
1



2

ส่่วนที่่� 1 การประกอบธุุรกิจและผลการดำำาเนินงาน 

1.  โครงสร้างและการดำำาเนิินิงานิของบริษััทฯ 

2. การบริหารจััดำการความเส่�ยง 

3. การขับเคล่�อนิธุุรกิจัเพ่ื่�อความยั�งย่นิ  

4. การวิเคราะห์และคำาอธุิบายของฝ่่ายจััดำการ 

5. ข้อมูลทั�วไป และข้อมูลสำาคัญอ่�นิๆ 

  

ส่่วนที่่� 2 การกำากับดำูแลกิจการ 

6. นิโยบายการกำากับดำูแลกิจัการ  

7. โครงสร้างการกำากับดำูแลกิจัการ และข้อมูลสำาคัญเก่�ยวกับ คณะกรรมการ

   คณะกรรมการชุุดำย่อย ผูู้้บริหาร พื่นิักงานิ และอ่�นิๆ 

8. รายงานิผู้ลการดำำาเนิินิงานิสำาคัญดำ้านิการกำากับดำูแลกิจัการ 

9. การควบคุมภายในิ และรายการระหว่างกันิ  

  

ส่่วนที่่� 3 งบการเงิน 

  

ส่่วนที่่� 4 การรับรองความถููกต้้องของข้อมูล 

  

เอกส่ารแนบ  

เอกส่ารแนบ 1 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับกรรมการ ผูู้้บริหาร ผูู้้ม่อำานิาจัควบคุมและ

  เลขานิุการบริษััทฯ 

เอกส่ารแนบ 2 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับหัวหนิ้างานิตรวจัสอบภายในิ  

เอกส่ารแนบ 3 รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับรายการประเมินิราคาสินิทรัพื่ย์ 

เอกส่ารแนบ 4 นิโยบายและแนิวปฏิิบัติการกำากับดำูแลกิจัการ และจัริยธุรรม

  ทางธุุรกิจั 

เอกส่ารแนบ 5 รายงานิคณะกรรมการตรวจัสอบ

ส่ารบัญ

หน้า

5
6

69
80
93
118

119
120
122

135
154

162

190

192

198
201
202

203



3

สารจากประธานกรรมการบริษััท

เรีียน ท่า่นผู้้� ถืือหุ้้�น

 ในปีี 2564 ที่�ผู้า่นมา เศรีษฐกิิจไท่ยมีกิารีปีรัีบตัวัที่�ดีีขึ้้ �นโดียขึ้ยายตัวัรี�อยละ 1.6 จากิปีีก่ิอนหุ้น�าที่�มีกิารีหุ้ดีตัวัอยา่งร้ีนแรีง ท่า่มกิลาง

ความไมแ่นน่อนขึ้องกิารีแพร่ีรีะบาดีและกิารีกิลายพนัธุ์้�ขึ้องโควิดี-19 ที่�ส่ง่ผู้ลกิรีะท่บตัอ่กิารีดีำาเนินชีีวติัขึ้องผู้้�คน และกิารีปีรีะกิอบธุ์ร้ีกิิจตัา่งๆ ที่�

ตั�องหุ้ยด้ีชีะงกัิภายใตั�มาตัรีกิารีควบคม้กิารีรีะบาดีขึ้องรัีฐบาลที่�เขึ้�มงวดีเป็ีนรีะยะเวลานานหุ้ลายเดีอืน ท่ั �งนี � บริีษัท่ พีซแอนดี�ลฟีวิ�ง จำากิดัี (มหุ้าชีน)  

ไดี� รัีบผู้ลกิรีะท่บที่�ไมม่ากินกัิ เนื�องจากิในส่ถืานกิารีณ์�ดีงักิลา่วไดี�เพิ�มโอกิาส่ใหุ้�บริีษัท่ฯ เนื�องจากิความตั�องกิารีในอส่งัหุ้าริีมท่รัีพย�แนวรีาบ

ที่�เพิ�มมากิขึ้้ �น และความตั�องกิารีขึ้องผู้้�อย้อ่าศยัที่�เปีลี�ยนแปีลงไปีเป็ีนปัีจจยับวกิที่�ส่นบัส่นน้กิารีเตัิบโตัขึ้องบริีษัท่ฯในปีีนี � ปีรีะกิอบกิบักิารี

วจิยัตัลาดีโดียละเอียดีอยา่งส่มำ�าเส่มอเพื�อใหุ้�ท่นัตัอ่ส่ถืานกิารีณ์�ที่�ไมแ่นน่อน กิารีบริีหุ้ารีควบคม้ตั�นท่น้ที่�ดีี ดี�วยอตััรีาส่ว่นหุ้นี �ส่นิตัอ่ส่ว่นขึ้อง  

ผู้้� ถืือหุ้้�นยงัอย้ใ่นรีะดีบัตัำ�า ท่ำาใหุ้�มีความส่ามารีถืรีองรัีบกิารีเติับโตัตัอ่ไปีไดี�อีกิมากิในอนาคตั ในปีีนี �บริีษัท่ฯส่ามารีถืส่รี� างยอดีขึ้ายไดี�ดีีมากิ 

และส่ามารีถืรัีกิษาอตััรีากิำาไรีขึ้ั �นตั�นขึ้องบริีษัท่ฯ ใหุ้�อย้ต่ัามเกิณ์ฑ์�ไดี�ในรีะดีบัส่ง้ กิารีควบคม้คา่ใชี�จ่ายก็ิเป็ีนไปีตัามเปี�าหุ้มาย ท่ำาใหุ้�อตััรีา

กิำาไรีส่ท้่ธิุ์อย้ใ่นรีะดีบัดีีมากิอยา่งที่�เคยเป็ีนมาตัลอดี

 จากิกิารีดีำาเนินธุ์ร้ีกิิจที่�ผู้า่นมาบริีษัท่ฯ ยงัคงม้ง่มั�นและใหุ้�ความส่ำาคญัตัอ่กิารีส่รี� าง และส่ง่มอบที่�อย้อ่าศยัที่�มีคณ้์ภาพดี�วยใจรัีกิ

บริีกิารีอยา่งตัอ่เนื�อง เพื�อท่ำาใหุ้�ส่ามารีถืรีองรัีบความตั�องกิารีขึ้องกิล้ม่ลก้ิค�าไดี�หุ้ลากิหุ้ลาย และส่รี� างความพง้พอใจส่ง้ส่ด้ีใหุ้�กิบัลก้ิค�าไดี� 

  ปีี 2564 เป็ีนอีกิหุ้น้�งปีีที่�บริีษัท่ฯ ไดี�ส่รี� างผู้ลกิำาไรีที่�ดีีใหุ้�แก่ิผู้้� ถืือหุ้้�นตั่อเนื�องมาเป็ีนปีีที่� 27 นบัจากิปีีนี �เป็ีนตั�นไปี บริีษัท่ฯ จะมี 

นโยบายกิารีเติับโตัในอตััรีาเร่ีงและตัอ่เนื�องไปีอีกิหุ้ลายปีี จะมีกิารีส่รี� างแบรีนดี�ใหุ้มอี่กิ 2 แบรีนดี� เพื�อขึ้ยายส่ว่นแบง่ไปียงักิล้ม่เปี�าหุ้มายใหุ้ม่

ดี�วยปัีจจบ้นับริีษัท่ฯ มีความพรี�อมท่ั �งดี�านเงินท่น้ บค้ลากิรี จง้เป็ีนจงัหุ้วะโอกิาส่ที่�เหุ้มาะส่มที่�จะเร่ีงกิารีขึ้ยายตัวั

 บริีษัท่ฯ ยงัยด้ีมั�นในกิารีดีำาเนินธุ์ร้ีกิิจอยา่งโปีร่ีงใส่มาโดียตัลอดีภายใตั�หุ้ลกัิธุ์รีรีมาภิบาลที่�ดีีคำานง้ถืง้ส่ิ�งแวดีล�อม ส่งัคม ผู้้� มีส่ว่นไดี�

เส่ียท่ก้ิกิล้ม่ที่�เกีิ�ยวขึ้�อง และยงัมีความตัั �งมั�นที่�จะส่รี� างส่ิ�งดีีๆ ขึ้องโครีงกิารี ตัลอดีจนส่ามารีถืตัอ่ยอดีไปีส่้ส่่งัคมที่�นา่อย้ยิ่�งขึ้้ �นในอนาคตั เพื�อ

ใหุ้�บริีษัท่ฯ ส่งัคม และส่ิ�งแวดีล�อมส่ามารีถืเตับิโตัตัอ่ไปีไดี�อยา่งยั�งยืน

                       (ส่เ้มธุ์ เตัชีะไกิรีศรีี)

                                  ปีรีะธุ์านกิรีรีมกิารีบริีษัท่
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บรษิัทัี่ พ่ีซแอนดำล์ฟ่วิ�ง จำากัดำ (มหาชน)
Peace & Living Public Company Limited

ส่่วนที่่� 1 การประกอบธุรุกจิและผลการดำำาเนินงาน
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1. โครงส่ร้างและการดำำาเนินงานของบริษััที่
1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
 บริีษัท่ พีซแอนดี�ลีฟวิ�ง จำากิัดี (มหุ้าชีน) (“บริีษัท่ฯ” 

หุ้รืีอ “PEACE”) ก่ิอตัั �งเมื�อวนัที่� 18 พฤษภาคม 2532 ดี�วยท่น้ 

จดีท่ะเบียน 5,000,000 บาท่ ปีรีะกิอบธุ์้รีกิิจอส่งัหุ้าริีมท่รัีพย� 

แนวรีาบเพื�อขึ้าย โดียเริี�มตั�นจากิกิารีพัฒนาโครีงกิารีปีรีะเภท่

รีีส่อรี�ท่ที่�จงัหุ้วดัีกิาญจนบรี้ี ภายใตั�ชืี�อโครีงกิารี “บ�านป่ีาริีมธุ์ารี” 

ในเวลาตั่อมาไดี� เล็งเหุ้็นโอกิาส่และความตั�องซื �อบ�านขึ้องลก้ิค�า

ในจงัหุ้วดัีรีะยอง จ้งมีกิารีพฒันาโครีงกิารีบ�านจดัีส่รีรี ปีรีะเภท่

บ�านเดีี�ยวที่�จงัหุ้วดัีรีะยอง ภายใตั�ชืี�อโครีงกิารี “บ�านลมท่ะเล” และ

ตัั �งแตัปี่ี 2545 เป็ีนตั�นมา บริีษัท่ฯ ไดี�เริี�มมาพฒันาอส่งัหุ้าริีมท่รัีพย�

ในบริีเวณ์กิร้ีงเท่พฯ และปีริีมณ์ฑ์ล โดียปีรีะกิอบธุ์้รีกิิจพัฒนา

อส่งัหุ้าริีมท่รัีพย�ปีรีะเภท่ที่�อย้่อาศัยแนวรีาบเพื�อขึ้าย แบ่งเป็ีน 

บ�านเดีี�ยว และท่าวน�โฮมแบบ 2 ชีั �น และ 3 ชีั �น ภายใตั�แบรีนดี� 

“บ�านพฒันากิารี”, “The Exclusive”, “Cordiz”, “The Glamor”, 

“Cher”, “Cherene” และ “CHEREA VICINITY” ซ้�งกิล้ม่ลก้ิค�า

หุ้ลกัิขึ้องกิล้่มบริีษัท่ฯ ไดี�แก่ิ คนกิร้ีงเท่พชีั �นกิลาง ชีั �นนอกิ และ

ปีริีมณ์ฑ์ลที่�ตั�องกิารีบ�านแนวรีาบเดีินท่างเขึ้�าออกิเมืองไดี�ง่าย 

โดียโครีงกิารีขึ้องบริีษัท่ฯ ออกิแบบส่ไตัล�โมเดีิรี�นใหุ้�มีพื �นที่�ใชี�ส่อย

ภายในบ�านส่ง้และใหุ้�บรีรียากิาศร่ีมรืี�น ตัั �งอย้่ในบริีเวณ์ใกิล�ถืนน

ส่ายหุ้ลกัิ ใกิล�ขึ้นส่ง่ส่าธุ์ารีณ์ะ ท่ำาใหุ้� เดีินท่างเขึ้�าออกิเมืองไดี�ง่าย 

โดียบริีษัท่ฯ ดีำาเนินธุ์ร้ีกิิจภายใตั�แนวคดิี กิารีส่รี� างบ�านที่�มีคณ้์ภาพ

ดีีที่�ส่ด้ีส่ำาหุ้รัีบลก้ิค�าแตัล่ะกิล้ม่ ในรีาคาที่�เหุ้มาะส่ม เน�นหุ้ลกัิ “ปีลก้ิ

บ�านใหุ้� เหุ้มือนเรีาอย้่เอง” และใหุ้�ความส่ำาคญักิบักิารีส่รี� างส่รีรีค�

ผู้ลงานคณ้์ภาพในท่ก้ิขึ้ั �นตัอน มีกิารีวางรีากิฐานนิตับิค้คลหุ้ม้บ่�าน

และบริีกิารีหุ้ลงักิารีขึ้ายเพื�ออำานวยความส่ะดีวกิใหุ้� แก่ิล้กิบ� าน 

จากิแนวคิดีดีังกิล่าว ส่่งผู้ลใหุ้� บริีษัท่ฯ ปีรีะส่บความส่ำาเร็ีจ

ในธุ์้รีกิิจอส่งัหุ้าริีมท่รัีพย�มานานกิว่า 30 ปีี มีความน่าเชืี�อถืือ มี 

ผู้ลปีรีะกิอบกิารีส่มำ�าเส่มอ และมีกิารีบริีหุ้ารีบ�านซ้�งเป็ีนส่ินค�า 

คงเหุ้ลือเป็ีนอย่างดีี จ้งส่ามารีถืขึ้ายบ�านและปิีดีโครีงกิารีที่�ผู้่าน

มาไดี�ครีบท่ั �งหุ้มดี

 ปัีจจบ้นับริีษัท่ฯ เน�นท่ำาโครีงกิารีที่�อย้่ในพื �นที่�กิร้ีงเท่พฯ 

และปีริีมณ์ฑ์ล โดีย ณ์ วนัที่� 31 ธุ์นัวาคม 2564 บริีษัท่ฯ มีโครีงกิารี

ที่�อย้่ในรีะหุ้ว่างกิารีขึ้าย 7 โครีงกิารี และโครีงกิารีในอนาคตั 

จำานวน 3 โครีงกิารี โดียบริีษัท่ฯ แปีรีส่ภาพเป็ีนบริีษัท่มหุ้าชีน เมื�อ

วนัที่� 16 มิถืน้ายน 2564 โดียมีท่น้จดีท่ะเบียน 420.00 ล�านบาท่ 

และท่น้จดีท่ะเบยีนชีำารีะแล�ว 336.00 ล�านบาท่ แบง่เป็ีนหุ้้�นส่ามญั

จำานวน 336.00 ล�านหุ้้�น มล้คา่ที่�ตัรีาไว�หุ้้�นละ 1.00 บาท่

1.1.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายในการ
ดำำาเนินงาน

วิสัยทัศน์
 ปีรีะส่บความส่ำา เ ร็ีจ เ ป็ีนอย่าง ดีีในธุ์้ รี กิิจพัฒนา

อส่ังหุ้าริีมท่รัีพย� เติับโตัอย่างตั่อเนื�องและยั�งยืนภายใตั�หุ้ลักิ  

ธุ์รีรีมาภิบาลที่�ดีี โดียคำานง้ถื้งส่ิ�งแวดีล�อม ส่งัคม และผู้้� มีส่ว่นไดี�

เส่ียท่ก้ิกิล้ม่ ท่ั �งลก้ิค�า ผู้้� ถืือหุ้้�น พนกัิงาน ค้ค่�า เพื�อใหุ้�ท่ก้ิๆ ส่ว่นไดี�

รัีบปีรีะโยชีน�ที่�ดีีอย่างที่�ควรี

พันธกิจ
 ส่รี� าง และส่ง่มอบที่�อย้อ่าศยัที่�มีคณ้์ภาพ ส่ภาพแวดีล�อม

และบริีกิารีที่�ดีีที่�ส่ด้ีใหุ้�กิบัลก้ิค�า เขึ้�าใจความตั�องกิารีขึ้องลก้ิค�าอย้่

ตัลอดีเวลา เพื�อพฒันาส่ินค�าและบริีกิารีใหุ้�ตัรีงกิบัความตั�องกิารี

ขึ้องลก้ิค�า ม้่งมั�นพฒันาบค้ลากิรีใหุ้�มีคณ้์ภาพดีี เขึ้�าใจวิส่ยัท่ศัน�

และพนัธุ์กิิจขึ้องบริีษัท่เป็ีนอย่างดีี

เป้าหมายในการดำำาเนินงาน
 บริีษัท่ฯ ม้ง่มั�นที่�จะส่รี� างกิารีเติับโตัขึ้องธุ์ร้ีกิิจอยา่งยั�งยืน

เพื�อส่รี� างผู้ลตัอบแท่นที่�ดีีใหุ้�กิบัผู้้� ถืือหุ้้�น จ้งไดี�กิำาหุ้นดีเปี�าหุ้มาย

กิารีเตัิบโตัขึ้องรีายไดี�ขึ้าย โดียพิจารีณ์าศกัิยภาพขึ้องที่มงานและ

บค้ลากิรีขึ้องบริีษัท่ฯในปัีจจบ้นั และตัามแผู้นที่�จะเพิ�มในอนาคตั 

มล้คา่บ�านคงเหุ้ลอืขึ้ายส่ำาหุ้รัีบโครีงกิารีในปัีจจบ้นั และมล้คา่บ�าน

ที่�จะเปิีดีจำาหุ้นา่ยเพิ�มเตัิมส่ำาหุ้รัีบโครีงกิารีในอนาคตัที่�อย้ร่ีะหุ้วา่ง

กิารีพฒันา ปีรีะกิอบกิบัแผู้นกิารีจดัีซื �อที่�ดีินใหุ้ม่เพื�อกิารีพฒันา

โครีงกิารีใหุ้ม่ในอนาคตั โดียใชี� เงินท่น้ที่�ไดี�จากิกิารีเส่นอขึ้ายหุ้้�น

ในครัี �งนี � บริีษัท่ฯ จ้งกิำาหุ้นดีเปี�าหุ้มายกิารีเตัิบโตัขึ้องรีายไดี�ขึ้าย

เป็ีน 2 เท่่าจากิรีายไดี�ขึ้ายในปีี 2564 ภายใน 3 ปีี (ปีี 2567) และ

เตัิบโตัเป็ีน 3 เท่่าขึ้องรีายไดี�ขึ้ายในปีี 2564 ภายใน 5 ปีี (ปีี 2569) 

ท่ั �งนี � บริีษัท่ฯ มีเปี�าหุ้มายในกิารีรัีกิษาอตััรีากิำาไรีขึ้ั �นตั�น (Gross  

Profit Margin) ใหุ้�อย้่ที่�รีะดีบัรี� อยละ 35 - 40 เชี่นเดีียวกิบัชี่วง

เวลา 10 ปีี ที่�ผู้่านมาดี�วย 

 กิารีตัั �งเปี�าหุ้มายดีังกิล่าวขึ้� างตั�น อย้่บนพื �นฐานกิารี

ปีรีะเมินตัามขึ้� อม้ลกิารีดีำาเนินงานและศักิยภาพขึ้องบริีษัท่ฯ 

ในปัีจจ้บัน ปีรีะกิอบกิับผู้ลกิารีดีำาเนินงานในอดีีตั อย่างไรีก็ิดีี  

เปี�าหุ้มายดีงักิลา่ว อาจมีกิารีปีรัีบเปีลี�ยนไดี�ตัามส่ภาวะเศรีษฐกิิจ

ที่�อาจเปีลี�ยนแปีลงไปี ความผู้ันผู้วนขึ้องตั�นท่้นในกิารีก่ิอส่รี� าง

ไม่ว่าจะเป็ีน ค่าแรีง หุ้รืีอรีาคาวสั่ดีก่้ิอส่รี� าง รีวมถื้งส่ภาวะกิารี

แขึ้่งขึ้นัในอต้ัส่าหุ้กิรีรีม
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วัฒนธรรมองค์กร

1.1.2 การเปล่�ยนแปลง และพัฒนาการ

2532

2536

2538

ปี                    รายละเอ่ยดำ

• บริีษัท่ฯ เริี�มก่ิอตัั �งใน เดืีอนพฤษภาคม 2532 จากิกิารีร่ีวมท่น้ขึ้องกิล้ม่ผู้้�บริีหุ้ารีเดิีมโดียมีผู้้� ถืือหุ้้�นเริี�มแรีกิปีรีะมาณ์ 

10 คน ภายใตั�ชืี�อ “บริีษัท่ บ�านริีมแคว จำากิดัี” ดี�วยท่น้จดีท่ะเบียน 5.00 ล�านบาท่ มล้คา่ที่�ตัรีาไว�หุ้้�นละ 100.00 บาท่ 

จำานวน 50,000 หุ้้�น ปีรีะกิอบธุ์้รีกิิจในกิารีพฒันาโครีงกิารีอส่งัหุ้าริีมท่รัีพย�เพื�อขึ้ายปีรีะเภท่รีีส่อรี�ท่ในชืี�อ “บ�านป่ีาริีม

ธุ์ารี” จงัหุ้วดัีกิาญจนบรี้ี

• ในเดืีอนกิม้ภาพนัธุ์� 2538 บริีษัท่ฯ ไดี�เพิ�มท่น้จดีท่ะเบียนเป็ีน 56.00 ล�านบาท่ มล้คา่ที่�ตัรีาไว�หุ้้�นละ 10.00 บาท่ 

จำานวน 5,600,000 หุ้้�น เพื�อใชี�ส่ำาหุ้รัีบกิารีก่ิอส่รี� างและพฒันาโครีงกิารีใหุ้ม ่โดียในกิารีเพิ�มท่น้ครัี �งนี � กิล้ม่ผู้้� ก่ิอตัั �งและ 

ผู้้� ถืือหุ้้�นเดีมิบางรีาย ไดี�ยต้ับิท่บาท่ในกิารีบริีหุ้ารี และขึ้ายหุ้้�นใหุ้�แก่ิกิล้ม่ผู้้� ถืือหุ้้�นใหุ้ญ่ กิรีรีมกิารี และผู้้�บริีหุ้ารีขึ้องบริีษัท่ฯ  

ในปัีจจบ้นั อนัไดี�แก่ิ กิล้ม่ครีอบครัีวศิริีโส่ภณ์า คณ้์ส่เ้มธุ์ เตัชีะไกิรีศรีี คณ้์ชีม้พล พรีปีรีะภา คณ้์ส่ท้่ธิุ์ชียั พน้ลาภท่วี 

และคณ้์พิส่ฐิ ปัีญจคณ้์าภรีณ์� ท่ั �งนี � คณ้์ส่เ้มธุ์ เตัชีะไกิรีศรีี กิล้ม่ครีอบครัีวพน้ลาภท่วี และคณ้์พิส่ฐิ ปัีญจคณ้์าภรีณ์�เขึ้�า

มาลงท่น้ในบริีษัท่ฯ จากิกิารีชีกัิชีวนขึ้องคณ้์ปีรีะส่พศกัิดีิ� ศิริีโส่ภณ์า โดียคณ้์ปีรีะส่พศกัิดีิ� ศิริีโส่ภณ์า และ คณ้์ส่ท้่ธิุ์ชียั 

พน้ลาภท่วี ไดี�เขึ้�ามาบริีหุ้ารีตัั �งแตัน่ั �นเป็ีนตั�นมา

• ในเดืีอนพฤศจิกิายน 2536 เพิ�มท่น้จดีท่ะเบียนเป็ีน 15.00 ล�านบาท่ มล้ค่าที่�ตัรีาไว�หุ้้�นละ 10.00 บาท่ จำานวน 

1,500,000 หุ้้�น เพื�อใชี�ส่ำาหุ้รัีบกิารีก่ิอส่รี� างและพฒันาโครีงกิารี

• ผู้้� ถืือหุ้้�นเดิีมบางรีายไดี�ขึ้ายหุ้้�นใหุ้�แก่ิผู้้� ถืือหุ้้�นรีายใหุ้ม ่ซ้�งไมไ่ดี�เป็ีนผู้้�บริีหุ้ารีหุ้รืีอพนกัิงาน และไมมี่ส่ว่นร่ีวมในกิารีบริีหุ้ารี

งานในปัีจจบ้นั ยกิเว�นคณ้์ชีม้พล พรีปีรีะภา ที่�ปัีจจบ้นัดีำารีงตัำาแหุ้นง่กิรีรีมกิารีขึ้องบริีษัท่ฯ



8

2539

2542

2544

2545

2547

2549

2552

2553

2554

2555

2556

2557

ปี                    รายละเอ่ยดำ

• เดืีอนตัล้าคม 2539 บริีษัท่ฯ เปีลี�ยนชืี�อเป็ีน “บริีษัท่ พีซแอนดี�ลีฟวิ�ง จำากิดัี” โดียยงัคงปีรีะกิอบธุ์ร้ีกิิจพฒันาโครีงกิารี

อส่งัหุ้าริีมท่รัีพย� แนวรีาบปีรีะเภท่บ�านจดัีส่รีรีเป็ีนหุ้ลกัิ

• บริีษัท่ฯ พฒันาและเริี�มเปิีดีขึ้ายโครีงกิารีใหุ้มภ่ายใตั�ชืี�อ “บ�านลมท่ะเล 1” ตัั �งอย้ที่่�จงัหุ้วดัีรีะยอง เป็ีนโครีงกิารีปีรีะเภท่

บ�านเดีี�ยว 1 ชีั �น และ 2 ชีั �น จำานวน 254 หุ้ลงั มล้คา่โครีงกิารีปีรีะมาณ์ 800 ล�านบาท่ ซ้�งในชีว่งดีงักิลา่วปีรีะเท่ศไท่ยจะ

ไดี�รัีบผู้ลกิรีะท่บจากิวิกิฤตัท่างเศรีษฐกิิจปีี 2540 แตับ่ริีษัท่ฯ มองเห็ุ้นศกัิยภาพขึ้องพื �นที่�ในจงัหุ้วดัีรีะยอง เนื�องดี�วยเป็ีน

พื �นที่�ที่�มีกิารีเตับิโตัอยา่งมากิจากิกิารีผู้ลติัดี�านอต้ัส่าหุ้กิรีรีม และเป็ีนที่�ตัั �งขึ้องนิคมอต้ัส่าหุ้กิรีรีมหุ้ลายแหุ้ง่ โดียมีลก้ิค�า

เปี�าหุ้มายเป็ีนกิล้ม่คนที่�มาท่ำางานในจงัหุ้วดัีรีะยอง

• ส่ืบเนื�องจากิความส่ำาเร็ีจขึ้องโครีงกิารีบ�านลมท่ะเล 1 บริีษัท่ฯ จ้งไดี�พฒันาโครีงกิารีบ�านจัดีส่รีรีตั่อภายใตั� ชืี�อ 

“บ�านลมท่ะเล 2” โดียเป็ีนโครีงกิารีปีรีะเภท่บ�านเดีี�ยว 1 ชีั �น และ 2 ชีั �น จำานวน 120 หุ้ลงั มล้คา่โครีงกิารีปีรีะมาณ์ 400 

ล�านบาท่

• ภายหุ้ลงัจากิที่�ภาวะเศรีษฐกิิจไท่ยเริี�มฟื�นตัวั บริีษัท่ฯ ไดี�เริี�มพฒันาโครีงกิารีบ�านจดัีส่รีรีในกิร้ีงเท่พฯ ซ้�งเป็ีนบริีเวณ์ที่�

กิล้ม่ลก้ิค�ามีกิำาลงัซื �อเพิ�มขึ้้ �น โดียเปิีดีโครีงกิารีภายใตั�ชืี�อ “บ�านพฒันากิารี” เป็ีนโครีงกิารีปีรีะเภท่บ�านเดีี�ยว 2 ชีั �น จำานวน 

20 หุ้ลงั มล้คา่โครีงกิารีปีรีะมาณ์ 220 ล�านบาท่

• เปิีดีขึ้ายโครีงกิารี “The Exclusive พฒันากิารี 32” เป็ีนโครีงกิารีปีรีะเภท่บ�านเดีี�ยว 2 ชีั �น จำานวน 56 หุ้ลงั มล้คา่

โครีงกิารีปีรีะมาณ์ 500 ล�านบาท่ 

• เปิีดีขึ้ายโครีงกิารี “The Exclusive ออ่นนช้ี 1” เป็ีนโครีงกิารีปีรีะเภท่ท่าวน�โฮม 2 ชีั �น จำานวน 120 หุ้ลงั มล้คา่โครีงกิารี

ปีรีะมาณ์ 300 ล�านบาท่ 

• เปิีดีขึ้ายโครีงกิารี “The Exclusive ออ่นนช้ี 2”  เป็ีนโครีงกิารีปีรีะเภท่ท่าวน�โฮม 2 ชีั �น 3 ชีั �น และบ�านแฝดี จำานวน  

203 หุ้ลงั มล้คา่โครีงกิารีปีรีะมาณ์ 630 ล�านบาท่ 

• เปิีดีขึ้ายโครีงกิารี “The Exclusive นวลจนัท่รี�  - รีามอินท่รีา” เป็ีนโครีงกิารีปีรีะเภท่ท่าวน�โฮม 2 ชีั �น จำานวน  

215 หุ้ลงั มล้คา่โครีงกิารีปีรีะมาณ์ 480 ล�านบาท่ 

• เปิีดีขึ้ายโครีงกิารี “The Exclusive พฒันากิารี - เอกิมยั - ท่องหุ้ลอ่” เป็ีนโครีงกิารีปีรีะเภท่ท่าวน�โฮม 2 ชีั �นและ  

3 ชีั �น จำานวน 350 หุ้ลงั มล้คา่โครีงกิารีปีรีะมาณ์ 1,127 ล�านบาท่

• เปิีดีขึ้ายโครีงกิารี “The Exclusive แครีาย - งามวงศ�วาน” เป็ีนโครีงกิารีปีรีะเภท่ท่าวน�โฮม 3 ชีั �น จำานวน 142 หุ้ลงั 

มล้คา่โครีงกิารีปีรีะมาณ์ 500 ล�านบาท่

• บริีษัท่ฯ ไดี� รัีบรีางวลัโครีงกิารีอส่งัหุ้าริีมท่รัีพย�ดีีเดีน่ พ.ศ. 2555 ปีรีะเภท่ท่าวเฮ�าส่�รีาคาปีานกิลาง จากิศน้ย�ขึ้�อมล้วจิยั

และปีรีะเมินคา่อส่งัหุ้าริีมท่รัีพย�ไท่ย

• เปิีดีขึ้ายโครีงกิารี “The Exclusive ส่าท่รี - กิลัปีพฤกิษ�”  เป็ีนโครีงกิารีปีรีะเภท่ท่าวน�โฮม 2 ชีั �น และ 3 ชีั �น จำานวน 

134 หุ้ลงั มล้คา่โครีงกิารีปีรีะมาณ์ 500 ล�านบาท่

• เปิีดีขึ้ายโครีงกิารี “The Exclusive แจ�งวฒันะ - ตัวิานนท่�” เป็ีนโครีงกิารีปีรีะเภท่ท่าวน�โฮม 2 ชีั �น จำานวน 254 หุ้ลงั 

มล้คา่โครีงกิารีปีรีะมาณ์ 650 ล�านบาท่ 
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• เปิีดีขึ้ายโครีงกิารี “The Exclusive รัีชีดีา - วงศ�ส่วา่ง” เป็ีนโครีงกิารีปีรีะเภท่ท่าวน�โฮม 3 ชีั �น จำานวน 73 หุ้ลงั มล้คา่

โครีงกิารีปีรีะมาณ์ 330 ล�านบาท่

• เดืีอนเมษายน 2561 บริีษัท่ฯ เพิ�มท่น้จดีท่ะเบียนเป็ีน 168.00 ล�านบาท่ มล้คา่ที่�ตัรีาไว�หุ้้�นละ 10.00 บาท่ เป็ีนจำานวน 

16,800,000 ล�านหุ้้�น เพื�อใชี�ส่ำาหุ้รัีบกิารีพฒันาโครีงกิารีใหุ้ม่

• บริีษัท่ฯ ไดี� รัีบรีางวลัโครีงกิารีอส่งัหุ้าริีมท่รัีพย�ดีีเดีน่ พ.ศ. 2561 ปีรีะเภท่ท่าวเฮ�าส่�รีาคาแพงจากิ  บริีษัท่ เอเจนซี�  

ฟอรี� เรีียลเอส่เตัท่ แอฟแฟรี�ส่ จำากิดัี

• เปิีดีขึ้ายโครีงกิารี “Cordiz at Udomsuk” เป็ีนโครีงกิารีปีรีะเภท่ท่าวน�โฮม 3 ชีั �น จำานวน 110 หุ้ลงั มล้คา่โครีงกิารี

ปีรีะมาณ์ 720 ล�านบาท่

• เปิีดีขึ้ายโครีงกิารี “Cher วงแหุ้วน-ส่าท่รี” เป็ีนโครีงกิารีปีรีะเภท่ท่าวน�โฮม 2 ชีั �นและ 3 ชีั �น จำานวน 131 หุ้ลงั มล้คา่

โครีงกิารีปีรีะมาณ์ 578 ล�านบาท่

• เปิีดีขึ้ายโครีงกิารี “Cher วชัีรีพล” เป็ีนโครีงกิารีปีรีะเภท่ท่าวน�โฮม 2 ชีั �น จำานวน 134 หุ้ลงั มล้คา่โครีงกิารีปีรีะมาณ์ 

362 ล�านบาท่ 

• เดืีอนเมษายน 2562 บริีษัท่ฯ เพิ�มท่น้จดีท่ะเบียนเป็ีน 336.00 ล�านบาท่ มล้คา่ที่�ตัรีาไว�หุ้้�นละ 10.00 บาท่ เป็ีนจำานวน 

33,600,000 หุ้้�น เพื�อใชี�ส่ำาหุ้รัีบกิารีก่ิอส่รี� างและพฒันาโครีงกิารีใหุ้ม่

• เริี�มเปิีดีขึ้ายโครีงกิารีบ�านจดัีส่รีรีรีะดีบั ลกัิชีวัรีี� ภายใตั�ชืี�อ “The Glamor” เป็ีนโครีงกิารีปีรีะเภท่บ�านเดีี�ยว 3.5 ชีั �น 

จำานวน 18 หุ้ลงั มล้คา่โครีงกิารีปีรีะมาณ์ 468 ล�านบาท่

• เปิีดีขึ้ายโครีงกิารี “Cher งามวงศ�วาน-ปีรีะชีาชืี�น” เป็ีนโครีงกิารีปีรีะเภท่ท่าวน�โฮม 2 ชีั �น จำานวน 260 หุ้ลงั มล้คา่

โครีงกิารีปีรีะมาณ์ 936 ล�านบาท่

• เปิีดีขึ้ายโครีงกิารี “Cher ส่ข้ึ้ส่วสั่ดีิ�-พท้่ธุ์บช้ีา” เป็ีนโครีงกิารีปีรีะเภท่ท่าวน�โฮม 2 ชีั �น จำานวน 240 หุ้ลงั มล้คา่โครีงกิารี

ปีรีะมาณ์ 816 ล�านบาท่

• เดืีอนมิถืน้ายน 2564 บริีษัท่ฯ ไดี�แปีรีส่ภาพเป็ีนบริีษัท่มหุ้าชีนจำากิดัี และเพิ�มท่น้จดีท่ะเบียนเป็ีน 420.00 ล�านบาท่ 

และเปีลี�ยนแปีลงมล้คา่ที่�ตัรีาไว�เป็ีนหุ้้�นละ 1.00 บาท่ เป็ีนจำานวน 420,000,000 หุ้้�น เพื�อเตัรีียมส่ำาหุ้รัีบกิารีเส่นอขึ้าย

หุ้้�นส่ามญัตัอ่ปีรีะชีาชีน และกิารีนำาหุ้้�นส่ามญัเขึ้�าจดีท่ะเบียนในตัลาดีหุ้ลกัิท่รัีพย�ฯ

• เปิีดีขึ้ายโครีงกิารี “Cher บางขึ้น้นนท่�” เป็ีนโครีงกิารีปีรีะเภท่ท่าวน�โฮม 2 ชีั �น และ 3 ชีั �น จำานวน 196 หุ้ลงั มล้คา่

โครีงกิารีปีรีะมาณ์ 841 ล�านบาท่

• ในเดืีอนกินัยายน 2564 บริีษัท่ฯ ไดี� ร่ีวมลงนามในบนัท่ก้ิขึ้�อตักิลงร่ีวมกินั (MOU) กิบับริีษัท่ ปีน้ซเิมนตั�ไท่ย (ท่า่หุ้ลวง) 

จำากิดัี เพื�อพฒันาและเรีียนร้ี� เท่คโนโลยีที่�ใชี�ในกิารีก่ิอส่รี� าง ดี�วยรีะบบโครีงส่รี� างคอนกิรีีตัส่ำาเร็ีจร้ีปี (Precast Concrete 

System) ที่�เป็ีนนวตัักิรีรีมจากิท่าง CPAC Smart Structure  ตัั �งแตัข่ึ้ั �นตัอนออกิแบบจนถืง้ขึ้ั �นตัอนกิารีกิอ่ส่รี� าง โดียบริีษัท่ 

ปีน้ซเิมนตั�ไท่ย (ท่า่หุ้ลวง) จำากิดัี จะใหุ้�ความร่ีวมมือและมีส่ว่นร่ีวมในกิารีออกิแบบ ร่ีวมกิบัผู้้�ออกิแบบขึ้องบริีษัท่ฯ และ

2558

2561

2562

2563

2564

ปี                    รายละเอ่ยดำ

• เปิีดีขึ้ายโครีงกิารี “ The Exclusive วงแหุ้วน-รีามอินท่รีา”  เป็ีนโครีงกิารีปีรีะเภท่ท่าวน�โฮม 2 ชีั �น 3 ชีั �น และบ�านแฝดี 

จำานวน 379 หุ้ลงั มล้คา่โครีงกิารีปีรีะมาณ์ 1,200 ล�านบาท่ 

• บริีษัท่ฯ ไดี� รัีบรีางวลัโครีงกิารีอส่งัหุ้าริีมท่รัีพย�ดีีเดีน่ พ.ศ. 2558 ปีรีะเภท่ท่าวเฮ�าส่�รีาคาปีานกิลางจากิ บริีษัท่ เอเจนซี�  

ฟอรี� เรีียลเอส่เตัท่ แอฟแฟรี�ส่ จำากิดัี 
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2564

