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More Than Just Living

รายงานประจำปี 2564

บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)
แบบ 56-1 One Report
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InterContinental
Residences Hua Hin

InterContinentalResidencesHuaHinคอนโดระดับLuxury
บนที่ดินติดชายหาดผืนสุดท้ายใจกลางเมืองหัวหิน
พร้อมความเป็นส่วนตัวและความสะดวกสบายกับLifestyleและ
การบริการระดับWorldClass โดยIHG
(InterContinentalHotelGroup)ด้วยDesignและFunction
ที่ใส่ใจรังสรรค์ทุกรายละเอียดเพื่อคุณภาพชีวิต
ที่ดีสูงสุดของผู้อยู่อาศัยบนพื้นที่กว่า7ไร่ เพียง238ยูนิต

ราคาเริ่มต้น เริ่มต้น8-42ล้านบาท
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สารจากประธานกรรมการ

ปี 2564 ยังคงเป็นปีที่ประเทศไทยและทั่วโลกยังคงประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจ และสังคม
ซึ่งสาเหตุหลักมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ยังคงมีผู้ติดเชื้อ และเสียชีวิต
จำนวนมาก นอกจากนี้ตลาดอสังหาริมทรัพย์ในปี 2564 อยู่ในภาวะซบเซาจากอุปสงค์ที่อ่อนแอ
และภาคก่อสร้างที่ได้รับผลจากการระบาด ในขณะที่ร ัฐบาลได้ออกนโยบายเพื่อกระตุ้นกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจ หนึ่งในนั้นคือ การผ่อนคลายหลักเกณฑ์การกำกับดูแลสินเช ื่อเพื่อท ี่อย ู่อาศัย
และสินเชื่ออื่นที่เกี่ยวเนื่องกับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย (มาตรการ LTV) เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 20
ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 จึงคาดว่านโยบายดังกล่าวจะส่งผลเป็นปัจจัยด้านบวก
เป็นการจูงใจให้ลูกค้าซื้อและมีการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในปี 2565ที่จะถึงนี้

ด ้านบริษ ัทย ังมุ่งม ั่นท ี่จะเต ิบโตอย่างต่อเน ื่อง โดยในปี 2564 ยอดขายโครงการ
“InterContinentalResidencesHuaHin”ที่เปิดตัวเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2563ก็สามารถขายได้ถึง80%
ณ สิ้นป ี 2564 ขณะท ี่เง ินสดร ับจากล ูกค ้า เฉล ี่ยสามารถเก ็บได ้ถ ึง 20% ของม ูลค ่าขาย
ซึ่งถือว่าประสบความสำเร ็จในด้านยอดขายเป็นอย่างมาก โดยขณะนี้บริษัทและพนักงาน
อยู่ในช่วงเตรียมความพร้อมการโอนกรรมสิทธิ์ที่จะเกิดขึ้นในปี 2565 ซึ่งจะถือเป็นปีแห่งความเติบโต
ที่ยิ่งใหญ่

สุดท้ายนี้ ในนามคณะกรรมการและคณะผู้บริหารของบริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)
ขอขอบคุณพนักงานและผู้บริหารของบริษัททุกคนที่ทำงานอย่างทุ่มเท รวมถึงทั้งท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า
สถาบันการเงิน บริษัทคู่ค้าทางธุรกิจรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่ให้การสนับสนุนบริษัทมาโดยตลอด
โดยบริษัทยังคงยึดมั่นจริยธรรมในการทำธุรกิจ วินัยทางการเงิน และการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
เพื่อสร้างคุณค่าที่ดีที่สุดให้ลูกค้าและผู้ถือหุ้นในระยะยาวต่อไป

(นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ)
ประธานคณะกรรมการ

(นายภูมิพัฒน์สินาเจริญ)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



8 9

คณะกรรมการบริษัท

นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ
ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ

นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม
รองประธานกรรมการ

นายอนุชาสิหนาทกถากุล
กรรมการ

นายภูมิพัฒน์สินาเจริญ
กรรมการ

นางสาวอัญชลีบุญทรงษีกุล
กรรมการอิสระ

นายแดนศรมณี
กรรมการอิสระ

นายพสุลิปตพัลลภ
กรรมการ

นางสาวพราวพุธลิปตพัลลภ
กรรมการ

ระดับดีเลิศCGScoreประจำปี 2564จาก
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

รางวัล
CGSCORE
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เรียนท่านผู้ถือหุ้น

ในปี 2564คณะกรรมการบริหารของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน4ท่าน ได้แก่

1. นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ประธานคณะกรรมการบริหาร

2. นายพสุ ลิปตพัลลภ กรรมการบริหาร

3. นางสาวพราวพุธ ลิปตพัลลภ กรรมการบริหาร

4. นายภูมิพัฒน์ สินาเจริญ กรรมการบริหาร

ในปี 2564คณะกรรมการมีการจัดประชุมจำนวน22ครั้ง โดยมีรายละเอียดการเข้าประชุมดังนี้

1. นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม เข้าร่วมประชุม 19 ครั้ง

2. นายพสุ ลิปตพัลลภ เข้าร่วมประชุม 21 ครั้ง

3. นางสาวพราวพุธ ลิปตพัลลภ เข้าร่วมประชุม 22 ครั้ง

4. นายภูมิพัฒน์ สินาเจริญ เข้าร่วมประชุม 22 ครั้ง

ในปี 2564 คณะกรรมการบริหาร ได้พิจารณากลั่นกรองการลงทุน และติดตามความก้าวหน้า
โครงการ ที่สำคัญต่างๆ ให้บรรลุผลสำเร็จ โดยได้ตระหนักถึงสภาวะเศรษฐกิจโลก และเศรษฐกิจประเทศ
ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ที่ส ่งผลให้ธ ุรก ิจอสังหาร ิมทรัพย์ชะลอตัวลง โดยในปี 2564 คณะกรรมการบริหาร
มีผลการดำเนินงานที่สำคัญสรุปได้ดังนี้

1. กำหนดนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนการดำเนินงาน งบประมาณประจำปี 2564
และอำนาจการบริหารงานต่าง ๆ ของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ โดย
ในปี 2564 คณะกรรมการบริหารนำเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติโครง
การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของบริษัททั้งโครงการแนวสูงและแนวราบจำนวน 4 โครงการ ได้แก่
โครงการ InterContinental Residences Hua Hin โครงการ VEHHA Hua Hin โครงการ VI Ari
และ โครงการ Luxury Condominium : Convent

2. ควบคุม ดูแลการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนการ
ดำเนินงาน และงบประมาณประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ
และสอดคล้องกับสภาพธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลา รวมถึงให้คำปรึกษา และคำแนะนำ
การบริหาร จัดการแก่ผู้บริหารระดับสูง

3. คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารช่วยติดตามความก้าวหน้าโครงการ
ก่อสร้างที่สำคัญ และกลั่นกรองเกณฑ์ในการลงทุนให้มีความชัดเจนและพิจารณางบการลงทุน
ของบริษัทฯ ในภาพรวม รวมทั้งติดตามความก้าวหน้าในโครงการลงทุนที่สำคัญให้เป็นไปตาม
ที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย เพื่อให้มั่นใจว่าการลงทุนเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้

คณะกรรมการบริหารได้ปฏิบ ัต ิหน้าที่ตามที่ได ้ร ับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
และตามกฎบัตร โดยในการประชุมเน้นให้มีการซักถาม ให้ความเห็น และข้อแนะนำโดยอิสระ
และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง โดยยึดถือผลประโยชน์ของบริษัทฯ
และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ อีกทั้งได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ภายใต้หลักธรรมภิบาลเพื่อการดำเนินธุรกิจที่มั่นคงและยั่งยืนต่อไป

รายงานคณะกรรมการบริหาร

นายพสุลิปตพัลลภ
รองประธานคณะกรรมการบริหาร
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ในปี 2564 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทประกอบด้วยกรรมการ
จำนวน3ท่านมีรายชื่อดังนี้

1. นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

2. นายอนุชา สิหนาทกถากุล กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

3. นายพสุ ลิปตพัลลภ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ในปี 2564 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีการประชุมจำนวน 1 ครั้ง
โดยกรรมการทั้ง 3 ท่านได้เข้าร่วมการประชุมครบจำนวน 1 ครั้ง และคณะกรรมการสรรหา และพิจารณา
ค่าตอบแทน ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
อย่างครบถ้วน โดยมีการประชุมพิจารณากลั่นกรองก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณา
อนุมัติ ซึ่งมีสาระสำคัญของการปฏิบัติหน้าที่ สรุปดังนี้

1. สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ตามหลักเกณฑ์ และกระบวนการที่หน่วยงานกำกับดูแลกำหนดไว้
โดยอ้างอิงตามตารางคุณสมบัติ ทักษะและประสบการณ์ของกรรมการ (Board Skill Matrix)
เพื่อนำเสนอเข้ารับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทที่ออกตามวาระ หรือทดแทน
ตำแหน่งที่ว่างลง ตลอดจนคัดเลือกกรรมการบริษัทเพื่อทำหน้าที่กรรมการชุดย่อย แล้วนำเสนอยัง
คณะกรรมการบริษัท

2. พิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท เพื่อนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
โดยเทียบเคียงกับรายงานการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) และธุรกิจใกล้เคียง ทั้งนี้ เพื่อจูงใจและรักษากรรมการของบริษัทที่มีคุณภาพไว้

3. กำหนดเกณฑ์ประเมินผลการดำเนินงาน (Corporate KPIs) ของบริษัท ประจำปี 2564 และ ประจำปี
2565 รวมถึงมีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน (Corporate KPIs) ให้ข้อแนะนำ แนวทาง
การปรับปรุง และพัฒนาการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผลการดำเนินงานเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ เป้าหมายที่กำหนดไว้ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท และนำเสนอยัง
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

4. กำหนดเกณฑ์การประเม ินผลการปฏิบ ัต ิงานของประธานเจ ้าหน้าที่บร ิหารและนำเสนอยัง
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ รวมถึงติดตาม และรายงานผลการดำเนินงาน
ตามเกณฑ์ดังกล่าว ยังคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ และใช้เป็นข้อมูลในการจ่ายค่าจ้าง
ค่าตอบแทน และโบนัส

5. พิจารณากลั่นกรองหลักเกณฑ์การจ่ายค่าจ้าง ค่าตอบแทน และโบนัสของพนักงาน
กลุ่มบริษัทให้เหมาะสม สอดคล้องกับผลการดำเนินงาน และสามารถแข่งขันได้ เพื่อกระตุ้น
ให้เกิดการมุ่งเน้น ผลการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย โดยพิจารณาเทียบเคียง กับกลุ่มบริษัท
ที่มีธุรกิจใกล้เคียง

6. ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนให้มีความทันสมัย สอดคล้อง
เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ โดยคำนึงถึง ประโยชน์ของบริษัท
และผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงผลการดำเนินงานของบริษัท ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทมีบุคลากรที่มีคุณภาพ
มีการจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสม เป็นธรรม สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมาย
ตามทิศทางธุรกิจที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด เพื่อให้บริษัทเป็นองค์กรที่เติบโตก้าวหน้าอย่างยั่งยืน

นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ



วิสัยทัศน์

พันธกิจ

ชีวิตที่มากกว่า
“More than just living”
เรามุ่งมั่นที่จะรังสรรค์ “การใช้ชีวิต” ที่เป็นมากกว่า แค่ “การอยู่อาศัย” และตอบโจทย์ทุกๆมิติของทุกวัน
ด้วยความสมบูรณ์แบบ ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับสภาพแวดล้อม รวมไปถึง ธรรมชาติ และชุมชน
เพื่อที่จะก้าวข้าม “การใช้ชีวิต” ในแบบเดิมๆและเสริมสร้างคุณค่าให้กับสังคมอย่างยั่งยืน

ท้าทายขอบเขตของการใช้ชีวิต
“Challenge theboundaryof living”
โครงการของเราต้องเป็นมากกว่าเพียงแค่ “บ้าน” หรือ “ที่อยู่อาศัย” แต่ต้องเป็น ”รูปแบบการใช้ชีวิต”
ที่ทำให้ชีวิตของผู้คน และสังคมโดยรอบดียิ่งขึ้น ด้วยความมุ่งมั่นที่จะท้าทายจินตนาการ และก้าวข้าม
ขีดจำกัดของ “การใช้ชีวิต” ในรูปแบบปัจจุบัน ทุกๆโครงการของ บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด
(มหาชน) ล้วนแล้วแต่มุ่งที่จะกำหนดมาตรฐานใหม่ในการใช้ชีวิต ที่มากกว่าเดิม ด้วยนวัตกรรม
ของการใช้ชีวิตที่สมบูรณ์แบบ แต่ยังคงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับธรรมชาติ และกลมกลืน
กับสภาพแวดล้อม
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กลยุทธ์ในการดำเนินงาน

ในปี 2565 บริษัทพราว เรียล เอสเตทจำกัด (มหาชน)มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจ
ภายใต้แนวคิด “More than just living “ผ่านกลยุทธ์สำคัญดังนี้

1. ขยายธุรกิจไปสู่โครงการแนวราบ

2. หันมามุ่งเน้นโครงการที่กรุงเทพฯ

ประวัติความเป็นมา

บริษัทพราว เรียล เอสเตทจำกัด (มหาชน) เป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย
ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (Market forAlternative Investment–MAI)
ภายใต้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (StockExchangeofThailand–SET)
ทั้งนี้บริษัทฯมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญดังต่อไปนี้

ปี2532: ก่อตั้งเมื่อวันที่ 30มีนาคม2532ภายใต้ชื่อ “บริษัทพสุพุธจำกัด”
ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างทั่วไปจากภาครัฐและภาคเอกชน

ปี2545: 4พฤศจิกายน2545บริษัทจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด

ปี2546: 21พฤศจิกายน2546 เปลี่ยนชื่อบริษัทฯ เป็นบริษัท โฟคัสเอ็นจิเนียริ่ง
แอนด์คอนสตรัคชั่นจำกัด (มหาชน)

ปี2547: 5ตุลาคม2547จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปี2551: 19พฤศจิกายน2551 เปลี่ยนชื่อบริษัทฯ เป็นบริษัท โฟคัสดีเวลลอปเม้นท์
แอนด์คอนสตรัคชั่นจำกัด (มหาชน)

ปี2562: 13พฤษภาคม2562บริษัทฯ เปลี่ยนชื่อบริษัทฯ เป็น
บริษัทพราว เรียล เอสเตทจำกัด (มหาชน)



การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้น

1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

บริษัทพราว เรียล เอสเตทจำกัด (มหาชน) ได้เข้าซื้อบริษัท โฟคัสดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น
จำกัด (มหาชน) โดยบอร์ดบริหารจาก บริษัท โฟคัส ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
มีมติประช ุมคณะกรรมการบริษ ัทฯ ครั้งท ี่ 1/2562 เมื่อว ันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ได้ม ีมติให้
บริษัทออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 451,388,889 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1.44 บาท พร้อมทั้ง
ซื้อที่ดิน 2 แปลง 12 ไร่ 3 งาน 57.85 ตารางวา ตั้งอยู่ที่ อำเภอ หัวหิน จังหวัดประจวบคิรีขันธ์ มูลค่า 1,325
ล้านบาท จาก บริษัท พราว รีสอร์ท หัวหิน จำกัด (7 ไร่ 2 งาน 48.8 ตารางวา) และ บริษัท วานา นาวา จำกัด
(5 ไร่ 1 งาน 9.05 ตารางวา) โดยการเข้าลงทุนในพื้นที่ดังกล่าวพิจารณาแล้วเป็นทำเลที่ มีศักยภาพ
ในการประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัย และเป็นการลดความเสี่ยง จากการเพิ่มขึ้น
ของราคาที่ดินในอนาคต ดังนั้นหากบริษัทสามารถดำเนินการ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เพื่อการอยู่อาศัย
ได้สำเร็จ บริษัทจะสามารถสร้างผลกำไร และผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นได้ในระดับที่เหมาะสม ทั้งนี้มีเงื่อนไข
การชำระค่าที่ดินดังกล่าวดังนี้

1. ชำระเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนมูลค่า 650 ล้านบาท ให้กับนายพสุ ลิปตพัลลภและ
นางสาวพราวพุทธ ลิปตพัลลภ

2. ชำระด้วยเงิน (ผ่านการกู้ยืมสถาบันการเงินจำนวน 650 ล้านบาท)

3. ชำระผ่าน กระแสเงินสด/ตั๋วสัญญาใช้เงินจำนวน 25 ล้านบาท

จากเงื่อนไขข้อ 1 (ชำระเป็นหุ้นเพิ่มทุน) ส่งผลให้ นายพสุ ลิปตพัลลภและนางสาวพราวพุทธ
ลิปตพัลลภ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัท โฟคัส ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
สัดส่วนมากกว่า 70% พร้อมเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นบริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) และใช้ชื่อย่อ
"PROUD"

เดิมบริษัท โฟคัส ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจ
รับเหมาก่อสร้างเป็นหลักโดยจะรับงานก่อสร้างทั้งจากหน่วยงานของภาครัฐ, รัฐวิสาหกิจและเอกชน
ในลักษณะ ผู้รับเหมาโดยตรง (Main Contractor ) หรือผู้รับช่วง (Sub contractor) ทั้งนี้ในปัจจุบัน
หลังจากการเพิ่มทุนและเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) จึงเปลี่ยนเป็น
มุ่งเน้นธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ภายใต้แนวความคิด “More than just living” เป็นหลัก
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ปี 2564
เหตุการณ์ที่สำคัญของกลุ่มบริษัท

เมษายน

◆ บริษัท พราว ฮอร์สชู จำกัด ได้จัดตั้งขึ้น โดยบริษัทถือหุ้นในอัตราร้อยละ 99.99 มีทุนจดทะเบียน
จำนวน 20,000,000 บาท ละมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

สิงหาคม

◆ บริษัท คอนแวนต์ บีต้า จำกัด ได้จัดตั้งขึ้น โดยบริษัทถือหุ้นในอัตราร้อยละ 99.97
มีทุนจดทะเบียน จำนวน 1,000,000 บาท ละมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

กันยายน

◆ บริษัท หัวหิน อัลฟ่า 71 จำกัด บริษัทย่อยซึ่งบริษัทถือหุ้นในอัตราร้อยละ 99.99 ได้มีมติเพิ่ม
ทุนจดทะเบียน จำนวน 750 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 1.5 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท และหุ้นบุริมสุทธิ
6 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 50 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 0.5 ล้านหุ้น
มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 800 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 2 ล้านหุ้น
มูลค่าหุ้นละ 100 บาท และหุ้นบุริมสุทธิ 6 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท)
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สิงหาคม

◆ บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามและแต่งตั้ง บริษัท พรีบิลท์ จำกัด
(มหาชน) จำกัด เป็นผู้รับเหมางานก่อสร้างหลัก และงานด้านสถาปัตยกรรมอีกทั้งให้บริษัท เอบิวด์
แมเนจเมนท์ จำกัด เป็นผู้บริหารโครงการ ในส่วนบริหารงานก่อสร้างและควบคุมงานก่อสร้าง"
InterContinental Residences Hua Hin "

กันยายน

◆ บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) คว้า 2 รางวัลในงาน “Dot Property Thailand
Award 2020” ได้แก่ รางวัล Best Luxury Condominium Hua Hin และ รางวัล Best Branded
Residence Hua Hin ของโครงการ " InterContinental Residences Hua Hin "

◆ โอนสินทรัพย์ประเภทคอนโดมีเนียมภายใต้ชื่อโครงการ "โฟกัส เพลินจิต" ยูนิตสุดท้าย โดย
โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ได้มาจากการซื้อกิจการของ บริษัท โฟคัสดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์
คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

พฤศจิกายน

◆ บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลในงาน พร็อพเพอร์ตี้กูรู ไทยแลนด์
พร็อพเพอร์ตี้ อวอร์ดส์ ของโครงการ " InterContinental Residences Hua Hin " ดังนี้

1. ประเภท DEVELOPMENT AWARDS
ได้รับรางวัล WINNER: Best Luxury Condo Development (Hua Hin),

WINNER: Best Branded Residence

2. ประเภท DESIGN AWARDS
ได้รับรางวัล WINNER: Best Condo Landscape Architectural Design

3. ประเภท BEST OF THAILAND AWARDS
ได้รับรางวัล WINNER: Best Condo Development (Thailand)

กุมภาพันธ์

◆ บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) เปิดขายผ่านสาธารณชนครั้งแรก รอบ VIP ของ
โครงการ " InterContinental Residences Hua Hin " ซึ่งเป็นโครงการเต็มตัว โครงการแรก
ของบริษัทฯ โดยจัดกิจกรรมดังกล่าว ณ Gaysorn Urban Resort

พฤษภาคม

◆ บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) วางศิลาฤกษ์พร้อมลงเสาเอกของโครงการ
" InterContinental Residences Hua Hin " บนถนนเพชรเกษม ณ ซอยหัวหิน 71

กรกฎาคม

◆ ตามที่บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) ได้ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ
ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯครั้งที่ 2 ("ใบสำคัญแสดงสิทฺ Proud-W2") จำนวน 31,679,999 หน่วย
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ตามสัดส่วนการถือหุ้นเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 มีอายุ 3 ปี โดยกำหนดวันใช้สิทธิ
ครั้งแรกตรงกับวันที่ 29 กันยายน 2560 และวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันที่ 6 กรกฎาคม 2563
แต่วันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายของ Proud-W2 คือวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เนื่องจากวันที่ 6 กรกฎาคม
2563 เป็นวันหยุดทำการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563
มีผู้ถือหุ้นแสดงสิทธิ 1 ราย จำนวน 88 หุ้น ที่ราคาการใช้สิทธิ 1.533 บาทต่อหุ้น หรือเท่ากับ 134.90
บาท

ปี 2563
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เมษายน

◆ บริษัท หัวหิน อัลฟ่า 71 จำกัด ได้จัดตั้งขึ้น โดยบริษัทถือหุ้นในอัตราร้อยละ 99.97
มีทุนจดทะเบียน จำนวน 1,000,000 บาท ละมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

◆ บริษัท หัวหิน สกาย ลีฟวิ่ง จำกัด ได้จัดตั้งขึ้น โดยบริษัทถือหุ้นในอัตราร้อยละ 99.97
มีทุนจดทะเบียน จำนวน 1,000,000 บาท ละมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

◆ ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 อนุมัติการลดทุน
จดทะเบียนของบริษัทจาก 227,760,073 บาท เป็น 221,760,062 บาท โดยตัดหุ้นสามัญ ที่ยังไม่ได้
นำออกจำหน่ายจำนวน 6,000,011 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4
ของบริษัท

◆ ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 อนุมัติการเพิ่มทุน
จดทะเบียนของบริษัทจาก 221,760,062 บาท เป็น 673,148,951 บาท โดยการออกหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนจำนวน 451,388,889 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ
ข้อ 4 ของบริษัท

◆ ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 อนุมัติการจัดสรร
หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 451,388,889 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1
บาทให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เป็นการเสนอขายตามราคาที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ของบริษัทมีมติกำหนดราคาเสนอขายด้วยราคา 1.44 บาทต่อหุ้น

◆ ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562
มีมติเห็นชอบให้อนุมัติ การขายหุ้นทั้งหมดที่บริษัทถืออยู่ใน บริษัท โฟคัส เวก คอร์ปอเรชั่น จำกัด
“(โฟคัส เวก)” ให้แก่ นายอนุชา สิหนาทกถากุล กรรมการบริษัท และ/
หรือบุคคลหรือนิติบุคคลที่นายอนุชาเป็นผู้กำหนด อันเป็นผลให้ โฟคัส เวก
สิ้นสภาพในการเป็นบริษัทการร่วมค้าของบริษัท

ปี 2562 พฤษภาคม

◆ บริษัทฯเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)

พฤศจิกายน

◆ บริษัทเปิดตัวโครงการ“InterContinental Residences Hua Hin” ซึ่งเป็นโครงการที่พักอาศัย
ระดับลักชัวรี่ซึ่งบริหารงานโดยเครือโรงแรมระดับโลกอย่าง “IHG” ที่แรกในไทย บนที่ดินขนาด 7 ไร่
2 งาน 48.8 ตารางวา ติดชายหาดใจกลางเมืองหัวหิน บนถนนเพชรเกษม ช่วงซอยหัวหิน 71

◆ บริษัท หัวหิน อัลฟ่า 71 จำกัด บริษัทย่อยซึ่งบริษัทถือหุ้นในอัตราร้อยละ 99.97 ได้มีมติเพิ่ม
ทุนจดทะเบียน 25,000,000 บาท จากเดิม 1,000,000 บาท เป็น 26,000,000 บาท

ธันวาคม

◆ บริษัท หัวหิน อัลฟ่า 71 จำกัด บริษัทย่อยซึ่งบริษัทถือหุ้นในอัตราร้อยละ 99.99 ได้มีมติเพิ่ม
ทุนจดทะเบียน 24,000,000 บาท จากเดิม 26,000,000 บาท เป็น 50,000,000 บาท
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ปี 2561

เมษายน

◆ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ได้มีมติอนุมัติให้ยกเลิกการออกและ เสนอขาย
ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท
(ESOP Warrants) จำนวน 6,000,000 หน่วย เนื่องจากประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่
ทจ.32/2551 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน ลงวันที่ 15
ธันวาคม 2551 กำหนดให้บริษัทต้อง เสนอขาย ESOP Warrants ให้แก่กรรมการหรือพนักงาน
ของบริษัทให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปี นับแต่วันประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 28
เมษายน 2560 ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการตรวจสอบ
และกำกับดูแลกิจการเห็นพ้องต้องกันตามที่ฝ่ายจัดการของบริษัทฯนำเสนอว่าสมควร
เสนอให้ที่ประชุม AGM 2018 พิจารณายกเลิกการออกและเสนอขาย ESOP Warrants ดังกล่าว
เนื่องจากสภาวะ ตลาดยังไม่เอื้ออำนวยและราคาใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ (Exercise Price)
ที่ราคา 1.80 บาท ต่อหุ้นยังไม่จูงใจ เพียงพอ จึงยังไม่เหมาะสมที่จะเสนอขาย ESOP Warrants
ให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานในขณะนี้

กรกฎาคม

◆ บริษัทได้ทำสัญญารับจ้างก่อสร้างโรงงานบริหารจัดการขยะกับบริษัท โฟคัส เวก บางนา จำกัด
ซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา มูลค่างานรวม 50 ล้านบาทเศษ
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เดือนมิถุนายน

◆ 26 มิถุนายน 2560 บริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์ จากเดิม 126,720,042 บาท เป็น 190,080,063 บาท โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับ
ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ บริษัทฯ ดังนี้

▪ ทุนจดทะเบียน 227,760,073 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 227,760,073 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

▪ ทุนชำระแล้ว 190,080,063 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 190,080,063 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

เดือนสิงหาคม

◆ 15 สิงหาคม 2560 บริษัทฯแจ้งเรื่องการโอนหุ้นใน บริษัท โฟคัส เวก คอร์ปอเรชั่น จำกัด
(ซึ่งเป็นบริษัทโฮลดิ้ง ของบริษัทฯ) ดังนี้

ผู้โอน ผู้รับโอน จำนวนหุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น WheigS.A.S., France WheignAsiaLtd.,HongKong

599,999 ร้อยละ39.99

หมายเหตุ (1)WheigAsiaLimited,HongKong เป็นบริษัทในเครือของWheigGroupofCompanies โดยมีWhiegS.A.S.,

France เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(2) เหตผุลในการโอนหุ้นดังกล่าวข้างต้นเนื่องจากWheigGroupofCompaniesมีความประสงค์จะให้WheigAsia

Ltd.,HongKongซึ่งเป็นบริษัทในเครือของตนที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียเป็นผู้ลงทุนในประเทศไทยแทนWheigSAS,France

ซึ่งอยู่ในภาคพื้นยุโรป

ปี 2560
เดือนเมษายน

◆ 28 เมษายน 2560 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียน
ของบริษัทฯ จากเดิม 126,720,042 บาท เป็น 227,760,073 บาทโดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน
101,040,031 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ดังนี้

1. เพื่อให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) จำนวนไม่เกิน 63,360,021 หุ้น
ในสัดส่วน 2 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ในราคาหุ้นละ 1.20 บาท

2. เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ FOCUS-W2 จำนวนไม่เกิน 31,680,010 หุ้น
ในสัดส่วน 1 หุ้นใหม่ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ในราคาใช้สิทธิหุ้นละ 1.80 บาท

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

รวมทั้งหมด 101,040,031 หุ้น

เดือนพฤษภาคม

◆ 19 พฤษภาคม 2560 บริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
จากเดิม 126,720,042 บาท เป็น 227,760,073 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน
101,040,031 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

◆ 25 พฤษภาคม 2560 บริษัทฯ ได้แจ้งกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการเสนอขาย และจัดสรร
หุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)
และกำหนดวันออกและวันใช้สิทธิตามใบสำคัญ แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท
ครั้งที่ 2 (FOCUS-W2) ดังกล่าวดังนี้

1. กำหนดระยะเวลาจองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน: วันที่ 12–16 มิถุนายน 2560

2. กำหนดวันออกและวันใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทคร้ังท่ี 2 (FOCUS-W2)
▪ วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิคือ วันที่ 8 กรกฎาคม 2560
▪ วันใช้สิทธิครั้งแรกคือ วันที่ 29 กันยายน 2560
▪ วันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายคือ วันที่ 30 มิถุนายน 2563
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1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท ภาพรวมการประกอบธุรกิจ และนโยบาย
การแบ่งการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างเงินลงทุนของกลุ่มบริษัทฯ

บริษัทพราว เรียล เอสเตทจำกัด (มหาชน) เป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยโดยปัจจุบัน
มีส่วนงานเดียวคือกลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เน้นออกแบบในการสร้างสรรค์โครงการ
ที่พักอาศัยที่ยกระดับ “ที่อยู่อาศัย” ให้กลายเป็นประสบการณ์การใช้ชีวิตภายใต้แนวความคิด “More than
just living”อันเป็นการผสมผสานระหว่างการพักผ่อนและการบริการระดับรีสอร์ท
ที่จะทำให้ทุกวันของคุณได้ดื่มด่ำไปกับธรรมชาติและความหรูหราของชีวิตยุคใหม่

◆ 15 สิงหาคม 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2560 ได้มีมติอนุมัติการลงทุน
ในโครงการบริหารจัดการขยะของบริษัท โฟคัส เวก บางนา จำกัด ซึ่งเป็น “บริษัทย่อย” ของ บริษัท
โฟคัส เวก คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่ง เป็น “บริษัทโฮลดิ้ง” มูลค่าโครงการบริหารจัดการขยะประมาณ
180 ล้านบาท โครงการดังกล่าวจะตั้งอยู่บนที่ดิน ซึ่งมีเนื้อที่ 23 ไร่ 16 ตารางวา ในเขตพื้นที่
อุตสาหกรรมและคลังสินค้า (พื้นที่สีม่วง) ถนนสายทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 331-บ้านหนองเรือ
ตำบลแปลงยาว อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา

◆ สิงหาคมและกันยายน 2560 บริษัทได้ทำสัญญารับจ้างก่อสร้างอาคารโครงการศูนย์ส่งเสริม
คุณภาพชีวิตข้าราชการ กองทัพเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี มูลค่างานรวม 79 ล้านบาทเศษ

เดือนพฤศจิกายน

◆ 15 พฤศจิกายน 2560 บริษัท โฟคัส เวก บางนา จำกัด (บริษัทย่อยของ บริษัทโฟคัส เวก
คอร์ปอเรชั่นจำกัด) ได้รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินโครงการบริหารจัดการขยะ เนื้อที่ 23 ไร่ 16 ตารางวา
ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่อุตสาหกรรมและคลังสินค้า (พื้นที่สีม่วง) ถนนสายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข
331-บ้านหนองเรือ ตำบลแปลงยาว อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยอยู่ระหว่างการก่อสร้าง
อาคารโรงงานซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จและสามารถเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้ภายในไตรมาสที่ 2
ของปี 2562
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โครงสร้างองค์กรของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม
ปัจจุบันมีหน่วยงานที่ให้บริการสนับสนุนหลักในงานด้านต่างๆดังต่อไปนี้

◆ ให้การสนับสนุนงานด้านพัฒนาธุรกิจและกลยุทธ์ ประกอบด้วยฝ่ายพัฒนาธุรกิจและกลยุทธ์

◆ ให้การสนับสนุนงานด้านพัฒนาโครงการและบริหารโครงการ ประกอบด้วย ฝ่ายออกแบบและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์, ฝ่ายโครงการและก่อสร้าง และฝ่ายปฎิบัติการ

◆ ให้การสนับสนุนงานด้านการเงินและบัญชี ประกอบด้วยฝ่ายบัญชี, ฝ่ายการเงิน
และฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

◆ ให้การสนับสนุนงานด้านการตลาดและการขาย ประกอบด้วยฝ่ายการตลาด และฝ่ายขาย

◆ ให้การสนับสนุนงานด้านอำนวยการ ประกอบด้วยฝ่ายกฎหมายและกำกับดูแลกิจการ,
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ, ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และ ฝ่ายจัดซื้อและธุรการ
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
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โครงสร้างรายได้ 1. ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
บริษัทฯมีโครงสร้างรายได้แยกตามรายประเภทกลุ่มธุรกิจ ได้ดังต่อไปนี้

รายได้แยกประเภทธุรกิจ

บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) มุ่งเน้นการประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
เป็นหลัก ซึ่งปัจจุบันเน้นพัฒนาโครงการในแหล่ง ทำเลที่สำคัญทั้งกรุงเทพฯ และเมืองท่องเที่ยว
ชายฝั่งทะเล โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย

ปัจจุบ ันหลังจากบริษ ัท พราว เร ียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) บริหารงานต่อจาก บริษ ัท
โฟคัสดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งเน้นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เป็นหลัก
ทำให ้รายได้ธ ุรก ิจร ับเหมา ก่อสร้างเร ิ่มลดลงตั้งแต่ ป ี 2562 เป็นต้นมา ทั้งน ี้รายได้จาก
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในปี 2563 เพิ่มขึ้น ค่อนข้างมาก เนื่องจากบริษ ัทฯ รับรู้รายได้
จากการขายห้องชุดของโครงการ โฟกัส เพลินจิต โดยรายได้อื่นๆ ปี 2563 ลดลงจากปี 2562
เนื่องจากในไตรมาสที่ 3ปี 2562บริษัทฯรับรู้กำไรจากการขายเงินลงทุนในการร่วมค้า
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โครงการที่ดินกำลังพัฒนา

โครงการ
InterContinental
ResidencesHuaHin

ซอย71
อำเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบ
คีรีขันธ์

คอนโดมีเนียม บจ.หัวหินอัลฟ่า
71

7-2-48.8 238 3,778 ไตรมาส
3/2563
ถึง

ไตรมาส
2/2565

ประมาณ
80%

โครงการที่ดินรอการพัฒนา

ที่ดินบริเวณสวนน้ำวานา
นาวาและโรงแรมฮอลิเดย์
อินน์หัวหิน

อำเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบ
คีรีขันธ์

คอนโดมีเนียม บจ.หัวหินสกาย
ลิฟวิ่ง

5-1-9.05 อยู่ระหว่าง
ศึกษา

อยู่ระหว่าง
ศึกษา

อยู่ระหว่าง
ศึกษา

อยู่ระหว่าง
ศึกษา

ที่ดินบริเวณซอยอารีย์
กรุงเทพมหานคร

เขตพญาไท
จังหวัดกรุงเทพ
มหานคร

อยู่ระหว่างศึกษา บจ.พราวฮอร์สชู 1-0-2.2 อยู่ระหว่าง
ศึกษา

อยู่ระหว่าง
ศึกษา

อยู่ระหว่าง
ศึกษา

อยู่ระหว่าง
ศึกษา

ที่ดินบริเวณซอยคอนแว
นต์กรุงเทพมหานคร

เขตบางรัก
จังหวัดประจวบ
คีรีขันธ์

คอนโดมีเนียม บจ.คอนแวนต์บีต้า 1-2-38.5 อยู่ระหว่าง
ศึกษา

อยู่ระหว่าง
ศึกษา

อยู่ระหว่าง
ศึกษา

อยู่ระหว่าง
ศึกษา

รายการ
2564 2563 2562

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ - - 181.65 91.65 53.82 48.50

รายได้จากงานตามสัญญา - - - - 31.43 28.32

รายได้ทางการเงิน 0.47 12.98 0.37 0.19 1.26 1.14

รายได้อื่น 3.15 87.02 16.18 8.16 24.46 22.04

รวมรายได้ 3.62 100.00 198.20 100.00 110.97 100.00
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1.1 โครงการในปัจจุบัน

โครงการ InterContinental Residences Hua Hin
โครงการที่พักอาศัยระดับลักชัวรี่ซึ่งบริหารงานโดยเครือโรงแรมระดับโลกอย่าง “IHG” ที่แรกในไทย

บนที่ดินขนาด7ไร่2งาน48.8ตารางวาติดชายหาดใจกลางเมืองหัวหินบนถนนเพชรเกษมช่วงซอยหัวหิน
71 (ตรงข้ามศูนย์การค้าMarket Village) ซึ่งก่อสร้างเป็นคอนโด LowRise 7ชั้น 1อาคาร และคอนโด Low
Rise4ชั้น8อาคารรวม238ยูนิต

ทั้งนี้บริษัทออกแบบโครงการนี้ให้เป็นลักชัวรี่ โดยใช้แบรนด์ InterContinental ภายใต้ชื่อโครงการ
“InterContinental Residences Hua hin” โดยมีวัตถุประสงค์ที่ตอบสนองความต้องการ
ของกลุ่มลูกค้าระดับสูง เพื่อส่งมอบประสบการณ์การพักอาศัยที่เหนือระดับ พร้อมด้วยบริการ
และสิ่งอำนวยความสะดวกครบวงจรแบบโรงแรม ด้วยมาตรฐานระดับสากลในแบบฉบับของ
InterContinental

ในฐานะโครงการท ี่พ ักอาศ ัยแห ่งแรกของประเทศไทยภายใต ้แบรนด ์ระด ับสากลอย ่าง
InterContinental Hotels and Resorts ซึ่งเป็นแบรนด์เอ็กซ์คลูซีฟที่มีเพียงไม่กี่แห่งของโลก
อีกทั้งยังเป็นต้นแบบของการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยภายใต้แนวคิด ‘More Than Just Living’
จึงทำให้โครงการ InterContinental Residences Hua Hin เป็นที่รวบรวมไว้ซึ่งองค์ประกอบที่ดีที่สุด
เพื่อสร้างประสบการณ์ การอยู่อาศัยและบริการพิเศษ แต่มากขึ้นด้วยความเป็นส่วนตัว อีกทั้ง
การออกแบบภายในโครงการฯ ยังผสมผสานความร่วมสมัย และเอกลักษณ์ ของสถาปัตยกรรม
สไตล์โคโลเนียล และวางอาคารให้สามารถมองเห็นวิวทะเลได้ ตลอดจนมียูนิตที่มีสระว่ายน้ำส่วนตัว
และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ



ทั้งนี้โครงการ InterContinentalResidencesHuaHinจึงมีจุดเด่นหลักๆดังต่อไปนี้

1. เป็นโครงการที่พักอาศัยระดับลักซ์ชัวรี่ภายใต้แบรนด์ InterContinental แห่งแรกและแห่งเดียว
ในประเทศไทย ตั้งอยู่บนทำเลที่ดีที่สุดของหัวหิน ซึ่งมีราคาสูงในระดับ New High เนื่องจากเป็นที่ดิน
ริมชายหาดผืนสุดท้ายกลางอำเภอเมืองหัวหิน

2. InterContinental Hotel Group (IHG) ทำสัญญาร่วมกับ พราว เรียล เอสเตท จึงทำให้โครงการฯ
มีคุณสมบัติ พร้อมรองรับการให้บริการต่างๆ อาทิเช่น เคาน์เตอร์ Concierge บริเวณล็อบบี้,
ห้องเก็บสัมภาระ พร้อมกับพนักงานยกสัมภาระ, รถกอล์ฟรับส่งในบริเวณโครงการฯ รวมไปถึง
การให้บริการอื่นๆ เช่น Beach Pavilion ที่สามารถใช้เป็นสถานที่จัดเลี้ยง พร้อมกับบริการจัดเลี้ยง
จากโรงแรมได้

3. สนับสนุนการใช้ชีวิตร่วมกันระหว่างสมาชิกในครอบครัวได ้ด้วยห้องพักที่มีขนาดกว้าง
และพื้นที่ส่วนกลางที่สนับสนุนการทำกิจกรรมร่วมกันอาทิเช่น สนามหมากรุก,เขาวงกต เป็นต้น

4. พื้นที่สีเขียวและส่วนกลางโครงการฯ ประมาณ 4 ไร่ โดยจัดสรรพื้นที่ประมาณ 70% หรือประมาณ 7,000
ตารางเมตร เป็นสวนขนาดใหญ่, ชายหาดส่วนตัว พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกส่วนกลางอาทิเช่น
สระว่ายน้ำ 7 สระสำหรับเด็ก ครอบครัว ผู้สูงอายุ และผู้ต้องการออกกำลังกาย รวมถึงสระริมหาด,
ห้องออกกำลังกายที่ซ่อนอยู่ใต้สระว่ายน้ำ (Hidden Gym) และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ

5. สิทธิพิเศษในการใช้บริการจาก 5,900 โรงแรมในเครือ InterContinental Hotel Group ทั่วโลก และ
เอกสิทธิ์จากการเป็นสมาชิก “Proud Privileges” จากธุรกิจในเครือพราวกรุ๊ปและพันธมิตร อีกทั้งสิทธิ
ในการเข้าใช้บริการ 111 Social Club ซึ่งเป็นคาเฟ่สไตล์โคโลเนียล ริมชายหาดที่ตั้งอยู่ติดกับโครงการ
InterContinental Residences Hua Hin

6. ยูนิตหน้ากว้างประมาณ 6 เมตร พร้อมประตูกระจกแบบ Full Height โดยประมาณ 80% ของโครงการ
เป็นห้องที่สามารถเห็นวิวทะเล (Seaview) และสำหรับห้องเพนท์เฮาส์จะมีด้านหน้าติดทะเล ประมาณ 9 เมตร
สามารถมองเห็นวิวทะเลได้ 270 องศา

7. บริการระดับสากลด้วยมาตรฐาน InterContinental ซึ่งให้บริการ 7 วันต่อสัปดาห์ และ 24 ชั่วโมง
อีกทั้งผู้อยู่อาศัยในโครงการ จะได้รับบริการมาตรฐานโรงแรมระดับสากล อาทิเช่น บริการ Butler, บริการ
Concierge, บริการจัดเตรียมอาหารมื้อพิเศษส่งตรงถึงห้อง, บริการจัดเตรียมเชฟสำหรับงานเลี้ยงสังสรรค์,
บริการแม่บ้านทำความสะอาด, บริการซักรีดชุดเครื่องนอน, บริการซ่อมแซมที่อยู่อาศัย, บริการอินเทอร์เน็ต
ฟรีบริเวณพื้นที่ส่วนกลาง ตลอดจนบริการรถรับส่งไปยังสถานที่สำคัญใกล้โครงการฯ

8. ทั้ง 9 อาคาร จัดสรรเป็น 7 กลุ่ม เพื่อเหมาะกับความต้องการที่หลากหลาย ประกอบด้วยอาคารสูง 7 ชั้น 1
อาคารและอาคารสูง 4 ชั้น 8 อาคาร ซึ่งทุกยูนิตพร้อมเฟอร์นิเจอร์ครบชุด (Fully Furnished)
ตามมาตรฐานของ InterContinental

9. ระเบียงกว้างเกือบ 10 ตร.ม. พร้อม Day Bed เพื่อสามารถเห็นวิวทะเลได้มากที่สุด
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1.2. โครงการในอนาคต
ที่ดินว่างเปล่าที่ต้องการพัฒนา

สำหรับการขยายการพัฒนาในอนาคต บริษัทฯ ต้องการศึกษาทำเลที่ดินว่างเปล่าทั้ง ในกรุงเทพฯ
และเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญๆ โดยสามารถใช้ประโยชน์จากโครงการที่มีอยู่แล้วของ บริษัท พราว
ฮอสพิทอลิตี้ จำกัด อาทิเช่น ที่จังหวัด ภูเก็ต เป็นต้น ทั้งนี้เน้นศึกษาความเป็นไปได้ ของโครงการ
ที่สามารถสร้างความแตกต่าง ในการแข่งขันได้ ภายใต้รูปแบบการใช้ชีวิตที่ไม่เหมือนใคร เน้นเข้าถึง
กลุ่มลูกค้าที่ชอบความแตกต่างและมีกำลังในการใช้จ ่ายทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ซ ึ่งตรงกับ
แนวความคิดของบริษัทฯคือ “More than just living”

1.3. เอกสิทธิ์สำหรับลูกค้าของโครงการ

โครงการส่วนใหญ่ที่บริษัทฯกำลังพัฒนาในปัจจุบันและในอนาคต ยังมีการสร้างสรรค์เอกสิทธิ์
ให้แก่ลูกบ้าน ในเรื่องของการใช้ชีวิตที่ครอบคลุมไลฟ์สไตล์ทุกด้าน ผ่านสิทธิประโยชน์ของ “พราว
พริว ิเลจ”(Proud Privileges) ซ ึ่งประกอบด้วย โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล หัวห ิน ร ีสอร ์ท,
โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล ภูเก็ต รีสอร์ท, โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท วานา นาวา หัวหิน, ทรูอารีน่า
หัวหิน, สวนน้ำ วานา นาวา, วานา สกาย, บลูพอร์ต หัวหิน, 111 Social Club (บ้านสไตล์ Colonial
เก่าแก่ติดกับโครงการอินเตอร์คอนติเนนตัล เรสซิเดนเซสหัวหินซึ่งปรับปรุงเป็นคลับเฮ้าส์ติดชายหาด)

พราวพริวิเลจ(สำหรับโครงการInterContinentalResidencesHuaHin)



2. การตลาดและการแข่งขัน

ปี 2564 ยังคงเป็นปีที่มีความท้าทายจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid - 19
อย่างต่อเนื่อง ภาพรวมตลาดที่อยู่อาศัยของกรุงเทพฯ-ปริมณฑล พบว่ามีการชะลอตัวอย่างมาก ในด้าน
Supply ของหน่วยเปิดขายใหม่ อย่างไรก็ดี บริษ ัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด ( มหาชน )
ได้ดำเนินธุรกิจอย่างรอบคอบ มั่นคง และประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อกำหนดกลยุทธ์
การทำการตลาด ให้สอดคล้องกับสภาวะตลาดในแต่ละช่วงเวลา

ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักของทางบริษัท เป็นกลุ่มลูกค้าระดับกลาง B+ ขึ้นไป เนื่องด้วยจากสินค้า
ของบริษ ัทที่ขายในปี 2564 จำนวน 1 โครงการเป็นห้องชุดที่ม ีราคาต่อยูน ิตสูง คือโครงการ
InterContinentalResidencesHuaHinช่วงราคาขาย7.89–116ล้านบาท

ในปี 2564 บริษัทได้ขยายฐานกลุ่มลูกค้าและสร้างฐานลูกค้าใหม่ให้กว้างขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยการ
ร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ และ สินค้าที่อยู่ใน segment ใกล้เคียงกัน รวมถึง ให้ลูกค้าเก่า
สามารถแนะนำเพื่อน มาซื้อโครงการ โดยได้จ ัดทำ Friends get friends ซึ่งได้ร ับการตอบรับ
จากลูกค้าเก่าเป็นอย่างดี

ในด้านตลาดต่างประเทศ เนื่องจากปัจจุบันมีนักลงทุนต่างประเทศให้ความสนใจและเข้ามาลงทุน
ซื้ออสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงได้ขยายฐานกลุ่มลูกค้าต่างชาติ
และโครงการ InterContinental Residences Hua Hin ได้รับการตอบรับที่ดีจากกลุ่มลูกค้าต่างชาติ
โดยเฉพาะแถบยุโรปและรัสเซีย โดยในปี2564บริษัทได้พัฒนาสื่อต่างๆโดยเฉพาะสื่อออนไลน์ เพื่อที่จะสร้าง
Brand awareness ให้โครงการ InterContinental Residences Hua Hin เป็นที่ร ู้จ ักมากขึ้น
ในตลาดต่างประเทศ

ในด้านการขาย บริษัทได้ให้ความสำคัญกับพนักงานขาย ในปีนี้จึงได้มีการพัฒนาศักยภาพ
ของพนักงานขาย มีการจัดฝึกอบรม เพื่อพัฒนาให้พนักงานขายเป็นเสมือนที่ปรึกษา ด้านการลงทุน
ให้กับลูกค้า
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การจำหน่ายและช่องทางการจำหน่าย

ทางบริษัทได้วางกลยุทธ์ช่องทางการจัดจำหน่ายให้สอดคล้องกับประเภทของผลิตภั
ณฑ์ดังนี้

(1) การขายโดยทีมพนักงานขายของบริษัทฯ โดยพนักงาน จะดำเนิน
กิจกรรม ทางการขายทั้ง ภายในสำนักงานขายโครงการและภายนอกโครงการ เช่น
การออกบูธ Road show ตามสถานที่ต ่างๆ อาทิ ห ้างสรรพสินค้า,
งานมหกรรมที่อยู่อาศัย , โรงแรมในเครือบริษัทพราวกรุ๊ปจำกัด โดยทีมพนักงานขาย
ได้ผ่านการฝึกอบรมพัฒนาตามหลักมาตรฐานการให้บริการของทางบริษัท

(2) การขายโดยใช ้บร ิษ ัทต ัวแทนขายอส ังหาร ิมทร ัพย ์ม ืออาช ีพ
เป็นตัวแทนขายร่วมหลัก ซึ่งเป็นบริษัทตัวแทนขายอสังหาริมทรัพย์ที่มีประสบการณ์
ในการขายโครงการอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของประเทศและมีฐานลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย
ที่ช่วยในการขายโครงการ

(3) การสร้างทีม Agent & International Sales ภายในบริษ ัท
เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่าย และสร้างพันธมิตรทางช่องทางการจำหน่าย
ผ่านบริษัทตัวแทน ขายอสังหาริมทรัพย์อื่น ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

การจัดแคมเปญและกิจกรรมส่งเสริมการขาย
AgentDay

กิจกรรม Agent Day บริษัทได้เชิญ International business partners กว่า 20 เอเจนซี่
พาชมห้องตัวอย่าง ของโครงการInterContinental Residences Hua Hin ในงานยังมีการนำเสนอ
ให้เห็นถึงรายละเอียดของโครงการและการบริการระดับโลก โดยอินเตอร์คอนติเนนตัล โฮเทลกรุ๊ป ( IHG)
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ภาวะอุตสาหกรรมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

จากภาพรวมภาวะเศรษฐกิจของประเทศในช่วงไตรมาส 4 ปี 2564 ที่มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น
ร้อยละ1.9 จากที่ชะลอตัวลดลงร้อยละ -0.2 ในไตรมาส 3 ปี 2564 โดยเป็นผลมาจาก
สินค้านำเข ้า-ส ่งออกมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น ประกอบกับรัฐบาล ได้ผ ่อนคลายมาตรการ
การควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 และธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้มีประกาศผ่อนคลาย
มาตรการLTVชั่วคราวตั้งแต่วันที่20ตุลาคม2564ถึงวันที่31ธันวาคม2565เพื่อช่วยพยุงเศรษฐกิจไทย
ที่ยังคงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19

การแพร่ระบาดของไวร ัส COVID-19 ที่ย ืดเย ื้อมาเป ็นเวลากว่า 2 ปีได ้ส ่งผลกระทบ
ทำให้ทั้งอุปทานและอุปสงค์ของตลาดที่อยู่อาศัยในไตรมาส 4 ปี 2564 ยังคงหดตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเฉพาะตลาดอาคารชุด ซึ่งได้รับผลกระทบจากกำลังซื้อ
ชาวต่างชาติที่ไม่สามารถเดินทางเข้าประเทศได้และกลุ่มที่ซื้อเพื่อการลงทุนชะลอการซื้อ

แนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี 2565 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติคาดว่า
จะขยายตัวร้อยละ 3.5 –4.5 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 1.6 ในปี 2564 โดยมีปัจจัยบวกมาจากการปรับตัวดีขึ้น
ของอุปสงค์ภายในประเทศ การฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยว รวมทั้งการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
ของการส่งออก และแรงขับเคลื่อนจากการลงทุนของภาครัฐ สำหรับภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ร ัฐบาลได้ขยายมาตรการให้ม ีการลดค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์และการจดจำนองสำหรับ
ที่อยู่อาศัยที่ไม่เกิน 3 ล้านบาท และขยายครอบคลุมไปถึงบ้านมือสอง สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565
และธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) มีประกาศผ่อนคลายมาตรการ LTV ชั่วคราว สำหรับสัญญาเงินกู้
ที่ทำสัญญาตั้งแต่วันที่ 20ตุลาคม2564ถึงวันที่ 31ธันวาคม2565

อย่างไรก็ตาม ในปี 2565 ปัจจัยลบที่จะทำให้ภาวะเศรษฐกิจ รวมทั้งภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ม ีการชะลอตัวลง ได้แก ่ สถานการณ์การสู้รบระหว่างร ัสเซ ีย และยูเครน ที่ทำให ้ราคาน้ำมัน
และวัสดุก่อสร้างปรับราคาเพิ่มขึ้น การขาดแคลนแรงงานภาคการก่อสร้าง หนี้สินภาคครัวเรือน
ที่เพ ิ่มสูงขึ้น และการปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเง ินกู้จากปัจจัยบวก และปัจจัยลบที่ต ้องระมัดระว ัง
ดังที่กล่าวมา ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ได้คาดการณ์ว่า แนวโน้มในปี 2565 สถานการณ์อุปทาน
และอุปสงค์ของตลาดที่อยู่อาศัยจะปรับตัวดีขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2564

การโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยทั่วประเทศ

ในปี2564 ทั้งปีมีการโอนกรรมสิทธิ์ทั่วประเทศจำนวนประมาณ 265,493 หน่วย และมีมูลค่า
ประมาณ 802,720 ล้านบาท ซึ่งมีการขยายตัวลดลงทั้งจำนวนหน่วยและมูลค่าร้อยละ -26.0 และ -13.5
ตามลำดับ (ดูแผนภูมิที่ 1) หากแยกตามประเภทที่อยู่อาศัยพบว่า ที่อยู่อาศัยแนวราบ มีการโอนจำนวน
175,657 หน่วย ลดลง จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนร้อยละ -25.7 มีมูลค่า 548,813 ล้านบาท ลดลง
จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนร้อยละ-11.0(ดูแผนภูมิที่2และ3)และอาคารชุดมีการโอนจำนวน89,836
หน่วย ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนร้อยละ -26.6 และมีมูลค่า 253,907 ล้านบาท ลดลงจาก
ช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนร้อยละ -18.5 (ดูแผนภูมิที่ 4)
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ที่มา :ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารสงเคราะห์

แผนภูมิที่ 1:จำนวนหน่วยและมูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยในประเทศไทย
เปรียบเทียบปี2560-2564

แผนภูมิที่ 2:จำนวนหน่วยและมูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์ประเภทบ้านเดี่ยวในประเทศไทย
เปรียบเทียบปี 2560-2564

ที่มา :ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารสงเคราะห์



แผนภูมิที่ 3:จำนวนหน่วยและมูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์ประเภททาวน์เฮ้าส์ในประเทศไทย
เปรียบเทียบปี 2560-2564

ที่มา :ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารสงเคราะห์

แผนภูมิที่ 4 :จำนวนหน่วยและมูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์ประเภทอาคารชุดในประเทศไทย
เปรียบเทียบปี2560–2564

ที่มา :ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารสงเคราะห์

มูลค่าโอนกรรมสิทธิ์ของที่อยู่อาศัยในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในปี 2564 มีมูลค่าลดลง
โดยมีจำนวน 166,402 หน่วย ขยายตัวลดลงจากปี 2563 ร้อยละ -15.5 มีมูลค่าการโอน 581,659
ล้านบาทลดลงเพียงร้อยละ -5.2 (ดูแผนภูมิที่ 5)

แผนภูมิที่ 5:จำนวนหน่วยและมูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย ในกรุงเทพฯและปริมณฑล
เปรียบเทียบปี2560-2564(รายผลิตภัณฑ์)

ที่มา :ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารสงเคราะห์

ตลาดที่อยู่อาศัยในชะอำหัวหินและปราณบุรี

จากข้อมูลของผลสำรวจของบริษัทไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ จำกัด พบว่าอุปทานสะสม
ของคอนโดมิเนียมบริเวณชะอำ-หัวหิน-เขาเต่า ก่อนปี 2551 ถึงครึ่งปีหลัง 2564 มีจำนวนทั้งสิ้น 28,055
หน่วย โดยในครึ่งปีหลัง2564มีอุปทานคอนโดมิเนียมเปิดขายใหม่ จำนวน1 โครงการประมาณ136หน่วย
ซึ่งตั้งอยู่บร ิเวณ ซอยหัวหิน 94 อุปทานคอนโดมิเน ียมโดยส่วนใหญ่ตั้งอยู่บร ิเวณชะอำ
คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ58รองลงมาคือบริเวณเขาเต่าและเขาตะเกียบมีอัตราร้อยละ13และ11ตามลำดับ
อุปทานคอนโดมิเนียมที่ต ั้งอยู่ในบริเวณหัวหินคิดเป็นอัตราส่วนที่ร ้อยละ 10 ส่วนคอนโดมิเนียม
ที่ต ั้งอยู่ในบริเวณเขาฝั่งไม ่ต ิดทะเลคิดเป ็นอัตราส่วนร้อยละ 8 โดยคอนโดมิเน ียมส่วนใหญ่
เป็นคอนโดมิเนียมที่ไม่เห็นวิวทะเลคิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 55 และคอนโดมิเนียมที่เห็นวิวทะเล
คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ45ของอุปทานทั้งหมดตามลำดับ
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อุปสงค์

ในครึ่งปีหลัง2564คอนโดมิเนียมบริเวณชะอำ-หัวหิน-เขาเต่ามีหน่วยขายแล้วทั้งสิ้น20,571หน่วย
จากอุปทานทั้งหมด 28,055 หน่วย คิดเป็นอัตราการขายที่ร ้อยละ 73 โดยอัตราการขาย
ค่อนข้างทรงตัวเมื่อเทียบกับปี 2563 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ในครึ่งปีหลัง 2564 มีหน่วยขายได้เพียง 154 หน่วย
รวมจำนวนหน่วยที่ขายได้ทั้งปี มีจำนวน 380 หน่วย จากการสำรวจและรวบรวมข้อมูลพบว่า
ภาพรวมจำนวนหน่วยเหลือขาย ณ ธันวาคม ปี 2564 มีจำนวนประมาณ 7,484 หน่วย โดยแบ่งเป็น
โครงการที่เปิดมานานเกิน5ปี และยังมีห้องเหลือขายอยู่ถึงประมาณ3,200หน่วยหรือประมาณร้อยละ50
ของหน่วยเหลือขายทั้งหมด

กลุ่มผู้ซื้อหลักในปัจจุบันเป็นกลุ่มคนไทยที่อยู่กรุงเทพถึงร้อยละ 90 และกลุ่มคนไทยต่างจังหวัด
อีกประมาณร้อยละ 5 และมีชาวต่างชาติร้อยละ 5 ซึ่งเป็นกลุ่มวัยเกษียณในกลุ่มประเทศ สแกนดิเนเวีย
นอร์เวย์ เนเธอร์แลนด์ และฝรั่งเศส โดยชาวต่างชาติส่วนใหญ่ที่อาศัยอยู่ในหัวหินจะนิยมซื้อบ้าน
หรือวิลล่ามากกว่าเนื่องจากค่อนข้างมีความสงบและเป็นส่วนตัวเพราะอยู่อาศัยเป็นระยะเวลานาน
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แนวโน้ม

ทิศทางตลาดคอนโดมิเน ียมหัวห ินในปี 2565 คาดว่าจะม ีแนวโน้มที่ค ่อนข้างทรงตัว
เนื่องจากผู้พัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมในพื้นที่ยังคงรอดูสถานการณ์และชะลอการเปิดตัวโครงการ
หรือพัฒนาโครงการใหม่ อย่างไรก็ตามคอนโดบริเวณติดทะเลมีจำนวนหน่วยขายค่อนข้างน้อย
และมีแนวโน้มที่ราคาขายจะปรับตัวสูงขึ้น ในขณะที่โครงการบริเวณโซนชะอำ อาจจะต้องใช้เวลา
ในการระบายหน ่วยเหล ือขายในบางโครงการท ี่ราคาอาจจะปร ับลงอ ัน เน ื่องมาจากอายุ
ของคอนโดมิเนียม แม้ว่าการแพร่ระบาดของโควิด 19 จะส่งผลในแง่ลบกับตลาดคอนโดมิเนียม
ในบริเวณชะอำ -หัวหิน - เขาเต่า

