดคลอ้งกบัแนวปฏบิตันีิ�

(�) บรษิทัฯ จะใหค้วามเป็นธรรมและคุม้ครองพนกังาน หรอืบุคคลอื�นใดที�แจง้เบาะแสหรอืหลกัฐานเรื�องการ
     ทจุรติคอรร์ปัชั �น ที�เกี�ยวขอ้งกบับรษิทัฯ และบรษิทัในกลุม่ รวมถงึพนกังานที�ปฏเิสธต่อการกระทาํ โดยใช้
     มาตรการคุม้ครองผูร้อ้งเรยีน หรอืผูท้ี�ใหค้วามรว่มมอืในการรายงานการทุจรติคอรร์ปัชั �น ตามที�กาํหนด
     ไวใ้นนโยบายการแจง้เบาะแส

(4) บรษิทัฯ จะสอบทานแนวปฏบิตัแิละมาตรการดาํเนินงานอยา่งสมํ�าเสมอ เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัการเปลี�ยนแปลง
     ของกฎหมาย และสภาพการดาํเนินธรุกจิ
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 การฝึกอบรมแก่พนักงานเพื�อให้ความรู้เกี�ยวกบันโยบายและแนวปฏิบติั ในการต่อต้าน
การทจุริตคอรร์ปัชั �น

 ในปี ���� บรษิทัไดจ้ดัใหพ้นกังานทุกคนเขา้อบรมหลกัสตูรที�เกี�ยวกบัการต่อตา้นทุจรติ ในหวัขอ้ 
“ หลกัสตูรสจุรติไทย ” ซึ�งจดัทาํโดย บรษิทั สจุรติไทย จาํกดั เพื�อใหพ้นกังานมคีวามเขา้ใจในเรื�องนโยบาย
การต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั �นมากยิ�งขึ�น

การบริหารจดัการและประเมินความเสี�ยง

 บรษิทัใหค้วามสาํคญัของกระบวนการบรหิารจดัการความเสี�ยงเพื�อบง่ชี�ความเสี�ยงดา้นการทจุรติที�
เกี�ยวขอ้งในการดาํเนินธรุกจิของบรษิทั โดยพจิารณาทั �งในดา้นโอกาสที�จะเกดิผลและผลกระทบเพื�อหามาตรการ
ตอบสนองและจดัการความเสี�ยง การพจิารณาถงึกจิกรรมการควบคมุกระบวนการตดิตามผลการควบคมุภายใน 
ซึ�งรวมถงึการตดิตามประเมนิผลความสามารถในการป้องกนัการเกดิขอ้ผดิพลาดและการปฏบิตัหิรอืไมป่ฏบิตัิ
ตามกฎระเบยีบ เพื�อลดและป้องกนัความเสี�ยงเหลา่นั �น

 ในการประเมนิความเสี�ยงของธุรกจิ บรษิทัมกีารกาํหนดใหป้ระเมนิความเสี�ยงดา้นทจุรติของในทกุ
หน่วยงานของบรษิทั ซึ�งแต่ละหน่วยงานมกีารระบุความเสี�ยงที�อาจเกดิการทจุรติโอกาสเกดิและผลกระทบ รวม
ถงึแนวทางในการลดความเสี�ยงและหามาตรการในการกาํกบัดแูล เพื�อป้องกนัการทจุรติคอรปัชั �นที�อาจเกดิขึ�น 
โดยผูป้ระเมนิความเสี�ยงจะพจิารณาความเสี�ยงจากลกัษณะกจิกรรมทางธรุกจิ กระบวนการดาํเนินงาน เงื�อนไข
ทางธรุกจิ ตลอดจนนโยบายที�เกี�ยวขอ้งกบัมาตรการต่อตา้นทจุรติและคอรปัชั �น

กระบวนการดาํเนินการตามมาตรการต่อต้านการทจุริตและคอรปัชั �น

 บรษิทัใหค้วามสาํคญักบักระบวนการตรวจสอบภายในและการประเมนิความเพยีงพอของระบบ
การควบคมุภายในโดยวธิกีารประเมนิตนเอง รวมถงึการสนบัสนุนใหม้กีารนําเทคโนโลยมีาใชใ้นการตรวจสอบ
การทจุรติและการคอรปัชั �นอยา่งต่อเนื�องและครบถว้น ซึ�งสาํนกัตรวจสอบภายในมหีน้าที�และรบัผดิชอบในการ
ตรวจสอบและสอบทานการปฏบิตังิานใหเ้ป็นไปอยา่งถกูตอ้ง ตรงตามนโยบายและแนวปฏบิตัอิาํนาจดาํเนินการ
ระเบยีบปฏบิตักิฎหมายและขอ้กาํหนดของหน่วยงานกาํกบัดแูล เพื�อใหม้ั �นใจวา่บรษิทัมรีะบบการควบคมุที�มี
ความเหมาะสมและเพยีงพอต่อความเสี�ยงดา้นคอรปัชั �นที�อาจเกดิขึ�นและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

 สาํนักตรวจสอบภายใน กาํหนดแนวทางการติดตามและประเมินผลการปฏิบติัตามมาตรการ
ต่อต้านทจุริตคอรปัชั �นดงันี�

1 กําหนดใหก้รรมการผูบ้รหิารและพนักงานทุกคน มอีํานาจในการควบคุมและปฏบิตัติามนโยบายต่อตา้น
  การทจุรติและคอรปัชั �นโดยเครง่ครดั

2 การตดิตามและประเมนิผลการปฏบิตัติามมาตรการต่อตา้นการทจุรติ โดยทาํการสอบทานกระบวนการทาํงาน
  ในแต่ละขั �นตอนที�อาจพบจดุบกพรอ่งของระบบการควบคมุภายใน ซึ�งอาจกอ่ใหเ้กดิการทจุรติเพื�อหาแนวทาง
  ป้องกนัและกาํหนดเป็นหลกัปฏบิตัิ
3 การปรบัปรุงกระบวนการปฏบิตั ิโดยการนําผลการสอบทานกระบวนการทาํงานมาปรบัปรุงวธิกีารปฏบิตัิ
  นําความเหน็ขอ้เสนอแนะของกรรมการตรวจสอบ ที�ไดใ้หค้วามเหน็จากการสอบทานความครบถว้นเพยีงพอ
  ของกระบวนการปฏบิตั ิจากการพจิารณาผลการสอบสวนขอ้รอ้งเรยีนจากผลการประเมนิความเสี�ยงดา้นการ
  ทจุรติ ตลอดจนความเหน็ของพนกังานทกุคน โดยนําไปปรบัปรงุกระบวนการแนวปฏบิตัแิละนโยบายที�เกี�ยวขอ้ง
  เพื�อเป็นการลดความเสี�ยงจากการเกดิการทจุรติ
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4 การตดิตามผลการปรบัปรุงกระบวนการปฏบิตั ิและสรุปผลการปรบัปรุงเพื�อให้เกดิความมั �นใจว่าขอ้
  เสนอแนะที�ไดนํ้าเสนอเพื�อปรบัปรงุกระบวนการแนวปฏบิตัแิละนโยบาย ไดม้กีารนําไปปฏบิตัอิยา่งจรงิจงั
  และทนัเวลา
5 การรายงานผลการตดิตามและผลการประเมนิการปฏบิตัติามมาตรการต่อตา้นการทจุรติ รวมทั �งขอ้ปรบัปรงุ
  การปฏบิตัแิละผลการปรบัปรุงเพื�อนําเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื�อดําเนินการสอบทานความ
  ครบถ้วนเหมาะสมและเพยีงพอของกระบวนการรวมถงึนโยบายที�เกี�ยวขอ้งกบัมาตรการต่อต้านทุจรติ 
  อกีทั �งคณะกรรมการตรวจสอบทําหน้าที�รายงานผลสอบทานแก่คณะกรรมการบรษิทัเพื�อนําไปปรบัปรุง
  กระบวนการแนวปฏบิตันิโยบายที�เกี�ยวขอ้ง ใหม้กีารควบคุมภายในที�มปีระสทิธภิาพมากยิ�งขึ�น

การแจ้งเบาะแสหรือการร้องเรียนการถกูละเมิดสิทธิของผูมี้ส่วนได้เสีย

 บรษิทัมนีโยบายดาํเนินธรุกจิโดยยดึถอืหลกัความเป็นธรรมโปรง่ใสและตรวจสอบไดต้ามหลกัธรรมาภบิาล 
จงึเปิดโอกาสใหผู้ม้สีว่นไดเ้สยีสามารถรายงาน หรอืใหข้อ้มลูในการแจง้เบาะแสรอ้งเรยีนหรอืถกูละเมดิสทิธ ิ
โดยผา่นชอ่งทางการรอ้งเรยีนที�บรษิทักาํหนดไวด้งันี� 

1. ทางไปรษณยี ์สง่จดหมายถงึคณะกรรมการตรวจสอบ บรษิทั พราว เรยีล เอสเตท จาํกดั (มหาชน) 
   เลขที� ��� อาคารตน้สนทาวเวอร ์ชั �น � แขวงลุมพนีิ เขตปทมุวนั กรงุเทพมหานคร �����

�. จดหมายอเิลก็ทรอนิกส ์ถงึคณะกรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, ประธานเจา้หน้าที�
   บรหิารและหวัหน้าสาํนกัตรวจสอบภายในไดท้ี� EMAIL : AUDITCOM@PROUDREALESTATE.CO.TH

นโยบายการแจ้งเบาะแส และข้อร้องเรียน (WHISTLEBLOWER POLICY)

 เพื�อเป็นการส่งเสรมิใหพ้นักงานสามารถมสี่วนร่วมในกระบวนการกํากบัดูแลกจิการ ดงันั �น หาก
พนักงานพบเหน็การกระทํา หรอืขอ้สงสยัที�เป็นการฝ่าฝืน หรอืไม่ปฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั 
จรรยาบรรณธุรกจิ สามารถแจง้เบาะแส หรอืรอ้งเรยีนตามนโยบายดงันี�

�. ทางไปรษณยี ์สง่จดหมายถงึคณะกรรมการตรวจสอบ บรษิทั พราว เรยีล เอสเตท จาํกดั (มหาชน) 
   เลขที� ��� อาคารตน้สนทาวเวอร ์ชั �น � แขวงลุมพนีิ เขตปทมุวนั กรงุเทพมหานคร �����

2. จดหมายอเิลก็ทรอนิกส ์ถงึคณะกรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, ประธานเจา้หน้าที�
    บรหิารและหวัหน้าสาํนกัตรวจสอบภายในไดท้ี� EMAIL : AUDITCOM@PROUDREALESTATE.CO.TH

การคุ้มครองผูแ้จ้งเบาะแสหรือผูร้้องเรียน

�. ผูร้อ้งเรยีนสามารถเลอืกที�จะไม่เปิดเผยชื�อของตนเองไดห้ากเหน็ว่าจะทําใหต้นเองไดร้บัความเสยีหาย 
  แต่จะตอ้งระบุรายละเอยีดขอ้เทจ็จรงิหรอืหลกัฐานที�ชดัเจนเพยีงพอ ที�แสดงใหเ้หน็วา่มเีหตุอนัควรเชื�อได้
  วา่จะมกีารกระทาํที�เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบยีบ ขอ้บงัคบัของบรษิทัหรอืจรรยาบรรณของบรษิทัเกดิขึ�น

�. กรณีผูร้อ้งเรยีนเหน็ว่าตนอาจไมไ่ดร้บัความปลอดภยัหรอือาจไดร้บัความเดอืดรอ้นเสยีหาย ผูร้อ้งเรยีน
   สามารถรอ้งขอใหผู้ร้บัเรื�องรอ้งเรยีน กําหนดมาตรการคุม้ครองที�เหมาะสมไดห้รอืผูร้บัเรื�องรอ้งเรยีน
   หากกาํหนดมาตรการคุม้ครองโดยผูร้อ้งเรยีนไมต่อ้งรอ้งขอกไ็ดห้ากเหน็วา่เป็นเรื�องที�มแีนวโน้มที�จะเกดิ
   ความเสยีหายหรอืความไม่ปลอดภยั
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�. หากผูร้อ้งเรยีนหรอืบุคคลอื�นที�ไดร้บัผลกระทบจากการรอ้งเรยีน ถกูปฏบิตัดิว้ยวธิกีารที�ไมเ่ป็นธรรมหรอื
   ไม่เหมาะสมจากพนักงานของบรษิทัหรอืผูร้บัเรื�องรอ้งเรยีน ใหถ้อืว่าพนักงานหรอืผูร้บัเรื�องรอ้งเรยีน
   ดงักล่าว กระทําผดิวนิัยรา้ยแรงที�ตอ้งไดร้บัโทษและอาจไดร้บัโทษตามที�กฎหมายกําหนดไว ้หากการ
   กระทํานั �นเป็นการกระทําที�ผดิกฎหมาย

4. ผูท้ี�ไดร้บัความเดอืดรอ้นเสยีหายจะไดร้บัการบรรเทาความเสยีหายดว้ยวธิกีารหรอืกระบวนการที�เหมาะสม
   และเป็นธรรม

การจดัการข้อร้องเรียน

 กระบวนการจดัการขอ้รอ้งเรยีนและการประสานหน่วยงานเพื�อแกปั้ญหาขอ้รอ้งเรยีนหรอืรอ้งทกุข ์
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ จะดาํเนินการตามความเหมาะสม หรอืสง่เรื�องใหบุ้คคลที�เกี�ยวขอ้ง โดย
พจิารณาถงึความเป็นอสิระในการดําเนินการตามเนื�อหาหรอืประเดน็ที�ไดร้บัการรอ้งเรยีน เพื�อดําเนินการ
ตรวจสอบหาขอ้เทจ็จรงิพรอ้มทั �งตดิตามความคบืหน้าเพื�อใหม้ั �นใจว่ามกีารดําเนินการที�เหมาะสมกบัขอ้
รอ้งเรยีนที�ไดร้บั โดยมแีนวปฏบิตัดิงันี�

1.หากเรื�องรอ้งเรยีนเป็นการกระทําที�ฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติามนโยบายและระเบยีบวธิปีฏบิตัดิ้านบุคคล 
  ใหนํ้าสง่ผูจ้ดัการฝ่ายทรพัยากรบุคคล 
�.หากเรื�องรอ้งเรยีนเป็นการกระทาํที�ฝ่าฝืน หรอืไมป่ฏบิตัติามกฎหมายและกฎระเบยีบของรฐั นโยบายและ
  หลกัการกาํกบัดแูลกจิการ จรรยาบรรณธรุกจิ และขอ้บงัคบัของบรษิทัใหนํ้าสง่เลขานุการบรษิทั
�.หากเรื�องรอ้งเรยีนเป็นการกระทาํที�อาจสอ่ถงึการทจุรติ ซึ�งหมายถงึการกระทาํใด ๆ เพื�อแสวงหาประโยชน์
  ที�มคิวรไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมายสาํหรบัตนเองหรอืผูอ้ื�น ใหนํ้าสง่คณะกรรมการตรวจสอบหรอืผูอ้าํนวยการ
  สาํนกัตรวจสอบภายใน
4.ในกรณีที�เรื�องรอ้งเรยีนตามขอ้ �, ขอ้ �, และขอ้ � เป็นเรื�องที�ซบัซอ้น หรอืเกี�ยวขอ้งกบัหลายหน่วยงาน 
  ใหนํ้าสง่กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หน้าที�บรหิาร เพื�อแต่งตั �งคณะกรรมการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ
  สาํหรบัดาํเนินการตรวจสอบเรื�องดงักลา่ว

 ผูต้รวจสอบเรื�องรอ้งเรยีนตามขอ้ �, ขอ้ �, ขอ้ � และขอ้ � มหีน้าที�ตรวจสอบหาขอ้เทจ็จรงิในกรณี
ที�พบวา่ มกีารฝ่าฝืนหรอืไมป่ฏบิตัติามกฎหมายและกฎระเบยีบของบรษิทั หรอืกระทาํการทจุรติจะตอ้งไดร้บั
การพจิารณาโทษทางวนิยัตามระเบยีบบรษิทัที�กาํหนดไว ้และหรอือาจจะไดร้บัโทษตามกฎหมาย หากการ
กระทาํนั �นผดิกฎหมาย

 เมื�อการตรวจสอบเรื�องรอ้งเรยีนไดข้อ้ยตุแิลว้ ผูต้รวจสอบยื�นเรื�องรอ้งเรยีนขอ้ �, ขอ้ �, ขอ้ � และ
ขอ้ � มหีน้าที�รายงานสรุปผลการตรวจสอบใหแ้ก่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบทราบ เพื�อแจง้ไปยงั
คณะกรรมการตรวจสอบและแจง้ต่อยงัผูร้อ้งเรยีนต่อไป ทั �งนี�กระบวนการตั �งแต่รบัเรื�องรอ้งเรยีนจนกระทั �ง
แจง้กลบัไปยงัผูร้อ้งเรยีนควรดาํเนินตามกําหนดระยะเวลาที�เหมาะสม
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การติดตามแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน

�. เมื�อหน่วยงานที�รบัเรื�องรอ้งเรยีนไดร้บัเรื�องรอ้งเรยีนแลว้ จะแจง้การรบัเรื�องรอ้งเรยีนเป็นหนงัสอืใหผู้้
   รอ้งเรยีนทราบภายใน � วนั นบัจากวนัที�ไดร้บัเรื�องรอ้งเรยีน

2. ใหห้น่วยงานที�รบัเรื�องรอ้งเรยีนแจง้ไปยงัผูบ้รหิารของหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งในเรื�องรอ้งเรยีน ใหท้ราบ
   ภายใน � วนัเพื�อใหด้าํเนินการแกไ้ขไดท้นัท ีโดยพจิารณาแกไ้ขปัญหาเรื�องรอ้งเรยีนใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 
   �� วนั นบัแต่วนัที�ไดร้บัเรื�องรอ้งเรยีนเวน้แต่กรณีมเีหตุสุดวสิยั ทาํใหไ้มอ่าจดาํเนินการแลว้เสรจ็ภายใน
   เวลาที�กาํหนดได ้จะทาํหนงัสอืแจง้ใหผู้ร้อ้งเรยีนทราบถงึความคบืหน้าในการดาํเนินการและกาํหนดเวลา
   ที�คาดหมายจะดาํเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ทกุสปัดาห์

�. ใหห้น่วยงานที�เกี�ยวขอ้งรายงานผลการดาํเนินการแก่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบใหท้ราบภายใน 
    � วนั เพื�อแจง้ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบแจง้ไปยงัผูร้อ้งเรยีนต่อไป

การรายงานผลการดาํเนินการให้ผูบ้ริหารทราบ

�. ใหร้วบรวมและรายงานสรปุการจดัการขอ้รอ้งเรยีน/รอ้งทกุขใ์หผู้บ้รหิารทราบทกุเดอืน
�. ใหร้วบรวมรายงานสรุปขอ้รอ้งเรยีนหลงัจากสิ�นปี เพื�อนํามาวเิคราะหก์ารจดัการขอ้รอ้งเรยีนรอ้งทุกขใ์น
   ภาพรวมของหน่วยงาน เพื�อใชเ้ป็นแนวทางในการแกไ้ขปรบัปรงุพฒันาองคก์รและวางแผนเพื�อดาํเนินการ
   เขา้ตรวจสอบระบบการควบคมุภายในต่อไป

 ในปี ���� บรษิทัดูแลผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกๆ ดา้นอย่างเป็นธรรมสอดคลอ้งกบักฎหมายต่างๆ  
กฎระเบยีบ ขอ้บงัคบัของ ภาครฐัหรอืของบรษิทั อกีทั �งนโยบายกํากบัดูแลกจิการที�ดแีละนโยบายต่างๆ 
เชน่ การปฏบิตัต่ิอคูค่า้ เจา้หนี�ลกูหนี�อยา่งเป็นธรรมเป็นไปตามเงื�อนไขการคา้ หรอืพนัธะสญัญาที�ตกลงกนัไว ้ 
สาํหรบัคู่แขง่ขนัของบรษิทั บรษิทัแขง่ขนัภายใตก้รอบกตกิาของการแขง่ขนัที�ด ีไม่ประพฤตปิฏบิตัใินทาง
ที�เกดิความเสยีหาย หรอืทําลายคู่แข่ง  รวมถงึการรกัษาความลบัของลูกคา้ จงึไม่พบการกระทําผดิใดๆ 
ที�เป็นการละเมดิสทิธบิตัร หรอืละเมดิหลกัสทิธมินุษยชน  ในส่วนของพนักงาน บรษิทัใหผ้ลตอบแทนที�
เหมาะสมตาม ความรู้ ความสามารถ หน้าที�ความรบัผดิชอบ และผลปฏบิตังิานของพนักงานแต่ละราย 
รวมถงึจดัใหม้สีวสัดกิารที�เพยีงพอ เหมาะสม สอดคลอ้งกบัขอ้กําหนดของกฎหมายและสภาวะเศรษฐกจิ  
ทั �งนี� บรษิทัและพนกังานรว่มกนัจดทะเบยีนจดัตั �งกองทุนสาํรองเลี�ยงชพีตามพระราชบญัญตักิองทุนสาํรอง
เลี�ยงชพี พ.ศ. ���� ในนามกองทนุสาํรองเลี�ยงชพี เค มาสเตอร ์พลูฟันด ์ซึ�งจดทะเบยีนแลว้ โดยมนีโยบาย
การลงทนุใหพ้นกังานเลอืกตามความเหมาะสมของพนกังาน เพื�อให ้พนกังานมหีลกัประกนัในอนาคตเมื�อตอ้ง
ออกจากงานหรอืเกษยีณอายงุาน นอกจากนี�บรษิทัยงัสง่เสรมิใหม้กีารฝึกอบรม และใหค้วามรูแ้ก่พนกังาน
เพื�อเป็นการพฒันาบุคลากรอย่างต่อเนื�อง และสง่เสรมิใหม้กีารใชท้รพัยากรอย่างมปีระสทิธภิาพอกีดว้ย 
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หมวดที� � การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส

 บรษิทัไดก้ําหนดนโยบายและแนวทางปฏบิตัเิกี�ยวกบัการเปิดเผยขอ้มลูต่อนกัลงทุนของบรษิทัไว้
ในนโยบายการกํากบัดแูลกจิการ โดยกําหนดหลกัการสาํคญัในการเปิดเผยขอ้มลูดงันี�

1. คณะกรรมการบรษิทัมนีโยบายที�จะเปิดเผยขอ้มลูสารสนเทศทางการเงนิและไมใ่ชท่างการเงนิที�เกี�ยวกบัธรุกจิ 
   และผลประกอบการของบรษิทัที�ตรงกบัความเป็นจรงิ ครบถว้น เพยีงพอสมํ�าเสมอทนัเวลา แสดงใหเ้หน็ถงึ
   สถานภาพทางการเงนิและการประกอบการที�แทจ้รงิของบรษิทั รวมทั �งอนาคตของธุรกจิของบรษิทั

2. คณะกรรมการบรษิทัมุง่มั �นที�จะดแูลใหม้กีารปฏบิตัติามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และระเบยีบที�เกี�ยวขอ้งเกี�ยวกบั
   การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใสอย่างเคร่งครดั จดัใหม้กีารเผยแพร่ขอ้มูลในเวบ็ไซต์ของบรษิทัทั �ง
   ภาษาไทยและภาษาองักฤษผา่นชอ่งทางเผยแพรท่างสื�อมวลชน และเผยแพรท่างเวบ็ไซตข์องตลาดหลกัทรพัย์
   แหง่ประเทศไทย เพื�อใหผู้ถ้อืหุน้และผูท้ี�เกี�ยวขอ้งอื�น ๆ ไดร้บัทราบขอ้มลูของบรษิทัไดอ้ยา่งทั �วถงึ

�. บรษิทัจดัใหม้ฝ่ีายนกัลงทุนสมัพนัธ ์เพื�อทาํหน้าที�ตดิต่อสื�อสารกบันกัลงทุนหรอืผูถ้อืหุน้ โดยบรษิทัจะจดั
   ใหม้กีารประชมุชี�แจงผลการดาํเนินงานเป็นประจาํ นอกจากนี�บรษิทัยงัใหค้วามสาํคญัในการเปิดเผยขอ้มลู
   อยา่งสมํ�าเสมอครบถว้นเพื�อใหผู้ถ้อืหุน้ไดร้บัขา่วสารเป็นประจาํผา่นช่องทางของของเวบ็ไซตบ์รษิทั โดย
   ขอ้มลูที�อยูบ่นเวบ็ไซตจ์ะมกีารปรบัปรงุใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ

4. บรษิทัใหค้วามสาํคญัต่อรายงานทางการเงนิ เพื�อใหแ้สดงถงึสถานะทางการเงนิและผลประกอบการที�แทจ้รงิ
   ของบรษิทั โดยอยู่บนพื�นฐานของขอ้มลูทางบญัชทีี�ถูกตอ้งครบถว้นและเพยีงพอตามมาตรฐานการบญัชี
   ซึ�งเป็นที�ยอมรบัโดยทั �วไป 

5. บรษิทัได้เปิดเผยขอ้มูลเกี�ยวกบักรรมการแต่ละท่านบทบาทและหน้าที�ของคณะกรรมการบรษิทั และ
   คณะกรรมการชดุยอ่ยของบรษิทั จาํนวนครั �งของการประชมุ และจาํนวนครั �งที�กรรมการแต่ละทา่นเขา้รว่ม
   ประชุมในปีที�ผ่านมา รวมถงึการเปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูในรายงานประจําปี
   ของบรษิทัและแบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี

6. บรษิทัมนีโยบายที�จะใหผู้ม้สี่วนไดเ้สยีสามารถสอบถามรายละเอยีด แจง้ขอ้รอ้งเรยีน หรอืแจง้เบาะแส
   การกระทาํผดิทางกฎหมาย ความถกูตอ้งของรายงานทางการเงนิ ระบบควบคมุภายในที�บกพรอ่ง การไมไ่ด้
   รบัความเป็นธรรมจากการกระทาํที�ไมช่อบดว้ยกฎหมายหรอืการผดิจรยิธรรมธรุกจิของบรษิทั ผา่นกรรมการ
   อสิระหรอืกรรมการตรวจสอบของบรษิทัไดท้ั �งนี� ขอ้มลูรอ้งเรยีนแจง้เบาะแสจะไดร้บัการคุม้ครองและเกบ็ไว้
   เป็นความลบั โดยกรรมการอสิระหรอืกรรมการตรวจสอบและดําเนินการสั �งการตรวจสอบขอ้มูลและหา
   แนวทางแกไ้ขและจะรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทัต่อไป

 ในปี ���� บรษิทัไดจ้ดักจิกรรมแถลงขา่วต่อสื�อมวลชน (PRESS CONFERENCE) และเชญิสื�อ
มวลชนเพื�อเขา้รว่มกจิกรรมของบรษิทัเพื�อนําเสนอเหตุการณ์ต่างๆ ที�สาํคญัของบรษิทัอยา่งสมํ�าเสมอไมว่า่
จะเป็นการเปิดตวัแผนธรุกจิในนาม บรษิทั พราว เรยีล เอสเตท จาํกดั(มหาชน) หรอืการเปิดตวัโครงการใหม่
ที�หวัหนิ  รวมถงึไดเ้ผยแพรข่า่วประชาสมัพนัธต่์างๆผา่นสื�อมวลชนอยา่งต่อเนื�อง 
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งานนักลงทนุสมัพนัธ์

 บรษิทัจดัใหม้ฝ่ีายนักลงทุนสมัพนัธ์ (INVESTOR RELATIONS) เพื�อทําหน้าที�ตดิต่อสื�อสารให้
ขอ้มูลกบักลุ่มเป้าหมายทั �งผูถ้อืหุน้ นักลงทุนสถาบนั นักลงทุนรายบุคคล บรษิทัหลกัทรพัย ์ผูส้ ื�อข่าวและ
ประชาชนทั �วไปอย่างเท่าเทยีมกนัเพื�อให้ทราบขอ้มูลของบรษิทัอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทนัต่อเวลา 
แสดงขอ้มลูถงึผลประกอบการและแผนการดําเนินธุรกจิในอนาคต เพื�อเป็นขอ้มลูช่วยในการประกอบการ
ตดัสนิใจลงทนุและสรา้งความน่าเชื�อถอืใหแ้ก่บรษิทั โดยบรษิทัมกีารเปิดเผยขอ้มลูออยา่งสมํ�าเสมอและเป็น
ระบบ ผา่นชอ่งทางที�หลากหลาย ทั �งนี� บรษิทัไดก้าํหนดจรรยาบรรณนกัลงทุนสมัพนัธ ์เพื�อใหผู้บ้รหิารและ
พนกังานที�เกี�ยวขอ้งกบังานนกัลงทนุสมัพนัธ ์ใชเ้ป็นแนวทางในการปฏบิตังิานเป็นไปอยา่งถกูตอ้ง ครบถว้น 
โปร่งใส โดยยดึถือผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มสี่วนได้เสยีทุกฝ่ายเป็นสําคญั

สาํหรบัปี ���� บริษทัได้จดักิจกรรมนักลงทนุสมัพนัธเ์พื�อเปิดเผยข้อมลูของบริษทัให้แก่นักลงทนุ 
สรปุได้ดงันี�

รูปแบบกจิกรรม

1

1

1

1

จาํนวนครั �ง

�. จดัประชมุนกัวเิคราะห ์(ANALYST MEETING) 

�. การเขา้รว่ม OPPORTUNITY DAY ที�ตลาดหลกัทรพัยฯ์

�. แถลงขา่วกบัสื�อมวลชน

�. การเขา้พบผูบ้รหิาร (COMPANY VISIT)

นอกจากนี�ผูส้นใจสามารถตดิต่อหน่วยงานนกัลงทุนสมัพนัธไ์ดท้ี� 
นางสาวบุษบง พนัธุส์วสัดิ � ฝ่ายนกัลงทุนสมัพนัธ ์ 

บรษิทั พราว เรยีล เอสเตท จาํกดั (มหาชน) 
เลขที� ��� อาคารตน้สนทาวเวอร ์ชั �น � ถนนเพลนิจติ แขวงลุมพนีิ  เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ ����� 
โทรศพัท ์: �-����-����  โทรสาร : �-����-���� 
E-MAIL : IR@PROUDREALESTATE.CO.TH   WEBSITE : WWW.PROUDREALESTATE.CO.TH 
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นโยบายการเปิดเผยเรื�องผลการดาํเนินงานของบริษทัที�มิใช่เป็นตวัเงิน

 บรษิทัไดจ้ดัใหม้กีารเปิดเผยผลการดาํเนินงานดา้นต่างๆ ของบรษิทัที�มใิชเ่ป็นตวัเงนิ เพื�อใหบ้รษิทั
ทราบถงึความต้องการและความพงึพอใจในการใชส้นิคา้และบรกิารของบรษิทั และสามารถนําไปพฒันา
ปรบัปรุงสนิคา้และบรกิารใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการ ความพอใจ รวมถงึสามารถปรบัปรุงกลยุทธ์
การตลาดของบรษิทัใหม้ศีกัยภาพแขง่ขนักบับรษิทัอื�นได้

ส่วนแบง่การตลาด

 ตลาดอสงัหารมิทรพัยป์ระเภทคอนโดมเินียมในชะอาํ หวัหนิและปราณบุร ีสาํหรบัโครงการที�มรีาคา
เฉลี�ยเริ�มตน้สงูกวา่ ���,��� บาทต่อตารางเมตร นั �น มจีาํนวนยนิูตเปิดขายทั �งหมดจนถงึปี ���� อยูท่ี� ��� ยนิูต 
และมจีาํนวนยนิูตที�สามารถขายไดจ้นถงึสิ�นไตรมาสที� � ปี ���� จาํนวน ��� ยนิูต

 ในปีที�ผา่นมา บรษิทัสามารถทาํยอดขายรวมตลอดทั �งปีสาํหรบั โครงการ INTERCONTINENTAL 
RESIDENCES HUA HIN ไดท้ี� ��� ยนิูต  คดิเป็นจาํนวนเงนิ �,��� ลา้นบาท หรอืคดิเป็นสว่นแบง่การตลาด 
ประมาณรอ้ยละ ��  ของจํานวนยูนิตเปิดขายของตลาดอสงัหารมิทรพัย์ประเภทคอนโดมเินียมในชะอํา 
หวัหนิและปราณบุร ีสําหรบัโครงการที�มรีาคาเฉลี�ยเริ�มต้นสูงกว่า ���,��� บาทต่อตารางเมตร

ที�มา : งานวจิยัของคอรเิออร ์ไตรมาสที� � ����
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PROUD
30%

ผูป้ระกอบการรายอื�น
70%

จาํนวนยนิูตที�สามารถขายได้ตลาดอสงัหาริมทรพัยป์ระเภท
คอนโดมิเนียมในชะอาํ หวัหินและปราณบรีุ

สาํหรบัโครงการที �มรีาคาเฉลี �ยเริ �มตน้สงูกวา่ ���,��� บาท/ตร.ม.



คณะกรรมการชดุย่อย

 โครงสรา้งกรรมการบรษิทัประกอบดว้ยกรรมการชดุยอ่ย � ชดุ คอื คณะกรรมการสรรหาและ
พจิารณาคา่ตอบแทน คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรหิาร ซึ�งมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี�

�.คณะกรรมการตรวจสอบ

 ณ วนัที� �� ธนัวาคม ���� บรษิทัมคีณะกรรมการตรวจสอบจาํนวน � คน ดงันี�

สรปุข้อมลูการเข้าประชมุของคณะกรรมการตรวจสอบ ปี ����

 ณ วนัที� �� ธนัวาคม ����

ลําดบัที� ชื�อ-นามสกุล ตาํแหน่ง

นายอนุวฒัน์  เมธวีบิลูยว์ฒุิ

นางสาวอญัชล ี บุญทรงษกุีล

นายภมูพิฒัน์  สนิาเจรญิ

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอสิระ)

กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอสิระ)

กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอสิระ)

1

2

3

ลําดบัที� ชื�อ-นามสกุล จาํนวนประชมุทั �งปี คดิเป็นรอ้ยละ
จาํนวนครั �ง

ที�เขา้รว่มประชมุ

นายอนุวฒัน์  เมธวีบิลูยว์ฒุิ

นางสาวอญัชล ี บุญทรงษกุีล

นายภมูพิฒัน์  สนิาเจรญิ

4

4

4

4

3

4

100.00

75.00

100.00

1

2

3
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วาระการดาํรงตาํแหน่ง

1.1 กาํหนดใหก้รรมการตรวจสอบดาํรงตาํแหน่งคราวละไมเ่กนิ � ปี นบัแต่วนัแต่งตั �งหรอืตามวาระการเป็น
     กรรมการบรษิทั และเมื�อครบกาํหนดออกตามวาระอาจไดร้บัการพจิารณาแต่งตั �งใหเ้ป็นกรรมการตรวจสอบอกีได้

�.� นอกจากการพน้จากตาํแหน่งตามวาระดงักลา่วแลว้ กรรมการตรวจสอบจะพน้จากตาํแหน่งเมื�อ
 �) ตาย
 �) ลาออก
 �) พน้สภาพการเป็นกรรมการบรษิทั
 �) ขาดคณุสมบตัใินการปฏบิตังิานในฐานะกรรมการตรวจสอบ
 �) ขาดคณุสมบตักิารเป็นกรรมการบรษิทัหรอืมลีกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายวา่ดว้ยบรษิทัมหาชน
      จาํกดัและ/หรอืกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรอืมลีกัษณะที�แสดงถงึการขาด
     ความเหมาะสมที�จะไดร้บัความไวว้างใจใหบ้รหิารจดัการกจิการที�มมีหาชนเป็นผูถ้อืหุน้ตามที�
     สาํนกังานคณะกรรมการหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์าํหนด 
 �) ที�ประชมุคณะกรรมการบรษิทัหรอืที�ประชมุผูถ้อืหุน้ของบรษิทัมมีตใิหพ้น้จากตาํแหน่ง

1.3 กรณกีรรมการตรวจสอบคนใดประสงคจ์ะลาออกจากตาํแหน่งก่อนครบวาระ ใหย้ื�นใบลาออกต่อประธาน
     คณะกรรมการบรษิทัลว่งหน้าอยา่งน้อย � เดอืน พรอ้มระบุเหตุผล เพื�อใหค้ณะกรรมการบรษิทัไดพ้จิารณา
     แต่งตั �งบุคคลอื�นที�มคีณุสมบตัคิรบถว้นตามที�ระบุไวใ้นกฎบตัรทดแทนกรรมการตรวจสอบที�ลาออกต่อไป

�.� ในกรณทีี�ตาํแหน่งกรรมการตรวจสอบวา่งลงเพราะเหตุอื�นนอกจากถงึคราวออกตามวาระใหค้ณะกรรมการ
     บรษิทัแต่งตั �งบุคคลซึ�งมคีณุสมบตัแิละไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายเขา้เป็นกรรมการตรวจสอบแทน 
     อยา่งชา้ภายใน � เดอืน เพื�อใหก้รรมการตรวจสอบมจีาํนวนครบตามที�กาํหนด สอดคลอ้งกบัเกณฑก์ารดาํรง
     สถานะของบรษิทัจดทะเบยีนของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย เวน้แต่วาระของกรรมการตรวจสอบที�
     วา่งลงนั �นจะเหลอืน้อยกวา่ � เดอืน คณะกรรมการบรษิทัจะไมแ่ต่งตั �งกรรมการตรวจสอบทดแทนตาํแหน่ง
     ที�วา่งลงกไ็ด ้กรรมการตรวจสอบที�ไดร้บัการแต่งตั �งทดแทนใหอ้ยูใ่นตาํแหน่งไดเ้พยีงเทา่วาระที�ยงัเหลอือยู่
     ของกรรมการตรวจสอบซึ�งตนเขา้มาแทน

�.� คณะกรรมการพจิารณาคา่ตอบแทนและสรรหาเป็นผูพ้จิารณากาํหนดคา่ตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ 
     ซึ�งพจิารณาจากหน้าที�และความรบัผดิชอบ และนําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัพจิารณา กอ่นที�จะนําเสนอ
     ต่อที�ประชมุผูถ้อืหุน้เพื�อพจิารณาและอนุมตัิ