2565

ปี                    รายละเอ่ยดำ

• เดืีอนกิ้มภาพนัธุ์� 2565 บริีษัท่ฯ ไดี� เส่นอขึ้ายหุ้้�นส่ามญัตั่อปีรีะชีาชีน และนำาหุ้้�นส่ามญัเขึ้�าจดีท่ะเบียนในตัลาดี

หุ้ลกัิท่รัีพย�ฯ 

1.1.3 ข้้อผููกพันในการเสนอข้ายหลักทรัพย์ -ไมมี่-

1.1.4 ข้้อมูลทั�วไปข้องบริษััท

ชื่่�อบริษััท (ภาษัาไทย)     : บริีษัท่ พีซแอนดี�ลีฟวิ�ง จำากิัดี (มหุ้าชีน)

ชื่่�อบริษััท (ภาษัาอังกฤษั)    : Peace & Living Public Company Limited

เลข้ทะเบ่ยนบริษััท     : 0107564000197

วันท่�จดำทะเบ่ยนบริษััท    : 18 พฤษภาคม 2532

วันแปรสภาพเป็นบริษััทมหาชื่น   : 16 มิถื้นายน 2564

ลักษัณะการประกอบธุรกิจ    : พัฒนาอส่ังหุ้าริีมท่รัีพย�

ข้้อมูลการติิดำติ่อ ท่�ติั�งสำานักงาน   : 231/14 ซอยเอกิมัย 7 ถืนนส่้ขึ้้มวิท่ 63 แขึ้วงคลองตัันเหุ้นือ

        เขึ้ตัวัฒนา กิร้ีงเท่พมหุ้านครี 10110

  เบอร์โทรศัพท์   : 02-392-1066-8

  โทรสาร    : 02-392-1069

  Website   : www.peaceandliving.co.th

ทุนจดำทะเบ่ยน     : 420,000,000 บาท่  

ทุนจดำทะเบ่ยนท่�ออกและชื่ำาระแล้ว    : 420,000,000 บาท่ (ณ์ วันที่� 10 กิ้มภาพันธุ์� 2565) 

จำานวนและชื่นิดำข้องหุ้นท่�จำาหน่ายแล้ว   : หุ้้� นส่ามัญ จำานวน 420,000,000 หุ้้� น ม้ลค่าที่�ตัรีาไว�  หุ้้� นละ 1 บาท่

ในการคำำานวณตัวัเลขต่ัางๆ ในเอกสารฉบับััน้� ตัวัเลขทศนิยมเกิดจากการปััดเศษทศนิยม ตัำาแหน่งท้� 2 หรือ 3 แลว้แต่ักรณ้ ทำาใหต้ัวัเลขท้�คำำานวณ

ไดอ้าจไม่ตัรงกบััผลลพัธ์์ท้�เกิดจากการคำำานวณดงัท้�แสดงไวใ้นเอกสารฉบับััน้�

จะส่ง่มอบและตัดิีตัั �งโครีงส่รี� างคอนกิรีีตัส่ำาเร็ีจร้ีปี (Precast Concrete System) ตัามแผู้นกิารีกิอ่ส่รี� างที่�ไดี� ตักิลงร่ีวม

กินั ในขึ้ณ์ะที่�บริีษัท่ฯ จะอำานวยความส่ะดีวกิในกิารีดีำาเนินกิารีใดีๆ ในพื �นที่�โครีงกิารีเพื�อเป็ีนขึ้�อมล้ในกิารีวิเครีาะหุ้� 

ออกิแบบ พฒันา หุ้รืีอหุ้าแนวท่างที่�เหุ้มาะส่มในกิารีดีำาเนินกิารีตัามวตััถืป้ีรีะส่งค�ที่�ไดี�ตักิลงกินัไว�
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1.1.5  จุดำเดำ่นการลงทุน
1) PEACE ม่ประสบการณ์ในการพัฒนา
อสงัหารมิทรพัยป์ระเภทโครงการหมูบ้่านจัดำสรร
มายาวนาน และม่ผูลการดำำาเนินงานมั�นคง
สมำ�าเสมอ
 PEACE เป็ีนบริีษัท่ที่�พฒันาอส่งัหุ้าริีมท่รัีพย�ปีรีะเภท่

โครีงกิารีหุ้ม้บ่�านจดัีส่รีรีมายาวนานกิวา่ 30 ปีี โดียมีนายปีรีะส่พศกัิดีิ� 

ศิริีโส่ภณ์า ซ้�งปัีจจ้บันดีำารีงตัำาแหุ้น่งปีรีะธุ์านเจ�าหุ้น�าที่�บริีหุ้ารี 

และนายส่ท้่ธิุ์ชียั พน้ลาภท่วี ซ้�งปัีจจบ้นัดีำารีงตัำาแหุ้น่งกิรีรีมกิารี 

2) PEACE ม่แนวทางการพัฒนาโครงการ
อสงัหาริมทรัพย์ท่�เปน็แบบแผูน และมก่ารบริหาร
ความต่ิอเน่�องข้องการเปิดำโครงการใหม่อย่าง
สมำ�าเสมอ
 ผู้้�บริีหุ้ารีขึ้อง PEACE มีกิารีกิำาหุ้นดีแนวท่างและรีะยะ

เวลาในกิารีพฒันาโครีงกิารีอส่งัหุ้าริีมท่รัีพย�ที่�ชีดัีเจน และส่ามารีถื

ดีำาเนินกิารีตัามแผู้นดีงักิลา่วไดี�ตัามเปี�าหุ้มาย โดียบริีษัท่ฯ มีแนวท่าง

ในกิารีเริี�มเปิีดีขึ้ายโครีงกิารีภายใน 12 – 15 เดืีอน นบัจากิวนัที่�มี

กิารีโอนกิรีรีมส่ทิ่ธิุ์�ที่�ดีินส่ำาหุ้รัีบกิารีพฒันา และมีเปี�าหุ้มายในกิารี

ปิีดีโครีงกิารี หุ้รืีอกิารีโอนกิรีรีมส่ทิ่ธิุ์�ใหุ้�แก่ิลก้ิค�ารี�อยละ 100 ภายใน  

ปี
รายไดำ้จากการ

ข้ายอสังหาริมทรัพย์
(ล้านบาท)

กำาไรสุทธิ
(ล้านบาท)

ทุนจดำทะเบ่ยน
และชื่ำาระแล้ว
(ล้านบาท)

เงินปันผูลจ่าย
(ล้านบาท)

อัติราเงินปันผูลจ่าย
ติ่อกำาไรสุทธิ

(ร้อยละ)

อัติราเงินปันผูลจ่าย
ติ่อทุนชื่ำาระแล้ว

(ร้อยละ)

2554

2555

2556

2557

2558

2559

2560

2561

2562

2563

2564

332.29

732.06

630.54

473.44

478.23

624.28

601.83

658.10

427.19

865.01

1,164.82

53.29

168.79

159.59

127.80

97.27

122.79

102.26

119.87

31.51

133.71

215.09

56.00

56.00

56.00

56.00

56.00

56.00

56.00

168.00

336.00

336.00

336.00

28.00

56.00

56.00

56.00

44.80

56.00

56.00

168.001

16.80

40.32

168.002

52.54

33.18

35.09

43.82

46.06

45.61

54.76

140.16

53.32

30.15

78.112

50.00

100.00

100.00

100.00

80.00

100.00

100.00

100.00

5.00

12.00

50.002

หมายเหตุุ: 

1. บริีษัท่ฯ ปีรีะกิาศจ่ายเงินปัีนผู้ลจำานวน 168 ล�านบาท่ โดียนำาเงินปัีนผู้ลดีังกิล่าวไปีเพิ�มท่้นจดีท่ะเบียนบริีษัท่ฯ (Recapitalization) 
2. อ� างอิงจากิที่�ปีรีะชี้มคณ์ะกิรีรีมกิารีบริีษัท่ครัี �งที่� 2/2565

  ที่่�มา: งบการเงินของบริษััที่ฯ

ผู้้�จดัีกิารี เขึ้�ามาบริีหุ้ารีงานและพฒันาโครีงกิารีขึ้องบริีษัท่ฯ ตัั �งแตั่

ปีี 2538 จนปีรีะส่บความส่ำาเร็ีจมาอย่างตัอ่เนื�อง โดียบริีษัท่ฯ มี 

รีายไดี�  กิำาไรีส่ท้่ธิุ์ และเงินปัีนผู้ลที่�ส่ามารีถืจ่ายใหุ้�แก่ิผู้้� ถืือหุ้้�นไดี�

ตัลอดีท่้กิปีี รีวมถื้งมีอัตัรีากิารีจ่ายเงินปัีนผู้ลที่�ค่อนขึ้�างส่้งเมื�อ

เที่ยบกิับกิำาไรีส่้ท่ธิุ์ในแตั่ละงวดีปีี และเมื�อเที่ยบกิับท่้นชีำารีะ

แล�วขึ้องบริีษัท่ฯ โดียส่ามารีถืพิจารีณ์าผู้ลกิารีดีำาเนินกิารีและ

ปีรีะวตััิกิารีจ่ายเงินปัีนผู้ลขึ้องบริีษัท่ฯ ในชี่วง 10 ปีีที่�ผู้่านมาไดี� 

ดีังตัารีางตั่อไปีนี �

2 – 3 ปีี (ส่ำาหุ้รัีบโครีงกิารีที่�มีจำานวนยนิ้ตัไมเ่กิิน 200 ยนิ้ตั) และ

ภายใน 3 – 5 ปีี (ส่ำาหุ้รัีบโครีงกิารีที่�มีจำานวนยนิ้ตัเกิิน 200 ยนิ้ตั) 

 นอกิจากินี � บริีษัท่ฯ ยงัมีกิารีบริีหุ้ารีความตั่อเนื�องขึ้อง

รีายไดี�โดียกิารีส่รีรีหุ้าที่�ดีนิที่�มีศกัิยภาพ เพื�อเปิีดีโครีงกิารีใหุ้ม ่ซ้�ง

เตัมิ Backlog ขึ้องบริีษัท่ฯ อยา่งส่มำ�าเส่มอ โดียจะเหุ้น็ไดี�วา่ตัั �งแตั่

ปีี 2539 ที่�เริี�มเปิีดีขึ้ายโครีงกิารีแรีกิจนถืง้ปัีจจบ้นั บริีษัท่ฯ มีกิารี

เปิีดีโครีงกิารีใหุ้ม่อย่างตั่อเนื�องและส่มำ�าเส่มอ รีวมถื้งมีจำานวน

โครีงกิารีที่�เปิีดีขึ้าย ณ์ ชีว่งเวลาใดีเวลาหุ้น้�งเพิ�มขึ้้ �นตัามศกัิยภาพ

ดี�านบค้ลากิรีและดี�านกิารีเงินขึ้องบริีษัท่ฯ
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3) PEACE สามารถบริหารจัดำการติ้นทุนในการ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ไดำ้อย่างม่ประสิทธิภาพ 
โดำยสามารถดำำารงอตัิรากำาไรข้ั�นติน้ (Gross mar-
gin) ในระดัำบประมาณร้อยละ 35 – 40 ได้ำติลอดำมา
 ก่ิอนกิารีพัฒนาโครีงกิารีอส่ังหุ้าริีมท่รัีพย�ในแตั่ละ

โครีงกิารี PEACE จะมีกิารีส่ำารีวจขึ้� อม้ลผู้้� บริีโภคในบริีเวณ์ 

ดีงักิลา่ว ไมว่า่จะเป็ีนพฤติักิรีรีมผู้้�บริีโภค กิำาลงัซื �อ ร้ีปีแบบโครีงกิารี

หมายเหตุุ: 

(1) อ� างอิงจากิงบกิารีเงินขึ้องบริีษัท่ฯ

(2) แส่ดีงรีายไดี�จากิกิารีขึ้ายอส่ังหุ้าริีมท่รัีพย� โดียไม่ส่้ท่ธิุ์ค่าใชี�จ่ายขึ้องแถืม เพื�อใหุ้�ส่ามารีถืเปีรีียบเที่ยบกิับขึ้�อม้ลในปีี 2554 – 2560 ไดี�

(3) กิำาไรีขึ้ั �นตั�นคำานวณ์จากิรีายไดี�จากิกิารีขึ้ายอส่ังหุ้าริีมท่รัีพย� โดียไม่ส่้ท่ธิุ์ค่าใชี�จ่ายขึ้องแถืม หุ้ักิดี�วยตั�นท่้นขึ้ายอส่ังหุ้าริีมท่รัีพย� เพื�อใหุ้�ส่ามารีถืเปีรีียบเที่ยบกิับขึ้�อม้ลในปีี 2554 - 2560 ไดี�

ปี
รายไดำ้จากการข้าย
อสังหาริมทรัพย์ (1)

(ล้านบาท)

ติ้นทุนข้าย
อสังหาริมทรัพย์ (1)

(ล้านบาท)

กำาไรข้ั�นติ้น
(ล้านบาท)

อัติรากำาไรข้ั�นติ้น
(ร้อยละ)

2554

2555

2556

2557

2558

2559

2560

2561

2562

2563

2564

332.29

732.06

630.54

473.44

478.23

624.28

601.83

670.17(2)

437.91(2)

882.22(2)

1,187.12(2)

207.90

438.41

364.05

269.27

289.00

393.92

384.91

411.03

261.50

538.77

710.95

124.39

293.64

266.49

204.17

189.23

230.36

216.93

259.14(3)

176.41(3)

343.45(3)

476.17(3)

เฉล่�ย

37.43%

40.11%

42.26%

43.12%

39.57%

36.90%

36.04%

38.67%

40.28%

38.93%

40.11%

39.40%

ที่�ตั�องกิารี ค้่แขึ้่งที่�ส่ำาคญั เป็ีนตั�น เพื�อใชี� ในกิารีกิำาหุ้นดีร้ีปีแบบ

โครีงกิารี กิล้่มลก้ิค�าเปี�าหุ้มาย กิำาหุ้นดีรีาคาขึ้ายบ�านเบื �องตั�น 

และบริีษัท่ฯ จ้งมีกิารีเจรีจากิารีซื �อที่�ดีิน และดีำาเนินกิารีพฒันา

โครีงกิารีตัอ่ไปี ดีงันั �น บริีษัท่ฯ จง้ส่ามารีถืบริีหุ้ารีตั�นท่น้และกิำาไรี

ขึ้ั �นตั�นไดี�เป็ีนอยา่งดีี โดียตัลอดี 10 ปีีที่�ผู้า่นมา บริีษัท่ฯ ส่ามารีถื

ดีำารีงอตััรีากิำาไรีขึ้ั �นตั�นไดี�ในรีะดีบัรี�อยละ 35– 40 ส่ามารีถืพิจารีณ์า

รีายละเอียดีไดี�ดีงันี �

4) PEACE ม่การใชื่้ชื่่องทางการประชื่าสัมพันธ์
โครงการท่�หลากหลายและเหมาะสมกับกลุ่ม
ลูกค้าเป้าหมายในแติ่ละโครงการ
 ส่ืบเนื�องจากิกิารีที่� PEACE มีกิารีส่ำารีวจขึ้�อมล้ผู้้�บริีโภค

ก่ิอนเริี�มพฒันาโครีงกิารี ท่ำาใหุ้�  PEACE ส่ามารีถืใชี�ขึ้�อมล้ในกิารี

วเิครีาะหุ้�พฤตักิิรีรีมขึ้องกิล้ม่ลก้ิค�าเปี�าหุ้มาย และส่ามารีถืเลอืกิใชี�

ส่ื�อในกิารีปีรีะชีาส่มัพนัธุ์�ใหุ้�ส่อดีคล�องกิบักิล้ม่ลก้ิค�าเปี�าหุ้มายไดี�

เป็ีนอยา่งดีี อยา่งไรีก็ิตัาม ในอดีีตับริีษัท่ฯ มีกิารีส่ื�อปีรีะชีาส่มัพนัธุ์�

ในร้ีปีแบบดีั �งเดีมิ เชีน่ กิารีติัดีปี�ายปีรีะชีาส่มัพนัธุ์� เป็ีนตั�น ตัอ่มาใน

ชีว่งปีี 2563 บริีษัท่ฯ เริี�มใชี�ส่ื�อปีรีะชีาส่มัพนัธุ์�ร้ีปีแบบใหุ้ม ่เชีน่ ส่ื�อ

ออนไลน� Facebook บท่ความในเวบ็ไซตั�เกีิ�ยวกิบัอส่งัหุ้าริีมท่รัีพย� 

เป็ีนตั�น เพื�อใหุ้�ส่ามารีถืเขึ้�าถื้งกิล้่มล้กิค�าในวงกิว�าง และกิล้่ม 

คนร่้ีนใหุ้ม่มากิขึ้้ �น โดียบริีษัท่ฯ ไดี� รัีบกิารีตัอบรัีบจากิกิารีใชี�ส่ื�อ

ออนไลน�เป็ีนอยา่งดีี ส่ะท่�อนจากิยอดีขึ้ายจากิชีอ่งท่างที่�ลก้ิค�าร้ี� จกัิ

โครีงกิารีขึ้องบริีษัท่ฯ ขึ้องแตัล่ะโครีงกิารีมาจากิชีอ่งท่างออนไลน�

มากิกิวา่ชีอ่งท่างส่ื�อออฟไลน� และกิารีบอกิตัอ่ โดียมีจำานวนยอดี

ขึ้ายเฉลี�ยจากิกิารีร้ี�จกัิโครีงกิารีผู้า่นชีอ่งท่างส่ื�อออนไลน�เฉลี�ยตัั �งแตั่

เปิีดีโครีงกิารีถืง้ ณ์ วนัที่� 31 ธุ์นัวาคม 2564 ปีรีะมาณ์รี�อยละ 73.1 

ขึ้องจำานวนยอดีขึ้ายท่ั �งหุ้มดีจากิท่ก้ิชีอ่งท่างกิารีขึ้าย และยงัส่ง่ผู้ล

ใหุ้�มีจำานวนลก้ิค�าเขึ้�าชีมโครีงกิารีอยา่งตัอ่เนื�อง
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ร้อยละยอดำข้ายบ้านข้องแติ่ละโครงการจากชื่่องทางการข้ายต่ิางๆ
ติั�งแติ่เปิดำโครงการ ถึง 31 ธันวาคม 2564

แผูนภาพแสดำงจำานวนลูกค้าท่�เข้้าเย่�ยมชื่มโครงการในแติ่ละไติรมาส 
ในช่ื่วงไติรมาส 3 ปี 2562 ถึงไติรมาส 4 ปี 2564

หมายเหตุุ: (1) อ� างอิงจากิจำานวนยอดีขึ้ายที่�มาจากิแตั่ละโครีงกิารี (หุ้ลัง)

Cordiz at Udomsuk

Cher วงแหวน-สาทร

Cher วัชื่รพล

The Glamor

Cher งามวงศ์วาน-ประชื่าชื่่�น

Cher สุข้สวัสดำิ�-พุทธบูชื่า

Cher บางขุ้นนนท์

เฉล่�ยรวม

โครงการ

ชื่่องทางการข้าย(1)

ส่�อออนไลน์
(ร้อยละ)

ส่�อออฟไลน์ 
(ร้อยละ)

การบอกติ่อ
(ร้อยละ)

74.2%

71.5%

82.7%

54.5%

71.4%

60.8%

81.0%

73.1%

10.1%

20.0%

11.2%

18.2%

23.8%

27.8%

14.3%

18.7%

15.7%

8.5%

6.1%

27.3%

4.8%

11.4%

4.8%

8.2%
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แผูนภาพแสดำงจำานวนลูกค้าท่�เข้้าเย่�ยมชื่มโครงการสะสม ณ สิ�นไติรมาส 
ในช่ื่วงไติรมาส 3 ปี 2562 ถึงไติรมาส 4 ปี 2564

5) PEACE ม่โอกาสเติิบโติสูงจากการเข้้าถึงแหล่งเงินทุนจากหน่�สินและส่วนข้องผูู้ถ่อหุ้น 
ท่�มากข้ึ�น
 ในอดีีตัที่�ผู้่านมา PEACE เติับโตัและส่รี� างผู้ลกิำาไรีจากิแหุ้ล่งเ งินท่้นขึ้องส่่วนขึ้องผู้้� ถืือหุ้้� น  (Equi ty)  เ ป็ีนส่่วน

ใหุ้ญ่ โดียมีกิารีกิ้� ยืมเงินจากิส่ถืาบันกิารีเงินในส่ัดีส่่วนที่�ค่อนขึ้� างน� อย ตั่อมาในชี่วงปีี 2562 บริีษัท่ฯ เริี�มมีกิารีกิ้� ยืมเงินจากิ

ส่ถืาบันกิารีเงินเพื�อใชี� ในกิารีซื �อที่�ดีิน และเป็ีนเงินท่้นหุ้ม้นเวียนในกิารีพัฒนา ก่ิอส่รี� าง โครีงกิารีอส่ังหุ้าริีมท่รัีพย�  ซ้�งจะเหุ้็น

ไดี� ว่าตัั �งแตั่ปีี 2562 จนถื้งปัีจจ้บัน บริีษัท่ฯ มีจำานวนกิารีเปิีดีโครีงกิารีใหุ้ม่เพิ�มขึ้้ �นค่อนขึ้� างมากิ อย่างไรีก็ิตัาม อัตัรีาส่่วนหุ้นี �

ส่ินที่� มีภารีะดีอกิเบี �ยตั่อส่่วนขึ้องผู้้� ถืือหุ้้� นขึ้องบริีษัท่ฯ ยังอย้่ในรีะดีับค่อนขึ้� างตัำ�า ดีังนั �น คาดีว่าภายหุ้ลังจากิที่�บริีษัท่ฯ เขึ้� า 

จดีท่ะเบียนในตัลาดีหุ้ลกัิท่รัีพย�ฯ บริีษัท่ฯ จะรีะดีมท่น้ในส่่วนขึ้องผู้้� ถืือหุ้้�นไดี� เพิ�มมากิขึ้้ �น และส่ามารีถืใชี� เงินท่้นจากิเงินกิ้� ยืมในจำานวน

ที่�มากิขึ้้ �นไดี�  ส่่งผู้ลใหุ้� มีโอกิาส่เตัิบโตัและเปิีดีโครีงกิารีใหุ้ม่ไดี�อย่างตั่อเนื�อง
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แผูนภาพแสดำงอัติราส่วนหน่�สินท่�ม่ภาระดำอกเบ่�ยติ่อส่วนข้องผูู้ถ่อหุ้น

หมายเหตุุ: อ�างอิงจากิงบกิารีเงินขึ้องบริีษัท่ฯ

1.2 ลักษัณะการประกอบธุรกิจ
1.2.1 โครงสร้างรายไดำ้
 บริีษัท่ฯ มีรีายไดี�จากิกิารีขึ้ายอส่งัหุ้าริีมท่รัีพย�และรีายไดี� อื�น มีรีายละเอียดีดีงัตั่อไปีนี �

รายไดำ้จากการข้ายอสังหาริมทรัพย์

รายไดำ้อ่�น

รายไดำ้รวม

งบการเงินสำาหรับงวดำปีสิ�นสุดำวันท่�

31 ธันวาคม 2562

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาทร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ

31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2564

427.19

2.58

429.77

99.40

0.60

100.00

865.01 

1.88 

866.88

99.78

0.22

100.00

99.81 

0.19 

100.00

1,164.82

2.17

1,166.99
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สำาหรับโครงสร้างรายไดำ้จากการข้ายอสังหาริมทรัพย์จำาแนกติามโครงการ
สำาหรับปี 2562 – 2564 ม่รายละเอ่ยดำดำังน่�

งบการเงินสำาหรับงวดำปีสิ�นสุดำวันท่�

31 ธันวาคม 2562

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาทร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ

31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2564

 

43.19

53.68

184.10

65.16

80.82

10.96

-

-

-

-

-

437.91

(10.71)

427.19

 

10.11

12.57

43.10

15.25

18.92

2.57

-

-

-

-

-

102.51

(2.51)

100.00

-

-

9.69

297.13

278.89

129.97

80.67

81.95

-

-

3.91

882.22

(17.21)

865.01

-

-

1.12

34.35

32.24

15.03

9.33

9.47

-

-

0.45

101.99

(1.99)

100.00

 

-

-

-

190.91

169.06

113.46

442.39

114.27

147.54

9.49

-

1,187.12

(22.30)

1,164.82

 

-

-

-

16.39

14.51

9.74

37.98

9.81

12.67

0.81

-

101.91

(1.91)

100.00

รายไดำ้จากการข้ายอสังหาริมทรัพย์

The Exclusive วงแหวน - รามอินทรา

The Exclusive แจ้งวัฒนะ - ติิวานนท์

The Exclusive รัชื่ดำา - วงศ์สว่าง

Cordiz อุดำมสุข้

Cher วงแหวน - สาทร

Cher วัชื่รพล

Cher งามวงศ์วาน - ประชื่าชื่่�น

The Glamor

Cher สุข้สวัสดำิ� - พุทธบูชื่า

Cher บางขุ้นนนท์

บ้านป่าริมธาร

รวม

หัก: ค่าใชื่้จ่ายข้องแถม

สุทธิ

1.2.2 ข้้อมูลเก่�ยวกับผูลิติภัณฑ์์
1) ลักษัณะผูลิติภัณฑ์์
 บริีษัท่ฯ เน�นพฒันาอส่งัหุ้าริีมท่รัีพย�ปีรีะเภท่ที่�อย้่อาศยัแนวรีาบเพื�อขึ้าย แบ่งเป็ีน บ�านเดีี�ยว และท่าวน�โฮมแบบ 2 ชีั �น และ 3 

ชีั �น ในเขึ้ตักิร้ีงเท่พฯ และปีริีมณ์ฑ์ล และใหุ้�ความส่ำาคญักิบักิารีส่รี� างส่รีรีค�ผู้ลงานคณ้์ภาพในท่ก้ิขึ้ั �นตัอน โดีย ปัีจจบ้นั บริีษัท่ฯ ส่ามารีถื

ปิีดีโครีงกิารีไปีท่ั �งหุ้มดี 15 โครีงกิารี มีโครีงกิารีที่�อย้่ในรีะหุ้ว่างกิารีดีำาเนินกิารี 7 โครีงกิารี และโครีงกิารีในอนาคตั จำานวน 3 โครีงกิารี 

โดียมีรีายละเอียดี ดีงันี �
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โครงการบ้านพัฒนาการ 
กรุงเทพื่มหานิคร

โครงการ The Exclusive
กรุงเทพื่มหานิคร

โครงการบ้านลมทะเล
จัังหวัดำระยอง

โครงการบ้านป่าริมธาร
จัังหวัดำกาญจันิบุร่

ติัวอย่างรูปโครงการในอดำ่ติ
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CORDIZ AT UDOMSUK            

โครงการท่�อยู่ในระหว่างการดำำาเนินการ
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ผูังบริเวณโครงการ

ท่�ติั�ง    ถืนนอ้ดีมส่้ขึ้ ซอย 39 แขึ้วงบางจากิ เขึ้ตัพรีะโขึ้นง กิร้ีงเท่พมหุ้านครี    

สถานะ    อย้่รีะหุ้ว่างก่ิอส่รี� างและขึ้าย

เน่�อท่�โครงการ   10-1-5.04 ไร่ี

ลักษัณะโครงการ  ท่าวน�โฮม 3 ชีั �น

จุดำเด่ำนข้องโครงการ  -  กิารีเดิีนท่างส่ะดีวกิ เชืี�อมตั่อท่้กิเส่�นท่างเดิีนท่างเขึ้� าส่้่ใจกิลางเมืองดี�วยถืนนส่้ขึ้้มวิท่ 

    ใกิล�ย่านที่�อย้่อาศยั ท่ั �งอ่อนน้ชี พรีะโขึ้นง และบางนา ใกิล� โครีงกิารีรีถืไฟฟ�าส่ถืานีอ้ดีมส่้ขึ้

    และส่ถืานีศรีีอ้ดีม (โครีงกิารีในอนาคตั)

    -  กิารีออกิแบบบ�านที่�ท่นัส่มยัดี�วยรีะบบส่มารี�ท่โฮม (Smart Home) เพื�อส่รี�างความส่ะดีวกิส่บาย

    และความปีลอดีภยัส่ำาหุ้รัีบผู้้�อาศยั 

    -  โครีงกิารีบ�านแนวรีาบแหุ้่งเดีียวในอ้ดีมส่้ขึ้ ที่�มีพื �นที่�ใชี�ส่อยที่�มากิเที่ยบเท่่าบ�านเดีี�ยว 

    ดี�วยส่งัคมคณ้์ภาพเพียง 110 ครีอบครัีว

ลักษัณะเฉพาะ   ท่าวน�โฮม 3 ชีั �น บนท่ำาเลที่�มีศักิยภาพใจกิลางอ้ดีมส่้ขึ้ แบบมีรีะดีับและท่ันส่มัยที่�มีกิารี 

    รีองรัีบเรืี�องเน็ตัไฟเบอรี�  (Internet Fiber) และรีะบบบ�านอัตัโนมัตัิ (Home automation) 

     ที่�ตัอบโจท่ย�ความตั�องกิารีขึ้องคนเมือง เน�นพื �นที่�ใชี�ส่อยที่�มากิเที่ยบเท่่าบ�านเดีี�ยว อย้่ใกิล� 

    หุ้� างส่รีรีพส่ินค�า และมีส่ิ�งอำานวยความส่ะดีวกิรีายล�อม

มูลค่าโครงการ   720.0 ล�านบาท่

จำานวนยูนิติ   110 หุ้ลงั

ราคาข้ายเฉล่�ย   6.55 ล�านบาท่ตั่อย้นิตั

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย  ครีอบครัีวใหุ้ม่ขึ้นาดีเล็กิที่�ตั� องกิารีบ� านแนวรีาบพื �นที่�ใชี� ส่อยส่้ง เดีินท่างเขึ้� าออกิเมือง 

    ส่ะดีวกิ ส่ำาหุ้รัีบกิารีส่รี� างครีอบครัีวในอนาคตั แบ่งเป็ีน

    1. คนกิร้ีงเท่พชีั �นกิลางฝั�งตัะวันออกิเฉียงใตั�

    2. คนกิร้ีงเท่พชีั �นในฝั�งใตั�
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แผูนท่�ติั�งบริเวณโครงการ
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CHER วงแหวน - สาทร             
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ผูังบริเวณโครงการ

ท่�ติั�ง    ถืนนกิาญจนาภิเษกิ 0010 แขึ้วงบางแค เขึ้ตับางแค กิร้ีงเท่พมหุ้านครี  

สถานะ    อย้่รีะหุ้ว่างกิารีขึ้าย

เน่�อท่�โครงการ   11-1-71.7 ไร่ี

ลักษัณะโครงการ  ท่าวน�โฮม 2 ชีั �น และ 3 ชีั �น

จุดำเด่ำนข้องโครงการ  - กิารีเดีนิท่างส่ะดีวกิ โครีงกิารีเชืี�อมตัอ่กิบัวงแหุ้วนตัะวนัตักิ ใกิล�ถืนนส่ายหุ้ลกัิ ใกิล�โครีงกิารี 

    รีถืไฟฟ�าส่ายส่ีนำ �าเงิน เดีนิท่างเขึ้�าออกิใจกิลางเมืองไดี�รีวดีเร็ีว และใกิล�หุ้�างส่รีรีพส่นิค�าชีั �นนำา 

    - กิารีเลือกิส่รีรีวสั่ดีก่้ิอส่รี� างบ�านดี�วยคณ้์ภาพมาตัรีฐานจากิงานก่ิอส่รี� างดี�วยอิฐมอญแดีง 

    ที่�แข็ึ้งแรีง 

    - มีส่่วนกิลางครีบเครืี�อง ท่ั �งคลับเฮาส่� ส่รีะว่ายนำ �า และส่วนส่าธุ์ารีณ์ะ พรี� อมรีะบบ 

    รัีกิษาความปีลอดีภัยตัลอดี24 ชีั�วโมง ควบค้มกิารีเขึ้� าออกิดี�วยรีะบบ Easy Pass

ลักษัณะเฉพาะ   ท่าวน�โฮม 2 ชีั �น และท่าวน�โฮม 3 ชีั �น

มูลค่าโครงการ   578 ล�านบาท่

จำานวนยูนิติ   131 หุ้ลงั

ราคาข้ายเฉล่�ย   4.41 ล�านบาท่ตั่อย้นิตั

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย  คนกิร้ีงเท่พฝั�งธุ์นบรี้ีและกิร้ีงเท่พชีั �นในฝั�งพรีะนครีที่�อย้ใ่นวยัท่ำางานอาย ้30-40 ปีี ที่�ตั�องกิารีที่� 

    อย้่อาศยัแนบรีาบขึ้นาดีเล็กิส่ำาหุ้รัีบท่าวน�โฮม 2 ชีั �น และ/หุ้รืีอที่�ตั�องกิารีที่�อย้่อาศยัแนวรีาบ 

    ขึ้นาดีใหุ้ญ่ส่ำาหุ้รัีบท่าวน�โฮม 3 ชีั �น เพื�อมีที่�อย้อ่าศยัเป็ีนขึ้องตัวัเองแยกิจากิครีอบครัีวหุ้ลกัิ
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แผูนท่�ติั�งบริเวณโครงการ



28

CHER วัชื่รพล         
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ผูังบริเวณโครงการ

ท่�ติั�ง    ถืนนส่ข้ึ้าภิบาล 5 ซอย 70 แขึ้วงส่ายไหุ้ม เขึ้ตัส่ายไหุ้ม กิร้ีงเท่พมหุ้านครี  

สถานะ    อย้่รีะหุ้ว่างกิารีขึ้าย

เน่�อท่�โครงการ   11-1-88.4 ไร่ี

ลักษัณะโครงการ  ท่าวน�โฮม 2 ชีั �น 2 ร้ีปีแบบ

จุดำเด่ำนข้องโครงการ  โครีงกิารีบ� านแนวรีาบที่�รีาคาย่อมเยาที่�ส่้ดีในส่้ขึ้าภิบาล 5 กิารีเดีินท่างส่ะดีวกิส่บาย 

    ส่ามารีถืเขึ้� า-ออกิเมืองไดี� ง่ายดี�วยท่างพิเศษฉลองรัีชี

ลักษัณะเฉพาะ   ท่าวน�โฮม 2 ชีั �น รีาคาย่อมเยาที่�ส่้ดีในส่้ขึ้าภิบาล 5

มูลค่าโครงการ   362 ล�านบาท่

จำานวนยูนิติ   134 หุ้ลงั

ราคาข้ายเฉล่�ย   2.70 ล�านบาท่ตั่อย้นิตั

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย  คนกิร้ีงเท่พชีั �นกิลางฝั�งเหุ้นือ - ตัะวนัออกิเฉียงเหุ้นือ และกิร้ีงเท่พชีั �นนอกิฝั�งตัะวนัออกิเฉียงเหุ้นือ  

    ท่ำางานปีรีะจำา และตั�องกิารีบ�านแนวรีาบขึ้นาดีเลก็ิ รีาคายอ่มเยาว�เดีนิท่างเขึ้�าออกิเมืองส่ะดีวกิ
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THE GLAMOR
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ผูังบริเวณโครงการ

ท่�ติั�ง    ซ.ปีรีะดีิษฐ�มน้ธุ์รีรีม 8 ถื.ปีรีะดีิษฐ�มน้ธุ์รีรีม แขึ้วงคลองเจ� าค้ณ์ส่ิงหุ้� เขึ้ตัวังท่องหุ้ลาง  

    กิร้ีงเท่พฯ 

สถานะ    อย้่รีะหุ้ว่างก่ิอส่รี� างและขึ้าย

เน่�อท่�โครงการ   4-2-32.0 ไร่ี

ลักษัณะโครงการ  บ�านเดีี�ยว pool villa 3 ชีั �น

จุดำเด่ำนข้องโครงการ  บ�านเดีี�ยวส่ไตัล�โมเดีิรี�น เรีียบหุ้ร้ี และเอ็กิซ�คล้ซีฟ ภายใตั�แนวคิดี ความงดีงามแหุ้่งกิารี 

    อย้่อาศัยที่�เน� นกิลมกิลืนไปีกิับท่ัศนียภาพที่�เขีึ้ยวชีอ้่ม ผู้ส่านกิับความอบอ้่นดี� วยแส่ง 

    ธุ์รีรีมชีาตัิใจกิลางกิร้ีงเท่พฯ โดียโครีงกิารีตัั �งอย้่บน ถื.ปีรีะดีิษฐ�มน้ธุ์รีรีม ถืนนเส่�นส่ำาคญั 

    ที่�ล�อมรีอบไปีดี�วยจด้ีหุ้มายมากิมายจากิย่านธุ์ร้ีกิิจขึ้องกิร้ีงเท่พฯ ที่�หุ้า่งจากิเมืองเพียงไมกี่ิ�นาที่

ลักษัณะเฉพาะ   - บ�านเดีี�ยว pool villa 3 ชีั �น 3 หุ้�องนอน 1 double-volume living wing มีพื �นที่�ใชี�ส่อย ตัรี.ม. ส่ำาหุ้รัีบ 

    ครีอบครัีวยค้ใหุ้มที่่�มีขึ้นาดีเลก็ิลง ตัวับ�านมีกิารีปีรีะยก้ิตั�ใชี�  compression - release of space  

    เพื�อส่รี� างความโลง่โปีร่ีงภายในตัวับ�าน รีวมท่ั �งท่ศันียภาพที่�งดีงามจากิกิารีเดีนิส่ายไฟลงดีนิท่ั �ง 

    โครีงกิารี

    - กิารีเดีินท่างส่ะดีวกิส่บาย โครีงกิารีเขึ้�าซอยจากิถืนนใหุ้ญ่เพียง 100 เมตัรี และใกิล�ส่ถืานี 

    รีถืไฟฟ�าส่ายส่ีเท่า และส่ายส่ีเหุ้ลืองเพียง 1 กิิโลเมตัรี

    - รีะบบรัีกิษาความปีลอดีภยัเขึ้�าออกิดี�วยรีะบบ Easy Pass และเจ�าหุ้น�าที่�รัีกิษาความปีลอดีภยั

     24 ชีม. พรี� อมดี�วยกิล�องวงจรีปิีดีท่ั �งโครีงกิารี และใหุ้�ความเป็ีนส่ว่นตัวัดี�วยภายในโครีงกิารีมี

     เพียง 18 หุ้ลงั

มูลค่าโครงการ   468 ล�านบาท่

จำานวนยูนิติ   18 หุ้ลงั

ราคาข้ายเฉล่�ย   26.00 ล�านบาท่ตั่อย้นิตั

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย  นกัิธุ์ร้ีกิิจและผู้้�บริีหุ้ารีรีะดีบัส่ง้จากิกิร้ีงเท่พชีั �นในและชีั �นกิลางฝั�งตัะวนัออกิ กิำาลงัส่รี�างครีอบครัีว 