ในทางกลับกันยังส่งผลให้กลุ่มคนในกรุงเทพฯ มีความสนใจคอนโดมิเนียมในบริเวณชะอำ -
หัวหิน - เขาเต่า มากขึ้น เพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์ของโลกอย่างโรคระบาดที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมา
เพราะกลุ่มผู้ซื้อ มองว่าเป็นสถานที่ที่สามารถหลีกเลี่ยงโรคระบาดได้ดีกว่ากรุงเทพฯ ส่งผลให้
ความต้องการของตลาด คอนโดมิเนียมในบริเวณชะอำ-หัวหิน-เขาเต่า มีแนวโน้มที่จะขยายตัวเพิ่มขึ้นอีก
ในอนาคตหลังจากโรคระบาดโควิด-19ผ่านไป
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ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
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1. ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
บริษัทมีทุนจดทะเบียน673,148,951บาทแบ่งเป็น

◆ หุ้นสามัญจำนวน 673,148,951 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

◆ ทุนชำระแล้ว 641,469,040 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 641,469,040 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

ทั้งนี้ บริษัทไม่มีหุ้นประเภทอื่นนอกจากหุ้นสามัญดังกล่าวผู้ถือหุ้นทุกรายจึงมีความเสมอภาค
ในการออกเสียงคือ1หุ้นต่อ1 เสียง

2. ผู้ถือหุ้น

(1) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ตามทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด
ณ วันที่ 9 มีนาคม 2565 มีดังนี้

ลำดับที่ รายชื่อผู้ถือหุ้น
จำนวนหุ้นที่ถือ

(หุ้น)
สัดส่วนการถื
อหุ้น (%)

1 นายพสุ ลิปตพัลลภ1 226,046,445 35.24

2 นางสาวพราวพุธ ลิปตพัลลภ1 226,046,444 35.24

3 บริษัทรามคำแหง191จำกัด 62,000,000 9.67

4 นางสาวนันท์นลิน ไพบูลย์ปรีดี 9,789,200 1.53

5 นายธนินโชตน์ตันติภัณฑ์รักษ์ 9,500,000 1.48

6 นายวุฒิชัยพิริโยทัยสกุล 7,977,700 1.24

7 นายสินโชค พิริโยทัยสกุล 7,692,300 1.20

8 นางนภารัตน์ สิหนาทกถากุล 4,525,800 0.71

9 นางสาวอรชร เจริญพงศ์อนันต์ 4,476,600 0.70

10 นายภูมิพัฒน์สินาเจริญ 3,177,500 0.50

หมายเหตุ : 1นายพสุ ลิปตพัลลภและนางสาวพราวพุธ ลิปตพัลลภ เป็นกรรมการและกรรมการบริหารของบริษัท

(2) ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่

-ไม่มี-
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล



บริษัทจะจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและหลังหักสำรอง
ตามกฎหมาย โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงผลประโยชน์
ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก เช่น การสำรองเงินไว้เพื่อลงทุนในอนาคต การสำรองเงินไว้เพื่อจ่ายชำระคืน
เงินกู้ยืมหรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี2562 ปี2563 ปี2564

1.กำไร (ขาดทุน)สุทธิ (40.09)ล้านบาท (44.82)ล้านบาท (97.24)ล้านบาท

2.จำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 641.47ล้านบาท 641.47ล้านบาท 641.47ล้านบาท

3. เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น ไม่มีการจ่ายปันผล ไม่มีการจ่ายปันผล ไม่มีการจ่ายปันผล(1)

4.รวมเป็นเงินจ่ายปันผลทั้งสิ้น ไม่มีการจ่ายปันผล ไม่มีการจ่ายปันผล ไม่มีการจ่ายปันผล

5.สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล ไม่มีการจ่ายปันผล ไม่มีการจ่ายปันผล ไม่มีการจ่ายปันผลt

หมายเหตุ: (1) เป็นอัตราที่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 23กุมภาพันธ์ 2565และให้นำ

เสนอขอความเห็นชอบต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
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ปัจจัยเสี่ยง



1. ความเสี่ยงด้านการดำเนินธุรกิจ
1.1 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย และกฎระเบียบ
ที่อาจมีผลกระทบต่อธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจประเภทพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่พักอาศัย โดยอยู่ภายใต้
กฎหมาย ระเบ ียบ ข้อบังคับ และกฎระเบ ียบ ที่เก ี่ยวข้อง โดยปัจจ ุบ ันมีกฎหมาย และกฎระเบ ียบ
ที่เก ี่ยวข้องจำนวนมาก ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละพื้นที่ ตามแต่ภาวะศรษฐกิจ และนโยบาย
จากภาครัฐบาล อาทิ พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน รวมไปถึงกฎหมายผังเมือง การวางผังจราจร
และการจัดพื้นที่ควบคุม เป็นต้น อาจก่อให้เกิดเป็นความเสี่ยงที่มีการปฏิบัติงานไม่สอดคล้องต่อกฎหมาย
และกฎระเบียบ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าว โดยให้มีการตรวจสอบกฎหมาย และกฎระเบียบ
ที่เก ี่ยวข้องทุกฉบับอย่างเป ็นปัจจ ุบ ันในทุกพื้นที่ท ี่ม ีการพัฒนาโครงการ เพื่อให ้การปฏิบ ัต ิงาน
ตรงตามการกำหนดทุกประการ

1.2 ความเสี่ยงจากการแข่งขันในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ธุรกิจประเภทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มีคู่แข่งทางธุรกิจจำนวนมาก ส่งผลให้มีการแข่งขันสูงขึ้น
ท ั้งบร ิษ ัทขนาดเล ็กภายนอกตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษ ัทขนาดใหญ่ภายในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ซึ่งถือเป็นคู่แข่ง เป็นทางตรงที่สำคัญ กอปรกับบริษัทฯ มีชื่อเสียงในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ในระยะเวลาไม่นาน ส่งผลให้ความน่าเชื่อถือไม่เทียบเท่ากับบริษัทที่มีชื่อเสียงมายาวนานมากเท่าที่ควร
ซึ่งในปัจจุบัน คู่แข่งหลายรายมีรูปแบบการพัฒนาที่มีความหลากหลาย ตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าได้เป็นอย่างดี อีกทั้งบริษัทต่างๆ มีการจัดทำกลยุทธ์เพื่อกระตุ้นยอดขายอย่างต่อเนื่อง
เพื่อสร้างฐานลูกค้าเพิ่มขึ้น และลดจำนวนสินค้าคงเหลือ

โดยบริษัทฯ มีแนวทางบริหารความเสี่ยง โดยการนำเสนอชื่อบริษัทฯ ให้เป็นที่รู้จัก มีชื่อเสียงเพิ่มขึ้น
ในวงกว้างในกลุ่มลูกค้าของโครงการนั้นๆ เช่น การลงโฆษณาและการสื่อสารทางการตลาดในนิตยสาร
และสื่อต่างๆอย่างต่อเนื่อง เพื่อเจาะกลุ่มลูกค้าระดับสูงถึงระดับบน สำหรับโครงการ InterContinental
Residences HuaHin เป็นต้น ตลอดจนการศึกษาความเป็นไปในการพัฒนากลยุทธ์เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้า ทั้งทำเลที่น่าสนใจ ระบบขนส่งมวลชน รวมไปถึง นวัตกรรมที่หลากหลาย
นำมาปรับใช้ในโครงการต่อไปในอนาคต เป็นต้น โดยการบริหารความเสี่ยงข้างต้น ทางบริษัทฯ
ตั้งเป้าที่จะก้าวขึ้นมาเป็นที่บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชื่อนำภายใน1-2ปีนับจากนี้

1.3 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นหลัก

บริษัทฯ ดำเนินกิจการโดยมีผู้ถือหุ้นใหญ่คือตระกูลลิปตพัลลภ ได้แก่คุณพสุ ลิปตพัลลภ และ
คุณพราวพุธ ลิปตพัลลภ รวมร้อยละ 70.48 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ 13
กรกฎาคม 2563) ส่งผลให้บริษัทฯ รับความเสี่ยงจากการที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่มีอำนาจในการควบคุมมติ
การตัดสินใจในการประชุมผู้ถ ือหุ้น ทั้งในส่วนของการแต่งตั้งคณะกรรมการ หรือการอนุม ัติ
เหตุการณ์ต่างๆ ของการประชุมเว้นเว้นแต่เรื่องที่เกี่ยวข้องกฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัท เนื่องจาก
กำหนดให้ต้องได้รับเสียงอนุมัติ 3 ใน 4 ของที่ประชุมผุ้ถือหุ้น ส่งผลให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นขาดสิทธิ
ในการรวบรวมเสียงเพื่อการลงมติให้มีการตรวจสอบ เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม บริษ ัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการอิสระ มีหน้าที่
ในการตรวจสอบและพิจารณาความเหมาะสมในการดำเนินธุรกิจ เพื่อไม่ให้เกิดรายการที่อาจส่งผล
ให้เกิดความขัดแย้ง ซึ่งถือการดำเนินการดังกล่าว เพื่อเพิ่มความโปร่งใสต่อการดำเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯอีกทั้งยังคงสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้นรายอื่นว่าจะมีการดำเนินงานอย่างเป็นธรรม

1.4 ความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปัจจุบัน
ส่งผลให้การดำเนินธุรกิจต้องระว ังตัว เน ื่องจากต้องมีการปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินงาน
จากที่มีการวางแผนไว้เดิมทั้งในส่วนของการปฏิบัติงานของพนักงานภายในบริษัท ที่มีความจำเป็น
ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับ มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการติดต่อ
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019การวางแผนทางการตลาดที่เดิมมีการวางแผนทั้งระยะสั้น และระยะยาว ส่งผลให้
มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของแผนการตลาดใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้มากขึ้น
รวมไปถึงการขายจากเดิม ที่การวางแผนการขาย แก่ลูกค้าต่างประเทศ โดยในปัจจุบัน
ยังไม่เป ็นไปตามเป้าที่บร ิษ ัทฯ กำหนด แต่อย่างไรก็ด ี ฐานของกำลังซื้อของลูกค้าคนไทย
ก็ช่วยให้ยอดขายโดยรวมได้ตามเป้าหมาย

ทางบริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางการบริหารงานในรูปแบบใหม่ โดยมุ่งเน้นให้สอดคล้อง
กับการป้องกัน การติดเช ื้อไวร ัสโคโรนา 2019 โดยให้พนักงานปฏิบ ัต ิงานที่บ ้านตนเองได้
เพื่อไม่ให้เข้าถึงต่อบุคคลอื่นเพื่ออำนวยความสะดวกทางด้านอุปกรณ์ต่อพนักงานเพื่อให้ปฏิบัติงาน
ได้อย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงให้มีการวางแผนด้านการตลาดและการขาย โดยมุ่งเน้นไปยังลูกค้าภายใน
ประเทศเป็นหลัก แต่ยังให้ความสำคัญต่อลูกค้าชาวต่างชาติโดยให้มีการชี้แจงข้อมูลโครงการ
ให้แก่ตัวแทนขายต่างชาติ เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดเพื่อให้ผู้สนใจจากต่างประเทศ สามารถดำเนินการ
ซื้อขายร่วมกัน
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2. ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจหลัก
2.1 ความเสี่ยงจากการสรรหาที่ดิน

ในหลายๆ ครั้ง ที่ดินที่มีศักยภาพ จำเป็นต้องใช้ทรัพยากรทางการเงินในจำนวนที่สูง
ด ้วยทรัพยากรที่ม ีอย ู่อย ่างจำกัดในช่วงเร ิ่มต ้นนี้ ทำให ้ไม ่สามารถที่จะม ีจำนวนที่ด ิน
ได้ในปริมาณที่มากพอที่จะรองรับอนาคตในระยะกลางและในระยะยาว

โดยบริษัทฯ ได้ทำการศึกษาแนวทางเพิ่มเติมในแนวทางการลงทุนในโครงการใหม่ ซึ่งกำหนด
เป็นแผนธุรกิจโดยวางแผนทั้งในระยะสั้นและระยะยาวให้มีการพัฒนาโครงการใหม่เพิ่มเติมทั้งในส่วนของ
คอนโดมิเน ียม และโครงการแนวราบ ตามระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อไม ่ให ้เก ิดการพึ่งพิง
เพียงส่วนใดส่วนหนึ่งเท่านั้น

2.2 ความเสี่ยงจากแรงงานและการจัดจ้างผู้รับเหมา

ในปัจจุบันธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ การสรรหาแรงงานและผู้รับเหมา ประสบปัญหา
ที่มีความพร้อม และมีศักยภาพสูงประสบปัญหาเป็นอย่างมาก เนื่องจากการดำเนินธุรกิจในประเภท
ดังกล่าวมีจำนวนมาก รวมไปถึงการแข่งขันที่ความสูงขึ้น อีกทั้งบริษ ัทฯ มีช ื่อเส ียงในวงการ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ไม่นานนัก ทำให้ผู้รับเหมาอาจขาดความเชื่อมั่นในการดำเนินงานร่วมกัน
หากเปรียบเทียบกับบริษัทฯ อื่นๆที่ม ีช ื่อเสียงมาอย่างยาวนาน อีกทั้งโครงการที่อยู่ในขั้นตอน
การพัฒนา นั้นอยู่ในพื้นที่ต่างจังหวัดเป็นหลัก การเดินทางมีระยะเวลานาน ส่งผลให้การแรงงาน
และผู้ร ับเหมาอาจไม่ให้ความสนใจหากเปรียบเทียบกับการรับงานภายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
รวมไปถึงโครงการในปัจจุบันยังมีจำนวนน้อย ผู้รับเหมาอาจเกิดความไม่มั่นใจว่าจะมีงานรองรับ
ต่อไปในอนาคต ทำให ้การคัดเล ือกผู้ร ับเหมาเพื่อทำดำเน ินงานร่วมกันเป ็นไปได ้ยากมากขึ้น
ผลที่ตามมาอาจทำให ้บร ิษ ัทฯ เก ิดการก่อสร ้างที่ล ่าช ้ากว ่า และไม ่ม ีประส ิทธ ิภาพเพียงพอ
กับมาตรฐานที่บริษัทฯกำหนด

ทางบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว โดยสร้างความน่าเชื่อถือให้มากขึ้น เพื่อให้ผู้รับเหมา
บริษัทฯ รับเหมาก่อสร้างต่างๆ ให้เกิดความสนใจในการดำเนินงานร่วมงาน โดยสร้างความเชื่อมั่น
ในอนาคตจะมีโครงการอย่างต่อเนื่อง เพื่อดึงดูดผู้รับเหมาให้ดำเนินงานร่วมกับบริษัทฯ

2.3 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงความสำเร็จจากโครงการในอนาคต

เนื่องจากบริษัทฯ ได้มีบทบาทในวงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในระยะเวลาไม่นาน ไม่รวม
โครงการเดิมที่ได้จากการรับช่วงต่อ หลังจากการเข้าซื้อ กิจการ บริษัท โฟคัส ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์
คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ส่งผลให้มีความคาดหวัง ต่อโครงการ InterContinental Residences
Hua Hin เป็นอย่างมาก เพื่อเป็นตัวช่วยสร้างความเชื่อมั่น ในมาตรฐานการบริหารโครงการ
ต่อบุคคลภายนอกอีกทั้งยังสามารถต่อยอด ในการพัฒนาโครงการอื่นๆต่อไป

โดยในปัจจุบันทางบริษัทฯจะมีโครงการที่เกิดขึ้นใหม่เพิ่มขึ้นภายในปี 2564ทั่งโครงการแนวราบ
และโครงการแนวสูง รวมไปถึงทำการศึกษาแนวทางเพิ่มเติมในแนวทางการลงทุนในโครงการใหม่
ซึ่งกำหนดเป็นแผนธุรกิจ โดยวางแผนทั้งในระยะสั้นและระยะยาวให้มีการพัฒนาโครงการใหม่เพิ่มเติม
ทั้งในส่วนของคอนโดมิเนียม และโครงการแนวราบ ตามระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อไม่ให้เกิดการพึ่งพิง
เพียงส่วนใดส่วนหนึ่งเท่านั้น
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3. ความเสี่ยงจากการการเงิน
3.1 ความเสี่ยงจากความผันผวนทางเศรษฐกิจ

ภาพรวมเศรษฐกิจในปี 2564 ในธุรกิจภาคอสังหาริมทรัพย์ ที่ผ่านมานั้น ถือว่ามีผลกระทบ
ในด้านลบต่อการพัฒนาเป็นจำนวนมาก ทั้งการแข่งขันจากหลากหลายบริษัทฯ ที่ยังมีการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์อย่างต่อเนื่อง ภาวะเศรษฐกิจที่มีการชะลอตัว ส่งผลให้ลูกค้าชาวไทยมีความกังวล
ในการใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น และปัญหาจากภาวะเศรษฐกิจโลก ซึ่งให้ชาวต่างชาติมีอัตราส่วนลดลง
เมื่อเทียบกับช่วงปีที่ผ่านมาจึงเกิดความเสี่ยงที่ยอดขายสินค้าจะเป็นไปได้ยากมากขึ้นส่งผลต่อทุกบริษัทฯ
ในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บร ิษ ัทฯ มีการพิจารณาความเป็นไปได้ท ี่จะพัฒนาโครงการเพื่อให ้อยู่รอดในสภาวะ
ทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน ซึ่งได้ทำการศึกษาสภาวะทางเศรษฐกิจที่อาจจะส่งผลต่อธุรกิจในระยะยาว
และความตอบสนอง ความต้องการของลูกค้า เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม
และปรับตัวต่อสภาวะการณ์ดังกล่าว บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญและศึกษาการพัฒนาธุรกิจ ในรูปแบบต่างๆ
เพิ่มขึ้น โดยบริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจาก Intercontinental Hotel Group (IHG)
ซึ่งเป็นแบรนด์พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มีชื่อเสียงระดับโลก ซึ่งทางบริษัทฯ ได้ทำการมีการพัฒนา
โครงการ InterContinental Residences Hua Hin โดยโครงการดังกล่าว จะสามารถเพิ่มความมั่นใจ
ให้แก่บริษัทฯ และบุคคลภายนอกได้เพิ่มมากขึ้น และสามารถเผชิญต่อสภาวะเศรษฐกิจ ในปัจจุบัน
ได้เป็นอย่างดี

3.2 ความเสี่ยงจากความเข้มงวดของสถาบันการเงิน

ในช่วงสภาวะทางเศรษฐกิจในช่วงหลายปีที่ผ่านมานั้นมีภาวะที่หดตัวลง การพิจารณา
เพื่อมอบสินเชื่อให้แก่ผู้ขอกู้เพื่อซื้อที่พักอาศัยจากสถาบันทางการเงินนั้น มีความเข้มงวด สูงมากขึ้น
เพื่อเป็นการป้องกันลูกค้าที่ไม่มีความสามารถในการจ่ายชำระ รวมไปถึงการออกมาตรการกำกับดูแล
การปล่อยสินเช ื่ออสังหาริมทรัพย์ (แอลทีว ี) จากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เพื่อเป ็นการ
รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ส่งผลให้ลูกค้ามีกำลังที่จะซื้อห้องพักลดลง ส่งผลโดยตรงรายได้หลัก
ที่จะเกิดขึ้นกับบริษัทฯ อีกทั้งยังส่งผลให้การสรรหาเงินทุน เพื่อใช้ในการบริหารจากสถาบันการเงิน
เป็นไปได้ยากมากขึ้น

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อเหตุการณ์ดังกล่าว โดยสร้างความน่าเชื่อถือ ต่อสถาบันการเงิน ต่างๆ
ว่าบริษัทฯ มีความสามารถมากเพียงพอในการจ่ายชำระเงินทุน โดยมีการจัดทำแผนธุรกิจ
ที่เหมาะสมและรัดกุม มีความระมัดระวังในการสร้างภาระหนี้เก ินตัว การบริหารกระแสเงินสดที่ดี
รวมไปถึงได้ทำการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจต่อสถาบันทางการเงิน หลากหลายแห่ง เพื่อเพิ่มข้อเสนอ
ให้กับลูกค้า สำหรับการพิจารณาการกู้ซื้อ และเป็นการ อำนวยความสะดวก ให้แก่ลูกค้า ในการติดต่อ
เพื่อขอสินเชื่อได้อย่างสะดวกมากขึ้น
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2. การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ด ีและค ู่ม ือจรรยาบรรณสำหรับกรรมการ ผู้บร ิหาร
และพนักงานฉบับปรับปรุงใหม่พ.ศ.2562ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 9/2562
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมุ่งเน้นที่จะพัฒนาบุคลากร และองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกับ คู่ค้า ลูกค้า
ผู้ถ ือหุ้น พันธมิตร พนักงาน และสังคม ทำให้บริษ ัทฯ ยึดมั่นและปลูกจิตสำนึกให้พนักงานทุกคน
นำแนวคิดดังกล่าวมาเปลี่ยนเป็นกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดังนี้

2.1 ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

กระบวนการดำเนินธุรกิจของบริษัทตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำมีความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสียห
ลายกลุ่ม โดยเริ่มตั้งแต่

◆ การจัดหาที่ดินที่มีศักยภาพ สำหรับการพัฒนาโครงการ โดยในกระบวนการนี้ จะศึกษา
ความเป็นไปได้ ในการพัฒนาโครงการ การกำหนดลูกค้ากลุ่มเป้าหมายและการวิเคราะห์คู่แข่ง
การวิเคราะห์ความเสี่ยง และประเด็นสำคัญทางกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

◆ การออกแบบและการเตรียมพัฒนาโครงการ โดยจะออกแบบแนวคิดโครงการ และพัฒนาแบบ
สำหรับใช้ในวัตถุประสงค์ต่างๆ การคัดเลือกวัสดุที่ใช้ในโครงการ การขออนุญาตจากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงจัดเตรียมเงินทุนสำหรับการพัฒนาโครงการ

◆ การวางแผนการขายและกิจกรรมการตลาด โดยคัดเลือกเครื่องมือในการขาย และสื่อ
ทางการตลาด การออกแบบและการก่อสร้างบ้านหรือห้องตัวอย่าง

◆ การก่อสร้างของโครงการ โดยเริ่มจากการคัดเลือกผู้รับเหมา ที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง
ของโครงการ การก่อสร้างสาธารณูปโภคส่วนกลาง การก่อสร้างบ้านหรือห้องชุด การก่อสร้าง
บริหารจัดการต้นทุน ของโครงการ รวมถึงการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้าง

◆ การส่งมอบบ้าน / ห้องชุดให้แก่ลูกค้า โดยในกระบวนการนี้บริษัทจะอำนวยความสะดวก
เรื่องการขอสินเชื่อกับธนาคารให้แก่ลูกค้า การตรวจรับมอบบ้าน / ห้องชุด การแก้ไขงาน
และการโอนกรรมสิทธิ์

◆ การบริการหลังการโอนกรรมสิทธิ์ กระบวนการนี้บริษัทมีการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า
มีการรับประกันคุณภาพบ้าน / ห้องชุด การอำนวยความสะดวกเมื่อลูกค้าแจ้งซ่อม รวมไปถึง
การจัดตั้งนิติบุคคลสำหรับการบริหารอาคารที่พักอาศัย

1. นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน
2.2 การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กรถือเป็นองค์ประกอบสำคัญในการ
กำหนดทิศทางการดำเนินงานเพื่อพัฒนาสู่ความยั่งยืน บริษัทได้วิเคราะห์การดำเนินงาน ขององค์กร
เพื่อระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทพร้อมสรุปความคาดหวังของกลุ่ม
ผู้มีส่วนได้เสียดังนี้

ผู้มีส่วนได้เสีย กระบวนการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย
นักลงทุนและผู้ถือหุ้น ◦การจัดประชุมสามัญและวิสามัญรายปี ◦ผลการดำเนินธุรกิจี

ผู้บริหารและพนักงาน ◦การจัดประชุมเพื่อชี้แจงและตอบข้อซักถาม
กับพนักงาน เช่น Town Hall

◦ทิศทาง นโยบายในการทำงาน

◦ โอกาสในสายอาชีพ

◦ผลตอบแทนและสวัสดิการ

◦การพัฒนาศักยภาพของพนักงาน

ลูกค้า

◦สำรวจความพึงพอใจของลูกค้าทุกครั้ง
ตลอดกระบวนการดำเนินงานก่อนและ
หลังส่งมอบยูนิต

◦Call Center

◦คุณภาพของสินค้าและบริการ

ชุมชนและสังคม

◦ทำประชาพิจารณ์กับชุมชน
สำหรับโครงการที่เข้าข่ายการจัดทำรายงาน
การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
(Environmental Impact Assessment : EIA)

◦มีการไปเยี่ยมเยือน พูดคุยกับชุมชนรอบข้าง
ในช่วงก่อสร้าง

◦การดำเนินงานที่ไม่ส่งผลกระทบ
ด้านลบต่อความเป็นอยู่ที่ดี
ของชุมชน

คู่ค้าและผู้รับเหมา ◦การจัดประชุมคู่ค้า

◦ผลการดำเนินธุรกิจ

◦การแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรม

◦ความโปร่งใสและความรับผิดชอบ

หน่วยงานรัฐ

◦การจัดส่งรายงานการประเมินผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมต่อสำนักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ก่อนเริ่มโครงการ

◦การขอใบอนุญาตต่างๆ
ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

◦ความสอดคล้องกับกฎหมาย

◦ความโปร่งใสและความรับผิดชอบ

◦ความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูล

คู่แข่งทางการค้า ◦การประกวดแข่งขันในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ◦การแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรม
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3. การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม

บร ิษ ัท ม ีค ว ามม ุ่ง ม ั่น ท ี่จ ะ ด ำ เ น ิน ธ ุร ก ิจ ค วบค ู่ไ ป ก ับ ก า รด ูแ ล ร ัก ษ าส ิ่ง แ วดล ้อ ม
โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดต่าง ๆ ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
พัฒนากระบวนการผลิตเพื่อป้องกันและลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร
ให้มีความรู้และความตระหนักในด้านสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมทั้งนำไปสู่
การปฏิบัติอย่างทั่วถึงทั้งองค์กรและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

นโยบายส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทส่งเริมให้พนักงานใช้ทรัพยากรอย่างค้มุค่า เช่น การใช้กระดาษ Reuse การประหยัด น้ำ
ไฟฟ้า โดยมีการติดป้ายรณรงค์ตามจุดต่างๆในอาคารสำนักงาน

การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

นโยบายในการพัฒนาด้านความรับผิดชอบทางสังคมที่บริษัทได้ดำเนินการในปีที่ผ่านมา
ล้วนแต่เป ็น CSR in process ที่บ ูรณาการกับการดำเนินงานของบริษ ัท จากการที่บร ิษ ัท
เป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องการสร้างที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพ เราเล็งเห็นว่าที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพ
จะทำให้ช ีว ิตความเป็นอยู่ของผู้คนดีข ึ้น ด้วยประสบการณ์ที่ส ั่งสมมานานในการดำเนินธุรกิจ
บริษ ัทมีความพร้อมทั้งในแง่องค์ความรู้ ประสบการณ์และความสามารถที่จะถ ่ายทอดให้แก่
บ ุคลากรภายในแต่ละบ ุคคลเพื่อนำไปพัฒนาทักษะของตนเอง หรือต่อยอดความรู้
ให้เป็นประโยชน์แก่สังคม นอกจากนี้บริษัทยังมุ่งมั่นที่จะสร้างบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
ในการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพทั้งในด้านการก่อสร้าง การบริหารการจัดการในด้านต่าง ๆ
รวมถึงการมีความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งเมื่อมีการผลิตบุคลากรที่มีความรู้และความรับผิดชอบ
ที่ดีมากขึ้นในสังคมบุคคลเหล่านี้จะร่วมกันผลิตผลงานและสิ่งก่อสร้างที่ได้มาตรฐานอันเป็นรากฐานที่สํ
าคัญในการสร้างสรรค์สังคมให้เป็นสังคมที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้

ในปี 2564 บริษัทได้จัดโครงการ CSR คืองานมวลชนสัมพันธ์บ้านติดพื้นที่ก่อสร้าง เนื่องจาก
บริษัทคำนึงถึงความปลอดภัยและความสะอาดของเพื่อนบ้านที่อยู่ติดกับโครงการ InterContinental
ResidencesHuaHin เป็นสำคัญจึงจัดให้มีการดูแลเรื่องความสะอาดเป็นประจำทุกเดือน

4. การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม

บริษัทมีนโยบายปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม ส่งเสริมการจ้างแรงงานท้องถิ่น
ผู้ด้อยโอกาส และคนพิการ ไม่เลือกปฏิบัติ แม้ว่าจะมีความแตกต่างทางด้านเชื้อชาติ ศาสนา เพศ อายุ
การศึกษา และอื่นๆ จัดให้มีสวัสดิการ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
ตลอดจนมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพความเชี่ยวชาญในสายงานรวมทั้งปลูกจิตสำนึกและส่งเสริมให้บุคลาก
รมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์งานที่ดี มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลต่อองค์กร สังคม และสิ่งแวดล้อม
พร้อมทั้งรับฟังความเห็นจากลูกค้าเพื่อสร้างความพึงพอใจในการให้บริการ ตลอดจนดูแลชุมชน
และสังคม
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ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน



ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ
สรุปรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

◆ สรุปรายงานการตรวจสอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

งบการเงินปี 2564 ตรวจสอบโดย นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน4604จากบริษัทสำนักงานอีวายจำกัด

ผ ู้สอบบ ัญช ีแสดงความเห ็นอย ่าง ไม ่ม ีเ ง ื่อน ไขแต ่ม ีเ ร ื่องสำค ัญในการตรวจสอบค ือ
การปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญากู้ยืมเงินจากธนาคาร อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ดังกล่าวไม่ได้มีผลกระทบ
ต่อความคิดเห็นของผู้สอบบัญชีแต่อย่างใด

◆ สรุปรายงานการตรวจสอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

งบการเงินปี 2563 ตรวจสอบโดย นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน4604จากบริษัทสำนักงานอีวายจำกัด

ผ ู้สอบบ ัญช ีแสดงความเห ็นอย ่าง ไม ่ม ีเ ง ื่อน ไขแต ่ม ีเ ร ื่องสำค ัญในการตรวจสอบค ือ
การรับรู้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ และการปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญากู้ยืมเงินจากธนาคาร
อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ดังกล่าวไม่ได้มีผลกระทบต่อความคิดเห็นของผู้สอบบัญชีแต่อย่างใด

◆ สรุปรายงานการตรวจสอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

งบการเงินปี 2562ตรวจสอบโดยนางสาววันนิสา งามบัวทองผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน
6838จากบริษัทสอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด

ผ ู้สอบบ ัญช ีแสดงความเห ็นอย ่าง ไม ่ม ีเ ง ื่อน ไขแต ่ม ีเ ร ื่องสำค ัญในการตรวจสอบค ือ
การรับรู้รายได้บริการก่อสร้างและการประเมินมูลค่าของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี อย่างไรก็ตาม
เหตุการณ์ดังกล่าวไม่ได้มีผลกระทบต่อความคิดเห็นของผู้สอบบัญชีแต่อย่างใด

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ 2564 2563 2562
ฐานะการเงิน (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม 3,988.16 2,001.41 1,715.07
หนี้สินรวม 3,392.24 1,308.05 977.06
ส่วนของผู้ถือหุ้น 595.92 693.36 738.01
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 641.47 641.47 641.47

ผลการดำเนินงาน(ล้านบาท)
รายได้รวม 3.62 198.20 110.97
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ - 181.65 53.82
รายได้จากงานตามสัญญา - - 31.43
ขาดทุนสุทธิสำหรับปี (97.23) (44.82) (40.09)

มูลค่าหุ้น (บาทต่อหุ้น)
ขาดทุนสุทธิต่อหุ้น (0.152) (0.070) (0.084)
มูลค่าบัญชีต่อหุ้น 0.93 1.08 1.15

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.86 3.61 10.14
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) (15.08) (6.26) (9.29)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) (2.44) (2.24) (2.34)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 5.69 1.89 1.32
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า) 0.00 0.10 0.06
อัตรากำไรขั้นต้น (%) N/A 19.47 38.39
อัตราขาดทุนสุทธิ (%) (2,685.91) (22.61) (36.13)
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สรุปงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบกระแสเงินสด
และ อัตราส่วนทางการเงิน เปรียบเทียบ 3 ปี

งบแสดงฐานะการเงิน

รายการ
2564 2563 2562

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 288.63 7.24 161.53 8.07 101.90 5.94

ลูกหนี้อื่น 0.26 0.01 0.22 0.01 0.66 0.04

สินค้าคงเหลือ 0.20 0.01 0.68 0.03 0.04 -

ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 3,344.65 83.86 1,593.42 79.61 1,538.39 89.70

สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน 1.90 0.05 3.03 0.15 1.85 0.11

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 280.27 7.03 184.76 9.23 43.91 2.56

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 3,915.91 98.19 1,943.64 97.11 1,686.75 98.35

เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน 0.19 - 0.19 0.01 0.19 0.01

อาคารและอุปกรณ์ 9.83 0.25 9.14 0.46 8.76 0.51

สินทรัพย์สิทธิการใช้ 11.11 0.28 15.31 0.76 - -

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 4.60 0.12 4.99 0.25 3.68 0.21

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 45.20 1.13 26.88 1.34 11.27 0.66

สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น 1.32 0.03 1.26 0.06 - -

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - - - - 4.42 0.26

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 72.25 1.81 57.77 2.89 28.32 1.65

รวมสินทรัพย์ 3,988.16 100.00 2,001.41 100.00 1,715.07 100.00

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 19.68 0.49 14.10 0.70 14.53 0.85

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 673.89 16.90 47.42 2.37 41.61 2.43

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - - - 50.00 2.92

ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
101.94 2.56 99.82 4.99 15.25 0.89

ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระ

ภายในหนึ่งปี
5.99 0.15 7.22 0.36 0.57 0.03

รายได้รับล่วงหน้าจากการขายอสังหาริมทรัพย์ 657.39 16.48 358.52 17.91 7.61 0.44

รายได้รับล่วงหน้าจากงานตามสัญญา - - 1.38 0.07 1.38 0.08

ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการค้างจ่าย 1.73 0.04 6.23 0.31 15.92 0.93

หุ้นบุริมสิทธิชนิดสะสมเงินปันผลและไถ่ถอนได้ 611.40 15.33 - - - -

เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน 25.92 0.65 - - 18.05 1.05

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 2.92 0.07 3.20 0.16 1.36 0.08

รวมหนี้สินหมุนเวียน 2,100.86 52.68 537.89 26.88 166.28 9.70

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

รายการ
2564 2563 2562

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน -

สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
1,258.91 31.57 738.88 36.92 808.35 47.13

หนิ้สินตามสัญญาเช่าการเงิน -

สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
3.27 0.08 6.24 0.31 1.71 0.10

สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 2.05 0.05 1.14 0.06 0.72 0.04

ประมาณการหนี้สินสำหรับต้นทุนในการรื้อถอน 8.04 0.20 3.01 0.15 - -

เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน 19.11 0.48 20.89 1.04 - -

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 1,291.38 32.38 770.16 38.48 810.78 47.27

รวมหนี้สิน 3,392.24 85.06 1,308.05 65.36 977.06 56.97

ทุนจดทะเบียน 673.15 673.15 673.15

ทุนที่ออกและชำระแล้ว 641.47 16.08 641.47 32.05 641.47 37.40

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 263.63 6.61 263.63 13.17 263.63 15.37

ขาดทุนสะสม (309.18) (7.75) (211.74) (10.58) (167.09) (9.74)

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 595.92 14.94 693.36 34.64 738.01 43.03

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,988.16 100.00 2,001.41 100.00 1,715.07 100.00
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รายการ
2564 2563 2562

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ - - 181.65 91.65 53.82 48.50

รายได้จากงานตามสัญญา - - - - 31.43 28.32

รายได้ทางการเงิน 0.47 12.98 0.37 0.19 1.26 1.14

รายได้อื่น 3.15 87.02 16.18 8.16 24.46 22.04

รวมรายได้ 3.62 100.00 198.20 100.00 110.97 100.00

ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์ - - 146.29 73.81 29.87 26.92

ต้นทุนงานตามสัญญา - - - - 22.65 20.41

ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย 0.29 8.01 15.32 7.73 10.04 9.05

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 101.68 2,808.84 93.02 46.93 57.41 51.73

เงินชดเชยให้ออกจากงาน - - - - 21.65 19.51

ต้นทุนทางการเงิน 17.15 473.76 4.04 2.04 5.52 4.97

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า - - - - 5.43 4.89

รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 119.12 3,290.61 258.67 130.51 152.57 137.49

ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้ (115.50) (3,190.61) (60.47) (30.51) (41.60) (37.49)

รายได้ (ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้ 18.27 504.70 15.65 7.90 1.51 1.36

ขาดทุนสำหรับปี (97.23) (2,685.91) (44.82) (22.61) (40.09) (36.13)

กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี-

สุทธิจากภาษีเงินได้
(0.21) (5.80) 0.17 0.09 6.56 5.91

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม (97.44) (2,691.71) (44.65) (22.53) (33.53) (30.22)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รายการ 2564 2563 2562

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน (974.81) 114.38 (1,423.74)

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน (0.77) (7.27) 64.57

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน 1,102.68 (47.48) 1,453.76

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ 127.10 59.63 94.59

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 161.53 101.90 7.31

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 288.63 161.53 101.90

งบกระแสเงินสด
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การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ



1. วิเคราะห์ผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน

ภาพรวมการดำเนินงานที่ผ่านมา

บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพียงธุรกิจเดียว
โดยในปี2562ได้ลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อย2บริษัท ได้แก่บริษัทหัวหินอัลฟ่า71จำกัดและบริษัทหัวหินสกาย
ลิฟวิ่ง จำกัด เพื่อพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัย โดยในปัจจุบันบริษัท หัวหิน อัลฟ่า 71
จำกัด กำลังอยู่ระหว่างพัฒนาโครงการ “InterContinental Residences Hua Hin”
ซึ่งเป็นโครงการที่พักอาศัยระดับลักชัวรี่ซึ่งบริหารงานโดยเครือโรงแรมระดับโลกอย่าง “IHG” ที่แรกในไทย
บนที่ดินขนาด7ไร่ 2งาน48.8ตารางวาติดหาดใจกลางเมืองหัวหินบนถนนเพชรเกษมช่วงซอยหัวหิน71
และบริษัท หัวหิน สกาย ลิฟวิ่ง จำกัด กำลังอยู่ระหว่างพัฒนาโครงการ “VEHHA” ซึ่งเป็นโครงการ
ที่พักอาศัยบนที่ดินขนาด 5 ไร่ 1 งาน 9.5 ตารางวา ตั้งอยู่ระหว่างสวนน้ำวานา นาวา และโรงแรมฮอลิเดย์
อินน์ หัวหิน

ในปี 2564 บริษัทได้ลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อยอีก 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท พราว ฮอร์สชู จำกัด และบริษัท
คอนแวนต์ บีต้า จำกัด เพื่อพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัย โดยในปัจจุบันบริษัท พราว
ฮอร์สชู จำกัด ได้เริ่มต้นพัฒนาโครงการที่พักอาศัยแนวราบระดับลักชัวรี่ บนที่ดินขนาด 1 ไร่ 2.2 ตารางวา
ในซอยอารีย์ 3 กรุงเทพฯ และบริษัท คอนแวนต์ บีต้า จำกัด ได้เริ่มต้นพัฒนาโครงการ ที่พักอาศัย
บนที่ดินขนาด 1 ไร่ 2 งาน 38.5 ตารางวา บนถนนคอนแวนต์ สีลม ซึ่งเป็นย่านศูนย์กลางธุรกิจ
ของกรุงเทพฯ

จากการที่บริษัทได้ลงทุนในบริษัท หัวหิน อัลฟ่า 71 จำกัด บริษัท หัวหิน สกาย ลีฟวิ่ง จำกัด บริษัท
พราว ฮอร ์สช ู จำก ัด และบร ิษ ัท คอนแวนต์ บ ีต ้า จำก ัด โดยบร ิษ ัทม ีอำนาจควบคุม ด ังน ั้น
บริษัทจึงรวมงบการเงินของบริษัทดังกล่าว ในงบการเงินรวม โดยใช้นโยบายการบัญชีเดียวกัน
สำหรับรายการบัญชีที่เหมือนกันหรือเหตุการณ์ทางบัญชีที่คล้ายคลึงกัน

1.1 ผลการดำเนินงาน

รายได้

บริษัทมีการดำเนินธุรกิจหลักคือพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยรายได้มีดังนี้

ตารางแหล่งที่มาของรายได้ (หน่วย:ล้านบาท)

คำอธิบาย 2564 2563 การเปลี่ยนแปลง

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ - 0% 181.65 92% (181.65) (100%)

รายได้ทางการเงิน 0.47 13% 0.37 0% 0.10 27%

รายได้อื่น 3.15 87% 16.18 8% (13.03) (81%)

รวม 3.62 100% 198.20 100% (194.58) (98%)

หมายเหต:ุ รายได้อื่น ได้แก่ รายได้จากการขายที่ร้าน "111SocialClub" และกลับประมาณการต้นทุนขาย เป็นต้น

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

เนื่องจากบริษัทได้ขายโครงการที่มีอยู่เดิมหมดแล้ว และอยู่ในระหว่างพัฒนาโครงการใหม่
จ ึงทำให้ย ังไม่ม ีรายได้จากการโอนกรรมสิทธิ์ห ้องชุดในปี 2564 ซึ่งเมื่อเทียบกับปี 2563
ที่บริษัทได้โอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดโครงการ “โฟคัส เพลินจิต” ให้ลูกค้าจำนวน 32 ยูนิต รวมมูลค่าสุทธิ
181.65 ล้านบาท รายได้จากธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จึงลดลงทั้งจำนวน ทั้งนี้สัดส่วนของรายได้
จากธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ต่อรายได้รวมในปี 2563 เท่ากับร้อยละ92

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีมูลค่าการซื้อขายที่ทำสัญญาซื้อขายแล้วจำนวน 131 ยูนิต
คิดเป ็นเง ินจำนวน 770 ล้านบาท และมีม ูลค่าการซื้อขายที่ทำสัญญาจะซื้อจะขาย
ที่จะโอนกรรมสิทธิ์ห ้องชุดในปี 2565 จำนวน 1 ยูน ิต เป ็นเง ินจำนวน 9 ล้านบาท
สามารถแสดงรายละเอียดได้ดังนี้

โครงการ
จำนวนยูนิตของ

โครงการ

ยอดขายรวม
ของโครงการ
(ล้านบาท)

มูลค่าที่ทำ
สัญญาซื้อขาย/
จะซื้อจะขาย
(ล้านบาท)

อัตราส่วน
ร้อยละ

ต่อยอดขายรวม

โฟคัส เพลินจิต 132 779 779 100
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โครงการ
จำนวนยูนิตของ

โครงการ

ยอดขายรวม
ของโครงการ
(ล้านบาท)

มูลค่าที่ทำ
สัญญาซื้อขาย/
จะซื้อจะขาย
(ล้านบาท)

อัตราส่วน
ร้อยละ

ต่อยอดขายรวม

InterContinentalResidences
HuaHin

238 3,778 2,890 76

นอกจากนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัท หัวหิน อัลฟ่า 71 จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย
ของบริษัทมีมูลค่าการซื้อขายที่ทำสัญญาจะซื้อจะขายที่จะโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดในอนาคตจำนวน 172
ยูนิตคิดเป็นเงินจำนวน2,890ล้านบาทสามารถแสดงรายละเอียดได้ดังนี้

รายได้ทางการเงิน

รายได้ทางการเงิน ได้แก่ ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร ในปี 2564 บริษัทมีรายได้ทางการเงิน
จำนวน 0.47 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.10 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 27 เมื่อเทียบกับปีก ่อน
ซึ่งมีรายได้ทางการเงินเท่ากับ0.37ล้านบาท เนื่องจากในปี 2564มีจำนวนเงินฝากธนาคารที่เพิ่มขึ้น

รายได้อื่น

ในปี 2564 บริษัทมีรายได้อื่นจำนวน 3.15 ล้านบาท ลดลง 13.03 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 81
เมื่อเทียบกับปีก่อนซึ่งมีรายได้อื่นเท่ากับ 16.18 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากรายได้จากการ
โอนกลับประมาณการต้นทุนซ่อมช่วงรับประกันอาคารชุดลดลง 7.23 ล้านบาท รายได้จากการขายที่ร้าน
“111 Social Club” ลดลง 2.04 ล้านบาท และไม่มีรายได้จากค่าสินไหมทดแทนจากการประกันภัย 2.25
ล้านบาท ซึ่งมีรายการดังกล่าวในปี 2563

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช ้จ ่ายของบริษ ัทประกอบด้วยต้นทุนขายและค่าใช ้จ ่ายในการขายอสังหาริมทรัพย์
ค่าใช้จ่ายในการบริหารต้นทุนทางการเงิน และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

สำหรับปี 2564และ2563บริษัทมีต้นทุนจากธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ดังนี้

(หน่วย:ล้านบาท)

รายการ ปี2564 ปี2563 เพิ่มขึ้น (ลดลง)

รายได้ - N/A 181.65 100% (181.65) (100%)

ต้นทุน - N/A 146.29 81% (146.29) (100%)

กำไรขั้นต้น - N/A 35.36 19% (35.36) (100%)

ค่าใช้จ่ายในการขาย 0.29 N/A 15.32 8% (15.03) (98%)

กำไรหลังค่าใช้จ่ายในการขาย (0.29) N/A 20.04 11% (20.33) (101%)

ต้นทุนธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ในปี 2564 บริษัทไม่มีรายได้จากธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เนื่องจากยังไม่มีการขาย
และโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดในโครงการที่อยู่ระหว่างพัฒนา จึงทำให้มีต้นทุนขายลดลง 146.29 ล้านบาท
หรือคิดเป็นร้อยละ 100 โดยปี 2563 มีต้นทุนจากธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในอัตราร้อยละ 81
ของรายได้ และมีอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ19

ค่าใช้จ่ายในการขาย

ในปี 2564 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขาย 0.29 ล้านบาท ซึ่งลดลง 15.03 ล้านบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 98 เมื่อเทียบกับปีก่อน ส่วนใหญ่เกิดจากการที่ไม่มีค่าใช้จ่ายในการขาย ซึ่งรายการหลัก
เป็นค่าธรรมเนียมโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด รวมถึงค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขายลดลง
เนื่องจากโครงการโฟคัส เพลินจิต ได้ปิดการขายโครงการแล้ว
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(หน่วย:ล้านบาท)

รายการ ปี2564 ปี2563 การเปลี่ยนแปลง

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 101.68 93.02 8.66 9%

ต้นทุนทางการเงิน 17.15 4.04 13.11 325%

รายได้ (ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้ 18.27 15.65 2.62 17%

กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี-สุทธิจากภาษีเงินได้ (0.21) 0.17 (0.38) (224%)

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ในปี 2564 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหารจำนวน 101.68 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.66 ล้านบาท
หรือคิดเป็นร ้อยละ 9 เมื่อเท ียบกับปีก ่อน ซึ่งเท ่ากับ 93.02 ล้านบาท ส่วนใหญ่เก ิดจาก
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายเพิ่มขึ้น 4.28ล้านบาทเนื่องจากมีสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
พนักงาน และค ่าตอบแทนผู้บร ิหารเพิ่มข ึ้น 2.89 ล้านบาทเน ื่องจากจำนวนพนักงานที่เพ ิ่มข ึ้น
ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะเพิ่มขึ้น 2.34 ล้านบาทเนื่องจากการรับชำระดอกเบี้ยเงินกู้ย ืมจากบริษัทย่อย
ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการขายที่ร้าน “111 Social Club” ลดลง 1.53 ล้านบาทเนื่องจากได้ปิดปรับปรุง
ร้านแล้วตั้งแต่ไตรมาส2ปี 2564

ต้นทุนทางการเงิน

ในปี 2564 บริษัทมีต้นทุนทางการเงินจำนวน 17.15 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13.11 ล้านบาท
หรือคิดเป็นร ้อยละ 325 เมื่อเท ียบกับปีก ่อนซึ่งเท ่ากับ 4.04 ล้านบาท ส่วนใหญ่เก ิดจาก
การบันทึกดอกเบี้ยของหุ้นบุริมสิทธิชนิดสะสมเงินปันผลและไถ่ถอนได้ ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 9
เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน (TFRS 9) จำนวน 15.25 ล้านบาท ในขณะที่ดอกเบี้ยเงินกู้ยืม
จากสถาบันการเงินลดลง 2.22 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทได้ชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
จากการปลอดจำนองห้องชุดโครงการ โฟคัส เพลินจิต ทั้งหมดแล้ว เนื่องจากการโอนกรรมสิทธิ์
ในระหว่างปี 2563

รายได้ (ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้

ในปี 2564 บริษัทมีรายได้ภาษีเงินได้จำนวน 18.27 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.62 ล้านบาท
หรือคิดเป็นร ้อยละ 17 เมื่อเท ียบกับปีก ่อนซึ่งเท ่ากับ 15.65 ล้านบาท เกิดจาก การปรับปรุง
ขาดทุนสะสมทางภาษีที่คาดว่าจะได้ใช ้ประโยชน์ของบริษ ัทย่อย ซึ่งทำให้ส ินทรัพย์ภาษีเง ินได้
รอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้น

กำไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี-สุทธิจากภาษีเงินได้

ในปี 2564 บริษัทมีขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี-สุทธิจากภาษีเงินได้จำนวน 0.21 ล้านบาท
ประกอบด้วยขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 0.26 ล้านบาท
และรายได้ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้อง 0.05 ล้านบาท กำไรเบ็ดเสร็จอื่นลดลงสุทธิ 0.38 ล้านบาท
หรือคิดเป็นร้อยละ 224 เมื่อเทียบกับปี 2563 ซึ่งมีกำไรเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี-สุทธิจากภาษีเงินได้จำนวน
0.17 ล้านบาท ประกอบด้วยกำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 0.21 ล้านบาท
และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้อง 0.04 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากการปรับปรุงประมาณการผลประโยชน์
พนักงานจากการปรับปรุงค่าประสบการณ์และการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานด้านการเงิน

1.2ฐานะทางการเงิน

ฐานะทางการเงินของบริษัทสำหรับปี 2564 เมื่อเทียบกับปี 2563 มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ
ดังนี้

สินทรัพย์ (หน่วย:ล้านบาท)

รายการ ปี2564 ปี2563 การเปลี่ยนแปลง

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 288.63 161.53 127.10 79%

ลูกหนี้อื่น 0.26 0.22 0.04 18%

สินค้าคงเหลือ 0.20 0.68 (0.48) (71%)

ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 3,344.65 1,593.42 1,751.23 110%

สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน 1.90 3.03 (1.13) (37%)

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 280.27 184.76 95.51 52%

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 3,915.91 1,943.64 1,972.27 101%

เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน 0.19 0.19 - 0%

อาคารและอุปกรณ์ 9.83 9.14 0.69 8%

สินทรัพย์สิทธิการใช้ 11.11 15.31 (4.20) (27%)

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 4.60 4.99 (0.39) (8%)

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 45.20 26.88 18.32 68%

สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น 1.32 1.26 0.06 5%

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 72.25 57.77 14.48 25%

รวมสินทรัพย์ 3,988.16 2,001.41 1,986.75 99%
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บริษัทมีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 3,988.16 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,986.75
ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 99 เมื่อเทียบกับสินทรัพย์รวมของปี 2563 ซึ่งเท่ากับ 2,001.41 ล้านบาท
แบ่งเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน 3,915.91 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 72.25 ล้านบาท
รายการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญมีดังนี้

1. ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ณวันที่ 31ธันวาคม2564ประกอบด้วย

(หน่วย:ล้านบาท)

รายการ
โครงการ
โฟคัส

เพลินจิต

โครงการ
Inter

Continental
Residences
HuaHin

โครงการ
VEHHA

โครงการใน
อนาคต

รวม

ต้นทุนที่ดินเพื่อการพัฒนา 1.64 1,128.09 200.82 1,294.48 2,625.03

ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 2.04 593.63 23.49 5.99 625.15

ต้นทุนทางการเงิน 0.10 78.72 11.35 4.30 94.47

รวม 3.78 1,800.44 235.66 1,304.77 3,344.65

ต้นทุนการพัฒนาอสังหาร ิมทร ัพย์เพ ิ่มข ึ้นจากปี 2563 เน ื่องจากมีการซื้อท ี่ด ิน
เพื่อพัฒนาโครงการของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น นอกจากนี้การพัฒนาโครงการของบริษัทย่อย 2
โครงการมีความคืบหน้าจากการก่อสร้างมากขึ้นกว่าปีก่อน

2. สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน ได้แก่ภาษีเงินได้นิติบุคคลถูกหัก ณ ที่จ่าย
ในระหว่างปี ลดลง 1.13 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2564 ไม่มีภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
จากการโอนกรรมสิทธิ์ห ้องชุดโครงการ โฟคัส เพลินจิต ซึ่งมีการขายและโอนกรรมสิทธิ์
ห้องชุดในปีก่อน

3. สินทรัพย์หมุนเว ียนอื่น เพิ่มขึ้น 95.51 ล้านบาท ส่วนใหญ่เน ื่องจาก
ค่าบริหารงานขาย และการตลาดจ่ายล่วงหน้าซึ่งเป็นของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น 64.99 ล้านบาท
นอกจากนี้มีค่าสินค้า และบริการ จ่ายล่วงหน้าเพิ่มขึ้น 21.50 ล้านบาท และค่าธรรมเนียมธนาคาร
จ่ายล่วงหน้าเพิ่มขึ้น9.37ล้านบาท

4. สินทรัพย์สิทธิการใช้ ได้แก่ ค่าเช่าพื้นที่สำนักงานขายโครงการ ”VEHHA” จำนวน 7.60
ล้านบาท ค่าเช่าพื้นที่สำนักงานใหญ่จำนวน 2.41 ล้านบาท และค่าเช่ารถยนต์จำนวน 1.10 ล้านบาท
ลดลงรวม 4.20 ล้านบาท ส่วนใหญ่เนื่องจากการตัดจำหน่ายค่าเช่าที่ดินสำนักงานขายและร้าน ”111
SocialClub”จำนวน2.98ล้านบาท เนื่องจากการยกเลิกสัญญาเช่า และจำหน่ายรถยนต์ที่เช่าซื้อจำนวน
0.94ล้านบาท

5. สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เพิ่มขึ้น 18.32 ล้านบาท เกิดจากการปรับปรุง
ขาดทุนสะสมทางภาษีที่คาดว่าจะได้ใช ้ประโยชน์ของบริษ ัทย่อย ทำให้ส ินทรัพย์ภาษีเง ินได้
รอการตัดบัญชี เพิ่มขึ้น
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หนี้สิน (หน่วย:ล้านบาท)

รายการ ปี2564 ปี2563 การเปลี่ยนแปลง

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 19.68 14.10 5.58 40%

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 673.89 47.42 626.47 1,321%

ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่
ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี

101.94 99.82 2.12 2%

ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 5.99 7.22 (1.23) (17%)

รายได้รับล่วงหน้าจากการขายอสังหาริมทรัพย์ 657.39 358.52 298.87 83%

รายได้รับล่วงหน้าจากงานตามสัญญา - 1.38 (1.38) (100%)

ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการค้างจ่าย 1.73 6.23 (4.50) (72%)

หุ้นบุริมสิทธิชนิดสะสมเงินปันผลและไถ่ถอนได้ 611.40 - 611.40 100%

เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน 25.92 - 25.92 100%

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 2.92 3.20 (0.28) (9%)

รวมหนี้สินหมุนเวียน 2,100.86 537.89 1,562.97 291%

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน -
สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี

1,258.91 738.88 520.03 70%

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน -
สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี

3.27 6.24 (2.97) (48%)

สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 2.05 1.14 0.91 80%

ประมาณการหนี้สินสำหรับต้นทุนในการรื้อถอน 8.04 3.01 5.03 167%

เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน 19.11 20.89 (1.78) (9%)

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 1,291.38 770.16 521.22 68%

รวมหนี้สิน 3,392.24 1,308.05 2,084.19 159%

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีหนี้สินรวม 3,392.24 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,084.19 ล้านบาท
หรือคิดเป็นร ้อยละ 159 เมื่อเท ียบกับหนี้ส ินรวมของปี 2563 ซึ่งเท ่ากับ 1,308.05 ล้านบาท
แบ่งเป็นหนี้สินหมุนเวียน 2,100.86 ล้านบาท และหนี้สินไม่หมุนเวียน 1,291.38 ล้านบาท
รายการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญมีดังนี้

1. เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร เพิ่มขึ้น 5.58 ล้านบาท เนื่องจากมีการดำเนินการ
ก่อสร้างโครงการของบริษัทย่อยมากขึ้นทำให้มีรายการจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น

2. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เพิ่มขึ้น 626.47 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากค่าที่ดินค้างจ่าย
550 ล้านบาท นอกจากนี้เน ื่องจากมีการดำเนินการก่อสร้างโครงการของบริษัทย่อยมากขึ้น
จึงทำให้มีรายการต่างๆที่เป็นยอดคงค้างชำระณวันสิ้นปีเพิ่มขึ้นด้วย

3. รายได้รับล่วงหน้าจากการขายอสังหาริมทรัพย์ เพิ่มขึ้น 298.87 ล้านบาท เกิดจาก
เงินรับล่วงหน้าของโครงการ “InterContinental Residences Hua Hin” เพิ่มขึ้น 297.80 ล้านบาท
และเงินรับล่วงหน้าของโครงการโฟคัส เพลินจิต ที่ลูกค้ายังไม่ได้โอนกรรมสิทธิ์ 1 ยูนิต เพิ่มขึ้น 1.07
ล้านบาท

4. รายได้รับล่วงหน้าจากงานตามสัญญา ลดลงทั้งจำนวน เนื่องจากการปรับปรุง
รายการที่บริษัทไม่ต้องปฏิบัติงานตามสัญญาส่วนที่เหลืออยู่ ทั้งนี้บริษัทไม่ต้องคืนเงิน จำนวนดังกล่าว
ให้กับคู่สัญญา เนื่องจากได้มีการตกลงให้หักกับเงินประกันผลงานที่คู่สัญญาได้เคยหักไว้แล้ว

5. ค ่าใช ้จ ่ายสำหรับโครงการค้างจ่าย ลดลง 4.50 ล้านบาท ส่วนใหญ่เก ิดจาก
ประมาณการประกันราคาขายห้องชุดโครงการ โฟคัส เพลินจิตลดลง2.23ล้านบาท เนื่องจากมีการจ่าย
ผลตอบแทน ให้แก่ลูกค้าในระหว่างปี นอกจากนี้มีการซ่อมห้องชุดตามการรับประกัน 0.84 ล้านบาท
กลับประมาณการต้นทุนซ่อมช่วงรับประกันงานก่อสร้าง และกลับประมาณการต้นทุนซ่อม
ช่วงรับประกันอาคารชุดเนื่องจากหมดระยะรับประกันรวม1.43ล้านบาท

6. หุ้นบุริมสิทธิชนิดสะสมเงินปันผลและไถ่ถอนได้ เพิ่มขึ้น 611.40 ล้านบาท เนื่องจาก
การออกหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุนของบริษัทย่อยจำนวน600ล้านบาทมีส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นบุริมสิทธิ 3.85
ล้านบาทและมีการบันทึกผลตอบแทนของหุ้นบุริมสิทธิ 15.25ล้านบาท

7. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินจำนวน 1,360.85 ล้านบาท แบ่งเป็นส่วนที่
ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปีจำนวน 101.94 ล้านบาท และส่วนที่ถึงกำหนดชำระหลังจากหนึ่งปีจำนวน
1,258.91 ล้านบาท เป็นเงินกู้จากวงเงินสินเชื่อของบริษัท หัวหิน อัลฟ่า 71 จำกัด เพื่อใช้ซื้อที่ดิน
และพัฒนาโครงการ“InterContinentalResidencesHuaHin” เงินกู้จากวงเงินสินเชื่อของบริษัทหัวหิน
สกาย ลิฟวิ่ง จำกัด เพื่อใช้ซื้อที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการ “VEHHA” เงินกู้จากวงเงินสินเชื่อของบริษัท
พราวฮอร์สชูจำกัดเพื่อใช้ซื้อที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการและเงินกู้จากวงเงินสินเชื่อของบริษัทคอนแวนต์
บีต้า จำกัด เพื่อใช้ซื้อที่ดินและพัฒนาโครงการ หลักประกันวงเงินกู้ ได้แก่ ที่ดิน พร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ของโครงการ และบริษัทค้ำประกันหนี้ให้กับบริษัทย่อย นอกจากนี้บริษัทยังมีเงินกู้ เพื่อใช้ในการ
ดำเนินงาน (Soft loan) โดยรายละเอียดเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินมีดังนี้
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โครงการ
วงเงิน