หน้าที�และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

�. สอบทานใหบ้รษิทัฯ มรีายงานทางการเงนิอยา่งถกูตอ้งและเพยีงพอ

�. สอบทานใหบ้รษิทัฯ มรีะบบการควบคมุภายใน ตลอดจนใหค้วามเหน็ชอบที�เหมาะสมและมปีระสทิธผิล และ
    พจิารณาความเป็นอสิระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหค้วามเหน็ชอบในการพจิารณาแต่งตั �ง 
    โยกยา้ย เลกิจา้งหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

3. สอบทานใหบ้รษิทัฯ ปฏบิตัติามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัย์
    แหง่ประเทศไทยและกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกบัธรุกจิของบรษิทัฯ

�. สอบทานและกาํกบัดแูลใหบ้รษิทัฯ ปฏบิตัติามนโยบายต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั �นของบรษิทัฯ และรายงาน
    ผลใหค้ณะกรรมการบรษิทัทราบ

5. สอบทานและประเมนิกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบอยา่งสมํ�าเสมอ และนําเสนอขออนุมตัจิากคณะกรรมการ
    บรษิทัหากมกีารแกไ้ขกฎบตัรดงักลา่ว
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�. พจิารณาคดัเลอืก เสนอแต่งตั �ง เลกิจา้งบุคคลซึ�งมคีวามเป็นอสิระเพื�อทาํหน้าที�เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ 
   และเสนอคา่ตอบแทนของบุคคลดงักลา่ว รวมทั �งเขา้รว่มประชมุกบัผูส้อบบญัชโีดยไมม่ฝ่ีายจดัการเขา้รว่ม
   ประชมุดว้ยอยา่งน้อยปีละ � ครั �ง

�. พจิารณารายการที�เกี�ยวโยงกนัหรอืรายการที�อาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและ
   ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ทั �งนี� เพื�อใหม้ั �นใจวา่รายการดงักลา่วสมเหตุสมผลและเป็น
   ประโยชน์สงูสดุต่อบรษิทัฯ

�. จดัทาํรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบรษิทัฯ ซึ�งรายงานดงักลา่ว
   ตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอยา่งน้อย ดงัต่อไปนี�

(ก) ความเหน็เกี�ยวกบัความถกูตอ้ง ครบถว้น เป็นที�เชื�อถอืไดข้องรายงานทางการเงนิของบรษิทัฯ
(ข) ความเหน็เกี�ยวกบัความเพยีงพอของระบบควบคมุภายในของบรษิทัฯ
(ค) ความเหน็เกี�ยวกบัการปฏบิตัติามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้กาํหนดของตลาด
     หลกัทรพัยห์รอืกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกบัธรุกจิของบรษิทัฯ
(ง) ความเหน็เกี�ยวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี
(จ) ความเหน็เกี�ยวกบัรายการที�อาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโชยน์
(ฉ) จาํนวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้รว่มประชมุของกรรมการตรวจสอบแต่ละทา่น
(ช) ความเหน็หรอืขอ้สงัเกตโดยรวมที�คณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัจากการปฏบิตัหิน้าที�ตามกฎบตัร (CHARTER)
(ซ) รายการอื�นๆที�เหน็วา่ผูถ้อืหุน้และผูล้งทนุทั �วไปควรทราบภายใตข้อบเขตหน้าที�และความรบัผดิชอบที�ไดร้บั
     มอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั

�. ปฏบิตักิารอื�นใดตามที�คณะกรรมการของบรษิทัฯมอบหมายดว้ยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
   ในการปฏบิตัหิน้าที�ดงักลา่วขา้งตน้ คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามรบัผดิชอบต่อคณะกรรมการบรษิทัโดยตรง
   และคณะกรรมการของบรษิทัฯ ยงัคงมคีวามรบัผดิชอบในการดาํเนินงานของบรษิทัฯ ต่อบุคคลภายนอก

�.คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

 ณ วนัที� �� ธนัวาคม ���� บรษิทัมคีณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน จาํนวน � คน ดงันี�

ลําดบัที� ชื�อ-นามสกุล ตาํแหน่ง

นายอนุวฒัน์  เมธวีบิลูยว์ฒุิ

นายอนุชา  สทิหนาทกถากุล

นายภมูพิฒัน์  สนิาเจรญิ

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน

กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน

กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน

1

2

3
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วาระการดาํรงตาํแหน่ง

 กาํหนดใหก้รรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน ดาํรงตาํแหน่งคราวละ � ปี และเมื�อครบกาํหนด
ออกตามวาระอาจไดร้บัการพจิารณาเลอืกตั �งใหก้ลบัมาดาํรงตาํแหน่งใหมไ่ด ้กรณทีี�ตาํแหน่งกรรมการสรรหา
และพจิารณาคา่ตอบแทนวา่งลงเพราะเหตุอื�นใดนอกจากถงึคราวออกตามวาระใหค้ณะกรรมการบรษิทัฯ แต่งตั �ง
บุคคลที�มคีณุสมบตัคิรบถว้นเป็นคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน เพื�อใหก้รรมการสรรหาและ
พจิารณาคา่ตอบแทนมจีาํนวนครบตามที�คณะกรรมการบรษิทัฯกาํหนด โดยบุคคลที�เป็นกรรมการสรรหาและ
พจิารณาคา่ตอบแทนจะอยูใ่นตาํแหน่งไดเ้พยีงวาระที�เหลอือยูข่องกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน
ซึ�งตนทดแทน

หน้าที�และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

�. พจิารณานโยบายและหลกัเกณฑใ์นการสรรหาบุคลากรที�มคีณุสมบตัเิหมาะสม เพื�อดาํรงตาํแหน่งกรรมการ
   และประธานเจา้หน้าที�บรหิาร รวมทั �งคดัเลอืกบุคคลและเสนอชื�อบุคคลที�มคีณุสมบตัเิหมาะสมเพื�อนําเสนอต่อ
   ที�ประชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ และ/หรอื ที�ประชมุผูถ้อืหุน้เพื�อพจิารณาแต่งตั �งเป็นกรรมการบรษิทัฯ และ
   ผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทัฯ

2. พจิารณาทบทวนนโยบายและหลกัเกณฑเ์กี�ยวกบัการกาํหนดคา่ตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมการ
   บรษิทัฯ และผูบ้รหิารระดบัสงู

�. ใหข้อ้เสนอแนะต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ เพื�อนําเสนอคา่ตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูต่อที�ประชมุ
   คณะกรรมการบรษิทัฯ และ/หรอืที�ประชมุผูถ้อืหุน้เพื�อพจิารณาอนุมตั ิโดยคณะกรรมการบรษิทัฯ จะเป็นผูอ้นุมตัิ
   คา่ตอบแทนและผลประโยชน์ของผูบ้รหิารระดบัสงู และคา่ตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมการบรษิทัฯ 
   ใหค้ณะกรรมการบรษิทัฯ นําเสนอที�ประชมุผูถ้อืหุน้เพื�อพจิารณาอนุมตัิ

4. รายงานผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน ใหค้ณะกรรมการบรษิทัฯ รบัทราบ 
   และจดัทาํรายงานของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทนเพื�อเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของ
   บรษิทัฯ และลงนามโดยประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน

5. จดัทาํการประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน และรายงานผลการ
   ประเมนิประจาํปีต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ

�. ปฏบิตักิารอื�นใดตามที�คณะกรรมการบรษิทัฯ มอบหมาย

สรปุข้อมลูการเข้าประชมุของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ปี ����

 ณ วนัที� �� ธนัวาคม ����

ลําดบัที� ชื�อ-นามสกุล จาํนวนประชมุทั �งปี คดิเป็นรอ้ยละ
จาํนวนครั �ง

ที�เขา้รว่มประชมุ

นายอนุวฒัน์  เมธวีบิลูวฒุิ

นายอนุชา  สหินาทกถากุล

นายภมูพิฒัน์  สนิาเจรญิ

4

4

4

4

4

3

100.00

100.00

75.00

1

2

3
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วาระการดาํรงตาํแหน่ง

 คณะกรรมการบรหิารไมม่วีาระการดาํรงตาํแหน่ง กรณทีี�ตาํแหน่งกรรมการบรหิารวา่งลง 
ใหค้ณะกรรมการบรษิทัฯ แต่งตั �งบุคคลที�มคีณุสมบตัเิหมาะสมเป็นกรรมการบรหิาร เพื�อใหก้รรมการบรหิาร
มจีาํนวนครบตามที�คณะกรรมการบรษิทัฯ กาํหนด

สรปุข้อมลูการเข้าประชมุของคณะกรรมการบริหาร ปี ����

 ณ วนัที� �� ธนัวาคม ����

ลําดบัที� ชื�อ-นามสกุล จาํนวนประชมุทั �งปี คดิเป็นรอ้ยละ
จาํนวนครั �ง

ที�เขา้รว่มประชมุ

นายวรีพงศ ์ ไชยเพิ�ม

นางสาวพราวพธุ  ลปิตพลัลภ

นายพส ุ ลปิตพลัลภ

นายไพสฐิ  แก่นจนัทน์

24

24

24

22

22

24

24

20

91.67

100.00

100.00

90.91

1

2

3

4

�.คณะกรรมการบริหาร

 ณ วนัที� �� ธนัวาคม ���� บรษิทัมคีณะกรรมการบรหิาร จาํนวน � คน ดงันี�

ลําดบัที� ชื�อ-นามสกุล ตาํแหน่ง

นายวรีพงศ ์ ไชยเพิ�ม

นายพส ุ ลปิตพลัลภ

นางสาวพราวพธุ  ลปิตพลัลภ

นายไพสฐิ  แก่นจนัทน์

ประธานคณะกรรมการบรหิาร

กรรมการบรหิาร

กรรมการบรหิาร

กรรมการบรหิาร

1

2

3

4

หมายเหตุ: นายไพสฐิ แก่นจนัทน์ ลาออกจากตําแหน่งกรรมการบรหิารโดยมผีลตั �งแต่วนัที � � ธนัวาคม ���� เป็นตน้ไป 
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หน้าที�และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1. คณะกรรมการบรหิารมหีน้าที�ในการบรหิารกจิการของบรษิทัฯ ใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคก์ารประกอบ
   กจิการของบรษิทัฯ ทั �งนี� การบรหิารกจิการของบรษิทัฯ ดงักล่าวจะตอ้งเป็นไปตามนโยบาย ขอ้บงัคบั 
   หลกัเกณฑแ์ละกฎหมายต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้ง หรอืคาํสั �งใดๆ ที�คณะกรรมการบรษิทัฯ กําหนด นอกจากนี� 
   ใหค้ณะกรรมการบรหิารมหีน้าที�ในการพจิารณากลั �นกรองเรื�องต่างๆ ที�จะนําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ 
   เพื�อพจิารณาอนุมตัหิรอืใหค้วามเหน็ชอบ
2. คณะกรรมการบรหิารมหีน้าที�จดัทําวสิยัทศัน์ กลยุทธ์ทางธุรกจิ ทศิทางของธุรกจิ นโยบายทางธุรกจิ 
   เป้าหมาย แนวทาง แผนการดาํเนินงาน และงบประมาณของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย เพื�อนําเสนอต่อคณะ
   กรรมการบรษิทัฯ เพื�อพจิารณาอนุมตัิ
�. คณะกรรมการบรหิารมหีน้าที�ตรวจสอบ ตดิตามการดาํเนินการตามนโยบายและแนวทางการบรหิารงาน
   ดา้นต่างๆ ของบรษิทัฯ ใหเ้ป็นไปตามที�คณะกรรมการบรษิทัฯ มอบหมายอยา่งมปีระสทิธภิาพ
4. คณะกรรมการบรหิารมอีาํนาจพจิารณาอนุมตักิารใชจ้า่ยเงนิเพื�อการลงทนุของบรษิทัฯ หรอืการดาํเนินงาน
   ต่างๆ เพื�อการกูย้มื หรอืการขอสนิเชื�อใดๆ จากสถาบนัการเงนิ การใหกู้ย้มืเงนิ ตลอดจนการเขา้เป็นผูค้ํ�า
   ประกนัเพื�อการดาํเนินธรุกจิปกตขิองบรษิทัฯ โดยวงเงนิแต่ละรายเป็นไปตามตารางอาํนาจอนุมตัทิี�ผา่นการ
   อนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัฯ แลว้ 
5. คณะกรรมการบรหิารมหีน้าที�รายงานผลการดาํเนินงานในเรื�องต่างๆดงัต่อไปนี� ใหค้ณะกรรมการบรษิทัฯ ทราบ
- รายงานผลการดาํเนินงานของบรษิทัฯ รายไตรมาสภายในกรอบระยะเวลาที�กาํหนดโดยตลาดหลกัทรพัย์
- รายงานของผูต้รวจสอบบญัชเีกี�ยวกบังบการเงนิของบรษิทัฯ ซึ�งรวมถงึงบการเงนิประจาํปีและงบการเงนิ
  รายไตรมาส ภายในกรอบระยะเวลาที�กาํหนดโดยตลาดหลกัทรพัย์
- รายงานอื�น ๆ ตามที�คณะกรรมการบรหิารพจิารณาเหน็สมควร
�. ในการประชมุคณะกรรมการบรหิาร เพื�อพจิารณาดาํเนินการใดๆ ตามอาํนาจหน้าที�ของตนที�กาํหนดใน
   ขอบเขต อํานาจ หน้าที� และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรหิารนี� จะตอ้งประกอบดว้ยกรรมการ
   ไม่น้อยกว่ากึ�งหนึ�งของคณะกรรมการบรหิารทั �งหมดเขา้ร่วมประชุม จงึจะถอืว่าครบเป็นองคป์ระชุมใน
   อนัที�จะสามารถดําเนินการใดๆ ดงักล่าวได้
�. ในการออกเสยีงของกรรมการในการประชุมคณะกรรมการบรหิาร ใหก้รรมการแต่ละคนมสีทิธอิอกเสยีง
   ได ้� (หนึ�ง)เสยีง ในกรณทีี�เสยีงเทา่กนัใหป้ระธานคณะกรรมการบรหิารมสีทิธอิอกเสยีงชี�ขาดอกี � (หนึ�ง)เสยีง
8. การลงมตใินเรื�องใดๆ ของคณะกรรมการบรหิาร ตอ้งไดร้บัคะแนนเสยีงอนุมตั ิหรอืเหน็ชอบ (แลว้แต่กรณ)ี 
    ไมน้่อยกวา่กึ�งหนึ�งของจาํนวนเสยีงทั �งหมดขององคป์ระชมุในคราวการประชมุเพื�อลงมตนิั �น
�. ใหม้กีารประชมุคณะกรรมการบรหิาร ตามความจาํเป็นและเหมาะสม กรรมการคนใดคนหนึ�งจะเรยีกใหม้ี
    การประชมุเป็นกรณพีเิศษต่างหาก จากการประชมุตามปกตกิไ็ด ้แต่ทั �งนี� ตอ้งบอกกลา่ววาระการประชมุ
    ลว่งหน้าแก่กรรมการอื�นในระยะเวลาตามสมควร และเพยีงพอแก่การทาํหน้าที�กรรมการในการพจิารณา
    วาระการประชมุนั �น
��. คณะกรรมการบรหิารจะแต่งตั �งคณะทาํงาน และ/หรอืบุคคลใดๆ เพื�อทาํหน้าที�กลั �นกรองงานที�นําเสนอ
    ต่อคณะกรรมการบรหิาร หรอืเพื�อใหด้ําเนินงานใดๆ อนัเป็นประโยชน์ต่อการปฏบิตัหิน้าที�ของคณะ
    กรรมการบรหิาร หรอืเพื�อใหด้าํเนินการใดๆ แทนตามที�ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรหิารภายใน
    ขอบเขตแหง่อาํนาจหน้าที�ของคณะกรรมการบรหิารได้
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หน้าที�และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
��. คณะกรรมการบรหิารมอีาํนาจในการมอบอาํนาจชว่ง และ/หรอืมอบหมายใหบุ้คคลอื�นปฏบิตังิานเฉพาะ
     อยา่งแทนได ้โดยการมอบอาํนาจชว่ง และ/หรอืการมอบหมายดงักลา่วใหอ้ยูภ่ายใตข้อบเขตแหง่การมอบ
     อาํนาจที�ใหไ้ว ้และ/หรอืเป็นไปตามระเบยีบ ขอ้กําหนดหรอืคาํสั �งที�คณะกรรมการบรษิทัฯไดก้ําหนดไว ้
     ทั �งนี� การมอบหมายอาํนาจหน้าที�และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรหิารนั �น จะตอ้งไมม่ลีกัษณะ
     เป็นการมอบอาํนาจหรอืมอบอาํนาจชว่งที�ทาํใหค้ณะกรรมการบรหิาร หรอืผูร้บัมอบอาํนาจจากคณะกรรมการ
     บรหิารสามารถอนุมตัริายการที�ตนหรอืบุคคลที�อาจมคีวามขดัแยง้ (ตามที�นิยามไวใ้นประกาศคณะกรรมการ
     กาํกบัตลาดทนุ หรอืประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย)์ อาจมสีว่นไดเ้สยี หรอื
     อาจไดร้บัประโยชน์ในลกัษณะใด ๆ หรอือาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์อื�นใดกบับรษิทัฯ หรอืบรษิทั
     ยอ่ยของบรษิทัฯ
12. ดําเนินการอื�นใดๆ ตามที�คณะกรรมการบรษิทัฯ มอบหมายเป็นคราวๆ ไป

การสรรหาและแต่งตั �งกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสงูสดุ
(�) กรรมการอิสระ
คณุสมบติักรรมการอิสระ