    หุ้รืีอมีครีอบครัีวขึ้นาดีเลก็ิ มีความตั�องกิารีบ�านหุ้ร้ีในท่ำาเลที่�เขึ้�าออกิเมืองงา่ย
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แผูนท่�ติั�งบริเวณโครงการ

SUVARNABHUMI 
AIRPORT

CITY
THONGLOR BANGNA / CITYEKKAMAI

UNPARALLELED  LOCATION  

FOR  BUILDING

A  SUCCESSFUL  FAMILY
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CHER งามวงศ์วาน - ประชื่าชื่่�น         
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ผูังบริเวณโครงการ

ท่�ติั�ง    ซอยดีวงมณี์ ตัำาบลบางเขึ้น อำาเภอเมือง จังหุ้วัดีนนท่บ้รีี

สถานะ    อย้่รีะหุ้ว่างก่ิอส่รี� างและขึ้าย

เน่�อท่�โครงการ   23-1-41.6 ไร่ี

ลักษัณะโครงการ  ท่าวน�โฮม 2 ชีั �น

จุดำเด่ำนข้องโครงการ  - กิารีเดิีนท่างส่ะดีวกิ ใกิล�ถืนนส่ายหุ้ลกัิท่ั �งถืนนติัวานนท่� งามวงศ�วาน และรัีตันาธิุ์เบศรี� เชืี�อมตัอ่ 

    ท่างพิเศษศรีีรัีชี ใกิล�โครีงกิารีรีถืไฟฟ�าส่ายส่ีมว่งส่ถืานีแยกิตัิวานนท่�เพียง 2 กิิโลเมตัรี เดีินท่าง 

    เขึ้�าออกิใจกิลางเมืองไดี�รีวดีเร็ีวท่ั �งท่างรีถืยนตั�ท่ั �งรีถืไฟฟ�า และใกิล�หุ้�างส่รีรีพส่ินค�าชีั �นนำา

    - กิารีเลือกิส่รีรีวสั่ดีก่้ิอส่รี� างบ�านดี�วยคณ้์ภาพมาตัรีฐานจากิงานก่ิอส่รี� างดี�วยอิฐมอญแดีงที่� 

    แขึ้็งแรีง 

ลักษัณะเฉพาะ   - มีส่ิ�งอำานวยความส่ะดีวกิครีบครัีน ท่ั �งส่วนส่าธุ์ารีณ์ะ ฟิตัเนส่วิวพาโนรีาม่า ส่รีะวา่ยนำ �า และ 

    รีะบบรัีกิษาความปีลอดีภยัตัลอดี 24 ชีั�วโมง ควบคม้กิารีเขึ้�าออกิดี�วยรีะบบ Easy Pass

    - มีแบบบ�านผู้ส่ม 2 แบบ (4 หุ้�องนอน 2 ที่�จอดีรีถื และ 3 หุ้�องนอน 1 ที่�จอดีรีถื) ที่�รีองรัีบลก้ิค�า 

    ที่�ความตั�องกิารีตัา่งกินัอย่างลงตัวั

มูลค่าโครงการ   936 ล�านบาท่

จำานวนยูนิติ   260 หุ้ลงั

ราคาข้ายเฉล่�ย   3.60 ล�านบาท่ตั่อย้นิตั

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย  1. คนแถืวนนท่บรี้ีที่�มีความตั�องกิารีบ�านแนวรีาบ

    2. คนกิร้ีงเท่พชีั �นในและชีั �นกิลางฝั�งเหุ้นือที่�มีความตั�องกิารีบ�านแนวรีาบที่�เดีนิท่างเขึ้�าเมืองงา่ย
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แผูนท่�ติั�งบริเวณโครงการ
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CHER สุข้สวัสดิำ� - พุทธบูชื่า
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ผูังบริเวณโครงการ

ท่�ติั�ง    ซอยพ้ท่ธุ์บ้ชีา 40 แขึ้วงบางมดี เขึ้ตัท่้่งคร้ี กิร้ีงเท่พมหุ้านครี

 สถานะ    อย้่รีะหุ้ว่างก่ิอส่รี� างและขึ้าย

เน่�อท่�โครงการ   20-2-9.6 ไร่ี

ลักษัณะโครงการ  ท่าวน�โฮม 2 ชีั �น 2 ร้ีปีแบบ

จุดำเด่ำนข้องโครงการ  -  ท่ำาเลที่�ตัั �ง ที่�ส่ะดีวกิส่บาย อย้่ ใกิล� มหุ้าวิท่ยาลัยเท่คโนโลยีพรีะจอมเกิล� าธุ์นบ้ รีี  

    (ม.บางมดี)     

    - เดีินท่างส่ะดีวกิท่้กิเส่�นท่าง ใกิล�ถืนนส่ายหุ้ลักิท่ั �งถืนนส่้ขึ้ส่วัส่ดีิ� ถืนนพ้ท่ธุ์บ้ชีา ถืนน 

    ปีรีะชีาอ้ทิ่ศ และถืนนพรีะรีาม 2 เชืี�อมตั่อท่างพิเศษเฉลิมมหุ้านครีและวงแหุ้วน 

    อต้ัส่าหุ้กิรีรีม ที่�ใชี� เดีินท่างเขึ้�าส่้่ใจกิลางเมืองไดี�ในเวลาไม่ถื้ง 20 นาที่ ใกิล�ซ้ปีเปีอรี�มารี� เก็ิตั 

    และหุ้�างส่รีรีพส่ินค�าชีั �นนำาใกิล�ส่วนส่าธุ์ารีณ์ะขึ้นาดีใหุ้ญ่

ลักษัณะเฉพาะ   - วัส่ดี้ก่ิอส่รี� างที่�แข็ึ้งแรีงดี�วยกิารีก่ิอส่รี� างดี�วยอิฐมอญแดีงท่ั �งหุ้ลัง

    - ส่ิ�งอำานวยความส่ะดีวกิครีบครัีน ปีรีะกิอบดี� วยส่วนส่าธุ์ารีณ์ะ ฟิตัเนส่วิวพาโนรีาม่า  

    ส่รีะว่ายนำ �า และรีะบบรัีกิษาความปีลอดีภัย 24 ชีั�วโมง

    - แบบบ�านที่�หุ้ลากิหุ้ลาย ท่ั �งแบบบ�านผู้ส่ม 2 แบบ (4 หุ้�องนอน 2 ที่�จอดีรีถื และ 3 หุ้�องนอน 

    1 ที่�จอดีรีถื) ที่�รีองรัีบล้กิค�าที่�ความตั�องกิารีตั่างกิันอย่างลงตััว

มูลค่าโครงการ   816 ล�านบาท่

จำานวนยูนิติ   240 หุ้ลงั

ราคาข้ายเฉล่�ย   3.40 ล�านบาท่ตั่อย้นิตั

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย  กิล้่มคนที่�อาศัยอย้่ในพื �นที่�ใกิล� เคียง ที่�ตั� องกิารีซื �อบ� านหุ้ลังที่� 2 ใหุ้� ล้กิหุ้ลานอย้่อาศัย  

    ปีรีะกิอบดี�วย 

    1. คนท่�องถิื�นกิร้ีงเท่พฝั�งธุ์นบ้รีีตัะวนัออกิเฉียงใตั� ที่�มีความตั�องกิารีบ�านแนวรีาบขึ้นาดีเล็กิ

    2. คนกิร้ีงเท่พชีั �นในและชีั �นกิลางฝั�งใตั�ที่�มีความตั�องกิารีบ�านแนวรีาบที่�เดีินท่างเขึ้�าออกิเมือง 

    งา่ย
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แผูนท่�ติั�งบริเวณโครงการ
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CHER บางขุ้นนนท์
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ผูังบริเวณโครงการ

ท่�ติั�ง    ถืนนบางขึ้้นนนท่� แขึ้วงบางขึ้้นนนท่� เขึ้ตับางกิอกิน�อย กิร้ีงเท่พมหุ้านครี

สถานะ    อย้่รีะหุ้ว่างก่ิอส่รี� างและขึ้าย

เน่�อท่�โครงการ   19-2-56 ไร่ี

ลักษัณะโครงการ  ท่าวน�โฮม 2 ชีั �น 3 ชีั �น

จุดำเด่ำนข้องโครงการ  - โครีงกิารีบ�านแนวรีาบหุ้น้�งเดีียวในยา่นบางขึ้น้นนท่� ออกิแบบส่ไตัล� Modern – Nordic Hybrid 

     พรี� อมพื �นที่�ส่ว่นกิลางร่ีมรืี�นใน Concept “บางขึ้น้นนท่� Vibe”

    - ท่ำาเลที่�ตัั �งที่�ส่ะดีวกิส่บาย อย้ใ่กิล�มหุ้าวิท่ยาลยัธุ์รีรีมศาส่ตัรี� และมหุ้าวิท่ยาลยัศลิปีากิรี และ 

    ใกิล�หุ้� างส่รีรีพส่ินค�าชีั �นนำา ไดี�แก่ิ เซ็นท่รัีลปิี�นเกิล�า เมเจอรี�ซีนีเพล็กิซ� เซ็นท่รัีลปิี�นเกิล�า, 

    ตัลาดีบางขึ้น้นนท่�, ตัลาดีวงัหุ้ลงั, โรีงพยาบาลยนัฮี ==และโรีงพยาบาลศิริีรีาชี 

    - เดีนิท่างส่ะดีวกิท่ก้ิเส่�นท่าง ใกิล�ถืนนส่ายหุ้ลกัิท่ั �งถืนนบรีมรีาชีชีนนี ถืนนจรัีญส่นิท่วงศ� และ 

    ถืนนส่ริิีนธุ์รี และอย้ใ่กิล�กิบัส่ถืานีรีถืไฟฟ�าบางขึ้น้นนท่�

    - เชืี�อมตัอ่ท่างพิเศษเฉลมิมหุ้านครีและวงแหุ้วนอต้ัส่าหุ้กิรีรีม ที่�ใชี� เดีินท่างเขึ้�าส่้ใ่จกิลางเมือง 

    ไดี�ในเวลาไม่ถื้ง 20 นาที่ ใกิล�ซ้ปีเปีอรี�มารี�เก็ิตัและหุ้�างส่รีรีพส่ินค�าชีั �นนำาใกิล�ส่วนส่าธุ์ารีณ์ะ 

    ขึ้นาดีใหุ้ญ่

ลักษัณะเฉพาะ   - วสั่ดีก่้ิอส่รี� างที่�แข็ึ้งแรีงดี�วยกิารีก่ิอส่รี� างดี�วยอิฐมอญแดีงท่ั �งหุ้ลงั 

    - ส่ิ�งอำานวยความส่ะดีวกิครีบครัีน ปีรีะกิอบดี�วยส่วนส่าธุ์ารีณ์ะ ฟิตัเนส่วิวพาโนรีามา่ ส่รีะวา่ยนำ �า 

    และรีะบบรัีกิษาความปีลอดีภยั 24 ชีั�วโมง

    - แบบบ�านที่�หุ้ลากิหุ้ลาย ท่ั �งท่าวน�โฮม 2 ชีั �น 2 ร้ีปีแบบ และท่าวน�โฮม 3 ชีั �น ที่�รีองรัีบลก้ิค�า 

    ที่�ความตั�องกิารีตัา่งกินัอย่างลงตัวั

มูลค่าโครงการ   841 ล�านบาท่

จำานวนยูนิติ   196 หุ้ลงั

ราคาข้ายเฉล่�ย   4.29 ล�านบาท่ตั่อย้นิตั

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย  กิล้่มคนที่�อาศัยอย้่ในพื �นที่�ใกิล� เคียง ที่�ตั� องกิารีซื �อบ� านหุ้ลังที่� 2 ใหุ้� ล้กิหุ้ลานอย้่อาศัย  

    ปีรีะกิอบดี�วย

    1. คนท่�องถิื�นกิร้ีงเท่พฝั�งธุ์นบรี้ีที่�มีความตั�องกิารีบ�านแนวรีาบขึ้นาดีเลก็ิ

    2. คนกิร้ีงเท่พชีั �นในและชีั �นกิลางฝั�งพรีะนครีดี�านตัะวนัตักิที่�มีความตั�องกิารีบ�านแนวรีาบที่�เดีนิ 

    ท่างเขึ้�าออกิเมืองงา่ย

    3. คนนนท่บรี้ีฝั�งใตั�ที่�มีความตั�องกิารีบ�านแนวรีาบ
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แผูนท่�ติั�งบริเวณโครงการ
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โครงการในอนาคติ

 ณ วันท่� 31 ธันวาคม 2564 บริษััทฯ ม่โครงการในอนาคติ 3 แห่ง ท่�อยู่ระหว่างการพัฒนา โดำยม่รายละเอ่ยดำดำังน่�

1. โครงการ CHERENE กรุงเทพกร่ฑ์า – ร่มเกล้า
 บริีษัท่ฯ อย้่รีะหุ้ว่างกิารีพฒันาโครีงกิารี Cherene กิร้ีงเท่พกิรีีฑ์า – ร่ีมเกิล�า ซ้�งไดี� มีกิารีซื �อที่�ดีิน พฒันารีะบบส่าธุ์ารีณ์้ปีโภค 

และก่ิอส่รี� างบ�านแล�วบางส่่วน โดียมีรีายละเอียดีโครีงกิารี ดีังนี �

ท่�ติั�ง    ถืนนร่ีมเกิล�า เขึ้ตัลาดีกิรีะบัง กิร้ีงเท่พมหุ้านครี

สถานะ    อย้่รีะหุ้ว่างกิารีพฒันาส่าธุ์ารีณ์้ปีโภคและก่ิอส่รี� างบ�าน

เน่�อท่�โครงการ   20 ไร่ี 1 งาน 91.4 ตัารีางวา

มูลค่าโครงการ   ปีรีะมาณ์ 648 ล�านบาท่

ประเภทบ้าน   บ�านเดีี�ยว ลักษัณะเฉพาะ

จำานวนยูนิติ   ปีรีะมาณ์ 83 ยนิ้ตั

ราคาข้ายเฉล่�ย   ปีรีะมาณ์ 6.7 - 8.9 ล�านบาท่ตัอ่ยนิ้ตั   

จุดำเด่ำนข้องโครงการ  โครีงกิารีบ�านเดีี�ยว ตัดิีถืนนใหุ้ญ่ 6 เลน ใกิล�ส่นามบิน เชืี�อมตัอ่ถืนนหุ้ลกัิขึ้องกิร้ีงเท่พตัะวนัออกิ 

    หุ้ลากิหุ้ลายเส่�นท่าง เดีินท่างเขึ้� าออกิเมืองส่ะดีวกิ มีพื �นที่�ส่่วนกิลางขึ้นาดีใหุ้ญ่ พรี� อม 

    Jogging track และ Bike lane และถืนนหุ้ลกัิภายในโครีงกิารี หุ้รืีอ “main runway” อนัเป็ีน 

    เอกิลกัิษณ์�

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย  1. ครีอบครัีวใหุ้ม่ที่�ตั� องกิารีแยกิจากิครีอบครัีวหุ้ลักิและตั� องกิารีบ� านเดีี�ยวในท่ำาเลที่� 

    เดีินท่างเขึ้�าออกิเมืองส่ะดีวกิจากิรีวดีเร็ีวฝั�งกิร้ีงเท่พตัะวนัออกิ และ 2. เจ�าขึ้องธุ์ร้ีกิิจ SMEและ

    นกัิบินพาณิ์ชีย�ในฝั�งกิร้ีงเท่พตัะวนัออกิ

ระยะเวลาการก่อสร้าง  ส่ิงหุ้าคม 2563 – ธุ์ันวาคม 2567

ชื่่วงท่�เริ�มเปิดำข้าย  ปีรีะมาณ์ไตัรีมาส่ 3 ปีี 2565

ท่�ติั�ง    ถืนนรีาชีพฤกิษ�  – นนท่บ้รีี 1 อำาเภอเมือง จังหุ้วัดีนนท่บ้รีี

สถานะ    ท่ำาส่ญัญาจะซื �อจะขึ้ายที่�ดีิน และวางเงินมดัีจำาคา่ซื �อที่�ดีินแล�ว คาดีวา่จะโอนกิรีรีมส่ิท่ธิุ์�ที่�ดีิน 

    ปีรีะมาณ์ ไตัรีมาส่ 1 ปีี 2565

เน่�อท่�โครงการ   41 ไร่ี 0 งาน 10.3 ตัารีางวา

มูลค่าโครงการ   ปีรีะมาณ์ 1,845 ล�านบาท่

ประเภทบ้าน   บ�านเดีี�ยว บ�านแฝดี และท่าวน�โฮม 2 ชีั �นลักษัณะเฉพาะ

จำานวนยูนิติ   ปีรีะมาณ์ 298 ยนิ้ตั 

2. โครงการ CHEREA VICINITY ราชื่พฤกษ์ั - เจษัฎาบดิำนทร์
 บริีษัท่ฯ อย้่รีะหุ้ว่างกิารีพัฒนาโครีงกิารี CHEREA VICINITY รีาชีพฤกิษ�  – เจษฎาบดีินท่รี�  ซ้�งไดี� มีกิารีท่ำาส่ัญญาจะซื �อจะ

ขึ้ายที่�ดีิน และวางมัดีจำาค่าซื �อที่�ดีินแล�ว โดียมีรีายละเอียดีโครีงกิารี ดีังนี �
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ราคาข้ายเฉล่�ย   ปีรีะมาณ์ 4.5 -10.5 ล�านบาท่ตั่อย้นิตั 

ระยะเวลาการก่อสร้าง  แผู้นกิารีก่ิอส่รี� าง ตัั �งแตัพ่ฤศจิกิายน 2565 – พฤษภาคม 2569

ชื่่วงท่�เริ�มเปิดำข้าย  ปีรีะมาณ์ไตัรีมาส่ 1 ปีี 2566

3. โครงการ CHER ราชื่พฤกษ์ั - พระราม 5
 บริีษัท่ฯ อย้่รีะหุ้ว่างกิารีพัฒนาโครีงกิารี Cher รีาชีพฤกิษ�  - พรีะรีาม 5 ซ้�งไดี� มีกิารีท่ำาส่ัญญาจะซื �อจะขึ้ายที่�ดีิน และวาง

มัดีจำาค่าซื �อที่�ดีินแล�ว โดียมีรีายละเอียดีโครีงกิารี ดีังนี �

ท่�ติั�ง    ซอยบางกิรีวย-ไท่รีน�อย 25 ตัำาบลบางส่ีท่อง อำาเภอบางกิรีวย จังหุ้วัดีนนท่บ้รีี

สถานะ    ท่ำาส่ัญญาจะซื �อจะขึ้ายและวางเงินมัดีจำาเรีียบรี� อยแล� ว คาดีว่าจะโอนกิรีรีมส่ิท่ธิุ์� ที่�ดีิน 

    ปีรีะมาณ์ไตัรีมาส่ 4 ปีี 2565

พ่� นท่�โครงการ   12 ไร่ี 2 งาน 47.8 ตัารีางวา

มูลค่าโครงการ   ปีรีะมาณ์ 552 ล�านบาท่ลักษัณะเฉพาะ

ประเภทบ้าน   ท่าวน�โฮม 2 ชีั �น และท่าวน�โฮม 3 ชีั �น 

จำานวนยูนิติ   ปีรีะมาณ์ 138 ยนิ้ตั   

ราคาข้ายเฉล่�ย   ปีรีะมาณ์ 3.5 – 4.5 ล�านบาท่ตัอ่ยนิ้ตั

ระยะเวลาการก่อสร้าง  แผู้นกิารีก่ิอส่รี� าง ตัั �งแตั ่มีนาคม 2566 - ธุ์นัวาคม 2567กิ

ชื่่วงท่�เริ�มเปิดำข้าย  ปีรีะมาณ์ไตัรีมาส่ 4 ปีี 2566

การวิจัย์และพัีฒนา
 บริีษัท่ฯ ใหุ้�ความส่ำาคญัในกิารีวิจยัและพฒันาผู้ลิตัภณั์ฑ์�เป็ีนอย่างมากิ โดียฝ่ายกิารีตัลาดีและกิารีขึ้ายขึ้องบริีษัท่ฯ จะท่ำากิารี

ศก้ิษาและวิเครีาะหุ้�ขึ้�อมล้ภาวะอต้ัส่าหุ้กิรีรีมและวิจยัตัลาดีอยา่งส่มำ�าเส่มอ เพื�อใหุ้�ท่รีาบถืง้กิารีเปีลี�ยนแปีลงขึ้องภาวะอต้ัส่าหุ้กิรีรีม ส่ภาวะ

ตัลาดีและกิารีแขึ้่งขึ้นัในปัีจจบ้นัและแนวโน�มในอนาคตั ขึ้�อมล้โครีงกิารีค้แ่ขึ้ง่ กิล้ม่ลก้ิค�าเปี�าหุ้มาย ความตั�องกิารีขึ้องผู้้�บริีโภค และความเป็ีน

ไปีไดี�ขึ้องโครีงกิารี นอกิจากินี � หุ้นว่ยงานวิจยัตัลาดีขึ้องบริีษัท่ฯ จะท่ำากิารีลงส่ำารีวจพื �นที่�เปี�าหุ้มายจริีง รีวมท่ั �งเก็ิบขึ้�อมล้ความตั�องกิารีและ

พง้พอใจขึ้องลก้ิค�า เพื�อนำามาเป็ีนขึ้�อมล้ปีรีะกิอบในกิารีปีรัีบปีร้ีงผู้ลติัภณั์ฑ์�ใหุ้�ตัอบโจท่ย�และส่อดีคล�องกิบัความตั�องกิารีขึ้องลก้ิค�า เพื�อใหุ้�

ส่ามารีถืตัอบส่นองตัอ่ความตั�องกิารีที่�เปีลี�ยนแปีลงไปี และส่รี� างความพง้พอใจแก่ิกิล้ม่ลก้ิค�าเปี�าหุ้มายขึ้องบริีษัท่ฯ ไดี�อย่างดีีที่�ส่ด้ี โดียมี

ตัวัอย่างกิารีวิจยัและพฒันาผู้ลิตัภณั์ฑ์� ดีงัตัอ่ไปีนี � 

 1. กิารีพฒันาและออกิแบบบ�านที่�ท่นัส่มยัดี�วยรีะบบส่มารี�ท่โฮม (Smart Home) ที่�ส่ามารีถืควบคม้อป้ีกิรีณ์� และรีะบบภายในบ�าน 

ผู้า่นแอพพลเิคชีั�นบนมือถืือเพื�อใหุ้�ส่อดีคล�องกิบัไลฟ� ส่ไตัล�ขึ้องลก้ิค�าในปัีจจบ้นั รีวมถืง้ส่รี�างความส่ะดีวกิส่บายและความปีลอดีภยัส่ำาหุ้รัีบผู้้�อาศยั

 2. กิารีพฒันารีะบบบริีหุ้ารีนิตัิบค้คลบ�านจดัีส่รีรีแบบ Smart Community ที่�ชีว่ยใหุ้�ลก้ิบ�านส่ามารีถืจดัีกิารีกิารีซอ่มแซมบ�านหุ้รืีอ

แจ�งปัีญหุ้าตัา่งๆ ไดี�ผู้า่นแอพพลเิคชีั�นบนโท่รีศพัท่�มือถืือ

 3. กิารีศก้ิษาและพฒันาผู้ลติัภณั์ฑ์� โดียกิารีนำาเท่คโนโลยีกิารีก่ิอส่รี� างแบบใหุ้มม่าใชี�  เพื�อใหุ้�บริีษัท่ฯ ส่ามารีถืบริีหุ้ารีจดัีกิารีกิารี

ก่ิอส่รี� างและบริีหุ้ารีจดัีกิารีตั�นท่น้ไดี�มีปีรีะส่ิท่ธิุ์ภาพมากิยิ�งขึ้้ �น และเพื�อส่รี� างผู้ลิตัภณั์ฑ์�บ�านขึ้องบริีษัท่ฯ ใหุ้�มีความแตักิตัา่งและส่ามารีถื

แขึ้ง่ขึ้นัไดี� โดียคำานง้ถืง้ผู้ลกิรีะท่บตัอ่ส่ิ�งแวดีล�อม จากิกิารีเลอืกิวสั่ดีที้่�เป็ีนมิตัรีกิบัส่ิ�งแวดีล�อม และส่อดีคล�องกิบัความตั�องกิารีขึ้องกิล้ม่ลก้ิค�า

เปี�าหุ้มายในแตัล่ะโครีงกิารี 

 ท่ั �งนี � บริีษัท่ฯ ไมไ่ดี�มีกิารีกิำาหุ้นดีงบลงท่น้ดี�านวิจยัและพฒันา และกิารีวิจยัและพฒันาจะอย้ภ่ายใตั�กิารีดีำาเนินงานขึ้องฝ่ายงาน

ตัา่งๆ ที่�เกีิ�ยวขึ้�อง บริีษัท่ฯ จง้ไมมี่กิารีแยกิคา่ใชี�จา่ยวิจยัและพฒันาออกิจากิคา่ใชี�จา่ยรีวมขึ้องบริีษัท่ฯ
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2) การติลาดำและการแข้่งข้ัน
(ก) การทำาการติลาดำข้องบริษััทท่�สำาคัญ
กลยุทธ์ในการแข้่งข้ันข้องบริษััทฯ
• กลยุทธ์ทางดำ้าน branding
 บริีษัท่ฯ ใหุ้�ความส่ำาคญักิบักิารีส่รี�างแบรีนดี� ใหุ้�แขึ้ง็แกิร่ีง 

แตักิตั่าง และยั�งยืน เพื�อส่รี� างความไดี�เปีรีียบท่างกิารีแขึ้่งขึ้นัใน

รีะยะยาว ดี�วยกิลยท้่ธุ์� Brand Say & Brand Do ใหุ้�บริีษัท่ฯ มี

บค้ลากิรีที่�คิดีและท่ำางานไปีในทิ่ศท่างเดีียวกินัท่ั �งองค�กิรี รีวมถื้ง

มีกิารีส่ื�อส่ารีดี�านแบรีนดี�อยา่งตัอ่เนื�องใหุ้�บค้ลากิรีภายในบริีษัท่ฯ 

และกิล้ม่เปี�าหุ้มายภายนอกิบริีษัท่ฯ โดียบริีษัท่ฯ ไดี�ตัั �งที่มงานดีแ้ล

งาน Branding และ Corporate Communication โดียเฉพาะ เพื�อ

บริีหุ้ารีงบปีรีะมาณ์และร่ีวมงานกิบับริีษัท่ชีั �นนำาดี�านกิารีส่ำารีวจ

ตัลาดีและบริีษัท่ชีั �นนำาดี� านกิารีส่รี� างแบรีนดี�เพื�อส่รี� างแบรีนดี� 

Peace & Living และแบรีนดี�โครีงกิารีตัา่งๆ ขึ้องบริีษัท่ฯ ใหุ้�เขึ้�า

กิบัตัวัตันขึ้องบริีษัท่ฯ เป็ีนที่�ร้ี� จกัิ ชืี�นชีม และเป็ีนที่�ส่นใจขึ้องกิล้ม่

เปี�าหุ้มาย รีวมถืง้เป็ีนแบรีนดี�ที่�ตัอบโจท่ย�คณ้์คา่ขึ้องส่งัคมยค้ใหุ้ม่

• กลยุทธ์ทางดำ้านผูลิติภัณฑ์์
 บริีษัท่ฯ พฒันาโครีงกิารีที่�อย้อ่าศยัแนวรีาบ มีผู้ลติัภณั์ฑ์�

ปีรีะเภท่ บ�านเดีี�ยว บ�านแฝดี และท่าวน�โฮม แบบใหุ้ม่ๆ อย่าง

ตั่อเนื�อง เพื�อรีองรัีบความตั�องกิารีขึ้องกิล้่มลก้ิค�าไดี�หุ้ลากิหุ้ลาย 

segment โดียฝ่ายกิารีตัลาดีและฝ่ายพฒันาผู้ลติัภณั์ฑ์�ขึ้องบริีษัท่ฯ 

ท่ำากิารีส่ำารีวจความตั�องกิารีซื �อและกิารีแขึ้ง่ขึ้นัในตัลาดี (Demand 

& Supply) เพื�อเลือกิพฒันาโครีงกิารีในท่ำาเลที่�มีศกัิยภาพ และ

วิเครีาะหุ้�พฤตัิกิรีรีมกิล้ม่ลก้ิค�าเปี�าหุ้มายในพื �นที่�ก่ิอนกิารีซื �อที่�ดีิน

และพฒันาโครีงกิารี เพื�อพฒันาโครีงกิารีใหุ้�ส่อดีคล�องกิบัความ

ตั�องกิารีขึ้องลก้ิค�าที่�แตักิตั่างกินัในแตั่ละ segment และแตั่ละ

พื �นที่� บริีษัท่ฯ ใหุ้�ความส่ำาคญักิบักิารีออกิแบบบ�านใหุ้�มีพื �นที่�ใชี�ส่อย

และรีายละเอียดีกิารีออกิแบบที่�รีองรัีบกิารีอย้่อาศยัในปัีจจ้บนั

และอนาคตั รีวมถื้งกิารีออกิแบบที่�คำาน้งถื้งความตั�องกิารีขึ้อง 

ผู้้�บริีโภคที่�เปีลี�ยนแปีลงอยา่งรีวดีเร็ีวในปัีจจบ้นั เพื�อส่ามารีถืพฒันา

ผู้ลิตัภัณ์ฑ์�ใหุ้� ไดี�ตัรีงความตั�องกิารีผู้้�บริีโภค ส่รี� างจ้ดีตั่างใหุ้�กิับ

บ�านและโครีงกิารี  นอกิจากินี �ยงัใหุ้�ความส่ำาคญักิบักิารีออกิแบบ

พื �นที่�ส่ว่นกิลางดี�วยกิารีวางคอนเซป็ีตั�ขึ้องโครีงกิารีที่�ชีดัีเจน ส่รี� าง

เอกิลกัิษณ์�เฉพาะขึ้องโครีงกิารี และพฒันากิารีออกิแบบภมิ้ท่ศัน�ใหุ้�

ส่อดีคล�องกินั โดียมีพื �นที่�ส่ว่นกิลางที่�รีองรัีบความตั�องกิารีที่�หุ้ลากิ

หุ้ลายขึ้องลก้ิบ�านในโครีงกิารี

 ในดี�านโครีงส่รี� างบ�าน บริีษัท่ฯ ผู้ส่มผู้ส่านเท่คโนโลยี

กิารีก่ิอส่รี� างท่ั �งแบบผู้นงัโครีงส่รี� าง Precast concrete และแบบ

ดีั �งเดีิม (Conventional) บริีษัท่ฯ มีกิารีคดัีเลือกิวสั่ดีก่้ิอส่รี� างที่�มี

คณ้์ภาพไดี�รัีบกิารีรัีบรีองตัามมาตัรีฐาน รีวมท่ั �งมี ผู้้�จดัีกิารีโครีงกิารี 

(Project Manager) วิศวกิรีโครีงกิารี (Project Engineer) วิศวกิรี

ส่นาม (Site Engineer) ผู้้�ควบคม้งาน (Foreman) และผู้้�ควบคม้

ค้ณ์ภาพงานก่ิอส่รี� างที่�คอยควบค้มขึ้ั �นตัอนกิารีก่ิอส่รี� างอย่าง

ละเอียดี และรีายงานความคืบหุ้น�าตัอ่ผู้้�บริีหุ้ารีรีายส่ปัีดีาหุ้� โดีย

มีกิารีตัรีวจค้ณ์ภาพบ�านท่ั �งหุ้มดี 5 ขึ้ั �นตัอนตัามมาตัรีฐานขึ้อง 

บริีษัท่ฯ ไดี�แก่ิ กิารีตัรีวจงานก่ิอนฉาบ กิารีตัรีวจรีะบบส่ข้ึ้าภิบาล

ก่ิอนปิีดีฝ�าเพดีาน กิารีตัรีวจภายใน กิารีตัรีวจภายนอกิ และกิารี

ตัรีวจงานก่ิอนส่่งมอบ เพื�อจะไดี�ส่่งมอบบ�านที่�มีค้ณ์ภาพงาน

ก่ิอส่รี� างที่�ส่้งใหุ้�กิับลก้ิค�า และเมื�อตัรีวจค้ณ์ภาพบ�านเรีียบรี� อย

แล�ว จะใหุ้� ฝ่ายธุ์้รีกิารีโครีงกิารีดีำาเนินกิารีตัามขึ้ั �นตัอนส่่งมอบ

บ�านใหุ้�ลก้ิค�า นอกิจากินี �บริีษัท่ฯ มีกิารีจดัีตัั �งนิตัิบค้คลรีวมท่ั �งโอน

นิตับิค้คลใหุ้�แก่ิลก้ิบ�านเพื�อความส่ะดีวกิขึ้องลก้ิบ�าน ตัลอดีจนกิารี

ใหุ้�บริีกิารีหุ้ลงักิารีขึ้ายโดียมีปีรีะกินัโครีงส่รี� างบ�านเป็ีนเวลา 5 ปีี 

และปีรีะกินักิารีก่ิอส่รี� างบ�านใหุ้�แก่ิลก้ิค�าเป็ีนเวลา 1 ปีี หุ้ลงักิารี

โอนขึ้ายบ�านใหุ้�แก่ิลก้ิบ�าน

• กลยุทธ์ทางดำ้านราคา
 บริีษัท่ฯ ใชี� วิธีุ์กิารีกิำาหุ้นดีรีาคาดี�วยแนวคิดีที่�ดีินท่ก้ิผืู้น

มีผืู้นเดีียวบนโลกิ มีเอกิลกัิษณ์�เฉพาะตัวั ผู้ลติัซำ �าไมไ่ดี�ในกิำาหุ้นดี

รีาคาตัั �งขึ้ายโดียคำานง้ถืง้ปัีจจยัแวดีล�อม ไดี�แก่ิ ตั�นท่น้ ท่ำาเลและ

ส่ภาพแวดีล�อมรีายแปีลง ศกัิยภาพโครีงกิารี ส่ภาพกิารีแขึ้่งขึ้นั 

ส่ภาพเศรีษฐกิิจ แนวโน�มรีาคาที่�ดีนิ และอตััรีากิำาไรีขึ้ั �นตั�นที่�เหุ้มาะ

ส่มส่ำาหุ้รัีบอต้ัส่าหุ้กิรีรีมพฒันาอส่งัหุ้าริีมท่รัีพย�เพื�ออย้อ่าศยั (Resi-

dential real estate industry) ที่�ส่อดีคล�องกิบัความส่ามารีถืในกิารี

ซื �อขึ้องลก้ิค�า และท่ำาใหุ้�บริีษัท่ฯ ส่ามารีถืปิีดีกิารีขึ้ายภายในรีะยะ

เวลาตัามแผู้นขึ้องโครีงกิารี โดียบริีษัท่ฯ จะคดัีส่รีรีที่�ดีนิในท่ำาเลที่�มี

ศกัิยภาพในดี�าน ท่ำาเลที่�ตัั �ง ขึ้นาดีที่�ดีนิ และรีาคาที่�ดีนิ โดียบริีษัท่ฯ 

จะมีกิารีศก้ิษาความเป็ีนไปีไดี�โครีงกิารี (Feasibility) เพื�อนำามา

พิจารีณ์าในกิารีซื �อที่�ดีนิเพื�อใหุ้�ไดี�รีาคาที่�เหุ้มาะส่ม และเป็ีนรีาคา

ที่�ส่ามารีถืพฒันาโครีงกิารีและแขึ้่งขึ้นัไดี�  ท่ำาใหุ้�ส่ามารีถืตัั �งรีาคา

ขึ้ายไดี�เหุ้มาะส่ม ท่ั �งนี �ขึ้้ �นอย้ก่ิบัส่ภาวะเศรีษฐกิิจและนโยบายดี�าน

อส่งัหุ้าริีมท่รัีพย�ขึ้องภาครัีฐปีรีะกิอบดี�วย
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• กลยุทธ์ทางด้ำานส่�อสารการติลาดำและส่งเสริม 
การข้าย
 บริีษัท่ฯ มีกิารีท่ำาวิจยัตัลาดี (Market research) โดีย

ละเอียดี เพื�อวางกิลยท้่ธุ์�ท่างดี�านกิารีตัลาดีตัั �งแตัก่ิารีซื �อที่�ดีนิ กิารี

พฒันาส่ินค�า จนถื้งงานขึ้าย เพื�อใหุ้�ตัรีงกิล้่มลก้ิค�าเปี�าหุ้มายที่�

กิำาหุ้นดี โดียในกิารีท่ำากิารีตัลาดีเพื�อกิารีขึ้าย ฝ่ายกิารีตัลาดีเลอืกิ

ใชี�ส่ื�อโฆษณ์าใหุ้�เหุ้มาะส่มกิบักิล้ม่เปี�าหุ้มายที่�ตั�องกิารีจะท่ำากิารี

ส่ื�อส่ารี พรี�อมตัดิีตัามปีรีะส่ทิ่ธิุ์ภาพเพื�อปีรัีบงานกิารีตัลาดีอยา่งตัอ่

เนื�อง และยงัมีกิารีติัดีตัามค้แ่ขึ้ง่อยา่งใกิล�ชิีดีเพื�อปีรัีบเปีลี�ยนโปีรีโมชีั�น 

ในกิารีเลือกิใชี�ส่ื�อโฆษณ์าท่ก้ิชี่วงเวลา เพื�อแย่งชิีงส่่วนแบ่งกิารี

ตัลาดีไดี�ท่นั นอกิจากินี �บริีษัท่ฯ ยงัเลือกิใชี�  Marketing-Sales 

funnel model ในกิารีบริีหุ้ารีงานกิารีตัลาดีเพื�อใหุ้�โครีงกิารีขึ้อง

บริีษัท่เป็ีนที่�ร้ี� จกัิ เป็ีนที่�ส่นใจ และไดี� เปีรีียบกิารีแขึ้่งขึ้นั ภายใตั�

งบปีรีะมาณ์ที่�เหุ้มาะส่มและแตักิตั่างกิันไปีตัามแตั่ละชี่วงขึ้อง

โครีงกิารีและส่ถืานกิารีณ์�ตัลาดี โดียบริีษัท่ฯ จะใชี�  promotional 

campaign ท่ั �งในร้ีปีแบบ ณ์ จด้ีขึ้าย และร้ีปีแบบกิารีส่ื�อส่ารีวง

กิว�างเฉพาะเมื�อมีความจำาเป็ีนเท่า่นั �น เพื�อรัีกิษารีะดีบัอตััรีากิำาไรี

ขึ้ั �นตั�นที่�ดีีและเหุ้มาะส่มกิบัศกัิยภาพโครีงกิารี

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
 กิล้่มล้กิค� าเปี�าหุ้มายขึ้องบริีษัท่ฯ เป็ีนกิล้่มล้กิค� า