(ล้านบาท)

ยอดเงินกู้
ณ

31/12/64
(ล้านบาท)

ระยะเวลา

อัตรา
ดอกเบี้ย
ร้อยละต่อ

ปี

การชำระหนี้

เงินกู้เพื่อใช้ในการดำเนิน
งานของบริษัทฯ (Soft
loan)

2.90 2.90
ภายใน

เม.ย.2566
2.0

ชำระเป็นงวดทุกเดือนรวม
12งวด เริ่มตั้งแต่พ.ค.
2565

InterContinental
ResidencesHuaHin

1,320.00 939.43
ภายในธ.ค.
2566

MLR-1.5 เมื่อโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด

VEHHA 100.00 100.00
ภายใน

พ.ค.2565
MLR-1.5

ชำระครั้งเดียวทั้งจำนวน
ภายในระยะเวลาตามสัญญา

โครงการของบริษัท
พราวฮอร์สชู จำกัด

172.70 100.00
ภายใน

พ.ย.2566
MLR-2.0

เมื่อโอนกรรมสิทธิโฉนดที่ดิน
ตามโครงการแต่ละแปลง

โครงการของบริษัท
คอนแวนต์บีต้าจำกัด

1,385.00 220.00
ภายในก.ย.
2569

MLR-1.5 เมื่อโอนกรรมสิทธิห้องชุด

รวม 2,980.60 1,362.33

หมายเหตุ: ยอดเงินกู้ก่อนหักค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้

ในระหว่างปีบริษัทและบริษัทย่อยมีการกู้เพิ่ม522.33ล้านบาท ไม่มีการชำระคืนเงินกู้

8. หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินจำนวน 9.26 ล้านบาท แบ่งเป็นส่วนที่ถึงกำหนดชำระ
ภายในหนึ่งปีจำนวน 5.99 ล้านบาท และส่วนที่ถึงกำหนดชำระหลังจากหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปีจำนวน 3.27
ล้านบาท ลดลงจากปีก ่อนรวม 4.20 ล้านบาท ส่วนใหญ่เก ิดจากการตัดจำหน่ายหนี้ส ิน
ตามสัญญาเช ่าท ี่ด ินสำนักงานขายและร ้าน ”111 Social Club” จำนวน 3.10 ล้านบาท
เนื่องจากการยกเลิกสัญญาเช่า นอกจากนี้มีสัญญาเช่าพื้นที่สำนักงานขายโครงการ “VEHHA”
เพิ่มขึ้นจำนวน6.49ล้านบาท

9. ประมาณการหนี้ส ินสำหรับต้นทุนในการรื้อถอน ได้แก ่ ประมาณการค่าร ื้อถอน
ส่วนปรับปรุงสิทธิการใช้พื้นที่สำนักงานใหญ่ และประมาณการค่ารื้อถอนสิทธิการใช้พื้นที่ สำนักงานขาย
โครงการ“VEHHA” เพิ่มขึ้นจากปีก่อน5.03ล้านบาทจากส่วนของโครงการ“VEHHA”

10.เจ ้าหนี้เง ินประกันผลงานจำนวน 45.03 ล้านบาท แบ่งเป็นส่วนที่ถ ึงกำหนดชำระ
ภายในหนึ่งปีจำนวน 25.92 ล้านบาท และส่วนที่ถึงกำหนดชำระหลังจากหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปีจำนวน 19.11
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก ่อนรวม 24.14 ล้านบาท ส่วนใหญ่เก ิดจากเจ้าหนี้เง ินประกันผลงาน
จากการดำเนินการก่อสร้างโครงการ“InterContinentalResidencesHuaHin”

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณวันที่ 31ธันวาคม2564และ2563บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นดังนี้

(หน่วย:ล้านบาท)

รายการ ปี2564 ปี2563 การเปลี่ยนแปลง

ทุนจดทะเบียน 673.15 673.15 - -

ทุนที่ออกและชำระแล้ว 641.47 641.47 - -

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 263.63 263.63 - -

ขาดทุนสะสม (309.18) (211.74) (97.44) 46%

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 595.92 693.36 (97.44) (14%)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 595.92 ล้านบาท ลดลง 97.44
ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 14 เมื่อเทียบกับปีก่อนซึ่งเท่ากับ 693.36 ล้านบาท เนื่องจากบริษัท
มีขาดทุนสุทธิสำหรับปี 2564 จำนวน 97.23 ล้านบาท มีขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจำนวน 0.21 ล้านบาท
ส่งผลให้ขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้น97.44ล้านบาทจาก211.74ล้านบาทเป็น309.18ล้านบาท
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1.3 กระแสเงินสดและสภาพคล่อง

(หน่วย:ล้านบาท)

รายการ 2564 2563

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน (974.81) 114.38

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (0.77) (7.27)

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน 1,102.68 (47.48)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ 127.10 59.63

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 161.53 101.90

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 288.63 161.53

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือจำนวน 288.63
ล้านบาท โดยมีกระแสเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้นจำนวน127.10ล้านบาทประกอบด้วย

1. กระแสเง ินสดสุทธิใช ้ไปในกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 974.81 ล้านบาท
มีรายการหลักที่ทำให้กระแสเงินสดลดลงได้แก่ การเพิ่มขึ้นของต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
(ไม่รวมต้นทุนทางการเงิน) 1,166.71 ล้านบาท การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 84.12 ล้านบาท
และจ่ายดอกเบี้ย 35.20 ล้านบาท ในขณะที่มีกระแสเงินสดเพิ่มขึ้น จากการเพิ่มขึ้นของ
รายได้ร ับล่วงหน้าจากการขายอสังหาริมทรัพย์ 298.86 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่มาจากโครงการ
ของบริษัทย่อย

2. กระแสเง ินสดสุทธิใช ้ไปในกิจกรรมลงทุนจำนวน 0.77 ล้านบาท รายการหลัก
มาจากเงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

3. กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 1,102.68 ล้านบาท รายการหลัก
มาจากเงินสดรับจากการออกหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุนของบริษัทย่อย 600 ล้านบาท การรับเงินกู้ย ืม
ระยะยาวจากสถาบันการเงิน 522.33 ล้านบาท ในขณะที่จ ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหา
เงินกู้ยืมและการเพิ่มทุน17.15ล้านบาท

บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่องในปี 2564 เท่ากับ 1.86 เท่า ลดลง 1.75 เท่า เมื่อเทียบกับปี 2563
ซึ่งเท่ากับ 3.61 เท่า อัตราส่วนที่ลดลงนี้ส่วนหนึ่งมาจากการเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
รายได้รับล่วงหน้าจากการขายอสังหาริมทรัพย์ และหุ้นบุริมสิทธิชนิดสะสมเงินปันผลและไถ่ถอนได้
ซึ่งถูกจัดประเภทเป็นหนี้สินหมุนเวียน ทำให้หนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้นในสัดส่วนที่สูงกว่า สินทรัพย์
หมุนเว ียน ทั้งนี้บร ิษ ัทยังคงใช้แหล่งเงินทุนส่วนใหญ่จากเงินกู้ย ืมระยะยาวและทุนจากผู้ถ ือหุ้น
จะเห็นได้ว่าอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เท่ากับ 5.69 เท่า
ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2563ที่มีอัตราส่วนดังกล่าวที่ 1.89 เท่า

ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

ณวันที่ 31ธันวาคม2564บริษัทและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นดังนี้

1. ภาระผูกพันตามสัญญาบริการต่าง ๆ ที่จะต้องจ่ายในอนาคต กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันตามสัญญา
บริการต่าง ๆ ที่จะต้องจ่ายในอนาคต โดยอายุของสัญญา มีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ปี ถึง 3 ปี
เป็นจำนวนเงินประมาณ 6 ล้านบาท (2563: 19 ล้านบาท)

2. ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาจ้างของโครงการต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
และบริการที่เกี่ยวข้อง กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันที่เกี่ยวกับโครงการต้นทุนการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ และบริการที่เกี่ยวข้องเป็นจำนวนเงิน 601 ล้านบาท (2563: 480 ล้านบาท)

3. การค้ำประกัน

3.1. บริษัทค้ำประกันวงเงินกู้และวงเงินสินเชื่อให้แก่บริษัทย่อยในวงเงิน 3,833 ล้านบาท
(2563: 1,450 ล้านบาท)

3.2. บริษัทมีหนังสือค้ำประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนามบริษัทเหลืออยู่เป็นจำนวน 0.3 ล้านบาท
(2563: 4 ล้านบาท) เพื่อค้ำประกันการปฏิบัติงานตามสัญญา

4. ภาระผูกพันอื่น
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ทำสัญญาใช้สิทธิในชื่อทางการค้า
และสัญญาบ ริหารจัดการที่พักอาศัย กับบริษัท อินเตอร์คอนติเนนตัล โฮเต็ลส์ กรุ๊ป (เอเชีย
แปซิฟิก) จำกัด ในการนี้ บริษัทย่อยผูกพันที่จะชำระค่าธรรมเนียมบริการต่าง ๆ ตามอัตรา
เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ ที่ระบุไว้ ในสัญญา โดยบริษัทย่อยมีภาระผูกพันที่ต้องจ่าย ชำระค่าสิทธิ
ร้อยละ 3 ของรายได้จากการขายห้องชุด
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2. ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลต่อการดำเนินงาน หรือฐานะการเงินในอนาคต
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป ็นธุรกิจที่ม ีอ ัตราผลตอบแทนที่ด ี ถ ึงแม้ว ่าจะมีป ัจจัย

ที่มีผลต่อการดำเนินงานในเรื่องความสามารถในการจัดหาที่ดินที่มีศักยภาพในราคาที่เหมาะสม
ทำเลที่ต ั้ง การออกแบบ ราคา ซึ่งต ้องตรงกับความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป ้าหมาย
ทั้งนี้บร ิษ ัทเล ็งเห ็นถึงแนวโน้มตลาดอสังหาริมทรัพย์สำหรับกลุ่มลูกค้าที่ต ้องการที่พ ักอาศัย
ในเมืองท่องเที่ยว และมีการคมนาคมไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครมากนัก บริษัทจึงมีนโยบาย
ขยายการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แนวดิ่ง โดยเฉพาะในเขตพื้นที่อำเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีร ีข ันธ์ จ ึงได้ม ีการลงทุนในบริษัทย่อยเพื่อพัฒนาโครงการในพื้นที่ด ังกล่าว
โดยลักษณะโครงการเน้นกลุ่มเป้าหมายที่มีกำลังซื้อสูง ซึ่งตลาดอสังหาริมทรัพย์ ในปัจจุบัน
ยังมีไม่มากนัก

ในระหว่างปี 2564 ยังคงมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ที่มีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์ดังกล่าวอาจนำมา ซึ่งความไม่แน่นอน
และผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของการดำเนินธุรกิจ ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัท ได้ติดตาม
ความคืบหน้าของสถานการณ์ดังกล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงินเกี่ยวกับมูลค่าของสินทรัพย์
ประมาณการหนี้ส ินและหนี้ส ินที่อาจเก ิดขึ้นอย่างต่อเน ื่อง ทั้งน ี้ฝ ่ายบริหารได้ใช ้ประมาณการ
และดุลยพินิจในประเด็นต่างๆ เมื่อสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเหมาะสม

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

รวมบริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ สำนักงานสอบบัญชี บริษัท
สำนักงานอีวายจำกัด ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามีจำนวนเงินรวม2,200,000บาท

2. ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)

-ไม่มี-
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ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น



ข้อมูลบริษัทหลัก

ชื่อบริษัท : บริษัทพราว เรียล เอสเตทจำกัด(มหาชน)
ชื่อย่อหลักทรัพย์ : PROUD
ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
เลขทะเบียนบริษัท : 0107545000331
ทุนจดทะเบียน : 673,148,951หุ้นณวันที่ 31ธันวาคม2564
ทุนชำระแล้ว : 641,469,040บาทณวันที่ 31ธันวาคม2564
ชนิดของหุ้น : หุ้นสามัญ
มูลค่าหุ้น : หุ้นละ1บาท
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 900อาคารต้นสนทาวเวอร์ ชั้น6ถนนเพลินจิต

แขวงลุมพินี เขตปทุมวันกรุงเทพฯ10330
โทรศัพท์ : 0-2035-0999
โทรสาร : 0-2035-0998
เว็บไซต์บริษัท : www.proudrealestate.co.th
จดทะเบียนในMAI : วันที่ 5ตุลาคม2547

ข้อมูลนิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ10ขึ้นไปของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

1) ชื่อบริษัท : บริษัทหัวหินอัลฟ่า71จำกัด
ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

เลขทะเบียนบริษัท : 0105562068876
ทุนจดทะเบียน : หุ้นบุริมสิทธิ 6,000,000หุ้น และ

หุ้นสามัญ2,000,000หุ้นณวันที่ 31ธันวาคม2564
ทุนชำระแล้ว : 800,000,000บาทณวันที่ 31ธันวาคม2564
ชนิดของหุ้น : หุ้นบุริมสิทธิ และหุ้นสามัญ

มูลค่าหุ้น : หุ้นละ100บาท
ที่ตั้ง : เลขที่ 900อาคารต้นสนทาวเวอร์ ชั้น6ถนนเพลินจิต

แขวงลุมพินี เขตปทุมวันกรุงเทพฯ10330
สัดส่วนการถือหุ้น : 99.99%

2) ชื่อบริษัท : บริษัทหัวหินสกายลิฟวิ่งจำกัด
ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

เลขทะเบียนบริษัท : 0105562068957
ทุนจดทะเบียน : 10,000หุ้นณวันที่ 31ธันวาคม2564
ทุนชำระแล้ว : 250,000บาทณวันที่ 31ธันวาคม2564
ชนิดของหุ้น : หุ้นสามัญ

มูลค่าหุ้น : หุ้นละ100บาท
ที่ตั้ง : เลขที่ 900อาคารต้นสนทาวเวอร์ ชั้น6ถนนเพลินจิต

แขวงลุมพินี เขตปทุมวันกรุงเทพฯ10330
สัดส่วนการถือหุ้น : 99.97%

106 107



3) ชื่อบริษัท : บริษัทพราวฮอร์สชู จำกัด

ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

เลขทะเบียนบริษัท : 0105564071882

ทุนจดทะเบียน : 200,000หุ้นณวันที่ 31ธันวาคม2564

ทุนชำระแล้ว : 20,000,000บาทณวันที่ 31ธันวาคม2564

ชนิดของหุ้น : หุ้นสามัญ

มูลค่าหุ้น : หุ้นละ100บาท

ที่ตั้ง : เลขที่ 900อาคารต้นสนทาวเวอร์ ชั้น6ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวันกรุงเทพฯ10330

สัดส่วนการถือหุ้น : 99.99%

4) ชื่อบริษัท : บริษัทคอนแวนต์บีต้าจำกัด

ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

เลขทะเบียนบริษัท : 0105564122312

ทุนจดทะเบียน : 10,000หุ้นณวันที่ 31ธันวาคม2564

ทุนชำระแล้ว : 1,000,000บาทณวันที่ 31ธันวาคม2564

ชนิดของหุ้น : หุ้นสามัญ

มูลค่าหุ้น : หุ้นละ100บาท

ที่ตั้ง : เลขที่ 900อาคารต้นสนทาวเวอร์ ชั้น6ถนนเพลินจิต

แขวงลุมพินี เขตปทุมวันกรุงเทพฯ10330

สัดส่วนการถือหุ้น : 99.97%

บุคคลอ้างอิงอื่นๆ

นายทะเบียนหลักทรัพย์ : บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)จำกัด
เลขที่ 93ถนนรัชดาภิเษกแขวงดินแดง
เขตดินแดงกรุงเทพฯ10400
โทรศัพท์ 0-2009-9000 , โทรสาร0-2009-9991

ผู้สอบบัญชี : ผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดณวันที่ 31ธันวาคม2564

นางสาวศิริวรรณสุรเทพินทร์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4604

บริษัทสำนักงานอีวายจำกัด
193/136-137อาคารเลครัชดาชั้น33ถนนรัชดาภิเษก
แขวงคลองเตย เขตคลองเตยกรุงเทพมหานคร10110
โทรศัพท์ 0-2264-9090 , โทรสาร0-2264-0789-90
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การกำกับดูแลกิจการ



บริษ ัทได้จ ัดทำนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ด ีเป ็นลายลักษณ์อักษร และมีการทบทวน
นโยบายดังกล่าว เป ็นประจำอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ด ีจ ัดทำขึ้น
โดยสอดคล้องกับหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code)
ตามแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด เพื่อประโยชน์
ในการสร้างคุณค่า ให้กิจการอย่างยั่งยืนตรงตามความมุ่งหวังของทั้งภาคธุรกิจ ผู้ลงทุน ตลอดจน
ตลาดทุนและสังคมโดยรวม โดยนโยบายดังกล่าวใช้บังคับกับบริษัทย่อยด้วย

1. ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทได้จัดทำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มบริษัท ประกอบด้วยนโยบาย 15 หมวด
สรุปสาระสำคัญดังนี้

หมวดที่ 1นโยบายและจรรยาบรรณเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้นและ
การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บร ิษ ัทให ้ความสำคัญกับส ิทธ ิของผู้ถ ือห ุ้นและการปฏิบ ัต ิต ่อผ ู้ถ ือห ุ้นอย ่างเท ่าเท ียมก ัน
โดยดูแลให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท และสนับสนุนการมีส่วนร่วม
ของผู้ถือหุ้น เช่น การกำหนดหลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุม
ล่วงหน้า ก่อนวันประชุมผู้ถ ือหุ้น เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข ้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม พร้อมทั้งได้เปิดเผยหลักเกณฑ์ดังกล่าว
ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า และเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทด้วย

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) เป็นองค์กรที่มีการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งในด้านการดำเนินธุรกิจ การกำกับดูแลกิจการที่ด ี การบริหารจัดการที่เป ็นเลิศ ดำเนินธุรกิจ
ด้วยความรับผิดชอบ มีจรรยาบรรณ เป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยมุ่งมั่นสร้างประโยชน์สูงสุด
ให้แก่ผู้ถือหุ้น และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และการเจริญเติบโต อย่างยั่งยืน
ร่วมกัน

นอกจากนี้ ในว ันประช ุมผู้ถ ือหุ้น คณะกรรมการบริษ ัทได ้ด ูแลให ้การประช ุม
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเอื้อให้ผู้ถือหุ้นสามารถ ใช้สิทธิของตน
ได้อย่างเต็มที่เช่น ดูแลให้หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นมีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ
ต่อการใช ้ส ิทธ ิของผู้ถ ือห ุ้น ไม ่เพ ิ่มวาระการประช ุมที่ไม ่ได ้แจ ้งเป ็นการล่วงหน้าโดยไม ่จำเป ็น
พร ้อมท ั้ง เป ิดเผยมต ิท ี่ประช ุมผ ู้ถ ือห ุ้นพร ้อมผลการลงคะแนนเส ียงภายในว ันทำการถ ัดไป
ผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบนเว็บไซต์ของบริษัท

หมวดที่ 2นโยบายและจรรยาบรรณเกี่ยวกับบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษ ัทประกอบธุรกิจอย่างมีจร ิยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
และไม่ละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อเป็นแนวทางให้ทุกส่วนในองค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์
เป้าหมายหลัก ที่เป็นไปด้วยความยั่งยืน โดยนโยบายของบริษัทครอบคลุมถึง ผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ได้แก่ ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่งทางการค้า
พนักงานและต่อชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อม

หมวดที่ 3นโยบายและจรรยาบรรณเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

นโยบายข้อนี้จะสอดคล้องกับหลักปฏิบัติที่ 7 เรื่องการรักษาความน่าเชื่อถือทางการเงิน
และการเปิดเผยข้อมูลของหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code)
โดยบริษัทจะดูแลให้ระบบการจัดทำรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่างๆ ถูกต้อง
เพียงพอทันเวลาและเป็นไปตามกฎเกณฑ์มาตรฐานและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

หมวดที่ 4นโยบายและจรรยาบรรณเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ประธานกรรมการกรรมการผู้จัดการใหญ่และคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทเข้าใจและตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะผู้นำที่ต้องกำกับดูแลให้องค
์กรมีการบริหารจัดการที่ดี และมีหน้าที่ดูแลให้กรรมการทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ
ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กร และดูแลให้การดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ
และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นโยบายหมวดน ี้จะกำหนดบทบาทหน ้าท ี่ความร ับผ ิดชอบของคณะกรรมการบร ิษ ัท
คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ประธานคณะกรรมการบริษ ัท และประธานเจ ้าหน้าท ี่บร ิหาร
ซ ึ่ง ค ร อบคล ุม เ ร ื่อ ง ก า ร ส ร รห า แ ล ะ ก า รก ำหนดค ่า ตอบ แทนกร รมก า ร แ ล ะ ผ ู้บ ร ิห า ร
ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ การพัฒนากรรมการ และการประเมินผล
การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการรวมถึงการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
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หมวดที่ 5นโยบายและจรรยาบรรณเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

บริษัทตระหนักดีว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่ม ีค่ามากที่ส ุดของบริษัทและเป็นปัจจัยสำคัญ
ที่จะนำความสำเร็จและการเติบโตอย่างยั่งยืนมาสู่บริษัท จึงกำหนดแนวทางปฏิบัติ เรื่องการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคลไว้โดยเฉพาะ เช่น จะบริหารค่าตอบแทนพนักงาน ให้เกิดความเป็นธรรม
และเสมอภาคจะส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานได้รับการอบรมทั้งภายในและภายนอก เป็นต้น

หมวดที่ 6นโยบายและจรรยาบรรณเกี่ยวกับรายการทางบัญชีและการเงิน

บริษ ัทตระหนักเร ื่องการบันทึกรายการทางบัญชี และการเง ินจะต้องถูกต้องครบถ้วน
ตามความเป็นจริงและสามารถตรวจสอบได้

หมวดที่ 7นโยบายและจรรยาบรรณเกี่ยวกับการควบคุมภายใน

บริษ ัทมีระบบการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่จะทำให้บรรลุว ัตถุประสงค์
อย่างมีประสิทธิผล และมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

หมวดที่ 8นโยบายและจรรยาบรรณเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน

บริษัทจะพิจารณาการดำเนินการเกี่ยวกับรายการที่เก ี่ยวโยงกันอย่างถูกต้องและโปร่งใส
และจะเปิดเผยข้อมูลเรื่องดังกล่าวอย่างเพียงพอ บริษัทจึงกำหนดเป็นแนวทางปฏิบัติไว้ เพื่อให้กรรมการ
ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

หมวดที่ 9นโยบายและจรรยาบรรณเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

บริษัทมีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
ทุกคนจะไม่เข้ามีส่วนเกี่ยวข้อง หรือมีส่วนร่วมในการทุจริตคอร์รัปชั่นใด ๆ จะไม่ติดสินบน หรือรับสินบน
หรือแสวงหาประโยชน์ใด ๆ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรมอันดีในทุกรูปแบบ ไม่ว่าโดยทางตรง
หรือทางอ้อมและจัดให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นอยู่เป็นประจำ

หมวดที่ 10นโยบายและจรรยาบรรณเกี่ยวกับการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทมีนโยบายและจรรยาบรรณไม่สนับสนุนการดำเนินการใด ๆ อันมีลักษณะเป็นการละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญา จึงกำหนดเป็นแนวทางปฏิบัติไว้ เช่น ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานตามหน้าที่
ของผู้บริหารและพนักงานจะเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท บริษัทไม่อนุญาตให้นำผลงาน
หรือซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใดๆที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญามาใช้ในงานของบริษัท

หมวดที่ 11นโยบายและจรรยาบรรณเกี่ยวกับการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน

บริษัทมีนโยบายและจรรยาบรรณไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยบริษัทจะไม่กระทำการใด ๆ
อันเป็นการกีดกันหรือเลือกปฏิบัติกับบุคคลอันเนื่องมาจากเพศ เชื้อชาติ ศาสนา สถานะของบุคคล
ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ฯลฯ และจะนำนโยบายและจรรยาบรรณดังกล่าวมาใช้ในการจ้างงาน
การมอบหมายงานการเลื่อนตำแหน่ง และการให้ค่าตอบแทนในการทำงานด้วย

หมวดที่ 12นโยบายและจรรยาบรรณเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแส

บริษัทดูแลให้ม ีกลไกในการรับเร ื่องร้องเร ียน และการดำเนินการกรณีมีการแจ้งเบาะแส
เมื่อพนักงานพบเห็นการกระทำที่อาจเข้าข่ายทุจริตคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

หมวดที่ 13นโยบายและจรรยาบรรณเกี่ยวกับความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทตระหนักเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงาน
และมีความเชื่อมั่นว่าอุบัติเหตุ และการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นในการทำงานเป็นสิ่งที่สามารถป้องกันได้
บริษัทจึงกำหนดเป็นนโยบายไว้เพื่อให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตาม

หมวดที่ 14นโยบายและแผนการสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหาร

เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดให้ มีแผนสืบทอด
ตำแหน่ง เพื่อเป ็นการเตร ียมสืบทอดตำแหน่งผู้บร ิหาร ระด ับส ูงในกรณีท ี่ตำแหน่งว ่างลง
หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

นอกจากนี้ บร ิษ ัทยังมีแผนการหมุนเว ียนการทำงาน (Job Rotation) สำหรับ
ให้พนักงานในตำแหน่งสำคัญของบริษัทให้ได้มีโอกาสเรียนรู้งานในฝ่ายอื่น รวมทั้งอาจจะให้ เข้าร่วม
ประชุม คณะกรรมการหรือคณะกรรมการชุดย่อย แล้วแต่กรณีเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม
ให้แก่ผู้ที่จะสืบทอดตำแหน่งตามที่บริษัทพิจารณาเห็นสมควร

หมวด15นโยบายเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการ

บร ิษ ัทจ ัดให ้ม ีกำหนดการประช ุมและวาระการประช ุมคณะกรรมการเป ็นการล ่วงหน ้า
เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลา และสามารถเข้าร่วมประชุมได้ โดยจำนวนครั้งของการประชุม
คณะกรรมการ จะพิจารณาให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
และลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัท
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2. จรรยาบรรณธุรกิจ (ถ้ามี)

บริษ ัทมีการจัดทำคู่ม ือจร ิยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณสําหรับ กรรมการ ผู้บร ิหาร
และพนักงานของบริษัท และกำหนดให้มีการติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี
จริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณสําหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและแนวปฏิบัติที่ดี
อย่างสม่ำเสมออีกทั้งมีการประชาสัมพันธ์ให้พนักงานทุกคนทราบทั่วทั้งองค์กร

3. การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของนโยบาย แนวปฏิบัติ
และระบบการกำกับดูแลกิจการในรอบปีที่ผ่านมา

บริษ ัททบทวนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ด ีของกลุ่มบร ิษ ัทและจรรยาบรรณทางธุรก ิจ
ของกลุ่มบริษัทเป็นประจำทุกปี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแล และให้สอดคล้องกับ หลักการกํากับ
ดูแลกิจการที่ด ี ส ําหร ับบริษ ัทจดทะเบ ียนปี 2560 (CG Code) ตามแนวทางที่สำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

การปฏิบัติในเรื่องอื่นๆ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

หมวดที่ 1สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษ ัทตระหนักและให ้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถ ือหุ้นทุกกลุ่ม เพื่อสร ้างความเช ื่อม ั่น
ว่าผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิพื้นฐาน โดยเท่าเทียมกัน เช่น การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิที่จะได้รับข้อมูล
อย่างเพียงพอถูกต้องครบถ้วน โดยบริษัทส่งเสริมสิทธิของผู้ถือหุ้นดังนี้

1. การจัดประช ุมสามัญผู้ถ ือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งบริษ ัทได ้ส ่งเสร ิม และสนับสนุน
ให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม รวมถึงนักลงทุนสถาบัน เข้าร่วมประชุมโดยได้ดำเนินการดังนี้

การดำเนินการก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ
และส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 โดยบริษัทได้แจ้งหลักเกณฑ์ดังกล่าว
บนเว ็บไซต์ของบริษ ัท และแจ ้งผ่านระบบเผยแพร่ข ้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห ่งประเทศไทย
ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

บริษ ัทเผยแพร่หนังสือเช ิญประชุมสามัญผู้ถ ือหุ้น พร้อมเอกสารประกอบการประชุม
ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัท และจัดส่งหนังสือเชิญประชุม ซึ่งระบุ วัน เวลา
สถานที่ และระเบียบวาระการประชุม อย่างชัดเจน โดยแนบหนังสือมอบฉันทะ และเอกสารประกอบ
ในแต่ละวาระ รวมทั้งข้อบังคับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุม ผู้ถือหุ้นทั้งฉบับภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ ให้พิจารณาล่วงหน้าก่อนวันประชุม 14 วัน โดยมีรายละเอียดของวาระการประชุม
อย่างเพียงพอ รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการเพื่อให ้ผ ู้ถ ือหุ้นประกอบการตัดสินใจ
ในการใช้สิทธิออกเสียง นอกจากนี้บริษัทได้แจ้งรายละเอียดเอกสาร และหลักฐานที่จำเป็นที่ผู้ถือหุ้น
หรือผู้ร ับมอบฉันทะ ต้องนำมาแสดงให้ครบถ้วนเพื่อร ักษาสิทธิในการเข ้าร ่วมประชุม
สำหรับในกรณีที่ผู้ถือหุ้น ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
ของบริษ ัท หรือบุคคลใดๆ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ โดยหนังสือมอบฉันทะ
เป็นรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้

การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น

◆ บริษัทกำหนด วัน เวลา และสถานที่จัดประชุมที่เหมาะสม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทาง
มาร่วมประชุมได้อย่างสะดวก

◆ บริษัทได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอและเหมาะสม เพื่ออำนวยความสะดวก ให้แก่ผู้ถือหุ้น
ในการตรวจสอบเอกสารการเข้าร่วมประชุม รวมทั้งจัดให้มีอากรแสตมป์อีกด้วย

◆ บริษัทจัดให้มีการลงทะเบียนโดยใช้ระบบบาร์โค้ด เพื่อความถูกต้อง สะดวกรวดเร็ว
และแจ้งจำนวน และสัดส่วนของ ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ
วิธีการออกเสียง ลงคะแนนและการนับคะแนนอย่างชัดเจน ซึ่งการลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง
เป็นไปอย่างเปิดเผยโดยบริษัทได้นำระบบบาร์โค้ด มาใช้ในการนับคะแนนเสียงและแสดงผล
ซึ่งช่วยให้การดำเนินการประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว

◆ บริษัทจัดให้มีที่ปรึกษากฎหมายจากภายนอก ทำหน้าที่ดูแลการประชุมให้เป็นไปอย่างโปร่งใส
ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

◆ บริษ ัทดำเน ินการประช ุมตามลำดับวาระการประช ุมท ี่กำหนดไว ้ในหนังส ือเช ิญประช ุม
และไม่เพิ่มวาระในที่ประชุม

◆ บริษ ัทจ ัดสรรเวลาอย่างเพียงพอและเป ิดโอกาสให้ผ ู้ถ ือห ุ้นแสดงความเห็นและซ ักถาม
โดยกรรมการและผู้บริหารของบริษัทได้ชี้แจงและให้ข้อมูลต่างๆ แก่ผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วน
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◆ บริษัทจัดให้มีการลงคะแนนเสียงโดยใช้บัตรลงคะแนนทุกวาระ และเพื่อให้ เป็นไปตาม แนวปฏิบัติที่ดี
ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม ส่งคืนบัตร
ลงคะแนน ที่เหลือทั้งหมดภายหลังการประชุมเสร็จสิ้น เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน และสามารถ
ตรวจสอบได้ในภายหลัง

◆ บริษัทจัดให้มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดีทัศน์

◆ การดำเนินการภายหลังวันประชุมผู้ถือหุ้น

◆ บริษัทแจ้งมติที่ประชุมและผลคะแนนในแต่ละวาระ ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูล ของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยและบนเว็บไซต์ของบริษัท ในวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบ

◆ บริษัทได้จัดให้มีการ บันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้อง ครบถ้วนและจัดส่งรายงาน
การประชุมให้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน หลังจากวันประชุม ผู้ถือหุ้น และเผยแพร่
ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท

2. การให ้ข ้อมูลที่สำคัญและจำเป ็นต่อผู้ถ ือหุ้น โดยเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่สำคัญ
บนเว ็บ ไซต ์ของบร ิษ ัทและผ ่านร ะบบ เผยแพร ่ข ้อม ูลของตลาดหล ักทร ัพย ์แห ่งปร ะ เทศไทย
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง

หมวดที่ 2การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

1. บริษัทให้ความสำคัญในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทจัดให้มีกระบวนการ
และช่องทางให้ ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมีส่วนร่วมในการสรรหาและเลือกตั้งกรรมการก่อนการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ
และเสนอคำถามเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดตั้งแต่
ว ันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถ ือหุ้นรายใด
เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ

2. บริษัทได้มีการกำหนดนโยบายการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษร
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท โดยแจ้งแนวทางให้พนักงาน
ผู้บริหารและกรรมการรับทราบและต้องปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด ซึ่งในปี 2564
ที่ผ ่านมาไม่ปรากฏว่าม ีกรรมการ ผู้บร ิหารและพนักงาน ใช ้ข ้อมูลภายในของบริษ ัท
ไปแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเอง

3. บร ิษ ัท ได ้ม ีก า รกำหนดน โยบายการทำรายการร ะหว ่า งก ันอย ่า งช ัด เ จน
ซึ่งเป็นรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้ส่วนเ
สีย โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการเข้าทำรายการ
และดำเนินการให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศ คณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์แห ่งประเทศไทย ที่ได ้กำหนดไว ้ ซ ึ่งจะต ้องได ้ร ับอนุม ัต ิจากฝ่ายการจัดการ
หรือคณะกรรมการบริษ ัท หรือผู้ถ ือหุ้นแล้วแต่กรณี ซ ึ่งการทำรายการระหว่างกัน ได้กระทำ
อย่างยุติธรรม ตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า ในกรณีที่ไม่มีราคาตลาดเปรียบเทียบ
การทำรายการระหว่างกันดังกล่าว จะต้องเป็นราคาที่เหมาะสมและสมเหตุสมผลเป็นประโยชน์สูงสุด
แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทไม่มีนโยบายที่เป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทย่อย
ยกเว ้นในกรณีท ี่เป ็นการให ้ก ู้ย ืมเง ินหร ือค ้ำประก ันเง ินก ู้ตามส ัดส ่วนการถ ือห ุ้นท ี่เป ็นไปตาม
สัญญาร่วมทุน

4. บ ร ิษ ัท ไ ด ้ม ีก า รกำหนดน โยบาย เก ี่ย วก ับคว ามข ัด แย ้ง ของผลปร ะ โ ยชน์
โดยให้มีการเปิดเผยการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร เพื่อให้บริษัทมีข้อมูล ในการดำเนินการ
ตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายการระหว่างกัน ซึ่งเป็นรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์และอาจนำไปสู่การถ่ายเทผลประโยชน์ได้

หมวดที่ 3การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทตระหนักและรับรู้ถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติ
ต่อผู้มีส่วนได้เสีย กลุ่มต่าง ๆ ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ เพื่อเป็นแนวทาง ในการประพฤติปฏิบัติควบคู่ไปกับ
ข้อบังคับและระเบียบของบริษัท ภายใต้กรอบจริยธรรม คุณธรรม ความซื่อสัตย์ โดยมีแนวปฏิบัติ
ต่อผู้มีส่วนได้เสียดังนี้
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การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

1.การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทตระหนักดีว่าผู้ถือหุ้นคือเจ้าของกิจการและบริษัทมีหน้าที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้น
ในระยะยาวจึงกำหนดให้พนักงานต้องปฏิบัติตามแนวทางต่อไปนี้

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจดำเนินการใด ๆ ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ
และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยรวม

2. กำกับดูแลการดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีสถานะทางการเงินและผลการดำเนินงานที่ดี
และมีการนำเสนอรายงานสถานภาพของบริษัท ผลประกอบการ ฐานข้อมูลทางการเงิน การบัญชี
และงานอื่น ๆ โดยสม่ำเสมอและครบถ้วนตามความเป็นจริง

3. รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างเท่าเทียมกัน ถึงแนวโน้มในอนาคตของบริษัท ทั้งในด้านบวกและด้านลบ
ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไปได้ มีข้อมูลสนับสนุนและมีเหตุผลอย่างเพียงพอ

4. ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้อื่น โดยใช้ข้อมูลใด ๆ ของบริษัทซึ่งยังไม่ได้เปิดเผย
ต่อสาธารณะหรือดำเนินการใด ๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับองค์กร

5. บริษัทต้องปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกอย่างเท่าเทียมกันในการประชุมผู้ถือหุ้น

2.การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีต่อภาครัฐ

บริษัทให้ความสำคัญในการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ทั้งในส่วนงานของภาครัฐ
โดยเฉพาะในการกระทำธุรกรรม บริษัทหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจจูงใจให้รัฐหรือพนักงานของรัฐ
ดำเนินการที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม แต่จะเน้นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน ในขอบเขตที่เหมาะสม
และสามารถทำได้ โดยมีหลักปฏิบัติดังต่อไปนี้

1. ดำเนินการอย่างถูกต้องเมื่อต้องมีการติดต่อกับเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐ

2. ตระหนักอยู่เสมอว่า กฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือข้อบังคับในหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ อาจมีเงื่อนไข
ขั้นตอนหรือวิธีปฏิบัติที่แตกต่างกัน และบริษัทจึงรับรู้และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

3. การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีต่อพนักงาน

บริษ ัทตระหนักอยู่เสมอว่าพนักงานทุกคนเป ็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าท ี่ส ุดของบริษ ัท
เป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายของบริษัท บริษัทจึงกำหนดนโยบาย ให้มีการปฏิบัติ
ที่เป็นธรรม ทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้งโยกย้าย ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพ
โดยได้ยึดหลักปฏิบัติดังต่อไปนี้

1. ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเคารพในเกียรติ ศักดิ์ศรี และสิทธิส่วนบุคคล

2. การด ูแลร ักษาสภาพแวดล ้อมในการทำงานให ้ม ีความปลอดภ ัยต ่อช ีว ิตและทร ัพย ์ส ิน
ของพนักงานอยู่เสมอ

3. การแต่งตั้งและโยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน กระทำด้วยความสุจริตใจ
และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ความสามารถและความเหมาะสมของพนักงาน

4. ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงาน โดยมีการพัฒนาอย่างสม่ำเสมอ
อาทิการจัดอบรมสัมมนา การฝึกอบรมและให้โอกาสอย่างทั่วถึงกับพนักงานทุกคน

5. กำหนดค่าตอบแทนแก่พนักงานอย่างเป็นธรรม ตามสภาพตลาดการแข่งขันทางธุรกิจ
ลักษณะของงาน ผลการปฏิบัติงานและความสามารถของบริษัทในการจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าว
หลีกเลี่ยงการกระทำใด ๆ ที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคง ในหน้าที่การงาน
ของพนักงาน

6. เปิดโอกาสให้พนักงานเสนอแนะหรือร้องทุกข์ เกี่ยวกับการทำงานและกําหนดวิธีแก้ไข เพื่อให้
เกิดประโยชน์ แก่ ทุกฝ่ายและสร้างความสัมพันธ์อันดีในการทำงานร่วมกัน

4.การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีต่อลูกค้า

บริษ ัทมุ่งดำเน ินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยจัดให ้ม ีการสร้างสรรค์ นำเสนอ
และบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ และการบริการของบริษัทแก่ลูกค้าอย่างมีมาตรฐาน และมีจริยธรรม
ภายใต้หลักการดำเนินงานดังนี้

1. มุ่งมั่นที่จะจัดหาพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

2. ส่งมอบผลิตภัณฑ์และการบริการที่มีคุณภาพภายใต้เงื่อนไขที่เป็นธรรม

3. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการบริการที่ถูกต้องเพียงพอ เพื่อให้ลูกค้ามีข้อมูลเพียงพอ
ในการตัดสินใจ โดยไม่มีการกล่าวเกินความเป็นจริง ทั้งในการโฆษณาหรือในการสื่อสาร
ช่องทางอื่นๆ กับลูกค้าอันเป็นเหตุให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ
หรือเงื่อนไขใดๆ ของสินค้าหรือบริการ
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4. จัดให้มีกระบวนการที่สามารถให้ลูกค้าแจ้งถึงปัญหาหรือการให้บริการที่ไม่เหมาะสม เพื่อที่บริษัท
จะได้ป้องกันแก้ปัญหาให้กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและนำข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุง หรือพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ และการให้บริการต่อไป

5. การรักษาข้อมูลและความลับของลูกค้าโดยไม่นำไปเปิดเผยหรือใช้ประโยชน์ในทางมิชอบ

5.การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีต่อคู่ค้าและคู่สัญญา

บริษัทมีนโยบายปฏิบัติต่อคู่ค้าและคู่สัญญา ซึ่งถือเป็นหุ้นส่วน และปัจจัยแห่งความสำเร็จทางธุรกิจ
ที่สำคัญประการหนึ่งด้วยความเสมอภาคและคำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน โดยบริษัท มีแนวทางปฏิบัติดัง
ต่อไปนี้

1. ประสงค์ที่จะให้การจัดหาสินค้าและบริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้หลักการ ดังต่อไปนี้

◆ มีการแข่งขันบนข้อมูลที่เท่าเทียมกัน

◆ มีหลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกคู่ค้าและคู่สัญญา

◆ จัดทำรูปแบบสัญญาที่เหมาะสมและเป็นธรรมแก่ทั้งสองฝ่าย

◆ จัดให้มีระบบการจัดการ และติดตามเพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามเงื่อนไข ของสัญญา
อย่างครบถ้วน และป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดหา

◆ จ่ายเงินให้คู่ค้าและคู่สัญญาตรงเวลาตามเงื่อน การชำระเงินที่ตกลงกัน

2. บริษัทมุ่งหมายที่จะพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับคู่ค้าและคู่สัญญา ที่มีวัตถุประสงค์ชัดเจน
ในเรื่องคุณภาพของสินค้าและบริการที่คุ้มค่ากับมูลค่าเงินและความเชื่อถือซึ่งกันและกัน

3. ห้ามผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับผลประโยชน์ใด ๆ ส่วนตัวจากคู่ค้า และคู่สัญญา ไม่ว่าโดยทางตรง
หรือทางอ้อม

4. ไม่ใช้ข้อมูลที่ได้ทราบอันเนื่องมาจากการจัดซื้อจัดหา เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่น

บริษัทมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกคู่ค้าที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

◆ มีผลงานผ่านเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดทั้งคุณภาพ ราคา กำหนดการส่งมอบ และบริการ

◆ ปฏิบัติตามกฎหมาย มีมาตรฐานจริยธรรมของสังคม และให้ความสำคัญ และคำนึงถึง
สิทธิมนุษยชน สังคมและสิ่งแวดล้อม

◆ มีสภาพการดำเนินธุรกิจที่ดี สถานะการเงินที่มั่นคง มีสถานประกอบการที่สามารถตรวจสอบได้
และมีประวัติการดำเนินกิจการที่น่าเชื่อถือไม่มีประวัติต้องห้ามทางการค้าอันเนื่องมาจากการกระทำ
ทุจริตหรือประวัติละทิ้งงานหรืออยู่ในบัญชีรายชื่อที่ต้องห้ามของทางราชการและเอกชน

◆ ปฏิบัติตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

6.การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีต่อเจ้าหนี้

บริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีหลักการและวินัยเพื่อสร้างความเชื่อถือให้กับเจ้าหนี้
โดยบริษัท ยึดหลักปฏิบัติดังต่อไปนี้

1. ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ตามสัญญา หรือที่ได้ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด

2. หากเกิดกรณีไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ได้ บริษัทจะแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้า
เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา

ทั้งน ี้บร ิษ ัทจะปฏิบ ัต ิต ่อเจ ้าหน ้าท ี่ด ้วยความร ับผ ิดชอบเป ็นธรรมยึดถ ือการปฏิบ ัต ิท ี่ดี
ตามเงื่อนไขข้อกำหนดของสัญญา เงื่อนไขค้ำประกัน การบริหารเงินทุนและการชำระหนี้กำหนดเวลา
รวมถึงพันธะทางการเงิน อย่างเคร่งครัด ไม่ปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริง ที่จะทำให้เจ้าหนี้
เกิดความเสียหาย และจะรายงานฐานะทาง การเงินแก่เจ้าหนี้ ตามข้อกำหนดในสัญญาเงินกู้
อย่างถูกต้องครบถ้วนและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
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7.การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีต่อคู่แข่งทางการค้า

บริษัทมุ่งดำเนินธุรกิจโดยประสงค์ที่จะประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนและเป็นบริษัทชั้นนำ
ในธุรกิจภายใต้การแข่งขันในอุตสาหกรรมอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม โดยมีหลักการปฏิบัติต่อคู่แข่ง
ทางการค้าดังนี้

1. ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี

2. ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้า ด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตเพื่อผลประโยชน์ ในการ
ดำเนินธุรกิจ ของบริษัท

3. ไม่กล่าวหาในทางร้ายหรือมุ่งทำลายชื่อเสียงแก่คู่แข่งทางการค้า

4. ไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นหรือคู่แข่งทางการค้า

8.การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมส่วนรวม

บริษัทให้ความสำคัญกับชุมชนและสังคมโดยรอบ โดยตระหนักดีว่าเรา เปรียบเสมือนส่วนหนึ่ง
ของส ังคมท ี่จ ะ ร ่วมก ้าว เด ิน ไปส ู่ก ารพ ัฒนาส ังคมแล ะส ิ่ง แวดล ้อม เพ ื่อความย ั่งย ืนส ืบ ไป
บริษ ัทจ ึงได ้ดำเน ินกิจกรรม เพื่อช ุมชนและสังคมอย่างต่อเน ื่อง ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจ
ภายใต้ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยรวมดังนี้

1. มีนโยบายในการประกอบธุรกิจโดยคำนึงถึงสภาพสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ และปฏิบัติตามกฎหมาย
และข้อบังคับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่บังคับใช้อย่างเคร่งครัด

2. มีนโยบายการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) อย่างชัดเจน และยึดถือปฏิบัติ
กันภายในองค์กร

3. ส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

4. เคารพต่อขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่นที่บริษัทเข้าไปดำเนินธุรกิจ

5. ดำเนินกิจกรรมเพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ชุมชน
ที่บริษัทตั้งอยู่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

6. ให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ กับชุมชนโดยรอบพื้นที่ที่บริษัท เข้าไปดำเนินธุรกิจอยู่
ตามความเหมาะสม

7. ตอบสนองอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ที่ม ีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมชุมชน
ชีวิตและทรัพย์สินอันเนื่องมาจากการดำเนินงานของบริษัท โดยให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่
กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

8. มีนโยบายในการต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น โดยบุคลากรของบริษัทห้ามการติดสินบน
ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด ๆ ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ไม่ว่าจะด้วยการเสนอให้การให้คำมั่นสัญญา
การเรียกร้อง การร้องขอ การให้หรือรับสินบน หรือมีพฤติกรรมใด ที่ส่อไปในทางทุจริต
หรือคอรัปชั่น เพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์อื่นใด ที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจแก่บุคลากร
บริษัทเองหรือบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐ การให้ของขวัญทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใด แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ต้องให้แน่ใจว่า การให้นั้น
ไม่ขัดต่อกฎหมายและจารีตประเพณีท้องถิ่น
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1. โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

โครงสร้างการจัดการบริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท โดยแบ่งเป็นคณะกรรมการชุดย่อย 3 คณะ เพื่อช่วยกลั่นกรองงาน
ที่ม ีความสำคัญ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
และคณะกรรมการบริหาร โดยมีประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัท

2. ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ

2.1องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ
คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ

ปัจจุบันคณะกรรมการของบริษัทมีจำนวน8คนประกอบด้วย

◆ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 7 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 87.5 ของจำนวนกรรมการ
ทั้งหมด

◆ กรรมการที่เป็นอิสระจำนวน 3 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 37.5 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

◆ กรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 1 คน

◆ กรรมการที่เป็นผู้หญิงจำนวน 2 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ตามข้อบังคับของบริษัท และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มบริษัท กำหนดองค์ประกอบ
ของคณะกรรมการบริษ ัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และต้องไม่เก ิน 12 คน
ซึ่งแต่งตั้งและถอดถอนโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการควรดูแลให้คณะกรรมการประกอบด้วย
กรรมการที่ม ีค ุณสมบัต ิหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถ
และคุณลักษณะเฉพาะด้าน ตลอดจนเพศและอายุ ที่จำเป็นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลัก
ขององค์กร โดยจัดทำตารางองค์ประกอบความรู้ความชำนาญของกรรมการ (skills matrix)
เพื่อให้มั่นใจว่า จะได้คณะกรรมการโดยรวมที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สามารถเข้าใจและตอบสนอง
ความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียได้ รวมทั้งต้องมีกรรมการที่ไม่

ไม่ได้เป็นผู้บริหารอย่างน้อย 1 คนที่มีประสบการณ์ในธุรกิจหรือ อุตสาหกรรมหลัก
ที่บร ิษ ัทดำเน ินกิจการอยู่ รายละเอ ียดดังตารางองค์ประกอบความรู้ความชำนาญ
ของคณะกรรมการบริษัท (BoardSkillsMatrix)ดังนี้

รายชื่อกรรมการบริษัทฯ
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1.นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ ✓ ✓ ✓

2.นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ✓ ✓ ✓

3.นายอนุชาสิหนาทกถากุล ✓ ✓ ✓ ✓

4.นางสาวอัญชลีบุญทรงษีกุล ✓ ✓

5.นายภูมิพัฒน์สินาเจริญ ✓ ✓ ✓ ✓

6.นายพสุลิปตพัลลภ ✓ ✓ ✓

7.นางสาวพราวพุธลิปตพัลลภ ✓ ✓ ✓

8.นายแดนศรมณี ✓ ✓ ✓

128 129



2.2ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล

รายชื่อคณะกรรมการบริษัทณวันที่ 31ธันวาคม2564ประกอบด้วย

ลำ
ดับ

รายชื่อกรรมการ ตำแหน่ง
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นก

รรมการบริษัท

1. นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ

กรรมการอิสระ /
ประธานคณะกรรมการบริษัท/
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/
ประธานคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน

13พฤษภาคม2562

2. นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม
กรรมการ/รองประธานกรรมการ/
ประธานคณะกรรมการบริหาร

13พฤษภาคม2562

3. นายพสุลิปตพัลลภ
กรรมการ/กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน/
กรรมการบริหาร

13พฤษภาคม2562

4. นางสาวพราวพุธลิปตพัลลภ กรรมการ/กรรมการบริหาร 13พฤษภาคม2562

5. นายอนุชาสิหนาทกถากุล
กรรมการ/กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

พ.ศ.2558

6. นางสาวอัญชลีบุญทรงษีกุล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 13พฤษภาคม2562

7. นายแดนศรมณี กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 23กุมภาพันธ์ 2564

8. นายภูมิพัฒน์สินาเจริญ
กรรมการ/กรรมการบริหาร/
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

13พฤษภาคม2562

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน

ผู้ม ีอำนาจลงนามผูกพันบร ิษ ัท ได ้แก ่ นายว ีรพงศ์ ไชยเพิ่ม หร ือ นายพสุ ล ิปตพัลลภ
หรือนางสาวพราวพุธ ลิปตพัลลภ หรือนายภูมิพัฒน์ สินาเจริญ สองในสี่คนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกัน
และประทับตราสำคัญของบริษัท

คุณสมบัติของกรรมการและวาระการดำรงตำแหน่ง

กรรมการของบริษัทต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมไม่มีคุณลักษณะต้องห้ามตามข้อกำหนดขอ
งคณะกรรมการบริษัท และตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้
ได้กำหนดการดำรงตำแหน่งของกรรมการดังนี้

1. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งกรรมการต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อย
หนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียง
ที่ส ุดกับส่วนหนึ่งในสาม ซึ่งกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจจะเล ือกเข ้ามา
ดำรงตำแหน่งอีกก็ได้

2. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ
ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการ
จะเหลือน้อยกว่าสองเดือน ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัท ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ และบุคคลซึ่งเป็นกรรมการแทนดังกล่าว
จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให ้ย ื่นใบลาต่อบริษ ัท การลาออกมีผลนับแต่
วันที่ใบลาออกถึงบริษัท

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้ว
ยคะแนนเส ียง ไม ่น ้อยกว ่าสามในส ี่ของจำนวนผ ู้ถ ือห ุ้นซ ึ่งมาประช ุมและม ีส ิทธ ิออกเส ียง
และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
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2.3ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถ ือหุ้น
ม ีการแบ ่งแยกบทบาทหน้าท ี่ความร ับผ ิดชอบระหว ่างคณะกรรมการและฝ ่ายจ ัดการท ี่ช ัดเจน
เพื่อให้มีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้
หล ักการกำกับดูแลกิจการที่ด ีของกลุ่มบริษ ัทได้กำหนดบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการบริษัท ไว้ สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการตามที่ระบุในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มบริษัทมีดังนี้

1. หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

◆ กำหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการในเรื่องจำนวนกรรมการ สัดส่วนกรรมการอิสระ
รวมทั้งคุณสมบัติที่หลากหลายเพื่อให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

◆ กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยมีการทบทวน และอนุมัติ
อย่างสม่ำเสมอ

◆ พิจารณาแผนหลักในการดำเนินงาน งบประมาณ เป้าหมายและนโยบายในการดำเนินธุรกิจ
ตลอดจนพัฒนาขีดความสามารถของบริษัท

◆ ติดตามดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติ และติดตามการวัดผลการดำเนินงา
นของบริษัท โดยกำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ

◆ บริหารจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ
และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

◆ กำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งทบทวน
และประเมินระบบการจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ

◆ กำกับดูแลและพัฒนาบรรษัทภิบาลของบริษัทให้สอดคล้องกับแนวทางของสำนักงาน ก.ล.ต.
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

◆ ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีจิตสำนึกในจริยธรรมและคุณธรรม และปฏิบัติตาม
หลักบรรษัทภิบาล จรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นของบริษัท พร้อมทั้งกำกับดูแล
ให้มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงด้านการทุจริต
และการใช้อำนาจโดยไม่ชอบ รวมทั้งป้องกันการกระทำผิดกฎหมาย

◆ ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อย ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้น
สามารถใช้สิทธิ ในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของตนและกำกับดูแลให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลสำคัญ
อย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ตรวจสอบได้ และทันเวลา

◆ กำกับดูแลให้มีกระบวนการและช่องทางในการรับและจัดการกับข้อร้องเรียนของผู้ที่ประสงค์
จะแจ้งเบาะแสหรือผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างมีประสิทธิผล และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกฝ่ายสามารถติดต่อ ร้องเรียนในเรื่องที่อาจเป็นปัญหากับคณะกรรมการได้โดยตรง

◆ พิจารณาแผนพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและแผนสืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกำก ับด ูแลให ้ม ีการประเม ินผลการปฏ ิบ ัต ิงานของผ ู้บร ิหารระด ับส ูงเป ็นประจำท ุกปี
และมีระบบการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารระดับสูงที่รอบคอบ โปร่งใส สอดคล้อง
กับความรับผิดชอบและผลการดำเนินงานเพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจทั้งในระยะสั้น และระยะยาว

◆ ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นประจำทุกปี และทบทวนแบบประเมิน
ผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและกรรมการชุดย่อยเป็นประจำสม่ำเสมอ

◆ กำกับดูแลให้มีกระบวนการสรรหาและเลือกตั้งบุคคลเป็นกรรมการอย่างโปร่งใส และมีการ
กำหนด ค่าตอบแทน กรรมการและกรรมการชุดย่อยอย่างเหมาะสม

◆ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย
โดยกรรมการที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมจะต้องแจ้งให้ประธานกรรมการหรือเลขานุการบริษัททราบ
ล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นเวลาอันสมควร

◆ พัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เข้าอบรมหรือเข้าร่วมในหลักสูตร
ที่เกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติหน้าที่กรรมการหรือกิจกรรมสัมมนาที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้
ในการปฏิบัติงาน อย่างต่อเนื่อง

132 133



2. หน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ

◆ กำกับ ติดตาม และดูแลให้มั่นใจได้ว่า การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร

◆ กำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการโดยหารือร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และมีมาตรการ
ที่ดูแลให้เรื่องสำคัญได้รับการบรรจุเป็นวาระการประชุม

◆ จัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการจะอภิปราย
ประเด็นสำคัญกัน อย่างรอบคอบโดยทั่วกัน รวมทั้ง ส่งเสริมให้กรรมการมีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ
ให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ

◆ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
และระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ

3. หน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

◆ กำกับดูแลการบริหารงานของบริษัทและบริษัทย่อยให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
นโยบายของคณะกรรมการ มติของผู้ถือหุ้น ข้อบังคับและวัตถุประสงค์ของบริษัท

◆ บริหารจัดการและควบคุมดูแลการบริหารงานทั่วไปของบริษัทและบริษัทย่อยเพื่อให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ นโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนติดตามการดำเนินงาน
ของฝ่ายจัดการเพื่อรายงานความก้าวหน้าของผลการดำเนินงาน และผลประกอบการของบริษัท
และบริษัทย่อยต่อคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ

◆ กำหนดนโยบายในการบริหารทรัพยากรบุคคลและสนับสนุนการดำเนินงานในทุกหน่วยงาน
ให้เป็นไปตามแนวทางที่คณะกรรมการกำหนดเพื่อให้สามารถพัฒนาและใช้ศักยภาพที่มีอยู่ได้อย่าง
เต็มที่และมีประสิทธิภาพ

◆ ให้คำแนะนำ และถ่ายทอดประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจให้แก่ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อให้
เกิดประโยชน์ ต่อการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย

◆ บริหารจัดการด้านการเงินและใช้จ่ายงบประมาณของบริษัทและบริษัทย่อยให้เกิดประโยชน์
และมีประสิทธิภาพสูงสุด

◆ ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ และ/หรือมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

3 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 3 คณะ
ประกอบด้วย 1) คณะกรรมการตรวจสอบ 2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ 3)
คณะกรรมการบริหาร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งคณะจำนวน3คนซึ่งมีความเป็นอิสระ
มีผู้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ด้านการสอบทานรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน
และการตรวจสอบ ตลอดจนมีความเข้าใจในธุรกิจองค์กร และมีคุณสมบัติตามประกาศ
คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร ื่องคุณสมบัติ
และขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบพ.ศ.2558มีรายชื่อและการเข้าร่วมประชุมในปี
2564ดังนี้

ณวันที่ 31ธันวาคม2564บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน3คนดังนี้

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
ร่วมประชุม/

การประชุมทั้งหม
ด(ครั้ง)

คิดเป็นร้อยละ

1. นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ
ประธานกรรมการ
(กรรมการอิสระ)

5/5 100.0

2. นางสาวอัญชลีบุญทรงษีกุล
กรรมการ

(กรรมการอิสระ)
5/5 100.0

3. นายแดนศรมณี 1
กรรมการ

(กรรมการอิสระ)
4/4 100.0

หมายเหตุ1.นายแดนศรมณี ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ

โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 23กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป
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หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

มีหน้าที่รับผิดชอบสอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
การปฏิบัติตามกฎหมายกฎเกณฑ์ ระเบียบที่เกี่ยวข้องว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
รายการที่เกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องครบถ้วน
และโปร่งใส
สอบทานกระบวนการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันให้สอดคล้องตามแนวทางของหน่วยงานกำกับดูแล
สอบทานกระบวนการภายในเกี่ยวกับการรับและกำกับดูแลการรับแจ้งเบาะแสและการรับเรื่องร้องเรียน
รวมทั้งพิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้ง
เลิกจ้างบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
และเสนอค่าตอบแทนของผุ้สอบบัญชีทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏอยู่ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
และรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี 2564

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการจำนวน3คนซึ่งเป็นผู้มีความรู้
ความสามารถ
และประสบการณ์ด้านการสรรหาและพิจารณาคัดเลือกคุณสมบัติบุคคลที่เหมาะสมมาดำรงตำแหน่งกรรม
การบริษัท มีรายชื่อและการเข้าร่วมประชุมในปี 2564ดังนี้

ณวันที่ 31ธันวาคม2564บริษัทมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจำนวน3คนดังนี้

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
ร่วมประชุม/

การประชุมทั้งหม
ด(ครั้ง)

คิดเป็นร้อยละ

1. นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ
กรรมการ

(กรรมการอิสระ)
1/1 100.0

2. นายอนุชาสิหนาทกถากุล กรรมการ 1/1 100.0

3. นายพสุลิปตพัลลภ กรรมการ 1/1 100.0

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

มีหน้าที่รับผิดชอบหลัก2ด้านประกอบด้วย

1) ด้านการสรรหา โดยพิจารณาโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการ
ของกลุ่มบริษัท พิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของบริษัท โดยจัดทำตาราง
องค์ประกอบทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ ความชำนาญของกรรมการ (Board Skills Matrix)
รวมถึงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการกลุ่มบริษัท
คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท พร้อมทั้งพิจารณาทบทวนแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession
Plan) ในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท เพื่อให้การบริหารงาน
ของบริษัทดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง

2) ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน โดยกำหนดรูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน
คณะกรรมการกลุ่มบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยของกลุ่มบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
รวมทั้งพิจารณาค่าตอบแทนพิเศษ ให้กับกรรมการตามความเหมาะสม ภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัติ
จากที่ประชุมผู้ถ ือหุ้น พิจารณากรอบอัตราโบนัส และอัตราการขึ้นเง ินเดือนประจำปี
ของพนักงานกลุ่มบริษ ัท ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน และรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน ในรอบปี 2564

คณะกรรมการการบริหาร ประกอบด้วย กรรมการ จำนวน 4 คน ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้
ความสามารถ และประสบการณ์ด้านการลงทุน การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ การบริหารจัดการ
ด้านเศรษฐศาสตร์และการเงิน โดยมีรายชื่อและการเข้าร่วมประชุมในปี 2564ดังนี้

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
ร่วมประชุม/

การประชุมทั้งหม
ด(ครั้ง)

คิดเป็นร้อยละ

1. นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ประธานกรรมการ 19/22 86.4

2. นายพสุลิปตพัลลภ กรรมการ 21/22 95.5

3. นางสาวพราวพุธลิปตพัลลภ กรรมการ 22/22 100.0

4. นายภูมิพัฒน์สินาเจริญ กรรมการ 22/22 100.0

ณวันที่ 31ธันวาคม2564บริษัทมีคณะกรรมการบริหารจำนวน4คนดังนี้
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หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

มีหน้าที่รับผิดชอบกำหนดนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนการดำเนินงาน งบประมาณประจำปี
และอำนาจการบริหารงานต่าง ๆ ของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
พร้อมทั้งควบคุม ดูแลการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์
รวมถึงให้คำปรึกษาและคำแนะนำการบริหารจัดการแก่ผู้บริหารระดับสูง ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏอยู่ใน
กฎบัตรคณะกรรมการบริหารและรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารในรอบปี 2564

ตารางการประชุมคณะกรรมการบริษัทปี2565

วันที่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทฯ

ครั้งที่ 1/2565 วันพุธที่ 23กุมภาพันธ์ 2565 08.30–10.00น. 10.00–12.00น.