1. ถอืหุน้ไมเ่กนิรอ้ยละหนึ�งของจาํนวนที�มสีทิธอิอกเสยีงทั �งหมดของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม 
   ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อีาํนาจควบคมุของบรษิทั ทั �งนี� ใหน้บัรวมการถอืหุน้ของผูท้ี�เกี�ยวขอ้งของกรรมการ
   อสิระรายนั �นๆ ดว้ย
�. ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นกรรมการที�มสีว่นรว่มบรหิารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ที�ปรกึษาที�ไดเ้งนิเดอืนประจาํ หรอื
   ผูม้อีาํนาจควบคมุของบรษิทั บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม บรษิทัยอ่ยลาํดบัเดยีวกนั  ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืของ
   ผูม้อีาํนาจควบคมุของบรษิทั เวน้แต่จะพน้จากการมลีกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน้่อยกวา่สองปีก่อนวนัที�ยื�น
   คาํขออนุญาตต่อสาํนกังาน ก.ล.ต. ทั �งนี� ลกัษณะตอ้งหา้มดงักลา่วไมร่วมถงึกรณทีี�กรรมการอสิระเคยเป็น
   ขา้ราชการ หรอืที�ปรกึษา ของสว่นราชการซึ�งถอืเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อีํานาจควบคุมของบรษิทั
�. ไมเ่ป็นบุคคลที�มคีวามสมัพนัธท์างสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมาย ในลกัษณะที�เป็นบดิา 
   มารดา คูส่มรส พี�น้องและบุตร รวมทั �งคูส่มรสของบุตร ของผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูม้อีาํนาจควบคมุ 
   หรอืบุคคลที�จะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิาร หรอืผูม้อีาํนาจควบคมุของบรษิทัหรอืบรษิทัยอ่ย
�. ไมม่หีรอืเคยมคีวามสมัพนัธท์างธรุกจิกบับรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอื
   ผูม้อีํานาจควบคุมของบรษิทั ในลกัษณะที�อาจเป็นการขดัขวาง การใชว้จิารณญาณอย่างอสิระของตน 
   รวมทั �งไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูถ้อืหุน้ที�มนียั หรอืผูม้อีาํนาจควบคมุของผูท้ี�มคีวามสมัพนัธท์างธรุกจิกบับรษิทั 
   บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม หรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อีํานาจควบคุมของบรษิทั เวน้แต่จะได้
   พน้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวนัที�ยื�นคาํขออนุญาตต่อสาํนักงาน ก.ล.ต.
   ความสมัพนัธท์างธรุกจิตามวรรคหนึ�ง รวมถงึการทาํรายการทางการคา้ที�กระทาํเป็นปกต ิเพื�อประกอบกจิการ
   การเชา่หรอืใหเ้ชา่อสงัหารมิทรพัยร์ายการเกี�ยวกบัทรพัยส์นิหรอืบรกิาร หรอืการใหห้รอืรบัความชว่ยเหลอื
   ทางการเงนิดว้ยการรบัหรอืใหกู้ย้มื คํ�าประกนั การใหส้นิทรพัยเ์ป็นหลกัประกนัหนี�สนิ รวมถงึพฤตกิารณ์
   อื�นทาํนองเดยีวกนั ซึ�งเป็นผลใหบ้รษิทัหรอืคูส่ญัญามภีาระหนี�ที�ตอ้งชาํระต่ออกีฝ่ายหนึ�งตั �งแต่รอ้ยละสาม
   ของสนิทรพัยท์ี�มตีวัตนสุทธขิองบรษิทั หรอืตั �งแต่ยี�สบิลา้นบาทขึ�นไป แลว้แต่จํานวนใดจะตํ�ากว่า ทั �งนี� 
   การคาํนวณภาระหนี�ดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามวธิกีารคาํนวณมลูคา่ของรายการที�เกี�ยวโยงกนั ตามประกาศ
   คณะกรรมการกํากบัตลาดทุนวา่ดว้ย หลกัเกณฑใ์นการทาํรายการที�เกี�ยวโยงกนั โดยอนุโลม แต่ในการ
   พจิารณาภาระหนี�ดงักลา่วใหน้บัรวมภาระหนี�ที�เกดิขึ�นในระหวา่งหนึ�งปีก่อนวนัที�มคีวามสมัพนัธท์างธรุกจิ
   กบับุคคลเดยีวกนั
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5. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอื
   ผูม้อีํานาจควบคุมของบรษิทัและไม่เป็นผูถ้อืหุน้ที�มนีัย ผูม้อีํานาจควบคุม หรอืหุน้ส่วนของสํานักงาน
  สอบบญัช ีซึ�งมผีูส้อบบญัชขีองบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อีาํนาจ
  ควบคุมของบรษิทัสงักดัอยู ่เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไมน้่อยกวา่สองปีก่อนวนัที�
  ยื�นคําขออนุญาตต่อสาํนักงาน กลต.
�. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีใด ๆ ซึ�งรวมถงึการใหบ้รกิารเป็นที�ปรกึษากฎหมายหรอืที�
   ปรกึษาทางการเงนิ ซึ�งได้รบัค่าบรกิารเกนิกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย 
   บรษิทัรว่ม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อีาํนาจควบคมุของบรษิทั และไมเ่ป็นผูถ้อืหุน้ที�มนียั ผูม้อีาํนาจควบคมุ 
   หรอืหุ้น่ส่วนของผู้ให้บรกิารทางวชิาชีพนั �นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้ว
   ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัที�ยื�นคําขออนุญาตต่อสํานักงาน ก.ล.ต.
7. ไม่เป็นกรรมการที�ได้รบัแต่งตั �งขึ�นเพื�อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรอื
   ผูถ้อืหุน้ซึ�งเป็นผูท้ี�เกี�ยวขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่
8. ไมป่ระกอบกจิการที�มสีภาพอยา่งเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนัที�มนียักบักจิการของบรษิทัหรอืบรษิทัยอ่ย 
   หรอืไม่เป็นหุน้ส่วนที�มนีัยในหา้งหุน้ส่วน หรอืเป็นกรรมการที�มสี่วนร่วมบรหิารงาน ลูกจา้ง พนักงาน 
   ที�ปรกึษาที�รบัเงนิเดอืนประจํา หรอืถอืหุน้เกนิรอ้ยละหนึ�งของจํานวนหุน้ที�มสีทิธอิอกเสยีงทั �งหมดของ
   บรษิทัอื�น ซึ�งประกอบกจิการที�มสีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนัที�มนีัยกบักจิการของบรษิทั
   หรอืบรษิทัย่อย
�. ไม่มลีกัษณะอื�นใดที�ทําใหไ้ม่สามารถใหค้วามเหน็อย่างเป็นอสิระเกี�ยวกบัการดําเนินงานของบรษิทั

(�) การสรรหาและการแต่งตั �งผูบ้ริหารสงูสดุ

 ในการสรรหาผูม้าดํารงตําแหน่งกรรมการผูจ้ดัการใหญ่หรอืประธานเจ้าหน้าที�บรหิาร ซึ�งเป็น
ผูบ้รหิารสงูสดุ ขององคก์รนั �นคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทนจะเป็นผูพ้จิารณาเบื�องตน้ ในการ
กลั �นกรองสรรหาบุคคลที�มคีุณสมบตั ิครบถว้น เหมาะสม มคีวามรูค้วามสามารถ ทกัษะ และประสบการณ์
ที�เป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินงานของบรษิทัและ เขา้ใจธรุกจิของบรษิทัเป็นอยา่งด ีและสามารถบรหิารงาน
ใหบ้รรลุวตัถุประสงค์ เป้าหมายที�คณะกรรมการบรษิทักําหนดไว ้และ นําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั
เพื�อพจิารณาอนุมตัต่ิอไป

การกาํกบัดแูลกิจการดาํเนินงานของบริษทัย่อย

 การเสนอชื�อ และใชส้ทิธอิอกเสยีงแต่งตั �งบุคคลเป็นกรรมการในบรษิทัย่อยตอ้งไดร้บัอนุมตัจิาก
คณะกรรมการบรษิทั โดยบุคคลที�ไดร้บัแต่งตั �งใหเ้ป็นกรรมการในบรษิทัยอ่ย มหีน้าที�ดาํเนินการเพื�อประโยชน์
ที�ดทีี�สดุของบรษิทัยอ่ย และบรษิทัไดก้าํหนดใหบุ้คคลที�ไดร้บัแต่งตั �งนั �น ตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการ
บรษิทัก่อนที�จะไปลงมต ิหรอืใชส้ทิธอิอกเสยีงในเรื�องที�สาํคญัในระดบัเดยีวกบัที�ตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากคณะ
กรรมการบรษิทั หากเป็นการดาํเนินการโดยบรษิทัเอง ทั �งนี�การสง่กรรมการเพื�อเป็นตวัแทนในบรษิทัยอ่ย
ดงักลา่วเป็นไปตามสดัสว่นการถอืหุน้ของบรษิทั

  นอกจากนี� บุคคลที�ไดร้บัแต่งตั �งจากบรษิทัตอ้งดแูลใหบ้รษิทัยอ่ยมขีอ้บงัคบัในเรื�องการทาํรายการ
เกี�ยวโยง การไดม้าหรอืจาํหน่ายไปซึ�งสนิทรพัยห์รอืการทาํรายการสาํคญัอื�นใดของบรษิทัดงักลา่วใหค้รบถว้น
ถูกตอ้ง และใชห้ลกัเกณฑท์ี�เกี�ยวขอ้งกบัการเปิดเผยขอ้มลูและการทํารายการขา้งตน้ในลกัษณะเดยีวกบั
หลกัเกณฑข์องบรษิทั รวมถงึตอ้งกํากบัดูแลใหม้กีารจดัเกบ็ขอ้มลู และการบนัทกึบญัชขีองบรษิทัย่อยให้
บรษิทัสามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจดัทาํงบการเงนิรวมไดท้นักาํหนดดว้ย
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ความขดัแย้งทางผลประโยชน์

 คณะกรรมการบรษิทัไดม้กีารกําหนดแนวทางในเรื�องความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โดยปฏบิตัิ
ตามแนวทางของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
เพื�อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท และถือเป็นหน้าที�ของบุคลากรทุกระดบัที�จะพจิารณาแก้ไขปัญหา
ความขดัแยง้ทางประโยชน์อยา่งรอบคอบยดึหลกัความซื�อสตัย ์สจุรติ มเีหตุมผีลและเป็นอสิระภายในกรอบ
จรยิธรรมที�ด ีตลอดจนมกีารเปิดเผยขอ้มลูอยา่งครบถว้นเพื�อผลประโยชน์ของบรษิทัโดยรวมเป็นสาํคญั

การดแูลเรื�องการใช้ข้อมลูภายใน

 บรษิทัมกีารดแูลเรื�องการใชข้อ้มลูภายในตามหลกัการกาํกบัดแูลกจิการที�ด ีโดยสรปุเป็นนโยบาย

สาํคญั ดงันี�

(1) บรษิทัไดก้ําหนดใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน มหีน้าที�รายงานการเปลี�ยนแปลงการถอืครอง
     หลกัทรพัย ์ต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา �� แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละ
     ตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. ���� ภายใน � วนั นบัจากวนัที�มกีารเปลี�ยนแปลงการถอืครองหลกัทรพัย ์และ
     ใหแ้จง้ใหเ้ลขานุการบรษิทัรบัทราบเพื�อจดัทําบนัทกึการเปลี�ยนแปลงและสรุปจํานวนหลกัทรพัยข์อง
     กรรมการและผูบ้รหิารเป็นรายบุคคล เพื�อนําเสนอใหแ้ก่คณะกรรมการบรษิทัรบัทราบในการประชมุครั �งถดัไป

(�) กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานหา้มนําขอ้มลูงบการเงนิ หรอืขอ้มลูอื�นที�มผีลกระทบต่อราคาหลกัทรพัย์
    ของบรษิทัไปเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรอืผูท้ี�มไิดม้สีว่นเกี�ยวขอ้ง และหา้มทาํการซื�อขายหลกัทรพัย์
    ในช่วง � เดอืน ก่อนที�ขอ้มูลงบการเงนิหรอืขอ้มูลอื�นที�มผีลกระทบต่อราคาหลกัทรพัย์ของบรษิทัจะ
    เผยแพรต่่อสาธารณชน และตอ้งไมซ่ื�อขายหลกัทรพัยจ์นกวา่จะพน้ระยะเวลา  �� ชั �วโมง นบัแต่ไดม้กีาร
    เปิดเผยขอ้มลูนั �นสูส่าธารณะทั �งหมดแลว้
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ทั �งนี�  ในปี ���� มีการเปลี�ยนแปลงการถือครองหลกัทรพัยข์องกรรมการและผูบ้ริหาร ดงันี�
การถือครองหุ้น PROUD ของกรรมการ

การถือครองหุ้น PROUD ของผูบ้ริหาร

ลาํดบั          รายชื�อ            จาํนวนหุ้น           หมายเหตุ

ณ วนัที�

�� ธนัวาคม ����

ณ วนัที�

�� ธนัวาคม ����

การซื�อขายระหว่างปี

�    นายอนุวฒัน์  เมธวีบิลูวฒุิ

�    นายวรีพงศ ์ ไชยเพิ�ม 

�    นายพส ุ ลปิตพลัลภ

�    นางสาวพราวพธุ  ลปิตพลัลภ

�    นายอนุชา  สหินาทกถากุล

�    นายภมูพิฒัน์  สนิาเจรญิ

�    นางสาวอญัชล ี บุญทรงษกุีล

�    นายไพสฐิ  แก่นจนัทน์

 -   

 -   

 226,046,445 

 226,046,444 

 -   

 -   

 -   

 -   

  -   

 -   

 226,046,445 

 226,046,444 

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

ไมม่กีารถอืครองหุน้ PROUD

ไมม่กีารถอืครองหุน้ PROUD

ไมม่รีายการซื�อขายหุน้ PROUD

ไมม่รีายการซื�อขายหุน้ PROUD

ไมม่กีารถอืครองหุน้ PROUD

ไมม่กีารถอืครองหุน้ PROUD

ไมม่กีารถอืครองหุน้ PROUD

ไมม่กีารถอืครองหุน้ PROUD

ลาํดบั                 รายชื�อ            จาํนวนหุ้น           หมายเหตุ

ณ วนัที�

�� ธนัวาคม ����

ณ วนัที�

�� ธนัวาคม ����

การซื�อขายระหว่างปี

�    นายจนัทร  จนัทราทพิย ์

�    นางสาวบุษบง  พนัธุส์วสัดิ �

�    นางสาวอโณทยั  วรสนุทรารมณ์

�    นายจริวฒัน์  เกตุแสง

�    นางสาวนลนิฉตัร ์ บุตรเลศิวเิศษฐฐีะ

  100,000.00 

 -   

 -   

 -   

 -   

  100,000.00 

 -   

 -   

 -   

 -   

ไมม่รีายการซื�อขายหุน้ PROUD

ไมม่กีารถอืครองหุน้ PROUD

ไมม่กีารถอืครองหุน้ PROUD

ไมม่กีารถอืครองหุน้ PROUD

ไมม่กีารถอืครองหุน้ PROUD

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   
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ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี

 (�) ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี (AUDIT FEE)

 บรษิทัและบรษิทัย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบญัชใีหแ้ก่ สาํนักงานสอบบญัช ี

 บรษิทั สาํนักงาน อวีาย จํากดั  ในรอบปีบญัชทีี�ผ่านมามจีํานวนเงนิรวม �,���,��� บาท

 (�) ค่าบริการอื�น (NON-AUDIT FEE)

 -ไม่ม-ี

การปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดแูลกิจการที�ดีในเรื�องอื�นๆ

 ในการปฏบิตัติามหลกัการและแนวปฏบิตัทิี�ดขีองตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ตามหลกั 
CG CODE ฉบบัปี ���� คณะกรรมการบรษิทัไดเ้ลง็เหน็และคาํนึงถงึการนําหลกัปฏบิตัติาม CG CODE 
ฉบบัปี ���� ไปปรบัใชต้ามบรบิททางธุรกจิของบรษิทัฯ โดยในปีที�ผ่านมา บรษิทัฯ ยงัคงปฏบิตัติามหลกั 
CG CODE อยา่งต่อเนื�อง ซึ�งประกอบดว้ย � หมวดหลกั ดงันี�

หลกัปฏบิตั ิ� :  ตระหนกัถงึบทบาทและความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทัในฐานะผูนํ้าองคก์รที�สรา้ง
         คณุคา่ใหก้จิการอยา่งยั �งยนื

หลกัปฏบิตั ิ� :  กาํหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของกจิการที�เป็นไปเพื�อความยั �งยนื

หลกัปฏบิตั ิ� :  เสรมิสรา้งคณะกรรมการที�มปีระสทิธผิล

หลกัปฏบิตั ิ� :  สรรหาและพฒันาผูบ้รหิารระดบัสงูและการบรหิารบุคลากร

หลกัปฏบิตั ิ� :  สง่เสรมินวตักรรมและการประกอบธุรกจิอยา่งมคีวามรบัผดิชอบ

หลกัปฏบิตั ิ� :  ดแูลใหม้รีะบบการบรหิารความเสี�ยงและการควบคมุภายในที�เหมาะสม

หลกัปฏบิตั ิ� :  รกัษาความน่าเชื�อถอืทางการเงนิและการเปิดเผยขอ้มลู

หลกัปฏบิตั ิ� :  สนบัสนุนการมสีว่นรว่มและการสื�อสารกบัผูถ้อืหุน้
 
 อย่างไรกต็าม สาํหรบัหลกัปฏบิตัทิี�บรษิทัฯ ยงัไม่สามารถหรอืยงัไม่ไดนํ้าไปปรบัใชน้ั �น 
คณะกรรมการบรษิทัไดม้กีารพจิารณาและศกึษาแนวทางการดาํเนินการที�เหมาะสม เพื�อใหม้กีารพจิารณา
ทบทวนเป็นประจาํทุกปี ทั �งนี�ในปี ���� มเีรื�องสาํคญัที�บรษิทัฯ ยงัไมไ่ดป้ฏบิตั ิดงันี�

ขอ้เสนอแนะ คาํชี�แจง

คณะกรรมการควรระบุวาระการดํารงตําแหน่ง
ของกรรมการอสิระไวอ้ย่างชดัเจนในนโยบาย

กํากบัดูแลกจิการ โดยควรกําหนดไวไ้ม่เกนิ � ปี 
โดยไม่มขีอ้ยกเวน้

คณะกรรมการบรษิทัยงัไม่ไดก้ําหนดนโยบายเรื�องนี�
เนื�องจากกรรมการอสิระยงัคงสามารถปฏบิตังิาน
ดว้ยความป็นอสิระโดยไม่มผีลประโยชน์ส่วนตวั

ที�อาจขดัแยง้กบัผลประโยชน์ของบรษิทัฯ และตดัสนิใจ
โดยคาํนึงถงึประโยชน์สงูสุดของบรษิทัฯ ตลอดจน

มคีวามเป็นอสิระจาก ฝ่ายบรหิารและผูถ้อืหุน้รายใหญ่
ของบรษิทัฯ
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การควบคมุภายในและ
การบริหารจดัการความเสี�ยง



 บรษิทั พราว เรยีลเอสเตท จํากดั (มหาชน) ตระหนักถงึความสาํคญัในการควบคุมภายใน และ

การบรหิารความเสี�ยง เพื�อใหม้กีารควบคมุดแูลการปฏบิตัใิหม้ปีระสทิธภิาพ โดยมอบหมายต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบ เป็นผูร้บัผดิชอบการสอบทานระบบควบคมุภายใน อยา่งเป็นอสิระ ปราศจากการแทรกแซงจาก

บุคคลอื�น เพื�อสรา้งความมั �นใจวา่ระบบการควบคมุภายในของบรษิทัฯ มคีวามเหมาะสมและเพยีงพอในการ

ปกป้องทรพัยส์นิของบรษิทัฯ และรกัษาผลประโยชน์ของบรษิทัฯ บรษิทัย่อย และผูถ้อืหุน้ รวมไปถงึการ

ป้องกนัการเกดิทุจรติ คอรร์ปัชั �น หรอืปัจจยัความเสี�ยงที�อาจมผีลกระทบต่อการปฏบิตังิานที�อาจเกดิความ

ขาดขดัแยง้ทางผลประโยชน์ อกีทั �งใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลูอย่างเพยีงพอเพื�อใหเ้กดิความโปร่งใส สามารถ

ตรวจสอบไดต้ามแนวทางการกํากบัดแูลกจิการที�ด ี

สรปุความเหน็ของคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการตรวจสอบเกี�ยวกบัการควบคมุภายใน

 ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั �งที� �/���� เมื�อวนัที� �� กุมภาพนัธ ์���� 

คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ระเมนิ ความเพยีงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในจาก

รายงานผลการประเมนิของคณะกรรมการตรวจสอบ ในดา้นต่างๆ เพื�อใหม้ั �นในวา่บรษิทัฯ ใหค้วามสาํคญั