ชีาวไท่ยที่�เป็ีนคนกิร้ีงเท่พและปีริีมณ์ฑ์ล หุ้รืีอผู้้� ที่�ย� ายถิื�นฐาน

มาท่ำางานในกิร้ีงเท่พและปีริีมณ์ฑ์ล ที่�มีความตั�องกิารีส่รี� าง

ครีอบครัีวใหุ้ม่หุ้รืีอตั�องกิารีแยกิออกิจากิครีอบครัีวใหุ้ญ่ โดีย

ตั�องกิารีที่�อย้่อาศยัแนวรีาบที่�มีพื �นที่�ใชี�ส่อยส่ง้ เดีินท่างเขึ้�าออกิ

ใจกิลางเมืองไดี�ส่ะดีวกิ มีส่งัคมและส่ภาพแวดีล�อมที่�ดีี มีความ

เป็ีนส่่วนตััว ในรีาคาที่�เหุ้มาะส่ม โดียมีรีายไดี� เฉลี�ย 20,000 

บาท่ขึ้้ �นไปี โดียเป็ีนกิล้่มที่�ตั�องกิารีซื �ออส่งัหุ้าริีมท่รัีพย�เพื�อที่�อย้่

อาศยั (Real demand) ไม่ใชี่ซื �อเพื�อเก็ิงกิำาไรี ท่ั �งนี �ส่ามารีถืแบ่ง

กิล้่มล้กิค�าเปี�าหุ้มายตัามแบรีนดี�ส่ินค�า ไดี�ดีังนี �

โครงการ

CHER

CORDIZ

THE GLAMOR

CHERENE

CHEREA VICINITY

กลุ่่�มลูุ่กค้าเป้้าหมาย	

กิล้ม่ลก้ิค�ารีายไดี�ปีานกิลาง ที่�มีรีายไดี� เฉลี�ย 30,000 บาท่ขึ้้ �นไปี วยัท่ำางานอาย ้ 25 - 55 ปีี 

ตั�องกิารีส่รี� างครีอบครัีวใหุ้มหุ่้รืีอตั�องกิารีแยกิออกิจากิครีอบครัีวใหุ้ญ่ และตั�องกิารีที่�อย้อ่าศยั

ใหุ้มที่่�ส่ามารีถืเดีนิท่างท่างเขึ้�าออกิเมืองไดี�ส่ะดีวกิ

กิล้ม่ลก้ิค�ารีายไดี�เฉลี�ย 70,000 บาท่ขึ้้ �นไปี วยัท่ำางานอายป้ีรีะมาณ์ 30 - 55 ปีี เป็ีนพนกัิงาน

บริีษัท่หุ้รืีอเจ�าขึ้องธุ์้รีกิิจขึ้นาดีกิลางและขึ้นาดีย่อม(SME) ตั�องกิารีส่รี� างครีอบครัีวใหุ้ม่ขึ้นาดี

เลก็ิที่�ตั�องกิารีบ�านแนวรีาบพื �นที่�ใชี�ส่อยส่ง้ เดีนิท่างเขึ้�าออกิใจกิลางเมืองไดี�ส่ะดีวกิ

กิล้ม่ลก้ิค�ารีายไดี�เฉลี�ย 70,000 บาท่ขึ้้ �นไปี วยัท่ำางานอายป้ีรีะมาณ์ 30 - 55 ปีี เป็ีนพนกัิงาน

บริีษัท่หุ้รืีอเจ�าขึ้องธุ์้รีกิิจขึ้นาดีกิลางและขึ้นาดีย่อม(SME) ตั�องกิารีส่รี� างครีอบครัีวใหุ้ม่ขึ้นาดี

เลก็ิที่�ตั�องกิารีบ�านแนวรีาบพื �นที่�ใชี�ส่อยส่ง้ เดีนิท่างเขึ้�าออกิใจกิลางเมืองไดี�ส่ะดีวกิ

กิล้ม่ลก้ิค�ารีายไดี�เฉลี�ย 70,000 – 200,000 บาท่ตัอ่เดืีอนขึ้้ �นไปี วยัท่ำางานอายป้ีรีะมาณ์ 30 - 55 

ปีี เป็ีนพนกัิงานบริีษัท่ เจ�าขึ้องธุ์ร้ีกิิจขึ้นาดีกิลางและขึ้นาดียอ่ม(SME) ตั�องกิารีส่รี� างครีอบครัีว

ใหุ้มข่ึ้นาดีเลก็ิที่�ตั�องกิารีบ�านแนวรีาบ

กิล้ม่ลก้ิค�ารีายไดี�เฉลี�ย 70,000 – 200,000 บาท่ตัอ่เดืีอนขึ้้ �นไปี วยัท่ำางานอายป้ีรีะมาณ์ 30 - 55 

ปีี เป็ีนพนกัิงานบริีษัท่ เจ�าขึ้องธุ์ร้ีกิิจขึ้นาดีกิลางและขึ้นาดียอ่ม(SME) ตั�องกิารีส่รี� างครีอบครัีว

ใหุ้มข่ึ้นาดีเลก็ิที่�ตั�องกิารีบ�านแนวรีาบ
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การจัดำจำาหน่ายและชื่่องทางการจำาหน่าย
 บริีษัท่ฯ จดัีจำาหุ้น่ายอส่งัหุ้าริีมท่รัีพย�ดี�วยที่มขึ้ายขึ้อง 

บริีษัท่ฯ โดียมีชี่องท่างกิารีจัดีจำาหุ้น่ายผู้ลิตัภัณ์ฑ์�โดียตัรีงผู้่าน

พนกัิงานขึ้ายขึ้องบริีษัท่ฯ ที่�ปีรีะจำาอย้่ที่�ส่ำานกัิงานขึ้ายขึ้องแตั่ละ

โครีงกิารี โดียปีกิตัแิล�วไมมี่กิารีขึ้ายผู้า่นตัวัแท่นขึ้าย (Agent) ที่�เป็ีน

บค้คลภายนอกิ และมีบ�านตัวัอย่างใหุ้�ลก้ิค�าเขึ้�าชีม ดี�วยที่มงาน

ขึ้ายที่�มีความร้ี� ความเชีี�ยวชีาญ ซ้�งจะส่ามารีถือธิุ์บายรีายละเอียดี

ขึ้องโครีงกิารี ส่รี� างความปีรีะท่บัใจและจง้ใจลก้ิค�าไดี�เป็ีนอยา่งดีี 

นอกิจากินี � บริีษัท่ฯ ยงัมีกิารีตัอบแท่นพนกัิงานขึ้ายดี�วยกิารีใหุ้�คา่

นายหุ้น�าภายใตั�นโยบายที่�กิำาหุ้นดีไว� เพื�อเป็ีนแรีงจง้ใจแก่ิพนกัิงาน

ขึ้าย เชี่น คา่นายหุ้น�าส่ำาหุ้รัีบกิารีขึ้ายบ�านแตัล่ะหุ้ลงัในโครีงกิารี 

กิารีใหุ้�รีางวลักิารีขึ้ายพิเศษแตัล่ะไตัรีมาส่เมื�อมียอดีขึ้ายถืง้ที่�ตัาม

จำานวนหุ้ลงัที่�กิำาหุ้นดีไว� ตัามกิรีอบงบปีรีะมาณ์เงินรีางวลักิารีขึ้าย

พิเศษ และแนวโนวโน�มเศรีษฐกิิจตัามความเหุ้มาะส่ม

 บริีษัท่ฯ ยงัมีชี่องท่างกิารีจำาหุ้น่ายผู้่านส่ื�ออินเตัอรี�เน็ตั 

โดียมี Website: http://www.peaceandliving.co.th ที่�ลก้ิค�า

ส่ามารีถืกิรีอกิขึ้�อมล้ในแบบฟอรี�มตัดิีตัอ่ โดียใส่ข่ึ้�อมล้รีายละเอียดี

ที่�ตั�องกิารีท่รีาบ โดียบริีษัท่ฯ จะมีพนกัิงานติัดีตัอ่กิลบั หุ้รืีอส่ามารีถื

ส่อบถืามขึ้�อมล้เพิ�มเตัิมผู้า่น Facebook: www.facebook.com/

peaceandliving หุ้รืีอ Instagram หุ้รืีอ Line Official Account หุ้รืีอ 

Google Ads หุ้รืีอท่างโท่รีศพัท่�ที่�เบอรี�ส่ำานกัิงานขึ้าย รีวมถืง้มีกิารี

ปีรัีบตัวัท่างดี�านกิารีท่ำากิารีตัลาดีออนไลน�อยา่งรีวดีเร็ีวในชีอ่งท่าง

ใหุ้ม่ๆ  เชีน่ Tiktok เนื�องจากิเป็ีนชีอ่งท่างที่�กิล้ม่ผู้้�บริีโภค Gen Z มี

กิารีใชี�งานแพลตัฟอรี�มนี �อยา่งมาในปัีจจบ้นั นอกิจากินี � บริีษัท่ฯ ยงั

มีกิารีจดัีจำาหุ้นา่ยผู้า่นชีอ่งท่างอื�นๆ เชีน่ กิารีตัั �งจด้ีปีรีะชีาส่มัพนัธุ์�

แส่ดีงภาพตัวัอย่างโครีงกิารีที่�หุ้�างส่รีรีพส่ินค�า และปี�ายโฆษณ์า

ปีรีะชีาส่มัพนัธุ์�ตัา่งๆ บริีเวณ์ใกิล�โครีงกิารี แผู้่นพบั กิารีใชี�รีถืแหุ้ ่

รีวมถืง้ส่ื�อชีอ่งท่าง SMS อีกิดี�วย

 ส่ำาหุ้รัีบชี่องท่างในกิารีชีำารีะเงิน ล้กิค�าส่ามารีถืชีำารีะ

เงินคา่จองซื �อและคา่ท่ำาส่ญัญาจะซื �อจะขึ้ายเป็ีนเงินส่ดีผู้่านหุ้น�า

โครีงกิารี โอนเงินผู้า่นชีอ่งท่าง online เช็ีค หุ้รืีอใบนำาฝากิเงิน (Pay 

in slip) ก็ิไดี� โดียในปัีจจบ้นั บริีษัท่ฯ ยงัไมมี่นโยบายเรืี�องกิารีชีำารีะ

เงินผู้า่นส่กิล้เงินดีิจิตัอล (Cryptocurrency) ในรีะยะเวลาอนัใกิล�

นี � แตัอ่ยา่งไรีก็ิดีีบริีษัท่ฯ ไดี�ศก้ิษาในเรืี�องดีงักิลา่วเพื�อใหุ้�พรี� อมตัอ่

กิารีใชี�งาน หุ้ากิตัลาดีตัอบส่นองในเรืี�องนี �มากิขึ้้ �น

 (ข้) สภาพการแข้่งข้ัน
ภาวะการแข้่งข้ัน
 ปัีจจ้บนั อ้ตัส่าหุ้กิรีรีมอส่งัหุ้าริีมท่รัีพย�แนวรีาบมีกิารี

แขึ้ง่ขึ้นัที่�ส่ง้จากิผู้้�ปีรีะกิอบกิารีหุ้ลายรีาย ซ้�งปัีจจยัหุ้ลกัิที่�ลก้ิค�าใหุ้�

ความส่ำาคญัไดี�แก่ิ ท่ำาเลที่�ตัั �ง รีาคา ร้ีปีแบบบ�าน ส่ิ�งอำานวยความ

ส่ะดีวกิในโครีงกิารี ความปีลอดีภยัภายในโครีงกิารี นวตัักิรีรีม

ใหุ้ม่ๆ  ขึ้องบ�าน ส่นิเชืี�อที่�อย้อ่าศยั brand และความนา่เชืี�อถืือขึ้อง

เจ�าขึ้องโครีงกิารี โดียบริีษัท่พฒันาอส่งัหุ้าริีมท่รัีพย�ที่�มีโครีงกิารีตัั �ง

อย้ใ่นท่ำาเลที่�ตัั �งบริีเวณ์เดีียวกินักิบัโครีงกิารีขึ้องบริีษัท่ฯ ณ์ วนัที่� 31 

ธุ์นัวาคม 2564 มีรีายละเอียดีดีงันี � 

อุดำมสุข้
Cordiz at Udomsuk

ทำาเลท่�ติั�ง / 
โครงการข้อง PEACE

คู่่�แข�งหลััก

• Shizen Pattanakarn 32 

โดียบริีษัท่ ภาพฒัน� พรีอพเพอรี�ตีั � จำากิดัี

• Estara Haven Pattanakarn 20 

โดียบริีษัท่ อีส่เท่อรี�น ส่ตัารี�  เรีียล เอส่เตัท่ 

จำากิดัี (มหุ้าชีน)

• Q Prime ส่ข้ึ้ม้วิท่ 77

โดียบริีษัท่ ควอลตีิั �เฮ�าส่� จำากิดัี(มหุ้าชีน)

คู่่�แข�งรอง

• Patio Rama9 – Pattanakarn 

• โครีงกิารีที่�ตัอบโจท่ย�ล้กิค�าที่�ตั�องกิารีบ�านแนวรีาบ

ท่ำาเลใกิล�เมืองบนถืนนส่ข้ึ้ม้วิท่ (CBD) ที่�รีายล�อมดี�วย

รี� านอาหุ้ารี และใกิล�หุ้� างส่รีรีพส่ินค� ามากิมาย เชี่น 

เซ็นท่รัีลบางนา ซีคอนส่แควรี�  ศรีีนคริีนท่รี�  โครีงกิารี

แบงค�คอกิมอลล� ใกิล�รีถืไฟฟ�าท่ั �งรีถืไฟฟ�าเส่�นสี่เหุ้ลือง-

ศรีีนคริีนท่รี� และรีถืไฟฟ�าส่ายส่ีเขีึ้ยว-ส่ข้ึ้ม้วิท่ และใกิล�

ท่างดี่วน เพื�อเดีินท่างเขึ้� าเมืองไดี� โดียง่าย และมีส่ิ�ง

อำานวยความส่ะดีวกิครีบครัีน

• ปัีจจบ้นัโครีงกิารีบ�านแนวรีาบท่ำาเลกิลางเมืองรีาคา

ขึ้ยับตััวส่้งขึ้้ �นมากิ และโครีงกิารีในบริีเวณ์ใกิล� เคียง

โครงการข้องผูู้ประกอบการรายอ่�น จุดำเดำ่นข้องโครงการ
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ส่ว่นใหุ้ญ่จะเป็ีนคอนโดีแนวรีถืไฟฟ�าที่�มีรีาคาส่ง้ขึ้้ �น โดีย

เมื�อเปีรีียบเที่ยบรีาคาตั่อตัารีางเมตัรีแล�วโครีงกิารีขึ้อง 

บริีษัท่ฯ มีความค้�มคา่ในกิารีซื �อส่ง้ 

• โครีงกิารีมีงานโครีงส่รี� างบ� านจากิอิฐมอญแดีงที่�

ส่ามารีถืรีองรัีบกิารีปีรัีบเปีลี�ยนฟังกิ�ชีนัขึ้องผู้้�อย้่อาศยั

ไดี�อยา่งดีี และเน�นใชี�วสั่ดีที้่�มีคณ้์ภาพ 

• กิารีออกิแบบท่าวน�โฮมที่�เน�นพื �นที่�ใชี�ส่อยกิว่า 200 

ตัรี.ม. และเน�นความส่ง้โปีร่ีงขึ้องบ�าน อีกิท่ั �งยงัมีฟังกิ�ชีนั

ครีบ ปีรีะกิอบดี�วย 3 หุ้�องนอนพรี�อมหุ้�องนำ �าส่ว่นตัวัท่ก้ิ

หุ้�อง 

• มีกิารีจดัีส่รีรีพื �นที่�ส่่วนกิลางที่�เน�นพื �นที่�ส่ีเขีึ้ยว รีอบ

โครีงกิารี มีส่วนส่่วนกิลาง ส่รีะว่ายนำ �ารีะบบเกิลือที่�

รีองรัีบส่ำาหุ้รัีบท่้กิคนในครีอบครัีว มีกิารีแบ่งส่ัดีส่่วน 

ส่รีะเดี็กิและส่รีะผู้้� ใหุ้ญ่ มีฟิตัเนส่ที่�ลงอ้ปีกิรีณ์�ไว� ใหุ้�  

ครีบครัีนรีองรัีบกิารีใชี�งานอยา่งแท่�จริีง

• กิารีคมนาคมส่ะดีวกิท่ั �งขึ้นส่่งส่าธุ์ารีณ์ะ และถืนน 

ส่ายหุ้ลักิ ใกิล�กิับรีถืไฟฟ�าส่ายสี่นำ �าเงิน (หุ้ัวลำาโพง-

บางแค) และส่ายส่ีเขีึ้ยว (ส่ีลม) ที่�ส่ามารีถืเขึ้�าถืง้ส่าท่รี-

ส่ีลมเพียง 30 นาที่

• บริีเวณ์โครีงกิารีรีายล�อมไปีดี� วยส่ิ�งอำานวยความ

ส่ะดีวกิหุ้ลายแหุ้่งท่ั �งหุ้�างส่รีรีพส่ินค�า ไดี�แก่ิ Seacon 

บางแค, Central พรีะรีาม 2 และ The Mall บางแค  

โรีงพยาบาล โรีงเรีียน และมหุ้าวิท่ยาลยั 

• กิารีออกิแบบฟังกิ�ชีั�นบ�านที่�เน�นพื �นที่�ใชี�ส่อยที่�กิว�าง 

โปีร่ีง ไมอ่ด้ีอดัีแก่ิผู้้�อย้อ่าศยั 

โครีงกิารีกิอ่ส่รี� างดี�วยอิฐมอญแดีงท่ั �งหุ้ลงั เหุ้มาะส่ำาหุ้รัีบ

ผู้้� ที่�ตั�องกิารีปีรัีบฟังกิ�ชีั�นภายในไดี�ตัามตั�องกิารี

• ส่่วนกิลางเน�นพื �นที่�ส่ีเขีึ้ยวขึ้นาดีใหุ้ญ่พรี� อมส่รีะว่าย

นำ �าขึ้นาดีใหุ้ญ่

อุดำมสุข้
Cordiz at Udomsuk

วงแหวน-สาทร
Cher วงแหวน-สาทร

ทำาเลท่�ติั�ง / 
โครงการข้อง PEACE

โครงการข้องผูู้ประกอบการรายอ่�น จุดำเดำ่นข้องโครงการ

โดียบริีษัท่ พฤกิษา เรีียลเอส่เตัท่ จำากิัดี 

(มหุ้าชีน)

• PHUMi Sukhumvit 77 

โดียบริีษัท่ แน�ปี เรีียลเอส่เตัท่ จำากิดัี

• Altitude Prove Rama 9 

โดียบริีษัท่ อลัตัิจด้ี ดีีเวลลอปีเม�นท่� จำากิดัี

คู่่�แข�งหลััก

• Golden Town ส่าท่รี 

โดียบริีษัท่ แผู้่นดีินท่อง พร็ีอพเพอรี� ตีั �  

ดีีเวลลอปีเม�นท่� จำากิดัี (มหุ้าชีน)

• J Grand ส่าท่รี-กิลัปีพฤกิษ� 

โดียบริีษัท่ เจ.เอส่.พี. พร็ีอพเพอรี� ตีั � จำากิัดี 

(มหุ้าชีน)

• Siri Place กิลัปีพฤกิษ� - ส่าท่รี 

โดียบริีษัท่ แส่นส่ริิี จำากิดัี (มหุ้าชีน)

• Casa City กิลัปีพฤกิษ� - ส่าท่รี 

โดียบริีษัท่ ควอลตีิั � เฮ�าส่� จำากิดัี (มหุ้าชีน)

คู่่�แข�งรอง

• Gusto เพชีรีเกิษม 69 - กิาญจนาภิเษกิ 

โดียบริีษัท่ กิสั่โตั� วิลเลจ จำากิดัี

• Mews เพชีรีเกิษม 69 

โดียบริีษัท่ ชีนนัธุ์รี ดีีเวลลอปีเม�นท่� กิร้ี�ปี จำากิดัี

• Modi Villa เพชีรีเกิษม 69 

โดียบริีษัท่ พร็ีอพเพอรี� ตีั � เพอรี� เฟค จำากิัดี 
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• เดีินท่างส่ะดีวกิ ใกิล� กิับถืนนส่ายหุ้ลักิท่ั �งถืนน

ส่ข้ึ้าภิบาล 5 ถืนนวชัีรีพล ถืนนเพิ�มส่ิน เขึ้ตัส่ายไหุ้ม 

ถืนนรีามอินท่รีา และถืนนพหุ้ลโยธิุ์น ส่ามารีถืเดีินท่าง

เขึ้�าเมืองไดี�ง่ายโดียใชี�ท่างดี่วนรีามอินท่รีา-อาจณ์รีงค� 

และถืนนกิาญจนาภิเษกิ และยงัส่ามารีถืเชืี�อมตั่อเขึ้�า

เมืองดี�วยรีถืไฟฟ�า 2 ส่าย ท่ั �งส่ายส่ีเขีึ้ยวและส่ายส่ีชีมพ ้

• บริีเวณ์โครีงกิารีรีายล�อมดี�วยชี้มชีนและหุ้�างส่รีรีพ

ส่ินค�าชีั �นนำามากิมาย เช่ีน Central Eastville, Plear-

nary Mall, Big C ส่ข้ึ้าภิบาล5, Foodland รีามอินท่รีา, 

CDC และยงัใกิล�กิบัตัลาดีออเงิน ตัลาดีวงศกิรี ตัลาดี

ถืนอมมิตัรี และตัลาดียิ�งเจริีญ นอกิจากินี �ยังอย้่ใกิล�

โรีงเรีียน มหุ้าวิท่ยาลยัและโรีงพยาบาลชีั �นนำา 

• กิารีออกิแบบท่าวน�โฮม 2 ชีั �น ที่�เน�นใหุ้�บ�านส่ง้โปีร่ีง 

พื �นที่�ใชี�ส่อยขึ้นาดีใหุ้ญ่เมื�อเที่ยบกิบัโครีงกิารีอื�นๆ ใน

รีะแวกิใกิล�เคียง

• โครีงกิารีก่ิอส่รี� างดี�วยอิฐมอญแดีงท่ั �งหุ้ลงั ตัอบโจท่ย�

ส่ำาหุ้รัีบผู้้� ที่�ตั�องกิารีปีรัีบฟังกิ�ชีั�นภายในไดี�ตัามตั�องกิารี

ทำาเลท่�ติั�ง / 
โครงการข้อง PEACE

โครงการข้องผูู้ประกอบการรายอ่�น จุดำเดำ่นข้องโครงการ

(มหุ้าชีน)

• Verve1 เพชีรีเกิษม 81 

• Verve2 เพชีรีเกิษม 81 

โดียบริีษัท่ เอส่ซี แอส่เส่ท่ คอรี�ปีอเรีชีั�น จำากิดัี 

(มหุ้าชีน)

คู่่�แข�งหลััก

• Grande Pleno วชัีรีพล-ส่ข้ึ้าภิบาล 5 

• Pleno พหุ้ลโยธิุ์น - วชัีรีพล 2 

• Pleno พหุ้ลโยธิุ์น 54/1 

โดียบริีษัท่ เอพี (ไท่ยแลนดี�) จำากิดัี (มหุ้าชีน) 

• คาซา่ซตีิั � วชัีรีพล - เพิ�มส่นิ 2 

โดียบริีษัท่ ควอลตีิั � เฮ�าส่� จำากิดัี (มหุ้าชีน)

• BRITANIA ส่ายไหุ้ม 

โดียบริีษัท่ ออริีจิ �น พร็ีอพเพอรี�ตีั � จำากิดัี (มหุ้าชีน)

คู่่�แข�งรอง

• บ�านกิลางเมือง วชัีรีพล 

โดียบริีษัท่ เอพี (ไท่ยแลนดี�) จำากิดัี (มหุ้าชีน) 

• โกิลเดี�นท่าวน� พหุ้ลโยธิุ์น - ส่ะพานใหุ้ม ่

โดียบริีษัท่ แผู้่นดีินท่อง พร็ีอพเพอรี� ตีั �  

ดีีเวลลอปีเม�นท่� จำากิดัี (มหุ้าชีน)

• เอเวอรี�ซตีิั � รีามอินท่รีา - ท่างดีว่นจตัโ้ชีตั ิ

โดียบริีษัท่ เอเวอรี�ซตีิั � ดีีเวลลอปีเม�นท่� จำากิดัี

• Lio วชัีรีพล - ส่ายไหุ้ม 

โดียบริีษัท่ ลลลิ พร็ีอพเพอรี�ตีั � จำากิดัี (มหุ้าชีน)

• พฤกิษาวิลล� พหุ้ลโยธิุ์น - รีามอินท่รีา 

โดียบริีษัท่ พฤกิษา เรีียลเอส่เตัท่ จำากิัดี 

(มหุ้าชีน)

• Eternity Town Primrose วชัีรีพล 

โดียบริีษัท่ ท่รัีพย�ส่ถืาพรี จำากิดัี

วัชื่รพล
Cher วัชื่รพล

เอกมัย-ประดำิษัฐ์์มนูธรรม
The Glamor

คู่่�แข�งหลััก

• The Gentry เอกิมยั - ลาดีพรี� าว 

โดียบริีษัท่ เอส่ซี แอส่เส่ท่ คอรี�ปีอเรีชีั�น จำากิดัี 

(มหุ้าชีน)

• ท่ำาเลที่�ตัั �งโครีงกิารีมีศกัิยภาพส่ง้ โครีงกิารีตัั �งอย้ใ่นซอย

ปีรีะดีิษฐ�มนธุ้์รีรีมซอย 10 และหุ้่างจากิปีากิซอยเพียง 

300 เมตัรี และซอยขึ้องโครีงกิารีเชืี�อมกิับลาดีพรี� าว 

81 จ้งส่ามารีถืเขึ้�า - ออกิไดี�ท่างถืนนลาดีพรี� าวไดี� อีกิ 
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ทำาเลท่�ติั�ง / 
โครงการข้อง PEACE

โครงการข้องผูู้ประกอบการรายอ่�น จุดำเดำ่นข้องโครงการ

• บ�านกิลางเมือง CLASSE 

โดียบริีษัท่ เอพี (ไท่ยแลนดี�) จำากิดัี (มหุ้าชีน)

• The Primary V (kaset – nawamin) 

โดียบริีษัท่ กิร้ีงเท่พพฒันา ซีเอม็เอส่ จำากิดัี

คู่่�แข�งรอง

• VIVE โดียบริีษัท่ แลนดี�แอนดี�เฮ�าส่� จำากิดัี 

(มหุ้าชีน)

• The City Ekkamai - Ladprao 

โดียบริีษัท่ เอพี (ไท่ยแลนดี�) จำากิดัี (มหุ้าชีน)

• Private Nirvana Residence North-East 

โดียบริีษัท่ ไพรีเวท่ เนอวานา จำากิดัี

• Artale เกิษตัรี - นวมินท่รี� 

• Artale พฒันากิารี – ท่องหุ้ลอ่ 

โดียบริีษัท่ อนนัดีา ดีีเวลลอปีเม�นท่� จำากิดัี

คู่่�แข�งหลััก

• Golden Town 2 งามวงศ�วาน-ปีรีะชีาชืี�น 

โดียบริีษัท่ แผู้่นดีินท่อง พร็ีอพเพอรี� ตีั � ดีี

เวลลอปีเม�นท่� จำากิดัี (มหุ้าชีน)

ค้แ่ขึ้ง่รีอง

• The Metro งามวงศ�วาน 

โดียบริีษัท่ พร็ีอพเพอรี� ตีั � เพอรี� เฟค จำากิัดี 

(มหุ้าชีน)

• Vasana Ngamwongwan 

โดียบริีษัท่ พีพี แอซเซท็่ ดีีเวลลอปีเม�นท่� จำากิดัี

เส่�นท่าง และส่ามารีถืเดีินท่างเขึ้� า CBD (ส่้ขึ้้มวิท่-

เอกิมยั-ท่องหุ้ล่อ) ไดี�ง่ายจากิท่างพิเศษฉลองรัีชี และ

โครีงกิารียงัรีายล�อมดี�วยหุ้�างส่รีรีพส่นิค�า เชี่น Central 

Festival Eastville, The Crystal, Crystal Design  

Center, HomePro, Lotus, Big C Supercenter

• โครีงกิารีเลือกิใชี�วัส่ดี้อย่างพิถีืพิถืันในท่้กิส่่วนขึ้อง

บ�าน โดียคำานง้ถืง้งานออกิแบบที่�รีองรัีบ lifestyle ขึ้องกิล้ม่ 

เปี�าหุ้มาย และความส่วยงามแก่ิผู้้�อย้อ่าศยั ซ้�งท่ำาใหุ้�ผู้้�บริีโภค

ส่ามารีถืส่มัผู้สั่ไดี�ถืง้ความใส่ใ่จในท่ก้ิรีายละเอียดี

• โครีงกิารีไดี� รัีบรีางวลัชีนะเลิศปีรีะเภท่งานออกิแบบ

ที่�อย้่อาศัยแนวรีาบจากิ PropertyGuru Thailand 

Property Awards ครัี �งที่� 16 ในหุ้มวดี Best Housing 

Architectural Design (Bangkok) 2021

• โครีงกิารีเป็ีนโครีงกิารีที่�มีบ�านจำานวนท่ั �งหุ้มดีเพียง 18 

หุ้ลงั ท่ำาใหุ้�ผู้้�อย้อ่าศยัไดี� รัีบความเป็ีนส่ว่นตัวัส่ง้ เหุ้มาะ

แก่ิกิารีพกัิอาศยัที่�ส่งบใจกิลางเมืองโครีงกิารี

• ส่ิ�งอำานวยความส่ะดีวกิครีบครัีน ท่ั �งคลบัเฮ�าส่� และ

ฟิตัเนส่ที่�เปิีดีกิว�างรัีบวิวส่วนภายในโครีงกิารี และเป็ีน 

Pool villa ท่ก้ิหุ้ลงั 

• โครีงกิารีมีความโดีดีเดีน่ดี�านท่ำาเลอยา่งมากิ โดียตัั �งอย้่

ในซอยดีวงมณี์ซ้�งเป็ีนซอยที่�เชืี�อมเขึ้�า - ออกิไดี�หุ้ลายท่าง 

ท่ั �งท่างดีว่นศรีีรัีชีเพื�อเขึ้�าและออกิเมืองงา่ย และใกิล�ถืนน

งามวงศ�วาน ถืนนกิร้ีงเท่พ-นนท่บรี้ี ถืนนตัวิานนท่� และ

ถืนนรัีตันาธิุ์เบศรี� และยงัใกิล�รีถืไฟฟ�าส่ายส่ีม่วงส่ถืานี

แยกิตัวิานนท่�เพียง 1.6 กิิโลเมตัรี และใกิล�กิบัเดีอะมอลล�

งามฯ อีกิเชีน่กินั

• โครีงกิารีก่ิอส่รี� างดี�วยอิฐมอญแดีงท่ั �งหุ้ลงั ตัอบโจท่ย�

ส่ำาหุ้รัีบผู้้� ที่�ตั�องกิารีปีรัีบฟังกิ�ชีั�นภายในไดี�ตัามตั�องกิารี

• ส่ิ�งอำานวยความส่ะดีวกิในโครีงกิารีครีบครัีน คลบัเฮ�าส่� 

ส่รีะว่ายนำ �าวิวส่วน พรี� อมพื �นที่�พกัิผู้่อนริีมส่รีะ มีหุ้�อง

ฟิตัเนส่วิวพาโนรีามา่ ส่วนส่าธุ์ารีณ์ะขึ้นาดีใหุ้ญ่ พรี�อม

ส่นามเดีก็ิเลน่

เอกมัย-ประดำิษัฐ์์มนูธรรม
The Glamor

งามวงศ์วาน-ประชื่าชื่่�น
Cher งามวงศ์วาน - 
ประชื่าชื่่�น
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ทำาเลท่�ติั�ง / 
โครงการข้อง PEACE

โครงการข้องผูู้ประกอบการรายอ่�น จุดำเดำ่นข้องโครงการ

• โครีงกิารีจะตัั �งอย้่ในซอยพ้ท่ธุ์บ้ชีา 40 ซ้�งเดีินท่าง

ส่ะดีวกิ ใกิล�กิบัถืนนส่ข้ึ้ส่วสั่ดีิ� ถืนนปีรีะชีาอท้่ศิ และถืนน

พรีะรีาม 2 และยงัใกิล�ท่างพิเศษเฉลิมมหุ้านครี และ

วงแหุ้วนอต้ัส่าหุ้กิรีรีม ที่�ใชี� เดีินท่างเขึ้�าส่้่ใจกิลางเมือง

ไดี�เพียง 15-20 นาที่ 

• บริีเวณ์รีอบโครีงกิารีมีรี� านอาหุ้ารีหุ้ลากิหุ้ลาย และใกิล�

ส่วนส่าธุ์ารีณ์ะขึ้นาดีใหุ้ญ่

• ส่ิ�งอำานวยความส่ะดีวกิภายในโครีงกิารีมีครีบครัีน 

ท่ั �งคลบัเฮ�าส่� ส่รีะวา่ยนำ �ารีะบบเกิลือ ส่รีะเดีก็ิ หุ้�องออกิ

กิำาลงักิาย ส่วนส่ว่นกิลางขึ้นาดีใหุ้ญ่ และส่นามเดีก็ิเลน่ 

• โครีงกิารีจะตัั �งอย้ใ่นซอยบางขึ้น้นนท่� 29 ซ้�งเป็ีนท่าวน�

โฮมโครีงกิารีเดีียวบนถืนนบางขึ้น้นนท่� เป็ีนท่ำาเลที่�ดีีมากิ 

รีายล�อมดี�วยรี� านอาหุ้ารี พรี�อมกิารีเดีนิท่างที่�ส่ะดีวกิใน

หุ้ลากิหุ้ลายชีอ่งท่าง โดียเฉพาะจด้ี Interchange station 

ซ้�งเป็ีนจด้ีเชืี�อมตัอ่เชืี�อมตัอ่รีถืไฟฟ�าถืง้ 3 ส่ายส่ำาคญั ท่ั �ง

ส่ีนำ �าเงิน ส่ีส่�ม และส่ีแดีง ส่ถืานีบางขึ้น้นนท่� 

• มีส่ิ�งอำานวยความส่ะดีวกิมากิมาย โดียเฉพาะ

ศ้นย�กิารีค� า ไดี� แก่ิ Central ปิี� นเกิล� า The Circle 

รีาชีพฤกิษ� และ แมค็โครีจรัีญส่นิท่วงศ�

• มีส่ิ�งอำานวยความส่ะดีวกิภายในโครีงกิารีครีบครัีน 

ท่ั �งคลบัเฮ�าส่� ส่รีะวา่ยนำ �ารีะบบเกิลือ ส่รีะเดีก็ิ หุ้�องออกิ

กิำาลงักิาย หุ้�อง Kids room ส่วนส่ว่นกิลางขึ้นาดีใหุ้ญ่ 

และส่นามเดีก็ิเลน่ 

คู่่�แข�งหลััก

• Golden Town 3 

โดียบริีษัท่ แผู้่นดีินท่อง พร็ีอพเพอรี� ตีั �  

ดีีเวลลอปีเม�นท่� จำากิดัี (มหุ้าชีน)

• The Place พท้่ธุ์บช้ีา 36 

โดียบริีษัท่ อลชิีา กิร้ี�ปี จำากิดัี

• Ever city ส่ข้ึ้ส่วสั่ดีิ� - พท้่ธุ์บช้ีา 

โดียบริีษัท่ เอเวอรี�ซตีิั � ดีีเวลลอปีเม�นท่� จำากิดัี

• Unio Town ส่ข้ึ้ส่วสั่ดีิ� 30 

โดียบริีษัท่ เฮลกิิซ� จำากิดัี 

• Grand pleno ส่ข้ึ้ส่วสั่ดีิ�-พรีะรีาม 3 

• Pleno ส่าท่รี ส่ข้ึ้ส่วสั่ดีิ� 

• Pleno ส่ข้ึ้ส่วสั่ดีิ� 30 โครีง 2 

โดียบริีษัท่ เอพี (ไท่ยแลนดี�) จำากิดัี (มหุ้าชีน)

คู่่�แข�งรอง

• Pleno ส่้ขึ้ส่วัส่ดิี 70 โดียบริีษัท่ เอพี  

(ไท่ยแลนดี�) จำากิดัี (มหุ้าชีน)

คู่่�แข�งหลััก

• The Blisz ส่าท่รี - จรัีญ 35

• Golden Town ศิริีรีาชี

• The Thamm รีาชีพฤกิษ� ส่ริิีนธุ์รี

• Pleno ปิี�นเกิล�า-จรัีญ 3

• บ�านกิลางเมือง รีาชีพฤกิษ�

คู่่�แข�งรอง

• Ai รีาชีพฤกิษ� 

• Dream Pr iva รีาชีพฤกิษ� - ปิี� นเกิล� า-

กิาญจนาภิเษกิ 

• V compound รีาชีพฤกิษ� ปิี�นเกิล�า 

• บ�านลม้พินี ท่าวน�วิลล� รีาชีพฤกิษ�-ปิี�นเกิล�า

• ส่ริิี เพลส่ จรัีญ-ปิี�นเกิล�า

สุข้สวัสดำิ�-พุทธบูชื่า
Cher สุข้สวัสดำิ�-พุทธบูชื่า

บางขุ้นนท์ 
Cher บางขุ้นนนท์
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ภาวะอุติสาหกรรม
 ธุ์้รีกิิจอส่งัหุ้าริีมท่รัีพย�เป็ีนธุ์้รีกิิจที่�ไดี� รัีบผู้ลกิรีะท่บจากิ

ปัีจจยัดี�านเศรีษฐกิิจดี�านมหุ้ภาคเป็ีนหุ้ลกัิ ท่ั �งจากิผู้ลติัภณั์ฑ์�มวล

รีวมในปีรีะเท่ศ อัตัรีาดีอกิเบี �ย และนโยบายภาครัีฐ ล�วนเป็ีน

ปัีจจยัส่ำาคญัที่�ขึ้บัเคลื�อนธุ์้รีกิิจ โดียปัีจจยัตัา่งๆ ที่�ส่ง่ผู้ลตัอ่ธุ์้รีกิิจ