AGM2565 วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน2565 10.00–12.00น.

ครั้งที่ 2/2565 วันจันทร์ที่ 9พฤษภาคม2565 08.30–10.00น. 10.00–12.00น.

ครั้งที่ 3/2565 วันจันทร์ที่ 8สิงหาคม2565 08.30–10.00น. 10.00–12.00น.

ครั้งที่ 4/2565 วันจันทร์ที่ 7พฤศจิกายน2565 08.30–10.00น. 10.00–12.00น.

4. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

4.1รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหารณวันที่ 31ธันวาคม2564

ณ วันที่ 31 ธ ันวาคม 2564 บริษ ัทม ีรายชื่อผ ู้บร ิหารตามนิยามประกาศคณะกรรมการ
กำกับตลาดทุนที่ ทจ.23/2551จำนวน5คนประกอบด้วย

รายชื่อผู้บริหาร ตำแหน่ง

1. นายภูมิพัฒน์สินาเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2. นายจันทรจันทรทิพย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานพัฒนาโครงการแนวสูง

3. นางสาวนาถริณปรมาเวศ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานขายและการตลาด

4. นางสาวบุษบงพันธุ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานการเงินและบัญชี

5. นางสาวอโณทัยวรสุนทรารมณ์ ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานพัฒนาธุรกิจและกลยุทธ์

4.2นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

บริษัทมีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนให้พนักงานทุกระดับอย่างเหมาะสมทั้งในระยะสั้นและระยะย
าวที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทแต่ละปี และการจ่ายค่าตอบแทน ที่สอดคล้องกับ
ผลตอบแทน ของบริษ ัทในอุตสาหกรรมเด ียวกัน โดยบริษ ัทม ีการสำรวจการจ ่ายค่าจ ้าง
และผลตอบแทนของพนักงานกับองค์กรภายนอก เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีโครงสร้างค่าตอบแทน
ที่เหมาะสมและสามารถแข่งขันได้ นอกจากนี้ยังนำข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภคจากหน่วยงานภาครัฐอาทิ
กระทรวงพาณิชย์ และธนาคารแห่งประเทศไทย มาใช้ประกอบการจ่ายค่าจ้าง และผลตอบแทน
แก่ผู้บริหาร และพนักงาน
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บริษัทมุ่งเน้นการจ่ายผลตอบแทนตามผลงาน มีการนำดัชนีวัดความสำเร็จของงาน (Key
Performance Indicators : KPIs) มาใช้ในการประเมินผลพนักงานทุกระดับ ทั้งนี้ KPIs
จะมีความสอดคล้องตั้งแต่ระดับองค์กร ระดับหน่วยงาน และระดับบุคคล เพื่อให้เป้าหมายในการทำงาน
เป็นไปในทิศทางเดียวกันสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร ดังนั้น ค่าตอบแทนของ
ผู้บร ิหาร จะพิจารณาจากผลการปฏิบ ัต ิงานโดยตรง การบรรลุผลสำเร ็จตามเป ้าหมาย
กลยุทธ์ของบริษัท

4.3จำนวนค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

ในรอบปี 2564
คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนคณะผู้บริหารระดับสูงรวมประธานเจ้าหน้าที่

บริหารและผู้บริหาร4รายแรกจำนวน5คนประกอบด้วยค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน และค่าตอบแทนอื่นๆ
ดังนี้

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนอื่น

ค่าตอบแทน
2564

จำนวนเงิน

เงินเดือนและโบนัสรวม 25.25ล้านบาท

ค่าตอบแทน
2564

จำนวนเงิน

เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 0.53ล้านบาท

5. ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีจำนวนพนักงานรวมทั้งสิ้น 43 คน โดยในปี 2564
บริษัทฯ ได้บันทึกผลตอบแทนสำหรับพนักงาน อันได้แก่ เงินเดือน โบนัส เงินสมบทกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
และเงินได้อื่นๆ เป็นจำนวนทั้งสิ้น45.8ล้านบาท

จำนวนพนักงานในแต่ละสายงานหลักมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ฝ่ายบริหาร 2คน

2. สายงานพัฒนาธุรกิจและกลยุทธ์ 4คน

3. สายงานพัฒนาโครงการทีมA 5คน

4. สายงานพัฒนาโครงการทีมB 1คน

5. สายงานบัญชีและการเงิน 7คน

6. ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ 1คน

7. สายงานขายและการตลาด 13คน

8. ฝ่ายกฎหมายและกำกับดูแลการปฏิบัติการ 1คน

9. ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 2คน

10. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 2คน

11. ฝ่ายจัดซื้อและธุรการ 4คน

12. ฝ่ายปรับปรุงพัฒนากระบวนการทำงาน 1คน

ทั้งนี้ บริษัทไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญในระยะเวลา3ปีที่ผ่านมา
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นโยบายค่าตอบแทนและสวัสดิการของบุคลากร

บริษัทฯ ตระหนักดีว่า บุคลากรเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญในการผลักดันและขับเคลื่อนให้บริษัทฯ
ไปสู่ความเป็นเลิศทางธุรกิจ จึงมุ่งสรรหา พัฒนา รวมถึงดูแลพนักงานทุกคนอย่างเสมอภาค
และปฏิบัติต่อพนักงาน อย่างเป็นธรรม ให้ความสำคัญกับสวัสดิภาพและสวัสดิการของพนักงาน
เป็นหลัก เน้นการดูแลผลประโยชน์ของพนักงานให้ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสม สอดคล้องกับการจ้าง
ในตลาดแรงงาน

เพื่อตอบแทนการปฏิบัติงานตามหน้าที่ ความรับผิดชอบ จูงใจให้มีการปฏิบัติงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมขวัญกำลังใจ และเสริมสร้างฐานะความเป็นอยู่ของครอบครัวพนักงาน
ให้ดีขึ้น บริษัทฯ จึงกำหนดให้มีการประเมินค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงานเป็นประจำทุกปี
เพื่อพิจารณากำหนดการจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมครอบคลุมทุกช่วงอายุของพนักงาน
สอดคล้องกับสถานการณ์ ภาวะทางเศรษฐกิจ และสามารถแข่งขันกับตลาดในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ได้
นอกจากนี้ ในปี 2564 บริษัทฯ ได้เร ิ่มจัดให้ม ีการสำรวจความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร
เพื่อนำผลสำรวจไปใช้ในการพัฒนาการจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการให้สอดคล้องและใกล้เคียงกับควา
มต้องการและความพึงพอใจของพนักงานมากที่สุด

ทั้งนี้ เพ ื่อให ้การจ่ายค่าตอบแทนเป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม บริษ ัทฯ จึงได้ม ีการ
กำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ
จะพิจารณาค่าตอบแทนจากผลการดำเนินงาน ความสามารถในการทำกำไรในแต่ละปี และใช้ดัชนีชี้วัด
ความสำเร ็จของการปฏิบ ัต ิงาน (KPI) เป ็นเคร ื่องมือในการบริหารการจ่ายค่าตอบแทน
ตามผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานด้วย สำหรับผลตอบแทนที่พนักงานจะได้รับ แบ่งออกได้เป็น 2
ประเภทคือค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินและที่ไม่ใช่ตัวเงินหรือสวัสดิการมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

1. เงินเดือน บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายและรูปแบบการจ่ายค่าตอบให้กับพนักงาน
ตามความเหมาะสม ของภาระงานและความรับผิดชอบ มีการพิจารณาค่าตอบแทนที่ส ูงกว่า
ที่กฎหมายกำหนด สำรวจและออกแบบโครงสร้างเงินเดือน ขององค์กร (Salary Structure)
โดยอ้างอิงจากข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนในตลาดแรงงาน เพื่อให้เป็นธรรมต่อพนักงาน สอดคล้องกับ
สถานการณ์ ภาวะทางเศรษฐกิจ และสามารถแข่งขันกับบริษัทฯอื่นในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ได้ นอกจากนี้

เพื่อจูงใจให้มีการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและส่งเสริมขวัญกำลังใจของพนักงาน บริษัทฯ
ได้กำหนดให้มีการพิจารณาปรับอัตราค่าตอบแทนให้แก่พนักงานในแต่ละปี โดยพิจารณาจา
กผลการดำเนินงาน เป้าหมายและทิศทางการเติบโตของบริษัทฯ ประกอบกับผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานแต่ละบุคคลตามดัชนีชี้วัดความสำเร็จของการปฏิบัติงาน (KPI)ที่กำหนดขึ้นในแต่ละปี

2. ค่าตอบแทนพิเศษประจำปี ในปี 2564 ที่ผ่านมา บริษัทฯ จะได้เริ่มจัดให้ มีการกำหนด
เป้าหมาย ในการทำงานที่ชัดเจน กับพนักงาน ผ่านระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance
Management System) ซ ึ่งประกอบไปด ้วยด ัชน ีช ี้ว ัดความสำเร ็จของการปฏิบ ัต ิงาน (KPI)
ตั้งแต่ระดับองค์กร หน่วยงาน จนถึงระดับบุคคล เพื่อให้พนักงานเข้าใจเป้าหมาย สามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและใช้ในการพิจารณาค่าตอบแทนพิเศษประจำปี (Bonus) ให้แก่พนักงาน

3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บริษ ัทฯ ได้ม ีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ปี 2530 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการออมทรัพย์
สร้างหลักประกันให้แก่พนักงานและครอบครัว และเพื่อให้พนักงานได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ทั้งนี้
การสมัครเข้าเป็นสมาชิกของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและจำนวนเงินสะสมส่วนของพนักงานจะขึ้นอยู่กับค
วามสมัครใจของพนักงาน พนักงานสามารถเลือกแผนการลงทุนได้ตามความต้องการ และสามารถสะสม
ได้ในอัตราตั้งแต่ร้อยละ 3 ถึงร้อยละ 15 ของเงินเดือน โดยบริษัท จะจ่ายเงินสมทบให้กับพนักงาน
แต่ละรายในอัตราร้อยละ5ของเงินเดือน

4. เงินสมทบประกันสังคม

5. เงินได้ๆอื่นอันได้แก่ ค่าเบี้ยเลี้ยงค่าหารและค่าเดินทาง เป็นต้น

สวัสดิการ

1. ประกันชีว ิตและประกันสุขภาพ บริษ ัทฯ ได้จ ัดให ้ม ีประกันชีว ิตและประกันสุขภาพ
ให้แก่พนักงานทุกคน โดยพนักงานแต่ละคนจะได้รับสิทธิเข้ารักษาพยาบาลเมื่อป่วย ทั้งในกรณีฉุกเฉิน
ผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ รวมถึงได้รับสิทธิประโยชน์ในกรณีเสียชีวิตด้วย ซึ่งวงเงินประกัน
จะขึ้นอยู่กับระดับตำแหน่งงานของพนักงานแต่ละราย

2. การตรวจสุขภาพประจำปี เนื่องด้วย สุขภาพของพนักงานเป็นสิ่งที่บริษัทฯ ได้
ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง จึงได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม
ให้พนักงานสนใจดูแลสุขภาพร่างกายของตนให้สมบูรณ์และแข็งแรงอยู่เสมอ ตลอดจนรู้ถึงความเสี่ยง
ของโรคและภาวะต่างๆรวมถึงเข้าใจและสามารถป้องกันโรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต

3. กองทุนประกันสังคม อันเป็นกองทุนที่มาจากเงินประกันสังคมที่ห ักจากเงินเดือน
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ของพนักงาน ในแต่ละเดือน เงินสมทบส่วนของบริษัทและเงินสมทบของรัฐบาล เพื่อใช้ในกรณีที่
มีการเจ็บป่วย/ ได้รับอุบัติเหตุ อันมิได้มีสาเหตุมาจากการปฏิบัติงาน

4. กองทุนเง ินทดแทน อันเป็นกองทุน
ส่วนที่บร ิษ ัทเป็นผู้ออกเงินสมทบเข้ากองทุนทั้งหมด เพื่อใช ้สำหรับกรณีที่ม ีการเจ ็บป่วย/
ได้รับอุบัติเหตุอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงาน

5. เงินช่วยเหลือและสวัสดิการที่ครอบคลุมถึงครอบครัว สวัสดิการรับขวัญบุตร
เงินช่วยเหลืองานศพ เงินช่วยเหลือค่าพวงหลีดเคารพศพ และเงินค่าเจ้าภาพงานศพ ซึ่งครอบคลุมถึง
พนักงานบิดามารดาของพนักงานคู่สมรสและบุตรของพนักงาน เป็นต้น

6. กิจกรรมพิเศษ บริษ ัทฯ ให ้ความสำคัญกับความผูกพันของพนักงาน
และความสุขในการทำงาน เป็นอันดันแรก จึงมีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและสร้างความสัมพันธ์อันดี
ผ่อนคลายความเครียดจากการทำงาน เพิ่มโอกาสให้พนักงานได้ทำความรู้จักกับพนักงานต่างแผนก
ทั้งระหว่างพนักงานด้วยกันเอง และระหว่างผู้บริหารกับพนักงาน อันจะนำมาซึ่งวัฒนธรรมที่แน่นแฟ้น
มีบรรยากาศในการทำงานที่ด ี และความแข็งแรงขององค์กร เช ่น กิจกรรมปีใหม่
กิจกรรมท่องเที่ยวประจำปีบริษัท (CompanyOutingTrip)ตรุษจีนสงกรานต์ เป็นต้น

นโยบายการพัฒนาบุคลากร

บริษ ัทฯ เช ื่อว ่า บ ุคลากร คือ รากฐานสำคัญที่จะทำให ้องค์กรเติบโตได้อย่างยั่งย ืน
จ ึง ม ุ่ง เ น ้นพ ัฒนากลย ุท ธ ์ใ น ก า รบ ร ิห า ร จ ัด ก า รท ร ัพย าก รบ ุคคล ใ นท ุก ก ร ะ บ วนกา ร
ตั้งแต่การรับสมัครและคัดเลือกพนักงาน การบริหารผลการปฏิบัต ิงาน การพัฒนาพนักงาน
การพัฒนาภาวะผู้นำ การรักษาพนักงานให้อยู่ก ับองค์กร และความก้าวหน้าในเส้นทางอาชีพ
ตลอดจนการ ใ ช ้ป ร ะ ย ุกต ์ใ ช ้เ ทค โ น โ ลย ีก ับก ร ะ บวนการปฏ ิบ ัต ิง าน ใ นหลายๆข ั้น ตอน
เพื่อให้พนักงานสามารถทำงานกับบริษัทฯ ได้อย่างมีความสุข และสามารถปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ มีรายละเอียดที่สำคัญในด้านต่างๆดังนี้

1. กระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร(SelectionandRecruitment)

บริษ ัทฯ ตระหนักดีว ่า ภาพลักษณ์ขององค์กรเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งสู่ความสำเร็
จขององค์กร ที่สามารถช่วยดึงดูดพนักงานใหม่และรักษาพนักงานเก่าให้อยู่ก ับองค์กรได้
จ ึงมีการประชาสัมพันธ์ข ้อมูล นำเสนอภาพลักษณ์ที่ด ีขององ์กร รวมถึงนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล อันได้แก่ ว ัฒนธรรมองค์กร บรรยากาศในการทำงาน เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย
ได้ทราบและเข้าใจข้อมูลที่ถูกต้องพร้อมที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทฯ

ในปี 2564 บริษัทฯ จึงได้เริ่มจัดให้มีโครงการ PROUD Onboarding Programme
เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับพนักงานที่เข้าใหม่ โดยเริ่มตั้งแต่การปฐมนิเทศ (Orientation)
ให้ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กร ภาพรวมองค์กร ภาพรวมด้านธุรกิจตั้งแต่การก่อสร้าง
จนถึงการขายและโอน รวมถึงจัดให้ม ีการสอนหน้างาน (On the job training)
โดยหัวหน้างานหรือพี่เลี้ยงในการทำงาน เพื่อพัฒนาและช่วยให้พนักงานใหม่ สามารถปรับตัว
เข้ากับวัฒนธรรมองค์กรได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น

2. การบริหารผลการปฏิบัติงานการให้รางวัลและชื่นชมพนักงาน(Performance
Management,RewardingandRecognition)

ในปี 2564บริษัทฯ ได้ริเริ่มพัฒนาและประยุกต์ใช้ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance
Management System: PMS) เข้ากับองค์กร โดยเริ่มตั้งแต่การกำหนดดัชนี้ตัวชี้ว ัดความสำเร็จ
ของการปฏิบัติงาน (Key Performance Indicator: KPI) ร่วมกับพนักงานแต่ละราย เพื่อกำหนดเป้าหมาย
และบริการการทำงานของพนักงานแต่ละรายให้ชัดเจน และเพื่อให้ผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน
มีความยุติธรรม มีความโปร่งใส ชัดเจนและเป็นที่ยอมรับ ทั้งนี้ นอกจากการบริหารผลการปฏิบัติงาน
ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานตามดัชนี้ตัวชี้วัดดังกล่าวแล้ว การประเมินพฤติกรรมของพนักงาน
ก็เป็นเรื่องที่บริษัทฯ เล็งเห็นและให้ความสำคัญเช่นเดียวกัน จึงได้ดำเนินการจัดกิจกรรมและโครงการ
เพื่อส่งเสริมการบริหารผลการปฏิบัติงานอาทิเช่น

◆ การประเมินผลย้อนกลับระหว่างปี ( Mid-Year Performance Review) เพื่อให้พนักงานสามารถ
เข้าใจจุดแข็ง-จุดอ่อนของตนเองและสามารถพัฒนาผลการปฏิบัติงานของตนเองได้ก่อนที่จะถึง
การประเมินผลประจำปี

◆ การให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) ระหว่างหัวหน้างานและผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้พนักงาน
ทราบถึงจุดที่ตนเองต้องพัฒนาเพื่อก้าวไปสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นในอนาคต ซึ่งจะเป็นสิ่งที่ช่วย
สร้างแรงจูงใจให้พนักงานต่อไป

◆ การสร้างวัฒนธรรมองค์กร (Way of Working) เพื่อให้พนักงานมีความภาคภูมิใจ
ที่ได้เป็นพนักงานของบริษัทฯ ตระหนักถึงคุณภาพของสินค้าและบริการ เห็นความสำคัญของลูกค้า
และคำนึงถึงผลลัพธ์ของการปฏิบัติงานในทุกขั้นตอน การคิดริเริ่มสิ่งใหม่ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย
ที่ใหญ่ขึ้น รวมถึงเพื่อส่งเสริมเรื่องความซื่อสัตย์ต่อตนเอง ต่องานและต่อบริษัทฯ ด้วย

3. การพัฒนาบุคลากร(PeopleDevelopment)

บริษ ัทฯ มีความมุ่งม ั่นและตั้งใจที่จะสร ้างพนักงานที่ม ีค ุณภาพ เพื่อสร ้างความสามารถ
ในการแข่งขัน และการเจริญเติบโต อย่างยั่งยืน จึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาความสามารถ
ของพนักงาน ในทุกด้าน สำหรับพนักงานทุกระดับและในทุกช่วงเวลาของการทำงาน จึงได้จัดให้
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มีการพัฒนาพนักงานให้ม ีพฤติกรรม สอดคล้องกับว ัฒนธรรมขององค์กร การพัฒนาความรู้
และทักษะในการปฏิบัติงานหรือบริหารงาน ได้อย่างมืออาชีพและมีประสิทธิภาพ การพัฒนาทักษะ ความรู้ใหม่ๆ
เพื่อให้พนักงานก้าวทันต่อความเปลี่ยนแปลง มีศักยภาพความพร้อม ที่จะตอบโจทย์ธุรกิจ ที่ท้าทาย
ทั้งในปัจจ ุบ ันและในอนาคต สามารถนำความรู้ ท ี่ได ้มาใช ้ก ับการปฏิบ ัต ิงาน
หรือปรับปรุงกระบวนการปฏิบ ัต ิงานของบริษ ัทฯ ให้ด ีย ิ่งข ึ้น ทั้งนี้ในปี 2564 ที่ผ ่านมา บริษ ัทฯ
ได้จัดให้มีการดำเนินการดังนี้

◆ โครงการ PROUD Onboarding Programme ที่จัดขึ้นเพื่อดูแลพนักงานใหม่ เป็นระยะเวลา 4
เดือน นับตั้งแต่วันเริ่มงานจนสิ้นสุดระยะทดลองงาน โดยพนักงานใหม่จะได้รับการดูแล จากพี่เลี้ยง
และทีมงาน ทั้งในเรื่องงานและเรื่องอื่นๆ เพื่อให้พนักงานได้รับความรู้ที่จำเป็นในการทำงาน
เสริมสร้างทักษะ สร้างความมั่นใจให้พนักงานใหม่ และเพื่อให้พนักงานสามารถปรับตัวเข้ากับ
วัฒนธรรม ขององค์กรได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

◆ การพัฒนาภาวะผู้นำ (Leadership Development) เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กร จะสามารถเติบโต
ได้อย่างยั่งยืน โดยในปี 2564 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จัดให้มีโปรแกรมการพัฒนาผู้บริหาร
ในแต่ละระดับ โดยเน้นที่การวางแผน กำหนดกลยุทธ์และการบริหารทีม เพื่อเตรียมความพร้อม
ของผู้บริหารในองค์กร ทั้งในด้านธุรกิจและการบริหารจัดการบุคลากร

◆ โครงการสร้างแบรนด์อย่างเข้าใจและใส่ใจแบรนด์ (Corporate and product branding)
เป็นโครงการที่จ ัดขึ้นเพื่อให้ความรู้และสร้างความตระหนักในความสำคัญของแบรนด์ให้กับ
พนักงาน โดยโครงการนี้มีการนำเอาวิทยากรเชี่ยวชาญจากภายนอกมาให้ความรู้ด้วย เพื่อให้
พนักงาน สามารถสร้างสรรค์ผลงานและสื่อสารแบรนด์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

◆ โครงการบริหารและฝึกอบรมความรู้ในองค์กร (In-House Training) เป็นโครงการ
ที่ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ของพนักงานในด้านต่างๆ เพื่อให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจ
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมในแต่ละตำแหน่งงาน โดยมุ่งเน้นการปรับแนวคิด
ทัศนคติและวิธีการทำงานของพนักงาน ให้สามารถรองรับกับสภาพแวดล้อมที่มีความไม่แน่นอน
เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทจะยังคงความสามารถในการแข่งขันและสามารถเติบโตได้อย่างมั่นคง
ทั้งนี้ ภายใต้โลกธุรกิจและเทคโนโลยีที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว รวมถึงความท้าทาย
ในยุคดิจิทัลแบบ New normal ทำให้องค์กรต้องปรับตัว ตระหนักถึงรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย
ตอบโจทย์ทั้ง Life style ของคนยุคใหม่และตอบโจทย์ยุคการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา
(COVID-19) ในปี 2564 ที่ผ่านมา บริษัทฯ จึงได้มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรผ่านทาง
หลักสูตรอบรมออนไลน์ ซึ่งสามารถลดข้อจำกัดในเรื่องของเวลาและสถานที่ได้ หลักสูตรที่บริษัทฯ
ได้จัดให้มีขึ้น อาทิ

◦ การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินโครงการอสังหาริมทรัพย์ Cash Flow (RE121)
สำหรับสายงาน พัฒนาธุรกิจและกลยุทธ์

◦ Company Secretary Program (CSP) สำหรับสายงานกฎหมายและกำกับดูแลการปฏิบัติการ

◦ ADMD Product Knowledge Training สำหรับสายงานพัฒนาธุรกิจและกลยุทธ์ การขาย
และการตลาด

◦ ADOBE AFTER EFFECTS สำหรับสายงานการขายและการตลาด

◦ หลักการการประเมินราคางานก่อสร้างเบื้องต้น สำหรับสายงานพัฒนาโครงการ การพัฒนา
ธุรกิจ และกลยุทธ์ การปรับปรุงพัฒนากระบวนการทำงาน

◦ TLCA PacRim L&D HR Scholarship สำหรับสายงานทรัพยากรบุคคล

◦ Getting to Yes

◦ ความไม่ประมาท.. ตรองอย่างน้อย วันละครั้ง

◦ PDPA แนวทางและการปรับใช้นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในองค์กร

4. การสร้างความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร(EmployeeEngagement)

ความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร และความสุขในการทำงานของพนักงาน
นำมาซึ่งผลดีในหลายๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลดอัตราการลาออกของพนักงาน การสร้างผลงาน
ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงขึ้น การมุ่งมั่นทุ่มเทในการทำงานและการบริการลูกค้า บริษัทฯ จึงได้จัด
ให้มีกิจกรรม สร้างเสริม ความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานขึ้น เพื่อส่งเสริมให้พนักงานได้พบปะ
และทำความรู้จ ักกัน รวมถึงได้มีการสำรวจความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร (Employee
Engagement Survey) เพื่อเป็นช่องทางในการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของพนักงาน
และนำมาใช้ประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์การบริหารจัดการองค์กรและทรัพยากรบุคลทั้งในระยะสั้น
และระยะยาว

5. การใช้เทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานทรัพยากรบุคคล(DigitalHR)

โลกยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว ซึ่งเป็นผลมาจากการพัฒนา
อย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยี ด ้วยเหตุน ี้ งานบริหารทรัพยากรบุคคลของบริษ ัทฯ
ได้ตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลง จึงได้ริเริ่มมีการนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ในการทำงาน
เพื่อให้เกิดความสะดวกสบายแก่พนักงาน สามารถตอบสนองและให้ข้อมูลแก่พนักงานทุกระดับ
ได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง รวมไปถึงลดขั้นตอนการทำงานและลดการใช้ทรัพยากรขององค์กร เช่น
กระดาษหรือการจัดเก็บเอกสาร เป็นต้นทั้งนี้ในปีที่ผ่านมาได้มีการดำเนินการดังนี้

◆ การพัฒนาระบบ ESS เพื่อให้พนักงานสามารถเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็นได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
โดยเริ่มจากการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในเรื่องของการบริหารจัดการเวลา การจัดการงานเอกสาร
ที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายทรัพยากรบุคคล โดยระบบที่บริษัทฯ พัฒนาขึ้น ได้คำนึงถึงความง่าย
ในการใช้งานของผู้ใช้งานทุกระดับ (User-Friendly) การใช้งานที่ สามารถใช้งาน ได้ทุกที่ทุกเวลา
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ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและสมาร์ทโฟน การลดการใช้ทรัพยากร ของบริษัทฯ ลดการใช้กระดาษ
ในกระบวนการ (Paperless) รวมถึงการประหยัด ต้นทุนในการทำงานได้สูงที่สุด

6. ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

รายชื่อผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมการทำบัญชี หัวหน้างาน
ตรวจสอบภายใน เลขานุการบริษัท และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)
มีรายชื่อดังนี้

1. นางสาวบุษบง พันธุ์สวัสดิ์ ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานการเงินและบัญชี
รับผิดชอบสูงสุดในสายการเงินและบัญชี และเป็นผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี ดังมี รายละเอียด
ประวัติ ปรากฏในเอกสารแนบ

2. บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จำกัด ผู้ให้บริการตรวจสอบภายในทำหน้าที่
ตรวจสอบภายในของบริษัท ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมครั้งที่
5/2564 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 โดยมีความเห็นว่าเป็นผู้ให้บริการ ที่มีประสบการณ์
ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน ดังมีรายละเอียดประวัติปรากฏในเอกสารแนบ

3. นางสาวนิตยา เมทินีวัฒนาวงศ์ ดำรงตำแหน่ง กฎหมายและเลขานุการบริษัท
และได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งที่ 9/2564 วันที่ 8 พฤศจิกายน
2564 ให้ดำรงตำแหน่ง เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่รับผิดชอบการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท
และการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รวมถึงให้คำแนะนำ แก่คณะกรรมการบริษัท ในการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ติดตามและประสานงาน ให้มีการปฏิบัติตามมติค
ณะกรรมการบริษัท อีกทั้งเก็บรักษาเอกสารสำคัญของบริษัทตามข้อกำหนดกฎหมาย อาทิ
ทะเบียนกรรมการ รายงานประจำปีของบริษัท รายงานการมีส่วนได้เสียและการถือครอง
หลักทรัพย์ที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการ
บริษัท เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนการเปิดเผย
ข้อมูลและสารสนเทศยังหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่กำหนด นอกจากนี้
ยังทำหน้าที่เป็นหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance) เพื่อกำกับดูแล

การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานทางการที่กำกับดูแลการประกอบธุรกิจของบริษัท
ดังมีรายละเอียดประวัติปรากฏในเอกสารแนบ

ทั้งนี้ บริษัทยังมีแผนกนักลงทุนสัมพันธ์ โดยมี นางสาวบุษบง พันธุ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการอาวุโส
สายงานการเงิน และบัญชี ทำหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลทั่วไป
ให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ในการลงทุน
ผ่านช่องทางเว็บไซต์บริษัท ในหัวข้อ “ข้อมูลนักลงทุนสัมพันธ์” เพื่อให้ผู้สนใจ สามารถศึกษาข้อมูล
ได้โดยสะดวกกรณีที่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัย และต้องการสอบถาม
สามารถติดต่อมายัง

แผนกนักลงทุนสัมพันธ์
โทรศัพท์ 02-035-0999
Email: ir@proudrealestate.co.th
ผ่านเว็บไซต์บริษัท
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รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ



1. สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

ในปี 2564 คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับทีมผู้บริหาร เมื่อ
วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เพื่อร่วมกำหนดทิศทางและแนวทางในการดำเนินธุรกิจในช่วง 3-5 ปี
พร้อมทั้งพิจารณาแผนธุรกิจใหม่และงบประมาณเพื่อพัฒนาโครงการใหม่ของบริษัท

1.1การสรรหาพัฒนาและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการ

ในการสรรหาและคัดเล ือกบุคคลที่เหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการของกลุ่มบริษ ัท
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะทำหน้าที่พิจารณาคัดเลือก และกลั่นกรองบุคคล
ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามข้อบังคับของบริษัท โดยสรุปดังนี้

1. พิจารณาความเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ความเชี่ยวชาญ ความเป็นมืออาชีพ มีภาวะการเป็นผู้นำ
มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส รวมทั้งมีความสามารถ
ในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ

2. พิจารณา Board Skill Matrix โดยคำนึงถึงความเหมาะสมในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถ
และคุณสมบัติเฉพาะในด้านต่างๆ ที่หลากหลาย ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อธุรกิจ โดยไม่จำกัด
หรือแบ่งแยกเพศและเชื้อชาติหรือความแตกต่างใดๆ เพื่อให้ได้องค์ประกอบ คณะกรรมการบริษัท
ที่มีความสมบูรณ์และเป็นประโยชน์สูงสุด

3. ตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อ โดยสอบถามไปยัง ก.ล.ต. รวมถึงตรวจสอบ
การมีส่วนได้เสียและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ซึ่งบุคคลนั้นอาจมีกับบริษัท

4. กรณีคัดเลือกกรรมการอิสระ จะพิจารณาตามเกณฑ์คุณสมบัติ ของกรรมการอิสระ ซึ่งบริษัท
ได้กำหนดนิยาม กรรมการอิสระให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของ ก.ล.ต. มี 9 ข้อ ดังนี้

1). ถือหุ้นบริษัทไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวม
การถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

2). ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่ได้เงินเดือน
ประจำ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว มาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 2 ปี

3). ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายของกรรมการ
รายอื่น ผู้บริหารบริษัท ผู้ถือรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอ
ให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

4). ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวาง การใช้
วิจารณญาณ อย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจ ควบคุม
ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว มาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 2 ปี

5). ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือ
หุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจาก การมีลักษณะ
ดังกล่าว มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

6). ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย
หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท และไม่เป็น
ผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่
จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี

7). ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8). ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท
หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน
ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิ
ออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขัน
ที่มีนัย กับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

9). ไม ่ม ีล ักษณอื่นใดที่ทำให้ไม ่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงาน
ของบริษัท

5. กรณีตำแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากออกตามวาระ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอชื่อ
บุคคล เพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการทุกปี เพื่อนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาต่อไป
ทั้งนี้ ในการเลือกตั้งกรรมการจะใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และผู้ถือหุ้น
มีสิทธิเลือกตั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการได้ไม่เกินจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้ง
ในครั้งนั้น โดยจะแบ่งคะแนนเสียงไม่ได้ และให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงทั้งหมดที่ตน มีอยู่เลือกบุคคล
ที่ได้รับการเสนอชื่อ เป็นกรรมการทีละคน โดยบุคคลซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมา
เป ็นผ ู้ได ้ร ับการเล ือกต ั้ง เป ็นกรรมการเท ่าก ับจำนวนกรรมการท ี่จ ะ เล ือกต ั้ง ในคร ั้งน ั้น
ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากัน อันจะทำให้
เกินจำนวนกรรมการ ที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่ง
เป็นเสียงชี้ขาด เพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น
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6. กรณีกรรมการลาออกหรือตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึง คราวออกตามวาระ
คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน จะสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
ตามหลักเกณฑ์ข้างต้น เพื่อนำเสนอยังคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ ในที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท โดยต้องมีมติไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่เหลืออยู่

การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการสรรหา ผู้บริหารสูงสุด
ในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะพิจารณา
กลั่นกรอง คุณสมบัต ิ ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ที่เป ็นประโยชน์
ต่อการดำเนินงานของบริษัท และให้ความเห็นชอบคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนนำเสนอ คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาอนุมัติ นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ยังมีหน้าที่ในการสรรหา
ผู้บริหารสูงสุด ของกลุ่มบริษัท โดยจะพิจารณาจากผู้บริหารของบริษัทที่มีความรู้ ความสามารถ
และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท และนำเสนอยังคณะกรรมการบริษัท
และคณะกรรมการกลุ่มบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

การพัฒนากรรมการ

สำหรับกรรมการที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ บริษัทจัดให้มีการปฐมนิเทศ เพื่อให้กรรมการใหม่รับทราบ
ลักษณะธุรกิจ แนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง อาทิ โครงสร้างผู้ถือหุ้น
โครงสร้างการจัดการ ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และโครงการก่อสร้างที่สำคัญของบริษัท
ตลอดจนแนวปฏิบ ัต ิในการกำกับดูแลกิจการที่ด ี กฎหมาย กฎระเบ ียบที่เก ี่ยวข ้อง
เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ โดยมีประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้บรรยาย
สรุปข้อมูลดังกล่าว และเลขานุการบริษัทเป็นผู้จัดเตรียมเอกสารสำคัญได้แก่ข้อบังคับบริษัทระเบียบบริษัท
หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มบริษัท กฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อย รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริษัทที่ผ่านมารายงานประจำปี เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทให้ความสำคัญต่อการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่
ของคณะกรรมการบริษัท และหลักสูตรอื่นๆ ที่ส่งเสริมพัฒนาความรู้ความสามารถให้กับกรรมการ
อย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งยังช่วยให้กรรมการเข้าใจธุรกิจ สามารถปฏิบัติหน้าที่และกำกับดูแลบริษัท
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ ด้านธรรมาภิบาล การบริหารจัดการความเสี่ยง การควบคุมภายใน
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท เป็นต้น ทั้งนี้ กรรมการส่วนใหญ่ได้ผ่านการฝึกอบรม
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังรายละเอียดปรากฏในประวัติกรรมการ

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

บริษัทมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ทั้งแบบรายคณะ รายบุคคล
และประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการ ร่วมกัน
พิจารณาผลงาน ปัญหา และอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา โดยแบ่งการประเมินเป็น 4 แบบ
ประกอบด้วย

1. แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท

2. แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย รายคณะ

3. แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท รายบุคคล

4. แบบประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะนำสรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานมาวิเคราะห์ เพื่อพิจารณา
ปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานให้เหมาะสมและสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อไป
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ลำดับ คณะกรรมการชุดย่อย คะแนน(ร้อยละ)คะแนนเต็ม4

1. คณะกรรมการตรวจสอบ 3.91

2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 3.53

แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยคำถาม4หัวข้อ ได้แก่

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ

2. การประชุมคณะกรรมการ

3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

4. เรื่องอื่นๆ เช่น ความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ การพัฒนาตนเอง ของกรรมการ
และผู้บริหาร เป็นต้น

สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ3.72(คะแนนเต็ม4)

แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยรายคณะประกอบด้วยคำถาม3หัวข้อ ได้แก่

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการชุดย่อย

2. การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย

3. การปฏิบัติตามอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย

ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยรายคณะสรุปได้ดังนี้

แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทรายบุคคลประกอบด้วยคำถาม3หัวข้อ ได้แก่

1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ

2) การประชุมของคณะกรรมการ

3) บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทรายบุคคลมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ3.76
(คะแนนเต็ม4)

แบบประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารประกอบด้วยคำถาม10หัวข้อ ได้แก่

1) ความเป็นผู้นำ

2) การกำหนดกลยุทธ์

3) การปฏิบัติตามกลยุทธ์

4) การวางแผนและปฏิบัติทางการเงิน

5) ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ

6) ความสัมพันธ์กับภายนอก

7) การบริหารงานและความสัมพันธ์กับพนักงาน

8) การสืบทอดตำแหน่ง

9) ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ

10)คุณลักษณะส่วนตัว

สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทรายบุคคลมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ3.76
(คะแนนเต็ม4)
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1.2การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

สรุปการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทณวันที่ 31ธันวาคม2564ดังนี้

รายชื่อกรรมการ ตำแหน่ง
การประชุม

คณะกรรม
การบริษัท

สามัญผู้ถือ
หุ้นประจำปี

นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ

กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการบริษัท/
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/
ประธานคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

11/11 1/1

นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม
กรรมการ/รองประธานกรรมการ/
ประธานคณะกรรมการบริหาร

10/11 1/1

นายพสุลิปตพัลลภ
กรรมการ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
/กรรมการบริหาร

11/11 1/1

นางสาวพราวพุธลิปตพัลลภ กรรมการ/กรรมการบริหาร 11/11 1/1

นายอนุชาสิหนาทกถากุล กรรมการ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 11/11 1/1

นางสาวอัญชลีบุญทรงษีกุล กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ 11/11 1/1

นายแดนศรมณี(1) กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ 9/10 1/1

นายภูมิพัฒน์สินาเจริญ กรรมการ/กรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 11/11 1/1

หมายเหตุ
(1) คณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งที่ 1/2564 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติแต่งตั้ง นายแดน ศรมณี เป็นกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ

โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป แทนนายไพสิฐ แก่นจันทน์ ซึ่งลาออกโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

ค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้พ ิจารณากลั่นกรองค่าตอบแทน
ของคณะกรรมการบริษ ัท และคณะกรรมการชุดย่อย ก่อนนำเสนอยังคณะกรรมการบริษ ัท
พิจารณาเห็นชอบให้นำเสนอยังผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

ทั้งน ี้ บร ิษ ัทได ้กำหนดอัตราค่าตอบแทนกรรมการที่เป ็นตัวเง ิน ได ้แก ่ ค ่าเบ ี้ยประช ุม
ค่าตอบแทนตามผลการดำเน ินงานของบริษ ัท ได ้แก ่ บำเหน็จกรรมการ อย่างไรก็ดี
บริษัทไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นที่ไม่เป็นตัวเงิน

การกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนนั้น บริษ ัทคำนึงถึงความเหมาะสม
และปัจจัยอื่นประกอบด้วย1)แนวปฏิบัติในอุตสาหกรรม2)ผลประกอบการและขนาดของธุรกิจ3)ความรู้
ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการ 4) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ 5)
ผลการปฏิบัติงานของกรรมการ โดยกำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้มีระดับที่เหมาะสม เป็นธรรม
สามารถจูงใจและร ักษากรรมการที่ม ีค ุณภาพไว้ได ้ นอกจากนี้ การจ่ายบำเหน็จกรรมการ
จะต้องสอดคล้องกับการปันผลแก่ผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ยังมีหน้าที่พิจารณากลั่นกรอง
กำหนดรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาอนุมัติ รวมทั้งการพิจารณากรอบอัตราโบนัสและอัตราการขึ้นเงินเดือนประจำปีของพนักงาน
โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทสภาวะเศรษฐกิจ และความสามารถในการแข่งขัน

ที่ประช ุมสามัญผู้ถ ือห ุ้นประจำปี 2564 เมื่อว ันที่ 19 เมษายน 2564 มีมติอนุม ัติ
ให้คงอัตราค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้ 1. ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการ
ชุดย่อยจ่ายตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุมดังนี้

ค่าเบี้ยประชุมปี 2564

ประธาน กรรมการ

การประชุมคณะกรรมการบริษัท 15,000บาท 12,000บาท

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 15,000บาท 12,000บาท

การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 15,000บาท 12,000บาท

2. ไม่มีการจ่ายบำเหน็จให้แก่กรรมการเนื่องจากบริษัทมีผลประกอบการขาดทุน
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รายละเอียดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี2564
สรุปได้ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการ

ค่าเบี้ยประชุม
บำเหน็จ
กรรมการ
จากผล

การดำเนิน
งาน ปี2563

รวมคณะ
กรรมการ
บริษัท

คณะ
กรรมการ
ตรวจสอบ

คณะ
กรรมการ
บริหาร

คณะ
กรรมการ
สรรหาและ
พิจารณา
ค่าตอบแทน

1.นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ 165,000.00 75,000.00 - 15,000.00 - 255,000.00

2.นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม 120,000.00 - - - - 120,000.00

3.นายพสุลิปตพัลลภ 132,000.00 - - 12,000.00 - 144,000.00

4.นางสาวพราวพุธลิปตพัลลภ 132,000.00 - - - - 132,000.00

5.นายอนุชาสิหนาทกถากุล 132,000.00 - - 12,000.00 - 144,000.00

6.นางสาวอัญชลีบุญทรงษีกุล 132,000.00 60,000.00 - - - 192,000.00

7.นายแดนศรมณี(1) 108,000.00 48,000.00 - - - 156,000.00

8.นายภูมิพัฒน์สินาเจริญ 132,000.00 - - - - 132,000.00

หมายเหตุ (1)คณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งที่ 1/2564วันที่ 22กุมภาพันธ์ 2564มีมติแต่งตั้งนายแดนศรมณี

เป็นกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 23กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไปแทนนายไพสิฐ แก่นจันทน์

ซึ่งลาออกโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1มกราคม2564 เป็นต้นไป

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทที่ลาออกระหว่างปี2564

- ไม่มี -
1.3การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

คณะกรรมการบริษัทมีกลไกในการกำกับดูแลที่ทำให้สามารถควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดช
อบการดำเนินงานของบริษัทย่อย เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท โดยการแต่งตั้ง
ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทไปเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อย เพื่อร่วมบริหารจัดการ
ทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ ทั้งนี้ การแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงของบริษัทดังกล่าว
จะต้องได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

นอกจากนี้ บ ุคคลที่ได ้ร ับแต่งตั้งจากบริษ ัทต้องดูแลให ้บร ิษ ัทย่อยมีข ้อบังคับ
ในเรื่องการทำรายการ เกี่ยวโยง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการทำรายการสำคัญอื่นใด
ของบริษ ัทดังกล่าวให้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ที่เก ี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูล
และการทำรายการข้างต้นในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัท รวมถึงต้องกำกับดูแล
ให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยให้บริษัทสามารถตรวจสอบ และรวบรวม
มาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันกำหนดด้วย

ทั้งนี้ บร ิษ ัทไม่ม ีข ้อตกลงระหว่างบริษ ัทกับผู้ถ ือหุ้นอื่น (Shareholders’ Agreement)
ในการบริหารจัดการบริษัทย่อย และบริษัทไม่มีการประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding
Company)

1.4 การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

บริษ ัทให ้ความสำคัญในเร ื่องการกำกับดูแลกิจการที่ด ี และจรรยาบรรณทางธุรกิจ
ของกลุ่มบริษัท โดยได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องไว้ในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
และจรรยาบรรณทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทพร้อมทั้งส่งเสริมให้เกิดการนำไปปฏิบัติจริง

นอกจากนี้ บริษัทได้ติดตามเพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี อีก 4
ประเด็นได้แก่

1.การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทมีนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดว่าในกรณีที่กรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงานต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์หรือรายการที่เกี่ยวโยงกันในกิจการ
ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท
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นอกจากนี้ ในการประช ุมคณะกรรมการบริษ ัท หรือคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ
ให ้กรรมการรายงานการม ีส ่วนได ้เส ียอย ่างน ้อยก ่อนการพ ิจารณาระเบ ียบวาระการประช ุม
และบันทึกไว้ในรายงานการประชุม กรรมการที่มีส่วนได้เสียดังกล่าวไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ
และให้งดเว้นจากการมีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาในระเบียบวาระนั้น

2.การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษ ัทมีนโยบายและจรรยาบรรณให้กรรมการ ผู้บร ิหาร และบุคลากรของบริษ ัท
รักษาความปลอดภัย และความลับของข้อมูล และห้ามใช้ข ้อมูลภายในที่ม ีสาระสำคัญของบริษัท
ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น รวมทั้ง การซื้อขายหลักทรัพย
์ของบริษัทโดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้

1)บริษัทกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่รายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทที่ถืออยู่
ในนามตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงานก.ล.ต.”)ตามมาตรา59แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ.2535และประกาศที่เกี่ยวข้องและส่งสำเนารายงานให้แก่บริษัท

2)บริษ ัทกำหนดให้กรรมการ ผู้บร ิหาร และพนักงาน มีหน้าที่รายงาน การเปลี่ยนแปลง
การถือครองหลักทรัพย์ ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วัน นับจากวันที่ม ีการเปลี่ยนแปลง
การถือครองหลักทรัพย์ และให้แจ้งให้เลขานุการบริษัทรับทราบเพื่อจัดทำบันทึก การเปลี่ยนแปลง
และสรุปจำนวนหลักทรัพย์ ของกรรมการและผู้บริหารเป็นรายบุคคล เพื่อนำเสนอให้แก่
คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมครั้งถัดไป

3)กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานห้ามนำข้อมูลงบการเงิน หรือข้อมูลอื่นที่ม ีผลกระทบ
ต ่อราคาหล ักทร ัพย ์ของบร ิษ ัท ไป เป ิด เผยแก ่บ ุคคลภายนอกหร ือผ ู้ท ี่ม ิได ้ม ีส ่วน เก ี่ยวข ้อง
และห้ามทำการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วง 1 เดือน ก่อนที่ข้อมูลงบการเงินหรือข้อมูลอื่นที่มีผลกระทบ
ต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษ ัทจะเผยแพร่ต ่อสาธารณชน และต้องไม ่ซ ื้อขายหลักทรัพย์
จนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24ชั่วโมงนับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณะทั้งหมดแล้ว

4 )บร ิษ ัทจ ะ เป ิด เผยผลการดำ เน ินงานและข ้อม ูลข ่าวสารท ี่เ ป ็นสาร ะสาค ัญซ ึ่งม ีผล
ต่อการเปลี่ยนแปลง ราคาของหลักทรัพย์และม ีผลกระทบต่องบการเง ินของบริษ ัทภายใน 45
วันนับจากวันสิ้นไตรมาสและ60วันนับจากวันสิ้นงวดบัญชี

3.การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษ ัทมีนโยบายต่อต้านการทุจร ิตคอร์ร ัปช ั่นทุกร ูปแบบ โดยกรรมการ ผู้บร ิหาร
และพนักงานทุกค นจะไม่เข้ามีส่วนเกี่ยวข้อง หรือมีส่วนร่วมในการทุจริตคอร์รัปชั่นใด ๆ จะไม่ติดสินบน
หรือรับสินบนหรือแสวงหาประโยชน์ใด ๆ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรมอันดีในทุกรูปแบบ
ไม่ว่าโดยทางตรง หรือทางอ้อม และจัดให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น
อยู่เป็นประจำดังนั้นบริษัทจึงมีแนวทางปฏิบัติสำหรับนโยบายและจรรยาบรรณดังต่อไปนี้

1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับต้องปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่น โดย
จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือมีส่วนร่วมกับการทุจริตคอร์รัปชั่นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

2. พนักงานของบริษัททุกระดับจะต้องตระหนักว่าการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ใน
วัฒนธรรมองค์กรของบริษัท

3. พนักงานผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนร่วมกับการทุจริตคอร์รัปชั่นจะต้องได้รับโทษทางวินัย
และตามกฎหมาย

4. หากพนักงานคนใดพบเห็นการกระทำที่อาจเข ้าข ่ายทุจร ิตคอร์ร ัปชั่นที่เก ี่ยวข้องกับบริษ ัท
พนักงานจะต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ บริษัทจะเก็บเรื่องการแจ้งเบาะแสและชื่อของผู้แจ้งไว้เป็นความลับเพื่อความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของผู้แจ้งเบาะแส

4.การแจ้งเบาะแส(Whistleblowing)

บริษัทมีนโยบายและจรรยาบรรณเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแส คือ หากพนักงานคนใดพบเห็น
การกระทำที่อาจเข ้าข ่ายทุจร ิตคอร์ร ัปช ั่น ที่เก ี่ยวข้องกับบริษ ัท พนักงานจะต้องแจ้ง
ให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ บริษัทจะเก็บเรื่องการแจ้งเบาะแสและชื่อของผู้แจ้งไว้เป็นความลับเพื่อความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของผู้แจ้งเบาะแส
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ลำ
ดับ

รายชื่อ ตำแหน่ง

จำนวนหุ้นของPROUD

31ธ.ค.63 31ธ.ค.64
เพิ่ม/ลด
ระหว่างปี
2564

1. นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ

กรรมการอิสระ /

ประธานคณะกรรมการบริษัท/

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

/ประธานคณะกรรมการสรรหา

และพิจารณาค่าตอบแทน

- - -

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - -

2. นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม
กรรมการ/รองประธานกรรมการ

/ประธานคณะกรรมการบริหาร
- - -

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - -

3. นายพสุลิปตพัลลภ

กรรมการ/กรรมการบริหาร /

กรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน

226,046,445 226,046,445 -

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - -

4. นางสาวพราวพุธลิปตพัลลภ กรรมการ/กรรมการบริหาร 226,046,444 226,046,444 -

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - -

5. นายอนุชาสิหนาทกถากุล
กรรมการ/กรรมการสรรหา

และพิจารณาค่าตอบแทน
- - -

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - -

6. นางสาวอัญชลีบุญทรงษีกุล
กรรมการอิสระ /

กรรมการตรวจสอบ
- - -

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - -

7. นายแดนศรมณี(1)
กรรมการอิสระ /

กรรมการตรวจสอบ
N/A - -

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ N/A - -

8. นายภูมิพัฒน์สินาเจริญ
กรรมการ/กรรมการบริหาร/

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- 3,222,900 3,222,900

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - -

การถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการข้อมูลณวันที่ 31ธันวาคม2564

หมายเหตุ: N/Aหมายถึง ไม่มีข้อมูล เนื่องจากกรรมการได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งในระหว่างปี 2564

(1) คณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งที่ 1/2564วันที่ 22กุมภาพันธ์ 2564มีมติแต่งตั้งนายแดนศรมณี

เป็นกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 23กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไปแทน

นายไพสิฐ แก่นจันทน์ ซึ่งลาออกโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1มกราคม2564 เป็นต้นไป

การถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการที่ลาออกระหว่างปี2564

- ไม่มี –

การถือครองหลักทรัพย์ของผู้บริหารข้อมูลณวันที่ 31ธันวาคม2564

หมายเหตุ: N/Aหมายถึง ไม่มีข้อมูล เนื่องจากผู้บริหารได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งในระหว่างปี 2564

ลำดับ รายชื่อ ตำแหน่ง
จำนวนหุ้นของPROUD

31ธ.ค.
2563

31ธ.ค.
2564

เพิ่ม/ลด

1. นายจันทรจันทราทิพย์
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงาน

พัฒนาโครงการ
100,000 100,000 -

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - -

2. นางสาวนาถริณปรมาเวศ
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงาน

ขายและการตลาด
N/A - -

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - -

3. นางสาวบุษบงพันธุ์สวัสดิ์
ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานการเงิน

และบัญชี
- - -

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - -

4. นางสาวอโณทัยวรสุนทรารมณ์
ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานพัฒนาธุรกิจ

และกลยุทธ์
- - -

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - -
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง



บริษัท พราว เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญในการควบคุมภายใน
และการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มีการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ โดยมอบหมายต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบเป ็นผ ู้ร ับผ ิดชอบการสอบทานระบบควบค ุมภายในอย ่างเป ็นอ ิสระ
ปราศจากการแทรกแซงจากบุคคลอื่น เพื่อสร้างความมั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
มีความเหมาะสมและเพียงพอในการปกป้องทรัพย์สินของบริษัทฯ และรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ
บริษ ัทย่อย และผู้ถ ือหุ้น รวมไปถึงการป้องกันการเกิดทุจร ิต คอร์ร ัปช ั่น หร ือปัจจ ัยความเสี่ยง
ที่อาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ อีกทั้งให้มีการเปิดเผยข้อมูล
อย่างเพียงพอเพื่อให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี

สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2565 เมื่อว ันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565
คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในจากราย
งานผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบในด้านต่างๆ เพื่อให้มั่นในว่าบริษัทฯ ให้ความสำคัญ
ต่อการควบคุมภายในที่เหมาะสม และมีการบริหารความเสียงที่เพียงพอ จึงให้มีการควบคุมภายใน
ตามมาตรฐานสากลครอบคลุมทั้ง8ส่วนสำคัญได้แก่

1. สภาพแวดล้อมในองค์กร (Internal Environment)

2. การกำหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting)

3. การบ่งชี้เหตุการณ์ (Event Identification)

4. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

5. การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response)

6. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)

7. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)

8. การติดตามประเมินผล (Monitoring)

1. สภาพแวดล้อมในองค์กร (Internal Environment)

บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญต่อการบริหารภายในองค์กร เพื่อให้เกิดความเหมาะสม
ในการประกอบธุรกิจด้วยความสามารถอีกทั้งเพื่อให้เกิดการสร้างเป็นวัฒนธรรมในการควบคุมภายใน
ที่ด ี โดยให ้ม ีการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่จากคณะกรรมการบริหาร ในการมอบการปฏิบ ัต ิงาน
ให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบ อย่างเป็นอิสระ เพื่อไม่ให้เกิดความเอื้อเฟื้อทางผลประโยชน์
แก่คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานทุกคน ซึ่งมีการจัดทำนโยบายและข้อปฏิบัติ
ที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้บุคลากรภายในบริษัทฯ รับทราบ
โดยกำหนดเป็นกรอบการปฏิบัติงาน เช่น นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นโยบายการต่อต้าน
ทุจร ิต คอร์ร ัปช ั่น เป ็นต้น อีกทั้งม ีกระบวนการติดตามและประเม ินผลการปฏิบ ัต ิงาน
ตามจรรยาบรรณธุรกิจที่กำหนดไว้ เพื่อให้องค์กรมีการปฏิบัติงานที่เหมาะสมโดยแท้จริง

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน มีการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ที่เป ็นอิสระ ทั้งในการตรวจสอบ เพื่อควบคุมความเส ี่ยงภายในขององค์กร และประเด ็นอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ อีกทั้งในส่วนของการประเมินผล การติดตามผล และการสร้างความเชื่อมั่น
ต ่อองค์กร โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในสามารถรายงานผลการตรวจสอบตรง
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยตรง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเป็นบุคลากร ที่มากไปด้วยศักยภาพ
ความรู้ ความสามารถ ความเช ี่ยวชาญในธุรก ิจของบริษ ัทฯ ทำให ้เก ิดความเช ื่อม ั่นได ้ว ่า
จะมีการควบคุมภายในที่เหมาะสม อีกทั้งมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน จากคณะกรรมการบริหาร
และผู้บริหาร โดยการดำเนินงานดังกล่าว จะสามารถตอบสนองวัตถุประสงค์การตรวจสอบภายใน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิพล

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดโครงสร้างของการบริหารองค์กรอย่างชัดเจนโดยมีการกำหนด
ผู้บ ังค ับบัญชาในการบริหารงานแต่ละสายงาน ซึ่งกำหนดกรอบความรับผิดชอบ ให ้อำนาจ
ในการตัดสินใจอนุมัติ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างชัดเจนและสามารถตรวจสอบได้ โดยการกำหนด
ผู้บ ังค ับบ ัญชาในแต่ละสายงานนั้นเป ็นผู้ม ีความร ู้ความสามารถ อีกทั้งย ังสามารถพัฒนา
พนักงานภายใต้การบังคับบัญชาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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2. การกำหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting)

บริษัทฯ มีการกำหนดวัตถุประสงค์ในการบริหารความเสี่ยง จากทั้งภายในและภายนอกองค์กร
โดยกำหนด ให ้ฝ ่ายตรวจสอบภาย ในทำการปร ะ เม ินความ เส ี่ย งท ี่อ าจส ่งผลต ่อองค ์กร
และรายงานต่อคณะกรรมการบริหารและคณะ กรรมการตรวจสอบถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
เพื่อให้มีการกำหนดการตอบสนองความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นต่อองค์กร เพื่อให้สอดคล้องต่อความเสี่ยง
ที่องค์กรสามารถยอมรับได้

3. การบ่งชี้เหตุการณ์ (Event Identification)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อเหตุการณ์ที่อาจส่งผลต่อการบริหารองค์กร เพื่อไม่ให้ความเสี่ยง
ดังกล่าว ส่งผลกระทบต่อการบริหารองค์กร โดยกำหนดให้มีการศึกษาข้อมูลที่อาจเป็นปัจจัยเสี่ยง
ต่อองค์กรจากทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กร รวมไปถึงการดำเน ินธ ุรก ิจในปัจจ ุบ ัน
เพื่อทำการรวบรวมความเสี่ยงดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร เพื่อพิจารณากำหนดนโยบาย
ในการตอบสนองความเสี่ยงดังกล่าว เพื่อให้มีแนวทางการตอบสนองอย่างเหมาะสม

4. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

บริษัทฯ ได้มีการตระหนักถึงความเสี่ยงจากผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน ซึ่งมีการ
ประเมินความเสี่ยงจากธุรกิจที่ดำเนินงาน และการปฏิบัติงานภายในบริษัท ทั้งคณะกรรมการบริหาร
ได้กำหนดให้มีการรับมือต่อความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น ซึ่งมีการกำหนดเป้าหมายการตรวจสอบ
ที่ป ้องกันไม ่ให ้เก ิดเหตุการณ์ท ี่จะส ่งผลกระทบต่อองค์กร โดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ได ้ทำการประ เม ินความเส ี่ยงท ี่อาจจะ เก ิดข ึ้นก ับองค ์กรท ั้งจากภายในและภายนอกองค ์กร
สอดคล้องกับรูปแบบการดำเนินธุรกิจของบริษัท ทุกระดับปฏิบัติงานขององค์กร ทุกหน่วยงาน
ทุกตำแหน่งการปฏิบ ัต ิงาน รวมไปถึงความเสี่ยงทางการดำเนินงาน การปฏิบ ัต ิตามกฏเกณฑ์
และความเสี่ยงจากภายนอกที่อาจส่งผลต่อธุรกิจ เพื่อให้มีการกำหนดหัวข้อ สำหรับการตรวจสอบ
อย่างครบถ้วน เป็นต้น ซี่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และกำหนดมาตรการ
ในการควบคุม ป้องกันและตอบสนองความเสี่ยงทั้งในเชิงลบและเชิงบวก เพื่อให้มีการบริหารความเสี่ยง
อย่างเหมาะสม จากผู้ที่มีหน้าที่ในการรับความเสี่ยงดังกล่าว ทั้งให้มีการพิจารณาความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
ต่อองค์กรอย่างเป็นประจำเพื่อสามารถปรับเปลี่ยนแนวทางการตรวจสอบ เพื่อให้มีการตอบสนอง
ความเสี่ยงอย่างเป็นปัจจุบัน

5. การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response)

บริษัทฯมีการตอบสนองความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น จากทั้งภายในองค์กรที่พบจากการตรวจสอบ
จากฝ่ายตรวจสอบภายใน และจากภายนอกองค์กร เช่น ผลกระทบต่อประเภทธุรกิจ
หรือผลกระทบทางเศรษฐกิจ เป็นต้น โดยคณะกรรมการบริหารมีหน้าที่รับความเสี่ยง ของภาพรวม
ทั้งองค์กร รวมไปถึงการบริหารความเสี่ยงโดยวิธีการต่างๆอย่างเหมาะสม และให้ผู้มีอำนาจสูงสุด
ในแต่ละสายงาน มีหน้าที่ในการพิจารณาความเสี่ยงที่เกิดขึ้นดังกล่าว และหาแนวทางในการตอบสนอง
ความเสี่ยง เพื่อให้ความเสี่ยงดังกล่าวอยู่ในส่วนที่องค์กรสามารถยอมรับได้

6. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)

คณะกรรมการบริษัท ได้มีการกำหนดขอบเขต อำนาจการอนุมัติ หน้าที่และความรับผิดชอบ
อย่างชัดเจน ตามกรอบโครงสร้างการปฏิบัติงานขององค์กร มีการแบ่งแยกหน้าที่ การปฏิบัติงาน
อย่างชัดเจน เพื่อให ้ผ ู้บร ิหารและพนักงานทุกคนนำไปปฏิบ ัต ิตาม ทั้งกำหนดให้ม ีการจัดทำ
แนวทางการดำเนินการ ในการควบคุมความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นเป็นมาตรการ
อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร เช ่น การกำหนดมาตรฐานการปฏิบ ัต ิงานสำหรับทุกหน่วยงาน
ภายในองค์กร เป็นต้น อีกทั้งยังมีการกำหนดการควบคุมให้มีความหลากหลายต่อองค์กร เช่น
นโยบายการป้องกันการเกิดทุจร ิตคอร์ร ัปช ั่น หร ือการกำหนดการควบคุมให ้สอดคล้อง
ตามที่กฏหมายกำหนดเป็นต้นโดยการกำหนดดังกล่าวเพื่อใช้ในการควบคุมต่อความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร นอกจากนั้นคณะกรรมการบริษัทให้ความสนใจ ในการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ เพื่อนำมาปรับใช้ตามโครงสร้างขององค์กรโดยมุ่งเน้นให้เกิดความเหมาะสม
และความปลอดภัยขององค์กรเป็นหลัก นอกจากนี้บริษัทกำหนดกระบวนการติดตาม การปฏิบัติงาน
ของบริษัทย่อย เพื่อให้เป ็นมาตรฐานเดียวกันทุกบริษัท โดยมีการทบทวนการควบคุมทั้งหมด
อย่างเป็นประจำ เพื่อรองรับความเสี่ยงที่อาจปรับเปลี่ยนไปตามแต่ละช่วงเวลาได้อย่างทันท่วงที
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7. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)

บริษ ัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
ให้มีความเหมาะสม ต่อลักษณะธุรกิจที่ดำเนินธุรกิจ เพื่อให้มีความทันสมัย ทั้งในส่วนอุปกรณ์
และระบบปฏิบัติการที่นำมาใช้ สามารถเข้าถึงการใช้งานได้ทันที แต่ทว่ายังคงรักษาความปลอดภัย
ต่อการใช ้งาน โดยสามารถนำมาปรับใช ้เพ ื่อประโยชน์ส ูงส ุดต่อคณะกรรมการบริหาร
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน และประกอบการตัดสินใจ โดยเป็นข้อมูลที่มีความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
อีกทั้งสามารถนำมาใช้ภายในองค์กรได้อย่างเหมาะสม รวมไปถึงกำหนดช่องทางการสื่อสาร
ทั้งในส่วนของการเปิดเผยข้อมูลที่มีความสำคัญต่อทั้งภายในและภายนอก นอกจากนี้ ยังกำหนด
ช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็น หรือแจ้งเบาะแส ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่น
การกระทำที่ผิดต่อกฏหมาย จากบุคคลที่มีส่วนได้เสียต่อบริษัท หรือบุคคล เพื่อนำข้อมูลดังกล่าว
มาทำการตรวจสอบ เพื่อหาความชัดเจน หรือให ้ม ีการปรับปรุงแก้ไขให ้เก ิดความเหมาะสม
และเกิดความเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

8. กิจกรรมการกำกับติดตามและประเมินผล (Monitoring Activities)

บริษ ัทฯ ให ้ความสำคัญต่อการกำกับติดตามและประเม ินผลว่าสอดคล้องกับเป ้าหมาย
การดำเนินงาน จริยธรรมธุรกิจและข้อกำหนดต่างๆ ที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมไปถึงการปฏิบัติงาน
ของผู้บร ิหารและพนักงาน ว่ามีผลกระทบต่อองค์กรหรือไม่ เพื่อใช ้ประกอบการพิจารณา
ว่าต้องมีการปรับปรุง หรือพัฒนาเพิ่มเติมในส่วนใดหรือไม่ และมีการกำหนดการดำเนินงานในส่วนนี้
ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด จากทั้งการประเม ินตนของผู้ปฏ ิบ ัต ิงานและการประเม ิน
จากหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งมีว ิธ ีการปฏิบัติท ี่ม ีมาตรฐานการตรวจสอบ และรายงานผล
แก่ผู้มีอำนาจ รับผิดชอบความเสี่ยง รวมไปถึงให้มีการรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
หรือคณะกรรมการบริษ ัท เพื่อพิจารณาตัดสินใจอีกครั้ง โดยหลังจากที่ได ้ร ับการประเม ินผล
ดังกล่าวแล้วนั้น สามารถที่จะทำการแก้ไขความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที ด้วยวิธีการตอบสนอง
ความเสี่ยงอย่างเหมาะสมในแต่ละเหตุการณ์

สรุปความเห็นได้ว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคมุภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ
ไม่มีข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบการควบคมุภายในที่เป็นสาระสำคัญ สามารถป้องกัน ทรัพย์สิน
จากการที่ผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือไม่มีอำนาจ รายงานทางการเงินของบริษัทฯ จัดทำขึ้น
ตามหลักการบัญชี ที่รับรองโดยทั่วไป การเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินมีความถูกต้องเชื่อถือได้
การดำเนินธุรกิจของบริษ ัทฯ ได้ปฏิบ ัต ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องครบถ้วน

หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ

ปัจจุบันฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เป็นผู้ตรวจสอบภายในที่เป็นองค์กรจากภายนอก
(Outsourcing) คือ บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จำกัด โดยได้รับการว่าจ้าง
ให้ทำการตรวจสอบ ประจำปี 2564 และ 2565 (สัญญาจ้างเป็นรายปี) ซึ่งได้ผ่านการพิจารณา
จากคณะกรรมการตรวจสอบว่า บุคคลดังกล่าว มีความรู้ ความสามารถ เพียงพอ
ต่อการปฏิบัต ิงานดังกล่าว ทั้งนี้การพิจารณาและอนุมัต ิ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายตำแหน่ง
หัวหน้าสายงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯจะต้องผ่านการอนุมัติ จากคณะกรรมการตรวจสอบ
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รายการระหว่างกัน



บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการระหว่างกันที่สำคัญกับบุคคลและกิจการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บุคคล/กิจการ
ที่อาจมีความขัดแย้ง

ความสัมพันธ์/
ลักษณะความสัมพันธ์

ลักษณะของรายการ
มูลค่ารายการ(ล้านบาท)

ความจำเป็น/รายละเอียด ความสมเหตุผลของรายการ
ปี2564 ปี2563

1.นางสาวพราวพุธลิปตพัลลภ กรรมการบริษัท รายการของบริษัทย่อย
-ซื้อหุ้นบุริมสิทธิ 5.00 - ในระหว่างปี 2564บริษัทหัวหินอัลฟ่า71จำกัดซึ่งเป็น

บริษัทย่อย ได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียน
เดิมจำนวน50ล้านบาท (หุ้นสามัญ0.5ล้านหุ้นมูลค่าหุ้นละ
100บาท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน800ล้านบาท
(หุ้นสามัญ2ล้านหุ้นมูลค่าหุ้นละ100บาทและหุ้นบุริมสิทธิ 6
ล้านหุ้นมูลค่าหุ้นละ100บาท) โดยออกและ
จัดสรรหุ้นบุริมสิทธิให้แก่ผู้ร่วมทุนโดยเฉพาะเจาะจงซึ่งเป็น
บุคคลที่เกี่ยวข้องกันจำนวน0.18ล้านหุ้น และกิจการหรือ
บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกันจำนวน5.82ล้านหุ้น

กรรมการได้จองซื้อหุ้นบุริมสิทธิในบริษัทย่อย
ในลักษณะเดียวกับผู้ร่วมลงทุนโดยทั่วไป ไม่ได้
สิทธิอื่นใดเป็นพิเศษ

2.นายพสุลิปตพัลลภ กรรมการบริษัท รายการของบริษัทย่อย
-ซื้อหุ้นบุริมสิทธิ 6.00 - ในระหว่างปี 2564บริษัทหัวหินอัลฟ่า71จำกัดซึ่งเป็น

บริษัทย่อย ได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียน
เดิมจำนวน50ล้านบาท (หุ้นสามัญ0.5ล้านหุ้นมูลค่าหุ้นละ
100บาท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน800ล้านบาท
(หุ้นสามัญ2ล้านหุ้นมูลค่าหุ้นละ100บาทและหุ้นบุริมสิทธิ 6
ล้านหุ้นมูลค่าหุ้นละ100บาท) โดยออกและ
จัดสรรหุ้นบุริมสิทธิให้แก่ผู้ร่วมทุนโดยเฉพาะเจาะจงซึ่งเป็น
บุคคลที่เกี่ยวข้องกันจำนวน0.18ล้านหุ้น และกิจการหรือ
บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกันจำนวน5.82ล้านหุ้น

กรรมการได้จองซื้อหุ้นบุริมสิทธิในบริษัทย่อย
ในลักษณะเดียวกับผู้ร่วมลงทุนโดยทั่วไป ไม่ได้
สิทธิอื่นใดเป็นพิเศษ

3.พลโทหญิงพูนภิรมย์ลิปตพัลลภ ญาติสนิทของกรรมการบริษัท รายการของบริษัทย่อย
-ซื้อหุ้นบุริมสิทธิ 7.00 - ในระหว่างปี 2564บริษัทหัวหินอัลฟ่า71จำกัดซึ่งเป็น

บริษัทย่อย ได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียน
เดิมจำนวน50ล้านบาท (หุ้นสามัญ0.5ล้านหุ้นมูลค่าหุ้นละ
100บาท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน800ล้านบาท
(หุ้นสามัญ2ล้านหุ้นมูลค่าหุ้นละ100บาทและหุ้นบุริมสิทธิ 6
ล้านหุ้นมูลค่าหุ้นละ100บาท) โดยออกและ
จัดสรรหุ้นบุริมสิทธิให้แก่ผู้ร่วมทุนโดยเฉพาะเจาะจงซึ่งเป็น
บุคคลที่เกี่ยวข้องกันจำนวน0.18ล้านหุ้น และกิจการหรือ
บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกันจำนวน5.82ล้านหุ้น

กรรมการได้จองซื้อหุ้นบุริมสิทธิในบริษัทย่อย
ในลักษณะเดียวกับผู้ร่วมลงทุนโดยทั่วไป ไม่ได้
สิทธิอื่นใดเป็นพิเศษ

ในปี 2564และ2563จำนวน6รายรายละเอียดดังนี้ (โปรดพิจารณาในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพิ่มเติม)
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บุคคล/กิจการ
ที่อาจมีความขัดแย้ง

ความสัมพันธ์/
ลักษณะความสัมพันธ์

ลักษณะของรายการ
มูลค่ารายการ(ล้านบาท)

ความจำเป็น/รายละเอียด ความสมเหตุผลของรายการ
ปี2564 ปี2563

4.บริษัทพราวรีสอร์ทหัวหินจำกัด บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน รายการของบริษัท
และบริษัทย่อย

ประกอบกิจการโรงแรม
สถานที่ออกกำลังกาย
ให้บีิการสนามกีฬาและกิจกรรมอื่นๆ

-มีกรรมการร่วมกันคือ
นายพสุลิปตพัลลภและ
นางสาวพราวพุธลิปตพัลลภ
เป็นกรรมการผู้มีอำนาจ
ลงนามของบริษัทพราวรีสอร์ท
หัวหินจำกัด

- เช่าพื้นที่ 4.20 4.20 บริษัทหัวหินอัลฟ่า71จำกัด (บริษัทย่อย) ได้เช่าช่วงที่ดิน2
แปลงในซอยหัวหิน71 เนื้อที่ประมาณ1ไร่ 31.8ตารางวา
จากบริษัทพราวรีสอร์ทหัวหินจำกัด เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนัก
งานขายโครงการ "InterContinentalResidencesHua
Hin" และ "111SocialClub"อัตราค่าเช่า350,000
บาทต่อเดือน โดยมีกำหนดระยะเวลา3ปี เริ่มจากวันที่ 1
ตุลาคม2562ถึงวันที่ 30กันยายน2565
อย่างไรก็ตามในระหว่างปี 2564 ได้มีการเปลี่ยนแปลง
ระยะเวลาเช่าเป็นสิ้นสุดวันที่ 31ธันวาคม2564

ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกันซึ่งมีข้อตกลง
ทางการค้า ในลักษณะเดียวกับที่กระทำ
กับคู่สัญญาทั่วไป ในสถานการณ์เดียวกัน

-ค่าเช่าค้างจ่าย - 0.70 ค่าเช่าที่ดินในซอยหัวหิน71ที่ใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานขาย
โครงการ "InterContinentalResidencesHuaHin" และ
"111SocialClub"อัตราค่าเช่า350,000บาทต่อเดือน

เป็นไปตามสัญญาเช่าที่ดิน

-ค่าบริหารงานการตลาด
และค่าใช้จ่ายอื่น

1.13 13.31 ค่าห้องพักค่าอาหารและเครื่องดื่มค่าบัตรห้องพัก/
ร้านอาหารที่ให้แก่ลูกค้าหรือผู้เกี่ยวข้อง
ในการส่งเสริมการตลาด

ตามราคาตลาด
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บุคคล/กิจการ
ที่อาจมีความขัดแย้ง

ความสัมพันธ์/
ลักษณะความสัมพันธ์

ลักษณะของรายการ
มูลค่ารายการ(ล้านบาท)

ความจำเป็น/รายละเอียด ความสมเหตุผลของรายการ
ปี2564 ปี2563

4.บริษัทพราวรีสอร์ทหัวหินจำกัด
(ต่อ)

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน รายการของบริษัท
และบริษัทย่อย
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
ร้าน “111 SocialClub”

0.47 1.59 ค่าดำเนินการค่าแรงพนักงานค่าขนมและเครื่องดื่ม
เพื่อขายในร้าน "111SocialClub"

ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกันซึ่งมีข้อตกลง
ทางการค้า ในลักษณะเดียวกับที่ กระทำกับ
คู่สัญญาทั่วไป ในสถานการณ์เดียวกัน

เจ้าหนี้อื่น 0.36 3.04 เจ้าหนี้ค่าสินค้าและบริการ ตามราคาตลาดหรือตามสัญญาที่ตกลง
ร่วมกัน สืบเนื่องจากการซื้อสินค้า
หรือใช้บริการตามปกติธุรกิจ

รายได้จากการขาย
ร้าน “111SocialClub”

0.10 - รายได้จากการขายสินค้าในร้าน “111SocialClub” ตามราคาตลาด

5.บริษัทวานานาวาจำกัด บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน รายการของบริษัท
และบริษัทย่อย

ประกอบกิจการสวนน้ำสวนสนุก
โรงแรม

-มีกรรมการร่วมกันคือ
นายพสุลิปตพัลลภและ
นางสาวพราวพุธลิปตพัลลภ
เป็นกรรมการผู้มีอำนาจ
ลงนามของบริษัทวานานาวา
จำกัด

ค่าบริหารงานการตลาด
และค่าใช้จ่ายอื่น

1.58 1.34 ค่าบริการพื้นที่สำนักงานขายค่าห้องพักค่าอาหาร
และเครื่องดื่มค่าบัตรเข้าสวนน้ำที่ให้แก่ลูกค้าหรือ
ผู้เกี่ยวข้องในการส่งเสริมการตลาด

ตามราคาตลาดหรือตามสัญญาที่ตกลง
ร่วมกันซึ่งมีข้อตกลงทางการค้า
ในลักษณะเดียวกับที่ กระทำกับคู่สัญญาทั่วไป
ในสถานการณ์เดียวกัน

เจ้าหนี้อื่น 1.48 - เจ้าหนี้ค่าบริการ ตามราคาตลาดหรือตามสัญญาที่ตกลง
ร่วมกันสืบเนื่องจากการใช้บริการ
ตามปกติธุรกิจ

หนี้สินตามสัญญาเช่า 6.49 - บริษัทหัวหินสกายลิฟวิ่งจำกัด (บริษัทย่อย) ได้เช่าพื้นที่
ในโรงแรมHoliday InnVanaNavaHuaHin (ชั้น25)
เพื่อสร้างเป็นสำนักงานขายและห้องตัวอย่างของโครงการ
“VEHHA”อัตราค่าเช่าเฉลี่ย288,609บาทต่อเดือน โดย
มีกำหนดระยะเวลา35 เดือน เริ่มจากวันที่ 15กุมภาพันธ์
2564ถึงวันที่ 31ธันวาคม2566ทั้งนี้เมื่อสิ้นสุดสัญญา
บริษัทย่อยต้องจ่ายค่าปรับปรุงพื้นที่ให้แก่โรงแรมอีกเป็น
จำนวน5ล้านบาท

ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกันซึ่งมีข้อตกลง
ทางการค้า ในลักษณะเดียวกับที่กระทำ
กับคู่สัญญาทั่วไป ในสถานการณ์เดียวกัน
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บุคคล/กิจการ
ที่อาจมีความขัดแย้ง

ความสัมพันธ์/
ลักษณะความสัมพันธ์

ลักษณะของรายการ
มูลค่ารายการ(ล้านบาท)

ความจำเป็น/รายละเอียด ความสมเหตุผลของรายการ
ปี2564 ปี2563

6.บริษัทพราวรีสอร์ทภูเก็ตจำกัด บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน รายการของบริษัท
และบริษัทย่อย

ประกอบกิจการโรงแรม -มีกรรมการร่วมกันโดยทางอ้อม
คือนายพสุลิปตพัลลภ
และนางสาวพราวพุธลิปตพัลลภ
เป็นกรรมการผู้มีอำนาจ
ลงนามของผู้ถือหุ้นใหญ่ของ
บริษัทพราวรีสอร์ทภูเก็ตจำกัด

-ค่าบริหารงานการตลาด
และค่าใช้จ่ายอื่น

- 1.79 ค่าห้องพักและค่าบัตรห้องพัก/สปาที่ให้แก่ลูกค้าหรือ
ผู้เกี่ยวข้องในการส่งเสริมการตลาด

ตามราคาตลาด

ความจําเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

รายการระหว่างกันของกลุ่มบริษัทเป็นไปตามลักษณะธุรกิจการค้าปกติ และเป็นการสนับสนุนการดําเนินธุรกิจ
ของกลุ่มบริษัทเพื่อให้เกิดประโยชนน์สูงสุดต่อบริษัท โดยค่าตอบแทนได้มีการกําหนดเงื่อนไขโดยคํานึงถึง
ราคาตลาดหรือตามเกณฑ์ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหรือราคาที่ตกลงกัน
ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า โดยการดำเนินการดังกล่าวต้องเป็นไปตามนโยบายการทำธุรกรรมรายการ
ระหว่างกันตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทกำหนด

นโยบายหรือแนวโน้มการทํารายการระหว่างกันในอนาคต

สําหรับแนวโน้มการทํารายการระหว่างกันในอนาคตจะยังประกอบด้วยรายการธุรกิจปกติ เช่นค่าเช่าพื้นที่
เป็นต้นนอกจากนี้ ยังอาจมีรายการซื้อขายที่ดินกับบริษัทที่เกี่ยวข้องรวมถึงรายการอื่นๆทั้งนี้
การทํารายการระหว่างกันที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัท และเป็นไปตามมาตรการ
หรือขั้นตอนการอนุมัติที่ได้กล่าวไว้แล้วข้างต้น
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งบการเงิน



เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมของบริษัท
และบริษัทย่อย รวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี ซึ่งงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย
โดยเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง
และประมาณการที่สมเหตุสมผลในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอ
ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อให้สามารถสะท้อนฐานะการเงินผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด
ได้อย่างถูกต้อง โปร่งใส เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป และได้ผ่าน การตรวจสอบ
จากผู้สอบบัญชีร ับอนุญาต ซึ่งให้ความเห็นอย่างไม่ม ีเง ื่อนไข โดยในการ ตรวจสอบ
บริษ ัทได้ให ้การสนับสนุนข้อมูล และเอกสารต่างๆ เพื่อให ้ผ ู้สอบบัญชี สามารถตรวจสอบ
และแสดงความเห็น ได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชี

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีและดำรงไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน
และการกำกับดูแลที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน
และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัทและป้องกันความเสี่ยง ตลอดจนเพื่อไม่ให้เกิด
การทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสำคัญ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ
ที่เป็นอิสระ ทั้งสิ้นเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบการสอบทานนโยบายการบัญชี และรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพ
ของรายงานทางการเงิน การสอบทานระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน
ตลอดจนพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลรายการเกี่ยวโยงระหว่างกันอย่างครบถ้วน เพียงพอ และ เหมาะสม
โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏอยู่ในรายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้วคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า

ระบบการควบคุมภายในโดยรวม ของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม และสามารถ
สร้างความเชื่อมั่น อย่างมีเหตุผลได้ว่างบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวม ของบริษัท
และบริษัทย่อย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีความเชื่อถือได้ โดยถือปฏิบัติ ตามมาตรฐาน
การบัญชีที่รับรองทั่วไปและปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

(นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ)
ประธานคณะกรรมการบริษัท

บริษัทพราว เรียล เอสเตทจำกัด (มหาชน)
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งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน

188 189188 189

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผถืู้อหุน้ของบริษทั พราว เรียล เอสเตท จากดั (มหาชน)

ความเห็น

ขา้พเจา้ได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั พราว เรียล เอสเตท จากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

(กลุ่มบริษทั) ซึ่งประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผถืู้อหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม สาหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และ

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาคญั และไดต้รวจสอบ

งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั พราว เรียล เอสเตท จากัด (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั

ขา้พเจา้เห็นวา่งบการเงินขา้งตน้นี้แสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ผลการดาเนินงานและกระแสเงินสด

สาหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั พราว เรียล เอสเตท จากัด (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และเฉพาะของบริษทั

พราว เรียล เอสเตท จากัด (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรค

ความรับผิดชอบของผ้สูอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระ

จากกลุ่มบริษทัตามขอ้กาหนดจรรยาบรรณของผปู้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีกาหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในส่วนท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาหนดดา้นจรรยาบรรณอ่ืน ๆ ตามท่ีระบุใน

ขอ้กาหนดน้นัดว้ย ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑ์

ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้

เร่ืองสาคัญในการตรวจสอบ

เร่ืองสาคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัสาคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยยี่งผปู้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้

ในการตรวจสอบงบการเงินสาหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้าเร่ืองเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ

งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ท้งันี้ ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสาหรับ

เร่ืองเหล่านี้

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตามความรับผิดชอบท่ีไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ

งบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ซึ่งไดร้วมความรับผิดชอบท่ีเก่ียวกบัเร่ืองเหล่านี้ดว้ย การปฏิบติังานของขา้พเจา้

ไดร้วมวิธีการตรวจสอบท่ีออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อ

ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาคญัในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้ ซึ่งไดร้วมวิธีการตรวจสอบ

สาหรับเร่ืองเหล่านี้ดว้ย ไดใ้ชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินโดยรวม
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เร่ืองสาคญัในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบมีดั งต่อไปนี้

การปฏิบัติตามเง่ือนไขในสัญญาก้ยืูมเงินจากธนาคาร

การปฏิบติัตามเง่ือนไขในสัญญากยู้มืเงินจากธนาคารเป็นประเด็นท่ีสาคญัในการตรวจสอบ เน่ืองจากกลุ่มบริษทัมี

ยอดคงเหลือของเงินกูย้มืจากธนาคารท่ีมีสาระสาคั ญ เป็นหนี้สินท่ีมีมูลค่าสูงสุดในงบการเงิน โดยแต่ละสัญญา

กูย้มืเงินจากธนาคารน้นัไดร้ะบุเง่ือนไขบางประการท่ีกลุ่มบริษทัตอ้งปฏิบติัตาม เช่น การดารงอตัราส่วนหนี้สิน

ต่อทุน หากกลุ่มบริษทัไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินดงักล่าว อาจส่งผลกระทบต่อการเรียกคืนเงินกู้

ดงักล่าวจากผใู้หกู้้ รวมถึงการจดัประเภทจากหนี้สินไม่หมุนเวียนเป็นหนี้สินหมุนเวียน ซึ่งอาจส่งผลต่อการ

ดาเนินงานต่อเน่ืองของกลุ่มบริษทัได้

ขา้พเจา้ไดท้าความเขา้ใจกระบวนการในการติดตามเง่ือนไขต่าง ๆ ตามท่ีระบุในสัญญาเงินกูข้องฝ่ายบริหาร

และตรวจสอบเง่ือนไขต่าง ๆ ตามท่ีระบใุนสัญญาเงินกู้ ท้งัส่วนท่ีเป็นขอ้กาหนดทว่ัไปและขอ้กาหนดทางการเงิน

ซึ่งรวมถึงการดารงอตัราส่วนทางการเงิน วา่เป็นไปตามท่ีระบุในสัญญาเงินกู้ นอกจากนี้ ยงัไดพ้ิจารณาการเปิดเผย

ขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินของเง่ือนไขต่าง ๆ ตามท่ีระบุในสัญญาเงินกู้

ข้อมูลอ่ืน

ผบู้ริหารเป็นผรัู้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ซึ่งรวมถึงขอ้มูลท่ีรวมอยใู่นรายงานประจาปีของกลุ่มบริษทั (แต่ไม่รวมถึง

งบการเงินและรายงานของผสู ้ อบบญัชีท่ีแสดงอยใู่นรายงานน้นั) ซึ่งคาดวา่จะถูกจดัเตรียมใหก้บัขา้พเจา้ภายหลงั

วนัท่ีในรายงานของผสู้อบบญัชีนี้

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หข้อ้สรุปในลกัษณะการให้

ความเช่ือมน่ัในรูปแบบใดๆ ต่อขอ้มูลอ่ืนน้นั

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาวา่ขอ้มูลอ่ืนน้นัมี

ความขดัแยง้ท่ีมีสาระสาคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้หรือไม่ หรือ

ปรากฏวา่ขอ้มูลอ่ืนแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาคญัหรือไม่

เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจาปี ของกลุ่มบริษทัตามท่ีกล่าวขา้งตน้แลว้ และหากสรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูลท่ี

ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาคญั ขา้พเจา้จะส่ือสารเร่ืองดงักล่าวใหผ้มีู้หนา้ท่ีในการกากบัดูแลทราบเพื่อใหมี้

การดาเนินการแกไ้ขท่ีเหมาะสมต่อไป

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีกากั บดูแลต่องบการเงิน

ผบู้ริหารมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการจดัทาและนาเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผบู้ริหารพิจารณาว่าจาเป็นเพ่ือใหส้ามารถ

จดัทางบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขั ดต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือ

ขอ้ผิดพลาด

ในการจดัทางบการเงิน ผบู้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทัในการดาเนินงานต่อเน่ือง

การเปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดาเนินงานต่อเน่ืองในกรณี ท่ีมีเร่ืองดงักล่าว และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาหรับ

กิจการท่ีดาเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผบู้ริหารมีความต้งัใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยดุดาเนินงานหรื อไม่สามารถ

ดาเนินงานต่อเน่ืองอีกต่อไปได้

ผมีู้หนา้ท่ีในการกากบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทารายงานทางการเงินของ

กลุ่มบริษทั

ความรับผิดชอบของผ้สู อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วามเช่ือมน่ัอยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินโดยรวมปราศจาก

การแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาคญัหรือไม่ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอ

รายงานของผสู้อบบญัชีซึ่งรวมความเห็นของขา้พเจา้อยดู่ว้ย ความเช่ือมน่ัอยา่งสมเหตุสมผลคือความเช่ือมน่ัใน

ระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบ

ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาคญัท่ีมีอยไู่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือ

ขอ้ผิดพลาดและถือวา่มีสาระสาคญัเม่ือคาดการณ์อยา่งสมเหตุสมผลไดว้า่รายการท่ีขดัต่ อขอ้เทจ็จริงแต่ละรายการ

หรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผใู้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ใชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยยี่ง

ผปู้ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานดงัต่อไปนี้ดว้ย

• ระบุและประเมินความเส่ียงท่ีอาจมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาคญัในงบการเงิน

ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อ

ความเส่ียงเหล่าน้นั และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นการแสดง

ความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาคญัซึ่งเป็นผลมาจาก

การทุจริตจะสูงกวา่ความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคดิ

การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การต้งัใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริง

หรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
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• ทาความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบการควบคุมภายในที่เก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบเพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบ

ใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผล

ของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษทั

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผบู้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชี

และการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผบู้ริหารจดัทา

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาหรับกิจการท่ีดาเนินงานต่อเน่ืองของผบู้ริหาร และ

สรุปจากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือ

สถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสัยอยา่งมีนยัสาคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัในการดาเนินงาน

ต่อเน่ืองหรือไม่ หากขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาคญั ขา้พเจา้จะตอ้งใหข้อ้สังเกตไวใ้น

รายงานของผสู้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในงบการเงิน หรือหากเห็นวา่การเปิดเผย

ดงักล่าวไม่เพียงพอ ขา้พเจา้จะแสดงความเห็นท่ีเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยกู่บัหลกัฐาน

การสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตาม เหตุการณ์หรือ

สถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัตอ้งหยดุการดาเนินงานต่อเน่ืองได้

• ประเมินการนาเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง

ตลอดจนประเมินวา่งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่

• รวบรวมเอกสารหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการหรือ

ของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อการ

กาหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผรัู้บผิดชอบแต่เพียง

ผเู้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผมีู้หนา้ท่ีในการกากบัดูแลในเร่ืองต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ

ตามท่ีไดว้างแผนไว้ ประเด็นท่ีมีนยัสาคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัสาคญัในระบบ

การควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้

ขา้พเจา้ไดใ้หค้ารับรองแก่ผมีู้หนา้ท่ีในการกากบัดูแลวา่ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผมีู้หนา้ท่ีในการกากบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ท้งัหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืน

ซึ่งขา้พเจา้เช่ือวา่มีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจ้าและมาตรการท่ี

ขา้พเจา้ใชเ้พ่ือป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ

จากเร่ืองท้งัหลายท่ีส่ือสารกบัผมีู้หนา้ท่ีในการกากบัดูแล ขา้พเจา้ไดพิ้จารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัสาคญัมากท่ีสุด

ในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบนัและกาหนดเป็นเร่ืองสาคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ือง

เหล่านี้ไวใ้นรายงานของผสู้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัหา้มไม่ใหเ้ปิดเผยเร่ืองดงักล่าวต่อสาธารณะ

หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาวา่ไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะ

การกระทาดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์

ท่ีผมีู้ส่วนไดเ้สียสาธารณะจะไดจ้ากการส่ือสารดงักล่าว

ขา้พเจา้เป็นผรัู้บผิดชอบงานสอบบญัชีและการนาเสนอรายงานฉบบันี้

ศิริวรรณ สุรเทพินทร์

ผสู้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4604

บริษทั สานกังาน อีวาย จากดั

กรุงเทพฯ: 23 กุมภาพนัธ์ 2565
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บริษทั พราว เรียล เอสเตท จากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 7 288,630,819 161,535,102 9,463,165 47,940,442

ลูกหนี้อ่ืน 8 258,171 219,787 30,607,562 62,964,552

เงินใหก้ยู้ืมระยะส้นัแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 - - 462,065,400 16,967,000

สินคา้คงเหลือ 195,358 677,276 - -

ตน้ทนุการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 9 3,344,655,181 1,593,425,165 3,782,770 3,782,770

สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 1,898,114 3,028,146 1,896,847 3,026,930

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 10 280,264,504 184,758,289 7,307,934 9,637,465

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 3,915,902,147 1,943,643,765 515,123,678 144,319,159

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค้าประกนั 7, 11 191,890 191,416 191,890 191,416

เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย 12 - - 221,249,025 50,249,625

เงินใหก้ยู้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 - - 100,000,000 641,500,000

อุปกรณ์ 13 9,829,021 9,138,940 4,078,201 4,956,263

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 18 11,112,021 15,314,674 3,510,894 8,366,778

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 14 4,604,021 4,987,146 4,604,021 4,987,146

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 27 45,202,092 26,878,144 2,389,125 2,365,656

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 1,315,615 1,256,427 1,198,005 1,198,818

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 72,254,660 57,766,747 337,221,161 713,815,702

รวมสินทรัพย์ 3,988,156,807 2,001,410,512 852,344,839 858,134,861

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษทั พราว เรียล เอสเตท จากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 15 19,678,365 14,097,657 14,725,197 14,097,657

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อ่ืน 16 673,889,814 47,421,390 8,173,360 9,628,442

ส่วนของเงินกยู้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

ท่ีถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี 17 101,936,000 99,818,058 1,936,000 -

ส่วนของหนี้สินตามสญัญาเช่าท่ีถึงกาหนดชาระ

ภายในหนึ่งปี 18 5,990,042 7,218,638 2,276,040 3,230,802

รายไดรั้บล่วงหนา้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ 19 657,385,323 358,525,970 8,303,932 7,238,038

รายไดรั้บล่วงหนา้จากงานตามสญัญา - 1,383,541 - 1,383,541

ค่าใชจ่้ายสาหรับโครงการคา้งจ่าย 1,734,647 6,234,858 1,734,647 6,234,858

หุ้นบริุมสิทธิชนิดสะสมเงินปันผลและไถ่ถอนได้ 20 611,404,406 - - -

เจา้หนี้เงินประกนัผลงาน 25,918,359 - 14,023,745 -

หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 2,919,063 3,195,521 3,822,241 547,842

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 2,100,856,019 537,895,633 54,995,162 42,361,180

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน

เงินกยู้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิจากส่วนท่ี

ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี 17 1,258,910,144 738,877,342 964,000 -

หนี้สินตามสญัญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ี

ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี 18 3,273,382 6,240,400 500,353 3,142,585

สารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 21 2,051,392 1,137,861 2,051,392 1,137,861

ประมาณการหนี้สินสาหรับตน้ทนุในการรื้อถอน 8,038,796 3,008,544 3,173,508 3,008,544

เจา้หนี้เงินประกนัผลงาน 19,113,129 20,893,740 - 15,368,381

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 1,291,386,843 770,157,887 6,689,253 22,657,371

รวมหนีสิ้น 3,392,242,862 1,308,053,520 61,684,415 65,018,551

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั พราว เรียล เอสเตท จากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทนุเรือนหุ้น 22

ทนุจดทะเบียน

หุ้นสามญั 673,148,951 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 673,148,951 673,148,951 673,148,951 673,148,951

ทนุออกจาหน่ายและชาระเต็มมูลค่าแลว้

หุ้นสามญั 641,469,040 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 641,469,415 641,469,415 641,469,040 641,469,040

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 23 263,629,186 263,629,186 263,629,186 263,629,186

ขาดทนุสะสม (309,184,656) (211,741,609) (114,437,802) (111,981,916)

ส่วนของผถืู้อหุ้นของบริษทัฯ 595,913,945 693,356,992 790,660,424 793,116,310

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 595,913,945 693,356,992 790,660,424 793,116,310

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,988,156,807 2,001,410,512 852,344,839 858,134,861

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท พราว เรียล เอสเตท จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สาหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

กาไรขาดทุน

รายได้

รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรัพย์ - 181,654,644 - 181,654,644

รายไดอ่ื้น 3,146,720 16,175,992 42,571,991 44,869,833

รวมรายได้ 3,146,720 197,830,636 42,571,991 226,524,477

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายอสงัหาริมทรัพย์ - 146,288,545 - 146,288,545

ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาหน่าย 287,850 15,317,804 - 15,316,303

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 101,685,542 93,020,671 75,625,167 68,802,264

รวมค่าใช้จ่าย 101,973,392 254,627,020 75,625,167 230,407,112

ขาดทุนจากการดาเนินงาน (98,826,672) (56,796,384) (33,053,176) (3,882,635)

รายไดท้างการเงิน 471,137 373,301 32,112,169 34,876,261

ตน้ทุนทางการเงิน 25 (17,154,169) (4,042,711) (1,281,057) (3,693,018)

กาไร(ขาดทุน)ก่อนรายได้ (ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้ (115,509,704) (60,465,794) (2,222,064) 27,300,608

รายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินได้ 27 18,272,490 15,648,118 (27,989) (8,864,370)

กาไร(ขาดทุน)สาหรับปี (97,237,214) (44,817,676) (2,250,053) 18,436,238

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

รายการท่ีจะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลกาไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (257,291) 213,443 (257,291) 213,443

ผลกระทบของภาษีเงินได้ 27 51,458 (42,689) 51,458 (42,689)

รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกาไรหรือขาดทุนในภายหลงั

- สุทธิจากภาษีเงินได้ (205,833) 170,754 (205,833) 170,754

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสาหรับปี (205,833) 170,754 (205,833) 170,754

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี (97,443,047) (44,646,922) (2,455,886) 18,606,992

กาไรต่อหุ้น 28

กาไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นข้นัพื้นฐาน

กาไร(ขาดทุน) (0.152) (0.070) (0.004) 0.029

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษทั พราว เรียล เอสเตท จากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลย่ีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สาหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: บาท)

ทนุเรือนหุ้น รวม

ท่ีออกและ ส่วนเกินมูลค่า ส่วนของ

หมายเหตุ ชาระแลว้ หุ้นสามญั ขาดทนุสะสม ผถืู้อหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 641,469,327 263,629,139 (167,094,687) 738,003,779

ขาดทนุสาหรับปี - - (44,817,676) (44,817,676)

กาไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนสาหรับปี - - 170,754 170,754

ขาดทนุเบด็เสร็จรวมสาหรับปี - - (44,646,922) (44,646,922)

ออกหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ 22 88 47 - 135

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 641,469,415 263,629,186 (211,741,609) 693,356,992

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 641,469,415 263,629,186 (211,741,609) 693,356,992

ขาดทนุสาหรับปี - - (97,237,214) (97,237,214)

ขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนสาหรับปี - - (205,833) (205,833)

ขาดทนุเบด็เสร็จรวมสาหรับปี - - (97,443,047) (97,443,047)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 641,469,415 263,629,186 (309,184,656) 595,913,945

(หน่วย: บาท)

ทนุเรือนหุ้น รวม

ท่ีออกและ ส่วนเกินมูลค่า ส่วนของ

ชาระแลว้ หุ้นสามญั ขาดทนุสะสม ผถืู้อหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 641,468,952 263,629,139 (130,588,908) 774,509,183

กาไรสาหรับปี - - 18,436,238 18,436,238

กาไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนสาหรับปี - - 170,754 170,754

กาไรเบด็เสร็จรวมสาหรับปี - - 18,606,992 18,606,992

ออกหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ 22 88 47 - 135

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 641,469,040 263,629,186 (111,981,916) 793,116,310

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 641,469,040 263,629,186 (111,981,916) 793,116,310

ขาดทนุสาหรับปี - - (2,250,053) (2,250,053)

ขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนสาหรับปี - - (205,833) (205,833)

ขาดทนุเบด็เสร็จรวมสาหรับปี - - (2,455,886) (2,455,886)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 641,469,040 263,629,186 (114,437,802) 790,660,424

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท พราว เรียล เอสเตท จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สาหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน

กาไร(ขาดทุน)ก่อนภาษี (115,509,704) (60,465,794) (2,222,064) 27,300,608

รายการปรับกระทบยอดกาไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

จากกิจกรรมดาเนินงาน

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาหน่าย 15,700,040 11,418,149 6,666,544 6,315,927

ขาดทุนจากการจาหน่ายและตดัจาหน่ายอุปกรณ์ 946,702 14,252 223,984 14,252

ขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 253 - 253 -

โอนกลบัประมาณการค่าซ่อมแซม (624,776) (7,859,672) (624,776) (7,859,672)

โอนกลบัขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน - (1,059,989) - (1,059,989)

กาไรจากค่าสินไหมทดแทนจากการประกนัภยั - (2,253,012) - (2,253,012)

ประมาณการรายไดค้่าธรรมเนียมค้าประกนั - - (4,050,000) -

ค่าตดัจาหน่ายดอกเบี้ยของหนี้สินตามสญัญาเช่า 18 686,382 763,510 279,380 395,981

ตดัจาหน่ายค่าธรรมเนียมในการจดัหาเงินกูย้ืม - 1,023,212 - 1,023,212

สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 656,240 631,423 656,240 631,423

รายไดท้างการเงิน (471,137) (373,301) (32,112,169) (34,876,261)

ตน้ทุนทางการเงิน 16,467,786 3,279,201 1,001,676 3,297,037

ขาดทุนจากการดาเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์

และหนี้สินดาเนินงาน (82,148,214) (54,882,021) (30,180,932) (7,070,494)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท พราว เรียล เอสเตท จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สาหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

สินทรัพยด์าเนินงาน (เพ่ิมขึ้น) ลดลง

ลูกหนี้อ่ืน 8,124 1,276,791 (434,028) 7,136,014

สินคา้คงเหลือ 481,918 (633,815) - -

ตน้ทุนการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ (1,166,709,027) (23,789,948) - 143,172,965

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน - 5,066,055 - 5,066,055

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (84,120,752) (142,512,104) 4,343,577 2,164,721

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน (59,186) 145,984 813 188,592

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน - 10,500 - -

หนี้สินดาเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อ่ืน 75,936,828 6,449,002 (1,468,872) 316,546

รายไดรั้บล่วงหนา้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ 298,859,353 350,918,705 1,065,894 1,830,773

รายไดรั้บล่วงหนา้จากงานตามสญัญา (1,383,541) - (1,383,541) -

ค่าใชจ่้ายสาหรับโครงการคา้งจ่าย (3,875,435) (1,824,284) (3,875,435) (1,824,284)

หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน (229,941) 1,793,809 3,320,916 (456,179)

เจา้หนี้เงินประกนัผลงาน 24,137,748 2,839,408 (1,344,636) (1,852,204)

กระแสเงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาเนินงาน (939,102,125) 144,858,082 (29,956,244) 148,672,505

เงินสดรับค่าดอกเบี้ย 378,113 466,595 68,906,670 373,112

เงินสดจ่ายดอกเบี้ย (35,201,232) (31,801,373) (832,423) (3,540,681)

เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (1,898,114) (3,028,146) (1,896,847) (3,026,930)

เงินสดรับจากภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่ายไดรั้บคืน 1,012,630 1,631,901 1,012,630 1,631,901

เงินสดรับจากค่าสินไหมทดแทนจากการประกนัภยั - 2,253,012 - 2,253,012

กระแสเงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาเนินงาน (974,810,728) 114,380,071 37,233,786 146,362,919

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท พราว เรียล เอสเตท จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สาหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายเพ่ือให้กูย้ืมระยะส้นัแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 - - (445,098,400) (12,857,000)

เงินสดรับคืนจากการให้กูย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 - - 541,500,000 -

เงินสดจ่ายเพ่ือซื้อเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - (170,999,400) -

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค้าประกนัเพ่ิมขึ้น (474) (760) (474) (760)

เงินสดรับจากการจาหน่ายอุปกรณ์ 714,954 150,000 714,954 150,000

เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์ (1,189,464) (5,768,189) (1,179,428) (1,452,255)

เงินสดจ่ายเพ่ือซื้อสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 14 (299,480) (1,646,500) (299,480) (1,646,500)

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (774,464) (7,265,449) (75,362,228) (15,806,515)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารเพ่ิมขึ้น(ลดลง) 5,580,708 (431,949) 627,539 (431,949)

เงินสดรับจากการกูย้ืมระยะส้นัจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - 9,000,000

เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้ืมระยะส้นัจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - (50,000,000) - (9,000,000)

เงินสดรับจากการกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 17 522,326,349 110,000,000 2,900,000 20,000,000

เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 17 - (99,097,320) - (99,097,320)

เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจดัหาเงินกูย้ืม 17 (2,508,979) (50,000) - (50,000)

เงินสดจ่ายล่วงหนา้ค่าธรรมเนียมในการจดัหาเงินกู้ (10,786,644) - - -

เงินสดรับจากการออกหุ้นบุริมสิทธิ

ชนิดสะสมเงินปันผลและไถ่ถอนได้ 20 600,000,000 - - -

เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นบุริมสิทธิ

ชนิดสะสมเงินปันผลและไถ่ถอนได้ 20 (3,854,151) - - -

เงินสดจ่ายชาระหนี้สินตามสญัญาเช่า 18 (8,076,374) (7,898,612) (3,876,374) (3,698,612)

เงินสดรับจากการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุน - 135 - 135

กระแสเงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 1,102,680,909 (47,477,746) (348,835) (83,277,746)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้(ลดลง) สุทธิ 127,095,717 59,636,876 (38,477,277) 47,278,658

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 161,535,102 101,898,226 47,940,442 661,784

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 288,630,819 161,535,102 9,463,165 47,940,442

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม

รายการท่ีไม่ใช่เงินสด

บนัทึกดอกเบี้ยจ่ายเป็นตน้ทุนการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 38,573,785 28,036,954 - -

ค่าท่ีดินคา้งจ่ายเพ่ิมขึ้น 16 550,000,000 - - -

เจา้หนี้ค่าอุปกรณ์เพ่ิมขึ้น 9,500 4,439 9,500 4,439

หนี้สินตามสญัญาเช่าเพ่ิมขึ้น 18 6,292,193 1,142,999 - 1,142,999

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



บริษัท พราว เรียล เอสเตท จากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

สาหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564

1. ข้อมูลทั่วไป

1.1 ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ

บริษทั พราว เรียล เอสเตท จากัด (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซึ่งจดัต้ังและมีภูมิลาเนาใน

ประเทศไทย ธุรกิจหลักของบริษทัฯคือการพัฒนาอสังหาริมทรัพยเ์พื่อขาย ท่ีอยู่ตามท่ีจดทะเบียนของ

บริษทัฯอยท่ีู่ 900 อาคารตน้สนทาวเวอร์ ช้นั 6 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร

1.2 การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีปัจจุบันยงัมีผลกระทบต่อธุรกิจและ

อุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์ดงักล่าวอาจนามาซึ่งความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้ม

ของการดาเนินธุรกิจ ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดังกล่าวและ

ประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่าของสินทรัพย์ ประมาณการหนี้สินและหนี้สินท่ีอาจเกิดข้ึน

อย่างต่อเน่ือง ท้ังนี้ ฝ่ายบริหารได้ใช้ประมาณการและดุลยพินิจในประเด็นต่าง ๆ เม่ือสถานการณ์

มีการเปล่ียนแปลง

2. เกณฑ์ในการจัดทางบการเงิน

2.1 งบการเงินนี้จัดทาข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีกาหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี

พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามขอ้กาหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ ออกตามความ

ในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ

ภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยนี้

งบการเงินนี้ไดจ้ดัทาข้ึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอ่ืนในนโยบายการบญัชี

2.2 เกณฑใ์นการจดัทางบการเงินรวม

ก) งบการเงินรวมนี้ได้จัดทาข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั พราว เรียล เอสเตท จากัด (มหาชน)

(ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัทฯ”) และบริษัทย่อย (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัทย่อย”) (รวมเรียกว่า

“กลุ่มบริษทั”) ดงัตอ่ ไปนี้

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ

จดัต้งัข้ึนใน

ประเทศ อตัราร้อยละของการถือหุ้น

2564 2563

ร้อยละ ร้อยละ

บริษทั หวัหิน อลัฟ่า 71 จากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย์ ไทย 99.99 99.99

บริษทั หวัหิน สกาย ลิฟว่ิง จากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย์ ไทย 99.97 99.97

บริษทั พราว ฮอร์สชู จากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย์ ไทย 99.99 -

บริษทั คอนแวนต์ บีตา้ จากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย์ ไทย 99.97 -
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ข) บริษทัฯจะถือว่ามีการควบคุมกิจการท่ีเขา้ไปลงทุนหรือบริษทัย่อยได้ หากบริษทัฯมีสิทธิไดรั้บหรือมี

ส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจการท่ีเขา้ไปลงทุน และสามารถใช้อานาจในการสั่งการกิจกรรมท่ี

ส่งผลกระทบอยา่งมีนยัสาคญัต่อจานวนเงินผลตอบแทนน้นัได้

ค) บริษทัฯนางบการเงินของบริษทัย่อยมารวมในการจดัทางบการเงินรวมต้งัแต่วนัท่ีบริษทัฯมีอานาจ

ในการควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ีบริษทัฯส้ินสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยน้นั

ง) งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดจ้ดัทาข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีท่ีสาคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทัฯ

จ) ยอดคงคา้งระหวา่งกลุ่มบริษทั รายการคา้ระหวา่งกนัท่ีมีสาระสาคญัไดถู้กตดัออกจากงบการเงินรวมนี้แลว้

2.3 บริษทัฯจดัทางบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามวิธีราคาทุน

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

ในระหว่างปี กลุ่มบริษทัได้นามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบบัปรับปรุงจานวนหลายฉบบั ซึ่งมีผลบงัคบัใช้สาหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชี

ท่ีเร่ิมในหรือหลังวนัท่ี 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับ

การปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ

โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชี

กบัผใู้ชม้าตรฐาน

การนามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสาคญัต่อ

งบการเงินของกลุ่มบริษทั

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบังคับใช้สาหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือ

หลงัวันท่ี 1 มกราคม 2565

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงหลายฉบบั ซึ่งจะมีผลบงัคบัใช้

สาหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินดังกล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกับวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบบัมีการใหข้อ้ผอ่นปรนในทางปฏิบติัหรือขอ้ยกเวน้ชว่ัคราวกบัผใู้ช้

มาตรฐาน

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทเช่ือว่าการปรับปรุงมาตรฐานนี้จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสาคัญต่อ

งบการเงินของกลุ่มบริษทั



4. นโยบายการบัญชีท่ีสาคัญ

4.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์

รายไดจ้ากการขายบา้นพร้อมท่ีดินและรายไดจ้ากการขายหน่วยในอาคารชุดพกัอาศยัรับรู้เม่ือกลุ่มบริษทัได้

มีการโอนอานาจควบคุ มในสินคา้ให้กบัลูกคา้แลว้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง กล่าวคือ เม่ือมีการจดทะเบียนโอน

กรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพยแ์สดงตามมูลค่าท่ีไดรั้บหักด้วยส่วนลด

และค่าใชจ่้ายท่ีกลุ่มบริษทัจ่ายแทนใหแ้ก่ลูกคา้ โดยมีเง่ือนไขในการจ่ายชาระเป็นไปตามงวดการจ่ายชาระท่ี

ระบุในสัญญาท่ีทากั บลูกคา้ จานวนเงินท่ีกลุ่มบริษทัไดรั้บจากลูกคา้ก่อนการโอนอานาจควบคุมในสินคา้

ใหก้บัลูกคา้แสดงไวเ้ป็น “รายไดรั้บล่วงหนา้จากการขายอสังหาริมทรัพย”์ ในงบแสดงฐานะการเงิน

รายได้ดอกเบีย้

รายไดด้อกเบี้ยรับรู้ตามเกณฑค์งคา้งดว้ยวิธีดอกเบี้ยท่ีแทจ้ริง โดยจะนามูลค่าตามบญัชีข้นัต้นของสินทรัพย์

ทางการเงินมาคูณกับอัตราดอกเบี้ยท่ีแท้จริง ยกเวน้สินทรัพย์ทางการเงินท่ีเกิดการด้อยค่าด้านเครดิต

ในภายหลงั ท่ีจะนามูลค่าตามบญัชีสุทธิของสินทรัพยท์างการเงิน (สุทธิจากค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ี

คาดวา่จะเกิดข้นึ ) มาคูณกบัอตัราดอกเบี้ยท่ีแทจ้ริง

ต้นทุนทางการเงิน

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจากหนี้สินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยราคาทุนตดัจาหน่ายคานวณโดยใช้วิธีดอกเบี้ยท่ี

แทจ้ริงและรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง

4.2 ต้นทุนการขายอสังหาริมทรัพย์

ต้นทุนการขายบ้านพร้อมท่ีดิน/หน่วยในอาคารชุดพักอาศัย บันทึกตามต้นทุนการพัฒนาท้ังหมดของ

โครงการท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน (โดยคานึงถึงตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริง) โดยแบ่งสรรตน้ทุนให้แก่ บา้นพร้อมท่ีดิน/

หน่วยในอาคารชุดพกัอาศยั ตามเกณฑพ้์นื ท่ีขายและรับรู้เป็นตน้ทุนตามการรับรู้รายได้

ตน้ทุนการขายอสังหาริมทรัพยร์วมถึงตน้ทุนของสินคา้อ่ืนท่ีกลุ่มบริษทัไดส่้งมอบให้กบัลูกคา้ตามสัญญา

เช่น เฟอร์นิเจอร์และเคร่ืองตกแต่ง ซึ่งถือเป็นส่วนควบของหน่วยในอาคารชุดพกัอาศยัท่ีส่งมอบให้ลูกคา้

ตามสัญญาขาย

ค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกับการขาย เช่น ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์บันทึกเป็น

ค่าใชจ่้ายเม่ือมีการขาย

4.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะส้ันท่ีมี

สภาพคล่องสูง ซึ่งถึงกาหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวนัท่ีไดม้าและไม่มีขอ้จากัด

ในการเบิกใช้
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4.4 สินค้าคงเหลือ

สินคา้คงเหลือแสดงมูลค่าตามราคาทุนถวัเฉล่ียหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะต่ากวา่

4.5 ต้นทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย์

ตน้ทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพยแ์สดงมูลค่าตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะต่ากว่า

โดยมีรายละเอียดการคานวณราคาทุนดงันี้

ท่ีดิน

ท่ีดินท่ีซื้อมาบนัทึกตามราคาทุนโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน้าหนกั (แยกตามแต่ละโครงการ) และจะรับรู้เป็นตน้ทุนตาม

การรับรู้รายได้

ดอกเบีย้จ่ายรอการตัดบัญชี

ดอกเบี้ยจ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาโครงการบนัทึกเป็นดอกเบี้ยจ่ายรอตดัต้งัพกัไว้ และจะหยดุบนัทึกเม่ือ

มีการโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งดอกเบี้ยรอตดัดงักล่าวบนัทึกเป็นส่วนหนึ่งของตน้ทุนการพฒันา

อสังหาริมทรัพยแ์ละจะรับรู้เป็นตน้ทุนตามการรับรู้รายไดโ้ดยวิธีถวัเฉล่ีย (แยกตามแต่ละโครงการ)

ค่าสาธารณูปโภค

รายจ่ายเก่ียวกับการก่อสร้างถนน ไฟฟ้า ประปาและสาธารณูปโภคส่วนกลางอ่ืน ๆ บันทึกไวใ้นบัญชี

ค่าสาธารณูปโภคซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของตน้ทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย์ โดยจะตดัจ่ายเป็นตน้ทุนขาย

ตามการรับรู้รายได้

ค่าใช้จ่ายพัฒนาโครงการรอตัดบัญชี

รายจ่ายเก่ียวขอ้งกับการเตรียมการและพฒันาโครงการก่อนการเปิดขายบนัทึกเป็นส่วนหนึ่งของตน้ทุน

การพฒันาอสังหาริมทรัพย์ โดยจะตดัจ่ายเป็นตน้ทุนตามการรับรู้รายได้

กลุ่มบริษทัจะบนัทึกขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการ (ถา้มี) ไวใ้นส่วนของกาไรหรือขาดทุน

4.6 ต้นทุนในการได้มาซ่ึงสัญญา

กลุ่มบริษทับนัทึกค่านายหน้าท่ีจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งสัญญาท่ีทากบัลู กคา้เป็นสินทรัพยแ์ละตดัเป็นค่าใชจ่้าย

อยา่งเป็นระบบและสอดคลอ้งกบัรูปแบบการรับรู้รายไดต้ามสัญญา และจะบนัทึกค่าเผื่อผลขาดทุนจากการ

ด้อยค่าของสินทรัพย์ เม่ือมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพยสู์งกว่าส่ิงตอบแทนท่ีจะได้รับหักด้วยต้นทุนท่ี

เก่ียวข้อง ท้ังนี้ ในกรณีท่ีระยะเวลาของการตัดจาหน่ายสินทรัพยท่ี์จะรับรู้สาหรับต้นทุนในการได้มา

ซึ่งสัญญามีระยะเวลาหนึ่งปีหรือส้ันกวา่ กิจการจะบนัทึกตน้ทุนในการไดม้าซึ่งสัญญาดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้าย

เม่ือเกิดรายการ

4.7 เงินลงทนุ ในบริษทั ย่อย

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีแสดงอยใู่นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน



4.8 อุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา

อุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสม และค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพย์ (ถา้มี)

ค่าเส่ือมราคาของอุปกรณ์คานวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณดังนี้

อุปกรณ์ - 5 - 10 ปี

เคร่ืองตกแตง่ และอุปกรณ์สานกังาน - 3 - 5 ปี

ยานพาหนะ - 4 - 5 ปี

คา่เส่ือมราคารวมอยใู่นการคานวณผลการดาเนินงาน

ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาสาหรับสินทรัพยร์ะหวา่งติดต้งั

กลุ่มบริษัทตัดรายการอุปกรณ์ออกจากบัญชี เม่ือจาหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์

เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจาหน่ายสินทรัพย์ รายการผลกาไรหรือขาดทุนจากการจาหน่าย

สินทรัพยจ์ะรับรู้ในส่วนของกาไรหรือขาดทุนเม่ือกลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพยน้์นั ออกจากบญัชี

4.9 ต้นทุนการก้ยืูม

ต้นทุนการกู้ยืมของเงินกู้ท่ีใช้ในการได้มา การก่อสร้าง การผลิตสินทรัพย์ หรือการพัฒนาโครงการ

อสังหาริมทรัพยท่ี์ตอ้งใชร้ะยะเวลานานในการแปลงสภาพให้พร้อมใชห้รือขาย ไดถู้กนาไปรวมเป็นราคาทุ น

ของสินทรัพยจ์นกว่าสินทรัพยน้์นัจะอยู่ในสภาพพร้อมท่ีจะใชไ้ดต้ามท่ีมุ่งประสงค์ ส่วนตน้ทุนการกูย้ืมอ่ืน

ถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดท่ีเกิดรายการ ต้นทุนการกู้ยืมประกอบด้วยดอกเบี้ยและต้นทุนอ่ืนท่ีเกิดข้ึนจาก

การกยู้ มืน้นั

สาหรับเงินกูท่ี้กูม้าโดยมีวตัถุประสงคเ์ฉพาะเพื่อพฒันาโครงการ ดอกเบี้ยจ่ายดงักล่าวประกอบดว้ยดอกเบี้ย