ต่อการควบคมุภายในที�เหมาะและการบรหิารความเสยีงที�เพยีงพอ จงึใหม้กีารควบคมุภายในตามมาตรฐาน

สากล ครอบคลมุทั �ง � สว่นสาํคญั ไดแ้ก่ 

 �. สภาพแวดล้อมในองคก์ร (INTERNAL ENVIRONMENT) 

 �. การกาํหนดวตัถปุระสงค ์(OBJECTIVE SETTING)

 �. การบ่งชี�เหตุการณ์ (EVENT IDENTIFICATION)

 �. การประเมินความเสี�ยง (RISK ASSESSMENT)

 �. การตอบสนองความเสี�ยง (RISK RESPONSE)

 �. กิจกรรมการควบคมุ (CONTROL ACTIVITIES)

 �. สารสนเทศและการสื�อสาร (INFORMATION AND COMMUNICATION)

 �. การติดตามประเมินผล (MONITORING)
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�. สภาพแวดล้อมในองคก์ร (INTERNAL ENVIRONMENT) 

 บรษิทัฯ เลง็เหน็ถงึความสาํคญัต่อการบรหิารภายในองคก์ร เพื�อใหเ้กดิความเหมาะสมในการประกอบ
ธรุกจิ ดว้ยความสามารถ อกีทั �งเพื�อใหเ้กดิการสรา้งเป็นวฒันธรรมในการควบคมุภายในที�ด ีโดยใหม้กีารแบง่
แยกอํานาจหน้าที�จากคณะกรรมการบรหิาร ในการมอบการปฏบิตังิานใหแ้ก่คณะกรรมการตรวจสอบอย่าง
เป็นอสิระ เพื�อไมใ่หเ้กดิความเอื�อเฟื�อทางผลประโยชน์แก่คณะกรรมการบรษิทั ผูบ้รหิารและพนกังานทุกคน 
ซึ�งมกีารจดัทาํนโยบายและขอ้ปฏบิตัทิี�เกี�ยวกบัจรรยาบรรณธรุกจิอยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื�อใหบุ้คลากร
ภายในบรษิทัฯ รบัทราบ โดยกําหนดเป็นกรอบการปฏบิตังิาน เช่น นโยบายความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
นโยบายการต่อต้านทุจรติคอร์รปัชั �น เป็นต้น อกีทั �งมกีระบวนการตดิตามและประเมนิผลการปฏบิตังิาน
ตามจรรยาบรรณธรุกจิที�กาํหนดไว ้เพื�อใหอ้งคก์รมกีารปฏบิตังิานที�เหมาะสมโดยแทจ้รงิ

 คณะกรรมการบรษิทั ไดก้ําหนดใหม้หีน่วยงานตรวจสอบภายใน มกีารปฏบิตังิานตรวจสอบที�เป็น
อสิระ ทั �งในการตรวจสอบ เพื�อควบคุมความเสี�ยงภายในขององคก์ร และประเดน็อื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัธุรกจิ 
อกีทั �งในสว่นของการประเมนิผล การตดิตามผล และการสรา้งความเชื�อมั �นต่อองคก์ร โดยหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในสามารถรายงานผลการตรวจสอบตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง ซึ�งคณะกรรมการตรวจสอบ
เป็นบุคลากรที�มากไปดว้ยศกัยภาพความรู ้ความสามารถ ความเชี�ยวชาญในธุรกจิของบรษิทัฯ ทําใหเ้กดิ
ความเชื�อมั �นไดว้า่จะมกีารควบคมุภายในที�เหมาะสม อกีทั �งมคีวามเป็นอสิระในการปฏบิตังิานจากคณะกรรมการ
บรหิารและผูบ้รหิาร โดยการดาํเนินงานดงักลา่ว จะสามารถตอบสนองการวตัถุประสงคก์ารตรวจสอบภายใน
ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธพิล

 คณะกรรมการบรษิทั ไดก้ําหนดโครงสรา้งของการบรหิารองคก์รอย่างชดัเจน โดยมกีารกําหนด
ผูบ้งัคบับญัชาในการบรหิารงานในแต่ละสายงาน ซึ�งกาํหนดกรอบความรบัผดิชอบใหอ้าํนาจในการตดัสนิใจ 
อนุมตั ิเพื�อใหก้ารปฏบิตังิานเป็นไปอย่างชดัเจน และสามารถตรวจสอบได ้โดยการกําหนดผูบ้งัคบับญัชา
ในแต่ละสายงานนั �นเป็นผูม้คีวามรูค้วามสามารถ อกีทั �งยงัสามารถพฒันาพนักงานภายใตก้ารบงัคบับญัชา
ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ

2. การกาํหนดวตัถปุระสงค ์(OBJECTIVE SETTING)

 บรษิทัฯ มกีารกําหนดวตัถุประสงคใ์นการบรหิารความเสี�ยง จากทั �งภายในและภายนอกองคก์ร 
โดยกาํหนดใหฝ่้ายตรวจสอบภายในทาํการประเมนิความเสี�ยงที�อาจสง่ผลต่อองคก์ร และรายงานต่อคณะกรรมการ
บรหิารและคณะกรรมการตรวจสอบถงึความเสี�ยงที�อาจเกดิขึ�น เพื�อใหม้กีารกาํหนดการตอบสนองความเสี�ยง
ที�อาจเกดิขึ�นต่อองค์กร เพื�อใหส้อดคล้องต่อความเสี�ยงที�องค์กรสามารถยอมรบัได้

3. การบ่งชี�เหตุการณ์ (EVENT IDENTIFICATION)

 บรษิทัฯ ใหค้วามสาํคญัต่อเหตุการณ์ที�อาจสง่ผลต่อการบรหิารองคก์ร เพื�อไมใ่หค้วามเสี�ยงดงักลา่ว
ส่งผลกระทบต่อการบรหิารองค์กร โดยกําหนดให้มกีารศกึษาขอ้มูลที�อาจเป็นปัจจยัเสี�ยงต่อองค์กรจาก
ทั �งภายในองคก์รและภายนอกองคก์ร  รวมไปถงึการดาํเนินธุรกจิในปัจจุบนั เพื�อทาํการรวบรวมความเสี�ยง
ดงักล่าวต่อคณะกรรมการบรหิาร พจิารณากําหนดนโยบายในการตอบสนองความเสี�ยงดงักล่าว โดยเป็น
แนวทางการตอบสนองอย่างเหมาะสม
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�. การประเมินความเสี�ยง (RISK ASSESSMENT)

 บรษิทัฯ ไดม้กีารตระหนกัถงึความเสี�ยงถงึผลกระทบที�จะเกดิขึ�นจากการปฏบิตังิาน ซึ�งมกีารประเมนิ
ความเสี�ยงจากธุรกจิที�ดาํเนินงาน และการปฏบิตังิานภายในบรษิทั ทั �งคณะกรรมการบรหิารไดก้าํหนดใหม้ี
การรบัมอืต่อความเสี�ยงที�จะเกดิขึ�น ซึ�งมกีารกาํหนดเป้าหมายการตรวจสอบที�ป้องกนัไมใ่หเ้กดิเหตุการณ์ที�
จะสง่ผลกระทบต่อองคก์ร โดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน  ไดท้าํการประเมนิความเสี�ยงที�อาจจะเกดิขึ�นกบั
องคก์รทั �งจากภายในและภายนอกองคก์ร สอดคลอ้งกบัรปูแบบการดาํเนินธรุกจิของบรษิทั ทกุระดบัปฏบิตังิาน
ขององคก์ร ทกุหน่วยงาน ทกุตาํแหน่งการปฏบิตังิาน รวมไปถงึความเสี�ยงทางการดาํเนินงาน การปฏบิตัติาม
กฏเกณฑ ์และความเสี�ยงจากภายนอกที�อาจสง่ผลต่อธรุกจิ เพื�อใหม้กีารกาํหนดหวัขอ้สาํหรบัการตรวจสอบ
อยา่งครบถว้นเป็นตน้ ซี�งผา่นการพจิารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และกาํหนดมาตรการในการควบคมุ 
ป้องกนัและตอบสนองความเสี�ยงทั �งในเชงิลบและเชงิบวก เพื�อใหม้กีารบรหิารความเสี�ยงอย่างเหมาะสม 
จากผูท้ี�มหีน้าที�ในการรบัความเสี�ยงดงักล่าว ทั �งใหม้กีารพจิารณาความเสี�ยงที�เกดิขึ�นต่อองคก์รอย่างเป็น
ประจาํเพื�อสามารถปรบัเปลี�ยนแนวทางการตรวจสอบ เพื�อใหม้กีารตอบสนองความเสี�ยงอยา่งเป็นปัจจุบนั

�. การตอบสนองความเสี�ยง (RISK RESPONSE)

 บรษิทัฯ มกีารตอบสนองความเสี�ยงที�อาจเกดิขึ�น จากทั �งภายในองคก์ร ที�เกดิจากการตรวจสอบ
จากฝ่ายตรวจสอบภายใน และจากภายนอกองคก์ร เช่น ผลกระทบต่อประเภทธุรกจิ หรอื ผลกระทบทาง
เศรษฐกิจ เป็นต้น โดยคณะกรรมการบรหิารมหีน้าที�รบัความเสี�ยงของภาพรวมทั �งองค์กร รวมไปถึง
การบรหิารความเสี�ยงโดยวธิกีารต่างๆอย่างเหมาะสม และใหผู้ม้อีํานาจสูงสุดในแต่ละสายงานมหีน้าที�
ในการพจิารณาความเสี�ยงที�เกดิขึ�นดงักลา่ว และหาแนวทางในการตอบสนองความเสี�ยง เพื�อใหค้วามเสี�ยง
ดงักลา่ว อยูใ่นสว่นที�องคก์รสามารถยอมรบัได้

�. กิจกรรมการควบคมุ (CONTROL ACTIVITIES) 

 คณะกรรมการบรษิทั ได้มกีารกําหนดขอบเขต อํานาจการอนุมตั ิหน้าที�และความรบัผดิชอบ 
อยา่งชดัเจน ตามกรอบโครงสรา้งการปฏบิตังิานขององคก์ร มกีารแบง่แยกหน้าที�การปฏบิตังิานอยา่งชดัเจน 
เพื�อใหผู้บ้รหิารและพนักงานทุกคนนําไปปฏบิตัติาม ทั �งกําหนดใหม้กีารจดัทําแนวทางการดําเนินการใน
การควบคมุความเสี�ยงที�อาจจะเกดิขึ�นอยา่งเป็นมาตรการอยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษร เชน่ การกาํหนดมาตรฐาน
การปฏบิตังิานสําหรบัทุกหน่วยงานภายในองค์กร เป็นต้น อกีทั �งยงัมกีารกําหนดการควบคุมใหม้คีวาม
หลากหลายต่อองคก์ร เช่น นโยบายการป้องกนัการเกดิทุจรติคอรร์ปัชั �น หรอืการกําหนดการควบคุมให้
สอดคลอ้งตามที�กฏหมายกําหนด เป็นตน้ โดยการกําหนดดงักล่าว เพื�อใชใ้นการควบคุมต่อความเสี�ยงที�
อาจเกดิขึ�น ทั �งต่อภายในและภายนอกองคก์ร นอกจากนั �นคณะกรรมการบรษิทัใหค้วามสนใจในการพฒันา
ระบบสารสนเทศ เพื�อนํามาปรบัใชต้ามโครงสรา้งขององคก์รโดยมุ่งเน้นใหเ้กดิความเหมาะสมและความ
ปลอดภยัขององคก์รเป็นหลกั นอกจากนี�บรษิทักําหนดกระบวนการตดิตามการปฏบิตังิานของบรษิทัย่อย 
เพื�อใหเ้ป็นมาตรฐานเดยีวกนัทุกบรษิทั โดยมกีารทบทวนการควบคุมทั �งหมดอย่างเป็นประจาํ เพื�อรองรบั
ความเสี�ยงที�อาจปรบัเปลี�ยนไปตามแต่ละชว่งเวลาไดอ้ยา่งทนัทว่งที
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�. สารสนเทศและการสื�อสาร (INFORMATION AND COMMUNICATION)

 บรษิทัฯ ตระหนกัถงึความสาํคญัในพฒันาระบบสารสนเทศและการสื�อสารขอ้มลูใหม้คีวามเหมาะสม
ต่อลกัษณะธุรกจิที�ดําเนินธุรกจิ เพื�อใหม้คีวามทนัสมยั ทั �งในส่วนอุปกรณ์และระบบปฏบิตักิารที�นํามาใช ้
สามารถเขา้ถงึการใชง้านไดท้นัท ีแต่ทวา่ยงัคงรกัษาความปลอดภยัต่อการใชง้าน โดยสามารถนํามาปรบัใช้
เพื�อประโยชน์สงูสดุต่อคณะกรรมการบรหิารเพื�อใชใ้นการปฏบิตังิานและประกอบการตดัสนิใจ โดยเป็นขอ้มลู
ที�มคีวามถกูตอ้งและมปีระสทิธภิาพ อกีทั �งสามารถนํามาใชภ้ายในองคก์รไดอ้ยา่งเหมาะสม รวมไปถงึกาํหนด
ช่องทางการสื�อสารทั �งในส่วนของการเปิดเผยขอ้มูลที�มคีวามสาํคญัต่อทั �งภายในและภายนอก นอกจากนี�
ยงักาํหนดชอ่งทางในการรบัเรื�องรอ้งเรยีน ความคดิเหน็ หรอืแจง้เบาะแส ที�เกี�ยวขอ้งกบัการทจุรติคอรร์ปัชั �น 
การกระทาํที�ผดิต่อกฏหมาย จากบุคคลที�มสีว่นไดเ้สยีต่อบรษิทั หรอืบุคคล เพื�อนําขอ้มลูดงักล่าวมาทาํการ
ตรวจสอบ เพื�อหาความชดัเจน หรอืใหม้กีารปรบัปรงุแกไ้ขใหเ้กดิความเหมาะสม และเกดิความเป็นธรรมต่อ
ทกุฝ่ายที�เกี�ยวขอ้ง

�. กิจกรรมการกาํกบัติดตามและประเมินผล (MONITORING ACTIVITIES)

 บรษิทัฯ ใหค้วามสาํคญัต่อการกาํกบัตดิตามและประเมนิผลวา่สอดคลอ้งกบัเป้าหมายการดาํเนินงาน 
จรยิธรรมธรุกจิและขอ้กาํหนดต่างๆ ที�ไดก้าํหนดไวห้รอืไม ่รวมไปถงึการปฏบิตังิานของผูบ้รหิารและพนกังาน 
ว่ามผีลกระทบต่อองค์กรหรอืไม่ เพื�อใช้ประกอบการพจิารณาว่าต้องมกีารปรบัปรุงหรอืพฒันาเพิ�มเติม
ในส่วนใดหรอืไม่ และมกีารกําหนดดําเนินงานในส่วนนี�ตามกรอบระยะเวลาที�กําหนด จากทั �งการประเมนิ
ตนของผูป้ฏบิตังิานและการประเมนิจากหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ�งมวีธิกีารปฏบิตัทิี�มมีาตรฐานการ
ตรวจสอบและรายงานผลแก่ผูม้อีํานาจรบัผดิชอบความเสี�ยง รวมไปถงึใหม้กีารรายงานต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบหรอืคณะกรรมการบรษิัท เพื�อพจิารณาตดัสนิใจอีกครั �ง โดยหลงัจากที�ได้รบัการประเมนิผล
ดงักล่าวแล้วนั �น สามารถที�จะทําการแก้ไขความเสี�ยงที�เกิดขึ�นได้อย่างทนัท่วงท ีด้วยวธิกีารตอบสนอง
ความเสี�ยงอย่างเหมาะสมในแต่ละเหตุการณ์

 สรุปความเหน็ไดว้่า บรษิทัมรีะบบการควบคมุภายในที�เพยีงพอและเหมาะสมกบัการดาํเนินธุรกจิ
ไม่มขีอ้บกพร่องเกี�ยวกบัระบบการควบคมุภายในที�เป็นสาระสําคญั สามารถป้องกนัทรพัย์สนิจากการ
ที�ผูบ้รหิารนําไปใชโ้ดยมชิอบหรอืไม่มอีํานาจ รายงานทางการเงนิของบรษิทัจดัทําขึ�นตามหลกัการบญัชี
ที�รบัรองโดยทั �วไป การเปิดเผยขอ้มูลในรายงานทางการเงนิมคีวามถูกต้องเชื�อถือได้ การดําเนินธุรกิจ
ของบรษิทัไดป้ฏบิตัติามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ละกฎหมายอื�นที�เกี�ยวขอ้งครบถว้น

หวัหน้างานตรวจสอบภายในของบริษทัฯ

 ปัจจุบนัหวัหน้าสายงานตรวจสอบภายในของบรษิัทฯ คอื นาย ศกัดนิา พานิช ดํารงตําแหน่ง 
ผูช้่วยผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน จบการศกึษาปรญิญาตร ีสาขาบญัช ีคณะบญัช ีมหาวทิยาลยักรุงเทพ 
และกําลงัศกึษาระดบัปรญิญาโท สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศและการจดัการ คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 
สถาบนัเทคโนโลยพีระเจ้าเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบงั ได้รบัการอบรมจากสมาคมผู้ตรวจสอบภายใน 
หลกัสูตร ประกาศนียบตัรผูต้รวจสอบภายในของประเทศไทย โดยมคีวามรูค้วามสามารถในสายงานดา้น
ตรวจสอบภายในมากกว่า � ปี ปฏิบตัิงานที�เกี�ยวข้องกบัธุรกิจพฒันาอสงัรมิทรพัย์และก่อสร้าง ซึ�งได้
ผ่านการพจิารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบว่า บุคคลดงักล่าว มคีวามรู ้ความสามารถ เพยีงพอต่อการ
ปฏบิตังิานดงักล่าว ทั �งนี�การพจิารณาและอนุมตั ิแต่งตั �ง ถอดถอน โยกยา้ยตําแหน่งหวัหน้าสายงานตรวจ
สอบภายในของบรษิทัฯ จะตอ้งผ่านการอนุมตัจิากคณะกรรมการตรวจสอบ 
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รายงานคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน



เรียน  ท่านผูถื้อหุ้น บริษทั พราว เรียล เอสเตท จาํกดั (มหาชน) 

 คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน ประกอบดว้ยกรรมการ จาํนวน � ทา่น 
ณ วนัที� �� ธนัวาคม ���� ดงันี� 

 โดยมวีาระการดาํรงตาํแหน่ง � ปี ตั �งแต่วนัที� �� พฤษภาคม ���� จนถงึวนัที� �� พฤษภาคม ���� 
ตามที�ไดร้บัอนุมตัจิากที�ประชมุคณะกรรมการบรษิทั ครั �งที� �/���� ซึ�งประชมุเมื�อวนัที� �� พฤษภาคม ����
 คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน ไดจ้ดัประชมุเพื�อพจิารณาเรื�องต่างๆ ประจาํปี ���� 
ดงัต่อไปนี� 

 �. การสรรหาคณะกรรมการ

• พจิารณาสรรหาบุคคลที�มคีณุสมบตัทิี�เหมาะสม เพื�อดาํรงตาํแหน่งกรรมการบรษิทั แทนกรรมการที�ตอ้งออก
  จากตําแหน่งตามกําหนดวาระ เพื�อเสนอต่อที�ประชุมคณะกรรมการบรษิทั และที�ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้
  ประจาํปี ���� พจิารณาแต่งตั �ง