อส่งัหุ้าริีมท่รัีพย�มีรีายละเอียดี ดีงันี �

1. ภาพรวมเศรษัฐ์กิจไทย(1)

 ภาพรีวมเศรีษฐกิิจไท่ยในปีี 2564 ผู้ลิตัภณั์ฑ์�มวลรีวม

ในปีรีะเท่ศไท่ยมีกิารีขึ้ยายตัวัรี� อยละ 1.6 เที่ยบกิบักิารีลดีลงรี� อย

ละ 6.2 ในปีี 2563 โดียมล้คา่กิารีส่ง่ออกิส่นิค�า กิารีอป้ีโภคบริีโภค

ภาคเอกิชีน และกิารีลงท่น้รีวมเพิ�มขึ้้ �นรี� อยละ 18.8 รี� อยละ 0.3 

และรี� อยละ 3.4 ตัามลำาดีบั อตััรีาเงินเฟ�อท่ั�วไปีเฉลี�ยอย้ที่่�รี� อยละ 

1.2 และดีล้บญัชีีเดีนิส่ะพดัีขึ้าดีดีล้รี� อยละ 2.2 โดียคร้ี�งปีีแรีกิในปีี 

2564 เศรีษฐกิิจไท่ยมีกิารีขึ้ยายตัวัรี�อยละ 2.0 ซ้�งปีรัีบตัวัดีีขึ้้ �นจากิ

ปัีจจยัส่นบัส่นน้ที่�ส่ำาคญันั�นคือ กิารีลงท่น้ภาคเอกิชีนและกิารีส่ง่

ออกิส่ินค�าที่�ส่อดีคล�องกิบักิารีฟื�นตัวัขึ้องอป้ีส่งค�และรีาคาส่ินค�า

เกิษตัรีและอาหุ้ารีในตัลาดีโลกิ ท่วา่จากิกิารีแพร่ีรีะบาดีรีะลอกิใหุ้ม่

ในไตัรีมาส่ที่�ส่าม ท่ำาใหุ้�ปีรีะชีาชีนมีกิารีรีะมดัีรีะวงัพฤตักิิรีรีมกิารีใชี�

จา่ย ในขึ้ณ์ะที่�ภาครัีฐมีความจำาเป็ีนตั�องยกิรีะดีบัมาตัรีกิารีควบคม้

กิารีแพร่ีรีะบาดีขึ้องโรีคไวรัีส่โคโรีนา 2019 ส่ง่ผู้ลใหุ้�กิิจกิรีรีมท่าง

เศรีษฐกิิจและกิารีใชี�จ่ายภายในปีรีะเท่ศปีรัีบตัวัลดีลง โดียกิารี

ลงท่น้ภาคเอกิชีนมีกิารีขึ้ยายตัวัรี�อยละ 2.6 ชีะลอลงจากิกิารีขึ้ยาย

ตัวัรี�อยละ 9.2 ในไตัรีมาส่กิอ่นหุ้น�าตัามกิารีชีะลอตัวัขึ้องกิารีลงท่น้

ในหุ้มวดีเครืี�องจกัิรีเครืี�องมือและกิารีปีรัีบตัวัลดีลงอย่างตั่อเนื�อง

ขึ้องกิารีลงท่้นในหุ้มวดีกิ่อส่รี� าง ซ้�งส่อดีคล�องกิบักิารีลดีลงขึ้อง

พื �นที่�ไดี� รัีบอนญ้าตัก่ิอส่รี� างท่ั�วปีรีะเท่ศ และดีชัีนีกิารีจำาหุ้นา่ยวสั่ดี้

ก่ิอส่รี� างในปีรีะเท่ศรี�อยละ 5.5 และรี�อยละ 9.8 ตัอ่เนื�องจากิกิารีลดี

ลงรี�อยละ 9.4 และรี�อยละ 3.6 ในไตัรีมาส่ก่ิอนหุ้น�า ตัามลำาดีบั โดีย

มีส่าเหุ้ตัส้่่วนหุ้น้�งจากิกิารีปิีดีส่ถืานที่�ก่ิอส่รี� างในชี่วงปีลายเดืีอน

กิรีกิฎาคม 2564 ตัามกิารีรีะบาดีขึ้องไวรัีส่โคโรีนา 2019 ที่�ท่วีความ

ร้ีนแรีงมากิขึ้้ �น 

 ส่ำาหุ้รัีบเศรีษฐกิิจไท่ยในไตัรีมาส่ที่�ส่ี�นั �น ผู้ลติัภณั์ฑ์�มวล

รีวมในปีรีะเท่ศมีกิารีขึ้ยายตัวัรี�อยละ 1.9 จากิกิารีลดีลงรี�อยละ 0.2 

ในไตัรีมาส่กิอ่นหุ้น�า เป็ีนผู้ลจากิความตั�องกิารีส่นิค�าและบริีกิารีใน

ปีรีะเท่ศและตัา่งปีรีะเท่ศที่�ปีรัีบตัวัดีีขึ้้ �น ส่ถืานกิารีณ์�กิารีแพร่ีรีะบาดี

โรีคไวรัีส่โคโรีนา 2019 ที่�เริี�มคลี�คลาย ปีรีะกิอบกิบักิารีผู้อ่นคลาย

มาตัรีกิารีควบคม้กิารีแพร่ีรีะบาดีขึ้องโรีคไวรัีส่โคโรีนา 2019 และ

มาตัรีกิารีกิรีะตั้�นกิารีใชี�จ่ายและเพิ�มกิำาลงัซื �อใหุ้�แก่ิครัีวเรืีอนขึ้อง

รัีฐบาลอยา่งตัอ่เนื�อง โดียกิารีบริีโภคภาคเอกิชีนมีกิารีฟื�นตัวัจากิ

ไตัรีมาส่ก่ิอนหุ้น�ารี�อยละ 0.3 ในดี�านเครืี�องชีี �กิารีลงท่น้ภาคเอกิชีน

มีกิารีลดีลงรี� อยละ 0.9 จากิกิารีขึ้ยายตัวัรี� อยละ 2.6 ในไตัรีมาส่

ก่ิอนหุ้น�า โดียกิารีลงท่น้ท่ั �งในดี�านเครืี�องจกัิรีเครืี�องมือและดี�าน

กิารีก่ิอส่รี� างที่�ลดีลงรี� อยละ 0.9 และรี� อยละ 0.9 ตัามลำาดีบั ซ้�ง

กิารีที่�หุ้มวดีกิารีก่ิอส่รี� างลดีลงนั �นเป็ีนผู้ลจากิปัีจจยัส่ำาคญัไดี�แก่ิ 

กิารีลดีลงขึ้องกิารีก่ิอส่รี� างอื�นๆ โดียเฉพาะกิารีส่ิ �นส่ด้ีโครีงกิารี

ก่ิอส่รี� างรีถืไฟฟ�าส่ายส่ีเหุ้ลืองและส่ีชีมพ ้ ส่ำาหุ้รัีบในส่ว่นขึ้องกิารี

ก่ิอส่รี� างที่�อย้อ่าศยัมีกิารีปีรัีบตัวัดีีขึ้้ �นโดียขึ้ยายตัวัรี� อยละ 4.2 จากิ

กิารีลดีลงรี� อยละ 3.3 ในไตัรีมาส่ก่ิอนหุ้น�า เป็ีนผู้ลมาจากิพื �นที่�ขึ้อ

อนญ้าตัก่ิอส่รี� างที่�อย้อ่าศยัในท่ก้ิปีรีะเภท่นั �นมีกิารีขึ้ยายตัวัท่ั �งใน

เขึ้ตักิร้ีงเท่พฯ และปีริีมณ์ฑ์ล เขึ้ตัเท่ศบาล และเขึ้ตั อบตั.

2. แนวโน้มเศรษัฐ์กิจไทยในอนาคติ
 แนวโน�มเศรีษฐกิิจไท่ยปีี 2565 คาดีว่าจะขึ้ยายตัวัตั่อ

เนื�องจากิฐานกิารีขึ้ยายตัวัที่�อย้ใ่นเกิณ์ฑ์�ตัำ�าในปีี 2564 โดียขึ้ยาย

ตัวัอย้ใ่นชีว่งรี� อยละ 3.5 – 4.5 โดียมีปัีจจยัส่นบัส่นน้ส่ำาคญัที่�เป็ีน

แรีงในกิารีขึ้บัเคลื�อนปีรีะกิอบดี�วย (1)กิารีปีรัีบตัวัดีีขึ้้ �นขึ้องอป้ีส่งค�

ภายในปีรีะเท่ศ ที่�แม�จะเผู้ชิีญกิับกิารีแพร่ีรีะบาดีขึ้องส่ายพนัธุ์้� 

โอมิครีอน แตัย่งัมีแนวโน�มที่�จะส่ง่ผู้ลกิรีะท่บตัอ่รีะบบส่าธุ์ารีณ์ส่ข้ึ้

อย่างจำากิดัีในชี่วงไตัรีมาส่แรีกิขึ้องปีี 2565 และส่ง่ผู้ลใหุ้�ภาครัีฐ

ส่ามารีถืผู้่อนคลายมาตัรีกิารีควบค้มกิารีรีะบาดีไดี�ตัามลำาดีับ   

(2)กิารีฟื�นตัวัขึ้องภาคกิารีท่อ่งเที่�ยว อนัเนื�องมาจากิกิารีผู้อ่นคลาย

มาตัรีกิารีกิารีเปิีดีรัีบนกัิท่อ่งเที่�ยวตัา่งชีาตั ิ(3)กิารีขึ้ยายตัวัอยา่งตัอ่

เนื�องขึ้องกิารีส่ง่ออกิตัามกิารีขึ้ยายตัวัขึ้องเศรีษฐกิิจและปีริีมาณ์

กิารีค�าโลกิ และ (4)แรีงขึ้บัเคลื�อนจากิกิารีลงท่น้ภาครัีฐ โดียคาดี

วา่มล้คา่กิารีส่ง่ออกิส่นิค�าในร้ีปีดีอลลารี� ส่รีอ. จะขึ้ยายตัวัรี� อยละ 

4.9 กิารีอป้ีโภคบริีโภคและกิารีลงท่น้ภาคเอกิชีนขึ้ยายตัวัรี� อยละ 

4.5 และรี� อยละ 3.8 ตัามลำาดีบั ส่ำาหุ้รัีบกิารีลงท่น้ภาครัีฐคาดีวา่

จะขึ้ยายตัวัรี�อยละ 4.6 ส่ว่นอตััรีาเงินเฟ�อท่ั�วไปีเฉลี�ยอย้ใ่นชีว่งรี�อยละ 

1.5 – 2.5 และดีล้บญัชีีเดีนิส่ะพดัีมีแนวโน�มเกิินดีล้รี�อยละ 1.5 ขึ้อง

ผู้ลติัภณั์ฑ์�มวลรีวมในปีรีะเท่ศ

 อยา่งไรีก็ิดีี ยงัมีขึ้�อจำากิดัีและปัีจจยัเส่ี�ยงที่�อาจส่ง่ผู้ลตัอ่

กิารีฟื�นตัวัขึ้องเศรีษฐกิิจในปีี 2565 ขึ้ยายตัวัตัำ�ากิว่าที่�คาดีไว�ใน

กิรีณี์ฐาน ปีรีะกิอบดี�วย (1)ความไมแ่น่นอนขึ้องส่ถืานกิารีณ์�กิารี

(1) ที่่�มา: ผู้ลิตัภัณ์ฑ์�มวลรีวมในปีรีะเท่ศ ไตัรีมาส่ที่� 1/2564 ไตัรีมาส่ที่� 2/2563 ไตัรีมาส่ที่� 3/2564 ไตัรีมาส่ที่� 4/2564 และภาวะเศรีษฐกิิจไท่ยไตัรีมาส่ที่�ส่ี� ท่ั �งปีี 2564 และแนวโน�มปีี 2565 ส่ำานักิงานส่ภาพัฒนากิารี 
เศรีษฐกิิจและส่งัคมแหุ้ง่ชีาตัิ
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แพร่ีรีะบาดีขึ้องโรีคไวรัีส่โคโรีนา 2019 ท่่ามกิลางกิารีกิลายพนัธุ์้�

และกิารีแพร่ีรีะบาดีที่�รีวดีเร็ีวมากิขึ้้ �น (2)แรีงกิดีดีนัดี�านเงินเฟ�อ

จากิกิารีเพิ�มขึ้้ �นขึ้องรีาคาพลงังานและรีาคาส่ินค�าโภคภณั์ฑ์�ใน

ตัลาดีโลกิ (3)ขึ้�อจำากิัดีจากิเงื�อนไขึ้ดี�านฐานะท่างกิารีเงินขึ้อง 

(2) ที่่�มา : ผู้ส่ถืานกิารีณ์�ตัลาดีที่�อย้อ่าศยัคร้ี�งแรีกิภายใตั�ส่ถืานกิารีณ์�โควิดี-19 และทิ่ศท่างปีี 2564, ศน้ย�ขึ้�อมล้อส่งัหุ้าริีมท่รัีพย�
                ส่ถืานกิารีณ์�ตัลาดีที่�อย้อ่าศยัท่ั�วปีรีะเท่ศ ไตัรีมาส่ 3 ปีี 2564และ 9 เดืีอนแรีกิขึ้องปีี 2564(มกิรีาคม - กินัยายน), ศน้ย�ขึ้�อมล้อส่งัหุ้าริีมท่รัีพย�
(3) ที่่�มา : ส่ถืานกิารีณ์�ตัลาดีที่�อย้อ่าศยัคร้ี�งแรีกิภายใตั�ส่ถืานกิารีณ์�โควิดี-19 และทิ่ศท่างปีี 2564, ศน้ย�ขึ้�อมล้อส่งัหุ้าริีมท่รัีพย�

ภาคครัีวเรืีอนและธุ์ร้ีกิิจจากิกิารีเพิ�มขึ้้ �นขึ้องภารีะหุ้นี �ส่นิ (4) ความ

ยืดีเยื �อขึ้องปัีญหุ้าขึ้�อจำากิดัีในหุ้ว่งโซอ่ป้ีท่านและโลจิส่ตักิิส่�รีะหุ้วา่ง

ปีรีะเท่ศ และ (5) ความเส่ี�ยงจากิความผู้นัผู้วนขึ้องเศรีษฐกิิจและ

กิารีเงินโลกิ

ที่่�มา: ภาวะเศรีษฐกิิจไท่ยไตัรีมาส่ที่�ส่ี� ท่ั �งปีี 2564 และแนวโน�มปีี 2565 ส่ำานกัิงานส่ภาพฒันากิารีเศรีษฐกิิจและส่งัคมแหุ้ง่ชีาตัิ

อัติราการข้ยายติัวข้อง GDP (CVM,%)

การลงทุนรวม (CVM,%)

 ภาคเอกชื่น (CVM,%)

 ภาครัฐ์ (CVM,%)

การบริโภคภาคเอกชื่น (CVM,%)

การอุปโภคภาครัฐ์บาล (CVM,%)

มูลค่าการส่งออกสินค้า (%)

  ปริมาณ (%)

มูลค่าการนำาเข้้าสินค้า (%)

  ปริมาณ (%)

ดำุลบัญชื่่เดำินสะพัดำติ่อ GDP (%)

เงินเฟอ้ (%)

ข้้อมูลจริง ประมาณการ

2562 2563 2564 2565
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18.8
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3.5-4.5
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-0.2

4.9

3.9
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4.4
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1.5-2.5

ติารางประมาณการเศรษัฐ์กิจ ปี 2565

3. ภาวะติลาดำอสังหาริมทรัพย์ประเภทท่�อยู่
อาศัย(2)

• อัติราดำูดำซัับอสังหาริมทรัพย์
 จากิขึ้�อมล้บริีษัท่ เอเจนซี� ฟอรี�เรีียลเอส่เตัท่ แอฟแฟรี�

ส่ จำากิดัี ซ้�งเป็ีนบริีษัท่ปีรีะเมินมล้คา่ท่รัีพย�ส่นิและศน้ย�วิจยัขึ้�อมล้

อส่งัหุ้าริีมท่รัีพย� พบวา่อตััรีาดีด้ีซบั (Absorption Rate) ซ้�งใชี� เป็ีน

เครืี�องชีี �อป้ีส่งค� (Demand) ขึ้องตัลาดีที่�อย้่อาศยัขึ้องตัลาดี ซ้�ง

คำานวณ์จากิหุ้น่วยที่�ขึ้ายไดี�ขึ้องอส่งัหุ้าริีมท่รัีพย�ตัอ่อส่งัหุ้าริีมท่รัีพย�

ท่ั �งหุ้มดีที่�มี โดียอตััรีาดีด้ีซบัขึ้องโครีงกิารีที่�อย้่อาศยัที่�ยงัเปิีดีอย้่

ท่ั �งหุ้มดีในกิร้ีงเท่พฯ และปีริีมณ์ฑ์ล ขึ้องปีี 2564 มีอตััรีาดีด้ีซบั

คงตัวัเมื�อเที่ยบกิบัชีว่งเดีียวกินัในปีี 2563 อย้ที่่�รี� อยละ 2.7 ถืง้แม�

ผู้้�ปีรีะกิอบกิารีจะมีกิารีชีะลอกิารีเปิีดีขึ้ายโครีงกิารี ปีริีมาณ์หุ้นว่ย

ขึ้ายไดี�ใหุ้ม่ก็ิมีจำานวนลดีลงดี�วยเชี่นกินั โดียท่ำาเลที่�มีหุ้น่วยขึ้าย

มากิที่�ส่ด้ีในปีี 2564 3 อนัดีบัแรีกิ ไดี�แก่ิ (1) ลำาลก้ิกิา (2) บางนา

ตัรีาดี-กิม.10-30 (3) บางนาตัรีาดี-กิม.1-10

 ในส่่วนขึ้องดี�านอ้ปีส่งค�กิารีโอนกิรีรีมส่ิท่ธิุ์�ที่�อย้่อาศยั  

ปีี 2564 หุ้น่วยโอนกิรีรีมส่ิท่ธิุ์� มีจำานวน 265,493 หุ้น่วย ลดีลง

จากิปีี 2563 รี� อยละ -21.6 ซ้�งปีี 2564 เป็ีนปีีที่�มีหุ้น่วยกิารีโอน

กิรีรีมส่ทิ่ธิุ์�ตัำ�าส่ด้ีในรีอบ 7 ปีีนบัตัั �งแตัปี่ี 2558 ที่�มีจำานวน 375,035 

หุ้นว่ย ท่ั �งนี �ในส่ว่นขึ้องแนวรีาบลดีลงรี�อยละ -25.7 และอาคารีชีด้ี

ลดีลงรี� อยละ -26.6 ในส่ว่นขึ้องมล้คา่โอนกิรีรีมส่ทิ่ธิุ์�ในปีี 2564 มี

จำานวน 802,720 ล�านบาท่ ลดีลงจากิปีี 2563 รี� อยละ -13.5 โดีย

มล้ค่ากิารีโอนกิรีรีมส่ิท่ธิุ์�แนวรีาบลดีลงรี� อยละ -11.0 และมล้ค่า

กิารีโอนกิรีรีมส่ทิ่ธิุ์�อาคารีชีด้ีลดีลงรี� อยละ -18.5
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• ดำัชื่น่ราคาข้องติลาดำอสังหาริมทรัพย์
 จากิขึ้�อมล้บริีษัท่ เอเจนซี� ฟอรี�เรีียลเอส่เตัท่ แอฟแฟรี�

ส่ จำากิดัี ซ้�งเป็ีนบริีษัท่ปีรีะเมินมล้ค่าท่รัีพย�ส่ินและเป็ีนศน้ย�วิจยั

ขึ้�อมล้อส่งัหุ้าริีมท่รัีพย� พบวา่ภาพรีวมรีาคาที่�อย้อ่าศยัในปีี 2564 

ลดีลงรี� อยละ 0.05 เมื�อเที่ยบกิบัปีีก่ิอนหุ้น�า โดียรีาคาเฉลี�ยขึ้อง

อส่งัหุ้าริีมท่รัีพย�ปีรีะเภท่อาคารีพาณิ์ชีย� คอนโดีมิเนียม และบ�าน

แฝดี มีอตััรีาลดีลงเล็กิน�อย ในขึ้ณ์ะที่�รีาคาเฉลี�ยขึ้องบ�านเดีี�ยวมี

อตััรีาส่ง้ขึ้้ �นรี� อยละ 0.24  รีาคาเฉลี�ยบ�านแฝดีมีอตััรีาส่ง้ขึ้้ �นรี� อยละ 

0.19 และรีาคาเฉลี�ยขึ้องท่าวน�เฮ�าส่�มีอตััรีารีาคาคงที่�เมื�อเที่ยบจากิ

ปีี 2563 อยา่งไรีก็ิตัาม รีาคาเฉลี�ยขึ้องอส่งัหุ้าริีมท่รัีพย�ท่ก้ิปีรีะเภท่

ยงัคงมีอตััรีากิารีเตับิโตัอยา่งตัอ่เนื�องมาตัลอดีตัั �งแตัปี่ี 2559 ถืง้ปีี 

2564 ดี�านภาพรีวมรีาคาขึ้องตัลาดีอส่งัหุ้าริีมท่รัีพย�ในปีี 2564 มี

กิารีปีรัีบตัวัลดีลงเลก็ิน�อยจากิส่ิ �นปีี 2563 เนื�องจากิมีส่นิค�ารีอกิารี

ขึ้ายดี�วยกิารีลดีรีาคาส่นิค�าเพื�อรีะบายส่นิค�า

• อุปทานอสังหาริมทรัพย์
จากิขึ้�อมล้ขึ้องบริีษัท่ เอเจนซี� ฟอรี�เรีียลเอส่เตัท่ แอฟแฟรี�ส่ จำากิดัี 

และศน้ย�ขึ้�อมล้อส่งัหุ้าริีมท่รัีพย� พบวา่อป้ีท่านกิารีเปิีดีตัวัโครีงกิารี

ที่�อย้่อาศยัเปิีดีตัวัใหุ้ม่ในปีี 2564 พื �นที่�กิร้ีงเท่พฯ-ปีริีมณ์ฑ์ล มี

จำานวน 46,602 หุ้น่วยลดีลงจากิปีี 2563 รี� อยละ -29.6 มล้ค่า

ที่�อย้อ่าศยัเปิีดีตัวัใหุ้มใ่นปีี มีจ านวน 191,226 ล�านบาท่ ลดีลง

จากิปีี 2563 รี� อยละ -42.8ซ้�งถืือว่าเป็ีนปีีที่�มีที่�อย้่อาศยัเปิีดีตัวั

ใหุ้มต่ัำ�าส่ด้ีในรีอบ 11 ปีี นบัตัั �งแตัปี่ี 2554 โดียตัำ�ากิวา่ปีี 2554 ซ้�ง 

เป็ีนปีีที่�เกิิดีเหุ้ตัก้ิารีณ์�นำ �าท่ว่มใหุ้ญ่ในกิร้ีงเท่พมหุ้านครีที่�มีจำานวน 

82,595 หุ้นว่ย และในดี�านที่�อย้อ่าศยัส่รี� างเส่ร็ีจจดี ท่ะเบียนในปีี 

2564 มีจำานวน 77,823 หุ้นว่ยลดีลงจากิปีี 2563 รี� อยละ -30.5 

พบวา่เป็ีนปีีที่�มีที่�อย้อ่าศยัส่รี� างเส่ร็ีจจดีท่ะเบียนตัำ�าส่ด้ีในรีอบ 11 

ปีี เชี่นเดีียวกิันกิับขึ้�อม้ลอย้่อาศยัเปิีดีตัวัใหุ้ม่ ในส่่วนขึ้องดี�าน

อป้ีส่งค�กิารีโอนกิรีรีมส่ทิ่ธิุ์�ที่�อย้อ่าศยั ปีี 2564 หุ้นว่ยโอนกิรีรีมส่ทิ่ธิุ์�

มีจำานวน 265,493 หุ้นว่ย ลดีลง จากิปีี 2563 รี� อยละ -21.6 ซ้�ง

ปีี 2564 เป็ีนปีีที่�มีหุ้น่วยกิารีโอนกิรีรีมส่ิท่ธิุ์�ตัำ�าส่ด้ีในรีอบ 7 ปีีนบั

ตัั �งแตัปี่ี 2558 ที่�มีจำานวน 375,035 หุ้น่วย ท่ั �งนี �ในส่ว่นขึ้องแนว

รีาบลดีลงรี�อยละ -25.7และอาคารีชีด้ีลดีลงรี�อยละ –26.6ในส่ว่น

ขึ้องมล้คา่โอน กิรีรีมส่ทิ่ธิุ์�ในปีี2564 มีจ านวน 802,720 ล�านบาท่ 

ลดีลงจากิปีี 2563 รี� อยละ -13.5โดียมล้คา่กิารีโอนกิรีรีมส่ทิ่ธิุ์�แนว

รีาบลดีลงรี� อยละ -11.0 และมล้ค่ากิารีโอนกิรีรีมส่ิท่ธิุ์�อาคารีชีด้ี 

ลดีลงรี� อยละ –18.5

แผูนภาพแสดำงราคาเฉล่�ยข้องอสังหาริมทรัพย์แติ่ละประเภท
(ล้านบาท)

ที่่�มา: บริีษัท่ เอเจนซี� ฟอรี�เรีียลเอส่เตัท่ แอฟแฟรี�ส่ จำากิดัี

ที่่�มา: ส่ถืานกิารีณ์�ตัลาดีที่�อย้อ่าศยัปีี 2565, ศน้ย�ขึ้�อมล้อส่งัหุ้าริีมท่รัีพย�
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มูลค่าอสังหาริมทรัพย์ท่�เปิดำข้ายใหม่ (ล้านบาท)

ที่่�มา: บริีษัท่ เอเจนซี� ฟอรี�เรีียลเอส่เตัท่ แอฟแฟรี�ส่ จำากิดัี

จำานวนหน่วยอสังหาริมทรัพย์ท่�เปิดำข้ายใหม่ (ยูนิติ)

ที่่�มา: บริีษัท่ เอเจนซี� ฟอรี�เรีียลเอส่เตัท่ แอฟแฟรี�ส่ จำากิดัี

ดำัชื่น่ราคาท่�อยู่อาศัยและราคาท่�ดำิน

ที่่�มา: ธุ์นาคารีแหุ้ง่ปีรีะเท่ศไท่ย
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• ดัำชื่น่ราคาท่�อยูอ่าศัยและดัำชื่นร่าคาท่�ดำนิ
 จากิขึ้�อมล้ขึ้องธุ์นาคารีแหุ้ง่ปีรีะเท่ศไท่ย ดีชัีนีรีาคาที่�อย้อ่าศยัที่�คำานวณ์จากิส่นิเชืี�อที่�มีที่�อย้อ่าศยัเป็ีนหุ้ลกัิปีรีะกินัจากิธุ์นาคารีแหุ้ง่

ปีรีะเท่ศไท่ย ตัั �งแตัปี่ี 2554 ถืง้ ไตัรีมาส่ 3 ปีี 2564 แส่ดีงใหุ้�เหุ้น็วา่ดีชัีนีรีาคาที่�ดีนิ ดีชัีนีรีาคาบ�านเดีี�ยวพรี�อมที่�ดีนิ และดีชัีนีรีาคาท่าวน�เฮ�าส่�

พรี�อมที่�ดีนิมีอตััรีากิารีเตับิโตัขึ้้ �นอยา่งตัอ่เนื�อง โดียดีชัีนีรีาคาที่�ดีนิตัั �งแตัปี่ี 2554 ถืง้ปีี 2563 มีอตััรีากิารีเตับิโตัเฉลี�ยรี�อยละ 5.7 และในไตัรีมาส่ 

3 ปีี 2564 มีอตััรีากิารีเติับโตัรี�อยละ 4.1 จากิไตัรีมาส่ก่ิอนหุ้น�า ดีชัีนีรีาคาบ�านเดีี�ยวพรี�อมที่�ดีนิ ตัั �งแตัปี่ี 2554 ถืง้ปีี 2563 มีอตััรีากิารีเติับโตัเฉลี�ย

รี�อยละ 4.0 และในไตัรีมาส่ 3 ปีี 2564 มีอตััรีากิารีเตับิโตัรี�อยละ 0.1 จากิไตัรีมาส่ก่ิอนหุ้น�า ดีชัีนีรีาคาท่าวน�เฮ�าส่�พรี�อมที่�ดีนิ ตัั �งแตัปี่ี 2554 ถืง้ปีี 

2563 มีอตััรีากิารีเตับิโตัเฉลี�ยรี�อยละ 5.0 และไตัรีมาส่ 3 ปีี 2564 มีอตััรีากิารีเตับิโตัรี�อยละ 0.2 จากิไตัรีมาส่ก่ิอนหุ้น�า แส่ดีงใหุ้�เหุ้น็ถืง้กิารีเพิ�ม

ขึ้้ �นขึ้องรีาคาที่�อย้อ่าศยัอยา่งตัอ่เนื�อง

4. นโยบายทางการเงินและนโยบายภาครัฐ์ท่�เก่�ยวข้อ้งกับติลาดำอสังหาริมทรัพย์ประเภทท่�อยู่อาศัย
• ภาวะอัติราดำอกเบ่�ย(4) 
 รีะดีบัอตััรีาดีอกิเบี �ยถืือเป็ีนอีกิหุ้น้�งปัีจจัยหุ้ลกัิ ท่ั �งท่างดี�านอ้ปีส่งค�และอ้ปีท่านขึ้องตัลาดีอส่งัหุ้าริีมท่รัีพย� โดียเฉพาะในกิารี

ตัดัีส่ินใจลงท่้นในอส่งัหุ้าริีมท่รัีพย� เนื�องจากิอตััรีาดีอกิเบี �ยจะเป็ีนปัีจจัยที่�กิำาหุ้นดีรีะดีบัหุ้นี �ส่ินขึ้องผู้้�ปีรีะกิอบกิารี นอกิจากินี �ยงัมีส่่วน

ส่ำาคัญตั่อกิารีกิำาหุ้นดีความส่ามารีถืในกิารีชีำารีะหุ้นี �และกิารีจับจ่ายใชี�ส่อยขึ้องผู้้�บริีโภคอีกิดี�วย โดียในภาพรีวมตัลอดีท่ั �งปีี 2564 

คณ์ะกิรีรีมกิารีนโยบายกิารีเงินไดี� มีกิารีคงอัตัรีาดีอกิเบี �ยนโยบายไว� ที่�รี� อยละ 0.50 ตั่อปีี ส่อดีคล�องกิับกิารีดีำาเนินนโยบายกิารีเงิน

ขึ้องปีรีะเท่ศเศรีษฐกิิจหุ้ลักิและปีรีะเท่ศในภ้มิภาค โดียคณ์ะกิรีรีมกิารีฯ ปีรีะเมินว่าเศรีษฐกิิจไท่ยมีแนวโน�มฟื�นตััวไดี�ตั่อเนื�อง ขึ้ณ์ะ

ที่�อัตัรีาเงินเฟ�อท่ั�วไปีปีรัีบเพิ�มขึ้้ �นชีั�วครีาวจากิรีาคาพลังงานเป็ีนหุ้ลกัิ ท่ั �งนี � กิารีรีะบาดีส่ายพันธุ์้�โอมิครีอนเป็ีนความเส่ี�ยงส่ำาคัญตั่อ

แนวโน�มเศรีษฐกิิจโดียรีวมภายหุ้น�า จ้งจำาเป็ีนตั�องติัดีตัามส่ถืานกิารีณ์�อย่างใกิล� ชิีดีตั่อไปี และมีความเหุ้็นว่ากิารีคงนโยบายกิารี

เงินไว� ในรีะดีับที่�ผู้่อนคลายตั่อเนื�องจะชี่วยส่นับส่น้นกิารีขึ้ยายตััวขึ้องเศรีษฐกิิจในภาพรีวมไดี�

 ส่ำาหุ้รัีบกิารีขึ้อส่ินเชืี�อบ�านขึ้องแตั่ละธุ์นาคารีจะอิงกิับ Minimum Loan rate (MLR) คือ อตััรีาดีอกิเบี �ยที่�เรีียกิเก็ิบจากิลก้ิค�า

ที่�มีปีรีะวัตัิกิารีเงินที่�ดีี ใชี�กิับเงินกิ้� รีะยะยาวที่�มีกิำาหุ้นดีรีะยะเวลาที่�แน่นอน หุ้รืีอ Minimum Retail rate (MRR) คือ อัตัรีาดีอกิเบี �ย

ที่�เรีียกิเก็ิบจากิล้กิค�าท่ั�วไปี ใชี�กิับเงินกิ้� ที่�ไม่มีกิำาหุ้นดีเวลาชีำารีะคืนตัายตััว หุ้รืีอจนกิว่าเงินตั�นจะหุ้มดี โดียที่�ผู้่านมาอัตัรีาดีอกิเบี �ย 

MLR และ MRR เป็ีนดีังนี �

 แนวโน�มค่าจ�างแรีงงานเฉลี�ยในปีรีะเท่ศไท่ยยงัคงท่รีงตัวั ค่าจ�างแรีงงานเฉลี�ยจำาแนกิตัามอ้ตัส่าหุ้กิรีรีมกิารีอส่งัหุ้าริีมท่รัีพย�

ขึ้องภาคเอกิชีนในปีรีะเท่ศไท่ยเฉลี�ยในไตัรีมาส่ 1 ปีี 2564 อย้่ที่� 15,018 บาท่ ตั่อเดืีอน ลดีลงจากิไตัรีมาส่ 4 ปีี 2563 ที่� 18,422 

บาท่ตั่อเดืีอน หุ้รืีอลดีลงรี� อยละ 18.48 และในไตัรีมาส่ 2 ปีี 2564 อย้่ที่� 16,012 บาท่ตั่อเดืีอน มีกิารีปีรัีบขึ้้ �นจากิไตัรีมาส่ 1 ปีี 2564 

รี� อยละ 6.62 และในไตัรีมาส่ 3 ปีี 2564 อย้่ที่� 16,086.44 ปีรัีบเพิ�มขึ้้ �นจากิไตัรีมาส่ 2 รี� อยละ 0.46 หุ้ากิแนวโน�มเศรีษฐกิิจภาคธุ์้รีกิิจ

กิลับมาฟื�นตััวปีรีะกิอบกิับแนวโน�มอัตัรีาเงินเฟ�อที่�เพิ�มส่้งขึ้้ �น คาดีว่าจะส่่งผู้ลใหุ้�  แนวโน�มค่าจ� างแรีงงานเฉลี�ยส่้งขึ้้ �น แตั่อย่างไรีก็ิดีี 

ค่าแรีงที่�เพิ�มขึ้้ �นจะส่่งผู้ลกิรีะท่บปีรีะมาณ์รี� อยละ 1-2 ขึ้องตั�นท่้นกิารีก่ิอส่รี� าง และบริีษัท่ฯ คาดีว่าหุ้ากิตั�นท่้นค่าแรีงงานที่�เพิ�มขึ้้ �น

จากิกิารีที่�เศรีษฐกิิจฟื�นตััว จะท่ำาใหุ้�กิำาลังกิารีซื �อขึ้องผู้้�บริีโภคกิลับมาเชี่นกิัน และจะส่ามารีถืท่ำาใหุ้�บริีษัท่ฯ ส่ามารีถืปีรัีบรีาคาขึ้าย

บ�านเพิ�มขึ้้ �นใหุ้�ส่อดีคล�องกิับส่ภาวะเศรีษฐกิิจไดี�

 ในปีี 2564 ดีัชีนีรีาคาวัส่ดี้ก่ิอส่รี� าง เฉลี�ยท่ั �งปีีมีกิารีขึ้ยายตััวที่�รี� อยละ 8.0 ซ้�งขึ้ยายตััวตั่อเนื�องตัั �งแตั่ชี่วงตั�นปีี โดียเฉพาะ

หุ้มวดีเหุ้ล็กิและผู้ลิตัภัณ์ฑ์�เหุ้ล็กิที่�ขึ้ยายตััวในอัตัรีาที่�ส่้ง เฉลี�ยท่ั �งปีีอย้่ที่�รี� อยละ 33.9 ตัามรีาคาเหุ้ล็กิในตัลาดีโลกิที่�เพิ�มส่้งขึ้้ �น 

จากิความตั�องกิารีใชี� เหุ้ล็กิที่�เพิ�มขึ้้ �นในหุ้ลายปีรีะเท่ศท่ั�วโลกิ เพื�อฟื�นฟ้เศรีษฐกิิจผู้่านกิารีลงท่้นในกิารีก่ิอส่รี� างโครีงส่รี� างพื �นฐาน  

หุ้ลงัส่ถืานกิารีณ์�กิารีแพร่ีรีะบาดีขึ้องโควิดี -19  เริี�มคลี�คลาย ปีรีะกิอบกิับปีรีะเท่ศจีนซ้�งเป็ีนผู้้� ผู้ลิตัเหุ้ล็กิรีายใหุ้ญ่ขึ้องโลกิมีกิารีปีรัีบ

ลดีกิำาลังกิารีผู้ลิตัเหุ้ล็กิและส่่งออกิเหุ้ล็กิ เพื�อแกิ� ปัีญหุ้าดี�านส่ิ�งแวดีล�อม 

(4) ที่่�มา : ภาวะเศรีษฐกิิจไท่ยไตัรีมาส่ที่�ส่ี� ท่ั �งปีี 2564 และแนวโน�มปีี 2565 ส่ำานกัิงานส่ภาพฒันากิารีเศรีษฐกิิจและส่งัคมแหุ้ง่ชีาตัิ
               ผู้ลกิารีปีรีะชีม้คณ์ะกิรีรีมกิารีนโยบายกิารีเงิน ครัี �งที่� 8/2564 ธุ์นาคารีแหุ้ง่ปีรีะเท่ศไท่ย
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 โดียในดี�านดีัชีนีรีาคาหุ้มวดีเหุ้ล็กิและผู้ลิตัภัณ์ฑ์�เหุ้ล็กิเฉลี�ยรีายไตัรีมาส่ ในปีี 2564 ไตัรีมาส่ 2 ปีรัีบขึ้้ �นมาที่� 117.83 หุ้รืีอ

เพิ�มขึ้้ �นรี� อยละ 11.97 ในไตัรีมาส่ 3 ขึ้องปีี 2564 ปีรัีบลดีลงมาที่� 115.40 หุ้รืีอลดีลงรี� อยละ 2.07 และในไตัรีมาส่ 4 อย้่ที่�รี� อยละ 