ท่ีจ่ายจริงหักด้วยรายได้จากการนาเงินกู้น้ันไปลงทุนชั่วคราว ส่วนเงินท่ีกู้มาเพื่อวตัถุประสงค์ทั่วไป

ดอกเบี้ยจะคานวณโดยการคู ณรายจ่ายของโครงการน้นัดว้ยอตัราการต้งัข้ึนเป็นทุน อตัราการต้งัข้ึนเป็นทุน

คืออัตราถัวเฉล่ียถ่วงน้าหนักของต้นทุนการกู้ยืมในระหว่างปีท่ีไม่รวมต้นทุนการกู้ยืมของเงินท่ีกู ้มา

โดยเฉพาะ

4.10 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

กลุ่มบริษทับนัทึกตน้ทุนเร่ิมแรกของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนตามราคาทุน ภายหลงัการรับรู้รายการเร่ิมแรก

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตดัจาหน่ายสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่าสะสม (ถา้มี) ของ

สินทรัพยน้์นั

กลุ่มบริษทัตดัจาหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายุการให้ประโยชน์จากดัโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้

ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน้์นั และจะประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าวเม่ือมีขอ้บ่งชี้ว่า

สินทรัพยน้์ันเกิดการดอ้ยค่า กลุ่มบริษทัจะทบทวนระยะเวลาการตัดจาหน่ายและวิธีการตดัจาหน่ายของ

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าวทุกส้ินปีเป็นอย่างนอ้ย ค่าตดัจาหน่ ายรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของกาไรหรื อ

ขาดทุน
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สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายกุารใหป้ระโยชน์จากดัมีดงันี้

อายกุารใหป้ระโยชน์

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3 - 10 ปี

4.11 สัญญาเช่า

ณ วนัเร่ิมตน้ของสัญญาเช่า กลุ่มบริษทัจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่

โดยสัญญาจะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่า ก็ต่อเม่ือสัญญาน้นัมีการให้สิทธิในการควบคุมการใช้

สินทรัพยท่ี์ระบุไดส้าหรับช่วงเวลาหนึ่งเพื่อเป็นการแลกเปล่ียนกบัส่ิงตอบแทน

กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า

กลุ่มบริษทัใช้วิธีการบญัชีเดียวสาหรับการรับรู้รายการและการวดัมูลค่าสัญญาเช่าทุกสัญญา เวน้แต่สัญญา

เช่าระยะส้ันและสัญญาเช่าท่ีสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล (วนัท่ีสินทรัพยอ์า้งอิง

พร้อมใช้งาน) กลุ่มบริษทับนัทึกสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ซึ่งแสดงสิทธิในการใชสิ้นทรัพยอ์า้งอิงและหนี้สิน

ตามสัญญาเช่าตามการจ่ายชาระตามสัญญาเช่า

สินทรัพย์สิทธิการใช้

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม และ

ปรับปรุงดว้ยการวดัมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ประกอบดว้ย

จานวนเงินของหนี้สินตามสัญญาเช่าจากการรับรู้เร่ิมแรก ตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดข้ึน จานวนเงินท่ีจ่าย

ชาระตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล ประมาณการตน้ทุนในการ

รื้อถอนและการขนยา้ยสินทรัพยอ์า้งอิง หรือการบูรณะสินทรัพยอ์า้งอิงหรือสถานท่ีต้งัของสินทรัพยอ์า้งอิง

และหกัดว้ยส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่าท่ีไดรั้บ

ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใชค้านวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาเช่าหรื ออายุการ

ใหป้ระโยชน์โดยประมาณของสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ลว้แต่ระยะเวลาใดจะส้ันกวา่ ดงันี้

อาคาร 3 ปี

ยานพาหนะ 4 - 5 ปี

หากความเป็นเจา้ของในสินทรัพยอ์า้งอิงไดโ้อนให้กบักลุ่มบริษทัเม่ือส้ินสุดอายุสัญญาเช่าหรือราคาทุนของ

สินทรัพย์ดังกล่าวได้รวมถึงการใช้สิทธิเลื อกซื้อ ค่าเส่ือมราคาจะคานวณจากอายุการให้ประโยชน์

โดยประมาณของสินทรัพย์



หนี้สินตามสัญญาเช่า

หนี้สินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของจานวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าตลอดอายสุัญญาเช่า

จานวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าประกอบดว้ยค่าเช่าคงท่ีหักดว้ยส่ิงจู งใจตามสัญญาเช่า ค่าเช่าผนัแปรท่ี

ข้ึนอยกู่บัดชันีหรืออตัรา จานวนเงินท่ีคาดว่าจะจ่ายภายใตก้ารรับประกันมูลค่าคงเหลือ รวมถึงราคาใชสิ้ทธิ

ของสิทธิเลือกซื้อซึ่งมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลท่ีกลุ่มบริษทัจะใชสิ้ทธิน้นั และการจ่ายค่าปรับเพื่อ

การยกเลิกสัญญาเช่า หากข้อกาหนดของสัญญาเช่าแสดงให้เห็นว่ากลุ่มบริษัทจะใช้สิทธิในการยกเลิก

สัญญาเช่า กลุ่มบริษทับนัทึกค่าเช่าผนัแปรท่ีไม่ข้ึนอยู่กบัดชันีหรืออตัราเป็นค่าใช้จ่ายในงวดท่ีเหตุการณ์

หรือเง่ือนไขซึ่งเก่ียวขอ้งกบัการจ่ายชาระน้นัไดเ้กิดข้ึน

กลุ่มบริษทัคิดลดมูลค่าปัจจุบนัของจานวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าดว้ยอตัราดอกเบี้ยตามนยัของสัญญาเช่า

หรืออตัราดอกเบี้ยการกูย้ืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษทั หลงัจากวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล มูลค่าตามบญัชีของ

หนี้สินตามสัญญาเช่าจะเพิ่มข้ึนจากดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่าและลดลงจากการจ่ายชาระหนี้สิน

ตามสัญญาเช่า นอกจากนี้ มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะถูกวัดมูลค่าใหม่ เม่ือมีการ

เปล่ียนแปลงอายุสัญญาเช่า การเปล่ียนแปลงการจ่ายชาระตามสัญญาเช่า หรือการเปล่ียนแปลงในการ

ประเมินสิทธิเลือกซื้อสินทรัพยอ์า้งอิง

สัญญาเช่าระยะส้ันและสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่า

สัญญาเช่าท่ีมีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านับต้ังแต่วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล หรือสัญญาเช่าซึ่ง

สินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต่า จะบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า

4.12 รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการที่เกยี่วข้องกนั

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอานาจควบคุมบริษัทฯ

หรือถูกบริษทัฯควบคุมไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยภู่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯ

นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกันยงัหมายรวมถึงบริษัทร่วม และบุคคลหรือกิจการท่ีมีสิทธิ

ออกเสียงโดยทางตรงหรือทางออ้มซึ่งทาให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสาคัญต่อบริ ษทัฯ ผูบ้ริหารสาคัญ

กรรมการหรือพนกังานของบริษทัฯ ท่ีมีอานาจในการวางแผนและควบคุมการดาเนินงานของบริษทัฯ

4.13 การด้อยค่าของสินทรัพย์ท่ีไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงนิ

ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจะทาการประเมินการดอ้ยค่าของอาคารและอุ ปกรณ์ สินทรัพย์

สิทธิการใช้หรือสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนอ่ืนของกลุ่มบริษทั หากมีขอ้บ่งชี้ว่าสินทรัพยด์ังกล่าวอาจด้อยค่า

กลุ่มบริษทัรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเม่ือมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่าต่ากว่ามูลค่าตาม

บญัชีของสินทรัพยน้์ัน ท้งันี้มูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการขายของ

สินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกวา่

กลุ่มบริษทัจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของกาไรหรือขาดทุน
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4.14 ผลประโยชน์ของพนักงาน

ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน

กลุ่มบริษทัรับรู้ เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเม่ือเกิดรายการ

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน

โครงการสมทบเงิน

กลุ่มบริษทัและพนกังานไดร่้วมกนัจดัต้งักองทุนสารองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบดว้ยเงินท่ีพนักงานจ่ายสะสม

และเงินท่ีกลุ่มบริษทัจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนสารองเลี้ยงชีพได้แยกออกจาก

สินทรัพยข์องกลุ่มบริษทั เงินท่ีกลุ่มบริษทัจ่ายสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในปีท่ีเกิด

รายการ

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน

กลุ่มบริษัทมีภาระสาหรับเงินชดเชยท่ีต้องจ่ายให้แก่พนักงานเม่ือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน

ซึ่งกลุ่มบริษทัถือวา่เงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานสาหรับพนกังาน

กลุ่มบริษทัคานวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกั งาน โดยใชว้ิธีคิดลดแต่ละ

หน่วยท่ีประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชาญอิสระได้ทาการประเมินภาระ

ผกูพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั

ผลกาไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิ ตศาสตร์ประกนัภยัสาหรับโครงการผลประโยชน์

หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในกาไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน

4.15 ประมาณการหนสี้ ิน

กลุ่มบริษทัจะบันทึกประมาณการหนี้สินไวใ้นบัญชีเม่ือภาระผูกพนัซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต

ไดเ้กิดข้ึนแลว้ และมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่กลุ่มบริษทัจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้อง

ภาระผกูพนัน้นั และกลุ่มบริษทัสามารถประมาณมูลค่าภาระผกูพนัน้นัไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ

4.16 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

กลุ่มบริษทับนัทึกภาษีเงินได้ปัจจุบนัตามจานวนท่ีคาดว่าจะจ่ายให้กับหน่ วยงานจดัเก็บภาษีของรัฐ โดย

คานวณจากกาไรทางภาษี ตามหลกัเกณฑท่ี์กาหนดในกฎหมายภาษีอากร



ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

กลุ่มบริษทับนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชว่ัคราวระหว่างราคาตามบญัชีของสินทรัพย์

และหนี้สิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหนี้สินท่ีเก่ียวขอ้งน้ัน โดยใช้

อตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช้ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน

กลุ่มบริษทัรับรู้หนี้สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชว่ัคราวท่ีตอ้งเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาหรับผลแตกต่างชว่ัคราวท่ีใชห้ักภาษี รวมท้งัผลขาดทุนทางภาษีท่ียงั

ไม่ไดใ้ชใ้นจานวนเทา่ท่ีมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัจะมีกาไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะ

ใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชว่ัคราวท่ีใชห้กัภาษีและผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้้นั

กลุ่มบริษทัจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทุกส้ินรอบระยะเวลารายงาน

และจะทาการปรับลดมู ลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่ากลุ่มบริษทัจะไม่มีกาไร

ทางภาษีเพียงพอต่อการนาสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท้งัหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์

กลุ่มบริษทัจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้หากภาษีท่ีเกิดข้ึนเก่ียวขอ้งกบั

รายการท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผถืู้อหุน้

4.17 เคร่ืองมือทางการเงิน

กลุ่มบริษทัรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกของสินทรัพยท์างการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรม และบวกดว้ยตน้ทุนการทา

รายการเฉพาะในกรณีท่ีเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุ น

อย่างไรก็ตาม สาหรับลูกหนี้การคา้ท่ีไม่มีองค์ประกอบเก่ียวกบัการจดัหาเงินท่ีมีนัยสาคญั กลุ่มบริษทัจะ

รับรู้สินทรัพยท์างการเงินดังกล่าวดว้ยราคาของรายการ ตามท่ีกล่าวไวใ้นนโยบายการบญัชีเร่ืองการรับรู้

รายได้

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

กลุ่มบริษทัจดัประเภทสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัที่รับรู้รายการเร่ิมแรก เป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ี

วดัมูลค่าในภายหลงัด้วยราคาทุนตดัจาหน่าย สินทรัพยท์างการเงินที่วดัมูลค่าในภายหลงัด้วยมูลค่า

ยติุธรรมผา่นกาไรขาดทุ นเบด็เสร็จอ่ืน และสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยมูลค่ายุติธรรม

ผ่านกาไรหรือขาดทุน โดยพิจารณาจากแผนธุรกิจของกิจการในการจดัการสินทรัพยท์างการเงิน และ

ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาหน่าย

กลุ่มบริษัทวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงินด้วยราคาทุนตัดจาหน่าย เม่ือกลุ่มบริษัทถือครองสินทรัพย์

ทางการเงินน้นัเพ่ือรับกระแสเงินสดตามสัญญา และเง่ือนไขตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินก่อใหเ้กิด

กระแสเงินสดท่ีเป็นการรับชาระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวนัท่ีระบุไว้

เท่าน้นั
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สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าววดัมูลค่าในภายหลงัโดยใช้วิธีดอกเบี้ยท่ีแทจ้ริงและตอ้งมีการประเมินการ

ด้อยค่า ท้ังนี้ ผลกาไรและขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการตัดรายการ การเปล่ียนแปลง หรือการด้อยค่าของ

สินทรัพยด์งักล่าวจะรับรู้ในส่วนของกาไรหรือขาดทนุ

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของหนสิ้ีนทางการเงิน

ยกเวน้หนี้สินตราสารอนุพนัธ์ กลุ่มบริษทัรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกสาหรับหนี้สินทางการเงินด้วยมูลค่า

ยุติธรรมหักตน้ทุนการทารายการ และจดัประเภทหนี้สินทางการเงินเป็นหนี้สินทางการเงินท่ีวั ดมูลค่าใน

ภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจาหน่าย โดยใช้วิธีดอกเบี้ยท่ีแทจ้ริง ท้งันี้ ผลกาไรและขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการ

ตดัรายการหนี้สินทางการเงินและการตดัจาหน่ ายตามวิธีดอกเบี้ยท่ีแท้จริงจะรับรู้ในส่วนของกาไรหรือ

ขาดทุน โดยการคานวณมูลค่าราคาทุนตดัจาหน่ายคานึงถึงส่วนลดหรือส่วนเกินมูลค่า รวมถึงค่าธรรมเนียม

หรือต้นทุนท่ีถือเป็นส่วนหนึ่งของอัตราดอกเบี้ยท่ีแท้จริงน้ันด้วย ท้ังนี้ ค่าตดัจาหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยท่ี

แทจ้ริงแสดงเป็นส่วนหนึ่งของตน้ทุนทางการเงินในส่วนของกาไรหรือขาดทุน

หุ้นบุริมสิทธิชนิดสะสมเงินปันผลและไถ่ถอนได้

หุน้บุริมสิทธิชนิดสะสมเงินปันผลและไถ่ถอนไดแ้สดงองคป์ระกอบท่ีเป็นหนี้สินทางการเงินและส่วนท่ีเป็น

ของเจา้ของแยกจากกนัตามเง่ือนไขท่ีตกลงกนัตามสัญญา

ณ วนัท่ีออกหุ้นบุริมสิทธิชนิดสะสมเงินปันผลและไถ่ถอนได้ กลุ่มบริษัทรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกของ

องคป์ระกอบท่ีเป็นหนี้สินและสิทธิในการไถ่ถอนดว้ยมูลค่ายุติธรรม ซึ่งกาหนดราคาโดยใชอ้ตัราตลาด และ

ถูกจดัประเภทเป็นหนี้สินทางการเงิน มูลค่าท่ีเหลือจะถูกปันส่วนใหแ้ก่องคป์ระกอบท่ีเป็นส่วนของเจา้ของ

หุ้นบุริมสิทธิชนิดสะสมเงินปันผลและไถ่ถอนไดส่้วนท่ีเป็นหนี้สินแสดงรายการด้วยราคาทุนตดัจาหน่าย

(หกัตน้ทุนการทารายการ) จนกว่าจะถูกไถ่ถอนหรือครบอายกุารชาระคืนหุ้นบุริมสิทธิดงักล่าว หุน้บุริมสิทธิ

ชนิดสะสมเงินปันผลและไถ่ถอนไดส่้วนท่ีเป็นของเจา้ของซึ่งกาหนดข้ึน ณ วนัท่ีออกหุ้นบุริมสิทธิดงักล่าว

จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงในรอบระยะเวลาบญัชีถดัไป ส่วนสิทธิในการไถ่ถอนจะถูกวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ย

มูลค่ายติุธรรม ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสิทธิในการไถ่ถอนจะ

ถูกรับรู้ในส่วนของกาไรหรื อขาดทุน

ค่าใชจ่้ายในการออกหุ้นบุริมสิทธิชนิดสะสมเงินปันผลและไถ่ถอนได้บนัทึกแยกตามส่วนขององคป์ระกอบ

ท่ีเป็นหนี้สินและส่วนท่ีเป็นของเจา้ของตามสัดส่วนของมูลค่าเร่ิมแรกขององค์ประกอบท่ีเป็นหนี้สินและ

ส่วนท่ีเป็นของเจา้ของ



การตัดรายการของเคร่ืองมือทางการเงิน

สินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัรายการออกจากบญัชี เม่ือสิทธิท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพยน้์นัได้

ส้ินสุดลง หรือไดมี้การโอนสิทธิท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพยน้์ัน รวมถึงไดมี้การโอนความเส่ียง

และผลตอบแทนเกือบท้งัหมดของสินทรัพยน้์นั หรือมีการโอนการควบคุมในสินทรัพยน้์นั

กลุ่มบริษทัตดัรายการหนี้สินทางการเงินก็ต่อเม่ือไดมี้การปฏิบติัตามภาระผูกพนัของหนี้สินน้นัแลว้ มีการ

ยกเลิกภาระผกู พนัน้นั หรือมีการส้ินสุดลงของภาระผกูพนัน้นั ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนหนี้สินทางการเงินท่ีมี

อยู่ให้เป็นหนี้สินใหม่จากผูใ้ห้กู ้รายเดียวกันซึ่งมีข้อกาหนดท่ีแตกต่างกันอย่างมาก หรือมีการแก้ไข

ขอ้กาหนดของหนี้สินท่ีมีอยอู่ยา่งเป็นสาระสาคญั จะถือวา่เป็นการตดัรายการหนี้สินเดิมและรับรู้หนี้สินใหม่

โดยรับรู้ผลแตกต่างของมูลค่าตามบญัชีดงักล่าวในส่วนของกาไรหรือขาดทุน

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

กลุ่มบริษทัรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนของตราสารหนี้ท้งัหมดท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ย

มูลค่ายติุธรรมผา่นกาไรหรือขาดทุน ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนคานวณจากผลต่างของกระแส

เงินสดท่ีจะครบกาหนดชาระตามสัญญากับกระแสเงินสดท้ังหมดท่ีกลุ่มบริษทั คาดว่าจะได้รับชาระ

และคิดลดดว้ยอตัราดอกเบี้ยท่ีแทจ้ริงโดยประมาณของสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัท่ีไดม้า

ในกรณีท่ีความเส่ียงดา้นเครดิตของสินทรัพยไ์ม่ไดเ้พิ่มข้ึนอย่างมีนยัสาคญันบัต้งัแต่การรับรู้รายการเร่ิมแรก

กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนโดยพิจารณาจากการผิดสัญญาท่ีอาจจะเกิดข้ึน

ใน 12 เดือนขา้งหน้า ในขณะท่ีหากความเส่ียงดา้นเครดิตของสินทรัพยเ์พิ่มข้ึนอย่างมีนัยสาคญันับต้งัแต่

การรับรู้รายการเร่ิมแรก กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าผลขาดทุนด้วยจานวนเงินท่ีเท่ากับผลขาดทุ นด้านเครดิตท่ี

คาดวา่จะเกิดข้ึนตลอดอายท่ีุเหลืออยขู่องเคร่ืองมือทางการเงิน

กลุ่มบริษัทพิจารณาว่าความเส่ียงด้านเครดิตจะเพิ่มข้ึนอย่างมีนัยสาคญั เม่ือมีการค้างชาระการจ่ายเงิน

ตามสัญญาเกินกว่า 30 วนั และพิจารณาว่าสินทรัพยท์างการเงินน้ันมีการด้อยค่าด้านเครดิตหรือมีการ

ผิดสัญญา เม่ือมีการคา้งชาระการจ่ายเงินตามสัญญาเกินกว่า 90 วนั อย่างไรก็ตาม ในบางกรณีกลุ่มบริษทั

อาจพิจารณาว่าสินทรัพยท์างการเงินน้ันมีการเพิ่มข้ึนของความเส่ียงดา้นเครดิตอย่างมีนัยสาคญัและมีการ

ผิดสัญญา โดยพิจารณาจากขอ้มูลภายในหรือขอ้มูลภายนอกอ่ืน เช่น อนัดบัความน่าเช่ือถือดา้นเครดิตของ

ผอู้อกตราสาร

กลุ่มบริษทัใช้วิธีการอย่างง่ายในการคานวณผลขาดทุ นดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนสาหรับลูกหนี้การคา้

และสินทรัพยท์ ี่ เกิดจากสัญญา ดังน้ัน ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจึงไม่มีการติดตามการ

เปล่ียนแปลงของความเส่ียงทางดา้นเครดิต แต่จะรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนตลอด

อายขุองลูกหนี้การคา้และสินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา

การคานวณผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนข้างต้นอ้างอิงจากข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจาก

ประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุงด้วยขอ้มูลการคาดการณ์ไปในอนาคตเก่ียวกับลูกหนี้น้ันและสภาพแวดล้อม

ทางดา้นเศรษฐกิจ

สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดจาหน่ายออกจากบัญชี เม่ือกิจการคาดว่าจะไม่ได้รับคืนกระแสเงินสด

ตามสัญญาอีกต่อไป
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การหักกลบของเคร่ืองมือทางการเงิน

สินทรัพยท์างการเงินและหนี้สินทางการเงินจะนามาหักกลบกั น และแสดงดว้ยยอดสุทธิในงบแสดงฐานะ

การเงิน ก็ต่อเม่ือกิจการมีสิทธิบงัคบัใชไ้ดต้ามกฎหมายอยแู่ลว้ในการหกักลบจานวนเงินท่ีรับรู้ และกิ จการมี

ความต้งัใจท่ีจะชาระดว้ยยอดสุทธิ หรือต้งัใจท่ีจะรับสินทรัพยแ์ละชาระหนี้สินพร้อมกั น

4.18 การวดัมูลค่ายตุิธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดวา่จะได้รับจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาท่ีจะตอ้งจ่ายเพื่อโอน

หนี้สินให้ผูอ่ื้นโดยรายการดังกล่าวเป็นรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติระหว่างผูซื้้อและผูข้าย (ผูร่้วมใน

ตลาด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่า กลุ่มบริษทัใชร้าคาเสนอซื้อขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องในการวดัมูลค่ายติุธรรมของ

สินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวข้องกาหนดให้ตอ้งวั ดมูลค่าด้วยมูลค่า

ยติุธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องสาหรับสินทรัพยห์รือหนี้สินท่ีมีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่

สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได้ กลุ่มบริษทัจะประมาณมูลค่ายติุธรรมโดยใชเ้ทคนิค

การประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบั

สินทรัพยห์รือหนี้สินท่ีจะวดัมลู ค่ายติุธรรมน้นัใหม้ากท่ีสุด

ลาดบั ช้นัของมูลค่ายุติธรรมท่ีใชว้ดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหนี้สินในงบการเงิน

แบ่งออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลท่ีนามาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงันี้

ระดบั 1 ใชข้อ้มูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพยห์รือหนี้สินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง

ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหนี้สิน ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือทางออ้ม

ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการประมาณข้ึน

ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจะประเมินความจาเป็นในการโอนรายการระหว่างลาดบัช้ัน

ของมูลค่ายุติธรรมสาหรับสินทรัพย์และหนี้สินท่ีถืออยู่ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีมีการวดัมูลค่า

ยติุธรรมแบบเกิดข้ึนประจา

5. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีท่ีสาคัญ

ในการจัดทางบการเงิ นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจาเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจและการ

ประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวนี้ส่งผลกระทบ

ต่อจานวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมายเหตุ ประกอบงบการเงิน ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจ

แตกต่างไปจากจานวนท่ีประมาณการไว้ การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการท่ีสาคญัมี ดงันี้



สัญญาเช่า

กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า

การกาหนดอายสัุญญาเช่าท่ีมีสิทธิการเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า

ในการกาหนดอายุสัญญาเช่ า ฝ่ายบริหารจาเป็นต้องใช้ดุ ลยพินิจในการประเมินว่ากลุ่มบริษัทมีความ

แน่นอนอย่างสมเหตุสมผลหรือไม่ท่ีจะใช้สิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า

โดยคานึงถึงขอ้เท็จจริงและสภาพแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งท้งัหมดท่ีทาให้เกิดส่ิงจูงใจในทางเศรษฐกิจสาหรับ

กลุ่มบริษทัในการใชห้รือไม่ใชสิ้ทธิเลือกน้นั

การกาหนดอัตราดอกเบย้ี การเงินกู้ยืมส่วนเพ่ิม

กลุ่มบริษทัไม่สามารถกาหนดอตัราดอกเบี้ยตามนยัของสัญญาเช่า ดงัน้นัฝ่ายบริหารจาเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจ

ในการกาหนดอตัราดอกเบี้ยเงินกูย้ืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษทัในการคิดลดหนี้สินตามสัญญาเช่า โดยอตัรา

เงินกูย้มืส่วนเพิ่มเป็นอตัราดอกเบี้ยท่ีกลุ่มบริษทัจะตอ้งจ่ายในการกูย้ืมเงินท่ีจาเป็นเพื่อให้ไดม้าซึ่งสินทรัพย์

ท่ีมีมูลค่าใกลเ้คียงกับสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ในสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจท่ีคลา้ยคลึง โดยมีระยะเวลา

การกูย้มืและหลกัประกนัท่ีคลา้ยคลึง

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

กลุ่มบริษทัจะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาหรับผลแตกต่างชว่ัคราวท่ีใชห้ักภาษีและขาดทุน

ทางภาษีท่ีไม่ไดใ้ชเ้ม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่ากลุ่มบริษทัจะมีกาไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะ

ใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชว่ัคราวและขาดทุนน้ัน ในการนี้ฝ่ายบริหารจาเป็ นตอ้งประมาณการว่ากลุ่ม

บริษทัควรรับรู้จานวนสินทรัพยภ์าษี เงินไดร้อการตดับญัชีเป็นจานวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจานวนกาไร

ทางภาษีท่ีคาดวา่จะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา

6. รายการธุรกจิกบักจิการที่เกย่ีวข้องกนั

ในระหว่างปี กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจท่ีสาคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าว

เป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงกนัระหว่างกลุ่มบริษทัและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั

เหล่าน้นั ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งันี้

(หน่วย:ลา้นบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาหนดราคา

2564 2563 2564 2563

รายการธุรกิจกบับริษัทย่อย

(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)

รายไดค้่าบริหารจดัการ - - 34 34 ราคาท่ีตกลงกนัตามสัญญา

รายไดด้อกเบี้ย - - 32 35 MLR ลบร้อยละ 0.5 ต่อปี

รายไดอ้ื่น - - 8 - ราคาท่ีตกลงกนัตามสัญญา
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(หน่วย:ลา้นบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาหนดราคา

2564 2563 2564 2563

รายการธุรกิจกบับริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

ตน้ทุนขายอาหารและเคร่ืองด่ืม - 1 - - ราคาท่ีตกลงกนัตามสญั ญา

ค่าเช่าจ่าย 4 4 - - ราคาท่ีตกลงกนัตามสัญญา

ค่าใชจ้่ายอ่ืน 2 - - - ราคาท่ีตกลงกนัตามสัญญา

รายการธุรกิจกบับุคคลท่ีเก่ียวข้องกัน

คา่ ตอบแทนในหุ้นบุริมสิทธิชนิด

สะสมเงินปันผลและไถ่ถอนได้ 1 - - - ราคาท่ีตกลงกนัตามสญัญา

ยอดคงคา้งระหว่างกลุ่มบริษทัและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีรายละเอียด

ดงันี้

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

ลูกหนีอ้น่ืและเงนิทดรองแก่กจิ การที่เกี่ยวข้องกัน

(หมายเหตุ 8)

บริษทัยอ่ย - - 7,618,345 3,131,949

รวมลูกหนี้อ่ืนและเงินทดรองแก่กิจการ

ท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 7,618,345 3,131,949

ดอกเบีย้ค้างรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 8)

บริษทัยอ่ย - - 22,744,120 59,631,645

รวมดอกเบี้ยคา้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 22,744,120 59,631,645

เจ้าหนีอ่ื้น - กิจการที่เกยี่วข้องกนั (หมายเหตุ 16)

บคุคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 312,000 - 312,000 -

บริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั 1,839,337 3,828,585 - 109,090

รวมเจา้หนี้อน่ื - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,151,337 3,828,585 312,000 109,090

หุ้นบุริมสิทธิชนิดไถ่คืน - บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

(หมายเหตุ 20)

บคุคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 18,000,000 - - -

รวมหุ้นบุริมสิทธิชนิดไถค่นื - บคุคลท่ี

เก่ียวขอ้งกนั 18,000,000 - - -



(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

หนีสิ้นหมุนเวียนอ่ืน - กิจการที่เกยี่วข้องกนั

บริษทัยอ่ย - - 2,812,188 -

รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น - กิจการท่ี

เก่ียวขอ้งกนั - - 2,812,188 -

หนีสิ้นตามสัญญาเช่า - กิจการทเ่ีกย่ีวข้องกนั

บริษทัทเ่ีก่ียวขอ้งกนั 6,487,031 7,085,651 - -

รวมหนี้สินตามสัญญาเช่า - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6,487,031 7,085,651 - -

เงินให้กู้ยืมแก่กจิการท่ีเกี่ยวข้องกนั

ยอดคงคา้งของเงินให้กู ้ยืมระหว่างบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกัน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563

และการเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินใหกู้ย้มืดงักล่าวมีรายละเอียดดงันี้

เงินให้ก้ยืูมแก่บริษัทย่อย

(หน่วย: บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

เงินให้กยืู้มระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี

31 ธนัวาคม 2563

เพ่ิมข้ึน

ในระหว่างปี

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี

31 ธนัวาคม 2564

บริษทั คอนแวนต์ บีตา้ จากดั - 367,000,000 367,000,000

บริษทัพราว ฮอร์สชู จากดั - 52,712,400 52,712,400

บริษทัหวัหินสกาย ลิฟว่ิง จากดั 16,967,000 25,386,000 42,353,000

รวม 16,967,000 445,098,400 462,065,400

เงินให้กู ้ยืมระยะส้ันแก่บริษัทย่อยถึงกาหนดชาระคืนเม่ือทวงถาม โดยคิดดอกเบี้ยในอัตรา MLR

ลบร้อยละ 0.5 ต่อปี

(หน่วย: บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

เงินให้กยู้ืมระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี

31 ธนัวาคม 2563 ลดลงในระหว่างปี

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี

31 ธนัวาคม 2564

บริษทัหวัหิน สกาย ลิฟว่ิง จากดั 100,000,000 - 100,000,000

บริษทัหวัหิน อลัฟ่า 71 จากัด 541,500,000 (541,500,000) -

รวม 641,500,000 (541,500,000) 100,000,000
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เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่บริษทัยอ่ยคิดดอกเบี้ยในอตัรา MLR ลบร้อยละ 0.5 ต่อปี เงินให้กูย้ืมมีกาหนดชา ระ

คืนเงินตน้และดอกเบี้ยคงคา้งท้งัหมดภายในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2566

ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 20 เม่ือวนัท่ี 3 กันยายน 2564 บริษทัฯ บริษทั หัวหิน

อลัฟ่า 71 จากัด ซึ่งเป็นบริษทัย่อย และกลุ่มผูร่้วมทุนได้เขา้ทาสัญญาระหว่างผูถื้อหุ้นของบริษทั หัวหิน

อลัฟ่า 71 จากัด ภายใตส้ัญญาดงักล่าว บริษทัย่อยจะดาเนินการชาระคืนภาระหนี้ผูถื้อหุ้น เช่น เงินกูย้มื และ

ดอกเบี้ยคงคา้ง ให้แก่บริษทัฯในทนัทีท่ีไดรั้บชาระราคาจองซื้อหุ้นบุริมสิทธิจากผูร่้วมทุน โดย ณ ปัจจุบนั

บริษทัยอ่ยไดด้าเนินการชาระหนี้ขา้งตน้แก่บริษทัฯเป็ นท่ีเรียบร้อยแลว้

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนักงานท่ีให้แก่

กรรมการและผบู้ริหารดงัต่อไปนี้

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม

2564 2563

ผลประโยชน์ระยะส้ัน 25,251,037 19,079,358

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 526,278 575,000

รวม 25,777,315 19,654,358

7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

เงินสด 98,461 208,120 73,690 126,298

เงินฝากธนาคาร 288,724,248 161,518,398 9,581,365 48,005,560

หกั: เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคาประกั้ น

(หมายเหตุ 11) (191,890) (191,416) (191,890) (191,416)

รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 288,630,819 161,535,102 9,463,165 47,940,442

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 เงินฝากออมทรัพยแ์ละเงินฝากประจามี อตัราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.05 ถึง

0.25 ต่อปี (2563: ร้อยละ 0.03 ถึง 0.25 ต่อปี)



8. ลกูหนอ่ื้ีน

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

ลูกหนี้อื่นและเงินทดรองแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั

(หมายเหตุ 6) - - 7,618,345 3,131,949

ลกูหนี้อน่ื - กิจการท่ีไมเ่ก่ียวขอ้งกนั 258,171 219,787 245,097 200,958

ดอกเบี้ยคา้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั

(หมายเหตุ 6) - - 22,744,120 59,631,645

รวม 258,171 219,787 30,607,562 62,964,552

9. ต้นทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย์

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

ท่ีดิน 2,625,032,470 1,329,610,805 1,641,624 1,641,624

งานระหว่างก่อสร้างและออกแบบ 624,956,466 207,721,900 1,843,573 1,843,573

ตน้ทุนของแถม 193,595 193,595 193,595 193,595

ตน้ทุนการกยู้ืมท่ีต้งัข้นึเป็นทนุ 94,472,650 55,898,865 103,978 103,978

รวม 3,344,655,181 1,593,425,165 3,782,770 3,782,770

ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บริษทัย่อยไดร้วมตน้ทุนการกูยื้มเขา้เป็นตน้ทุนของ

ท่ีดินและงานระหว่างก่อสร้าง โดยคานวณจากอัตราการต้งัข้ึนเป็นทุนซึ่งเป็นอตัราถวัเฉลี่ยถ่วงน้าหนกัของ

เงินกูด้งันี้

งบการเงินรวม

2564 2563

ตน้ทุนการกยู้ืมส่วนท่ีรวมเป็นตน้ทุน

ของท่ีดินและงานระหว่างก่อสร้าง (ลา้นบาท) 39 30

อตัราการต้งัข้ึนเป็นทุน (ร้อยละ) 3.25 - 5.08 3.78 - 6.10

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษทัย่อยได้นาท่ีดินบางส่วนพร้อมส่ิงปลูกสร้างท่ีมีอยู่บนท่ีดิน

ไปจดจานองคาประกั้ นเงินกูย้มืของบริษทัยอ่ย ซึ่งมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีดงันี้

(หน่วย: ลา้นบาท)

งบการเงินรวม

2564 2563

มูลค่าสุทธิตามบญัชีของท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างท่ีติดภาระค้าประกัน 2,623 1,328
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10. สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าบริหารโครงการ 190,228,045 124,659,593 - -

ค่าใชจ้่ายจ่ายล่วงหนา้ 4,046,391 4,261,963 2,091,667 2,683,778

เงินจ่ายลว่งหนา้ค่าสินคา้ 70,551,911 49,048,270 165,306 165,306

อื่น ๆ 15,438,157 6,788,463 5,050,961 6,788,381

รวม 280,264,504 184,758,289 7,307,934 9,637,465

11. เงินฝากธนาคารที่มีภาระคา้ประกนั

ยอดคงเหลือนี้ คือ เงินฝากประจาธนาคารซึ่งบริษทัฯไดน้าไปเป็นหลกัทรัพยค์ ้าประกนัวงเงินสินเช่ือและ

หนงัสือคาประกนัท่ีไดรั้บจากธนาคาร้

12. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

ช่ือบริษทั ทุนเรียกชาระแลว้ สัดส่วนเงินลงทนุ ราคาทุน

2564 2563 2564 2563 2564 2563

(พนับาท) (พนับาท) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (พนับาท) (พนับาท)

หุ้นสามญั

บริษทั หวัหิน อลัฟ่า 71 จากัด 200,000 50,000 99.99 99.99 200,000 50,000

บริษทัหวัหิน สกาย ลิฟว่ิง จากดั 250 250 99.97 99.97 250 250

บริษทัพราว ฮอร์สชู จากดั 20,000 - 99.99 - 19,999 -

บริษทั คอนแวนต์ บีตา้จากดั 1,000 - 99.97 - 1,000 -

รวมเงินลงทนุในบริษทัยอ่ย 221,249 50,250

การจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่

ก. เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯได้มีมติอนุมติัให้จดัต้งับริษทัย่อย

แห่งใหม่ช่ือ “บริษทั พราว ฮอร์สชู จากดั” เพื่อดาเนินธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พื่อขาย โดยมีทุน

จดทะเบียนจานวน 200,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท รวมเป็นจานวนเงิน 20 ลา้นบาท และบริษทัฯ

มีสัดส่วนการถือหุ้นในอตัราร้อยละ 99.99 บริษทัดังกล่าวได้จดทะเบียนจดัต้งับริษทักบักระทรวง

พาณิชย์ เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2564 และเรียกชาระค่าหุน้ ร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน โดยเม่ือวนัท่ี

27 เมษายน 2564 บริษทัฯไดช้าระค่าหุน้ดงักล่าวแล้ วเป็นจานวนเงิน 20 ลา้นบาท



ข. เม่ือวนัท่ี 9 สิงหาคม 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯได้มีมติอนุมติัให้จดัต้งับริษทัย่อย

แห่งใหม่ช่ือ “บริษทั คอนแวนต์ บีตา้ จากดั” เพื่อดาเนินธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พื่อขาย โดยมี

ทุนจดทะเบียนจานวน 10,000 หุ้น มู ลค่าหุ้นละ 100 บาท รวมเป็นจานวนเงิน 1 ลา้นบาท และบริษทัฯมี

สัดส่วนการถือหุ้นในอตัราร้อยละ 99.97 บริษทัดังกล่าวได้จดทะเบียนจดัต้ังบริษทักับกระทรวง

พาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 16 สิงหาคม 2564 และเรียกชาระค่าหุ้นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน โดยเม่ือวนัท่ี

10 สิงหาคม 2564 บริษทัฯไดช้าระคา่ หุน้ดงักล่าวแลว้เป็นจานวนเงิน 1 ลา้นบาท

การเพม่ิทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อย

เม่ือวนัท่ี 6 กนัยายน 2564 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั หัวหิน อลัฟ่า 71 จากดั ซึ่งเป็นบริษทัย่อย

ไดมี้มติอนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียน จานวน 750 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 1.5 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท

และหุ้นบุริมสุทธิ 6 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 50 ลา้นบาท (หุน้สามัญ

0.5 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จานวน 800 ลา้นบาท (หุ้นสามัญ 2 ลา้นหุ้น

มูลค่าหุ้นละ 100 บาท และหุ้นบุริมสุทธิ 6 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) ซึ่งบริษทัย่อยได้จดทะเบียน

เพิ่มทุนกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 9 กนัยายน 2564

การออกและจดัสรรหุน้เพิ่มทุนมีรายละเอียดดงันี้

1. ออกและจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนจานวน 1.5 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท ใหแ้ก่บริษทัฯ

2. ออกและจดัสรรหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุนจานวน 6 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท ให้แก่ผูร่้วมทุน

โดยเฉพาะเจาะจง ซึ่งเป็นบุคคลท่ีเก่ียวข้องกันจานวน 0.18 ล้านหุ้น และกิจการหรือบุคคลท่ี

ไม่เก่ียวขอ้งกนัจานวน 5.82 ลา้นหุน้

ท้งันี้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัฯแสดงรายการหุน้สามญัเพิ่มทุนดงักล่าวเป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย

ในงบการเงินเฉพาะกิจการและแสดงรายการหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุนดงั กล่าวเป็นหุ้นบุริมสิทธิชนิดสะสม

เงินปันผลและไถ่ถอนได้ซึ่งรับรู้เป็นหนี้สินทางการเงินในงบการเงินรวมตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินขอ้ 20
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13. อุปกรณ์

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีอุปกรณ์สาหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งันี้

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม

อุปกรณ์

เคร่ืองตกแต่ง

และอุปกรณ์

สานั กงาน ยานพาหนะ รวม

ราคาทุน

1 มกราคม 2563 2,400,000 6,645,326 - 9,045,326

ซื้อเพิ่ม - 5,772,628 - 5,772,628

จาหน่าย/ตดัจาหน่าย (2,400,000) (190,468) - (2,590,468)

31 ธนัวาคม 2563 - 12,227,486 - 12,227,486

ซื้อเพิ่ม - 4,429,331 822,431 5,251,762

จาหน่าย/ตัดจาหน่าย - (2,132,957) - (2,132,957)

31 ธนัวาคม 2564 - 14,523,860 822,431 15,346,291

ค่าเส่ือมราคาสะสม

1 มกราคม 2563 2,399,999 213,404 - 2,613,403

ค่าเส่ือมราคาสาหรับปี - 2,901,359 - 2,901,359

ค่าเส่ือมราคาสะสมสาหรับส่วนท่ี

จาหน่าย/ตดัจาหน่าย (2,399,999) (26,217) - (2,426,216)

31 ธนัวาคม 2563 - 3,088,546 - 3,088,546

คา่ เส่ือมราคาสาหรับปี - 3,562,581 156,237 3,718,818

คา่ เส่ือมราคาสะสมสาหรับส่วนท่ี

จาหน่าย/ตัดจาหน่าย - (1,290,094) - (1,290,094)

31 ธนัวาคม 2564 - 5,361,033 156,237 5,517,270

มูลค่าสุทธติ ามบญัชี

31 ธนัวาคม 2563 - 9,138,940 - 9,138,940

31 ธนัวาคม 2564 - 9,162,827 666,194 9,829,021

ค่าเส่ือมราคาสาหรับปี

2563 (รวมอยใู่นค่าใชจ้่ายในการบริหาร) 2,901,359

2564 (รวมอยใู่นค่าใชจ้่ายในการบริหาร) 3,718,818



(หน่วย: บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

อุปกรณ์

เคร่ืองตกแต่ง

และอุปกรณ์

สานกังาน ยานพาหนะ รวม

ราคาทุน

1 มกราคม 2563 2,400,000 5,644,343 - 8,044,343

ซื้อเพิ่ม - 1,456,694 - 1,456,694

จาหน่าย/ตดัจาหน่าย (2,400,000) (190,468) - (2,590,468)

31 ธนัวาคม 2563 - 6,910,569 - 6,910,569

ซื้อเพิ่ม - 366,500 822,431 1,188,931

31 ธนัวาคม 2564 - 7,277,069 822,431 8,099,500

ค่าเส่ือมราคาสะสม

1 มกราคม 2563 2,399,999 211,160 - 2,611,159

ค่าเส่ือมราคาสาหรับปี - 1,769,363 - 1,769,363

คา่ เส่ือมราคาสะสมสาหรับส่วนท่ี
จาหน่าย/ตดัจาหน่าย (2,399,999) (26,217) - (2,426,216)

31 ธนัวาคม 2563 - 1,954,306 - 1,954,306

ค่าเส่ือมราคาสาหรับปี - 1,910,756 156,237 2,066,993

31 ธนัวาคม 2564 - 3,865,062 156,237 4,021,299

มูลค่าสุทธิตามบญัชี

31 ธนัวาคม 2563 - 4,956,263 - 4,956,263

31 ธนัวาคม 2564 - 3,412,007 666,194 4,078,201

ค่าเส่ือมราคาสาหรับปี

2563 (รวมอยใู่นค่าใชจ้่ายในการบริหาร) 1,769,363

2564 (รวมอยใู่นค่าใชจ้่ายในการบริหาร) 2,066,993
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14. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

มูลค่าสุทธิตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนซึ่งประกอบดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม

2564 และ 2563 แสดงไดด้งันี้

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม/

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ราคาทุน
1 มกราคม 2563 5,105,890

ซื้อเพิ่ม 1,646,500

31 ธนัวาคม 2563 6,752,390

ซื้อเพมิ่ 299,480

31 ธนัวาคม 2564 7,051,870

ค่าตัดจาหน่ายสะสม
1 มกราคม 2563 1,427,416

ค่าตดัจาหน่ายสาหรับปี 337,828

31 ธนัวาคม 2563 1,765,244

ค่าตดัจาหน่ายสาหรับปี 682,605

31 ธนัวาคม 2564 2,447,849

มูลค่าสุทธิตามบญัชี

31 ธนัวาคม 2563 4,987,146

31 ธนัวาคม 2564 4,604,021

ค่าตดัจาหน่ายสาหรับปี

2563 (รวมอยใู่นค่าใชจ้่ายในการบริหาร) 337,828

2564 (รวมอยใู่นค่าใชจ้่ายในการบริหาร) 682,605

15. เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารของบริษทัฯคิดดอกเบี้ยในอตัราร้อยละ MOR ต่อปี โดยวงเงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร

ของบริษทัฯ คาประกนัโดยบุคคลภายนอกซึ่งไม่คิดค่าตอบแทนจากการค้ ้าประกนั

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารของบริษทัย่อยคิดดอกเบี้ยในอตัราดอกเบี้ยสูงสุดกรณีปกติ โดยวงเงินเบิกเกินบญัชี

ธนาคารของบริษทัย่อยคาประกนัโดยบริษทัฯ้

16. เจ้าหนก้ีารค้าและเจ้าหนอ่ื้ีน

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

เจา้หนี้การคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 95,249,882 25,524,768 1,311,361 2,287,325

เจา้หนี้อื่น - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 6) 2,151,337 3,828,585 312,000 109,090

เจา้หนี้อื่น - กิจการท่ีไมเ่ก่ียวขอ้งกนั 15,039,604 7,341,589 1,021,588 2,375,567

ค่าท่ีดินคา้งจ่าย 550,000,000 - - -

ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 11,448,991 10,726,448 5,528,411 4,856,460

รวม 673,889,814 47,421,390 8,173,360 9,628,442
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การเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกูย้ืมระยะยาวสาหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีรายละเอียด

ดงันี้

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

ยอดคงเหลือตน้ปี 838,695,400 823,604,658 - 78,124,108

กูเ้พ่ิม 522,326,349 110,000,000 2,900,000 20,000,000

ตดัจาหน่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกยืู้ม 1,925,096 2,488,372 - 1,023,212

ตน้ทุนทางการเงิน - ค่าใชจ้่ายดอกเบี้ยของ

เงินกยู้มื 408,278 1,749,690 - -

จา่ยคืนเงินกู้ - (99,097,320) - (99,097,320)

คา่ธรรมเนียมในการจดัหาเงินกูย้มื (2,508,979) (50,000) - (50,000)

ยอดคงเหลือปลายปี 1,360,846,144 838,695,400 2,900,000 -

ภายใตส้ัญญาเงินกูย้ืม กลุ่มบริษทัตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการ เช่น การดารงอัตราส่วน

หนี้สินสุทธิต่อส่วนของผถืู้อหุน้ (Net Debt to Equity Ratio)

เม่ือพิจารณางบการเงินของกลุ่มบริษทัสาหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 กลุ่มบริษทัไม่สามารถดารง

อตัราส่วนทางการเงินตามท่ีกาหนดไวใ้นสัญญาเงินกู้ข้อหนึ่งกับสถาบันการเงินข้างตน้ อย่างไรก็ตาม

ผบู้ริหารของกลุ่มบริษทัไดด้าเนินการเจรจากบัสถาบนัการเงินขา้งตน้แลว้และเม่ือวนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2564

กลุ่มบริษทัไดรั้บหนงัสือผอ่นปรนเง่ือนไขเร่ืองการดารงอตัราส่วนทางการเงินดงักล่าวสาหรับปีส้ินสุดวนัท่ี

31 ธนัวาคม 2564 แลว้

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัย่อยมีวงเงินกูย้ืมระยะยาวตามสัญญาเงินกู้ท่ียงัมิไดเ้บิกใชเ้ป็นจานวนเงิน

1,068 ลา้นบาท (2563: 580 ลา้นบาท)
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18. สัญญาเช่า

กล่มุบริษัทในฐานะผู้เช่า

กลุ่มบริษทัทาสัญญาเช่าสินทรัพยเ์พื่อใชใ้นการดาเนินงานของกลุ่มบริษทั โดยมีอายสุัญญาระหวา่ง 2 - 5 ปี

ก) สินทรัพย์สิทธิการใช้

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยสิ์ทธิการใชส้าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สรุป

ไดด้งันี้

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม

อาคาร ยานพาหนะ รวม

1 มกราคม 2563 20,024,608 2,326,029 22,350,637

เพม่ิข้นึ - 1,142,999 1,142,999

ค่าเส่ือมราคาสาหรับปี (7,389,823) (789,139) (8,178,962)

31 ธนัวาคม 2563 12,634,785 2,679,889 15,314,674

เพ่ิมข้นึ 11,012,572 - 11,012,572

จาหน่าย (10,918,122) (1,142,999) (12,061,121)

ค่าเส่ือมราคาสาหรับปี (10,656,368) (642,249) (11,298,617)

ค่าเส่ือมราคาสะสมสาหรับส่วนท่ีจาหน่าย/

ตดัจาหน่าย 7,940,452 204,061 8,144,513

31 ธนัวาคม 2564 10,013,319 1,098,702 11,112,021

(หน่วย: บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

อาคาร ยานพาหนะ รวม

1 มกราคม 2563 9,106,486 2,326,029 11,432,515

เพม่ิข้ึน - 1,142,999 1,142,999

ค่าเส่ือมราคาสาหรับปี (3,419,597) (789,139) (4,208,736)

31 ธนัวาคม 2563 5,686,889 2,679,889 8,366,778

จาหน่าย - (1,142,999) (1,142,999)

ค่าเส่ือมราคาสาหรับปี (3,274,697) (642,249) (3,916,946)

ค่าเส่ือมราคาสะสมสาหรับส่วนท่ีจาหน่าย/

ตดัจาหน่าย - 204,061 204,061

31 ธนัวาคม 2564 2,412,192 1,098,702 3,510,894



ข) หนสิ้ีนตามสัญญาเช่า

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

จานวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า 9,558,247 14,095,058 2,868,684 6,745,058

หกั: ดอกเบี้ยรอการตดัจาหน่าย (294,823) (636,020) (92,291) (371,671)

รวม 9,263,424 13,459,038 2,776,393 6,373,387

หกั: ส่วนท่ีถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี (5,990,042) (7,218,638) (2,276,040) (3,230,802)

หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึง

กาหนดชาระภายในหนึ่งปี 3,273,382 6,240,400 500,353 3,142,585

การเปล่ียนแปลงของบัญชีหนี้สินตามสัญญาเช่าสาหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563

มีรายละเอียดดงันี้

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

ยอดคงเหลือตน้ปี 13,459,038 19,451,141 6,373,387 8,533,019

เพ่ิมข้ึน 6,292,193 1,142,999 - 1,142,999

ลดลง (3,097,815) - - -

ดอกเบี้ยท่ีรับรู้ 686,382 763,510 279,380 395,981

จ่ายค่าเช่า (8,076,374) (7,898,612) (3,876,374) (3,698,612)

ยอดคงเหลือปลายปี 9,263,424 13,459,038 2,776,393 6,373,387

การวิเคราะห์การครบกาหนดของจานวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าเปิดเผยขอ้มูลอยู่ในหมายเหตุ 32.1

ภายใตห้วัขอ้ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง

ค) ค่าใช้จ่ายเกยี่วกบัสัญญาเช่าที่รับรู้ในส่วนของกาไรหรือขาดทุน

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

คา่เส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 11,298,617 3,916,946

ดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินตามสัญญาเช่า 686,382 279,380

ค่าใชจ้่ายท่ีเก่ียวกบัสัญญาเช่าระยะสั้น 627,911 208,105

ค่าใชจ้่ายท่ีเก่ียวกบัสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต่า 96,000 96,000
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ง) อ่ืน ๆ

กลุ่มบริษทัมีกระแสเงินสดจ่ายท้งัหมดของสัญญาเช่าสาหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 จานวน 8 ลา้นบาท

(2563: 8 ลา้นบาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 4 ลา้นบาท (2563: 4 ลา้นบาท)) ซึ่งรวมถึงกระแสเงินสดจ่ายของ

สัญญาเช่าระยะส้นั สัญญาเช่า ซึ่งสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต่า และค่าเช่าผนัแปรท่ีไม่ข้ึนอยกู่บัดชันีหรืออตัรา

19. รายได้รับล่วงหน้าจากการขายอสังหาริมทรัพย์

รายไดรั้บล่วงหนา้จากการขายอสังหาริมทรัพยเ์ป็นเงินรับลว่ งหนา้จากลูกคา้จาแนกตามบริษทัไดด้งันี้

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

บริษทั พราว เรียล เอสเตท จากดั (มหาชน) 8,303,932 7,238,038 8,303,932 7,238,038

บริษทั หวัหิน อลัฟ่า 71 จากัด 649,081,391 351,287,932 - -

รวม 657,385,323 358,525,970 8,303,932 7,238,038

20. หุ้นบุริมสิทธชิ นิดสะสมเงินปันผลและไถ่ถอนได้

เม่ือวนัท่ี 3 กันยายน 2564 บริษทัฯ บริษทั หัวหิน อลัฟ่า 71 จากัด ซึ่งเป็นบริษทัย่อย และกลุ่มผูร่้วมทุน

ได้เขา้ทาสัญญาระหว่างผูถื้อหุ้นของบริษั ท หัวหิน อลัฟ่า 71 จากัด โดยบริษทัย่อยตกลงท่ีจะเสนอขาย

หุ้นสามญัเพิ่มทุนจานวน 1.5 ลา้นหุ้น ให้แก่บริษทัฯในราคาหุ้นละ 100 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงิน 150 ลา้น

บาท และเสนอขายหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุนจานวน 6 ลา้นหุ้น ให้แก่บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัจานวน 0.18 ลา้นหุ้น

ในราคาหุ้นละ 100 บาท และกิจการหรือบุคคลท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัจานวน 5.82 ลา้นหุ้น ในราคาหุ้นละ 100

บาท รวมเป็นเงิน 600 ลา้นบาท

สิทธิของหุน้บุริมสิทธิมีรายละเอียดดงันี้

สิทธิออกเสียงลงคะแนน 50 หุน้ ต่อ 1 เสียง

สิทธิไดรั้บเงินปันผล ต้ังแต่วนัท่ีธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์จนครบรอบ 1 ปี: หุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิ

ไดรั้บเงินปันผลในอตัรา 7.5 บาท ต่อ 1 หุน้บุริมสิทธิ

ภายหลงัจากครบรอบ 1 ปีนบัแต่วนัท่ีธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์: หุ้นบุริมสิทธิ

มีสิทธิไดรั้บเงินปันผลในอตัราร้อยละ 10 ต่อปีของมูลค่าท่ีตราไวข้องหุ้น

บุริมสิทธิ

ผถืู้อหุน้บุริมสิทธิมีสิทธิสะสมเงินปันผลคา้งจ่ายของหุน้บุริมสิทธิในแต่ละ

รอบปี

หุ้นบุริมสิทธิไม่มีสิทธิไดรั้บเงินปันผลนอกเหนือจากเงินปันผลในอตัรา

ตามท่ีกาหนดขา้งตน้



สิทธิไดรั้บเงินคนื ทุน ในกรณีท่ีเลิกบริษทัและชาระบัญชี ผถืู้อหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิไดรั้บเงินคืนทุน

ของหุ้นบุริมสิทธิและเงินปันผลสะสมค้างจ่ายของหุ้นบุริมสิทธิ (ถ้ามี)

ตามมูลค่าคงเหลือก่อนดาเนินการชาระบญัชีก่อนผถืู้อหุน้ สามญั

การไถ่ถอนหุน้บรุ ิมสิทธิ การไถ่ถอนหุน้บุริมสิทธิก่อนครบกาหนด 1 ปี

บริษทัฯและบริษทั หัวหิน อลัฟ่า 71 จากดั อาจพิจารณาไถ่ถอนหุ้นบุริมสิทธิ

ไม่ว่าบางส่วนหรือท้ังหมดก่อนวนัครบรอบระยะเวลา 1 ปี นับแต่วนัท่ี

ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ โดยผูร่้วมทุนจะไดรั้บผลตอบแทนในหุ้นบุริมสิทธิ

เพิ่มทุนในอตัราเท่ากบั 7.5 บาท ต่อ 1 หุ้นบุริมสิทธิ (ไม่รวมภาระภาษีของ

ผรู่้วมทุน)

การไถ่ถอนหุน้บุริมสิทธิเม่ือครบกาหนด 1 ปี แต่ไม่ถึงครบกาหนด 3 ปี

(ก) กรณีบริษทั หวัหิน อลัฟ่า 71 จากัด มีกาไรสะสมเพียงพอ

(1) บ ริษัท หั ว หิ น อัล ฟ่ า 71 จ ากัด จะ จ่ าย เงิน ปั น ผล แล ะ

เงินปันผลค้างจ่ายสะสมของหุ้ นบุ ริมสิท ธิ (ถ้ามี ) ให้แก่

ผรู่้วมทุน (หกัภาษี ณ ท่ีจ่าย)

(2) ในวันเดียวกัน บริษัทฯจะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นบุ ริมสิทธิ

เพิ่มทุนท้ังหมดหรือบางส่วนของผู ้ร่วมทุนทุกรายในราคา

เท่ากับมูลค่าท่ีตราไว้ของหุ้น บวกด้วยส่วนของเงินสารอง

ตามกฎหมาย

(ข) กรณีบริษทั หวัหิน อลัฟ่า 71 จากัด ไม่มีกาไรสะสมเพียงพอ

(1) บริษทั หัวหิน อลัฟ่า 71 จากดั จะจ่ายเงินปันผลและเงินปันผล

ค้างจ่ายสะสมของหุ้นบุ ริม สิท ธิ (ถ้า มี ) ให้แ ก่ผู ้ร่วมทุน

ตามจานวนท่ีสามารถจ่ายได้ (หกัภาษี ณ ท่ีจ่าย)

(2) ในวนัเดียวกนั บริษทัฯ ใชสิ้ทธิในการซื้อหุ้นบุริมสิทธิบางส่วน

หรือท้ังหมดจากผูร่้วมทุนทุกรายในสัดส่วนเท่ากันในราคา

เท่ากับผลรวมของ (1) มูลค่าท่ีตราไวข้องหุ้น (2) ส่วนของเงิน

สารองตามกฎหมาย (3) จานวนเงินปันผลและเงินปันผลคา้งจ่าย

สะสมของหุ้นบุริมสิทธิท่ียงัไม่ได้ชาระ และ (4) ส่วนต่างของ

จานวนภาษี กาไรจากการลงทุนท่ีผูร่้วมทุนจะต้องเสียลบด้วย

เงินภาษีหัก ณ ท่ีจ่ายในอตัราร้อยละ 10 เสมือนผูร่้วมทุนแต่ละราย

มีหน้ า ท่ี จะต้องเสี ยสาหรับเงินปันผลค้างจ่ายสะสมของ

หุน้บุริมสิทธิ
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การไถ่ถอนหุน้บุริมสิทธิเม่ือครบกาหนด 3 ปี

ผู ้ร่วมทุนทุกรายมีสิทธิท่ีจะเรียกให้บริษัทฯซื้อหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุน

ท้งัหมดจากผูร่้วมทุนทุกราย โดยบริษทัฯรับประกนัท่ีจะดาเนินการตาม

สิทธิของผรู่้วมทุน ดงันี้

(ก) กรณีบริษทั หวัหิน อลัฟ่า 71 จากัด มีกาไรสะสมเพียงพอ

(1) บริษทั หัวหิน อลัฟ่า 71 จากัด จะจ่ายเงินปันผลและเงินปันผล

ค้างจ่ายสะสมของหุ้นบุ ริมสิทธิ (ถ้ามี ) ให้แก่ผู ้ร่วมทุน

(หกัภาษี ณ ท่ีจ่าย)

(2) ในวนัเดียวกนั บริษทัฯจะใชสิ้ทธิในการซื้อหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุน

ท้ังหมดหรือบางส่วนของผูร่้วมทุนทุกรายในราคาเท่ากับ

มูลค่าท่ีตราไวข้องหุ้น บวกดว้ยส่วนของเงินสารองตามกฎหมาย

(ข) กรณีบริษทั หวัหิน อลัฟ่า 71 จากดั ไม่มีกาไรสะสมเพียงพอ

(1) บริษทั หัวหิน อลัฟ่า 71 จากดั จะจ่ายเงินปันผลและเงินปันผล

ค้างจ่ายสะสมของหุ้นบุ ริมสิทธิ (ถ้ามี ) ให้แก่ผู ้ร่วมทุน

ตามจานวนท่ีสามารถจ่ายได้ (หกัภาษี ณ ท่ีจ่าย)