• พจิารณาสรรหาบุคคลที�มคีุณสมบตัทิี�เหมาะสม เพื�อดาํรงตาํแหน่งกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ แทนกรรมการ
  ผูจ้ดัการใหญ่ที�ลาออก เพื�อเสนอต่อที�ประชุมคณะกรรมการบรษิทัพจิารณาแต่งตั �ง

 �. การกาํหนดค่าตอบแทน

• พจิารณาค่าตอบแทนกรรมการบรษิัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพจิารณา
  คา่ตอบแทน ประจาํปี ���� และโบนสักรรมการ ประจาํปี ���� เพื�อเสนอต่อที�ประชมุคณะกรรมการบรษิทั 
  และที�ประชมุสามญั   ผูถ้อืหุน้ประจาํปี ���� พจิารณาอนุมตัิ

• พจิารณาการจา่ยโบนสั ประจาํปี ���� และขึ�นเงนิเดอืนประจาํปี ���� แก่ผูบ้รหิารและพนกังานของบรษิทั 

 �. การปรบัปรงุและพฒันาการปฏิบติัหน้าที�

• พจิารณาผลการประเมนิคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ประจําปี ����

 คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน ไดป้ฏบิตัหิน้าที�ตามที�ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ
บรษิทัดว้ยความโปรง่ใส และถกูตอ้งตามหลกัเกณฑท์ี�กาํหนดตามหลกัการกาํกบัดแูลกจิการที�ด ีโดยคาํนึงถงึ
ประโยขน์สงูสดุของบรษิทัและผูถ้อืหุน้เป็นสาํคญั 

�. นายอนุวฒัน์ เมธวีบิลูวฒุ ิ

�. นายอนุชา สหินาทกถากุล

�. นายภมูพิฒัน์ สนิาเจรญิ

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน

กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน

กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน

( นายอนุวฒัน์ เมธีวิบลูวฒิุ ) 
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน

145
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สรปุรายงานการตรวจสอบของผูส้อบบญัชีในระยะ � ปีที�ผา่นมา

 • สรปุรายงานการตรวจสอบบญัชี ณ วนัที� �� ธนัวาคม ����

 งบการเงนิปี ���� ตรวจสอบโดย นางสาวศริวิรรณ สุรเทพนิทร์ ผู้สอบบญัชรีบัอนุญาต 

เลขทะเบียน ���� จากบรษิัท สํานักงาน อีวาย จํากดั ผู้สอบบญัชแีสดงความเห็นอย่างไม่มเีงื�อนไข

แต่มเีรื�องสําคญัในการตรวจสอบ คอื การรบัรู้รายได้จากการขายอสงัหารมิทรพัย์ และการปฏบิตัิตาม

เงื�อนไขในสญัญากูย้มืเงนิจากธนาคาร อยา่งไรกต็าม เหตุการณ์ดงักล่าวไมไ่ดม้ผีลกระทบต่อความคดิเหน็

ของผูส้อบบญัชแีต่อยา่งใด

 • สรปุรายงานการตรวจสอบบญัชี ณ วนัที� �� ธนัวาคม ����

 งบการเงนิปี ���� ตรวจสอบโดย นางสาววนันิสา  งามบวัทอง ผู้สอบบญัชรีบัอนุญาต 

เลขทะเบยีน ���� จากบรษิทั สอบบญัชธีรรมนิต ิจํากดั ผูส้อบบญัชแีสดงความเหน็อย่างไม่มเีงื�อนไข

แต่มเีรื�องสาํคญัในการตรวจสอบคอื การรบัรูร้ายไดบ้รกิารก่อสรา้งและการประเมนิมลูค่าของภาษเีงนิได้

รอการตดับญัช ีอยา่งไรกต็ามเหตุการณ์ดงักลา่วไมไ่ดม้ผีลกระทบต่อความคดิเหน็ของผูส้อบบญัชแีต่อยา่งใด

 • สรปุรายงานการตรวจสอบบญัชี ณ วนัที� �� ธนัวาคม ����

 งบการเงนิปี ���� ตรวจสอบโดย นางสาววนันิสา  งามบวัทอง ผู้สอบบญัชรีบัอนุญาต 

เลขทะเบยีน ���� จากบรษิทั สอบบญัชธีรรมนิต ิจํากดั ผูส้อบบญัชแีสดงความเหน็อย่างไม่มเีงื�อนไข

แต่มเีรื�องสาํคญัในการตรวจสอบคอื การรบัรูร้ายไดบ้รกิารก่อสรา้งและการประเมนิมลูค่าของภาษเีงนิได้

รอการตดับญัช ีอยา่งไรกต็าม เหตุการณ์ดงักลา่วไมไ่ดม้ผีลกระทบต่อความคดิเหน็ของผูส้อบบญัชแีต่อยา่งใด
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สรปุงบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็ งบกระแสเงินสด 
และ อตัราส่วนทางการเงิน เปรียบเทียบ � ปี

งบแสดงฐานะการเงิน
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สรปุงบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็ งบกระแสเงินสด 
และ อตัราส่วนทางการเงิน เปรียบเทียบ � ปี

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
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งบกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็
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อตัราส่วนทางการเงิน
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การวิเคราะหแ์ละ
คาํอธิบายของฝ่ายจดัการ



วิเคราะห์ผลการดาํเนินงานและฐานะการเงิน

 ภาพรวมการดาํเนินงานที�ผ่านมา

 บริษัท พราว เรียล เอสเตท จํากดั (มหาชน) (เดิมชื�อ บริษัท โฟคสั ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ 
คอนสตรคัชั �น จํากดั (มหาชน)) แต่เดิมจดัอยู่ในกลุ่มผู้รบัเหมาก่อสร้างขนาดกลาง ต่อมาในปี ���� 
บรษิทัไดอ้อกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ�มทุนจาํนวน ���,���,��� หุน้ ในราคาหุน้ละ �.�� บาท พรอ้มทั �ง
ซื�อที�ดนิ � แปลง �� ไร่ � งาน ��.�� ตารางวา ตั �งอยู่ที�  อําเภอ หวัหนิ จงัหวดัประจวบคริขีนัธ์ มูลค่า 
�,��� ลา้นบาท จาก บรษิทั พราว รสีอรท์ หวัหนิ จาํกดั (� ไร ่� งาน ��.� ตารางวา) และ บรษิทั วานา นาวา 
จํากดั (� ไร่  � งาน �.�� ตารางวา) เพื�อหนัมามุ่งเน้นเฉพาะธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์พยีงธุรกจิเดยีว

 โดยในปี ���� บรษิทัไดล้งทุนเพิ�มในบรษิทัย่อย � บรษิทั ไดแ้ก่ บรษิทั หวัหนิ อลัฟ่า �� จํากดั 
และบรษิทั หวัหนิ สกาย ลฟิวิ�ง จาํกดั เพื�อพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัยเ์พื�อการอยูอ่าศยั โดยในปัจจุบนั
บรษิทั หวัหนิ อลัฟ่า �� จาํกดั กําลงัอยู่ระหว่างพฒันาโครงการ “INTERCONTINENTAL RESIDENCES 
HUA HIN” ซึ�งเป็นโครงการที�พกัอาศยัระดบัลกัชวัรี�ซึ�งบรหิารงานโดยเครอืโรงแรมระดบัโลกอย่าง “IHG” 
ที�แรกในไทย บนที�ดนิขนาด � ไร่ � งาน ��.� ตารางวา ตดิหาดใจกลางเมอืงหวัหนิ บนถนนเพชรเกษม 
ช่วงซอยหวัหนิ �� และบรษิทั หวัหนิ สกาย ลฟิวิ�ง จํากดั ได้เริ�มต้นพฒันาโครงการที�พกัอาศยับนที�ดนิ
ขนาด � ไร่ � งาน �.� ตารางวา ตั �งอยู่ระหว่างสวนนํ�าวานา นาวา และโรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ หวัหนิ 
ซึ�งปัจจุบนักําลงัอยู่ในขั �นตอนของการพฒันาแบบ
 

 จากการที�บรษิทัไดล้งทุนในบรษิทั หวัหนิ อลัฟ่า �� จาํกดั และบรษิทั หวัหนิ สกาย ลฟิวิ�ง จาํกดั 
โดยบรษิัทมอีํานาจควบคุม ดงันั �นบรษิัทจึงรวมงบการเงนิของบรษิัทดงักล่าว ในงบการเงนิรวมตั �งแต่
ไตรมาส � ปี ���� โดยใช้นโยบายการบญัชเีดียวกนัสําหรบัรายการบญัชทีี�เหมอืนกนัหรอืเหตุการณ์
ทางบญัชทีี�คล้ายคลงึกนั 
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ผลการดาํเนินงาน

รายได้

บรษิทัมรีายไดจ้ากการดาํเนินธรุกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัยแ์ละธรุกจิรบัเหมาก่อสรา้ง ตามสดัสว่น ดงันี�

ธรุกิจพฒันาอสงัหาริมทรพัย์

 ในปี ���� บรษิทัไดโ้อนกรรมสทิธิ �หอ้งชุดโครงการ “โฟคสั เพลนิจติ” ใหล้กูคา้จาํนวน �� ยนิูต 
รวมมลูคา่สทุธ ิ���.�� ลา้นบาท เพิ�มขึ�น ���.�� ลา้นบาทหรอืคดิเป็นรอ้ยละ ��� เมื�อเทยีบกบัปีก่อนซึ�ง
เท่ากบั ��.�� ลา้นบาท ทาํใหส้ดัสว่นของรายไดจ้ากธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัยต่์อรายไดร้วมในปี ���� 
และ ���� เทา่กบัรอ้ยละ �� และรอ้ยละ �� ตามลาํดบั

 ณ วนัที� �� ธนัวาคม ���� บรษิทัมมีูลค่าการซื�อขายที�ทําสญัญาซื�อขายแลว้จํานวน ��� ยูนิต 
คดิเป็นเงนิจาํนวน ��� ลา้นบาท และมมีลูคา่การซื�อขายที�ทาํสญัญาจะซื�อจะขายที�จะโอนกรรมสทิธิ �หอ้งชดุ
ในอนาคตจํานวน � ยูนิต เป็นเงนิจํานวน � ลา้นบาท สามารถแสดงรายละเอยีดไดด้งันี�
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ธรุกิจรบัเหมาก่อสร้าง

 ในปี ���� บรษิทัไมม่รีายไดจ้ากธรุกจิรบัเหมาก่อสรา้ง เนื�องจากบรษิทัไดย้ตุธิรุกจิดงักลา่ว สง่ผลให้
ไมม่โีครงการก่อสรา้งใหมต่ั �งแต่ปี ���� ซึ�งในปี ���� มเีพยีงรายไดจ้ากโครงการก่อสรา้งที�ต่อเนื�องมาจากปี
ก่อนรวมจาํนวน ��.�� ลา้นบาท โดยเป็นโครงการก่อสรา้งของหน่วยงานภาครฐั ไดแ้ก่ โครงการจดัตั �งศนูย์
สง่เสรมิคณุภาพชวีติขา้ราชการกองทพัเรอื บรเิวณหาดนางรอง การทา่เรอืสตัหบี ฐานทพัเรอืสตัหบี และงาน
ก่อสรา้งภาคเอกชน ไดแ้ก่ งานก่อสรา้งอาคารโรงงานบรหิารจดัการขยะ อาํเภอแปลงยาว จงัหวดัฉะเชงิเทรา 
ซึ�งเป็นธรุกจิของบรษิทัยอ่ยของการรว่มคา้ (ปัจจบุนัสิ�นสภาพการเป็นบรษิทัการรว่มคา้)

รายได้ทางการเงิน

 รายได้ทางการเงนิ ได้แก่ ดอกเบี�ยรบัจากเงนิฝากธนาคาร และดอกเบี�ยรบัจากเงนิให้กู้ยมืแก่
กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั ในปี ���� บรษิทัมรีายไดท้างการเงนิจํานวน �.�� ลา้นบาท ลดลง �.�� ลา้นบาท 
หรอืคดิเป็นรอ้ยละ �� เมื�อเทยีบกบัปีก่อนซึ�งมรีายไดท้างการเงนิเทา่กบั �.�� ลา้นบาท เนื�องจากในปี ���� 
มดีอกเบี�ยรบัจากเงนิใหกู้ย้มืแก่การร่วมคา้ (โฟคสั เวก) จํานวน �.�� ลา้นบาท ในขณะที�ปี ���� มเีพยีง
ดอกเบี�ยรบัจากเงนิฝากธนาคาร

รายได้อื�น

 ในปี ���� บรษิทัมรีายไดอ้ื�นจาํนวน ��.�� ลา้นบาท ลดลง �.�� ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ �� 
เมื�อเทยีบกบัปีก่อนซึ�งมรีายไดอ้ื�นเทา่กบั ��.�� ลา้นบาท สว่นใหญ่เกดิจากกาํไรจากการขายเงนิลงทนุในการ
รว่มคา้ (โฟคสั เวก) ลดลงจาํนวน ��.�� ลา้นบาท และรายไดอ้ื�นจากการรบัเหมาก่อสรา้งลดลง �.�� ลา้นบาท 
ในขณะที�มรีายไดจ้ากการโอนกลบัประมาณการตน้ทุนซ่อมช่วงรบัประกนัอาคารชุด �.�� ลา้นบาท รายได้
จากการขายที�รา้น “��� SOCIAL CLUB” 3.73 ลา้นบาท และรายไดจ้ากคา่สนิไหมทดแทนจากการประกนัภยั 
�.�� ลา้นบาท ซึ�งไมม่รีายการดงักลา่วในปี ����

ค่าใช้จ่าย

 ค่าใชจ้่ายของบรษิทัประกอบดว้ยตน้ทุนจากการรบังานก่อสรา้ง ตน้ทุนขายและค่าใชจ้่ายในการ
ขายอสงัหารมิทรพัย ์ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร ตน้ทุนทางการเงนิ และค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได้

สาํหรบัปี ���� และ ���� บรษิทัมตีน้ทนุแยกตามแต่ละประเภทธรุกจิ ดงันี�
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ต้นทุนธรุกิจพฒันาอสงัหาริมทรพัย์

 ในปี ���� บรษิทัมรีายไดจ้ากธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์พิ�มขึ�นจากปีก่อน เนื�องจากมกีารขาย
และโอนกรรมสทิธิ �หอ้งชดุเพิ�มขึ�น จงึทาํใหม้ตีน้ทนุขายเพิ�มขึ�น ���.�� ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ ��� โดย
ปี ���� มตีน้ทุนจากธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัยใ์นอตัรารอ้ยละ �� ของรายได ้และมอีตัรากําไรขั �นตน้
รอ้ยละ �� ซึ�งต่างกบัปีก่อนที�มอีตัราตน้ทนุอยูท่ี�รอ้ยละ �� และมอีตัรากาํไรขั �นตน้รอ้ยละ �� ทั �งนี�อตัราตน้ทนุ
ที�แตกต่างกนัเนื�องจากการจดัโปรโมชั �นสง่เสรมิการขาย ไดแ้ก่ การลดราคาขาย และการใหข้องแถม

ต้นทนุธรุกิจรบัเหมาก่อสร้าง

 ในปี ���� บรษิทัไม่มรีายไดจ้ากรบัเหมาก่อสรา้ง จงึทําใหต้น้ทุนจากการรบัเหมาก่อสรา้งลดลง
ทั �งจํานวน ซึ�งสอดคล้องกบัการลดลงของรายได้ ในปี ���� บรษิทัมตี้นทุนจากการรบัเหมาก่อสรา้งใน
อตัราร้อยละ �� ของรายได้ และมอีตัรากําไรขั �นต้นอยู่ที�ร้อยละ ��

ค่าใช้จ่ายในการขาย

 ในปี ���� บรษิทัมคี่าใชจ้่ายในการขาย ��.�� ลา้นบาท ซึ�งเพิ�มขึ�น �.�� ลา้นบาท หรอืคดิเป็น
รอ้ยละ �� เมื�อเทยีบกบัปีก่อน สว่นใหญ่เกดิจากค่าโฆษณาประชาสมัพนัธแ์ละสง่เสรมิการขายเพิ�มขึ�น 
�.�� ลา้นบาท จากการประชาสมัพนัธโ์ครงการ โฟคสั เพลนิจติ

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

 ในปี ���� บรษิทัมคี่าใช้จ่ายในการบรหิารจํานวน ��.�� ล้านบาท เพิ�มขึ�น ��.�� ล้านบาท 
หรอืคดิเป็นรอ้ยละ �� เมื�อเทยีบกบัปีก่อน ซึ�งเท่ากบั ��.�� ลา้นบาท สว่นใหญ่เกดิจากคา่ใชจ้่ายเกี�ยวกบั
พนกังานและคา่ตอบแทนผูบ้รหิารเพิ�มขึ�น ��.�� ลา้นบาทเนื�องจากจาํนวนพนกังานที�เพิ�มขึ�น คา่เสื�อมราคา
และคา่ตดัจาํหน่ายเพิ�มขึ�น ��.�� ลา้นบาทเนื�องจากมสีนิทรพัยถ์าวรเพิ�มขึ�น คา่ธรรมเนียมธนาคารเพิ�มขึ�น 
�.�� ลา้นบาทเนื�องจากการรบัชาํระเงนิจากลกูคา้ผา่นชอ่งทางต่างๆ ของธนาคาร และคา่ใชจ้า่ยในการขาย
ที�รา้น “��� SOCIAL CLUB” และสาํนกังานขายเพิ�มขึ�น �.�� ลา้นบาทเนื�องจากมกีารดาํเนินงานมากขึ�น
กว่าปีก่อน นอกจากนี�มเีงนิชดเชยตามกฎหมายแรงงานลดลง ��.�� ลา้นบาท (ปี ���� มคี่าใชจ้่ายจาก
การปรบัโครงสรา้งองคก์ร)
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ต้นทุนทางการเงิน

 ในปี ���� บรษิทัมตีน้ทนุทางการเงนิจาํนวน �.�� ลา้นบาท ลดลง �.�� ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 
�� เมื�อเทยีบกบัปีก่อนซึ�งเทา่กบั �.�� ลา้นบาท สว่นใหญ่เกดิจากการชาํระหนี�จากการปลอดจาํนองหอ้งชุด
โครงการ โฟคสั เพลนิจติ เนื�องจากการโอนกรรมสทิธิ �ในระหวา่งปี ทาํใหม้ดีอกเบี�ยจา่ยเงนิกูย้มืจากสถาบนั
การเงนิลดลง

ส่วนแบง่ขาดทนุจากเงินลงทนุในการร่วมค้า

 บรษิทัรว่มลงทนุในการรว่มคา้ และการรว่มคา้ไดถ้อืหุน้ในบรษิทัยอ่ยเพื�อดาํเนินธรุกจิบรหิารจดัการ
ขยะ ซึ�งกจิการดงักล่าวมผีลขาดทุน อย่างไรกต็ามในระหว่างปี ���� บรษิทัไดข้ายเงนิลงทุนในการร่วมคา้
ดงักล่าวทั �งหมดแลว้และรบัรูส้ว่นแบ่งขาดทุนจากเงนิลงทุนในการรว่มคา้ตามสดัสว่นที�ลงทุนจนถงึวนัที�ขาย
เงนิลงทุนนั �นเป็นจาํนวน �.�� ลา้นบาท ซึ�งไมม่รีายการดงักล่าวในปี ����

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้

 ในปี ���� บรษิทัมรีายไดภ้าษเีงนิไดจ้าํนวน ��.�� ลา้นบาท เพิ�มขึ�น ��.�� ลา้นบาท หรอืคดิเป็น
รอ้ยละ ��� เมื�อเทยีบกบัปีก่อนซึ�งเทา่กบั �.�� ลา้นบาท เกดิจากการปรบัปรงุขาดทนุสะสมทางภาษทีี�คาดวา่
จะไดใ้ชป้ระโยชน์ของบรษิทัยอ่ย ซึ�งทาํใหส้นิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชเีพิ�มขึ�น 

กาํไร (ขาดทนุ) เบด็เสรจ็อื�นสาํหรบัปี-สทุธิจากภาษีเงินได้

 ในปี ���� บรษิทัมกีาํไรเบด็เสรจ็อื�นสาํหรบัปี-สทุธจิากภาษเีงนิไดจ้าํนวน �.�� ลา้นบาท ประกอบ
ดว้ยกําไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั �.�� ลา้นบาท และค่าใชจ้่ายภาษเีงนิไดท้ี�
เกี�ยวขอ้ง �.�� ลา้นบาท ลดลงสทุธ ิ �.�� ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ �� เมื�อเทยีบกบัปี ���� ซึ�งมกีาํไร
เบด็เสรจ็อื�นสาํหรบัปี-สุทธจิากภาษเีงนิไดจ้ํานวน �.�� ลา้นบาท ประกอบดว้ยกําไรจากการประมาณการ
ตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั �.�� ลา้นบาท และคา่ใชจ้่ายภาษเีงนิไดท้ี�เกี�ยวขอ้ง �.�� ลา้นบาท ซึ�งเกดิ
จากการปรบัปรุงประมาณการผลประโยชน์พนักงานจากการปรบัโครงสรา้งองคก์รและผลกระทบจากการ
เปลี�ยนแปลงอตัราคา่ชดเชยสงูสดุกรณีนายจา้งเลกิจา้งจาก ��� วนัเป็น ��� วนั
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ฐานะทางการเงิน

 ฐานะทางการเงนิของบรษิทัสาํหรบัปี ���� เมื�อเทยีบกบัปี ���� มกีารเปลี�ยนแปลงที�สาํคญั ดงันี�
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สินทรพัย์

 บรษิทัมสีนิทรพัยร์วม ณ วนัที� �� ธนัวาคม ���� จาํนวน �,���.�� ลา้นบาท เพิ�มขึ�น ���.�� ลา้นบาท 
หรอืคดิเป็นรอ้ยละ �� เมื�อเทยีบกบัสนิทรพัยร์วมของปี ���� ซึ�งเทา่กบั �,���.�� ลา้นบาท แบง่เป็นสนิทรพัย์
หมนุเวยีน �,���.�� ลา้นบาท และสนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน ��.�� ลา้นบาท รายการเปลี�ยนแปลงที�สาํคญัมดีงันี�

�. ตน้ทนุการพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ณ วนัที� �� ธนัวาคม ���� ประกอบดว้ย

ตน้ทนุการพฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์พิ�มขึ�นจากปี ���� เนื�องจากการพฒันาโครงการของบรษิทัยอ่ย � โครงการ 
ซึ�งมคีวามคบืหน้าของโครงการมากขึ�นกวา่ปีก่อน

�. สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดข้องงวดปัจจบุนั ไดแ้กภ่าษเีงนิไดนิ้ตบุิคคลถกูหกั ณ ที�จา่ยในระหวา่งปี เพิ�มขึ�น �.�� 
   ลา้นบาท เนื�องจากภาษเีงนิไดถ้กูหกั ณ ที�จา่ยจากการโอนกรรมสทิธิ �หอ้งชดุโครงการ โฟคสั เพลนิจติ ซึ�ง
   มกีารขายและโอนกรรมสทิธิ �หอ้งชดุเพิ�มขึ�น

3. สนิทรพัยท์างการเงนิหมนุเวยีนอื�น ไดแ้ก่ลกูหนี�เงนิประกนัผลงานตามสญัญาก่อสรา้งที�จะครบกาํหนดชาํระ
   ภายในหนึ�งปี เพิ�มขึ�น �.�� ลา้นบาท เนื�องจากการจดัประเภทรายการใหม ่โดยนํามาตรฐานการรายงาน
   ทางการเงนิ กลุ่มเครื�องมอืทางการเงนิ ซึ�งมผีลบงัคบัใชส้าํหรบังบการเงนิที�มรีอบระยะเวลาบญัชทีี�เริ�มใน
   หรอืหลงัวนัที� � มกราคม ���� มาถอืปฏบิตั ิ(เดมิแสดงอยูใ่นสนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื�น)

�. สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื�น เพิ�มขึ�น ���.�� ลา้นบาท สว่นใหญ่เนื�องจากคา่บรหิารงานขายและการตลาดจา่ย
   ลว่งหน้าซึ�งเป็นของบรษิทัยอ่ยเพิ�มขึ�น ���.�� ลา้นบาท นอกจากนี�มคีา่สนิคา้และบรกิารจา่ยลว่งหน้าเพิ�มขึ�น 

   ��.�� ลา้นบาท และคา่ใชจ้า่ยจา่ยลว่งหน้าอื�นลดลง �.�� ลา้นบาท 

5. สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้ไดแ้ก ่คา่เชา่ที�ดนิสาํนกังานขายและรา้น ”��� SOCIAL CLUB” จาํนวน �.�� ลา้นบาท 

   คา่เชา่พื�นที�สาํนกังานจาํนวน �.�� ลา้นบาท และคา่เชา่/เชา่ซื�อรถยนตจ์าํนวน �.�� ลา้นบาท รวมเพิ�มขึ�น 

   ��.�� ลา้นบาท เนื�องจากการรบัรูร้ายการตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที� �� เรื�อง สญัญาเชา่ 

   ที�กาํหนดใหผู้เ้ชา่รบัรูส้นิทรพัยแ์ละหนี�สนิสาํหรบัสญัญาเชา่ทกุรายการที�มรีะยะเวลาในการเชา่มากกวา่ �� เดอืน 

   เวน้แต่สนิทรพัยอ์า้งองินั �นมมีลูคา่ตํ�า
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6. สนิทรพัย์ไม่มตีวัตน เพิ�มขึ�นจํานวน �.�� ล้านบาท เนื�องจากบรษิทักําลงัอยู่ระหว่างตดิตั �งโปรแกรม
   คอมพวิเตอรเ์พื�อรองรบัระบบการขายและระบบบญัชใีหมเ่พื�อใหส้อดคลอ้งเหมาะสมกบัการดาํเนินธุรกจิ
   อสงัหารมิทรพัยม์ากยิ�งขึ�น

�. สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ีเพิ�มขึ�น ��.�� ลา้นบาท เกดิจากการปรบัปรงุขาดทนุสะสมทางภาษี
   ที�คาดวา่จะไดใ้ชป้ระโยชน์ของบรษิทัยอ่ย ทาํใหส้นิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชเีพิ�มขึ�น

8. สนิทรพัย์ทางการเงนิไม่หมุนเวียนอื�น ได้แก่เงนิมดัจําและเงนิประกนัการใช้บริการต่างๆ เพิ�มขึ�น 
   1.�� ลา้นบาท เนื�องจากการจดัประเภทรายการใหม ่โดยนํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิ กลุม่เครื�องมอื
   ทางการเงนิ ซึ�งมผีลบงัคบัใชส้าํหรบังบการเงนิที�มรีอบระยะเวลาบญัชทีี�เริ�มในหรอืหลงัวนัที� � มกราคม ���� 
   มาถอืปฏบิตั ิ(เดมิแสดงอยูใ่นสนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื�น)

9. สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอื�น ลดลง �.�� ลา้นบาท เนื�องจากการจดัประเภทรายการใหม ่ไปเป็นสนิทรพัย์
   ทางการเงนิ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ กลุ่มเครื�องมอืทางการเงนิ
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หนี� สิน

 ณ วนัที� �� ธนัวาคม ���� บรษิทัมหีนี�สนิรวม �,���.�� ลา้นบาท เพิ�มขึ�น ���.�� ลา้นบาท หรอื
คดิเป็นรอ้ยละ �� เมื�อเทยีบกบัหนี�สนิรวมของปี ���� ซึ�งเทา่กบั ���.�� ลา้นบาท แบง่เป็นหนี�สนิหมนุเวยีน 
���.�� ลา้นบาท และหนี�สนิไมห่มนุเวยีน ���.�� ลา้นบาท รายการเปลี�ยนแปลงที�สาํคญัมดีงันี�

�. เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น เพิ�มขึ�น �.�� ลา้นบาท เนื�องจากมกีารดาํเนินการก่อสรา้งโครงการของบรษิทั
   ยอ่ยมากขึ�น ทาํใหม้รีายการต่าง ๆ ที�เป็นยอดคงคา้งชาํระ ณ วนัสิ�นปีเพิ�มขึ�นดว้ย 

�. เจา้หนี�เงนิประกนัผลงาน ลดลง ��.�� ลา้นบาท เนื�องจากการจดัประเภทรายการใหมต่ามมาตรฐานการ
   รายงานทางการเงนิ กลุม่เครื�องมอืทางการเงนิ โดยรายการดงักลา่วถกูจดัประเภทใหมเ่ป็นหนี�สนิทางการเงนิ
   ไมห่มนุเวยีนอื�น

3. เงนิกูย้มืระยะสั �นจากกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั ลดลง �� ลา้นบาท เนื�องจากไดจ้า่ยชาํระเงนิกูย้มืแลว้ทั �งจาํนวน

4. รายไดร้บัลว่งหน้าจากการขายอสงัหารมิทรพัย ์เพิ�มขึ�น ���.�� ลา้นบาท เกดิจากเงนิรบัลว่งหน้าของโครงการ
    โฟคสั เพลนิจติ ที�ลกูคา้ยงัไมไ่ดโ้อนกรรมสทิธิ � � ยนิูต เพิ�มขึ�น �.�� ลา้นบาท และเงนิรบัลว่งหน้าของโครงการ 
    “INTERCONTINENTAL RESIDENCES HUA HIN” เพิ�มขึ�น ���.�� ลา้นบาท

5. คา่ใชจ้า่ยสาํหรบัโครงการคา้งจา่ย ลดลง �.�� ลา้นบาท สว่นใหญ่เกดิจากการกลบัประมาณการตน้ทนุซ่อม
   ช่วงรบัประกนัอาคารชุดเนื�องจากหมดระยะรบัประกนั �.�� ลา้นบาท และประมาณการประกนัราคาขาย
   หอ้งชดุโครงการ โฟคสั เพลนิจติ ลดลง �.�� ลา้นบาท เนื�องจากมกีารจา่ยผลตอบแทนใหแ้ก่ลกูคา้ในระหวา่งปี

6. หนี�สนิหมนุเวยีนอื�น เพิ�มขึ�น �.�� ลา้นบาท สว่นใหญ่เกดิจากภาษหีกั ณ ที�จา่ยและภาษมีลูคา่เพิ�มคา้งจา่ยเพิ�มขึ�น 

7. เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิจาํนวน ���.�� ลา้นบาท แบง่เป็นสว่นที�ถงึกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี
   จาํนวน ��.�� ลา้นบาท และสว่นที�ถงึกาํหนดชาํระหลงัจากหนึ�งปีจาํนวน ���.�� ลา้นบาท เป็นเงนิกูจ้าก
   วงเงนิสนิเชื�อของบรษิทั หวัหนิ อลัฟ่า �� จาํกดั เพื�อใชซ้ื�อที�ดนิและพฒันาโครงการ “INTERCONTINENTAL 
   RESIDENCES HUA HIN” และเงนิกูจ้ากวงเงนิสนิเชื�อของบรษิทั หวัหนิ สกาย ลฟิวิ�ง จาํกดั เพื�อใชซ้ื�อที�ดนิ
   เพื�อพฒันาโครงการ หลกัประกนัวงเงนิกู ้ไดแ้ก่ ที�ดนิพรอ้มสิ�งปลกูสรา้งของโครงการ และบรษิทัคํ�าประกนั
   หนี�ใหก้บับรษิทัยอ่ย โดยรายละเอยีดเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ มดีงันี�

ในระหวา่งปีบรษิทัและบรษิทัยอ่ยมกีารกูเ้พิ�ม ���.�� ลา้นบาท และบรษิทัจา่ยชาํระคนืเงนิกู ้��.�� ลา้นบาท 
นอกจากนี�เมื�อวนัที� � กุมภาพนัธ ์���� บรษิทั หวัหนิ สกาย ลฟิวิ�ง จาํกดั ไดท้าํสญัญาแกไ้ขเพิ�มเตมิสญัญา
กูเ้งนิในการปรบัเงื�อนไขการชาํระเงนิกูจ้ากเดมิที�จะตอ้งชาํระเงนิตน้ทั �งจาํนวนภายในสิ�นเดอืนพฤษภาคม ���� 
ออกไปเป็นครบกาํหนดใหมไ่มเ่กนิภายใน �� พฤษภาคม ���� ทั �งนี� ณ วนัที� �� ธนัวาคม ���� เงนิกูย้มืนี�
ยงัคงจดัประเภทเป็นสว่นที�ถงึกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปีจาํนวน ��.�� ลา้นบาท
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ส่วนของผู้ถือหุ้น

 ณ วนัที� �� ธนัวาคม ���� และ ���� บรษิทัมสีว่นของผูถ้อืหุน้ ดงันี� 

 ณ วนัที� �� ธนัวาคม ���� บรษิทัมสีว่นของผูถ้อืหุน้จาํนวน ���.�� ลา้นบาท ลดลง ��.�� ลา้นบาท 
หรอืคดิเป็นรอ้ยละ � เมื�อเทยีบกบัปีก่อนซึ�งเท่ากบั ���.�� ลา้นบาท เนื�องจากบรษิทัมขีาดทุนสุทธสิาํหรบั
ปี ���� จํานวน ��.�� ลา้นบาท มกีําไรเบด็เสรจ็อื�นจํานวน �.�� ลา้นบาท ส่งผลใหข้าดทุนสะสมเพิ�มขึ�น 
��.�� ลา้นบาท จาก ���.�� ลา้นบาทเป็น ���.�� ลา้นบาท

�. หนี�สนิตามสญัญาเชา่การเงนิจาํนวน ��.�� ลา้นบาท แบง่เป็นสว่นที�ถงึกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปีจาํนวน 
   �.�� ลา้นบาท และสว่นที�ถงึกาํหนดชาํระหลงัจากหนึ�งปีแต่ไมเ่กนิหา้ปีจาํนวน �.�� ลา้นบาท เพิ�มขึ�นจาก
   ปีกอ่นรวม ��.�� ลา้นบาท เกดิจากการปรบัปรงุสญัญาเชา่ที�ดนิสาํนกังานขายและรา้น ”��� SOCIAL CLUB” 
   สญัญาเช่าพื�นที�สาํนกังาน และสญัญาเช่ารถยนตส์าํหรบัผูบ้รหิาร ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
   ฉบบัที� �� เรื�อง สญัญาเชา่

9. ประมาณการหนี�สนิสาํหรบัตน้ทุนในการรื�อถอน จํานวน �.�� ลา้นบาท คอืประมาณการค่ารื�อถอนส่วน
   ปรบัปรุงสทิธกิารใชพ้ื�นที�สาํนักงาน

10. หนี�สนิทางการเงนิไม่หมุนเวยีนอื�น ไดแ้ก่เจา้หนี�เงนิประกนัผลงาน เพิ�มขึ�น ��.�� ลา้นบาท ส่วนใหญ่
   เกดิจากการจดัประเภทรายการใหม่ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ กลุ่มเครื�องมอืทางการเงนิ 
   จํานวน ��.�� ลา้นบาท นอกจากนี�มเีจา้หนี�เงนิประกนัผลงานเพิ�มขึ�นจากการดําเนินการก่อสรา้ง
   โครงการ “INTERCONTINENTAL RESIDENCES HUA HIN” จํานวน �.�� ลา้นบาท
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กระแสเงินสดและสภาพคล่อง

 ณ วนัที� �� ธนัวาคม ���� บรษิทัมเีงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดคงเหลอืจาํนวน ���.�� ลา้นบาท 
โดยมกีระแสเงนิสดสทุธเิพิ�มขึ�นจาํนวน ��.�� ลา้นบาท ประกอบดว้ย

�. กระแสเงนิสดสุทธจิากกจิกรรมดาํเนินงานจาํนวน ���.�� ลา้นบาท รายการหลกัมาจากการเพิ�มขึ�นของ
   รายไดร้บัลว่งหน้าจากการขายอสงัหารมิทรพัย ์���.�� ลา้นบาท ซึ�งสว่นใหญ่มาจากโครงการของบรษิทัยอ่ย 
   ในขณะที�มกีระแสเงนิสดลดลงจากการเพิ�มขึ�นของสนิทรพัยห์มุนเวยีนอื�น ���.�� ลา้นบาท การเพิ�มขึ�น
   ของตน้ทุนการพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์(ไม่รวมตน้ทุนทางการเงนิ) ��.�� ลา้นบาท และจ่ายดอกเบี�ย 
   ��.�� ลา้นบาท
�. กระแสเงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทนุจาํนวน �.�� ลา้นบาท รายการหลกัมาจากเงนิสดจา่ยซื�ออุปกรณ์ 
   �.�� ลา้นบาท และเงนิสดจา่ยเพื�อซื�อสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน �.�� ลา้นบาท
3. กระแสเงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมจดัหาเงนิจาํนวน ��.�� ลา้นบาท รายการหลกัมาจากการจ่ายคนืเงนิ
   กูย้มืรวม ���.�� ลา้นบาท จ่ายชาํระหนี�สนิตามสญัญาเช่า �.�� ลา้นบาท และการรบัเงนิกูย้มืระยะยาว
   จากสถาบนัการเงนิ ���.�� ลา้นบาท

 บรษิทัมอีตัราสว่นสภาพคล่องในปี ���� เท่ากบั �.�� เท่า ลดลง �.�� เท่า เมื�อเทยีบกบัปี ���� 
ซึ�งเท่ากบั ��.�� เท่า อตัราส่วนที�ลดลงนี�ส่วนหนึ�งมาจากการเพิ�มขึ�นของรายไดร้บัล่วงหน้าจากการขาย
อสงัหารมิทรพัย ์ซึ�งถูกจดัประเภทเป็นหนี�สนิหมุนเวยีน ทําใหห้นี�สนิหมุนเวยีนเพิ�มขึ�นในสดัส่วนที�สูงกว่า
สนิทรพัย์หมุนเวยีน ทั �งนี�บรษิทัยงัคงใช้แหล่งเงนิทุนส่วนใหญ่จากเงนิกู้ยมืระยะยาวและทุนจากผูถ้อืหุน้ 
จะเหน็ไดว้่าอตัราส่วนหนี�สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ ณ วนัที� �� ธนัวาคม ���� เท่ากบั �.�� เท่า ซึ�งเพิ�มขึ�น
จากปี ���� ที�มอีตัราส่วนดงักล่าวที� �.�� เท่า