3.6 ซ้�งปีรัีบตัวัส่้งขึ้้ �น เนื�องจากิรีาคาเหุ้ล็กิในตัลาดีโลกิยังคงมีความผู้ันผู้วน และส่่งผู้ลใหุ้�รีาคาเหุ้ล็กิเฉลี�ยในปีรีะเท่ศยังคงมีกิารีปีรัีบ

ตััวส่้งขึ้้ �นเล็กิน�อยเมื�อเที่ยบกิับชี่วงที่�ผู้่านมา

 กิารีเพิ�มขึ้้ �นขึ้องรีาคาเหุ้ล็กิไดี�ส่่งผู้ลกิรีะท่บตั่อตั�นท่้นวสั่ดีก่้ิอส่รี� างขึ้องบริีษัท่ฯ ที่�ปีรีะมาณ์รี� อยละ 2-4 ขึ้องตั�นท่้นกิารีก่ิอส่รี� าง 

แตั่อย่างไรีก็ิดีีบริีษัท่ฯ ไดี� มีกิารีบริีหุ้ารีจัดีกิารีวัตัถื้ดีิบส่ตั็อกิเหุ้ล็กิในคงคลงัใหุ้� เหุ้มาะส่มกิับรีะยะเวลากิารีก่ิอส่รี� าง และไดี�ท่ำาส่ญัญา

ล็อกิรีาคาเหุ้ล็กิล่วงหุ้น�ากิับผู้้� รัีบเหุ้มาบางชี่วงเพื�อเป็ีนกิารีบริีหุ้ารีตั�นท่้นและปี�องกิันความเส่ี�ยงตั่อรีาคาเหุ้ล็กิที่�อาจจะปีรัีบตััวส่้งขึ้้ �น 

โดียจะพิจารีณ์าตัามความเหุ้มาะส่มในแตั่ละไตัรีมาส่

อัติราดำอกเบ่�ยธนาคารพาณิชื่ย์ในประเทศไทย (ร้อยละ)

ที่่�มา: ธุ์นาคารีแหุ้ง่ปีรีะเท่ศไท่ย
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ค่าจ้างแรงงานเฉล่�ยจำาแนกติามอุติสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ภาคเอกชื่น

ดำัชื่น่ราคาหมวดำเหล็กและผูลิติภัณฑ์์เหล็กเฉล่�ยรายไติรมาส

ที่่�มา: ธุ์นาคารีแหุ้ง่ปีรีะเท่ศไท่ย

ที่่�มา: กิรีะท่รีวงพาณิ์ชีย�
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• การอนุมัติิสินเชื่่�อท่�อยู่อาศัยติ่อมูลค่าหลักประกัน 
(Loan to value: LTV)
 เกิณ์ฑ์�ส่ินเชืี�อตั่อมล้ค่าหุ้ลกัิปีรีะกินั (Loan to value: 

LTV) มีผู้ลบงัคบัใชี�ตัั �งแตั ่1 เมษายน 62 โดียมีวตััถืป้ีรีะส่งค�เพื�อ

ดีแ้ลไม่ใหุ้� เกิิดีกิารีเก็ิงกิำาไรีในตัลาดีอส่งัหุ้าริีมท่รัีพย� และเพื�อใหุ้�

ผู้้� ที่�ตั�องกิารีมีบ�านเพื�ออย้่อาศยัจริีงส่ามารีถืเป็ีนเจ�าขึ้องบ�านใน

รีาคาที่�เหุ้มาะส่ม ดีงันี � (1) บ�านหุ้ลงัแรีกิรีาคาตัำ�ากิว่า 10 ล�าน

บาท่ ธุ์นาคารีปีลอ่ยกิ้�รี� อยละ 100 และธุ์นาคารีไมป่ีลอ่ยกิ้�ส่นิเชืี�อ

อเนกิปีรีะส่งค�เพื�อตักิแตัง่ หุ้ากิรีาคามากิกิวา่ 10 ล�านบาท่ ตั�อง

วางเงินดีาวน�รี� อยละ 20 (2) บ�านหุ้ลงัที่� 2 รีาคาตัำ�ากิวา่ 10 ล�าน

บาท่ กิรีณี์ผู้่อนบ�านหุ้ลงัแรีกิไม่ถื้ง 3 ปีี วางเงินดีาวน�ขึ้ั �นตัำ�ารี� อย

ละ 20 กิรีณี์ผู้อ่นบ�านหุ้ลงัแรีกิเกิิน 3 ปีี วางเงินดีาวน�ขึ้ั �นตัำ�ารี� อยละ 

10 หุ้ากิ รีาคามากิกิวา่ 10 ล�านบาท่ ตั�องวางเงินดีาวน�รี� อยละ 20  

(3) บ�านหุ้ลงัที่� 3 ท่ก้ิรีาคา วางเงินดีาวน�ขึ้ั �นตัำ�ารี� อยละ 30 

 ในเดืีอนตัล้าคมปีี 2564 ธุ์นาคารีแหุ้่งปีรีะเท่ศไท่ย ไดี�

ผู้่อนคลายหุ้ลกัิเกิณ์ฑ์�ส่ินเชืี�อตั่อมล้ค่าหุ้ลกัิปีรีะกินั ชีั�วครีาวเพื�อ

กิรีะตั้�นเศรีษฐกิิจผู้่านภาคอส่งัหุ้าริีมท่รัีพย� จากิที่�เศรีษฐกิิจไท่ย

ไดี� รัีบผู้ลกิรีะท่บจากิส่ถืานกิารีณ์�กิารีรีะบาดีขึ้องโรีคไวรัีส่โคโรีนา 

2019 (COVID-19) ที่�ยืดีเยื �อ และภาคอส่งัหุ้าริีมท่รัีพย�อย้่ใน

ภาวะซบเซาจากิอป้ีส่งค�ที่�ออ่นแอและภาคก่ิอส่รี� างที่�ไดี� รัีบผู้ลจากิ 

โรีครีะบาดี ดีงันี � 1) กิำาหุ้นดีใหุ้� เพดีานอตััรีาส่่วนเงินใหุ้�ส่ินเชืี�อตั่อ

มล้ค่าหุ้ลกัิปีรีะกินั (LTV ratio) เป็ีนรี� อยละ 100 (กิ้� ไดี� เตั็มมล้ค่า

หุ้ลกัิปีรีะกินั) ส่ำาหุ้รัีบส่ินเชืี�อเพื�อที่�อย้่อาศยั (รีวมส่ินเชืี�ออื�นนอกิ

เหุ้นือจากิเพื�อซื �อที่�อย้่อาศยัและมีที่�อย้่อาศยันั �นเป็ีนหุ้ลกัิปีรีะกินั

หุ้รืีอส่ินเชืี�อ Top-up แล�ว ท่ั �งกิรีณี์ (1) มล้ค่าหุ้ลกัิปีรีะกินัตัำ�ากิว่า 

10 ล�านบาท่ ตัั �งแตั่ส่ญัญากิ้�หุ้ลงัที่� 2 เป็ีนตั�นไปี และ (2) กิรีณี์

มล้ค่าหุ้ลกัิปีรีะกินัตัั �งแตั่ 10 ล�านบาท่ขึ้้ �นไปี ตัั �งแตั่ส่ญัญากิ้�หุ้ลงั

ที่� 1 เป็ีนตั�นไปี 2) กิารีผู้่อนคลายนี �ใหุ้� เป็ีนกิารีชีั�วครีาว ส่ำาหุ้รัีบ

ส่ญัญาเงินกิ้� ที่�ท่ำาส่ญัญาตัั �งแตั่วนัที่� 20 ตัล้าคม 2564 ถื้งวนัที่�  

31 ธุ์ันวาคม 2565 มีรีายละเอียดีดีงัตัอ่ไปีนี �

ลักษัณะสัญญาสินเชื่่�อเพ่�อท่�อยู่อาศัย
อัติราการปล่อย
สินเชื่่�อติาม LTV

(เดำิม)

อัติราการปล่อย
สินเชื่่�อติาม LTV

(ใหม่)

อัติราการวาง
เงินดำาวน์ข้ั�นติำ�า

(เดำิม)

กรณ่ม่มูลค่าหลักประกันติำ�ากว่า 10 ล้านบาท

กรณ่ม่มูลค่าหลักประกันติั�งแติ่ 10 ล้านบาท ข้ึ�นไป

สินเชื่่�อเพ่�อท่�อยู่อาศัยสัญญาท่�สอง

สินเชื่่�อเพ่�อท่�อยู่อาศัยติั�งแติ่สัญญาท่�สาม
เป็นติ้นไป

-	ผ่�อนชำำาระสิินเชำ่�อเพ่ื่�อที่่�อยู�อาศััยสิัญญาที่่�หน่�ง
มาแลุ่้วตั้ั�งแตั้�	2	ป้ี	ขึ้่�นไป้

-	ผ่�อนชำำาระสิินเชำ่�อเพ่ื่�อที่่�อยู�อาศััยสิัญญาที่่�หน่�ง
มาแลุ่้วน้อยกว�า	2	ป้ี

สินเชื่่�อเพ่�อท่�อยู่อาศัยสัญญาท่�หนึ�ง

สินเชื่่�อเพ่�อท่�อยู่อาศัยสัญญาท่�หนึ�ง

สินเชื่่�อเพ่�อท่�อยู่อาศัยสัญญาท่�สอง

สินเชื่่�อเพ่�อท่�อยู่อาศัยติั�งแติ่สัญญาท่�สาม
เป็นติ้นไป

กรณ่ปลูกสร้างท่�อยู่อาศัยบนท่�ดำินท่�เป็น
กรรมสิทธิ�ข้องลูกหน่�ท่�ปลอดำภาระหน่�

รี� อยละ 100

ร้อยลัะ 100

รี� อยละ 90

รี� อยละ 90

รี� อยละ 80

รี� อยละ 70

รี� อยละ 80

รี� อยละ 70

-

รี� อยละ 100

รี� อยละ 100 รี� อยละ 10

รี� อยละ 10

รี� อยละ 20

รี� อยละ 30

รี� อยละ 100

รี� อยละ 100

รี� อยละ 100

รี� อยละ 100

รี� อยละ 100

รี� อยละ 20

รี� อยละ 30

ส่ามารีถืกิ้� ซื �อ

เฟอรี� นิเจอรี� เพิ�มไดี�

รี� อยละ 10

ส่ามารีถืกิ้� ซื �อ

เฟอรี� นิเจอรี� เพิ�มไดี�

รี� อยละ 10
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(5) ที่่�มา : ส่ำานกัิงานเศรีษฐกิิจกิารีคลงั กิรีะท่รีวงกิารีคลงั และศน้ย�ขึ้�อมล้อส่งัหุ้าริีมท่รัีพย�

• มาติรการลดำภาษั่ท่�ดำิน-สิ�งปลูกสร้าง(5)

 ในวันที่�  9  มิถื้นายน 2563 คณ์ะรัีฐมนตัรีีไดี� มี

ปีรีะกิาศพรีะรีาชีกิฤษฎีกิาลดีภาษีที่�ดีินและส่ิ�งปีล้กิส่รี� างบาง

ปีรีะเภท่ พ.ศ.2563 เพื�อชี่วยบรีรีเท่าภารีะใหุ้� แก่ิปีรีะชีาชีน

และผู้้�ปีรีะกิอบกิารีท่ั�วปีรีะเท่ศที่�ไดี� รัีบผู้ลกิรีะท่บจากิโรีคไวรัีส่

โคโรีนา 2019 (COVID-19) โดียลดีจำานวนภาษีที่�ดีินและ

ส่ิ�งปีล้กิส่รี� างในอัตัรีารี� อยละ 90 ขึ้องจำานวนภาษี พ.ศ.2563 

ที่�คำานวณ์ไดี� ใหุ้� แก่ิที่�ดีินหุ้รืีอส่ิ�งปีล้กิส่รี� าง 4 ปีรีะเภท่ ไดี� แก่ิ  

(1) ที่�ดีินปีรีะกิอบกิารีเกิษตัรี (2) ที่�อย้่อาศัยส่ำาหุ้รัีบบ� าน

หุ้ลังหุ้ลักิที่�เจ� าขึ้องที่�ดีินและส่ิ�งปีล้กิส่รี� างเป็ีนบ้คคลธุ์รีรีมดีา

และมีชืี�ออย้่ในท่ะเบียนบ� าน (3) ที่�ดีินหุ้รืีอส่ิ�งปีล้กิส่รี� างที่�ใชี�

ปีรีะโยชีน�อื�น (4) ที่�ดีินหุ้รืีอส่ิ�งปีล้กิส่รี� างที่�ทิ่ �งไว� ว่างเปีล่าหุ้รืีอ

ไม่ไดี� ใชี� ท่ำาปีรีะโยชีน�ม้ลค่ารีาคาปีรีะเมินท่้นท่รัีพย�  5 ล� าน

บาท่ และในวันที่� 30 มกิรีาคม 2564 ไดี� มีพรีะรีาชีกิฤษฎีกิา

ลดีภาษีที่�ดีินและส่ิ�งปีลก้ิส่รี� างบางปีรีะเภท่ พ.ศ.2564 เพื�อใหุ้� มี 

ผู้ลบงัคบัใชี�ตั่อไปีส่ำาหุ้รัีบกิารีจดัีเก็ิบภาษีขึ้องปีีภาษี พ.ศ.2564 

 นอกิจากินี � เมื�อวันที่� 1 กิ้มภาพันธุ์� 2564 กิรีะท่รีวง

มหุ้าดีไท่ยไดี� ออกิปีรีะกิาศใหุ้� ลดีค่าจดีท่ะเบียนกิารีโอน

อส่งัหุ้าริีมท่รัีพย� และค่าจดีท่ะเบียนกิารีจำานองอส่งัหุ้าริีมท่รัีพย� 

ส่ำาหุ้รัีบกิารีซื �อขึ้ายอส่ังหุ้าริีมท่รัีพย�จากิผู้้� จัดีส่รีรีที่�ดีินปีรีะเภท่ 

บ�านเดีี�ยว บ�านแฝดี บ�านแถืว หุ้รืีออาคารีพาณิ์ชีย� โดียมีรีาคา

ซื �อขึ้ายและวงเงินจดีจำานองไม่เกิิน 3 ล� านบาท่ มีผู้ลบังคับ

ใชี� จนถื้งวันที่� 31 ธุ์ันวาคม 2564 รีายละเอียดีกิารีลดีค่าจดี

ท่ะเบียนดีังกิล่าว เป็ีนดีังนี �

 มาตัรีกิารีดีังกิล่าวเป็ีนกิารีแบ่งเบาภารีะค่าใชี� จ่าย

ขึ้องผู้้�บริีโภค และถืือเป็ีนกิารีกิรีะตั้�นเศรีษฐกิิจและกิารีใชี�จ่าย

ขึ้องผู้้�บริีโภคไดี� เป็ีนอย่างดีี โดียถืือเป็ีนผู้ลดีีกิับบริีษัท่ฯ โดียตัรีง 

เนื�องจากิโครีงกิารีอส่ังหุ้าริีมท่รัีพย�หุ้ลายโครีงกิารีมีรีาคาไม่

เกิิน 3 ล� านบาท่ ซ้�งท่ำาใหุ้�บริีษัท่ฯ มีโอกิาส่ที่�จะมีรีายไดี�จากิ

กิารีขึ้ายอส่ังหุ้าริีมท่รัีพย�เพิ�มมากิขึ้้ �น

ประเภทค่าจดำทะเบ่ยน เดำิม ใหม่ (ถึง 31 ธันวาคม 2564)

ค่าจดำทะเบ่ยนการโอนอสังหาริมทรัพย์

ค่าจดำทะเบ่ยนการโอนอสังหาริมทรัพย์

รี� อยละ 2.00

ขึ้องรีาคาปีรีะเมินท่น้ท่รัีพย�

รี� อยละ 1.00 ขึ้องมล้ค่าจำานอง รี� อยละ 0.01 ขึ้องมล้ค่าจำานอง

รี� อยละ 0.01

ขึ้องรีาคาปีรีะเมินท่น้ท่รัีพย�

3) การจัดำหาผูลิติภัณฑ์์หร่อบริการ 
 บริีษัท่ฯ มีขึ้ั �นตัอนกิารีพัฒนาโครีงกิารีโดียเริี�มตัั �งแตั่

ขึ้ั �นตัอนกิารีซื �อที่�ดีิน กิารีจัดีส่รีรีที่�ดีินและกิารีก่ิอส่รี� าง กิารีขึ้าย

และกิารีโอนกิรีรีมส่ิท่ธิุ์� และบริีกิารีหุ้ลังกิารีขึ้าย รีายละเอียดี

ขึ้ั �นตัอนกิารีพัฒนาโครีงกิารีเป็ีนดีังนี �

(3.1) การจัดำซ่ั�อท่�ดำนิ
 ในกิารีจัดีซื �อที่�ดีิน ปีรีะธุ์านเจ� าหุ้น� าที่�บ ริีหุ้ารีจะ

กิำาหุ้นดีหุ้ลกัิกิารีและงบปีรีะมาณ์ในกิารีจดัีซื �อที่�ดีินแตั่ละปีีเพื�อ

เส่นอใหุ้�คณ์ะกิรีรีมกิารีบริีษัท่อน้มตััิ โดียเมื�อไดี� รัีบหุ้ลกัิกิารีแล�ว

คณ์ะท่ำางานจัดีซื �อที่�ดีิน ปีรีะกิอบดี�วย แผู้นกิจัดีหุ้าที่�ดีิน ฝ่าย

ก่ิอส่รี� าง ฝ่ายนิตัิกิรีรีม ฝ่ายขึ้ายและกิารีตัลาดี ฝ่ายบริีหุ้ารี และ

ฝ่ายบัญชีีและกิารีเงิน จะดีำาเนินกิารีพิจารีณ์า กิลั�นกิรีองที่�ดีิน

ที่�มีศกัิยภาพส่ำาหุ้รัีบพฒันาโครีงกิารีอส่งัหุ้าริีมท่รัีพย�ดี�วยเกิณ์ฑ์�

กิารีพิจารีณ์าจากิปัีจจยัหุ้ลายดี�าน ไดี�แก่ิ ท่ำาเลที่�ตัั �ง ส่ภาพที่�ดีิน 

รีะบบส่าธุ์ารีณ์้ปีโภค อ้ปีส่งค�และอ้ปีท่านขึ้องล้กิค�า รีาคา รีวม

ท่ั �งขึ้�อกิฎหุ้มายดี�านผู้ังเมืองและแนวเวนคืน เป็ีนตั�น โดียกิารี

ลงพื �นที่�ส่ำารีวจส่ภาพแวดีล� อม และพฤตัิกิรีรีมขึ้องล้กิค� าใน

บริีเวณ์ดีังกิล่าว และมีกิารีร่ีวมพิจารีณ์ารีะหุ้ว่างแผู้นกิจัดีหุ้า

ที่�ดีิน แผู้นกิก่ิอส่รี� าง ฝ่ายขึ้ายและกิารีตัลาดี และฝ่ายบัญชีี

และกิารีเงิน เพื�อใหุ้� มีกิารีวิเครีาะหุ้�ขึ้� อม้ลอย่างครีบถื� วน และ

นำามากิำาหุ้นดีร้ีปีแบบขึ้องโครีงกิารี และศ้กิษาความเป็ีนไปี

ไดี� เบื �องตั�น โดียหุ้ากิคณ์ะท่ำางานจัดีซื �อที่�ดีินตััดีส่ินใจซื �อที่�ดีิน 

จะนำาเส่นอตั่อปีรีะธุ์านเจ� าหุ้น� าที่�บริีหุ้ารี หุ้รืีอ คณ์ะกิรีรีมกิารี

บริีหุ้ารี หุ้รืีอคณ์ะกิรีรีมกิารีบริีษัท่เพื�ออน้มัตัิจัดีซื �อที่�ดีินตัาม

อำานาจอน้มัตัิ ในกิรีณี์ที่�คณ์ะท่ำางานจัดีซื �อที่�ดีินตััดีส่ินใจไม่ซื �อ

ที่�ดีิน บริีษัท่ฯ จะเก็ิบขึ้�อม้ลไว� เพื�อเป็ีนขึ้�อม้ลที่�ดีินส่ำารีองตั่อไปี

 จากินั �นบริีษัท่ฯ จะท่ำาส่ัญญาจะซื �อจะขึ้ายที่�ดีินกิับ

ผู้้� ขึ้ายเพื�อวางเงินมัดีจำาไว� เป็ีนหุ้ลักิปีรีะกิัน และดีำาเนินกิารี

พิจารีณ์าแหุ้ล่งเงินท่้นในกิารีซื �อที่�ดีินจากิส่ถืาบันกิารีเงิน และ

รัีบโอนกิรีรีมส่ิท่ธิุ์�ที่�ดีินจากิผู้้� ขึ้ายตั่อไปี 
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(3.2) การจัดำสรรท่�ดำนิและการก่อสร้าง
การข้ออนุญาติก่อสร้างอาคารและจัดำสรรท่�ดำิน
 ภายหุ้ลังจากิกิารีรัีบโอนกิรีรีมส่ิท่ธิุ์�ที่�ดีิน บริีษัท่ฯ จะ

ดีำาเนินกิารีขึ้อใบอน้ญาตัตั่างๆ ตัามที่�กิฎหุ้มายกิำาหุ้นดี ไดี�แก่ิ 

เอกิส่ารีตัรีวจส่อบพื �นที่�ดีิน ใบอน้ญาตัจัดีส่รีรีที่�ดีิน ใบอน้ญาตั

ก่ิอส่รี� างอาคารี ใบอน้ญาตัเชืี�อมท่าง ใบอน้ญาตัใหุ้� รีะบายนำ �า 

เอกิส่ารีแส่ดีงกิารีจ่ายไฟฟ�า กิารีใหุ้�บริีกิารีนำ �าปีรีะปีา และใหุ้�

บริีกิารีจัดีเก็ิบขึ้ยะภายในโครีงกิารี เป็ีนตั�น และหุ้ลงัจากิไดี� รัีบ

ใบอน้ญาตัตั่างๆ ครีบถื� วน บริีษัท่ฯ จะดีำาเนินกิารีขึ้ออน้มัตัิผู้ัง

จัดีส่รีรีและขึ้อรัีงวดัี และดีำาเนินกิารีจดีท่ะเบียนแบ่งโฉนดีที่�ดีิน

แปีลงย่อยตั่อไปี

การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคเบ่�องติ้น และการ
ออกแบบโครงการ
 ในรีะหุ้ว่างดีำาเนินกิารีขึ้ออน้ญาตัจดัีส่รีรีที่�ดีิน บริีษัท่ฯ 

จะท่ำากิารีปีรัีบพื �นที่� ถืมดีิน และพัฒนาส่าธุ์ารีณ์้ปีโภคเบื �องตั�น 

รีวมถื้งว่าจ� างหุ้น่วยงานจากิภายนอกิเพื�อออกิแบบโครีงกิารี 

บ� าน และพื �นที่�ส่่วนกิลาง ภายใตั� แนวคิดีที่�ฝ่ายขึ้ายและกิารี

ตัลาดีไดี�กิำาหุ้นดีไว�  เพื�อใหุ้� ออกิแบบที่�อย้่อาศัยไดี� ส่อดีคล�อง

กิับความตั� องกิารีขึ้องล้กิค� า และจัดีท่ำาแบบก่ิอส่รี� างอย่าง

ละเอียดี (Bill of Quantity: BOQ) เพื�อใชี� ในกิารีก่ิอส่รี� างบ�าน

ตััวอย่างก่ิอน และหุ้ลงัจากินั �นจะมีกิารีปีรัีบแกิ� ไขึ้ BOQ ตัามที่�

ไดี� ก่ิอส่รี� างบ�านตััวอย่าง เพื�อปีรัีบเป็ีน “BOQ ดีาวเขีึ้ยว” ซ้�งจะ
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ใชี� เป็ีนมาตัรีฐานในกิารีก่ิอส่รี� างบ�านแตั่ละหุ้ลัง และใชี� ในกิารี

ควบค้มกิารีเบิกิจ่ายงบปีรีะมาณ์กิารีก่ิอส่รี� างตั่อไปี

การจัดำจ้างผูู้รับเหมาก่อสร้าง และการจัดำซั่�อวัสดุำ
ก่อสร้าง
 บริีษัท่ฯ จะว่าจ� างผู้้� รัีบเหุ้มาก่ิอส่รี� างในส่่วนขึ้องงาน

ก่ิอส่รี� างบ�าน และงานรีะบบส่าธุ์ารีณ์ป้ีโภค ไดี�แก่ิ กิารีก่ิอส่รี� าง

นิตัิบค้คล กิารีก่ิอส่รี� างส่รีะวา่ยนำ �า กิารีก่ิอส่รี� างซ้�มโครีงกิารี งาน

ออกิแบบส่ถืาปัีตัยกิรีรีม งานวิศวกิรีรีมรีะบบส่ข้ึ้าภิบาล และภมิ้

ท่ศัน�ส่ว่นกิลาง เป็ีนตั�น โดียพิจารีณ์าตัามความเชีี�ยวชีาญขึ้องผู้้� รัีบ

เหุ้มา ที่�ตัั �งโครีงกิารี และปีรีะเภท่กิารีวา่จ�าง เชีน่ กิารีก่ิอส่รี� างบ�าน 

หุ้รืีอกิารีก่ิอส่รี� างรีะบบส่าธุ์ารีณ์ป้ีโภคแตัล่ะปีรีะเภท่ เป็ีนหุ้ลกัิ และ

บริีษัท่ฯ จะคดัีเลือกิผู้้� รัีบเหุ้มาจากิรีายชืี�อผู้้� รัีบเหุ้มา (Vendor list) 

โดียพิจารีณ์าขึ้�อมล้ท่างกิารีเงิน คณ้์ภาพจากิผู้ลงานที่�ผู้า่นมา รีวม

ถืง้คณ้์ภาพและความเพียงพอขึ้องแรีงงาน และจะคดัีเลอืกิเฉพาะ

ผู้้� รัีบเหุ้มาที่�ไดี� รัีบกิารีปีรีะเมินจากิบริีษัท่ฯ  ตัามรีะดีบัที่�กิำาหุ้นดี

เท่า่นั �น

 ส่ำาหุ้รัีบกิารีจดัีซื �อวสั่ดีก่้ิอส่รี� าง บริีษัท่ฯ มีวิธีุ์จดัีซื �อวสั่ดี้

ก่ิอส่รี� าง 2 แบบ (1) บริีษัท่ฯ เป็ีนผู้้� ซื �อวสั่ดีเ้อง เชีน่ เหุ้ลก็ิ คอนกิรีีตั 

ไม�พื �น กิรีะเบื �องหุ้ลงัคา เป็ีนตั�น (2) ผู้้� รัีบเหุ้มาก่ิอส่รี� างเป็ีนผู้้�จดัี

ซื �อ เชีน่ ฝ�า รีะบบไฟฟ�า รีะบบปีรีะปีา เป็ีนตั�น โดียในกิรีณี์ที่�ผู้้� รัีบ

เหุ้มากิ่อส่รี� างเป็ีนผู้้�จดัีซื �อ วิศวกิรีส่นามจะมีกิารีตัรีวจส่อบและ

ปีรีะเมินวสั่ดีก่้ิอส่รี� างท่ก้ิครัี �ง เพื�อใหุ้�ไดี�มาตัรีฐานและเป็ีนไปีตัาม

แบบก่ิอส่รี� างที่�บริีษัท่ฯ กิำาหุ้นดี 

การก่อสร้างบ้าน ระบบสาธารณูปโภค และพ่�นท่�ส่วน
กลาง
 กิารีก่ิอส่รี� างบ� านขึ้องบริีษัท่ฯ เป็ีนกิารีก่ิอส่รี� างบ� าน

ผู้ส่มผู้ส่านเท่คโนโลยีกิารีก่ิอส่รี� างท่ั �งแบบดีั �งเดีมิ (Conventional) 

ไดี�แก่ิ กิารีก่ิอส่รี� างโดียใชี�อิฐมอญแดีง ซ้�งจะท่ำาใหุ้�โครีงส่รี� างบ�าน

แขึ้็งแรีงและส่ามารีถืตัอ่เตัมิไดี�งา่ย และแบบผู้นงัโครีงส่รี� าง ไดี�แก่ิ 

แบบ Precast Concrete ซ้�งจะชีว่ยเพิ�มพื �นที่�ภายในบ�าน ลดีรีอย

แตักิรี� าวขึ้องบ�าน และยงัชี่วยใหุ้�กิารีก่ิอส่รี� างบ�านรีวดีเร็ีวมากิขึ้้ �น 

อยา่งไรีก็ิดีี ในอนาคตับริีษัท่ฯ จะเน�นกิารีก่ิอส่รี� างบ�านในร้ีปีแบบ 

Precast Concrete มากิขึ้้ �น เพื�อชี่วยเพิ�มศกัิยภาพในกิารีเติับโตั

และกิารีขึ้ยายโครีงกิารีไดี�อย่างตั่อเนื�อง โดียในเดีือนกิันยายน 

2564  บริีษัท่ฯ ไดี� ร่ีวมลงนามในบนัท่ก้ิขึ้�อตักิลงร่ีวมกินั (MOU) 

กิบับริีษัท่ ปีน้ซเิมนตั�ไท่ย (ท่า่หุ้ลวง) จำากิดัี เพื�อพฒันาและเรีียน

ร้ี� เท่คโนโลยีที่�ใชี� ในกิารีก่ิอส่รี� าง ดี�วยรีะบบโครีงส่รี� างคอนกิรีีตั

ส่ำาเร็ีจร้ีปี (Precast Concrete System) ที่�เป็ีนนวตัักิรีรีมจากิท่าง 

CPAC Smart Structure ตัั �งแตัข่ึ้ั �นตัอนออกิแบบจนถืง้ขึ้ั �นตัอนกิารี

ก่ิอส่รี� าง โดียบริีษัท่ ปีน้ซเิมนตั�ไท่ย (ท่า่หุ้ลวง) จำากิดัี จะใหุ้�ความ

ร่ีวมมือและมีส่ว่นร่ีวมในกิารีออกิแบบ หุ้รืีอ Co-Design ร่ีวมกิบัผู้้�

ออกิแบบขึ้องบริีษัท่ฯ และจะส่ง่มอบและตัดิีตัั �งโครีงส่รี� างคอนกิรีีตั

ส่ำาเร็ีจร้ีปี (Precast Concrete System) ตัามแผู้นกิารีก่ิอส่รี� างที่�ไดี�

ตักิลงร่ีวมกินั

 ในกิารีก่ิอส่รี� างแตั่ละโครีงกิารีจะมีผู้้� จัดีกิารีโครีงกิารี 

วิศวกิรีโครีงกิารี วิศวกิรีส่นาม และหุ้วัหุ้น�างาน ซ้�งเป็ีนพนกัิงาน

ขึ้องบริีษัท่ฯ เป็ีนผู้้� ควบค้มดี้แลผู้้� รัีบเหุ้มากิ่อส่รี� างภายนอกิที่�

บริีษัท่ฯ ว่าจ�าง เพื�อควบคม้คณ้์ภาพและตัิดีตัามความคืบหุ้น�า

กิารีกิอ่ส่รี� างท่ก้ิวนั โดียเน�นรีะบบกิารีควบคม้คณ้์ภาพงานกิอ่ส่รี� าง

ที่�ดีีในท่้กิขึ้ั �นตัอน และมีกิารีรีายงานใหุ้�กิรีรีมกิารีผู้้� จัดีกิารีรัีบ

ท่รีาบความคืบหุ้น�ากิารีก่ิอส่รี� างเป็ีนปีรีะจำาท่ก้ิส่ปัีดีาหุ้� นอกิจากิ

นี � บริีษัท่ฯ ยงัมีรีะบบกิารีควบคม้คณ้์ภาพงานก่ิอส่รี� าง (QC) ขึ้อง

ผู้้� รัีบเหุ้มากิ่อส่รี� าง โดียจะมีกิารีตัรีวจส่อบและปีรีะเมินคณ้์ภาพ

กิารีก่ิอส่รี� างก่ิอนตัรีวจรัีบผู้ลงาน และจ่ายเงินใหุ้�แก่ิผู้้� รัีบเหุ้มา

ก่ิอส่รี� าง ซ้�งบริีษัท่ฯ กิำาหุ้นดีเกิณ์ฑ์�คณ้์ภาพงานกิ่อส่รี� างที่�รีะดีบั

รี� อยละ 85 ในกิรีณี์ที่�คณ้์ภาพงานก่ิอส่รี� างไม่ถื้งรีะดีบัที่�กิำาหุ้นดี 

ผู้้� รัีบเหุ้มาจะตั�องดีำาเนินกิารีแกิ�ไขึ้งานใหุ้�ผู้า่นเกิณ์ฑ์� จง้จะไดี�รัีบเงิน

งวดีตัามส่ญัญา เพื�อใหุ้�มั�นใจไดี�วา่บ�านท่ก้ิหุ้ลงัจะตั�องมีคณ้์ภาพ

ดีีเยี�ยม ในกิารีปีรีะเมินคณ้์ภาพงานขึ้องผู้้� รัีบเหุ้มานี �จะนำาไปีใชี�

ในกิารีว่าจ�างผู้้� รัีบเหุ้มาครัี �งตั่อไปี โดียบริีษัท่ฯ จะมีกิารีปีรีะเมิน

ผู้้� รัีบเหุ้มาก่ิอส่รี� างเป็ีนปีรีะจำาท่ก้ิ 6 เดืีอน นอกิจากินี � ผู้้� รัีบเหุ้มา

ก่ิอส่รี� างจะมีกิารีรัีบปีรีะกินัผู้ลงานกิารีก่ิอส่รี� างเป็ีนเวลา 12 เดืีอน  

นบัจากิวนัที่�ส่ง่มอบงานงวดีส่ด้ีท่�าย

(3.3) การข้ายและการโอนกรรมสิทธิ�
การจองบ้านและทำาสัญญาจะซั่�อจะข้าย 
 หุ้ลังจากิบริีษัท่ฯ เปิีดีตััวโครีงกิารีและเริี�มเปิีดีขึ้าย 

บริีษัท่ฯ จะมีพนักิงานขึ้ายปีรีะจำาโครีงกิารีที่�ใหุ้�ขึ้�อม้ลและรีาย

ละเอียดีโครีงกิารี รีวมท่ั �งพาล้กิค�าเยี�ยมชีมบ�านตัวัอย่าง หุ้ากิ

ลก้ิค�าส่นใจท่างพนกัิงานขึ้ายจะท่ำาแบบส่อบถืาม เพื�อนำาขึ้�อมล้

ไปีจดัีท่ำาใบเส่นอรีาคาและเจรีจารีายละเอียดีตัา่งๆ เพิ�มเตัิม เมื�อ

ลก้ิค�าตัดัีส่นิใจซื �อบ�าน ท่างบริีษัท่ฯ จะออกิใบจอง และลก้ิค�าจะ

ตั�องวางเงินคา่จองบ�านตัามเงื�อนไขึ้ที่�กิำาหุ้นดี ซ้�งขึ้้ �นอย้ก่ิบัโปีรีโมชีั�

นขึ้องโครีงกิารีแตัล่ะชีว่งเวลา และบริีษัท่ฯ จะนดัีลก้ิค�าเพื�อมาท่ำา

ส่ญัญาจะซื �อจะขึ้ายบ�านภายใน 7 - 10 วนัหุ้ลงัจากิวนัจองบ�าน 
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โดียในวนัที่�ท่ำาส่ญัญาจะซื �อจะขึ้ายบ�านลก้ิค�าตั�องชีำารีะเงินคา่ท่ำา

ส่ญัญาอีกิจำานวนหุ้น้�งตัามเงื�อนไขึ้ที่�กิำาหุ้นดี โดียรีะยะเวลากิารีรีอ

กิารีก่ิอส่รี� างบ�านขึ้องบริีษัท่ฯ แบง่เป็ีน 3 รีะยะ ดีงันี � (1) บ�านที่�ยงัไม่

เริี�มก่ิอส่รี� าง ใชี�รีะยะเวลากิารีก่ิอส่รี� างและส่ง่มอบไมเ่กิิน 8 เดืีอน 

(2) บ�านอย้ร่ีะหุ้วา่งก่ิอส่รี� าง ใชี�รีะยะเวลากิารีก่ิอส่รี� างและส่ง่มอบ 

รีะหุ้วา่ง 6-8 เดืีอน และ (3) บ�านก่ิอส่รี� างเส่ร็ีจแล�ว ใชี�รีะยะเวลา

กิารีเก็ิบงานและส่ง่มอบรีะหุ้วา่ง 2-3 เดืีอน

 ท่ั �งนี � ในกิรีณี์ที่�ล้กิค� าท่ำาส่ัญญาจะซื �อจะขึ้ายบ� าน

เรีียบรี� อยแล�ว ในกิรีณี์ที่�ล้กิค�ามีกิารีขึ้อส่ินเชืี�อกิับธุ์นาคารีผู้่าน 

บริีษัท่ฯ แตัธุ่์นาคารีไมอ่นม้ตััิวงเงินส่นิเชืี�อ หุ้รืีออนม้ตััิวงเงินน�อย

กิว่าเงินงวดีส่้ดีท่�าย และล้กิค�าไม่ส่ามารีถืจ่ายเงินส่่วนตั่างไดี� 

ลก้ิค�าส่ามารีถืแจ�งยกิเลิกิ โดียบริีษัท่ฯ จะคืนเงินลก้ิค�าในส่ว่นที่�

จา่ยมาก่ิอนหุ้น�านี �เตัม็จำานวน 

การติรวจสอบคุณภาพบ้าน การส่งมอบบ้าน และการ
โอนกรรมสิทธิ�
 เมื�อลก้ิค�าไดี� รัีบอนม้ตััิส่ินเชืี�อจากิธุ์นาคารี หุ้รืีอลก้ิค�ามี