(2) ในวันเดียวกัน บริษัทฯ ใช้สิทธิในการซื้อหุ้นบุ ริมสิทธิ

บางส่วนหรือท้งัหมดจากผูร่้วมทุนทุกรายในสัดส่วนเท่ากัน

ในราคาเท่ากบัผลรวมของ (1) มูลค่าท่ีตราไวข้องหุ้น (2) ส่วน

ของเงินสารองตามกฎหมาย (3) จานวนเงินปันผลและ

เงินปันผลคา้งจ่ายสะสมของหุน้บุริมสิทธิท่ียงัไม่ไดช้าระ และ

(4) ส่วนต่างของจานวนภาษีกาไรจากการลงทุนท่ีผูร่้วมทุน

จะต้องเสีย ลบด้วยเงินภาษีหัก ณ ท่ีจ่ายในอัตราร้อยละ 10

เสมือนผูร่้วมทุนแต่ละรายมีหน้าท่ีจะตอ้งเสียสาหรับเงินปันผล

คา้งจ่ายสะสมของหุน้บรุ ิมสิทธิ

บริษทัย่อยแสดงรายการหุ้นบุริมสิทธิดงักล่าวเป็นองค์ประกอบของหนี้สินภายใตช่ื้อบญัชี “หุ้นบุริมสิทธิ

ชนิดสะสมเงินปันผลและไถ่ถอนได”้ ดว้ยราคาทุนตดัจาหน่ายในงบแสดงฐานะการเงินรวม จนกว่าจะครบ

กาหนดไถ่ถอนภายใน 1 ปี ท้ังนี้บริษัทย่ อยมีความมั่นใจเป็นอย่างมากว่าจะสามารถไถ่ถอนหุ้นบุริมสิทธิ

ดงักล่าวไดภ้ายใน 1 ปี จากการโอนกรรมสิทธิ์ในอาคารชุดพกัอาศยัภายในปี 2565



การเปล่ียนแปลงของบญัชีหุ้นบุริมสิทธิชนิดสะสมเงินปันผลและไถ่ถอนไดสุ้ทธิจากค่าใช้จ่ายในการออก

หุน้บรุ ิมสิทธิชนิดสะสมเงินปันผลและไถ่ถอนไดส้าหรับปีส้ินสุดวั นท่ี 31 ธนัวาคม 2564 มีรายละเอียดดงันี้

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 -

บวก: ออกจาหน่ายระหว่างปี

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 6) 18,000,000

กิจการหรือบุคคลท่ีไมเ่ก่ียวขอ้งกนั 582,000,000

รวม 600,000,000

ตดัจาหน่ายค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นบุริมสิทธิชนิดสะสมเงินปันผลและไถ่ถอนได้ 1,203,761

ตน้ทุนทางการเงิน - ค่าตอบแทนในหุ้นบุริมสิทธิชนิดสะสมเงินปันผลและไถ่ถอนได้ 14,054,796

หกั: คา่ ธรรมเนียมในการออกหุ้นบุริมสิทธิชนิดสะสมเงินปันผลและไถถ่อนได้ (3,854,151)

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 611,404,406

21. สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

จานวนเงินสารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานซึ่งเป็ นเงินชดเชยพนกังานเม่ือออกจากงานแสดงไดด้งันี้

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม/

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563

สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี 1,137,861 719,881

ส่วนท่ีรับรู้ในกาไรหรือขาดทุน:

ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั 639,286 612,274

ตน้ทุนดอกเบี้ย 16,954 19,149

ส่วนท่ีรับรู้ในกาไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น:

กาไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั

ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติทางการเงิน (96,923) 100,366

ส่วนท่ีเกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ 354,214 (313,809)

สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี 2,051,392 1,137,861

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน้าหนกัในการจ่ายชาระผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน

ของกลุ่มบริษทัประมาณ 12 ปี (2563: 14 ปี) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 12 ปี (2563: 14 ปี))
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สมมติฐานท่ีสาคญัในการประมาณการตามหลั กคณิตศาสตร์ประกนัภยัสรุปไดด้งันี้

(หน่วย: ร้อยละต่อปี)

งบการเงินรวม/

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563

อตัราคิดลด 2.22 1.49

อตัราการข้นึ เงินเดือน 5.00 5.00

อตัราการเปล่ียนแปลงในจานวนพนกังาน 5.73 - 68.76 5.73 - 68.76

ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสมมติฐานท่ีสาคญัต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์ระยะยาว

ของพนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งันี้

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563

เพ่ิมข้ึน 0.5% ลดลง 0.5% เพ่ิมข้ึน 0.5% ลดลง 0.5%

อตัราคิดลด (86,848) 92,681 (60,492) 65,415

เพ่ิมข้ึน 1.0% ลดลง 1.0% เพ่ิมข้ึน 1.0% ลดลง 1.0%

อตัราการข้ึนเงินเดือน 178,215 (159,727) 126,151 (110,265)

เพ่ิมข้ึน 20.0% ลดลง 20.0% เพ่ิมข้ึน 20.0% ลดลง 20.0%

อตัราการเปล่ียนแปลงในจานวนพนกังาน (266,588) 352,199 (202,542) 290,439

22. ทุนเรือนหุ้นและใบสาคัญแสดงสิทธิ

22.1 ทุนจดทะเบียน

การเพิ่มทุนของบริษทัฯในระหว่างปี 2563 เน่ืองจากการใช้สิทธิใบสาคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามัญ

มีรายละเอียดดงันี้

วนัท่ีใชสิ้ทธิ

ประเภทใบสาคั ญ

แสดงสิทธิ

จานวนท่ีใช้

สิทธิ

จานวนหุน้สามญั

ท่ีออกเน่ืองจากการ

ใชสิ้ทธิ

ราคาใช้

สิทธิ

วนัท่ีจดทะเบียนกบั

กระทรวงพาณิชย์

(หน่วย) (หุ้น) (บาทต่อหุ้น)

3 กรกฎาคม 2563 PROUD-W2 75 88 1.533 14 กรกฎาคม 2563

(วนัท่ีครบกาหนดใช้

สิทธิวนัสุดทา้ย)



22.2 ใบสาคัญแสดงสิทธิ

ใบสาคญั

แสดงสิทธิ ราคาการใชสิ้ทธิ อตัราการใชสิ้ทธิ

ใบสาคญั

แสดงสิทธิ

คงเหลือ ณ วนัท่ี

1 มกราคม 2563

ใบสาคญั

แสดงสิทธิ

ท่ีมีการใชสิ้ทธิ

ในระหว่างปี

ใบสาคั ญ

แสดงสิทธิท่ี

หมดอายใุน

ระหวา่งปี

ใบสาคญั

แสดงสิทธิ ณ วนัท่ี

31 ธนัวาคม 2563

(บาทต่อหน่วย) (ใบสาคั ญแสดงสิทธิ

ต่อหุ้นสามญั)

(หน่วย) (หน่วย) (หน่วย) (หน่วย)

PROUD-W2 1.533 1:1.174 31,679,999 (75) (31,679,924) -

เม่ือวนัท่ี 3 กรกฎาคม 2563 (วนัท่ีครบกาหนดใช้สิทธิวนัสุดทา้ย) ผูถื้อใบสาคญัแสดงสิทธิ PROUD-W2

ได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษทัฯตามใบสาคัญแสดงสิทธิจานวน 75 หน่วย โดยจดัสรรเป็น

หุน้สามญัเพิ่มทุนจานวน 88 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท ในราคาการใชสิ้ทธิหุ้นละ 1.533 บาท บริษทัฯ

ได้รับเงินจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 135 บาท และบริษัทฯได้ดาเนินการจดทะเบี ยน

การเพิ่มทุนชาระแลว้ดั งกล่าวกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 14 กรกฎาคม 2563

23. ส่วนเกนิมูลค่าหุ้นสามัญ

ภายใต้บัญญัติของมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 ในกรณีท่ีบริษัทฯ

เสนอขายหุ้นสูงกว่ามูลค่าหุ้นท่ีจดทะเบียนไว้ บริษทัฯจะตอ้งนาค่าหุ้นส่วนเกินนี้ต้งัเป็นทุนสารองส่วนเกิน

มูลค่าหุน้สามญั ส่วนเกินมูลค่าหุน้ดงักล่าวไม่สามารถนาไปจ่ายเงินปันผลได้

24. รายได้จากสัญญาท่ีทากบัลูกค้า

รายได้ที่คาดว่าจะรับรู้สาหรับภาระท่ียังปฏิบัติไม่เสร็จส้ิน

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 กลุ่มบริษทัคาดวา่จะมีรายไดท้ี่รับรู้ในอนาคตสาหรับภาระท่ียงัปฏิบติัไม่เสร็จส้ิน

(หรือยงัไม่เสร็จส้ินบางส่วน) ของสัญญาท่ีทากบัลูกคา้ดั งนี้

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

ลกัษณะธุรกจิ

พฒันาอสังหาริมทรัพย์ 2,961,709,811 2,240,627,411 8,588,000 8,588,000

กลุ่มบริษทัคาดวา่จะปฏิบติัตามภาระท่ีตอ้งปฏิบติัของสัญญาดงักล่าวเสร็จส้ินภายใน 2 ปี

อย่างไรก็ตาม มูลค่าการรับรู้รายได้ในอนาคตดงักล่าวอาจเปล่ียนแปลงได้ข้ึนอยู่กับท้งัปัจจยัภายในและ

ภายนอก ได้แก่ ความสามารถในการจ่ายชาระของลูกค้าและการอนุมัติ สิน เช่ือของลูกค้าจาก

ธนาคารพาณิชย์ ความคืบหนา้ในการก่อสร้างโครงการของกลุ่มบริษทั รวมท้งัภาวะเศรษฐกิจและการเมือง
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25. ต้นทุนทางการเงิน

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

ค่าใชจ้่ายดอกเบี้ยของเงินกูย้ืม 899,358 3,122,813 836,713 3,140,649

ค่าใชจ้่ายดอกเบี้ยของหนี้สินตามสญั ญาเช่า 686,382 763,510 279,380 395,981

ค่าตอบแทนในหุ้นบุริมสิทธิชนิดสะสม

เงินปันผลและไถ่ถอนได้ 15,258,557 - - -

อน่ื ๆ 309,872 156,388 164,964 156,388

รวม 17,154,169 4,042,711 1,281,057 3,693,018

26. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ

รายการค่าใชจ่้ายแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ่้ายท่ีสาคญัดงัต่อไปนี้

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

ตน้ทุนงานก่อสร้าง ระบบสาธารณูปโภค

และค่าออกแบบ - 68,381,222 - 68,381,222

ตน้ทุนคา่ ท่ีดิน - 60,890,568 - 60,890,568

เงินเดือน ค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของ

พนกังาน 49,811,429 46,922,628 49,811,429 46,922,628

คา่ ธรรมเนียมการโอนและค่านายหนา้ - 9,001,282 - 9,001,282

ค่าใชจ้่ายการตลาดและค่าโฆษณา 1,828,725 6,316,522 1,685,702 6,315,022

ค่าเช่าและค่าบริการสานกังาน 2,874,500 1,857,619 1,503,707 1,857,619

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาหน่าย 15,700,040 11,418,149 6,666,544 6,315,927



27. ภาษีเงินได้

ค่าใชจ่้าย(รายได)้ภาษีเงินไดส้าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งันี้

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

ภาษเี งินไดนิ้ติบคุคลสาหรับปี - - - -

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชว่ัคราวและ

การกลบัรายการผลแตกต่างชว่ัคราว (18,272,490) (15,648,118) 27,989 8,864,370

ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้ทแ่ีสดงอยู่ในกาไรขาดทุน (18,272,490) (15,648,118) 27,989 8,864,370

จานวนภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสาหรับปีส้ินสุดวนัท่ี

31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งันี้

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลกาไรขาดทุน

จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (51,458) 42,689 (51,458) 42,689

รายการกระทบยอดระหวา่งกาไร(ขาดทุน)ทางบญั ชีกบัค่าใชจ่้าย(รายได)้ภาษีเงินไดมี้ดงันี้

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

กาไร(ขาดทุน)ทางบญั ชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (115,509,704) (60,465,794) (2,222,064) 27,300,608

อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 20% 20% 20% 20%

กาไร(ขาดทุน)ทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล

คูณอตัราภาษี (23,101,941) (12,093,159) (444,413) 5,460,122

ผลกระทบทางภาษสีาหรับ:

ค่าใชจ่้ายตอ้งห้าม 4,544,727 188,732 981,703 88,879

ค่าใชจ่้ายท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พ่ิมข้ึน - (8,222) - (8,222)

รวม 4,544,727 180,510 981,703 80,657

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีไม่รับรู้ (967,786) (2,016,162) (967,786) (2,229,624)

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีรับรู้ลดลง (เพิ่มข้ึน) 461,153 5,553,215 438,098 5,553,215

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีไม่รับรู้ลดลง - (7,272,522) - -

ผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช้ 791,357 - 20,387 -

ค่าใชจ่้าย(รายได)้ภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยใู่นกาไรขาดทุน (18,272,490) (15,648,118) 27,989 8,864,370
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ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปนี้

(หน่วย: บาท)

งบแสดงฐานะการเงิน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน -

เงินประกนัผลงาน 1,596,928 1,596,928 1,596,928 1,596,928

ผลแตกต่างระหว่างรายไดสุ้ทธิทางบญัชีและภาษี 322,865 323,226 (101,682) 295,675

สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนั กงาน 410,278 227,572 410,278 227,572

ประมาณการหนี้สินสาหรับตน้ทนุในการรื้อถอน 809,292 245,481 483,601 245,481

ขาดทนุทางภาษท่ีียงัไม่ไดใ้ช้ 23,997,038 12,495,083 - -

ดอกเบี้ยเงินกยู้ ืมจากบริษทัใหญ่ท่ีบนัทึกเป็น

ตน้ทุนโครงการ 18,065,691 11,989,854 - -

รวม 45,202,092 26,878,144 2,389,125 2,365,656

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทมีรายการผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใช้หักภาษีจานวน 5 ล้านบาท

(2563: 5 ล้านบาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 5 ล้านบาท (2563: 5 ล้านบาท)) และขาดทุนทางภาษี ท่ีย ัง

ไม่ไดใ้ช้ท่ีจะหมดอายุในปี 2565 - 2569 จานวน 53 ลา้นบาท (2563: 49 ลา้นบาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ:

48 ลา้นบาท (2563: 48 ลา้นบาท)) ท่ีกลุ่มบริษทัไม่ไดบ้นัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี เน่ืองจาก

กลุ่มบริษทัพิจารณาแล้วเห็นว่ากลุ่มบริษทัอาจไม่มีกาไรทางภาษีในอนาคตเพี ยงพอท่ีจะนาผลแตกต่าง

ชว่ัคราวและขาดทนุทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชข้า้งตน้มาใชป้ระโยชน์ได้

28. กาไรต่อหุ้น

กาไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐานคานวณจากกาไร(ขาดทุน)สาหรับปี ท่ีเป็นของผู ้ถือหุ้นของบริษัทฯ

(ไม่รวมกาไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) หารดว้ยจานวนถวัเฉล่ียถ่วงนาหนกัของหุ้นสามญัท่ีออกอยใู่ นระหวา่งปี้

กาไร(ขาดทนุ )ต่อหุน้ข้นัพ้ืนฐานสาหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 แสดงไดด้งันี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

กาไร (ขาดทุน) สาหรับปี (บาท) (97,237,214) (44,817,676) (2,250,053) 18,436,238

จานวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน้าหนกั (หุ้น) 641,469,040 641,468,993 641,469,040 641,468,993

กาไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นข้นั พื้นฐาน (บาท/หุ้น) (0.152) (0.070) (0.004) 0.029



29. ข้อมูลทางการเงินจาแนกตามส่วนงาน

ขอ้มูลส่วนงานดาเนินงานท่ีนาเสนอนี้สอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษั ทฯท่ีผูมี้อานาจตดัสินใจสูงสุด

ดา้นการดาเนิ นงานไดรั้บและสอบทานอยา่งสม่าเสมอเพื่อใชใ้นการตัดสินใจในการจดัสรรทรัพยากรใหก้บั

ส่วนงานและประเมินผลการดาเนินงานของส่วนงาน

กลุ่มบริษทัดาเนินธุรกิจหลกัในส่วนงานดาเนินงานท่ีรายงานเพียงส่วนงานเดียว คือ ส่วนงานธุรกิจพั ฒนา

อสังหาริมทรัพยแ์ละดาเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดี ยว คือ ประเทศไทย บริษทัฯประเมินผลการปฏิบตัิงาน

ของส่วนงานโดยพิจารณาจากกาไรหรือขาดทุนจากการดาเนินงานซึ่งวดัมูลค่าโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกบัท่ีใชใ้น

การวดักาไรหรือขาดทุนจากการดาเนินงานในงบการเงิน ดังน้ัน รายได้ กาไรจากการดาเนิ นงาน และ

สินทรัพยท่ี์แสดงอยใู่นงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามส่วนงานดาเนินงานและเขตภูมิศาสตร์แลว้

ผูมี้อานาจตดัสินใจสูงสุดสอบทานผลการดาเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกนัเพื่อวั ตถุประสงค์

ในการตัดสินใจเก่ียวกับการจดัสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน บริษัทฯประเมินผล

การปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกาไรหรือขาดทุนจากการดาเนินงานและสินทรัพย์รวม

ซึ่งวดัมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกบัท่ีใช้ในการวดักาไรหรือขาดทุนจากการดาเนิ นงานและสินทรัพยร์วมใน

งบการเงิน

การบันทึกบญั ชีสาหรับรายการระหว่างส่วนงานท่ีรายงานเป็นไปในลักษณะเดียวกับการบันทึกบัญชี

สาหรับรายการธุรกิจกบับุคคลภายนอก

ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภมิูศาสตร์

กลุ่มบริษทัดาเนินธุรกิ จในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือประเทศไทย ดังน้ันรายได้และสินทรัพยท่ี์แสดงอยู่ใน

งบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แลว้

ข้อมูลเกย่ีวกับลูกค้ารายใหญ่

ในปี 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัไม่มีรายไดจ้ากลูกคา้รายใดท่ีมีมลูค่าเท่ากบัหรือมากกว่าร้อยละ 10 ของ

รายไดข้องกิจการ

30. กองทุนสารองเลย้ีงชีพ

บริษทัฯและพนกังานของบริษทัฯไดร่้วมกนัจดัต้งักองทุนสารองเลี้ยงชีพข้ึนตามพระราชบญัญั ติกองทุนสารอง

เลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยกลุ่มบริษทัจะจ่ายสะสมเขา้กองทุนเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 5 ของเงินเดือนและ

พนักงานของบริษทัฯจ่ายสมทบให้ในอตัราร้อยละ 3 ถึงร้อยละ 15 ของเงินเดือน โดยกองทุนสารองเลี้ยงชีพนี้

บริหารโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กสิกรไทย จากดั และจะจ่ายให้แก่พนักงานเม่ือพนักงานน้ันออก

จากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของกลุ่มบริษทั ในระหว่างปี 2564 บริษทัฯรับรู้เงินสมทบดังกล่าวเป็น

ค่าใชจ่้ายจานวนเงินประมาณ 1 ลา้นบาท (2563: 1 ลา้นบาท)
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31. ภาระผูกพนัและหนสิ้ีนท่ีอาจเกดิขน้ึ

31.1 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันตามสัญญาบริการต่าง ๆ ท่ีจะต้องจ่ายในอนาคต

โดยอายุของสัญญามีระยะเวลาต้งัแต่ 1 ปี ถึง 3 ปี เป็นจานวนเงินประมาณ 6 ลา้นบาท (2563: 19 ลา้นบาท) (งบ

การเงินเฉพาะกิจการ: 1 ลา้นบาท (2563: 2 ลา้นบาท))

31.2 ภาระผูกพนัเกยี่วกบัสัญญาจ้างของโครงการต้นทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย์และบริการท่ีเกย่ีวข้อง

กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพันท่ีเก่ียวกับโครงการต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และบริการท่ีเก่ียวข้องเป็น

จานวนเงิน 601 ลา้นบาท (2563: 480 ลา้นบาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 0.2 ลา้นบาท (2563: 3 ลา้นบาท))

31.3 การคา้ประกนั

(1) บริษทัฯค้าประกันวงเงินกู้และวงเงินสินเช่ือให้แก่บริษทัย่อยในวงเงิน 3,833 ลา้นบาท (2563: 1,450

ลา้นบาท)

(2) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษทัฯมีหนังสือค้าประกนัซึ่งออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯเหลืออยู่

เป็นจานวน 0.3 ลา้นบาท (2563: 4 ลา้นบาท) เพอ่ื คาประกั้ นการปฏิบติังานตามสัญญา

31.4 ภาระผูกพนัอ่ืน

เม่ือวนัท่ี 22 พฤศจิกายน 2562 บริษทัย่อยแห่งหนึ่งไดท้าสัญญาใชสิ้ทธิในช่ือทางการค้ า และสัญญาบริหาร

จดัการท่ีพกัอาศยั กบับริษทั อินเตอร์คอนติเนนตลั โฮเต็ลส์ กรุ๊ป (เอเชีย แปซิฟิก) จากดั ในการนี้บริษทัยอ่ย

ผกูพนัท่ีจะชาระค่าธรรมเนียมบริการต่าง ๆ ตามอตัรา เง่ือนไขและหลั กเกณฑท่ี์ระบุไวใ้นสัญญา โดยบริษทัย่อย

มีภาระผกูพนัท่ีตอ้งจ่ายชาระค่าสิทธิร้อยละ 3 ของรายไดจ้ากการขายหอ้งชุด

32. เคร่ืองมือทางการเงิน

32.1 วัตถุประสงค์และนโยบายการบริหารความเส่ียงทางการเงนิ

เคร่ืองมือทางการเงินท่ีสาคญัของกลุ่มบริษทั ประกอบดว้ย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินให้กูย้ืม

เงินกู้ยืมระยะส้ัน หุ้นบุริมสิทธิชนิดสะสมเงินปันผลและไถ่ถอนได้ และเงินกู้ยืมระยะยาว กลุ่มบริษทัมี

ความเส่ียงทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว และมีนโยบายการบริหารความเส่ียง ดงันี้

ความเส่ียงด้านเครดิต

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีเก่ียวเน่ืองกบัเงินให้กูย้ืม เงินฝากกบัธนาคารและสถาบนัการเงินและ

เคร่ืองมือทางการเงินอ่ืน ๆ โดยจานวนเงินสูงสุดท่ีกลุ่มบริ ษทัอาจตอ้งสูญเสียจากการให้สินเช่ือคือมูลค่า

ตามบญัชีท่ีแสดงอยใู่นงบแสดงฐานะการเงิน



เคร่ืองมือทางการเงินและเงนิ ฝากธนาคาร

กลุ่มบริษทับริหารความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีเก่ียวขอ้งกบัยอดคงเหลือกบัธนาคารและสถาบนัการเงินโดยจะ

ลงทุนกบัคู่สัญญาท่ีไดรั้บการอนุมติัแลว้เท่าน้นั และอยู่ในวงเงินสินเช่ือท่ีกาหนดให้กั บคู่สัญญาแต่ละราย

โดยวงเงินสินเช่ือจะถูกสอบทานโดยคณะกรรมการบริษทัฯและอาจมีการปรับปรุงในระหว่างปีข้ึนอยู่กบั

ความเห็นชอบของคณะกรรมการของบริษทัฯ การกาหนดวงเงินดังกล่ าวเป็นการช่วยลดความเส่ียงของ

การกระจุกตวัและบรรเทาผลขาดทุนทางการเงินท่ีอาจเกิดข้ึนจากผิดนดัชาระของคู่สัญญา

ความเส่ียงด้านการตลาด

ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบี้ยท่ีสาคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝากธนาคาร เงินเบิกเกินบญัชี เงินให้กูย้มื

และเงินกู้ยืม สินทรัพยแ์ละหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบี้ยท่ีปรับข้ึนลงตามอตัราตลาด หรือมี

อตัราดอกเบี้ยคงท่ีซึ่งใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินท่ีสาคัญสามารถจัดตาม

ประเภทอตัราดอกเบี้ย และสาหรับสินทรัพยแ์ละหนี้สินทางการเงินท่ีมีอตัราดอกเบี้ยคงท่ีสามารถแยกตามวนัท่ี

ครบกาหนด หรือวั นท่ีมีการกาหนดอตัราดอกเบี้ยใหม่ (หากวนัท่ีมีการกาหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน)

ไดด้งันี้

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม

31 ธนัวาคม 2564

อตัราดอกเบี้ยคงท่ี

อตัราดอกเบี้ย

ปรับข้ึนลง ไม่มีอตัรา อตัราดอกเบี้ย

ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบี้ย รวม ท่ีแทจ้ริง

(ร้อยละต่อปี)

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 287,888,502 742,317 288,630,819 0.05 ถึง 0.25

ลกูหนี้อ่ืน - - - 258,171 258,171 -

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค้าประกนั - - 191,890 - 191,890 0.25 ถึง 0.75

สินทรัพยท์างการเงินอ่ืน - - - 1,315,615 1,315,615 -

- - 288,080,392 2,316,103 290,396,495

หนสี้ ินทางการเงิน

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร - - 19,678,365 - 19,678,365 MOR

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อ่ืน - - - 673,889,814 673,889,814 -

เงินกูยื้มระยะยาว - 2,900,000 1,357,946,144 - 1,360,846,144 2 และ MLR-2.00

ถึง MLR-1.50

หุ้นบุริมสิทธิชนิดสะสมเงินปันผล

และไถถ่อนได้

611,404,406 - - - 611,404,406 8.14

เจา้หนี้เงินประกนัผลงาน - - - 45,031,488 45,031,488 -

611,404,406 2,900,000 1,377,624,509 718,921,302 2,710,850,217
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(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม

31 ธนัวาคม 2563

อตัราดอกเบี้ยปรับ

ข้นึ ลงตามราคาตลาด ไม่มีอตัราดอกเบี้ย รวม

อตัราดอกเบี้ย

ท่ีแทจ้ริง

(ร้อยละต่อปี)

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 152,821,403 8,713,699 161,535,102 0.03 ถงึ 0.25

ลกูหนี้อ่ืน - 219,787 219,787 -

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค้าประกนั 191,416 - 191,416 0.25 ถึง 0.75

สินทรัพยท์างการเงินอ่ืน - 1,256,427 1,256,427 -

153,012,819 10,189,913 163,202,732

หนสี้ ินทางการเงิน

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 14,097,657 - 14,097,657 MOR

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อ่ืน - 43,615,595 43,615,595 -

เงินกูยื้มระยะยาว 838,695,400 - 838,695,400 MLR-2.00 ถงึ

MLR-1.50

เจา้หนี้เงินประกนัผลงาน - 20,893,740 20,893,740 -

852,793,057 64,509,335 917,302,392

(หน่วย: บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธนัวาคม 2564

อตัราดอกเบี้ยคงท่ี

1 - 5 ปี

อตัราดอกเบี้ยปรับ

ข้ึนลงตาม

ราคาตลาด

ไมม่ ีอตัรา

ดอกเบี้ย รวม

อตัราดอกเบี้ย

ท่ีแทจ้ริง

(ร้อยละต่อปี)

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - 9,356,393 106,772 9,463,165 0.05 ถึง 0.25

ลกูหนี้อ่ืน - - 30,607,562 30,607,562 -

เงินให้กูยื้มระยะส้นั แก่กิจการท่ี

เก่ียวขอ้งกนั - 462,065,400 - 462,065,400 MLR - 0.50

เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ี

เก่ียวขอ้งกนั - 100,000,000 - 100,000,000 MLR - 0.50

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค้าประกนั - 191,890 - 191,890 0.25 ถึง 0.75

สินทรัพยท์างการเงินอ่ืน - - 1,198,005 1,198,005 -

- 571,613,683 31,912,339 603,526,022

หนสี้ ินทางการเงิน

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร - 14,725,197 - 14,725,197 MOR

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อ่ืน - - 8,173,360 8,173,360 -

เงินกูยื้มระยะยาว 2,900,000 - - 2,900,000 2

เจา้หนี้เงินประกนัผลงาน - - 14,023,745 14,023,745 -

2,900,000 14,725,197 22,197,105 39,822,302



(หน่วย: บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธนัวาคม 2563

อตัราดอกเบี้ยปรับ

ข้นึ ลงตามราคาตลาด ไม่มีอตัราดอกเบี้ย รวม

อตัราดอกเบี้ย

ท่ีแทจ้ริง

(ร้อยละต่อปี)

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 47,811,062 129,380 47,940,442 0.03 ถึง 0.25

ลูกหนี้อ่ืน - 62,964,552 62,964,552 -

เงินให้กูยื้มระยะส้นั แก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 16,967,000 - 16,967,000 MLR - 0.50

เงินให้กูยื้มระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 641,500,000 - 641,500,000 MLR - 0.50

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค้าประกัน 191,416 - 191,416 0.25 ถึง 0.75

สินทรัพยท์างการเงินอ่ืน - 1,198,818 1,198,818 -

706,469,478 64,292,750 770,762,228

หนสิ้ีนทางการเงิน

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 14,097,657 - 14,097,657 MOR

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อ่ืน - 9,628,442 9,628,442 -

เจา้หนี้เงินประกนัผลงาน - 15,368,381 15,368,381 -

14,097,657 24,996,823 39,094,480

การวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบีย้

ผลกระทบต่อขาดทุนก่อนภาษีของกลุ่มบริษทัจากการเปล่ียนแปลงท่ีอาจเกิดข้ึนอย่างสมเหตุสมผลของ

อตัราดอกเบี้ยของเงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร และเงินกู้ยืมระยะยาว ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563

แสดงไดด้งันี้

2564 2563

สกุลเงิน เพ่ิมข้ึน (ลดลง)

ผลกระทบต่อขาดทุน

ก่อนภาษี (เพิ่มข้ึน) ลดลง เพิ่มข้ึน (ลดลง)

ผลกระทบต่อขาดทุน

ก่อนภาษี (เพ่ิมข้ึน) ลดลง

(ร้อยละ) (บาท) (ร้อยละ) (บาท)

บาท 0.5 (6,888,123) 0.5 (4,263,965)

(0.5) 6,888,123 (0.5) 4,263,965

ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง

กลุ่มบริษทัตอ้งรักษาสภาพคล่องและรักษาระดับเงินสดคงเหลือของบริษทัฯเพื่อให้สามารถชาระภาระ

ผูกพนัได้ กลุ่มบริษทัมีการติดตามความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่อง โดยการวางแผนบริหารสภาพคล่อง

ของกลุ่มบริษทัอย่างสม่าเสมอและรักษาระดับเงินสดและเงินฝากธนาคาร วงเงินสินเช่ือท้งัท่ีผูกพนัและ

ไม่ผกูพนัท่ียงัไม่ไดเ้บิกใชก้บัธนาคารหลายแห่งเพื่อใหเ้ป็นไปตามขอ้กาหนดดา้นสภาพคล่อง
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รายละเอียดการครบกาหนดชาระของหนี้สินทางการเงินท่ีไม่ใช่ตราสารอนุพั นธ์ของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี

31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ซึ่งพิจารณาจากกระแสเงินสดตามสัญญาท่ียงัไม่คิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน

สามารถแสดงไดด้งันี้

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564

เม่ือทวงถาม ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม

รายการทไ่ีม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 19,678,365 - - 19,678,365

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อน่ื - 673,889,814 - 673,889,814

หนี้สินตามสญัญาเช่า - 6,214,520 3,343,727 9,558,247

เงินกยู้มื ระยะยาว - 152,318,454 1,309,627,708 1,461,946,162

หุ้นบุริมสิทธิชนิดสะสมเงินปันผลและไถ่ถอนได้ - 645,000,000 - 645,000,000

เจา้หนี้เงินประกนัผลงาน - 25,918,359 19,113,129 45,031,488

รวมรายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์ 19,678,365 1,503,341,147 1,332,084,564 2,855,104,076

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563

เม่ือทวงถาม ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม

รายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 14,097,657 - - 14,097,657

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อน่ื - 47,421,390 - 47,421,390

หนี้สินตามสัญญาเช่า - 7,696,986 6,398,072 14,095,058

เงินกยู้ืมระยะยาว - 127,467,776 774,162,432 901,630,208

เจา้หนี้เงินประกนัผลงาน - - 20,893,740 20,893,740

รวมรายการทไี่ ม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์ 14,097,657 182,586,152 801,454,244 998,138,053

(หน่วย: บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564

เม่ือทวงถาม ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม

รายการทไ่ีม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 14,725,197 - - 14,725,197

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อน่ื - 8,173,360 - 8,173,360

หนี้สินตามสญัญาเช่า - 2,356,584 512,100 2,868,684

เงินกยู้ืมระยะยาว - 1,993,842 983,809 2,977,651

เจา้หนี้เงินประกนัผลงาน - 14,023,745 - 14,023,745

รวมรายการทไี่ ม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์ 14,725,197 26,547,531 1,495,909 42,768,637



(หน่วย: บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563

เม่ือทวงถาม ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม

รายการทไ่ีม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 14,097,657 - - 14,097,657

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อน่ื - 9,628,442 - 9,628,442

หนี้สินตามสัญญาเช่า - 3,496,986 3,248,072 6,745,058

เจา้หนี้เงินประกนัผลงาน - - 15,368,381 15,368,381

รวมรายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์ 14,097,657 13,125,428 18,616,453 45,839,538

32.2 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน

เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทจดัอยู่ในประเภทระยะส้ันหรือมีอตั ราดอกเบี้ย

ใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบี้ยในตลาด กลุ่มบริษทัจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินใกลเ้คียง

กบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

33. การบริหารจัดการทุน

วตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการทุนท่ีสาคญัของกลุ่มบริษทั คือการจดัให้มีซึ่งโครงสร้างทุนท่ีเหมาะสม

เพอื่ สนบัสนุนการดาเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุน้ใหก้บัผถู้ ือหุน้

กลุ่มบริษทับริหารจดัการสถานะของทุนโดยใชอ้ตัราส่วนหนี้สินสุทธิต่อทุน (Net Debt-to-Equity Ratio) เพื่อให้

สอดคลอ้งกบัเง่ือนไขภายใตร้ายละเอียดของเงินกูย้มืระยะยาว ซึ่งตอ้งรักษาระดบัของอตัราส่วนหนี้สินสุทธิ

ตอ่ส่วนของผถืู้อหุน้ในอตัราไม่เกิน 2 ต่อ 1 (2563: 2 ต่อ 1)

หนี้สินสุทธิของกลุ่มบริษทัท่ีใช้ในการคานวณอตั ราส่วนทางการเงินดงักล่าว หมายถึง หนี้สินประเภทท่ีมี

ดอกเบี้ยหกัดว้ยเงินสดและ/หรือรายการเทียบเทา่ ในงบการเงินรวม

ส่วนของผูถื้อหุ้นของกลุ่มบริษัทท่ีใช้ในการคานวณอัตราส่ วนทางการเงินดังกล่าว หมายถึง ส่วนของ

ผถืู้อหุน้ในงบการเงินรวม

ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงวตัถุประสงค์ นโยบาย

หรือกระบวนการในการบริหารจดัการทุน
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34. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน

กลุ่มบริษทัไดจ้ดัประเภทรายการบญัชีบางรายการในงบการเงินเพอื่ ใหส้อดคลอ้งกบัการจดัประเภทรายการ

บญัชีในปีปัจจุบนั การจดัประเภทรายการใหม่มีดงัต่อไปนี้

(หน่วย: บาท)

งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563

ตามท่ีเคยรายงานไว้ จดัประเภทใหม่ ตามท่ีจดัประเภทใหม่

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอนื่ 2,646,694 (2,646,694) -

สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น 182,111,595 2,646,694 184,758,289

(หน่วย: บาท)

งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกจิการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563

ตามท่ีเคยรายงานไว้ จดัประเภทใหม่ ตามท่ีจดัประเภทใหม่

สินทรัพยท์างการเงนิหมุนเวียนอน่ื 2,646,694 (2,646,694) -

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 6,990,771 2,646,694 9,637,465

การจดัประเภทรายการบญัชีดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่อกาไร(ขาดทุน)หรือส่วนของผถู้ ือหุ้นตามท่ีรายงานไว้

35. การอนุมัติงบการเงนิ

งบการเงินนี้ไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2565



เอกสารแนบ
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นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ (อายุ71ปี)
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ: 13พฤษภาคม2562

ตำแหน่ง :กรรมการอิสระ,ประธานคณะกรรมการบริษัท,ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประธาน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

การถือหุ้น: กรรมการ ไม่มี

คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา ไม่มี

บุตรที่ยังไม่บรรลนุิติภาวะ ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา

◦ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

◦ เกียรตินิยมอันดับ 2 สาขานิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

◦ หลักสูตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (DAP) รุ่น 104 / 2556

◦ หลักสูตร หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 15 / 2554-2555

◦ หลักสูตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
รุ่น 45 / 2545 - 2546

◦ หลักสูตร นักปกครองระดับสูง สถาบันดำรงราชานุภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
รุ่น 36 พ.ศ.2540

◦ หลักสูตร นักบริหารงานที่ดินระดับสูง กรมที่ดิน รุ่นที่ 7 พ.ศ.2535

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

2562 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านที่ดิน กระทรวงการคลัง

2558 - ปัจจุบัน กรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

2557 - 2562 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

2555 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์

2561 - 2565
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านกฎหมาย

อ.ก.พ.สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

2565 - ปัจจุบัน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านการบริหารและการจัดการ

อ.ก.พ.กระทรวงมหาดไทย

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2555 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระและ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทสวนอุตสาหกรรมโรจนะจำกัด
(มหาชน)

ประสบการณ์การทำงานในองค์กรอื่นๆ (ย้อนหลัง5ปี)

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

ประสบการณ์ทำงาน
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นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม (อายุ56ปี)

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ: 13พฤษภาคม2562

ตำแหน่ง :รองประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร

การถือหุ้น: กรรมการ ไม่มี

คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา ไม่มี

บุตรที่ยังไม่บรรลนุิติภาวะ ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา

◦ วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (วิศวกรรมน้ำและน้ำเสีย)
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)

◦ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธาสาขาวิศวกรรมโยธา (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)
มหาวิทยาลัย Missouri-Rolla, สหรัฐอเมริกา

◦ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

◦ หลักสูตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (DAP) รุ่น 163 / 2562

◦ หลักสูตร นักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม และการลงทุน (IBID) รุ่นที่ 1

◦ หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน สถาบันวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 3

◦ หลักสูตร ภูมิพลังแผ่นดิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่นที่ 1 / 2556

◦ หลักสูตร สำหรับกรรมการบริษัท (DCP) รุ่นที่ 161 / 2555

◦ หลักสูตร การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ
และองค์การมหาชน รุ่นที่ 15

◦ Advanced Senior Executive Program, Northwestern University (USA)

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

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2564 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ

บริษัทสตาร์ ปิโตรเลียมรีไฟน์นิ่งจำกัด
(มหาชน)

2562 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ

ธนาคารไอซีบีซี (ไทย)จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

2561 - ปัจจุบัน
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการลงทุน
อุตสาหกรรมเป้าหมาย

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒ
นาพิเศษภาคตะวันออก

ประสบการณ์การทำงานในองค์กรอื่นๆ (ย้อนหลัง5ปี)

2560 - 2561 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒ
คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเ
ศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

2555 - 2561 ผู้ว่าการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ประสบการณ์ทำงาน
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นายพสุ ลิปตพัลลภ (อายุ35ปี)

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ: 13พฤษภาคม2562

ตำแหน่ง :กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร

การถือหุ้น: กรรมการ 226,046,445หุ้น (35.23%)

คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา ไม่มี

บุตรที่ยังไม่บรรลนุิติภาวะ ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร พี่ชายของนางสาวพราวพุธลิปตพัลลภ

คุณวุฒิการศึกษา

◦ MSc in Real Estate Investment, Cass Business School, United Kingdom

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

ประวัติการอบรม

◦ หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 138/2560

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2558 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ อีลิทจำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
2562 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัทหัวหินอัลฟ่า71จำกัด
2562 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัทหัวหินสกายลิฟวิ่งจำกัด

2560 - 2562 กรรมการบริษัท
บริษัทออริจิ้นพร็อพเพอร์ตี้ จํากัด
(มหาชน)

2559 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัทและผู้ก่อตั้ง
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลง
ทุน โรโบเวลธ์ จำกัด

2559 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท ไวท์วอเตอร์ เวสต์ เอสอีเอจำกัด

2558 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท

บริษัทวานานาวาจำกัด

บริษัทพราวกรุ๊ป โฮลดิ้งจำกัด

บริษัทพราวด์ฮอสพิทอลิตี้ จำกัด

บริษัทพราวรีสอร์ทหัวหินจำกัด
กรรมการบริษัท

2558 - 2561 VicePresidentFICCSales
เดอะรอยัล แบงก์อ๊อฟสกอตแลนด์
(สิงคโปร์และฮ่องกง) (มหาชน)

2556 - 2558 DirectorFinancialMarketSales
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (สิงคโปร์)
จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์ทำงาน
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นางสาวพราวพุธ ลิปตพัลลภ (อายุ34ปี)

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ: 13พฤษภาคม2562

ตำแหน่ง :กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร

การถือหุ้น: กรรมการ 226,046,444หุ้น (35.23%)

คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา ไม่มี

บุตรที่ยังไม่บรรลนุิติภาวะ ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร น้องสาวของนายพสุลิปตพัลลภ

คุณวุฒิการศึกษา

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

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

ประวัติการอบรม

◦ หลักสูตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (DAP) รุ่น 138 / 2560

ประสบการณ์ทำงาน

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

2562 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัทหัวหินอัลฟ่า71จำกัด

2562 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัทหัวหินสกายลิฟวิ่งจำกัด

2559 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท ไวท์วอเตอร์ เวสต์ เอสอีเอจำกัด

2556 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัทวานานาวาจำกัด

2555 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัทพราวกรุ๊ป โฮลดิ้งจำกัด

2555 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัทพราวด์ฮอสพิทอลิตี้ จำกัด

2555 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัทพราวรีสอร์ทหัวหินจำกัด

2555 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัทหัวหิน แอสเสทจำกัด

ประสบการณ์การทำงานในองค์กรอื่นๆ (ย้อนหลัง5ปี)

-ไม่มี-
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นายอนุชา สิหนาทกถากุล (อายุ62ปี)

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ: 2558

ตำแหน่ง :กรรมการบริษัท และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

การถือหุ้น: กรรมการ ไม่มี

คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา ไม่มี

บุตรที่ยังไม่บรรลนุิติภาวะ ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา

◦ ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (การเงิน), University of Houston, Texas
ประเทศสหรัฐอเมริกา

◦ ปริญญาตรี สาขาบัญชีและการบริหาร, Houston Baptist University, Texas
ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรม

◦ สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิอาวุโส (Fellow Member) รุ่นที่ 2/2544

◦ หลักสูตร สำหรับกรรมการบริษัท (DCP) รุ่นที่ 4/2543

◦ Director Compensation ปี 2546

◦ Non-Executive Director ปี 2547

◦ Board Failure and How to Fix it ปี 2547

◦ CEO Performance Evaluation ปี 2547

◦ Raising the Awareness of Corporate Fraud in Thailand ปี 2548

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2550 - ปัจจุบัน กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัทอมตะคอร์อเรชั่นจำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัทมูนแดนซ์บิสโทรจำกัด

ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัทนิวลีฟ โซลูชั่นส์ จำกัด

ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท แพลนเน็ตบลูคอร์ปอเรชั่นจำกัด

2560
- ปัจจุบัน กรรมการบริษัท

บริษัท
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง
(ไทย-จีน)จำกัด

2559 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท โฟคัส เวกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

2559 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัทอมตะบี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง)5จำกัด

2558 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
บริษัทอมตะบี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง)4จำกัด

บริษัทอมตะบี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง)3จำกัด

2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไร่อาทิตย์ จำกัด

2553 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัทดาต้าอินโมมชั่นจำกัด

2553 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท

บริษัทอมตะบี.กริม เพาเวอร์ จำกัด

บริษัทอมตะบี.กริม เพาเวอร์ 1จำกัด

บริษัทอมตะบี.กริม เพาเวอร์ 2จำกัด

บริษัทอมตะบี.กริม เพาเวอร์ 4จำกัด

บริษัทอมตะบี.กริม เพาเวอร์ 5จำกัด

บริษัทอมตะ เพาเวอร์ (ระยอง)จำกัด

บริษัทอมตะบี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง)1จำกัด

บริษัทอมตะบี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง)2จำกัด

2551 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บริษัทอมตะวอเตอร์ จำกัด

2551 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท

บริษัทอมตะ เอเซียจำกัด

บริษัทอมตะซัมมิท เรดดี้ บิลท์ จำกัด

บริษัท888พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

2545 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท โฟคัส เอนไวรอนเมนทัลจำกัด

2541 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท แคปปิตัลโฟคัสจำกัด

2532 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัทมูนแดนซ์ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

ประสบการณ์การทำงานในองค์กรอื่นๆ (ย้อนหลัง5ปี)

2546 - 2562 ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
บริษัท โฟคัสดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์คอนสตรัคชั่น

จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์ทำงาน
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นายภูมิพัฒน์ สินาเจริญ (อายุ52ปี)

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ: 13พฤษภาคม2562

ตำแหน่ง :กรรมการบริษัท,กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

การถือหุ้น: กรรมการ 3,222,900หุ้น (0.50%)

คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา ไม่มี

บุตรที่ยังไม่บรรลนุิติภาวะ ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา

◦ ปริญญาโทบริหารธุรกิจ Thunderbird School of Global Management
ประเทศสหรัฐอเมริกา

◦ ปริญญาตรีสาขาเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม

◦ หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 36/2548

◦ หลักสูตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (DAP) 2550

◦ หลักสูตร Company Secretary Program (CSP)
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 27/2551

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

◦ Design Thinking, Stanford University

◦ หลักสูตร Strategic Board Master Class (SBM)
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 9/2563

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2548 - ปัจจุบัน
กรรมการบริษัท และ
กรรมการตรวจสอบ

บริษัทฟอร์จูนพาร์ทอินดัสตรี้ จำกัด
(มหาชน)

2564 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทกันยงอีเลคทริกจำกัด (มหาชน)

2561 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท เจ. เอส.พี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
(มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

2561 - ปัจจุบัน กรรมการ
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

2560 - ปัจจุบัน กรรมการ
องค์การสุรากรมสรรพสามิต
กระทรวงการคลัง

ประสบการณ์การทำงานในองค์กรอื่นๆ (ย้อนหลัง5ปี)

2560 - 2563 รองประธานกรรมการบริหาร บริษัทพีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

2545 - 2561

รองกรรมการผู้อำนวยการ
สายงานทรัพยากรบุคคล/
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ
สายการเงินและการบัญชี

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์ทำงาน
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นางสาวอัญชลี บุญทรงษีกุล (อายุ52ปี)

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ: 13พฤษภาคม2562

ตำแหน่ง :กรรมการอิสระ,กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ

การถือหุ้น: กรรมการ ไม่มี

คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา ไม่มี

บุตรที่ยังไม่บรรลนุิติภาวะ ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา

◦ ปริญญาโท สาขาวิชาการเงิน (Dean’s List) มหาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา

◦ ปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

◦ หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 63 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

◦ หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 24
สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม, สำนักงานศาลยุติธรรม

◦ หลักสูตรสำหรับกรรมการ รุ่นที่ 163 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

◦ หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 12 สถาบันวิทยาการพลังงาน

◦ หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 25 สถาบันวิทยาการตลาดทุน

◦ หลักสูตร Academy of Business Creativity รุ่นที่ 6 มหาวิทยาลัยศรีปทุม

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
2565 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ไอ-เทลคอร์ปอเรชั่นจำกัด (มหาชน)

2560 - ปัจจุบัน
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
หัวหน้าสายงานกลุ่ม
ลูกค้าองค์กรและลูกค้าสถาบัน

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย)
จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
-ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงานในองค์กรอื่นๆ (ย้อนหลัง5ปี)

2558 - 2560
MD&Head,FinancialMarkets,
Thailand

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย)
จำกัด (มหาชน)

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

ประสบการณ์ทำงาน
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นายแดน ศรมณี (อายุ58ปี)
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ: 23กุมภาพันธ์ 2564

ตำแหน่ง :กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

การถือหุ้น: กรรมการ ไม่มี

คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา ไม่มี

บุตรที่ยังไม่บรรลนุิติภาวะ ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา

◦ ปริญญาตรี Management Science – International Marketing, Canberra University

v

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

2564 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอดีเอดิจิตัล (ประเทศไทย)จำกัด

2561 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์
(องค์การมหาชน)

ประสบการณ์การทำงานในองค์กรอื่นๆ (ย้อนหลัง5ปี)

GlobalBrandLead Thailand LINECorporationandLINE

DirectorofContentBusiness LineThailand

FirstExecutiveVicePresidenton
Business innovation

บริษัทสยามพิวรรธน์ จำกัด

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร MullenLoweThailand

กรรมการผู้จัดการ
บริษัทฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ดีดีบี จำกัด
(มหาชน)

CountryManager สภาทองคำโลก

GroupAccountDirector บริษัทบีบีดีโอกรุงเทพจำกัด

KeyAccountSalesManager /
BrandManager

บริษัทซีแกรม (ประเทศไทย)จำกัด

ประสบการณ์ทำงาน
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นายจันทร จันทราทิพย์ (อายุ55ปี)
ตำแหน่ง :รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานพัฒนาโครงการแนวสูง

การถือหุ้น: กรรมการ 100,000หุ้น

คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา ไม่มี

บุตรที่ยังไม่บรรลนุิติภาวะ ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา

◦ ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

◦ ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์

ประสบการณ์ทำงาน

2564 - ปัจจุบัน
รองประธานเจ้าหน้าที่
สายงานพัฒนาโครงการ

บริษัทพราว เรียล เอสเตทจำกัด (มหาชน)

2562 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัทหัวหินอัลฟ่า71จำกัด

2562 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัทหัวหินสกายลิฟวิ่งจำกัด

2562 - 2563
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานพัฒนาโครงการ

บริษัทพราว เรียล เอสเตทจำกัด (มหาชน)

2560 - 2562 กรรมการผู้จัดการ บริษัทพาร์คออริจิ้นจำกัด

2556 - 2560 ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโครงการ บริษัทพราว เรสซิเด้นท์ จำกัด

2552 - 2556
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
โครงการ

บริษัทนารายณ์พร็อพเพอตี้ จำกัด

2545 - 2552 ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโครงการ บริษัทพลัสพร็อพเพอตี้ จำกัด
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ประสบการณ์ทำงาน

2564 - ปัจจุบัน
ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานการเงิน
และบัญชี

บริษัทพราว เรียล เอสเตทจำกัด (มหาชน)

2562 - 2563
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานการเงินและบัญชี

บริษัทพราว เรียล เอสเตทจำกัด (มหาชน)

2561 - 2562
รักษาการกรรมการผู้จัดการ
สายงานบัญชีและการเงิน

บริษัท เซเว่นยูทิลิตี้ส์ แอนด์พาวเวอร์
จำกัด (มหาชน)

2560 - 2561 ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี
บริษัท เซเว่นยูทิลิตี้ส์ แอนด์พาวเวอร์
จำกัด (มหาชน)

2557 - 2560 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซาจำกัด
(มหาชน)

2550 - 2557 ผู้จัดการ
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส
เอบีเอเอสจำกัด

นางสาวบุษบง พันธุ์สวัสดิ์ (อายุ36ปี)
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานการเงินและบัญชี

การถือหุ้น:กรรมการ ไม่มี

คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา ไม่มี

บุตรที่ยังไม่บรรลนุิติภาวะ ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

คุณวุฒิการศึกษา

◦ ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นางสาวนาถริณ ปรมาเวศ (อายุ48ปี)

ตำแหน่ง :รองประธานเจ้าหน้าที่สายงานการขายและการตลาด

การถือหุ้น:กรรมการ ไม่มี

คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา ไม่มี

บุตรที่ยังไม่บรรลนุิติภาวะ ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา

◦ ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการตลาด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

◦ ปริญญาตรี คุณะเศรษฐศาสตร์ สาขา เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ทำงาน

2561 - 2564 SVP-CustomerExperience
บริษัท เมเจอร์ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
(มหาชน)

2555 - 2561 StrategicCRMDirector
บริษัทอนันดาดีเวลลอปเม้นท์
จํากัด(มหาชน)

2546 - 2555 SeniorCRMManager บริษัทฮัทชิสันซีเอที ไวร์เลส
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นางสาวอโณทัย วรสุนทรารมณ์ (อายุ40ปี)
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานพัฒนาธุรกิจและกลยุทธ์

การถือหุ้น:กรรมการ ไม่มี

คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา ไม่มี

บุตรที่ยังไม่บรรลนุิติภาวะ ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา

◦ ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

◦ ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์

ประสบการณ์ทำงาน

2564 - ปัจจุบัน
ผู้อำนวยการอาวุโส
สายงานพัฒนาธุรกิจและกลยุทธ์

บริษัทพราว เรียลเอสเตทจำกัด (มหาชน)

2562 - 2563
ผู้อำนวยการอาวุโส
แผนกพัฒนาธุรกิจและกลยุทธ์

บริษัทพราว เรียลเอสเตทจำกัด (มหาชน)

2559 - 2562 ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
บริษัท เฟรแกรนท์พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด
(มหาชน)

2555 - 2559
ผู้จัดการอาวุโส
ฝ่ายพัฒนาโครงการและผลิตภัณฑ์
สายงานคอนโด

บริษัทพฤกษา เรียลเอสเตทจำกัด
(มหาชน)

2550 - 2554 วิศวกรควบคุมต้นทุน
บริษัท เคพีเคควอนติตี้ เซอร์เวย์เยอร์
(ประเทศไทย)จำกัด

2546 - 2550 วิศวกรสำนักงาน บริษัทดี.เค.เจ.คอนสรัคชั่นจำกัด



เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

ณวันที่ 31ธันวาคม2564

หมายเหตุ

1.✓=กรรมการ ✗=ประธานกรรมการ ✓✓=กรรมการบริหาร

รายชื่อบริษัทย่อย

รายชื่อกรรมการ

บม
จ.
พ
รา
วเ
รีย

ล
เอ
สเ
ตท

บร
ิษัท

หัว
หิน

อัล
ฟ
่า7

1
จำ
กัด

บร
ิษัท

หัว
หิน

สก
าย

ลิฟ
วิ่ง
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กัด

บร
ิษัท

คอ
นแ

วน
ต์
บีต

้าจ
ำก
ัด

บร
ิษัท

พ
รา
วฮ

อร
์สช

ูจำ
กัด

1.นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ ✗

2.นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ✓,✓✓

3.นายพสุลิปตพัลลภ ✓,✓✓ ✓ ✓ ✓ ✓

4.นางสาวพราวพุธลิปตพัลลภ ✓,✓✓ ✓ ✓ ✓ ✓

5.นายอนุชาสิหนาทกถากุล ✓

6.นางสาวอัญชลีบุญทรงษีกุล ✓

7.นายแดนศรมณี ✓

8.นายภูมิพัฒน์สินาเจริญ ✓,✓✓ ✓ ✓ ✓ ✓

9.นายจันทรจันทราทิพย์ ✓ ✓ ✓ ✓
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หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ ใช้บริการหน่วยงานภายนอก(Outsource) เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ โดยว่าจ้างบริษัท
พีแอนด์แอลอินเทอร์นอลออดิทจำกัด
ซึ่งบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานเป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายในมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อ–สกุล นายธนภัทรวงค์วิทย์

ตําแหน่ง AssistantVicePresident

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร – ไม่มี –

สัดส่วนในการถือหุ้น (%) – ไม่มี –

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (บช.บ.) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ประวัติการทำงาน

ผู้ตรวจสอบภายใน บริษัทพีแอนด์แอลอินเทอร์นอลออดิทจำกัด (ปี 2552–ปัจจุบัน)

ประวัติการอบรม

หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (CPIAT)รุ่นที่ 21

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

ชื่อ–สกุล นางสาวนิตยา เมทินีวัฒนาวงศ์

ตําแหน่ง กฎหมายและเลขานุการบริษัท

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาโท นิติศาสตร์มหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หน้าที่และความรับผิดชอบของหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

1. จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ

2. แจ้งมติและนโยบายของคณะกรรมการบริษัท
ให้ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องทราบและติดตามการปฏิบัติตามมติและนโยบาย

3. ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะเบื้องต้นแก่คณะกรรมการบริษัท ในประเด็นที่เกี่ยวกับข้อกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อพึงปฏิบัติด้านการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ
รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการบริษัท

4. บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท
รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

5. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารสำคัญ ดังต่อไปนี้

5.1. ทะเบียนกรรมการ

5.2. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการและรายงานการประชุมคณะกรรมการ

5.3. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

5.4. รายงานประจำปีของบริษัท

5.5. รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร

6. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท และดำเนินการเรื่องอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด
หรือตามท่ีได้รับมอบจากคณะกรรมการบริษัท

หมายเหตุ นางสาวนิตยา เมทินีวัฒนาวงศ์ ได้รับแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่ง เลขานุการบริษัท โดยมีผล
ตั้งแต่ วันที่ 8พฤศจิกายน2564 เป็นต้นไป (ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรCompanySecretaryProgram
(CSP)จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)รุ่นที่ 70/2559)
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เอกสารแนบ 4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

สินทรัพย์หลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ณวันที่31ธันวาคม2564บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์หลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจดังต่อไปนี้

1. ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ ที่ด ินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อขายในโครงการต่างๆ
โดยมีมูลค่าตามบัญชีในงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เท่ากับ 3,344.65 ล้านบาท
ซึ่งบริษัทย่อยได้นำที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างจำนวน 2,623.39 ล้านบาทไปจดจำนองไว้กับธนาคาร
เพื่อเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้ยืมจากธนาคารรายละเอียดต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มีดังนี้

รายการ
หน่วย:ล้านบาท

รวม
ต้นทุนที่ดินเพื่อการพัฒนา 2,625.03
ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 625.15
ต้นทุนทางการเงิน 94.47

รวม 3,344.65

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัท และบริษัทย่อยมีต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
คงเหลือสุทธิตามบัญชีในโครงการเพื่อขายดังนี้

ลำดับ ชื่อโครงการ
ต้นทุนตามบัญชี (สุทธิ)

ณ31ธ.ค.2564
(ล้านบาท)

ภาระผูกพัน

1 โครงการโฟคัส เพลินจิต 3.78 ไม่มี

2 โครงการ InterContinentalResidencesHuaHin 1,800.44
ติดจำนองกับ
สถาบันการเงิน

3 โครงการVEHHA 235.66

4 โครงการในอนาคต 1,304.77

รวม 3,344.65
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2. อาคารและอุปกรณ์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีอาคารและอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายละเอียด ราคาทุน ค่าเสื่อมราคาสะสม มูลค่าตามบัญชี ภาระผูกพัน

เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำนักงาน 14.52 5.36 9.16 ไม่มี

ยานพาหนะ 0.83 0.16 0.67 ไม่มี

รวม 15.35 5.52 9.83

3. สินทรัพย์สิทธิการใช้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์สิทธิการใช้ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

4. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ณวันที่31ธันวาคม2564บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ใช้ในการประกอบธุรกิจได้แก่
ลิขสิทธิ์ซอฟท์แวร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีมูลค่าตามบัญชีสุทธิเท่ากับ4.60ล้านบาท

รายละเอียด ราคาทุน ค่าเสื่อมราคาสะสม มูลค่าตามบัญชี ภาระผูกพัน

อาคาร 20.12 10.11 10.01 ไม่มี

ยานพาหนะ 2.45 1.35 1.10 ไม่มี

รวม 22.57 11.46 11.11

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า

บริษ ัทมีนโยบายลงทุนในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ หร ือหากมีธ ุรก ิจใดที่น ่าสนใจ
และมีผลตอบแทนดี บริษัทก็อาจพิจารณาเข้าไปลงทุน โดยการเข้าลงทุนต้องผ่านการพิจารณา
และอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

นโยบายการบริหารบริษ ัทย่อยเป็นการลงทุนถือหุ้นในระยะยาว โดยจะส่งกรรมการ
ท ี่เป ็นต ัวแทนของบร ิษ ัท เข ้าร ่วมบร ิหารงานในบร ิษ ัทย ่อยตามส ัดส ่วนท ี่บร ิษ ัทถ ือห ุ้นอยู่
เพื่อกำหนดนโยบายที่สำคัญและควบคุมการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยให้เป็นไปในทิศทางที่ถูกต้อง
เหมาะสมและสร้างผลกำไรให้กับบริษัท