164



ภาระผกูพนัและหนี� สินที�อาจเกิดขึ�น

 ณ วนัที� �� ธนัวาคม ���� บรษิทัและบรษิทัยอ่ยมภีาระผกูพนัและหนี�สนิที�อาจเกดิขึ�น ดงันี� 
�. ภาระผกูพนัตามสญัญาบรกิารต่าง ๆ ที�จะตอ้งจ่ายในอนาคต กลุ่มบรษิทัมภีาระผกูพนัตามสญัญาบรกิาร
   ต่างๆ ที�จะตอ้งจา่ยในอนาคต โดยอายขุองสญัญามรีะยะเวลาตั �งแต่ � ปี ถงึ � ปี เป็นจาํนวนเงนิประมาณ 
   �� ลา้นบาท (����: �� ลา้นบาท)

�. ภาระผกูพนัเกี�ยวกบัสญัญาจา้งของโครงการตน้ทนุการพฒันาอสงัหารมิทรพัยแ์ละบรกิารที�เกี�ยวขอ้ง
   กลุ่มบรษิทัมภีาระผกูพนัที�เกี�ยวกบัโครงการตน้ทุนการพฒันาอสงัหารมิทรพัยแ์ละบรกิารที�เกี�ยวขอ้งเป็น
   จํานวนเงนิ ��� ลา้นบาท (����: �� ลา้นบาท)

�. การคํ�าประกนั
3.1 บรษิทัคํ�าประกนัวงเงนิกูแ้ละวงเงนิสนิเชื�อใหแ้ก่บรษิทัยอ่ยในวงเงนิ �,��� ลา้นบาท (����: �,��� ลา้นบาท)
3.2 บรษิทัมหีนงัสอืคํ�าประกนัซึ�งออกโดยธนาคารในนามบรษิทัเหลอือยูเ่ป็นจาํนวน � ลา้นบาท (����: �� ลา้นบาท) 
    เพื�อคํ�าประกนัการปฏบิตังิานตามสญัญา

�. ภาระผกูพนัอื�น

   เมื�อวนัที� �� พฤศจกิายน ���� บรษิทัยอ่ยแหง่หนึ�งไดท้าํสญัญาใชส้ทิธใินชื�อทางการคา้ และสญัญาบรหิาร
   จดัการที�พกัอาศยั กบับรษิทั อนิเตอรค์อนตเินนตลั โฮเตล็ส ์กรุป๊ (เอเชยี แปซฟิิก) จาํกดั ในการนี�บรษิทัยอ่ย
   ผกูพนัที�จะชาํระคา่ธรรมเนียมบรกิารต่าง ๆ ตามอตัรา เงื�อนไขและหลกัเกณฑท์ี�ระบุไวใ้นสญัญา โดยบรษิทั
   ยอ่ยมภีาระผกูพนัที�ตอ้งจา่ยชาํระคา่สทิธริอ้ยละ � ของรายไดจ้ากการขายหอ้งชดุ

ปัจจยัและอิทธิพลหลกัที�อาจมีผลต่อการดาํเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต

 ธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์ป็นธุรกจิที�มอีตัราผลตอบแทนที�ด ีถงึแมว้่าจะมปัีจจยัที�มผีลต่อการ
ดาํเนินงานในเรื�องความสามารถในการจดัหาที�ดนิที�มศีกัยภาพในราคาที�เหมาะสม ทาํเลที�ตั �ง การออกแบบ 
ราคา ซึ�งตอ้งตรงกบัความตอ้งการของลกูคา้กลุม่เป้าหมาย ทั �งนี�บรษิทัเลง็เหน็ถงึแนวโน้มตลาดอสงัหารมิทรพัย์
สาํหรบักลุม่ลกูคา้ที�ตอ้งการที�พกัอาศยัในเมอืงทอ่งเที�ยว และมกีารคมนาคมไมไ่กลจากกรงุเทพมหานครมากนกั 
บรษิทัจงึมนีโยบายขยายการลงทุนในธุรกจิอสงัหารมิทรพัย์แนวดิ�ง โดยเฉพาะในเขตพื�นที�อําเภอหวัหนิ 
จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์จงึไดม้กีารลงทนุในบรษิทัยอ่ยเพื�อพฒันาโครงการในพื�นที�ดงักลา่ว โดยลกัษณะโครง
การเน้นกลุม่เป้าหมายที�มกีาํลงัซื�อสงู ซึ�งตลาดอสงัหารมิทรพัยใ์นปัจจบุนัยงัมไีมม่ากนกั
 ในระหวา่งปี ���� มสีถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคตดิเชื�อไวรสัโคโรนา ���� ที�ปัจจุบนัยงัมี
ผลกระทบต่อธรุกจิและอุตสาหกรรมสว่นใหญ่ สถานการณ์ดงักลา่วอาจนํามาซึ�งความไมแ่น่นอนและผลกระทบ
ต่อสภาพแวดลอ้มของการดาํเนินธุรกจิ ฝ่ายบรหิารของกลุ่มบรษิทัไดต้ดิตามความคบืหน้าของสถานการณ์
ดงักลา่วและประเมนิผลกระทบทางการเงนิเกี�ยวกบัมลูคา่ของสนิทรพัย ์ประมาณการหนี�สนิและหนี�สนิที�อาจ
เกดิขึ�นอยา่งต่อเนื�อง ทั �งนี�ฝ่ายบรหิารไดใ้ชป้ระมาณการและดลุยพนิิจในประเดน็ต่าง ๆ เมื�อสถานการณ์มกีาร
เปลี�ยนแปลงอยา่งเหมาะสม

การเปิดเผยข้อมูลเกี�ยวกบัค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี
ค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี

 (�) ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี (AUDIT FEE)

 บรษิทัและบรษิทัยอ่ยจา่ยคา่ตอบแทนการสอบบญัชใีหแ้ก่ สาํนกังานสอบบญัช ี
 บรษิทั  สาํนกังาน อวีาย จาํกดั ในรอบปีบญัชทีี�ผา่นมามจีาํนวนเงนิรวม �,���,��� บาท

 (�) ค่าบริการอื�น (NON-AUDIT FEE)

 -ไม่ม-ี
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เรียน ท่านผูถื้อหุ้น 

 คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทั พราว เรยีล เอสเตท จํากดั (มหาชน) ไดร้บัแต่งตั �งตามมติ
คณะกรรมการบรษิทั ประกอบดว้ย กรรมการอสิระ จาํนวน � ทา่น ที�มคีวามรูค้วามสามารถเพยีงพอต่อการ
สอบทานความน่าเชื�อถอืต่องบการเงนิ และระบบควบคมุภายใน และในรอบปี ���� ไดม้กีารประชมุถอืหุน้ 
ทั �งสิ�น � ครั �ง โดยมรีายละเอยีดของการเขา้ประชุมของคณะกรรมการตรวจแต่ละท่าน ดงันี�

 โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏบิตัหิน้าที�ตามขอบเขตอํานาจหน้าที�ตามที�ไดร้บัมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท โดยมีความเป็นอิสระต่อการตรวจสอบมากเพียงพอ ซึ�งมีความสอดคล้อง
ต่อขอ้กําหนดของตลาดทรพัย์แห่งประเทศไทย โดยสอดคล้องตามกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบที�
ไดก้ําหนดไว ้ซึ�งมสีาระสําคญัต่อการปฏบิตังิานของคณะ กรรมการตรวจสอบ ดงันี�

 �. สอบทานความถกูต้องของการรายงานทางการเงินรายไตรมาส และประจาํปี ของบริษทัฯ 

 คณะกรรมการตรวจสอบพจิารณาความถูกตอ้งต่อรายงานทางการเงนิรายไตรมาส และประจาํปี 
รวมไปถงึการสอบทานประเดน็ที�ตอ้งเปิดเผยขอ้มลูในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ ที�ผ่านการตรวจสอบ
จากผู้สอบบญัชรีบัอนุญาต อีกทั �งมกีารสอบถามความคดิเห็นจากผู้สอบบญัชเีพื�อยนืยนัความถูกต้อง 
ความครบถ้วนอนัเป็นสาระสําคญั เป็นไปตามขอ้กําหนดของมาตรฐานบญัช ีและสามารถเปิดเผยต่อ
สาธารณะหรอืบุคคลที�เกี�ยวขอ้ง

 �. สอบทานความเพียงพอระบบควบคมุภายใน 

 คณะกรรมการตรวจสอบทําการสอบทานความเพยีงพอและเหมาะสมต่อระบบควบคุมภายใน
ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื�อให้มกีารปรบัปรุงแนวทางการตรวจสอบภายในอย่างเป็นประจํา 
ให้ครอบคลุมทั �งในส่วนของการปฏิบตัิงาน การรายงานผล และการติดตามผลการตรวจสอบ อีกทั �ง
ให้คําแนะนําต่อหน่วยงานตรวจสอบภายในเพื�อให้เกดิการตรวจสอบอย่างเหมาะสม อกีทั �งยงัให้ความ
สําคญัต่อการตรวจสอบด้านกฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบั ที�เกี�ยวขอ้งต่อประเภทธุรกิจของบรษิัทฯ 
เพื�อสรา้งความมั �นใจต่อนักลงทุน ว่าบรษิทัใหค้วามสาํคญัต่อการตรวจสอบความเสี�ยงที�อาจส่งผลกระทบ
ต่อองคก์ร

�. นายอนุวฒัน์ เมธวีบิลูวฒุ ิ

�. นายภมูพิฒัน์ สนิาเจรญิ

�. นางสาวอญัชล ีบุญทรงษกุีล

ตาํแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

ตาํแหน่งกรรมการตรวจสอบ

ตาํแหน่งกรรมการตรวจสอบ

เขา้รว่มการประชมุ จาํนวน �/� ครั �ง

เขา้รว่มการประชมุ จาํนวน �/� ครั �ง

เขา้รว่มการประชมุ จาํนวน �/� ครั �ง
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 �. สอบทานการปฏิบติังานตามกฏหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบัและอื�นๆ 
   ที�เกี�ยวข้องต่อการดาํเนินธรุกิจ

 คณะกรรมการตรวจสอบไดท้าํการสอบทานการปฏบิตังิานเพื�อใหส้อดคลอ้งตามกฎหมาย ระเบยีบ 
ขอ้บงัคบัและอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้งต่อองคก์ร ทั �งในสว่นของสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และหน่วยงานราชการอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัองคก์ร โดยใหม้ี
การตดิตามรายละเอยีดที�เกี�ยวขอ้งอย่างสมํ�าเสมอ เพื�อใหม้กีารปฏบิตังิานที�เกี�ยวขอ้งอย่างเหมาะสม
 
 �.  สอบทานรายการเกี�ยวโยงกนั 

 คณะกรรมการตรวจสอบทาํการพจิารณารายการที�เกี�ยวโยงกนั ที�เกี�ยวขอ้งกบับรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม
ของกรรมการ ผู้บรหิาร และผู้ถือหุ้น เพื�อให้เป็นไปตามข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากบั
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย อยา่งเป็นประจาํทกุไตรมาส อยา่งครบถว้น 
เพื�อใหเ้กดิความเชื�อมั �นวา่มกีารดาํเนินงานอยา่งโปรง่ใส

 �. สอบทานการปฏิบติังานการต่อต้านคอรร์ปัชั �น 

 คณะกรรมการตรวจสอบใหค้วามสนใจต่อการดาํเนินงานของบรษิทัฯ ที�อาจสง่ผลใหเ้กดิการคอรร์ปัชั �น
ภายในบรษิทัฯ โดยใหม้กีารกาํหนดการตรวจสอบที�ครอบคลมุไปถงึเหตุการณ์ที�ก่อใหเ้กดิการทจุรติคอรร์ปัชั �น 
อกีทั �งใหม้กีารศกึษาแนวทางการต่อตา้นการเกดิคอรร์ปัชั �น เพื�อก่อใหเ้กดิเป็นนโยบายการต่อตา้นคอรร์ปัชั �น 
เพื�อสรา้งความมั �นใจต่อผูม้สีว่นไดเ้สยี วา่บรษิทัฯไดม้กีารปฏบิตัเิป็นไปตามที�กฎหมายกาํหนด

 �. พิจารณาทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการตรวจและ กฎบตัรหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

 คณะกรรมการตรวจสอบทําการทบทวนกฎบตัร ว่ามคีวามเหมาะสมต่อการปฏบิตังิานอย่างเป็น
ปัจจุบนัหรอืไม่ โดยคํานึงถงึภารกจิ ขอบเขต หน้าที�ความรบัผดิชอบ อกีทั �งใหส้อดคลอ้งต่อขอ้กฎหมายที�
เกี�ยวขอ้ง โดยคณะกรรมการตรวจสอบสามารถปฏบิตังิานดว้ยความถกูตอ้ง เป็นอสิระ น่าเชื�อถอื สอดคลอ้ง
ต่อการปฏบิตังิานที�ด ีอกีทั �งมกีารพจิารณากฏบตัรหน่วยงานตรวจสอบ โดยพจิารณาขอบเขตการตรวจสอบ 
หน้าที�ในการปฏบิตังิาน ที�มคีวามเป็นอสิระ อกีทั �งมคีวามเหมาะสมต่อความรบัผดิชอบ

 �. พิจารณาแต่งตั �งผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 

 คณะกรรมการตรวจสอบทําการพจิารณาความเหมาะสมของผูต้รวจสอบบญัช ีพจิารณาคดัเลอืก 
เสนอแต่งตั �งผูส้อบบญัชสีาํหรบัปี ���� ของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย ซึ�งทาํการพจิารณาจากความรู ้ความสามารถ 
ประสบการณ์ในการตรวจสอบ คณุภาพในการตรวจสอบ ความเป็นอสิระของผูส้อบบญัช ีและความเหมาะสม
ของคา่ตอบแทน โดยขอเสนอพจิารณาแต่งตั �งบรษิทั สาํนกังาน อวีาย จาํกดั เป็นผูต้รวจสอบบญัชขีองบรษิทัฯ 
และบรษิทัยอ่ย สาํหรบัปี ���� รวมทั �งเสนอคา่ตอบแทนประจาํปี ���� ต่อคณะกรรมการบรษิทั ก่อนมกีาร
นําเสนอที�ประชมุผูถ้อืหุน้ เพื�อทาํการพจิารณาต่อไป

( นายอนุวฒัน์ เมธีวิบลูวฒิุ )
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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รายงานความรบัผิดชอบ
ของคณะกรรมการ

ต่อรายงานทางการเงิน



รายงานความรบัผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

 คณะกรรมการบรษิทัเป็นผูร้บัผดิชอบต่องบการเงนิเฉพาะกจิการ และงบการเงนิรวมของบรษิทั
และบรษิทัยอ่ย รวมถงึขอ้มลูสารสนเทศทางการเงนิที�ปรากฏในรายงานประจาํปี ซึ�งงบการเงนิสาํหรบัปีสิ�นสดุ
วนัที� �� ธนัวาคม ���� จดัทาํขึ�นตามมาตรฐานการบญัชทีี�รบัรองทั �วไปในประเทศไทย โดยเลอืกใชน้โยบาย
การบญัชทีี�เหมาะสมและถอืปฏบิตัอิย่างสมํ�าเสมอ ใชดุ้ลยพนิิจอย่างระมดัระวงั และประมาณการที�สมเหตุ
สมผลในการจดัทาํ รวมทั �งมกีารเปิดเผยขอ้มลูสาํคญัอยา่งเพยีงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ เพื�อให้
สามารถสะทอ้นฐานะการเงนิ ผลการดําเนินงาน และกระแสเงนิสดไดอ้ย่างถูกตอ้ง โปร่งใส เป็นประโยชน์
ต่อผูถ้อืหุน้และนักลงทุนทั �วไป และไดผ้่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต ซึ�งใหค้วามเหน็อย่าง
ไม่มเีงื�อนไข โดยในการตรวจสอบบรษิทัได้ให้การสนับสนุนขอ้มูลและเอกสารต่างๆ เพื�อให้ผู้สอบบญัชี
สามารถตรวจสอบและแสดงความเหน็ได้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี

 คณะกรรมการบรษิทัไดจ้ดัใหม้แีละดาํรงไวซ้ึ�งระบบการควบคมุภายใน การตรวจสอบภายใน และ
การกํากบัดูแลที�เหมาะสมและมปีระสทิธผิล เพื�อใหม้ั �นใจว่าขอ้มูลทางบญัชมีคีวามถูกตอ้ง ครบถ้วน และ
เพยีงพอที�จะดํารงรกัษาไวซ้ึ�งทรพัยส์นิของบรษิทัและป้องกนัความเสี�ยง ตลอดจนเพื�อไม่ใหเ้กดิการทุจรติ
หรอืการดําเนินการที�ผดิปกตอิย่างมสีาระสําคญั

 ทั �งนี� คณะกรรมการบรษิทัไดแ้ต่งตั �งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ�งประกอบดว้ยกรรมการที�เป็นอสิระ
ทั �งสิ�นเป็นผูดู้แลรบัผดิชอบการสอบทานนโยบายการบญัช ีและรบัผดิชอบเกี�ยวกบัคุณภาพของรายงาน
ทางการเงนิ การสอบทานระบบการควบคมุภายใน และการตรวจสอบภายใน ตลอดจนพจิารณาการเปิดเผย
ขอ้มลูรายการเกี�ยวโยงระหวา่งกนัอยา่งครบถว้น เพยีงพอ และเหมาะสม โดยความเหน็ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบปรากฏอยูใ่นรายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบซึ�งแสดงไวใ้นรายงานประจาํปีแลว้

 คณะกรรมการบรษิทัมคีวามเหน็ว่า ระบบการควบคุมภายในโดยรวมของบรษิทัมคีวามเพยีงพอ
และเหมาะสม และสามารถสรา้งความเชื�อมั �นอยา่งมเีหตุผลไดว้า่งบการเงนิเฉพาะกจิการ และงบการเงนิรวม
ของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� �� ธนัวาคม ���� มคีวามเชื�อถอืได ้โดยถอืปฏบิตัติามมาตรฐาน
การบญัชทีี�รบัรองทั �วไป และปฏบิตัถิูกตอ้งตามกฎหมายและกฎระเบยีบที�เกี�ยวขอ้ง

นายอนุวฒัน์  เมธีวิบลูวฒิุ
ประธานคณะกรรมการบรษิทั

นายไพสิฐ  แก่นจนัทน์
กรรมการ

นายอนุชา  สิหนาทกถากลุ
กรรมการ

นายภมิูพฒัน์ สินาเจริญ
กรรมการ

นางสาวอญัชลี  บญุทรงษีกลุ
กรรมการ

นายพส ุ ลิปตพลัลภ
กรรมการ

นางสาวพราวพธุ  ลิปตพลัลภ
กรรมการ

นายวีรพงศ ์ไชยเพิ�ม
รองประธานคณะกรรมการบรษิทั 

และ ประธานกรรมการบรหิาร
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งบการเงิน
บริษทั พราว เรียล เอสเตท จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

�� ธนัวาคม ����
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บริษัท พราว เรียล เอสเตท จํากัด ( มหาชน )
900 อาคารตนสนทาวเวอร ช้ัน 6 ถนนเพลินจิต

  แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

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


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19