ความพรี�อมในกิารีชีำารีะคา่ซื �อบ�านแล�ว บริีษัท่ฯ จะดีำาเนินกิารีนดัี

ลก้ิค�าเพื�อตัรีวจส่อบคณ้์ภาพขึ้องบ�าน โดียหุ้ากิลก้ิค�าตัรีวจส่อบ

บ�านแล�วพบว่ามีความชีำาร้ีดีบกิพร่ีอง ล้กิค�าส่ามารีถืแจ� งแกิ� ไขึ้

ปีรัีบปีร้ีงบ�าน โดียท่างบริีษัท่ฯ จะดีำาเนินกิารีแกิ�ไขึ้ใหุ้�เรีียบรี�อยก่ิอน

ส่ง่มอบบ�านใหุ้�ลก้ิค�าท่ก้ิรีาย 

 หุ้ลงัจากิลก้ิค�าตัรีวจส่อบคณ้์ภาพและดีำาเนินกิารีแกิ�ไขึ้

ค้ณ์ภาพบ�านเรีียบรี� อยแล�ว บริีษัท่ฯ จ้งจะนัดีล้กิค�าเพื�อมาจดี

ท่ะเบียนโอนกิรีรีมส่ิท่ธิุ์�เพื�อส่ง่มอบบ�าน และโอนกิรีรีมส่ิท่ธิุ์�ใหุ้�แก่ิ

ลก้ิค�า โดียลก้ิค�าจะตั�องชีำารีะเงินดีาวน�งวดีส่ด้ีท่�าย พรี�อมชีำารีะคา่

บ�านส่ว่นที่�เหุ้ลือท่ั �งหุ้มดีในวนัโอนกิรีรีมส่ทิ่ธิุ์� 

(3.4) การบริการหลังการข้าย
การรับประกันและการซั่อมแซัมบ้าน
 บริีษัท่ฯ มีกิารีรัีบปีรีะกินัความชีำาร้ีดีบกิพร่ีองใน 2 กิรีณี์ 

ไดี�แก่ิ (1) โครีงส่รี� างอาคารี เชี่น เส่าเขึ้็ม เส่า คาน โครีงหุ้ลงัคา 

เป็ีนตั�น ซ้�งรัีบปีรีะกินัเป็ีนเวลา 5 ปีีนบัจากิวนัโอนกิรีรีมส่ทิ่ธิุ์� และ 

(2) กิารีรัีบปีรีะกิันความชีำาร้ีดีบกิพร่ีองกิรีณี์เป็ีนส่่วนควบหุ้รืีอ

อ้ปีกิรีณ์�อนัเป็ีนส่่วนปีรีะกิอบที่�ส่ำาคญัขึ้องอาคารีเป็ีนเวลา 1 ปีี

นบัจากิวนัโอนกิรีรีมส่ทิ่ธิุ์� โดียหุ้ากิเกิิดีความชีำาร้ีดีเส่ียหุ้ายภายใน

รีะยะเวลากิารีรัีบปีรีะกินั ลก้ิค�าส่ามารีถืดีำาเนินกิารีแจ�งฝ่ายธุ์ร้ีกิารี

ก่ิอส่รี� าง และบริีษัท่ฯ จะปีรีะส่านงานใหุ้�ผู้้� รัีบเหุ้มาก่ิอส่รี� างมา

ดีำาเนินกิารีแกิ� ไขึ้ซ่อมแซมบ�าน โดียในกิรีณี์ที่�ยงัอย้่ในรีะยะเวลา

ปีรีะกินัขึ้องผู้้� รัีบเหุ้มาก่ิอส่รี� าง ผู้้� รัีบเหุ้มาก่ิอส่รี� างจะเป็ีนผู้้� รัีบผิู้ดี

ชีอบค่าใชี�จ่ายที่�เกิิดีจากิกิารีซ่อมแซมบ�าน แตั่หุ้ากิกิารีซ่อมแซม

อย้น่อกิเหุ้นือรีะยะเวลาปีรีะกินัขึ้องผู้้� รัีบเหุ้มา บริีษัท่ฯ จะเป็ีนผู้้� รัีบ

ผิู้ดีชีอบคา่ใชี�จา่ยกิารีซอ่มแซมดีงักิลา่วใหุ้�แก่ิลก้ิค�า ท่ั �งนี � ในกิรีณี์

ลก้ิค�ามีกิารีแจ�งซ่อมแซมในช่ีวงเกิินกิว่ารีะยะเวลาที่�บริีษัท่ฯ รัีบ

ปีรีะกินั บริีษัท่ฯ ยงัคงอำานวยความส่ะดีวกิในกิารีตัดิีตัอ่ผู้้� รัีบเหุ้มา

เพื�อดีำาเนินกิารีซ่อมแซมบ�านใหุ้�กิับลก้ิค�าโดียลก้ิค�าเป็ีนผู้้� รัีบผิู้ดี

ชีอบคา่ใชี�จา่ยเอง และในกิรีณี์ที่�ลก้ิค�ามีกิารีตัอ่เตัิมบ�านที่�ส่ง่ผู้ลกิ

รีะท่บตัอ่โครีงส่รี� างอาคารี รีะยะเวลากิารีปีรีะกินัจะส่ิ �นส่ด้ีลงท่นัที่

 ส่ำาหุ้รัีบกิารีบริีกิารีหุ้ลงักิารีขึ้ายดีงักิลา่ว บริีษัท่ฯ มีกิารี

วางแนวท่างกิารีท่ำางาน ในกิรีณี์ที่�เป็ีนกิารีซ่อมแซมรีะบบไฟฟ�า

ปีรีะปีา บริีษัท่ฯ จะดีำาเนินกิารีใหุ้�แล� วเส่ร็ีจภายในรีะยะเวลา 

24 ชีั�วโมง และกิรีณี์กิารีซอ่มแซมอื�นๆ จะดีำาเนินกิารีใหุ้�แล�วเส่ร็ีจ

ภายใน 14 วนั หุ้รืีอภายในเวลาอนัส่มควรีแล�วแตั่กิารีชีำาร้ีดีเส่ีย

หุ้ายที่�เกิิดีขึ้้ �น รีวมท่ั �งบริีษัท่ฯ  มีกิารีตัิดีตัามผู้ล และมีกิารีปีรีะเมิน

ผู้ลกิารีซอ่มแซมบ�านท่ก้ิครัี �งที่�มีกิารีแจ�งซอ่มเพื�อนำาไปีปีรัีบปีร้ีงกิารี

ใหุ้�บริีกิารีใหุ้�ดีีขึ้้ �น 

การจัดำติั�งนิติิบุคคลหมู่บ้านจัดำสรร
 ตัามพรีะรีาชีบญัญตััิกิารีจดัีส่รีรีที่�ดีนิ พ.ศ. 2543 (แกิ�ไขึ้

เพิ�มเตัมิ พ.ศ. 2558) กิำาหุ้นดีใหุ้�มีกิารีจดัีตัั �งนิตับิค้คลหุ้ม้บ่�านจดัีส่รีรี

เมื�อมีกิารีโอนกิรีรีมส่ทิ่ธิุ์�ในที่�ดีนิแปีลงยอ่ยในจำานวนรี�อยละ 50 โดีย

ในชีว่งที่�ยงัมีกิารีขึ้ายบ�านและโอนกิรีรีมส่ทิ่ธิุ์�ไมถ่ืง้เกิณ์ฑ์�ที่�กิำาหุ้นดี 

บริีษัท่ฯ จะเป็ีนผู้้�บริีหุ้ารีงานบริีกิารีส่ว่นกิลางใหุ้�กิบัลก้ิบ�าน และ

เมื�อมีกิารีขึ้ายและโอนกิรีรีมส่ิท่ธิุ์�ถื้งเกิณ์ฑ์�ที่�กิำาหุ้นดีแล�ว บริีษัท่ฯ 

เป็ีนที่�ปีร้ีกิษา และชี่วยล้กิบ� านในกิารีปีรีะส่านงานเพื�อจัดีตัั �ง

นิตับิค้คลหุ้ม้บ่�านจดัีส่รีรีใหุ้�ส่ำาเร็ีจ และดีำาเนินกิารีส่ง่มอบท่รัีพย�ส่นิ

ส่ว่นกิลาง และรีะบบส่าธุ์ารีณ์ป้ีโภคเพื�อใหุ้�นิตับิค้คลบริีหุ้ารีจดัีกิารี 

ตัอ่ไปี เพื�อใหุ้�เกิิดีรีะบบบริีหุ้ารี ส่งัคม และส่ภาพแวดีล�อมในกิารี

อย้อ่าศยัที่�ดีีตัอ่ไปีในอนาคตั

กฏหมายสำาคัญท่�เก่�ยวข้้องกับการดำำาเนินธุรกิจข้อง 
บริษััทฯ
 ในกิารีพัฒนาโครีงกิารีอส่งัหุ้าริีมท่รัีพย�ปีรีะเภท่บ�าน

จัดีส่รีรีแนวรีาบ จำาเป็ีนตั� องดีำาเนินกิารีตัามพรีะรีาชีบัญญัตัิ

กิารีจัดีส่รีรีที่�ดีิน พ.ศ. 2543 (แกิ� ไขึ้เพิ�มเตัิม พ.ศ. 2558) รีวม

ถื้งกิฎหุ้มายและกิฎเกิณ์ฑ์�ที่�เกีิ�ยวขึ้�อง ดีังนี �
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• การข้ออนุญาติจัดำสรรท่�ดำิน: ผู้้� จัดีส่รีรีที่�ดีินจะตั� องมี

กิารียื�นขึ้ออน้ญาตัตั่อกิรีมที่�ดีินแหุ้่งท่� องที่�ซ้�งที่�ดีินนั �นตัั �งอย้ ่

โดียในกิารียื�นขึ้ออน้ญาตัจัดีส่รีรีจะตั� องดีำาเนินกิารีตัามที่� 

พรีะรีาชีบัญญัตัิกิารีจัดีส่รีรีที่�ดีินกิำาหุ้นดีไว�  เชี่น กิารีจัดีท่ำา

แผู้นผู้ังแส่ดีงจำานวนที่�ดีินแปีลงย่อย รีายละเอียดีกิารีปีรัีบปีร้ีง

ที่�ดีิน กิารีจัดีใหุ้� มีส่าธุ์ารีณ์้ปีโภค บริีกิารีส่าธุ์ารีณ์ะ รีวมท่ั �ง

รีายกิารีกิ่อส่รี� าง และกิำาหุ้นดีเวลากิารีพัฒนาใหุ้� แล� วเส่ร็ีจ 

เป็ีนตั�น

• การข้ออนุญาติก่อสร้างอาคาร: ผู้้� ขึ้ออน้ญาตัก่ิอส่รี� าง

อาคารีจะตั� องมีกิารียื�นขึ้ออน้ญาตัตั่อส่ำานักิงานเขึ้ตั หุ้รืีอ

ส่ำานักิงานเท่ศบาลปีรีะจำาจังหุ้วัดี โดียในกิารียื�นขึ้ออน้ญาตั

ก่ิอส่รี� างอาคารีจะตั� องดีำาเ นินกิารีตัามที่�พรีะรีาชีบัญญัตัิ

ควบค้มอาคารีกิำาหุ้นดีไว�  เชี่น กิารีออกิแบบแบบแปีลน และ

กิารีก่ิอส่รี� างลักิษณ์ะขึ้องอาคารีตัามที่�กิำาหุ้นดี กิารีก่ิอส่รี� าง 

ดีัดีแปีลง หุ้รืีอเคลื�อนย�ายอาคารี 

• การข้ออนุญาติเชื่่�อมทางระบายนำ�าติ่อหน่วยงานท่�
ดำูแลรับผูิดำชื่อบ: ในกิารียื�นขึ้ออน้ญาตัเชืี�อมท่างรีะบายนำ �า 

จะตั� องแส่ดีงผู้ังโครีงกิารีและตัำาแหุ้น่งที่�จะขึ้ออน้ญาตัเชืี�อม

ท่างรีะบายนำ �าตั่อหุ้น่วยงานที่�ดี้แลรัีบผิู้ดีชีอบ

• การบำารุงรักษัาสาธารณูปโภค: ผู้้� จัดีส่รีรีที่�ดีินมีหุ้น� าที่�

บำาร้ีงรัีกิษาส่าธุ์ารีณ์้ปีโภคตั่างๆ ใหุ้�คงส่ภาพเดีิม เพื�อส่่งมอบ

ใหุ้�แก่ินิตัิบ้คคลหุ้ม้่บ� านจัดีส่รีรี

 ท่ั �งนี � บริีษัท่ฯ ไดี� ดีำาเนินกิารีตัามพรีะรีาชีบัญญัตัิ

กิารีจัดีส่รีรีที่�ดีิน พ.ศ. 2543 รีวมถื้งกิฎหุ้มายและกิฎเกิณ์ฑ์� 

ที่�เกีิ�ยวขึ้�องครีบถื� วนตัั �งแตั่ขึ้ั �นตัอนจัดีซื �อที่�ดีิน กิารีขึ้ออน้ญาตั

ตั่างๆ และมีกิารีปีรีะส่านงานกิับล้กิบ� านเพื�อจัดีตัั �งนิตัิบ้คคล

หุ้ม้่บ� านจัดีส่รีรี และส่่งมอบส่าธุ์ารีณ์้ปีโภคตัามกิำาหุ้นดี

ผูลกระทบต่ิอสิ�งแวดำล้อม
 กิารีท่ำารีายงานวิ เครีาะหุ้�ผู้ลกิรีะท่บส่ิ� งแวดีล� อม 

เป็ีนกิารีศ้กิษาเพื�อคาดีกิารีณ์�ผู้ลกิรีะท่บท่ั �งในท่างบวกิและท่าง

ลบจากิกิารีพัฒนาโครีงกิารี เพื�อกิำาหุ้นดีมาตัรีกิารีปี�องกิันและ

แกิ� ไขึ้ผู้ลกิรีะท่บส่ิ�งแวดีล�อมที่�อาจเกิิดีขึ้้ �นในโครีงกิารีนั �นใหุ้� เกิิดี

น�อยที่�ส่้ดี และใชี� ในกิารีปีรีะกิอบกิารีตััดีส่ินใจพัฒนาโครีงกิารี 

โดียกิารีท่ำารีายงานวิเครีาะหุ้�ผู้ลกิรีะท่บส่ิ�งแวดีล�อมตั�องท่ำาตัาม

กิฎหุ้มายภายใตั�พรีะรีาชีบัญญัตัิส่่งเส่ริีมและรัีกิษาค้ณ์ภาพ

ส่ิ�งแวดีล�อมแหุ้่งชีาตัิ พ.ศ.2535 และพรีะรีาชีบัญญัตัิส่่งเส่ริีม

และรัีกิษาค้ณ์ภาพส่ิ�งแวดีล� อมแหุ้่งชีาตัิ พ.ศ.2535 มาตัรีา 

46 โดียกิำาหุ้นดีใหุ้� โครีงกิารีบ� านจัดีส่รีรีที่�มีจำานวนที่�ดีินแปีลง

ย่อยตัั �งแตั่ 500 แปีลง หุ้รืีอเนื �อที่�เกิินกิว่า 100 ไร่ี และโครีงกิารี

คอนโดีมิเนียม ที่�มีจำานวนหุ้�องชี้ดี (unit) ตัั �งแตั่ 80 หุ้�องขึ้้ �นไปี 

หุ้รืีอมีพื �นที่�ใชี� ส่อยตัั �งแตั่ 4,000 ตัารีางเมตัรีขึ้้ �นไปี ท่ั �งนี � ใน

ปัีจจ้บันไม่มีโครีงกิารีใดีขึ้องบริีษัท่ฯ มีขึ้นาดีเขึ้� าเกิณ์ฑ์�ที่�จะ

ตั� องจัดีท่ำารีายงานกิารีวิเครีาะหุ้�ผู้ลกิรีะท่บส่ิ�งแวดีล�อม หุ้ากิ

ในอนาคตับริีษัท่ฯ มีโครีงกิารีใดีที่�เขึ้� าเกิณ์ฑ์�กิารีจัดีท่ำารีายงาน

วิเครีาะหุ้�ผู้ลกิรีะท่บส่ิ�งแวดีล�อม บริีษัท่ฯ จะปีฏิิบัตัิตัามอย่าง

เคร่ีงครัีดี

4)  ทรัพย์สินท่�ใชื่้ในการประกอบธุรกิจ
(4.1) ทรัพย์สินถาวรหลัก
 ณ์ วันที่� 31 ธุ์ันวาคม 2564 รีายกิารีและม้ลค่าส่้ท่ธิุ์

ตัามบัญชีีหุ้ลังหุ้ักิค่าเส่ื�อมรีาคาส่ะส่มขึ้องท่รัีพย�ส่ินถืาวรีหุ้ลักิ

ที่�ใชี� ในกิารีปีรีะกิอบธุ์้รีกิิจขึ้องบริีษัท่ฯ ตัามที่�ปีรีากิฏิในงบกิารี

เงินเฉพาะกิิจกิารีขึ้องบริีษัท่ฯ มีรีายละเอียดี ดีังนี �

รายการ
มูลค่าสุทธิติามบัญชื่่ 
ณ 31 ธันวาคม 2564

(ล้านบาท)
ลักษัณะกรรมสิทธิ� ภาระผููกพัน

ติ้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
เพ่�อข้าย

สินทรัพย์ไม่ม่ติัวติน

รวม 1,555.21

อาคารและอุปกรณ์

1,542.73

2.43

10.05

โปีรีดีพิจารีณ์ารีายละเอียดี 
ตัามขึ้�อ 4.1.1

โปีรีดีพิจารีณ์ารีายละเอียดี 
ตัามขึ้�อ 4.1.3

โปีรีดีพิจารีณ์ารีายละเอียดี 
ตัามขึ้�อ 4.1.2

โปีรีดีพิจารีณ์ารีายละเอียดี 
ตัามขึ้�อ 4.1.1

โปีรีดีพิจารีณ์ารีายละเอียดี 
ตัามขึ้�อ 4.1.3

โปีรีดีพิจารีณ์ารีายละเอียดี 
ตัามขึ้�อ 4.1.2

ท่ั �งนี � รีายกิารีท่รัีพย�ส่ินถืาวรีขึ้องบริีษัท่ฯ ตัามที่�แส่ดีงไว�ขึ้� างตั�นส่ามารีถืแส่ดีงรีายละเอียดีตัามปีรีะเภท่ขึ้องท่รัีพย�ส่ินไดี�ดีังนี �
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(4.1.1) ต้ินทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพ่�อข้าย
 ณ์ วันที่� 31 ธุ์ันวาคม 2564 ตั�นท่้นโครีงกิารีพัฒนาอส่ังหุ้าริีมท่รัีพย�เพื�อขึ้ายขึ้องบริีษัท่ฯ เป็ีนส่ินท่รัีพย�ปีรีะเภท่บ�านพรี� อม

ที่�ดีินที่�ถืือครีองไว� เพื�อขึ้าย โดียมีรีายละเอียดี ดีังนี �

รายการ ท่�ติั�ง
มูลค่าสุทธิติามบัญชื่่

 ณ วันท่�
31 ธันวาคม 2564 

(ล้านบาท)

ลักษัณะ
กรรมสิทธิ� ภาระผููกพัน

Cordiz อุดำมสุข้

The Glamor

Cher วงแหวน - 
สาทร

Cher วัชื่รพล

Cher งามวงศ์วาน - 
ประชื่าชื่่�น

Cher สุข้สวัสดำิ� - 
พุทธบูชื่า

Cher บางขุ้นนนท์

Cher Runway 
กรุงเทพกร่ฑ์า -
ร่มเกล้า

CHEREA  VICINITY 
ราชื่พฤกษั์ -
เจษัฎาบดำินทร์

ถืนนอด้ีมส่ข้ึ้ ซอย 39 

แขึ้วงบางจากิ 

เขึ้ตัพรีะโขึ้นง 

กิร้ีงเท่พมหุ้านครี

ถืนนปีรีะดีิษฐ�มนธุ้์รีรีม 

แขึ้วงคลองเจ�าคณ้์ส่ิงหุ้� 

เขึ้ตัวงัท่องหุ้ลาง 

กิร้ีงเท่พมหุ้านครี

ถืนนกิาญจนาภิเษกิ 0010 

แขึ้วงบางแค เขึ้ตับางแค 

กิร้ีงเท่พมหุ้านครี

ถืนนส่ข้ึ้าภิบาล 5 ซอย 70 

แขึ้วงส่ายไหุ้ม เขึ้ตัส่ายไหุ้ม 

กิร้ีงเท่พมหุ้านครี

ซอยดีวงมณี์ ตัำาบลบางเขึ้น 

อำาเภอเมือง 

จงัหุ้วดัีนนท่บรี้ี

ซอยพท้่ธุ์บช้ีา 40 

แขึ้วงบางมดี เขึ้ตัท่้่งคร้ี 

กิร้ีงเท่พมหุ้านครี

ถืนนบางขึ้น้นนท่�

แขึ้วงบางขึ้น้นนท่� 

เขึ้ตับางกิอกิน�อย 

กิร้ีงเท่พมหุ้านครี

ถืนนร่ีมเกิล�า 

เขึ้ตัลาดีกิรีะบงั 

กิร้ีงเท่พมหุ้านครี

ถืนนรีาชีพฤกิษ� - นนท่บรี้ี1 

ตัำาบลบางกิร่ีาง 

อำาเภอเมือง 

จงัหุ้วดัีนนท่บรี้ี

123.84

184.26

26.58

61.82

257.41

307.64

342.92

237.58

0.68

เป็ีนเจ�าขึ้อง

เป็ีนเจ�าขึ้อง

เป็ีนเจ�าขึ้อง

เป็ีนเจ�าขึ้อง

เป็ีนเจ�าขึ้อง

เป็ีนเจ�าขึ้อง

เป็ีนเจ�าขึ้อง

เป็ีนเจ�าขึ้อง

โฉนดีที่�ดีินบางส่่วน พรี� อมส่ิ�งปีล้กิส่รี� างที่�มีอย้่แล�ว และ/

หุ้รืีอที่�จะมีขึ้้ �นตั่อไปีในภายหุ้น�าบนที่�ดีิน มีภารีะผู้้กิพนักิับ

ส่ถืาบนักิารีเงิน เพื�อเป็ีนหุ้ลกัิปีรีะกิันวงเงินส่ินเชืี�อ วงเงิน

จำานองรีวม 810 ล�านบาท่

โฉนดีที่�ดีินพรี� อมส่ิ�งปีล้กิส่รี� างที่�มีอย้่แล� ว และ/หุ้รืีอที่�จะ

มีขึ้้ �นตั่อไปีในภายหุ้น�าบนที่�ดีิน มีภารีะผู้้กิพันกิับส่ถืาบัน

กิารีเงิน เพื�อเป็ีนหุ้ลกัิปีรีะกิันวงเงินส่ินเชืี�อ วงเงินจำานอง

รีวม 306 ล�านบาท่

โฉนดีที่�ดีินบางส่่วน พรี� อมส่ิ�งปีล้กิส่รี� างที่�มีอย้่แล�ว และ/

หุ้รืีอที่�จะมีขึ้้ �นตั่อไปีในภายหุ้น�าบนที่�ดีิน มีภารีะผู้้กิพนักิับ

ส่ถืาบนักิารีเงิน เพื�อเป็ีนหุ้ลกัิปีรีะกิันวงเงินส่ินเชืี�อ วงเงิน

จำานองรีวม 253 ล�านบาท่

โฉนดีที่�ดีิน พรี� อมส่ิ�งปีล้กิส่รี� างที่�มีอย้่แล�ว และ/หุ้รืีอที่�จะ

มีขึ้้ �นตั่อไปีในภายหุ้น�าบนที่�ดีิน มีภารีะผู้้กิพันกิับส่ถืาบัน

กิารีเงิน เพื�อเป็ีนหุ้ลกัิปีรีะกิันวงเงินส่ินเชืี�อ วงเงินจำานอง

รีวม 395.90 ล�านบาท่

โฉนดีที่�ดีิน พรี� อมส่ิ�งปีล้กิส่รี� างที่�มีอย้่แล�ว และ/หุ้รืีอที่�จะ

มีขึ้้ �นตั่อไปีในภายหุ้น�าบนที่�ดีิน มีภารีะผู้้กิพันกิับส่ถืาบัน

กิารีเงิน เพื�อเป็ีนหุ้ลกัิปีรีะกิันวงเงินส่ินเชืี�อ วงเงินจำานอง

รีวม 599 ล�านบาท่

โฉนดีที่�ดีินบางส่่วน พรี� อมส่ิ�งปีล้กิส่รี� างที่�มีอย้่แล�ว และ/

หุ้รืีอที่�จะมีขึ้้ �นตั่อไปีในภายหุ้น�าบนที่�ดีิน มีภารีะผู้้กิพนักิับ

ส่ถืาบนักิารีเงิน เพื�อเป็ีนหุ้ลกัิปีรีะกิันวงเงินส่ินเชืี�อ วงเงิน

จำานองรีวม 565.50 ล�านบาท่

โฉนดีที่�ดีิน พรี� อมส่ิ�งปีล้กิส่รี� างที่�มีอย้่แล�ว และ/หุ้รืีอที่�จะ

มีขึ้้ �นตั่อไปีในภายหุ้น�าบนที่�ดีิน มีภารีะผู้้กิพันกิับส่ถืาบัน

กิารีเงิน เพื�อเป็ีนหุ้ลกัิปีรีะกิันวงเงินส่ินเชืี�อ วงเงินจำานอง

รีวม 570.30 ล�านบาท่

โฉนดีที่�ดีินบางส่่วน พรี� อมส่ิ�งปีล้กิส่รี� างที่�มีอย้่แล�ว และ/

หุ้รืีอที่�จะมีขึ้้ �นตั่อไปีในภายหุ้น�าบนที่�ดีิน มีภารีะผู้้กิพนักิับ

ธุ์นาคารี ทิ่ส่โกิ�  จำากิดัี (มหุ้าชีน) เพื�อเป็ีนหุ้ลกัิปีรีะกินัวงเงิน

ส่ินเชืี�อ วงเงินจำานองรีวม 549 ล�านบาท่

รวม 1,542.73

--
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(4.1.2)  อาคารและอุปกรณ์
 ณ์ วันที่� 31 ธุ์ันวาคม 2564 อาคารีและอ้ปีกิรีณ์�ขึ้องบริีษัท่ฯ มีรีายละเอียดี ดีังนี �

(4.1.3) สินทรัพย์ไม่มตั่ิวติน
 ณ์ วันที่� 31 ธุ์ันวาคม 2564 ส่ินท่รัีพย�ไม่มีตััวตันขึ้องบริีษัท่ฯ มีรีายละเอียดี ดีังนี �

(4.2) เคร่�องหมายการค้า
 บริีษัท่ฯ จดีท่ะเบียนเครืี�องหุ้มายกิารีค�า โดียมีรีายละเอียดีดีังนี �

สินทรัพย์ ท่�ติั�ง
มูลค่าสุทธิติามบัญชื่่

ณ วันท่�
31 ธันวาคม 2564 

(ล้านบาท)

ลักษัณะ
กรรมสิทธิ�

วัติถุประสงค์
การถ่อครอง ภาระผููกพัน

ส่วนปรับปรุงอาคาร

เคร่�องม่อและอุปกรณ์

ยานพาหนะ

สินทรัพย์สิทธิการใชื่้

เคร่�องติกแติ่งและ
เคร่�องใชื่้สำานักงาน

ส่ำานกัิงานใหุ้ญ่ขึ้องบริีษัท่ฯ 

ส่ำานกัิงานใหุ้ญ่ขึ้องบริีษัท่ฯ 

ส่ำานกัิงานใหุ้ญ่ขึ้องบริีษัท่ฯ 

-

-

ใชี�ในกิารีดีำาเนินงานขึ้องบริีษัท่ฯ

ใชี�ในกิารีดีำาเนินงานขึ้องบริีษัท่ฯ

ใชี�ในกิารีดีำาเนินงานขึ้องบริีษัท่ฯ

ใชี�ในกิารีดีำาเนินงานขึ้องบริีษัท่ฯ

รีถืยนตั�และรีถืกิอล�ฟเพื�อใชี� ใน

กิารีดีำาเนินงานขึ้องบริีษัท่ฯ

0.67

0.12

3.89

0.43

4.94

เป็ีนเจ�าขึ้อง

เป็ีนเจ�าขึ้อง

เป็ีนเจ�าขึ้อง

เป็ีนเจ�าขึ้อง

- ส่ญัญาเชี่าอาคารีเพื�อ

ใชี� เป็ีนพื �นที่�ส่ำานักิงาน

ใหุ้ญ่ขึ้องบริีษัท่ฯ

- ส่ญัญาเชี่ารีถืยนตั�เพื�อ

ใชี�ในกิารีดีำาเนินธุ์้รีกิิจ

ปีลอดีภารีะผู้ก้ิพนั

ปีลอดีภารีะผู้ก้ิพนั

ปีลอดีภารีะผู้ก้ิพนั

ปีลอดีภารีะผู้ก้ิพนั

ภารีะผู้ก้ิพนัภาย

ใตั�ส่ญัญาเชี่า

รวม 10.05

สินทรัพย์ ลักษัณะกรรมสิทธิ� ภาระผููกพัน
มูลค่าสุทธิติามบัญชื่่

ณ วันท่� 31 ธันวาคม 2564 
(ล้านบาท)

โปรแกรมคอมพิวเติอร์ 2.43 เป็ีนเจ�าขึ้อง ปีลอดีภารีะผู้ก้ิพนั

รวม 2.43

ภาพ
เคร่�องหมายการค้า

เลข้ท่�
คำาข้อ

วันท่�ย่�น
คำาข้อ

ระยะเวลา
คุ้มครอง

ลำาดำับ

1

2

3

รายละเอ่ยดำ

190139315

190139314

190139344

15 ตัล้าคม 
2562

15 ตัล้าคม 
2562

15 ตัล้าคม 
2562

14 ตัล้าคม 
2572

14 ตัล้าคม 
2572

14 ตัล้าคม 
2572

ธุ์้รีกิิจจดัีส่รีรีที่�ดีิน/จดัีกิารีเกีิ�ยวกิบั
ที่�ดีินและบ�านจดัีส่รีรี/

จดัีกิารีขึ้ายบ�านและที่�ดีิน

ธุ์้รีกิิจจดัีส่รีรีที่�ดีิน/จดัีกิารีเกีิ�ยวกิบั
ที่�ดีินและบ�านจดัีส่รีรี/

จดัีกิารีขึ้ายบ�านและที่�ดีิน

ธุ์้รีกิิจจดัีส่รีรีที่�ดีิน/จดัีกิารีเกีิ�ยวกิบั
ที่�ดีินและบ�านจดัีส่รีรี/

จดัีกิารีขึ้ายบ�านและที่�ดีิน
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ภาพ
เคร่�องหมายการค้า

ผูู้ทำาประกัน

บริษััทผูู้รับประกันภัย

ระยะเวลาให้ความคุ้มครอง

ประเภทการให้ความคุ้มครอง

จำานวนเงินเอาประกันภัย

ผูู้เอาประกันภัย

ส่วนความคุ้มครองข้องแติ่ละ
สถานท่�เอาประกันภัย

ทรัพย์สินท่�เอาประกัน

รายละเอ่ยดำข้องสิ�งปลูกสร้าง
ท่�เอาประกันภัย

เลข้ท่�
คำาข้อ

วันท่�ย่�น
คำาข้อ

ระยะเวลา
คุ้มครอง

ลำาดำับ

4

รายละเอ่ยดำ

15 ตัล้าคม 
2562

190139313 14 ตัล้าคม 
2572

ธุ์้รีกิิจจดัีส่รีรีที่�ดีิน/จดัีกิารีเกีิ�ยวกิบั
ที่�ดีินและบ�านจดัีส่รีรี/

จดัีกิารีขึ้ายบ�านและที่�ดีิน

บริีษัท่ พีซแอนดี�ลีฟวิ�ง จำากิดัี

บริีษัท่ เอไอจี ปีรีะกินัภยั (ปีรีะเท่ศไท่ย) จำากิดัี (มหุ้าชีน)

วนัที่� 1 เมษายน 2564 ถื้ง วนัที่� 1 เมษายน 2565

กิรีมธุ์รีรีม�ปีรีะกินัภยัความเส่ี�ยงภยัท่รัีพย�ส่ิน - ปีรีะกินัภยัความเส่ี�ยงท่ก้ิชีนิดี

13,325,575 บาท่

บริีษัท่ พีซแอนดี�ลีฟวิ�ง จำากิดัี

ส่�วนคู่วามคุู้่มคู่รองที่่�ประกันภััยคู่วามเส่่�ยงทีุ่กชนิด 
อาคารี 6,000,000 บาท่
เฟอรี�นิเจอรี� เครืี�องตักิแตั่ง ตัิดีตัั �งตัร้ีงตัรีา 7,325,575 บาท่ 
ภััยเพิ่ิ�มแลัะเง่�อนไขพิ่ิเศษั 
นำ �าท่่วม 1,000 บาท่
ภยัแผู้่นดีินไหุ้ว เตั็มท่น้ปีรีะกินั
คู่วามรับผิิดส่�วนแรก
ความเส่ียหุ้ายจากิอบ้ตััิภยัภายนอกิ 5,000 บาท่ ตั่อครัี �งและท่ก้ิครัี �ง

231/14 ซอยเอกิมยั 7 ถืนนส่ข้ึ้ม้วิท่ 63 แขึ้วงคลองตันัเหุ้นือ เขึ้ตัวฒันา 
กิร้ีงเท่พมหุ้านครี 10110

เป็ีนผู้้� เชี่า

(4.3) เงินลงทุนในบริษัทัย่อยและบริษัทัร่วม
 ณ์ วันที่� 31 ธุ์ันวาคม 2564 บริีษัท่ฯ ไม่มีกิารีถืือหุ้้�นหุ้รืีอลงท่้นในบริีษัท่ย่อยหุ้รืีอบริีษัท่ร่ีวมแตั่อย่างใดี

(4.4) นโยบายการลงทุนและบริหารงานในบริษัทัย่อยและบริษัทัร่วม 

 บริีษัท่ฯ จะลงท่้นในบริีษัท่อื�นที่�มีวัตัถื้ปีรีะส่งค�ในกิารีปีรีะกิอบธุ์้รีกิิจที่�มีลกัิษณ์ะใกิล� เคียงกิัน หุ้รืีอกิิจกิารีที่�ส่นับส่น้นกิิจกิารี

ขึ้องบริีษัท่ฯ อนัจะท่ำาใหุ้�บริีษัท่มีผู้ลปีรีะกิอบกิารีหุ้รืีอผู้ลกิำาไรีเพิ�มมากิขึ้้ �น หุ้รืีอลงท่้นในธุ์้รีกิิจที่�เอื �อปีรีะโยชีน� (Synergy) ใหุ้�กิับบริีษัท่ฯ 

โดียส่ามารีถืส่นับส่น้นกิารีดีำาเนินธุ์้รีกิิจหุ้ลักิขึ้องบริีษัท่ฯ ใหุ้� มีความครีบวงจรีมากิยิ�งขึ้้ �น เพื�อเพิ�มขีึ้ดีความส่ามารีถืในกิารีแขึ้่งขึ้ัน 

ขึ้องบริีษัท่ฯ ท่ั �งนี � คณ์ะกิรีรีมกิารีอาจพิจารีณ์าลงท่้นในธุ์้รีกิิจอื�นนอกิเหุ้นือจากิธุ์้รีกิิจหุ้ลกัิหุ้รืีอธุ์้รีกิิจอื�นขึ้องบริีษัท่ฯ หุ้ากิคณ์ะกิรีรีมกิารี

เหุ้็นว่าธุ์้รีกิิจดีังกิล่าวเป็ีนธุ์้รีกิิจที่�มีศักิยภาพและกิารีลงท่้นดีังกิล่าวเป็ีนปีรีะโยชีน�แก่ิบริีษัท่และผู้้� ถืือหุ้้� นโดียรีวม

(4.5) ประกันภัยทรัพย์สนิท่�ใชื่ใ้นการประกอบธุรกิจ
 ณ์ วันที่� 31 ธุ์ันวาคม 2564 บริีษัท่ฯ ไดี�ท่ำาปีรีะกิันความเส่ี�ยงภัยท่รัีพย�ส่ินซ้�งส่ามารีถืส่ร้ีปีไดี�ดีังนี �

1. กรมธรรม์เลข้ท่� TH22039146
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ส่วนความคุ้มครองข้องแติ่ละ
สถานท่�เอาประกันภัย

ภยัเนื�องจากินำ �า 5,000 บาท่ตั่อครัี �งและท่ก้ิครัี �ง
ภยัจากิลมพาย ้ไม่มี
นำ �าท่่วม 10% ขึ้องความเส่ียหุ้าย หุ้รืีอขึ้ั �นตัำ�า 1,000 บาท่ ตั่อครัี �งและท่ก้ิครัี �ง แล�วแตั่
มล้ค่าใดีมากิกิว่า
ภยัแผู้่นดีินไหุ้ว ไม่มี
ภยัอื�นๆ ท่ก้ิภยั ไม่มี
ส่�วนคู่วามคุู้่มคู่รองอ่�นๆ ภัายใตุ้ประกันคู่วามเส่่�ยงภััยทีุ่กชนิด
โจรีกิรีรีม ชิีงท่รัีพย� ปีล�นท่รัีพย� ที่�มีร่ีองรีอยงดัีแงะ 500,000 บาท่
ความรัีบผิู้ดีส่่วนแรีกิ ไม่มี

5) โครงการท่�ยังไม่ส่งมอบ
 ณ์ วันที่� 31 ธุ์ันวาคม 2564 โครีงกิารีที่�อย้่รีะหุ้ว่างดีำาเนินกิารีขึ้องบริีษัท่ฯ มีจำานวนย้นิตัที่�ล้กิค�าไดี�ท่ำาส่ัญญาซื �อขึ้ายแล�ว 

แตั่ยังไม่ไดี� โอนกิรีรีมส่ิท่ธิุ์�จำานวน 152 หุ้ลัง คิดีเป็ีนม้ลค่า 747 ล�านบาท่ โดียมีรีายละเอียดีดีังนี �

1.3  โครงส่ร้างการถูือหุ้นของบริษััที่ฯ
1.3.1 โครงสร้างการถ่อหุ้นข้องบริษััทฯ
 บริีษัท่ฯ ยังไม่มีกิารีถืือหุ้้� นหุ้รืีอลงท่้นในบริีษัท่ย่อย

หุ้รืีอบริีษัท่ร่ีวมแตั่อย่างใดี

1.3.2 ความสัมพันธ์กับกลุ่มผูู้ถ่อหุ้นใหญ่ 
 กิล้่มผู้้� ถืือหุ้้� นใหุ้ญ่ขึ้องบริีษัท่ฯ ไดี�แก่ิ กิล้่มครีอบครัีว