สำหรับสัดส่วนการลงทุนในบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คิดเป็นร้อยละ 25.96
ของสินทรัพย์รวมในงบการเงินเฉพาะบริษัท ซึ่งในอนาคตบริษัทจะลงทุนในกิจการอื่นเพิ่มเติม
จากที่ม ีอยู่ในปัจจุบ ันโดยพิจารณาจากความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งต้องมีผลตอบแทน
ที่ดีให้กับบริษัท

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

- ไม่มี -
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เอกสารแนบ 5 นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและคู่มือจรรยาบรรณ ฉบับเต็ม

บริษัทพราวเรียลเอสเตทจำกัด(มหาชน)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

และคู่มือจรรยาบรรณสำหรับกรรมการผู้บริหารและพนักงานของบริษัท
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ส่วนที่ 1 บทนำ

หมวดที่ 1 สารจากประธานกรรมการ

ตามที่ บร ิษ ัท พราว เร ียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) ได ้ม ีการเปลี่ยนแปลงที่ม ีน ัยสำคัญ เช ่น
โครงสร้างการถือหุ้น ชื่อบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงนโยบายที่จะมุ่งเน้น
การดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็นหลัก บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ดังนั้นที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 9/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 จึงได้มีมติเห็นชอบ
ให้กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมของบริษัทขึ้นใหม่ และได้มีมติเห็นชอบนโยบายการกำกับดูแล
กิจการที่ดีฉบับปรับปรุงใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างการบริหารกิจการ ในปัจจุบันและสอดคล้องกับ
หลักการกำกับดูแล กิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (CGCode2017)

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้มอบหมายให้ฝ่ายจัดการดำเนินการเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติและรายละเอียดต่าง ๆ
เ พ ื่อ ใ ห ้เ ป ็น ไ ปต ามน โ ยบ า ยก า รก ำก ับ ด ูแ ล ก ิจ ก า รท ี่ด ีแ ล ะ จ ร ร ย าบ ร รณของบ ร ิษ ัท ด ัง ก ล ่า ว
บริษัทจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่านโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานของบริษัทฉบับปรับปรุงใหม่ในปี 2562 นี้จะเป็นกลไกที่สำคัญในการพัฒนาบริษัทให้เติบโต
อย่างยั่งยืนด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อมต่อไป

(นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ)
ประธานกรรมการ
14สิงหาคม2562

หมวดที่ 2 วิสัยทัศน์ พันธกิจและค่านิยมของบริษัท

วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นที่จะสร้าง “รูปแบบการใช้ชีวิต” ที่สร้างความแตกต่าง แต่ยังคงไว้ซึ่งการผสมผสานความสมัยใหม่
เข้าไปกับสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ เพื่อให้สามารถก้าวข้ามรูปแบบทั่วไปของ “การใช้ชีวิต” และสร้างคุณค่า
ให้กับสังคมในภาพรวม

พันธกิจ

โครงการของบริษัทจะเป็นมากกว่าแค่ที่อยู่อาศัยหรือบ้าน บริษัทต้องการมอบ “รูปแบบการใช้ชีวิต”
ที่จะทำให้ชีวิตของผู้คนและสังคมดีขึ้น ด้วยความมุ่งมั่นที่จะท้าทายขอบเขตจินตนาการของผู้คน และขอบเขต
“การใช้ชีวิต” ทุกโครงการของบริษัทพราว เรียล เอสเตทจำกัด (มหาชน) จึงมีเป้าหมายที่จะสร้างมาตรฐานใหม่
ที่จะทำให้ผู้คนสามารถใช้ชีวิตผ่านการบริการที่ไร้ที่ติ ก้าวผ่านข้อจำกัดและเพลิดเพลินไปกับสภาพแวดล้อม

ค่านิยม

P= Purpose

มีจุดประสงค์ และเป้าหมายที่มุ่งมั่น

R= Responsibility

มีความรับผิดชอบทั้งต่อส่วนตัวต่อเพื่อนร่วมงานต่อองค์กรต่อสังคมต่อสิ่งแวดล้อม

O= Openness

พร้อมที่จะเรียนรู้ และสร้างความเข้าใจจากความคิดและประสบการณ์ที่ต่างกันและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

U= Uniqueness

การทำงานที่ไม่จำเป็นต้องเหมือนที่อื่นที่ทำให้เรามีประสิทธิภาพมากกว่ามีความคิดความสามารถสร้างสรรค์
โครงการที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว

D= Diligence

ความตั้งใจมุมานะที่มีให้กับทุกๆรายละเอียดของงานแม้แต่รายละเอียดเล็กๆคือสิ่งที่จะทำให้โครงการของเรา
ประสบความสำเร็จ
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ส่วนที่ 2 นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานของบริษัท

หมวดที่ 1 นโยบายและจรรยาบรรณเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่าง
เท่าเทียมกัน

ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในความเป็นเจ้าของโดยการควบคุมบริษัทผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการให้ทำหน้าที่
แทนตน และมีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัท คณะกรรมการตระหนัก
และคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นในการดำเนินการใด ๆ ของบริษัท รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้น
ได้ใช้สิทธิของตนได้อย่างเต็มที่ และไม่ดำเนินการใด ๆ อันเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการจะกำกับดูแลให้การจัดประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
โดยเคร่งครัด โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญและละเว้นการกระทำใด ๆ อันเป็นการจำกัดการใช้สิทธิ
ของผู้ถือหุ้น รวมทั้ง ผู้ถือหุ้นรายย่อย และผู้ถือหุ้นสถาบัน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดังนั้น บริษัทจึงมี
แนวทางปฏิบัติสำหรับนโยบายและจรรยาบรรณดังต่อไปนี้

1.1การประชุมผู้ถือหุ้น

1.1.1ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

(1) ผู้ถือหุ้นจะได้รับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย
14-21 วัน (หรือตามระยะเวลาอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด) เพื่อให ้ผ ู้ถ ือหุ้นมีเวลาเพียงพอ
ในการศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประชุม รวมทั้ง บริษัทจะนำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทด้วย

(2) หน ังส ือเช ิญประช ุมผ ู้ถ ือห ุ้นพร ้อมเอกสารประกอบการประช ุมจะจ ัดทำเป ็นภาษาไทย
และภาษาอังกฤษที่มีข้อมูล และรายละเอียดที่ถูกต้องครบถ้วนเกี่ยวกับวัน เวลา สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น
ระเบียบวาระการประชุม และความเห็นของคณะกรรมการ

(3) ผ ู้ถ ือห ุ้นท ุกรายสามารถเข ้าถ ึงข ้อม ูลข ่าวสารอย่างเท ่าเท ียมกัน โดยเฉพาะอย่างย ิ่ง
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ การประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมที่บริษัทเผยแพร่ผ่านข่าวออนไลน์
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.proudrealestate.co.th ล่วงหน้า
ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

(4) บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอเรื่องเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พ ิจารณาได ้ ตามหลักเกณฑ์และว ิธ ีการท ี่บร ิษ ัทเผยแพร ่ผ ่านข ่าวออนไลน ์ของตลาดหลักทร ัพย ์ฯ
และเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.proudrealestate.co.th

(5) บริษ ัทเป ิดโอกาสให้ผ ู้ถ ือหุ้นมีส ิทธิเสนอชื่อกรรมการใหม่ให ้ท ี่ประช ุมผู้ถ ือหุ้นพิจารณา
ได้ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่บริษัทเผยแพร่ผ่านข่าวออนไลน์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท ที่
www.proudrealestate.co.th

(6) ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง
หรือกรรมการอิสระของบริษัทก็ได้

(7) ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทได้ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์
และวิธีการ ที่บริษัทเผยแพร่ผ่านข่าวออนไลน์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทที่
www.proudrealestate.co.th

1.1.2วันประชุมผู้ถือหุ้น

(1) บร ิษ ัทจะนำคอมพิวเตอร ์หร ือเทคโนโลย ีท ี่ท ันสม ัยมาใช ้ในการลงทะเบ ียนผ ู้ถ ือห ุ้นที่
เข้าร่วมประชุม และนับคะแนนเสียงเพื่อความสะดวกรวดเร็วและความถูกต้องของข้อมูล

(2) บริษัทจะจัดทำบัตรลงคะแนนให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อใช้สิทธิในการลงคะแนนเสียงทุกวาระ

(3) ก่อนดำเนินการประช ุมเพื่อพิจารณาเร ื่องต่าง ๆ ตามระเบ ียบวาระการประช ุม
ผู้ถือหุ้นจะได้รับคำชี้แจงเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนน

(4) บร ิษ ัทจะ ไม ่เพ ิ่มหร ือสล ับส ับเปล ี่ยนวาระการประช ุมนอกจากท ี่กำหนดไว ้ในหน ังส ือ
เชิญประชุมผู้ถือหุ้น และจะไม่เปลี่ยนแปลงข้อมูลที่สำคัญโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

(5) คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง และจะเปิดโอกาสให้
ผู้ถือหุ้นซักถามแสดงความคิดเห็นและได้รับคำชี้แจงจากกรรมการและผู้บริหารในวาระที่เกี่ยวข้อง

(6) บริษ ัทส่งเสริมและสนับสนุนให้ม ีบ ุคคลที่ม ีความเป็นอิสระมาเป็นผู้ส ังเกตการณ์ในการ
ตรวจนับคะแนนเส ียง ในการประช ุมผู้ถ ือห ุ้น และจะเป ิดเผยชื่อของบุคคลดังกล่าวให ้ท ี่ประช ุมทราบ
พร้อมบันทึกไว้ในรายงานการประชุมด้วย

(7) ตรวจนับคะแนนเสียงและเปิดเผยผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ
จะกระทำด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้
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1.1.3หลังการประชุมผู้ถือหุ้น

(1) บร ิษ ัทจะแจ ้งมต ิท ี่ประช ุมผ ู้ถ ือห ุ้นและผลการลงคะแนนในแต ่ละวาระผ ่านข ่าวออนไลน์
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่เกินเวลา9.00น.ของวันทำการถัดจากวันประชุมผู้ถือหุ้น

(2) รายงานการประช ุมผ ู้ถ ือห ุ้นจะบ ันท ึกคำช ี้แจงในเร ื่องกฎเกณฑ ์และว ิธ ีการลงคะแนน
คำถามของผู้ถือหุ้น พร้อมคำชี้แจงของกรรมการหรือผู้บริหาร และผลการลงคะแนนในแต่ละวาระของผู้ที่เห็นด้วย
คัดค้านและงดออกเสียงรวมทั้งจะบันทึกรายชื่อกรรมการและผู้บริหารที่ลาประชุม

(3) บ ร ิษ ัท จ ะ เ ผ ย แ พ ร ่ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ช ุม ผ ู้ถ ือ ห ุ้น บ น เ ว ็บ ไ ซ ต ์ข อ ง บ ร ิษ ัท ที่
www.proudrealestate.co.th ภายใน 14 ว ันน ับจากว ันประช ุมผ ู้ถ ือห ุ้นโดยแจ ้งให ้ผ ู้ถ ือห ุ้นทราบ
ผ่านข่าวออนไลน์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

1.2การรักษาความปลอดภัยและความลับของข้อมูลและการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท

บริษัทมีนโยบายและจรรยาบรรณให้กรรมการ ผู้บริหาร และบุคลากรของบริษัทรักษาความปลอดภัย
และความลับของข้อมูล และห้ามใช้ข้อมูลภายในที่มีสาระสำคัญของบริษัทซึ่งยังไม่ได้เปิดเผย ต่อสาธารณชน
เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น รวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทโดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้

1.2.1 บริษัทกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่รายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทที่ถืออยู่
ในนามตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ.2535และประกาศที่เกี่ยวข้องและส่งสำเนารายงานให้แก่บริษัท

1.2.2 บริษัทกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์
ของบริษัทที่ถืออยู่ในนามตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศที่เกี่ยวข้อง
และส่งสำเนารายงานให้แก่บริษัท

1.2.3 บริษัทห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทที่ทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูล
ต่อบุคคลภายนอก หรือบุคคลที่ไม ่ม ีหน ้าท ี่เก ี่ยวข ้อง และให ้งดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษ ัท
ในช่วงเวลาหนึ่งเดือนก่อนที่บริษัทจะเผยแพร่งบการเงินหรือข้อมูลที่มีนัยสำคัญเกี่ยวกับกิจการของบริษัท
ต่อสาธารณชน

1.2.4 บริษัทจะเปิดเผยผลการดำเนินงานและข้อมูลข่าวสารที่เป็นสาระสาคัญซึ่งมีผล ต่อการเปลี่ยนแปลง
ราคา ของหลักทรัพย์และมีผลกระทบต่องบการเงินของบริษัทภายใน 45 วันนับจากวันสิ้นไตรมาสและ 60
วันนับจากวันสิ้นงวดบัญชี

หมวดที่ 2 นโยบายและจรรยาบรรณเกี่ยวกับบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

ผู้มีส่วนได้เสียที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการของบริษัท หมายถึง ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้
คู่แข่งทางการค้าชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อมพนักงาน

บริษัทมีนโยบายและจรรยาบรรณในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายตามสิทธิของบุคคลเหล่านั้นตา
มที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อตกลง บริษัทจะส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกฝ่ายเพื่อพัฒนาบริษัทให้เติบโตอย่างยั่งยืนและจะเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่สำคัญให้ผู้มีส่วนได้เสียทราบอย่าง
เพียงพอดังนั้นบริษัทจึงมีแนวทางปฏิบัติสำหรับนโยบายและจรรยาบรรณดังต่อไปนี้

2.1ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น

2.1.1 บริษัทจะปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
และที่ประชุมคณะกรรมการ

2.1.2 บริษัทจะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม การตัดสินใจดำเนินการใด ๆ
ความกระทำด้วยความรอบคอบระมัดระวัง โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น

2.1.3 บริษัทมุ่งมั่นที่จะสร้างความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนให้แก่กิจการของบริษัทอย่างมีคุณภาพ
และมั่นคงเพื่อผลประกอบการที่ดีในระยะยาว

2.1.4 บริษัทจะเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นเพื่อให้ได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างเท่าเทียมกัน และเปิดเผย
ข้อมูลสำคัญ ของบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน
ทันเวลา โปร ่งใส ผ่านข่าวออนไลน์ของตลาดหลักทรัพย์ และ/หร ือเว ็บไซต์ของบริษ ัทที่
www.proudrealestate.co.th

2.2ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

2.2.1 บริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและให้บริการที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ด้วยความปลอดภัยและเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ในราคาที่เหมาะสม และจะส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้า
ภายในระยะเวลาที่กำหนดเพื่อความพึงพอใจของลูกค้า

2.2.2 บริษัทจะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาโดยเคร่งครัด หากไม่สามารถปฏิบัติตาม
ข้อสัญญาใดได้คู่สัญญาจะปรึกษาหารือร่วมกันเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น

2.2.3 บริษัทจะไม่เอารัดเอาเปรียบลูกค้า หรือค้ากำไรเกินควร รวมทั้งจะกำหนดเงื่อนไข ทางการค้า
อย่างเป็นธรรม

286 287



2.2.4 บริษ ัทจะติดต่อกับลูกค้าด้วยความสุภาพ ด้วยการทำงานที่รวดเร ็วและมีประสิทธิภาพ
และเป็นที่วางใจได้ของลูกค้า และจัดให้มีระบบรับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้าเพื่อแก้ไขปัญหาให้แก่ลูกค้า
และปรับปรุงคุณภาพการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น

2.2.5บริษัทจะรับฟังข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของลูกค้าเป็นประจำเพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขการให้บริการ

2.2.6บริษัทจะให้การรับประกันการให้บริการตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้

2.2.7 บริษัทจะรักษาข้อมูลความลับของลูกค้าตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญา และจะไม่เปิดเผย
ข้อมูลความลับของลูกค้าโดยปราศจากความยินยอมเป็นลายลักษณ์จากลูกค้าก่อน

2.3ความรับผิดชอบต่อคู่ค้า

2.3.1 ปฏิบัติตามสัญญาและแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างของบริษัทโดยเคร่งครัด หากไม่สามารถ
ปฏิบ ัต ิตามข้อสัญญาหรือแนวทางปฏิบ ัต ิในเร ื่องใดได้ ค ู่ส ัญญาจะปรึกษาหารือร ่วมกันเพื่อป ้องกัน
ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น

2.3.2 การเจรจาต่อรองในการจัดซื้อจัดจ้างจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้โดยการ
เปรียบเทียบคุณภาพและราคา

2.3.3 ไม่เรียก ไม่รับ และไม่จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ โดยไม่สุจริตหรือนอกเหนือจากการค้าตามปกติ

2.4ความรับผิดชอบต่อเจ้าหนี้

2.4.1 บริษัทจะปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาที่ได้ทำไว้กับเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด โปร่งใสและเท่าเทียมกัน
หากไม่สามารถปฏิบัต ิตามข้อสัญญาใดได้ ค ู่ส ัญญาจะปรึกษาหารือร่วมกันเพื่อป้องกัน ความเสียหาย
ที่อาจจะเกิดขึ้น

2.4.2บริษัทจะเปิดเผยฐานะทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนให้แก่เจ้าหนี้ของบริษัทด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

2.5ความรับผิดชอบต่อคู่แข่งทางการค้า

2.5.1 บริษัทจะสนับสนุนการแข่งขันทางการค้าเพื่อผลประโยชน์ของลูกค้า และปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
การแข่งขันทางการค้าที่เสรีและเป็นธรรม

2.5.2บริษัทจะไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม

2.5.3บริษัทจะไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการแข่งขันทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม

2.5.4บริษัทจะไม่กลั่นแกล้งหรือทำให้คู่แข่งทางการค้าเสียโอกาสทางการค้าอย่างไม่เป็นธรรม

2.6ความรับผิดชอบต่อชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อม

2.6.1บริษัทจะดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อม

2.6.2 บริษ ัทจะส่งเสริมและสนับสนุนการอนุร ักษ์และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน
ในการกระบวนการทำงานอย่างรู้คุณค่า

2.6.3 บริษัทจะส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานทุกระดับร่วมกันสร้างสรรค์ และร่วมกิจกรรม
หรือโครงการ เพื่อพัฒนาชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อม

2.6.4 บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกฎหมายอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

2.7ความรับผิดชอบต่อพนักงาน

2.7.1 บริษัทจะให้พนักงานได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรมโดยคำนึงถึงความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของพนักงานเป็นสำคัญ

2.7.2 บริษัทจะดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สิน
ของพนักงาน

2.7.3 บริษัทจะแต่งตั้งโยกย้าย ให้รางวัลหรือกระทำการใด ๆ ต่อพนักงาน ด้วยความสุจริตใจ
โดยคำนึงถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงาน ของพนักงาน
เป็นสำคัญ

2.7.4 บริษัทจะส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ให้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการทำงานมากยิ่งขึ้นเพื่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลที่ดียิ่งขึ้น

2.7.5 บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับด้านแรงงาน และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
อย่างเคร่งครัด

2.7.6บริษัทจะรับฟังข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับชั้นอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน

2.7.7บริษัทจะปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพและจะเคารพศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์

2.7.8 บริษัทจะจัดให้มีระบบการรับเรื่องร้องเรียนจากพนักงานเพื่อให้พนักงานทุกฝ่าย ได้รับความ
เป็นธรรม
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หมวดที่ 3 นโยบายและจรรยาบรรณเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลงบการเงินและข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินกิจการอย่างถูกต้องครบถ้วนและ
ท ัน เ วลาตามมาตรฐานการบ ัญช ีท ี่ร ับ รอง โดยท ั่ว ไ ปผ ่านข ่า วออน ไลน ์ของตลาดหล ักทร ัพย ์ฯ
และเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.proudrealestate.co.th โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้

3.1 ข้อมูลที่เปิดเผยต่อนักลงทุนจะต้องมีความถูกต้องและไม่ทำให้เกิดการสำคัญผิดและเพียงพอ
ต่อการตัดสินใจของนักลงทุน

3.2 บริษัทจะรายงานนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยงและประเด็นที่สำคัญ
ในการดำเนินกิจการของบริษัทพร้อมทั้งการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปี (แบบ 56-2)
ซึ่งจะเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.proudrealestate.co.th

3.3 บริษัทจะจัดทำคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis
หรือ MD&A) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาสเพื่อให ้น ักลงทุนทราบข้อมูล และเข ้าใจ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในแต่ละไตรมาสได้ดียิ่งขึ้น

3.4 บริษัทจะเปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการและผู้สอบบัญชีไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ
56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ซึ่งเผยแพร่ผ่านข่าวออนไลน์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
และเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.proudrealestate.co.th

3.5 บริษ ัทจะเปิดเผยบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้ง
ของการประชุม และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา และความเห็นของคณะกรรมการ
จากการทำหน้าที่ไว ้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)
ซึ่งเผยแพร่ผ่านข่าวออนไลน์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.proudrealestate.co.th

หมวดที่ 4 นโยบายและจรรยาบรรณเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น มีการแบ่งแยก
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการที่ช ัดเจน เพื่อให ้ม ีการปฏิบ ัติ
ให้เป็นไปตามกฎหมายและจริยธรรม คณะกรรมการประกอบด้วยบุคคลที่มีความหลากหลาย ในด้าน
ประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ ที่เป็นประโยชน์กับบริษัท รวมทั้ง การอุทิศเวลาและความอุตสาหะ
ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อเสริมสร้างให้บริษัทมีคณะกรรมการที่เข้มแข็ง

กรรมการทุกคนเข้าใจเป็นอย่างดีถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการและลักษณะการดำเนินธุรกิจ
ของบริษ ัท พร้อมที่จะแสดงความคิดเห็นของตนอย่างเป็นอิสระและพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา
กรรมการจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวังและรอบคอบ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุด
ของบริษัทและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย

บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ

(1) กำกับ ติดตาม และดูแลให้มั่นใจได้ว ่า การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร

(2) การดูแลให้มั่นใจว่า กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กร
ที่มีจริยธรรมและการกำกับดูแลกิจการที่ดี

(3) กำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการโดยหารือร่วมกับกรรมการผู้จัดการใหญ่ และมีมาตรการ
ที่ด ูแลให้เร ื่องสำคัญได้ร ับการบรรจุเป ็นวาระการประชุม ทั้งนี้ ในกรณีที่ประธานกรรมการมีตำแหน่ง
เป็นผู้บริหารระดับสูงด้วย การกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการจะต้องหารือร่วมกับ ประธานกรรมการ
ตรวจสอบและ/หรือกรรมการอิสระด้วยตามความเหมาะสม

(4) จัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการจะ อภิปราย
ประเด็นสำคัญกัน อย่างรอบคอบโดยทั่วกัน รวมทั้ง ส่งเสริมให้กรรมการมีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ
ให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ

(5) เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
และระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ
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บทบาทหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่

(1) กำกับดูแลการบริหารงานของบริษัทและบริษัทย่อยให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
นโยบายของคณะกรรมการมติของผู้ถือหุ้นข้อบังคับและวัตถุประสงค์ของบริษัทเพื่อให้การดำเนินงานของบริษัท
และบริษัทย่อยเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและชอบด้วยกฎหมาย

(2) บริหารจัดการและควบคุมดูแลการบริหารงานทั่วไปของบริษัทและบริษัทย่อยเพื่อให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์นโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนติดตามการดำเนินงาน ของฝ่ายจัดการเพื่อรายงาน
ความก้าวหน้าของผลประกอบการดำเนินงานของฝ่ายจัดการเพื่อรายงานความก้าวหน้าของผลการดำเนินงาน
และผลประกอบการของบริษัทและบริษัทย่อยต่อคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ

(3) กำหนดนโยบายในการบริหารทรัพยากรบุคคลและสนับสนุนการดำเนินงานในทุกหน่วยงาน
ให้เป็นไปตามแนวทางที่คณะกรรมการกำหนดเพื่อให้สามารถพัฒนาและใช้ศักยภาพที่มีอยู่ได้อย่างเต็มที่และ
มีประสิทธิภาพ

(4) ใ ห ้ค ำ แ น ะ น ำ แ ล ะ ถ ่า ย ท อ ด ป ร ะ ส บ ก า รณ ์ใ น ก า ร ด ำ เ น ิน ธ ุร ก ิจ ใ ห ้แ ก ่ผ ู้บ ร ิห า
รและพนักงานเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย

(5) บริหารจัดการด้านการเงินและใช้จ่ายงบประมาณของบริษัทและบริษัทย่อยให้เกิดประโยชน์
และมีประสิทธิภาพสูงสุด

(6) ปฏิบัติงานอื่นใดที่ได้รับมอบหมายตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติของที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อยทั้งนี้ ภายใต้วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการไว้ดังนี้

4.1หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

4.1.1 บริหารกิจการให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดแก่ผู้ถือหุ้น (Fiduciary Duty) โดยยึดถือแนวปฏิบัติ
สำคัญ4ประการคือ

(1) การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบระมัดระวังและรอบคอบ(DutyofCare)

(2) การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (DutyofLoyalty)

(3) การปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ และมติที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น (Dutyof Obedience)

(4) การเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้องครบถ้วน โปร่งใสตรวจสอบได้ และทันเวลา (Dutyof
Disclosure)

4.1.2 กำหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการในเรื่องจำนวนกรรมการ สัดส่วนกรรมการอิสระ
รวมทั้งคุณสมบัติที่หลากหลายเพื่อให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

4.1.3 กำหนดวิส ัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยมีการทบทวน
และอนุมัติอย่างสม่ำเสมอ

4.1.4 พิจารณาแผนหลักในการดำเนินงาน งบประมาณ เป้าหมายและนโยบายในการดำเนินธุรกิจ
ตลอดจนพัฒนาขีดความสามารถของบริษัท

4.1.5 ติดตามดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติ และติดตามการวัดผลการดำเนินงาน
ของบริษัท โดยกำหนด ให้มีการรายงานผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งให้นโยบาย เพื่อการพัฒนา
และปรับปรุงการดำเนินงานของธุรกิจ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและสุขอนามัย ความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อมตลอดจนการพัฒนาบุคลากรของบริษัท

4.1.6 อุท ิศเวลาโดยไม่แสวงหาผลประโยชน์แก่กรรมการหรือบุคคลอื่นและไม่ดำเนินการใด ๆ
อันเป็นการขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท

4.1.7 บริหารจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ
และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวังและรอบคอบ และความซื่อสัตย์สุจริต
เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและเป็นธรรมต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง

4.1.8 กำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล
รวมทั้งมีการทบทวนและประเมินระบบการจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ

4.1.9 กำกับดูแลและพัฒนาบรรษัทภิบาลของบริษัทให้สอดคล้องกับแนวทางของสำนักงาน ก.ล.ต.
และตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ ติดตามให้มีการปฏิบัติ และเป็นแบบอย่าง
ในการปฏิบัติตามหลัก บรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณ

4.1.10 ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีจิตสำนึกในจริยธรรมและคุณธรรม และปฏิบัติตามหลักบรรษัท
ภิบาลจรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นของบริษัท พร้อมทั้งกำกับดูแลให้มีระบบการควบคุมภายใน
และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมเพื่อลดความเส ี่ยงด้านการทุจร ิตและการใช ้อำนาจโดยไม ่ชอบ
รวมทั้งป้องกันการกระทำผิดกฎหมาย
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4.1.11 ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อยตามสิทธิอย่างเป็นธรรม ตลอดจน
ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของตนและกำกับดูแลให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลสำคั
ญอย่างถูกต้องครบถ้วน โปร่งใสตรวจสอบได้ และทันเวลา

4.1.12 ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ เคารพสิทธิและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส กำกับดูแล ให้มีกระบวนการและช่องทางในการรับ
และจัดการกับข้อร้องเรียนของผู้ท ี่ประสงค์จะแจ้งเบาะแสหรือผู้ม ีส ่วนได้เส ียทุกฝ่ายอย่างมีประสิทธิผล
และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายสามารถติดต่อ ร้องเรียนในเรื่อง ที่อาจเป็นปัญหากับคณะกรรมการ
ได้โดยตรง

4.1.13 พิจารณาแผนพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและแผนสืบทอดกรรมการผู้จัดการใหญ่ และกำกับดูแล
ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงที่มีประสิทธิผลเป็นประจำทุกปี และมีระบบการพิจารณา
กำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารระดับสูงที่รอบคอบ โปร่งใส สอดคล้องกับความรับผิดชอบและผลการดำเนินงาน
เพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจทั้งในระยะสั้น และระยะยาว

4.1.14 ประเมินผลการปฏิบ ัต ิหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นประจำทุกปี โดยให้ม ีการประเมินผล
การปฏิบ ัต ิงานเป็น 3 แบบ คือ ประเม ินการปฏิบ ัต ิงานของคณะกรรมการโดยรวม (Entire Board)
ประเมินตนเองเป็นรายบุคคล (Self-Assessment) และประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการ
รวมทั้งติดตามผลการประเมินของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อพิจารณาร่วมกัน
ในคณะกรรมการ และทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ และกรรมการชุดย่อย เป็นประจำ
สม่ำเสมอ

4.1.15 กำกับดูแลให้มีกระบวนการสรรหาและเลือกตั้งบุคคลเป็นกรรมการอย่างโปร่งใส และมีการกำหนด
ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยอย่างเหมาะสม

4.1.16 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย โดยกรรมการ
ที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมจะต้องแจ้งให้ประธานกรรมการหรือเลขานุการบริษัททราบล่วงหน้าก่อนการประชุม
เป็นเวลาอันสมควร

4.1.17 พัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เข้าอบรม หรือเข้าร่วมในหลักสูตร
ที่เกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติหน้าที่กรรมการหรือกิจกรรมสัมมนาที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงาน
อย่างต่อเนื่อง

คณะกรรมการชุดย่อย(Sub-Committee)

คณะกรรมการจะจัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆเพื่อช่วยศึกษาและกลั่นกรองงานตามความจำเป็น
โดยเฉพาะในกรณีที่ต้องอาศัยความเป็นกลางในการวินิจฉัย และกำหนดนโยบาย บทบาท หน้าที่รับผิดชอบ
กระบวนการทำงาน เช ่น การดำเนินการประช ุมและการรายงานต่อคณะกรรมการไว ้อย่างชัดเจน
ซึ่งปัจจุบันนี้คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยไว้ทั้งหมด3ชุดด้วยกันดังนี้

(1) คณะกรรมการตรวจสอบ

(2) คณะกรรมการบริหาร

(3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

4.2ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

4.2.1สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

4.2.2 สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน
(InternalAudit)ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล

4.2.3 พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบ
ในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

4.2.4 สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนด
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4.2.5 พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้ง เข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการ
เข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ1ครั้ง

4.2.6 พิจารณารายการที่เก ี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าว
สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
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4.2.7 จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย
ดังต่อไปนี้

(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท

(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท

(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ
แต่ละคน

(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตาม
กฎบัตร (charter)

(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ
ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

4.2.8 ในการปฏิบ ัต ิหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข ้อสงสัยว่ามีรายการ
หรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซ ึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน
ของบริษัทให้ คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลา
ที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

(ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(ข) การทุจริตหรือสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน

(ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนด ของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท หากคณะกรรมการหรือผู้บริหาร ไม่ดำเนินการ
ให้มีการปรับปรุง แก้ไขภายในเวลาที่กำหนด กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการ
หรือการกระทำดังกล่าวต่อสำนักงานก.ล.ต.หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

4.2.9สนับสนุนและติดตามให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ

4.2.10 ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และนำเสนอต่อคณะกรรมการ
เพื่อพิจารณาอนุมัติ

4.2.11 เสนอและทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทประจำปีและให้คำแนะนำ เพื่อให้
คณะกรรมการพิจารณา

4.2.12 ให้คำแนะนำเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติที่ดีในการกำกับดูแลกิจการเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา

4.2.13กำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของบริษัท และ

4.2.14 ปฏิบ ัต ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษ ัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบ จาก
คณะกรรมการตรวจสอบ โดยอาศัยอำนาจตามข้อบังคับของบริษัทและกฎหมาย

4.3ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

4.3.1 กำหนดนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนการดำเนินงาน งบประมาณประจำปี และอำนาจการบริหาร
งานต่างๆของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการอนุมัติ

4.3.2 ควบคุม ดูแลการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษ ัทให้เป ็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์
แผนการดำเนินงาน และงบประมาณประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการอย่างมีประสิทธิภาพ
และสอดคล้องกับ สภาพธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลา รวมถึงให้คำปรึกษาและคำแนะนำ
การบริหารจัดการแก่ผู้บริหารระดับสูง

4.3.3 พิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุน การจัดทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงิน
เพื่อการเปิดบัญชีกู้ยืม จำนำ จำนอง ค้ำประกันและธุรกรรมอื่นใด รวมถึงการซื้อขาย จดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดิน
จดทะเบียนอื่นใดที่เกี่ยวข้องเพื่อการทำธุรกรรมตามปกติของบริษัทภายใต้อำนาจวงเงินที่ได้กำหนดไว้

4.3.4 กำหนดโครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยครอบคลุมทั้งเรื่อง
การคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง และการเลิกจ้างพนักงานบริษัทที่เป็นคณะผู้บริหารหรือผู้บริหารระดับสูง
โดยอาจมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัท หรือกรรมการผู้จัดการของบริษัทย่อย
เป็นผู้มีอำนาจแทนบริษัทที่จะลงนามในสัญญาจ้างแรงงาน

4.3.5 กำกับดูแลและอนุมัติเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท และอาจแต่งตั้งหรือมอบหมาย
ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายคนกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริหาร
ตามที่เห็นสมควรได้ โดยคณะกรรมการบริหารสามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้

296 297



ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะไม่มีลักษณะ
เป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วง ที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจาก
คณะกรรมการบริหาร สามารถอนุม ัต ิรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส ่วนได้เส ีย
ห ร ือ อ า จ ม ีค ว า ม ข ัด แ ย ้ง ท า ง ผ ล ป ร ะ โ ย ช น ์อ ื่น ใ ด ก ับ บ ร ิษ ัท ห ร ือ บ ร ิษ ัท ย ่อ ย ข อ ง บ ร ิษ ัท
ตามที่น ิยามไว ้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซ ึ่งการอนุม ัติ
รายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)
เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว ตามที่ข้อบังคับของบริษัทและบริษัทย่อยของบริษัท
หรือกฎหมายที่เก ี่ยวข้องกำหนด ยกเว้นเป็นการอนุม ัต ิรายการที่ม ีเง ื่อนไขปกติทางธุรกิจ
ที่มีการกำหนดขอบเขตที่ชัดเจน

4.3.6 พิจารณากลั่นกรองงานทุกประเภทที่เสนอต่อคณะกรรมการ ยกเว้นงานที่อยู่ภายใต้อำนาจ
หน้าที่ความรับผิดชอบ และ/หรือเป็นอำนาจของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นของบริษัทที่จะเป็นผู้พิจารณา
กลั่นกรองเพื่อนำเสนอคณะกรรมการโดยตรง

4.3.7ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

4.4ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ด้านการสรรหา

4.4.1กำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ในการสรรหาคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

4.4.2 พิจารณาโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย
ให้มีความเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท

4.4.3 พิจารณากำหนดคุณสมบัติของผู้ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยคำนึงถึงความหลากหลาย
ทางด้านความรู้ ความเชี่ยวชาญทักษะ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

4.4.4 พิจารณาคัดเลือกกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการในคณะกรรมการ และคณะ
กรรมการชุดย่อย เพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งตามความเหมาะสมหรือเมื่อมีตำแหน่งว่างลง

4.4.5 พิจารณาทบทวนแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) ในตำแหน่ง กรรมการ
ผู้จ ัดการใหญ่และผ ู้บร ิหารระด ับส ูงของบริษ ัท พร ้อมทั้งรายชื่อผ ู้ท ี่เหมาะสมที่จะได ้ร ับ การพิจารณา
สืบทอดตำแหน่ง อย่างสม่ำเสมอ เพื่อเตรียมความพร้อมให้มีผู้สืบทอดงาน เพื่อให้การบริหารงานของบริษัท
ดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง

4.4.6ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน

4.4.7 เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับโครงสร้างและองค์ประกอบค่าตอบแทน สำหรับ
กรรมการ เป็นประจำทุกปี

4.4.8 เสนอหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนอย่างเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของกรรมการ โดยเชื่อมโยงค่าตอบแทนกับผลการประเมิน แผนธุรกิจ และผลการดำเนินงานของบริษัทโดยรวม
นำเสนอให้คณะกรรมการเป็นผู้พ ิจารณาเพื่อให ้ความเห็นชอบ ก่อนนำเสนอ ต่อที่ประช ุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

4.4.9 พิจารณาค่าตอบแทนพิเศษให้กับกรรมการตามความเหมาะสม ภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัติ
จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

4.4.10 เสนอหลักเกณฑ์การจ่ายโบนัส การปรับอัตราเงินเดือน ของผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร
และพนักงาน ให้คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ

4.4.11ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
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หมวดที่ 5 นโยบายและจรรยาบรรณเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

กรรมการและผู้บริหารตระหนักดีว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่ามากที่สุดของบริษัทและเป็นปัจจัยสำคัญ
ที่จะนำความสำเร็จและการเติบโตอย่างยั่งยืนมาสู่บริษัทกรรมการและผู้บริหารจึงมีแนวทางปฏิบัติดังนี้

(1) กรรมการและผู้บริหารจะบริหารค่าตอบแทนพนักงานให้เกิดความเป็นธรรมและเสมอภาคโดย
คำนึงถึงความรู้ความสามารถประสบการณ์ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน

(2) กรรมการและผู้บริหารจะจัดวางระบบการบริหารงานบุคคลเพื่อให้มีความสะดวกรวดเร็วและ
คล่องตัว ในการทำงาน

(3) กรรมการและผู้บริหารจะส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานหมั่นศึกษาหาความรู้ใหม่ ๆ เพิ่มเติม
รวมทั้ง ให้พนักงานได้รับการอบรมทั้งภายในและภายนอกเพื่อพัฒนาตนเองอยู่เป็นประจำเพื่อเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงาน

(4) กรรมการและผู้บริหารจะส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตในการทำงานที่ดี
มีความปลอดภัยและมีสุขอนามัยที่ดี

(5) กรรมการและผู้บริหารจะส่งเสริมและสนับสนุนในการรักษาบุคลากรที่มีศักยภาพไว้กับบริษัท
พนักงาน ที่มีความสามารถและมีศักยภาพสูงในการทำงานจะได้รับโอกาสที่ดีและความก้าวหน้าในสายอาชีพ หรือ
CareerPath

หมวดที่ 6 นโยบายและจรรยาบรรณเกี่ยวกับรายการทางบัญชีและการเงิน

(1)การบันทึกรายการทางบัญชีและการเงินจะต้องถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริงและตรวจสอบได้

(2) การบันทึกรายการทางบัญชีและการเงินจะต้องมีเอกสารหลักฐานที่เพียงพอเพื่อประกอบการบันทึก
รายการให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง

(3) บุคลากรด้านบัญชีจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การจัดทำบัญชี
และการบันทึกรายการทางบัญชีและการเงินเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน
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หมวดที่ 7 นโยบายและจรรยาบรรณเกี่ยวกับการควบคุมภายใน

บริษ ัทกำหนดให้ม ีระบบการควบคุมภายในที่ด ีม ีประสิทธิภาพ อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
และเหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น โดยมีการติดตามประเมินผลเป็นระยะ ๆ เพื่อปรับปรุงให้มาตรการ
ควบคุมต่างๆมีความเหมาะสมกับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมที่แปรเปลี่ยนไปดังนั้นบริษัทจึงมีแนวทางปฏิบัติ
สำหรับนโยบายและจรรยาบรรณดังต่อไปนี้

(1) ให้ผู้บริหารและพนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการควบคุมภายใน

(2) กำหนดมาตรฐานรูปแบบและวิธีการควบคุมภายในที่เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น

(3) ให้ผู้บริหารและพนักงานจัดการให้เกิดความสมดุลระหว่างความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน
กับระดับความเพียงพอของการควบคุมภายในที่ม ีประสิทธิภาพ และได้ร ับประโยชน์คุ้มค่า กับค่าใช้จ ่าย
ในการควบคุมภายใน

(4) บุคลากรทุกระดับต้องให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมภายในทุกมาตรการ
ที่บริษัทจัดให้มีขึ้น

หมวดที่ 8 นโยบายและจรรยาบรรณเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน

บร ิษ ัทจะพ ิจารณาการดำเน ินการเก ี่ยวก ับรายการท ี่เก ี่ยวโยงก ันอย ่างถ ูกต ้องและโปร ่งใส
และจะเปิดเผยข้อมูลเรื่องดังกล่าวอย่างเพียงพอบริษัทจึงแนวทางปฏิบัติดังนี้

(1) กรรมการ ผู้บร ิหาร
และพนักงานต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์หรือรายการที่เกี่ยวโยงกันในกิจการที่อาจก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

(2) กรรมการ ผู้บร ิหาร และพนักงานจะทำรายการที่เก ี่ยวโยงกันได้ก ็ต ่อเม ื่อได ้ร ับอนุม ัติ
จากที่ประชุมคณะกรรมการ ซึ่งจะต้องไม่มีกรรมการหรือผู้บริหารที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิจารณา
อนุมัติรายการนั้นด้วยและต้องไม่มีข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นกรณีพิเศษที่ผิดไปจากกรณีปกติทั่วไป

(3) ในกรณีที่มีรายการเกี่ยวโยงกันที่อยู่ภายใต้การอนุมัติของฝ่ายจัดการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จะต้องนำเสนอเรื่องดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานความสมเหตุสมผลของรายการดังกล่าว

(4) ในกรณีที่ม ีรายการเกี่ยวโยงกันที่อยู่ภายใต้การอนุมัติของคณะกรรมการหรือผู้ถ ือหุ้น
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องนำเสนอเรื่องดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบทำการสอบทานความสมเหตุสม
ผลของรายการดังกล่าวและเสนอให้คณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ แล้วแต่กรณี

(5) บริษัทจะเปิดเผยรายการเกี่ยวโยงกันไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
และรายงานประจำปี(แบบ56-2)หรือแบบรายงานอื่น แล้วแต่กรณี

(6) ก ำ ห น ด ใ ห ้ม ีก า ร ส อ บ ท า น ร า ย ก า ร ท ี่เ ก ี่ย ว โ ย ง ก ัน ต า ม แ ผ น ง า น ต ร ว จ ส อ บ
โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในซึ่งต้องรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและมีมาตรการควบคุมตรวจสอบ
ดูแลให้มีการสุ่มสอบทานว่ามีการทำรายการจริงถูกต้องตรงตามสัญญาหรือนโยบายหรือเงื่อนไขที่กำหนดไว้
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หมวดที่ 9 นโยบายและจรรยาบรรณเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

บริษัทมีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน
จะไม่เข ้ามีส ่วนเกี่ยวข้อง หรือมีส ่วนร่วมในการทุจริตคอร์ร ัปชั่นใด ๆ จะไม่ติดสินบนหรือรับสินบน
หรือแสวงหาประโยชน์ใด ๆ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรมอันดีในทุกรูปแบบไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
และจัดให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นอยู่เป็นประจำ ดังนั้น บริษัทจึงมีแนวทางปฏิบัติ
สำหรับนโยบายและจรรยาบรรณดังต่อไปนี้

(1) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับต้องปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่น
โดยจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนร่วมกับการทุจริตคอร์รัปชั่นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

(2) พนักงานของบริษัททุกระดับจะต้องตระหนักว่าการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้
ในวัฒนธรรมองค์กรของบริษัท

(3) พนักงานผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนร่วมกับการทุจริตคอร์รัปชั่นจะต้องได้รับโทษทางวินัย
และตามกฎหมาย

(4) หากพนักงานคนใดพบเห็นการกระทำที่อาจเข้าข่ายทุจริตคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
พนักงานจะต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้าและให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ บริษัทจะเก็บเรื่องการแจ้งเบาะแสและชื่อของผู้แจ้งไว้เป็นความลับเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของผู้แจ้งเบาะแส

หมวดที่ 10 นโยบายและจรรยาบรรณเกี่ยวกับการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทมีนโยบายและจรรยาบรรณไม่สนับสนุนการดำเนินการใด ๆ อันมีล ักษณะเป็นการละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญาตามแนวทางปฏิบัติดังนี้

(1) ผลงานที่เก ิดจากการปฏิบัติงานตามหน้าที่ของผู้บริหารและพนักงานจะเป็น ทรัพย์สิน
ทางปัญญาของบริษัท

(2) บริษัทไม่อนุญาตให้พนักงานนำผลงานหรือซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใด ๆ
ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญามาใช้ในงานของบริษัท
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หมวดที่ 11 นโยบายและจรรยาบรรณเกี่ยวกับการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน

บริษัทมีนโยบายและจรรยาบรรณไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยบริษัทจะไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการกีดกัน
หรือเลือกปฏิบัติกับบุคคลอันเนื่องมาจากเพศ เชื้อชาติ ศาสนา สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม
ฯลฯ และจะนำนโยบายและจรรยาบรรณดังกล่าวมาใช้ในการจ้างงาน การมอบหมายงาน การเลื่อนตำแหน่ง
และการให้ค่าตอบแทนในการทำงาน

บริษัทต่อต้านการกระทำใดอันเป็นการแสวงหาผลประโยชน์จากการค้ามนุษย์ การใช้แรงงานเด็ก
ซึ่งมีอายุต ่ำกว่าเกณฑ์ที่กฎหมายแรงงานกำหนดไว้ และจะไม่ทำธุรกรรม กับบุคคลใดที่ละเม ิดสิทธิ
มนุษยชนดังกล่าว

หมวดที่ 12 นโยบายและจรรยาบรรณเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแส

หากพน ักงานคนใดพบเห ็นการกระทำท ี่อาจเข ้าข ่ายท ุจร ิตคอร ์ร ัปช ั่นท ี่เก ี่ยวข ้องก ับบร ิษ ัท
พนักงานจะต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้าและให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ บริษัทจะเก็บเรื่องการแจ้งเบาะแสและชื่อของผู้แจ้งไว้เป็นความลับเพื่อความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของผู้แจ้งเบาะแส
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หมวดที่ 13 นโยบายและจรรยาบรรณเกี่ยวกับความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษ ัทมีความห่วงใยต่อความปลอดภัยในชีว ิต และสุขอนามัยของพนักงานทุกคน บริษ ัทจ ึง
แสดงเจตนารมณ์ อย่างแน่วแน่ที่จะส่งเสริม และสร้างสรรค์ให้มีการทำงานอย่างปลอดภัย โดยถือว่า
ความปลอดภัยในการทำงานเป็นความปรารถนาอย่างยิ่งของบริษ ัท ดังนั้น บร ิษ ัทจ ึงเห ็นสมควร
ให้มีการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ควบคู่ไปกับหน้าที่ประจำ
ของพนักงาน โดยมีความเชื่อมั่นว่าอุบัติเหตุ และการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นในการทำงานเป็นสิ่งที่สามารถป้องกันได้
บริษัทจึงมีนโยบายดังนี้

(1) บริษัทถือว่าความปลอดภัยในการทำงานเป็นหน้าที่รับผิดชอบของพนักงานทุกคน

(2) บริษัทจะให้การสนับสนุนทุกวิถีทางที่จะก่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน

(3) บร ิษ ัทกำหนดให ้ผ ู้บ ังค ับบ ัญชาท ุกคนต ้องม ีหน ้าท ี่ร ับผ ิดชอบในความปลอดภ ัยของ
ผู้ใต ้บ ังคับบัญชา และควบคุมให ้ปฏิบ ัต ิตามกฎระเบ ียบและข ้อบังคับด้านความปลอดภัยในการทำงาน
อย่างเคร่งครัด

(4) บริษัทจะส่งเสริมให้พนักงานได้รับการอบรม เพิ่มทักษะความรู้ในการทำงานเพื่อนำไปปฏิบัติงาน
ได้อย่างปลอดภัย

(5) บริษัทจะถือปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานเป็นสำคัญ

(6) บริษัทกำหนดให้ผู้รับเหมาหรือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบงานก่อสร้างต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนให้เกิด
ความปลอดภัยตามกฎระเบียบและข้อบังคับด้านความปลอดภัยในการทำงานที่บริษัทกำหนดขึ้นโดยเคร่งครัด

(7) บริษัทจะดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน การปรับปรุงแก้ไขสถานการณ์การทำงาน
ให้มีความปลอดภัยและการติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

(8) บริษัทจะดำเนินการเพิ่มช่องทางในการสื่อสารด้านความปลอดภัยให้กับพนักงานทุกระดับ

หมวดที่ 14 นโยบายและแผนการสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหาร

บริษัทมีแผนการคัดเลือกบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งงานบริหารที่สำคัญทุกระดับให้เป็นไป
อย่างเหมาะสม และโปร่งใส เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้ผู้บริหารที่มีความเป็นมืออาชีพ โดยมีคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ของบริษัทเพื่อเสนอให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาดังนี้

1.การรักษาการตำแหน่งที่สาคัญระหว่างการสรรหาผู้สืบทอดตำแหน่ง

เมื่อตำแหน่งผู้บริหารระดับกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ว่างลง หรือผู้ที่
ดำรงตำแหน่ง ดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ บริษัทมีระบบให้ผู้บริหารในระดับใกล้เคียง
หรือระดับรองหรือผู้ช่วยของบุคคลในตำแหน่งดังกล่าวเป็นผู้รักษาการในตำแหน่งในระหว่างการสรรหาและคัดเ
ลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด โดยจะต้องเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ ความรู้ความสามารถ
และประสบการณ์ความเหมาะสมกับตำแหน่งดังกล่าว

2.แผนการสืบทอดตำแหน่ง

บริษัทจะวิเคราะห์สถานการณ์การประกอบธุรกิจของบริษัทในด้านกลยุทธ์ของบริษัท นโยบาย
แผนการลงทุน แผนงานขยายธุรกิจ ประเมินความพร้อมของกำลังคนให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัท
ทั้งในระยะส ั้นและระยะยาว กำหนดแผนสร้างความพร้อมของกำลังคน โดยจะพัฒนาพนักงาน
หรือสรรหาพนักงานเพื่อเตรียมทดแทนผู้ที่พ้นจากตำแหน่ง จัดทำแผนสรรหาพนักงาน (Recruitment Plan)
และแผนฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน (Employee Training and Development) ไว้ล่วงหน้าก่อนพนักงาน
จะเกษียณอายุงาน หรือลาออกจากตำแหน่ง กำหนดความสามารถ (Competencies) หมายถึง ความรู้ ทักษะ
บุคลิกภาพ และทัศนคติที่พึงปรารถนาของพนักงานในตำแหน่งนั้น ๆ และจัดทำแผนพัฒนาเป็นรายบุคคล
(Individual Development Plan) คัดเลือก ประเมินผลงาน และประเมินศักยภาพของพนักงาน
เพื่อพิจารณาตามความเหมาะสม มีการทดสอบ และประเมินผล เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพของบุคลากร
ระบุผู้สืบทอดตำแหน่ง จากการประเมินและวิเคราะห์ศักยภาพ ผลงาน ของพนักงาน โดยมีการแจ้งให้พนักงาน
ทราบล่วงหน้า เพื่อเตรียมรับมอบและเรียนรู้งาน และกำหนดผู้สืบทอดสำรอง พัฒนาและประเมินพนักงาน
ที่คาดว่า จะเป็นผู้สืบทอดตำแหน่ง ว่าจะสามารถมีพัฒนาการ และสร้างผลงาน ตามที่คาดหวังได้จริง
ซึ่งหากไม่เป็นไปตามที่คาดหมายแล้วยังสามารถเปลี่ยนผู้สืบทอดตำแหน่งได้

นอกจากนั้น บริษ ัทยังมีแผนการหมุนเว ียนการทำงาน (Job Rotation) สำหรับให ้พนักงาน
ในตำแหน่งสำคัญของบริษัทให้ได้มีโอกาสเรียนรู้งานในฝ่ายอื่น รวมทั้งอาจจะให้เข้าร่วม ประชุมคณะกรรมการ
หรือคณะกรรมการชุดย่อย แล้วแต่กรณีเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ให้แก่ผู้ท ี่จะสืบทอดตำแหน่ง
ตามที่บริษัทพิจารณาเห็นสมควร
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หมวด 15 นโยบายเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการ

(1) บริษัทจะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
อย่างน้อยหนึ่งครั้ง จะหารือกันในระหว่างกรรมการอิสระ (Independent Directors) และกรรมการ
ที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร (Non-ExecutiveDirectors) โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย

(2) คณะกรรมการจะได้รับหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน
เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วนเพื่อสิทธิและประโยชน์ของบริษัท หนังสือเชิญประชุมดังกล่าวอาจจะสั้นกว่า 7
วันได้

(3) ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่จะร่วมกันพิจารณากำหนดระเบียบวาระการประชุม
ในขณะที่กรรมการแต่ละคนมีสิทธิเสนอเรื่องใด ๆ เพื่อให้ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาได้ ในกรณีที่
ประธานกรรมการ เป็นผู้บริหารระดับสูงของบริษัทด้วย ประธานกรรมการจะหารือเรื่องระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการกับประธานกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการอิสระตามความเหมาะสมด้วย

หมวด 16 นโยบายและขั้นตอนเกี่ยวกับการประเมินคณะกรรมการ

นโยบาย

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทางของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทย
ในเรื่องเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ และเพื่อประสิทธิภาพของคณะกรรมการ จึงเป็นการสมควรสำหรับบริษัท
ที่จะกำหนดนโยบาย และขั้นตอนเพื่อการประเมินคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการแต่ละคน
เพื่อดำเนินการประเมินเป็นรายปี

ขั้นตอน

ขั้นตอนที่ 1 เลขานุการบริษัทส่งแบบฟอร์มประเมินให้แก่กรรมการทุกคน

ขั้นตอนที่ 2 กรรมการกรอกแบบฟอร์มประเมิน

ขั้นตอนที่ 3 กรรมการส่งคืนแบบฟอร์มประเมินให้แก่เลขานุการบริษัท

ขั้นตอนที่ 4 เลขานุการบริษัทจะสรุปย่อแบบฟอร์มประเมิน และให้จัดทำรายงานและส่งแบบฟอร์ม
ให้แก่ประธานกรรมการ

ขั้นตอนที่ 5 ปร ะธานกรรมการแจ ้งผลการประ เม ิน ไปย ังประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการบริหาร และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการ
และคณะกรรมการชุดย่อยอื่น (ถ้ามี)
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คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งคณะ จำนวน 3 ท่าน
ซึ่งมีความอิสระมีความรู้ความสามารถประสบการณ์ด้านการตรวจสอบรายงานทางการเงินระบบควบคุมภายใน
และการตรวจสอบ ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจธุรกิจองค์กร และมีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการ
กำกับตลาดทุน และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบพ.ศ.2558 โดยในปี 2564มีรายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบดังนี้

1. นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

2. นางสาวอัญชลี บุญทรงษีกุล กรรมการตรวจสอบ

3. นายแดน ศรมณี กรรมการตรวจสอบ

ในปี 2564คณะกรรมการตรวจสอบมีการจัดประชุมจำนวน5 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการเข้าประชุมดังนี้

1. นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง

2. นางสาวอัญชลี บุญทรงษีกุล เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง

3. นายแดน ศรมณี เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง

(คณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งที่ 1/2564วันที่ 22กุมภาพันธ์ 2564มีมติแต่งตั้งนายแดนศรมณี
เป็นกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 23กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป)

เอกสารแนบ 6 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

สรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบดังนี้

1. สอบทานรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงานทางการเงินรายไตรมาสและรายงานทางการเงินประจำปี
ของบริษ ัทและงบการเงินรวม โดยประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน
ตลอดจนรับฟังคำชี้แจงจากฝ่ายบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้อง กับผู้สอบบัญชีว่า
รายงานทางการเงินของบริษัทมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐาน
การบัญชีที่รับรองทั่วไปของประเทศไทย และมีการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอและทันเวลา และได้ให้ข้อสังเกต
ในประเด็นที่จะเป็นประโยชน์แก่บริษัทเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลตามความจำเป็นอย่างเหมาะสม

2. สอบทานประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบให้ความสำคัญในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายในโดยส่งเสร ิมให ้ม ีการสร ้างว ัฒนธรรมองค์กรเก ี่ยวกับการควบคุมภายในที่ดี
และได้พิจารณาสอบทานผลการตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลระบบการควบคุมภายในตามที่หน่วย
งานตรวจสอบได้ดำเนินการตรวจสอบตามมาตรฐานสากล สำหรับกระบวนการทำงานต่างๆ ภายในกลุ่ม
บริษัททุกไตรมาส ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์ในการปรับปรุง
การปฏิบัติงาน ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นแก่บริษัท มีการติดตามฝ่ายบริหารในการปรับปรุง
แก้ไขตามข้อเสนอแนะ อย่างต่อเนื่อง และได้มีการปรับปรุงการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้อง
และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน

3. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการตรวจสอบ ได ้สอบทาน ให ้บร ิษ ัทปฏ ิบ ัต ิตามกฎหมายว ่าด ้วยหล ักทร ัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท
และระบบงานที่กำหนดไว้
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4. กำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พ ิจารณาแผนการตรวจสอบภายในประจำปี ซ ึ่งรวมถึงขอบเขต
การตรวจสอบโดยพิจารณาบนพื้นฐานความเสี่ยงและการควบคุมที่ม ีอยู่ของกระบวนการภายในบริษัท
ผลการตรวจสอบที่ผ ่านมา และข ้อม ูลจากผลประเม ินความเส ี่ยงของบริษ ัท การสัมภาษณ์ผ ู้บร ิหาร
ถึงความต้องการหรือประเด็นข้อกังวล โดยให้ข้อแนะนำและติดตามการดำเนินการแก้ไขในประเด็นที่มีนัยสำคัญ
เพื่อให้เกิดการกำกับดูแลที่ดีและมีการควบคุมภายในที่เพียงพอ

5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการตรวจสอบได้พ ิจารณารายการที่เก ี่ยวโยงกันหร ือรายการที่อาจมีความขัดแย ้ง
ทางผลประโยชน์ของกลุ่มบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ โดยคำนึงถึง
ความสมเหตุสมผลเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผ่านการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติซึ่งไม่เป็นผู้ที่มีส่วนได้เสีย
โดยบริษัทมีนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์และนโยบายการบริหารงานบริษัทย่อย

6. สอบทานการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีและการคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พ ิจารณาข้อกำหนดการจ้างงานผู้สอบบัญชี เพ ื่อการคัดเล ือก
และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรวมถึงค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของกลุ่มบริษัทประจำปี 2565 และได้สอบทาน
คุณสมบัติของผู้สอบบัญชี พบว่าถูกต้องครบถ้วน จึงได้มีมติเห็นชอบให้นำเสนอ ต่อคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาเห็นชอบและให้เสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565ต่อไป

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาลักษณะงานการให้บริการอื่นนอกเหนือจากงานสอบบัญชี
ท ี่ฝ ่ายงานในบริษ ัทหรือบริษ ัทย่อยว่าจ ้างสำนักงานสอบบัญชี แล ้วเห ็นว ่า การให ้บร ิการดังกล่าว
ไม่ส่งผลกระทบต่อความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีในการปฏิบัติงานตรวจสอบรายงานทางการเงินของบริษัท

7. ประเมินตนเองและการทบทวนคู่มือกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี โดยใช้แบบฟอร์ม ประเมินตนเอง
ต า ม หล ัก ก า ร ก ำ ก ับ ด ูแ ล ก ิจ ก า ร ท ี่ด ีซ ึ่ง ไ ด ้ร า ย ง า นผลต ่อ คณ ะ ก ร ร มก า ร บ ร ิษ ัท พ ิจ า รณา
ทั้งน ี้ผลการประเม ินตนเอง อยู่ในเกณฑ์ด ีมาก รวมทั้งคณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวน
และปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาครบถ้วนตามที่ได้รับมอบหมาย และสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติที่ดี
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจ
สอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนด ของสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีความเห็นสอดคล้องกับ
ความเห็นของผู้สอบบัญชีว่ารายงานทางการเงินของบริษัทมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตร
ฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปของประเทศไทย อีกทั้งบริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบ
ภายในที่เหมาะสมมีประสิทธิผล และได้ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
โดยการดำเนินงานตลอดปี 2564 ไม่พบประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ และได้มีการปรับปรุง
การดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน

นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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บริษัทพราว เรียล เอสเตทจำกัด(มหาชน)
เลขที่ 900อาคารต้นสนทาวเวอร์ ชั้น6
ถนนเพลินจิตแขวงลุมพินี เขตปทุมวัน

กรุงเทพฯ10330

โทรศัพท์ : 0-2035-0999
โทรสาร :0-2035-0998
Website :www.proudrealestate.co.th