ศิริีโส่ภณ์า โดียถืือหุ้้�นรีวมกิันในบริีษัท่ฯ จำานวน 165,743,100 

หุ้้�น หุ้รืีอรี�อยละ 49.33 โดียนางส่าวพีรีชีา ศริิีโส่ภณ์า เป็ีนกิรีรีมกิารี 

บริีษัท่ฯ นายปีรีะส่พศักิดีิ� ศิริีโส่ภณ์า เป็ีนกิรีรีมกิารีบริีษัท่ฯ   

โครงการ

1. Cordiz at 
Udomsuk

2. Cher วงแหวน-
สาทร

6. Cher สขุ้สวสัดำิ�-
พุทธบูชื่า

7. Cher 
บางข้นุนนท์

รวม

3. Cher วัชื่รพล

4. The Glamor

5. Cher 
งามวงศ์วาน-
ประชื่าชื่่�น

110

131

134

18

240

260

110

124

100

18

67

176

80

121

89

7

44

133

8

9

8

4

34

31

-

7

34

-

173

84

720

578

362

468

816

936

720

546 

270  

468

228

634

553

529

254

196

148

523

53

44

24

109

125

125

22

1

37

    7

  162

   96 

7.36

7.61

6.63

23.29

15.32

13.35

114

5

84

163

  543

 288 

15.83

0.87

23.20

34.83

66.54

30.77

ไตัรีมาส่ 1/2565

ไตัรีมาส่ 1/2565

ไตัรีมาส่ 1-2/2565

ไตัรีมาส่ 1/2565

ไตัรีมาส่ 1-3/2565

ไตัรีมาส่ 1-2/2565

76.81

91.52

70.17

41.88

18.14

55.88

-

32

92

-

588

196 11 2 58185841 48 10 267   13631.75   564 67.06ไตัรีมาส่ 1-4/25651.19793

1,089 606 476 1524834,721 2,914 2,213 747   46115.82  1,761 37.3046.881,807

302

บ้านทั�งหมดำ บ้านท่�โอนแล้วสะสม บ้านคงเหล่อข้าย
บ้านท่�สร้างเสร็จ

พร้อมข้าย
บ้านท่�จองและ
ทำาสัญญาแล้ว

ชื่่วงเวลาท่�คาดำว่า
จะรับรู้รายไดำ้

ไติรมาส/ปี

บ้านท่�อยู่ใน
ระหว่างพัฒนา/

ก่อสร้าง(1)

จำำานวน
(หลุ่ัง)

จำำานวน
(หลุ่ัง)

จำำานวน
(หลุ่ัง)

จำำานวน
(หลุ่ัง)

จำำานวน
(หลุ่ัง)

จำำานวน
(หลุ่ัง)

มูลุ่ค�า(2)

(ลุ่บ.)
มูลุ่ค�า(2)

(ลุ่บ.)
มูลุ่ค�า(2)

(ลุ่บ.)
มูลุ่ค�า(2)

(ลุ่บ.)
มูลุ่ค�า(2)

(ลุ่บ.)
มูลุ่ค�า(2)

(ลุ่บ.)
สิัดสิ�วน
(ร้อยลุ่ะ)

สิัดสิ�วน
(ร้อยลุ่ะ)

สิัดสิ�วน
คงเหลุ่่อ
ขึ้าย(2)

(ร้อยลุ่ะ)

หมายเหตุุ : 1.บ�านอย้ร่ีะหุ้วา่งพฒันา/ก่ิอส่รี� าง ใชี�รีะยะเวลากิารีก่ิอส่รี� างและส่ง่มอบ รีะหุ้วา่ง 6-8 เดืีอน 
                    2.แส่ดีงมล้คา่ตัามรีาคาขึ้ายเฉลี�ยขึ้องบ�านในแตัล่ะโครีงกิารี ยกิเว�น โครีงกิารี Cher วงแหุ้วน-ส่าท่รี แส่ดีงมล้คา่ตัามจริีง เนื�องจากิ ใกิล�จะปิีดีโครีงกิารี และท่รีาบมล้คา่บ�านคงเหุ้ลือขึ้าย
                    3. รี� อยละมล้คา่บ�านคงเหุ้ลือขึ้ายตัอ่มล้คา่บ�านท่ั �งหุ้มดี 

กิรีรีมกิารีผู้้� มีอำานาจลงนาม และปีรีะธุ์านเจ�าหุ้น�าที่�บริีหุ้ารี และ

นายโดีม ศิริีโส่ภณ์า เป็ีนผู้้� ชี่วยกิรีรีมกิารีผู้้� จัดีกิารีส่ายงานกิารี

ตัลาดีและกิารีขึ้าย 

1.3.3 ข้้อมูลผูู้ถ่อหุ้น
 รีายชืี�อผู้้� ถืือหุ้้�นใหุ้ญ่ขึ้องบริีษัท่ฯ ณ์ วนัที่� 31 ธุ์ันวาคม 

2564  และ ณ์ วันที่� 7 กิ้มภาพันธุ์� 2565 ซ้�งเป็ีนวันที่�กิารีเส่นอ

ขึ้ายหุ้้�นส่ามัญเพิ�มท่้นตั่อปีรีะชีาชีนในครัี �งนี �แล�วเส่ร็ีจ ส่ามารีถื

ส่ร้ีปีไดี�ดีังนี �
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รายชื่่�อผูู้ถ่อหุ้นลำาดำับ

1 

2

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

ณ วันท่� 31 ธันวาคม 2564  

จำานวนหุ้น % การถ่อหุ้น
นางส่าว พีรีชีา ศิริีโส่ภณ์า

นาย ปีรีะส่พศกัิดีิ� ศิริีโส่ภณ์า

นาย ภทั่รี ศรีีวิไล

นาย ชีม้พล พรีปีรีะภา

นาง จนัตันา ศิริีโส่ภณ์า

นาย โดีม ศิริีโส่ภณ์า

นาย นนท่� ศิริีโส่ภณ์า

นางส่าว ดีวงพรี ปัีญวณิ์ชี

นาง ท่องคำา รัีตันชียัพานิชี

นาย อรีรีถืกิฤชี วิส่ท้่ธิุ์พนัธุ์�

53,000,000 

30,896,700 

23,186,400 

17,660,000 

15,000,000 

15,000,000 

15,000,000 

12,400,000 

11,400,000 

9,000,000 

15.77%

9.20%

6.90%

5.26%

4.46%

4.46%

4.46%

3.69%

3.39%

2.68%

รายชื่่�อผูู้ถ่อหุ้นลำาดำับ

1 

2

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10

11 

ณ วันท่� 7 กุมภาพันธ์ 2565

จำานวนหุ้น % การถ่อหุ้น
นางส่าว พีรีชีา ศิริีโส่ภณ์า

นาย ปีรีะส่พศกัิดีิ� ศิริีโส่ภณ์า

นาย ภทั่รี ศรีีวิไล

นาย ชีม้พล พรีปีรีะภา

นาย โดีม ศิริีโส่ภณ์า

นาง จนัตันา ศิริีโส่ภณ์า

นาย นนท่� ศิริีโส่ภณ์า

นางส่าว ดีวงพรี ปัีญวณิ์ชี

นาง ท่องคำา รัีตันชียัพานิชี

นาย นเรีศ งามอภิชีน

นาย ส่มพงษ� ชีลคดีีดีำารีงกิล้

54,000,000 

30,896,700 

23,186,400 

19,160,000

15,000,000 

15,000,000 

15,000,000 

12,650,000 

11,400,000 

10,000,000

10,000,000

12.86%

7.36%

5.52%

4.56%

3.57%

3.57%

3.57%

3.01%

2.71%

2.38%

2.38%

1.4 จำานวนทีุ่นจดำที่ะเบ่ย์นและทีุ่นชำาระแล้ว
 ณ์  วัน ที่�  3 1  ธุ์ั น ว า ค ม  2 5 6 4  บ ริี ษั ท่ ฯ  มี ท่้น 

จดีท่ะเบียน 420,000,000 บาท่ แบ่งเป็ีนหุ้้�นส่ามัญจำานวนท่ั �ง

ส่ิ �น 420,000,000 หุ้้� น ม้ลค่าที่�ตัรีาไว�หุ้้� นละ 1.00 บาท่ และมี

ท่้นที่�ออกิและชีำารีะแล�วจำานวน 336,000,000 บาท่ แบ่งเป็ีน

หุ้้�นส่ามัญจำานวนท่ั �งส่ิ �น 336,000,000 หุ้้� น ม้ลค่าที่�ตัรีาไว�หุ้้� น

ละ 1.00 บาท่ 

1.5 นโย์บาย์การจ่าย์เงินปันผลของบริษััที่ฯ
 บริีษัท่ฯ มีนโยบายจ่ายเงินปัีนผู้ลในอตััรีาไม่น�อยกิว่า

รี� อยละ 40 ขึ้องกิำาไรีส่้ท่ธิุ์ขึ้องงบกิารีเงินเฉพาะกิิจกิารีหุ้ลังหุ้ักิ

ภาษีเงินไดี� นิตัิบ้คคล ส่ำารีองตัามกิฎหุ้มายและส่ำารีองอื�นๆ ใน

แตั่ละปีี ท่ั �งนี �กิารีจ่ายเงินปัีนผู้ลจะขึ้้ �นอย้่กิับส่ภาวะเศรีษฐกิิจ 

กิำาไรีจากิกิารีดีำาเนินงาน แผู้นกิารีลงท่้นตั่างๆ ในอนาคตั และ

คณ์ะกิรีรีมกิารีขึ้องบริีษัท่ฯ มีอำานาจในกิารีพิจารีณ์ายกิเว�นไม่

ดีำาเนินกิารีตัามนโยบายดีังกิล่าว หุ้รืีอเปีลี�ยนแปีลงนโยบาย 

ดีังกิล่าวไดี� เป็ีนครัี �งครีาว

2. การบริหารจัดำการความเส่่�ย์ง
2.1 นโย์บาย์การบริหารความเส่่�ย์ง
 บริีษัท่ฯ ไดี�กิำาหุ้นดีนโยบายในกิารีบริีหุ้ารีความเส่ี�ยง 

เพื�อใหุ้�ท่ันตั่อส่ถืานกิารีณ์�กิารีเปีลี�ยนแปีลงท่างเศรีษฐกิิจและ

กิารีเมือง รีวมท่ั �งผู้ลกิรีะท่บจากิวิกิฤตัิกิารีณ์�ท่างกิารีเงินรีะดีับ

โลกิ ซ้�งนโยบายในกิารีบริีหุ้ารีความเส่ี�ยงดีังกิล่าวไดี� รีวมถื้ง

มาตัรีกิารีในกิารีปี�องกินัและแกิ�ไขึ้ความเส่ี�ยง เพื�อใหุ้�คณ์ะกิรีรีมกิารี 

บริีษัท่ฯ และคณ์ะกิรีรีมกิารีตัรีวจส่อบ กิำากิับดี้แลและตัิดีตัาม

กิารีบริีหุ้ารีความเส่ี�ยงตัามแผู้นที่�วางไว�  โดียความร่ีวมมือและ

กิารีปีรีะส่านงานจากิหุ้น่วยงานตั่างๆ ดีังนี �
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หลักปฏิิบัต้ิในการบริหารความเส่่�ย์ง
• จดัีท่ำานโยบายบริีหุ้ารีความเส่ี�ยงที่�ส่อดีคล�องกิบัวตััถืป้ีรีะส่งค� 

เปี�าหุ้มายหุ้ลักิ กิลย้ท่ธุ์�  ส่ำาหุ้รัีบเป็ีนกิรีอบกิารีปีฏิิบัตัิงานใน

กิรีะบวนกิารีบริีหุ้ารีความเส่ี�ยงขึ้องท่ก้ิคนในองค�กิรี

• กิำาหุ้นดีใหุ้�กิารีบริีหุ้ารีความเส่ี�ยงเป็ีนหุ้น้�งในวฒันธุ์รีรีมองค�กิรีที่� 

กิรีรีมกิารี บริีหุ้ารี และพนกัิงานท่ก้ิคนตั�องถืือปีฏิิบตัั ิเพื�อใหุ้�มั�นใจ

ถืง้กิารีบรีรีลถ้ืง้พนัธุ์กิิจ วตััถืป้ีรีะส่งค� ยท้่ธุ์ศาส่ตัรี� และเปี�าหุ้มาย

กิารีดีำาเนินธุ์้รีกิิจความคาดีหุ้วงั และปีรีะโยชีน�ส่ง้ส่ด้ีขึ้องผู้้� มีส่ว่น

ไดี�เส่ีย ภายใตั�รีะดีบัความเส่ี�ยงที่�องค�กิรียอมรัีบไดี�

• กิำาหุ้นดีโครีงส่รี� างกิารีกิำากิับดี้แลความเส่ี�ยง โดียครีอบคล้ม

ตัั �งแตัร่ีะดีบัคณ์ะกิรีรีมกิารีบริีษัท่ฯ คณ์ะกิรีรีมกิารีตัรีวจส่อบ คณ์ะ

กิรีรีมกิารีชีด้ียอ่ยและส่ว่นงานที่�เกีิ�ยวขึ้�อง

• กิำาหุ้นดีปีรีะเดี็นความเส่ี�ยงที่�ส่ำาคญัขึ้องกิิจกิารี และรีะบค้วาม

หุ้มายและขึ้อบเขึ้ตัขึ้องความเส่ี�ยงอยา่งชีดัีเจน รีวมถืง้ตั�องกิำาหุ้นดี

ดีชัีนีชีี �วดัีความเส่ี�ยงหุ้ลกัิอย่างชีดัีเจน และมีขึ้ั �นตัอนกิารีติัดีตัาม

กิารีเปีลี�ยนแปีลงที่�ส่ง่ผู้ลกิรีะท่บตัอ่กิารีดีำาเนินธุ์ร้ีกิิจ กิรีะบวนกิารี

ท่ำางานอยา่งมีนยัส่ำาคญัเพื�อพิจารีณ์าความเส่ี�ยงที่�เกิิดีขึ้้ �นใหุ้มเ่พื�อ

กิำาหุ้นดีเป็ีนความเส่ี�ยงองค�กิรี

• วิเครีาะหุ้�โครีงส่รี� างธุ์ร้ีกิิจ กิำาหุ้นดีเปี�าหุ้มายในกิารีดีำาเนินธุ์ร้ีกิิจ 

กิำาหุ้นดีรีะดีบัความเส่ี�ยงที่�องค�กิรียอมรัีบไดี�  และกิำาหุ้นดีใหุ้�กิารี

บริีหุ้ารีความเส่ี�ยงเป็ีนส่่วนหุ้น้�งขึ้องกิารีจดัีท่ำาแผู้นปีรีะจำาปีีแผู้น

กิลยท้่ธุ์� รีวมถืง้กิรีะบวนกิารีบริีหุ้ารีงานตัา่ง ๆ  กิารีบริีหุ้ารีงาน และ

กิารีตัดัีส่นิใจปีรีะจำาวนั

• ผู้้�บริีหุ้ารีและพนกัิงานท่ก้ิคนขึ้ององค�กิรีเป็ีนเจ�าขึ้องความเส่ี�ยง 

ซ้�งมีหุ้น�าที่�ความรัีบผิู้ดีชีอบในกิารีรีะบแ้ละปีรีะเมินความเส่ี�ยงขึ้อง

หุ้นว่ยงานที่�ตันเองรัีบผิู้ดีชีอบ รีวมท่ั �งกิำาหุ้นดีมาตัรีกิารีที่�เหุ้มาะส่ม

เพื�อจดัีกิารีความเส่ี�ยง

• เจ�าขึ้องความเส่ี�ยงตั�องบริีหุ้ารีความเส่ี�ยงที่�อาจส่ง่ผู้ลกิรีะท่บตัอ่

กิารีบรีรีลพ้นัธุ์กิิจ วตััถืป้ีรีะส่งค� ยท้่ธุ์ศาส่ตัรี� และเปี�าหุ้มายกิารี

ดีำาเนินธุ์ร้ีกิิจขึ้ององค�กิรี อยา่งท่นัเวลา และตัอ่เนื�อง ดีงันี �

 -  รีะบค้วามเส่ี�ยงอยา่งครีอบคลม้ และท่นัเวลา โดียตั�อง

รีะบท้่ั �งปัีจจยัภายใน และปัีจจยัภายนอกิ

 -  ปีรีะเมินความเส่ี�ยงท่างดี�านโอกิาส่ที่�ก่ิอใหุ้�เกิิดีความ

เส่ี�ยง (Likelihood) และผู้ลกิรีะท่บ (Impact) หุ้ากิความเส่ี�ยงนั �น

เกิิดีขึ้้ �น โดียมีกิารีปีรีะเมินท่ั �งในเชิีงคณ้์ภาพ (Qualitative Assess-

ment) และ เชิีงปีริีมาณ์ (Quantitative Assessment) ในกิรีณี์ที่�

ส่ามารีถืท่ำาไดี�

 -  จดัีลำาดีบัความเส่ี�ยงในร้ีปีแบบขึ้องแผู้นภมิ้ความเส่ี�ยง 

โดียตั�องกิำาหุ้นดีตัวัแปีรี และส่มมตัฐิานที่�เกีิ�ยวขึ้�อง เพื�อใหุ้�องค�กิรี

ส่ามารีถืวเิครีาะหุ้�ขึ้�อมล้ และปีรีะเมินความเส่ี�ยงที่�เกิิดีขึ้้ �น วา่มีความ

ร้ีนแรีง และมีความเป็ีนไปีไดี�ที่�จะส่ง่ผู้ลกิรีะท่บตัอ่ธุ์ร้ีกิิจอยา่งไรี

 -  ตัอบส่นองความเส่ี�ยง โดียกิารีบริีหุ้ารีจดัีกิารีความ

เส่ี�ยงใหุ้�ส่อดีคล�องตัามหุ้ลกัิเกิณ์ฑ์�กิารีบริีหุ้ารีความเส่ี�ยงที่�กิำาหุ้นดี

ไว� โดียคำานง้ถืง้บริีบท่ในกิารีดีำาเนินธุ์ร้ีกิิจ ตั�นท่น้ และผู้ลปีรีะโยชีน� 

ความส่อดีคล�องขึ้องกิฏิหุ้มาย กิฎเกิณ์ฑ์� ขึ้�อบงัคบั ความคาดีหุ้วงั

ขึ้องผู้้� มีส่ว่นไดี�เส่ีย พนัธุ์กิิจ วิส่ยัท่ศัน� คา่นิยมองค�กิรี ความจำาเป็ีน

และความเร่ีงดีว่นในกิารีตัอบส่นองความเส่ี�ยง รีวมถืง้รีะดีบัความ

เส่ี�ยงที่�องค�กิรียอมรัีบไดี� และความร้ีนแรีงขึ้องผู้ลกิรีะท่บที่�อาจเกิิดี

จากิความเส่ี�ยง

 -  วิเครีาะหุ้�ความเส่ี�ยงในภาพรีวมขึ้ององค�กิรี และ

ตัดิีตัามท่บท่วนและรีายงานความเส่ี�ยงอยา่งส่มำ�าเส่มอ โดียความ

เส่ี�ยงที่�มีผู้ลกิรีะท่บตัอ่แผู้นธุ์ร้ีกิิจ และแผู้นกิลยท้่ธุ์�ขึ้ององค�กิรีที่�อย้่

ในรีะดีบัส่ง้มากิและส่ง้ ท่ั �งหุ้มดีตั�องถืก้ิรีายงานตัอ่คณ์ะกิรีรีมกิารี

ตัรีวจส่อบหุ้รืีอคณ์ะกิรีรีมกิารีชีด้ีย่อยที่�ไดี� รัีบมอบหุ้มายหุ้น�าที่�ใน

เรืี�องนี � และคณ์ะกิรีรีมกิารีบริีษัท่ฯ อย่างน�อยไตัรีมาส่ละ 1 ครัี �ง 

หุ้รืีอมากิกิวา่ตัามความเหุ้มาะส่ม

• มีขึ้ั �นตัอน กิารีปีรีะเมินกิารีเปีลี�ยนแปีลงที่�มีส่ารีะส่ำาคญัในดี�าน

โครีงส่รี� างกิารีกิำากิบัดีแ้ลวฒันธุ์รีรีมองค�กิรี เพื�อส่รี� างความมั�นใจ

วา่กิารีบริีหุ้ารีจดัีกิารีความเส่ี�ยงขึ้ององค�กิรีครีอบคลม้ปีรีะเดีน็ตัา่งๆ  

อย่างครีบถื� วน รีวมถื้งท่บท่วนความเส่ี�ยงและผู้ลกิรีะท่บ เพื�อ

ปีรัีบปีร้ีงขึ้ั �นตัอนกิารีปีรีะเมินความเส่ี�ยง ปีรีะเดีน็ความเส่ี�ยง วธีิุ์กิารี

จัดีลำาดีับความส่ำาคัญความเส่ี�ยง รีวมถื้งวิธีุ์กิารีตัอบส่นองตั่อ 

ความเส่ี�ยง เพื�อเพิ�มปีรีะส่ทิ่ธิุ์ภาพในกิารีบริีหุ้ารีความเส่ี�ยง และเฝ�า

รีะวงัและติัดีตัามความคืบหุ้น�าในกิารีส่นองตัอบตัอ่ความเส่ี�ยง เพื�อ

หุ้าแนวท่างในกิารีปีรัีบปีร้ีงกิารีบริีหุ้ารีความเส่ี�ยงองค�กิรี

• ส่ื�อส่ารี / รีายงานความเส่ี�ยง แนวท่างกิารีจดัีกิารี และผู้ลกิารี

บริีหุ้ารีจดัีกิารี ใหุ้�ผู้้� มีส่่วนไดี� เส่ียรัีบท่รีาบ เพื�อเป็ีนขึ้�อมล้ส่ำาคญั

ในกิารีท่ำากิลย้ท่ธุ์� กิารีปีฏิิบตััิงาน และกิารีตัดัีส่ินใจลงท่้น รีวม

ถื้งเป็ีนกิารีส่รี� างความตัรีะหุ้นักิร้ี� ใหุ้� กิับท่้กิคนในองค�กิรี และ

เป็ีนกิารีส่รี� างความเชืี�อมั�นในปีรีะส่ทิ่ธิุ์ผู้ลขึ้องรีะดีบับริีหุ้ารีจดัีกิารี 

ความเส่ี�ยงองค�กิรี

• พฒันาเท่คโนโลยีส่ารีส่นเท่ศ หุ้รืีอ ซอฟแวรี�อื�น ๆ ที่�มีอย้ ่มาเป็ีน

เครืี�องมือชีว่ยในกิารีรีะบ ้ตัิดีตัามและรีายงานความเส่ี�ยง

• ส่นบัส่น้นใหุ้� เกิิดีกิารีบ้รีณ์ากิารีรีะหุ้ว่าง Corporate Gover-

nance, Risk Management & Compliance (GRC)

• ใชี� กิรีอบกิารีบริีหุ้ารีความเส่ี�ยงที่�เป็ีนปัีจจ้บัน โดียม้่งเน� น

ส่ถืานกิารีณ์�ที่�เปีลี�ยงแปีลงไปีซ้�งอาจจะมีความเส่ี�ยงใหุ้ม่ที่�มี 

ผู้ลกิรีะท่บตัอ่กิารีบรีรีลเ้ปี�าหุ้มายขึ้ององค�กิรี

บที่บาที่หน้าที่่�และความรับผิดำชอบของ
คณะกรรมการบริษััที่ฯ
1. ดีแ้ลความเหุ้มาะส่มเพียงพอขึ้องรีะบบบริีหุ้ารีความเส่ี�ยงและ

กิารีควบคม้ภายใน

2. มีกิารีบริีหุ้ารีความเส่ี�ยงอยา่งเหุ้มาะส่มและเพยีงพอที่�จะลดีหุ้รืีอ

ควบคม้ความเส่ี�ยงที่�ส่ำาคญัใหุ้�อย้ใ่นรีะดีบัที่�ยอมรัีบไดี�

3. ดี้แลใหุ้� กิารีบริีหุ้ารีความเส่ี�ยงขึ้ององค�กิรีครีอบคล้มถื้ง 

กิารีบริีหุ้ารีและจดัีกิารีความเส่ี�ยงดี�านเท่คโนโลยีส่ารีส่นเท่ศ
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4. พิจารีณ์าอน้มัตัินโยบายดี�านกิารีบริีหุ้ารีความเส่ี�ยง (Risk 

Management) และกิารีควบคม้ภายใน (Internal Control) ที่�

เหุ้มาะส่ม และส่อดีคล�องกิบัวตััถืป้ีรีะส่งค� เปี�าหุ้มายหุ้ลกัิ กิลยท้่ธุ์�

ใหุ้�ครีอบคลม้ท่ั �งองค�กิรีและกิำากิับดี้แลใหุ้� มีกิรีะบวนกิารีในกิารี

บริีหุ้ารีจดัีกิารีความเส่ี�ยงเพื�อลดีผู้ลกิรีะท่บตั่อธุ์้รีกิิจขึ้องบริีษัท่ฯ 

อยา่งเหุ้มาะส่ม รีวมถืง้กิารีตัิดีตัามผู้ลกิารีปีฏิิบตัังิาน

5. ศก้ิษาและท่ำาความเขึ้�าใจความเส่ี�ยงที่�ส่ำาคญัขึ้องกิิจกิารี และ

อนม้ตััคิวามเส่ี�ยงที่�ยอมรัีบไดี�

6. พิจารีณ์าและอนม้ตัันิโยบายกิารีบริีหุ้ารีความเส่ี�ยง ที่�ส่อดีคล�อง

กิบัวตััถืป้ีรีะส่งค� เปี�าหุ้มายหุ้ลกัิ กิลยท้่ธุ์� และความเส่ี�ยงที่�ยอมรัีบ

ไดี�ขึ้องกิิจกิารี ส่ำาหุ้รัีบเป็ีนกิรีอบกิารีปีฏิิบตััิงานในกิรีะบวนกิารี

บริีหุ้ารีความเส่ี�ยงขึ้องท่ก้ิคนในองค�กิรีใหุ้�เป็ีนทิ่ศท่างเดีียวกินั ท่ั �งนี � 

คณ์ะกิรีรีมกิารีบริีษัท่ฯ จะใหุ้�ความส่ำาคญักิบักิารีบริีหุ้ารีความเส่ี�ยง 

และดีแ้ลใหุ้�มีกิารีท่บท่วนนโยบายกิารีบริีหุ้ารีความเส่ี�ยงเป็ีนปีรีะจำา 

เชีน่ ปีีละ 1 ครัี �ง

7. ดีแ้ลใหุ้�บริีษัท่ฯ มีกิารีรีะบค้วามเส่ี�ยง โดียพิจารีณ์าปัีจจยัท่ั �ง

ภายนอกิและภายในองค�กิรีที่�อาจส่่งผู้ลใหุ้�บริีษัท่ฯ ไม่ส่ามารีถื

บรีรีลว้ตััถืป้ีรีะส่งค�ที่�กิำาหุ้นดีไว�

8. ดีแ้ลใหุ้�มั�นใจวา่ บริีษัท่ฯ ไดี�มีกิารีปีรีะเมินผู้ลกิรีะท่บและโอกิาส่

ที่�ก่ิอใหุ้�เกิิดีความเส่ี�ยงที่�ไดี�รีะบไ้ว�เพื�อจดัีลำาดีบัความเส่ี�ยง และมีวธีิุ์

จดัีกิารีความเส่ี�ยงที่�เหุ้มาะส่ม เชีน่ กิารียอมรัีบความเส่ี�ยง (Take) 

กิารีลดีหุ้รืีอกิารีควบคม้ความเส่ี�ยง (Treat) กิารีหุ้ลกีิเลี�ยงความเส่ี�ยง 

(Terminate) และกิารีถ่ืายโอนความเส่ี�ยง (Transfer)

9. มอบหุ้มายใหุ้�คณ์ะกิรีรีมกิารีตัรีวจส่อบ หุ้รืีอคณ์ะกิรีรีมกิารีชีด้ี

ยอ่ยที่�เกีิ�ยวขึ้�องกิลั�นกิรีองขึ้�อมล้ก่ิอนเส่นอใหุ้�คณ์ะกิรีรีมกิารีบริีษัท่ฯ 

พิจารีณ์า ตัามที่�เหุ้มาะส่มกิบัธุ์ร้ีกิิจ

10. ตัดิีตัามและปีรีะเมินผู้ลปีรีะส่ทิ่ธิุ์ผู้ลขึ้องกิารีบริีหุ้ารีความเส่ี�ยง

อยา่งส่มำ�าเส่มอ

11. ดี้แลใหุ้� กิิจกิารีปีรีะกิอบธุ์้รีกิิจใหุ้� เป็ีนไปีตัามกิฏิหุ้มาย และ

มาตัรีฐานที่�เกีิ�ยวขึ้�อง ท่ั �งขึ้องในปีรีะเท่ศและในรีะดีบัส่ากิล

12. ในกิรีณี์ที่�บริีษัท่ฯ มีบริีษัท่ย่อยหุ้รืีอกิิจกิารีอื�น ที่�บริีษัท่ฯ ไปี

ลงท่้นอย่างมีนัยส่ำาคญั (เชี่น มีส่ดัีส่่วนกิารีถืือหุ้้�นที่�มีส่ิท่ธิุ์ออกิ

เส่ียงตัั �งแตั่รี� อยละ 20 แตั่ไม่เกิินรี� อยละ 50) คณ์ะกิรีรีมกิารี 

บริีษัท่ฯ จะนำาผู้ลปีรีะเมินรีะบบควบค้มภายในและกิารีบริีหุ้ารี

ความเส่ี�ยงมาเป็ีนส่ว่นหุ้น้�งในกิารีพิจารีณ์า

บที่บาที่หน้าที่่�และความรับผิดำชอบของ
คณะกรรมการต้รวจส่อบ
 เพื�อเส่ริีมส่รี� างปีรีะส่ิท่ธิุ์ภาพและปีรีะส่ิท่ธิุ์ผู้ลขึ้องกิารี

บริีหุ้ารีความเส่ี�ยง คณ์ะกิรีรีมกิารีตัรีวจส่อบควรีไดี� รัีบรีายงาน

ความคืบหุ้น�า และส่ถืานะขึ้องกิารีบริีหุ้ารีความเส่ี�ยงที่�ส่ำาคญั ใหุ้�

คำาแนะนำาที่�จำาเป็ีน และควรีมั�นใจไดี�วา่ความเส่ี�ยงส่ำาคญัที่�รีะบไ้ว�

ไดี�ถืก้ินำามารีวมในกิารีจดัีท่ำาแผู้นกิารีตัรีวจส่อบภายในขึ้องหุ้น่วย

งานตัรีวจส่อบภายใน และเขึ้�าร่ีวมกิารีปีรีะชีม้ขึ้องคณ์ะกิรีรีมกิารีบ

ริีษัท่ฯ หุ้รืีอคณ์ะกิรีรีมกิารีชีด้ียอ่ยที่�ไดี�รัีบมอบหุ้มายหุ้น�าที่�ในเรืี�องนี �

ในฐานะผู้้�ส่งัเกิตักิารีณ์� และจะตั�องใหุ้�ความเหุ้น็ถืง้ความเพียงพอ

ขึ้องรีะบบกิารีบริีหุ้ารีความเส่ี�ยง และกิารีควบคม้ภายใน และเปิีดี

เผู้ยไว�ในรีายงานปีรีะจำาปีี

บที่บาที่หน้าที่่�และความรับผิดำชอบของ
หน่วย์งานต้รวจส่อบภาย์ใน
1. ท่ำาใหุ้�มั�นใจวา่ไดี�มีกิารีนำารีะบบกิารีบริีหุ้ารีความเส่ี�ยงมาปีรัีบใชี�

อยา่งเหุ้มาะส่ม และมีกิารีปีฏิิบตััิตัามท่ั�วท่ั �งองค�กิรี

2. พฒันาและส่อบท่านปีรีะส่ทิ่ธิุ์ภาพรีะบบกิารีบริีหุ้ารีความเส่ี�ยง

และกิารีควบคม้ภายใน พรี�อมท่ั �งรีายงานคณ์ะกิรีรีมกิารีตัรีวจส่อบ 

และเปิีดีเผู้ยรีายงานกิารีส่อบท่านไว�ในรีายงานปีรีะจำาปีี

3. ส่อบท่านกิารีปีฏิิบตััิงานขึ้องหุ้น่วยงานบริีหุ้ารีความเส่ี�ยงและ

เส่นอแนะใหุ้� มีกิารีปีรัีบปีร้ีงปีรีะส่ิท่ธิุ์ผู้ลขึ้องกิรีะบวนกิารีบริีหุ้ารี

ความเส่ี�ยง

4. ส่อบท่านปีรีะส่ทิ่ธิุ์ผู้ลขึ้องกิารีควบคม้ภายในผู้า่นกิารีตัรีวจส่อบ

ปีรีะจำาปีี ท่บท่วนความเส่ี�ยงส่ำาคญัใหุ้�กิบัฝ่ายบริีหุ้ารี และส่ื�อส่ารี

กิับหุ้น่วยงานบริีหุ้ารีความเส่ี�ยง เพื�อคำาความเขึ้� าใจเกีิ�ยวกิับ

ความเส่ี�ยงเพื�อดีำาเนินกิารีตัรีวจส่อบกิรีะบวนกิารีท่างธุ์้รีกิิจที่�

ส่ำาคัญตัามปัีจจัยเส่ี�ยงตัามผู้ลกิารีปีรีะเมินความเส่ี�ยงองค�กิรี 

(Risk based Auditing)

บที่บาที่หน้าที่่�และความรับผิดำชอบของ
ผู้บริหารและพีนักงาน
1. ดีำาเนินกิารีตัามกิรีอบนโยบายบริีหุ้ารีความเส่ี�ยงขึ้ององค�กิรี

2. ผู้้�บริีหุ้ารีและพนกัิงานท่ก้ิคน เป็ีนเจ�าขึ้องความเส่ี�ยงตัามหุ้น�าที่�

ความรัีบผิู้ดีชีอบขึ้องตันเอง

3. ฝ่ายบริีหุ้ารี เป็ีนผู้้� รัีบผิู้ดีชีอบในกิารีนำานโยบายกิารีบริีหุ้ารี

ความเส่ี�ยงไปีปีฏิิบตััิ และตัิดีตัามกิารีนำาไปีใชี�อย่างตั่อเนื�อง โดีย

ไดี� รัีบกิารีส่นับส่น้นจากิคณ์ะกิรีรีมกิารีบริีษัท่ฯ คณ์ะกิรีรีมกิารี

ตัรีวจส่อบ หุ้รืีอคณ์ะกิรีรีมกิารีชีด้ีย่อยที่�เกีิ�ยวขึ้�อง

4. พนกัิงานท่ก้ิคนตั�องรัีบผิู้ดีชีอบ ในกิารีปีฏิิบตััิตัามนโยบายและ

ค้่มือกิารีบริีหุ้ารีความเส่ี�ยง

5. รีะบเ้หุ้ตัก้ิารีณ์�ความเส่ี�ยง ปีรีะเมินกิารีควบคม้ และรีายงาน

ความเส่ี�ยงที่�เกีิ�ยวขึ้�องกิบักิารีปีฏิิบตััิงานตั่อผู้้�บงัคบับญัชีารีะดีบั

เหุ้นือขึ้้ �นไปีตัามลำาดีบัชีั �น

6. มีส่่วนร่ีวมในกิารีกิำาหุ้นดีวิธีุ์กิารีจดัีกิารีความเส่ี�ยง และนำาไปี

ปีฏิิบตััิ

7. ตัิดีตัามความเส่ี�ยงท่างกิลย้ท่ธุ์� ความเส่ี�ยงดี�านปีฏิิบัตัิกิารี 

ความเส่ี�ยงดี�านกิารีเงิน ความเส่ี�ยงดี�านกิารีปีฏิิบตััติัามกิฎรีะเบียบ 

และความเส่ี�ยงอื�น ๆ ที่�ส่ำาคญัในแตั่ละภารีกิิจขึ้องท่ั �งส่่วนงาน 

และท่ำาใหุ้�มั�นใจไดี�ว่ามีแผู้นกิารีจัดีกิารีความเส่ี�ยงที่�เหุ้มาะส่ม 

และส่ามารีถืจดัีกิารีความเส่ี�ยงใหุ้�อย้่ในรีะดีบัที่�ยอมรัีบไดี�

8. กิำากิบัดีแ้ลใหุ้�กิารีปีฏิิบตััขิึ้องส่ว่นงานไดี�มีกิารีปีรีะเมินความเส่ี�ยง 
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บริีหุ้ารีจดัีกิารีความเส่ี�ยง และรีายงานความเส่ี�ยงอย่างเพียงพอ

และเหุ้มาะส่ม

9. รีายงานความเส่ี�ยงขึ้องหุ้น่วยงาน รีวมถื้งส่ถืานะขึ้องความ

เส่ี�ยง แนวท่างในกิารีจัดีกิารีความเส่ี�ยงความคืบหุ้น� า และ 

ผู้ลขึ้องกิารีบริีหุ้ารีความเส่ี�ยง ตั่อหุ้น่วยบริีหุ้ารีความเส่ี�ยงเป็ีน

รีายไตัรีมาส่ หุ้รืีอตัามที่�ไดี� มีกิารีแจ� งเพิ�มเตัิมตัามกิรีณี์ไปี

10. ส่่งเส่ริีมวัฒนธุ์รีรีมกิารีบริีหุ้ารีความเส่ี�ยง เพื�อใหุ้�มั�นใจว่า 

ผู้้� บริีหุ้ารีส่่วนงาน/หุ้น่วยงานใหุ้� ความส่ำาคัญกิับกิารีบริีหุ้ารี

ความเส่ี�ยงในส่่วนงาน/หุ้น่วยงานขึ้องตัน

11. พนักิงานท่้กิคน ตั� องตัรีะหุ้นักิถื้งความส่ำาคัญขึ้องกิารี

บริีหุ้ารีความเส่ี�ยง และปีฏิิบตััิใหุ้� เป็ีนส่่วนหุ้น้�งขึ้องกิรีะบวนกิารี

ท่ำางานปีกิติั

การที่บที่วนนโย์บาย์บริหารความเส่่�ย์ง
• คณ์ะกิรีรีมกิารีบริีษัท่ฯ ตั� องท่บท่วนนโยบายบริีหุ้ารีความ

เส่ี�ยงอย่างน� อยปีีละ 1 ครัี �ง เพื�อใหุ้� มั�นใจว่านโยบายกิารี

บริีหุ้ารีความเส่ี�ยงองค�กิรีมีความเหุ้มาะส่ม เพียงพอกิับ 

ส่ภาพแวดีล�อมกิารีดีำาเนินธุ์้รีกิิจขึ้องบริีษัท่ฯ และส่อดีคล�องกิับ

กิรีอบกิารีบริีหุ้ารีความเส่ี�ยงที่�เปีลี�ยนแปีลงไปี

• ในกิรีณี์ที่�ฝ่ายบริีหุ้ารีพบว่านโยบายกิารีบริีหุ้ารีความเส่ี�ยง

ไม่เหุ้มาะส่ม หุ้รืีอไม่เพียงพอกิับกิารีบริีหุ้ารีความเส่ี�ยงขึ้อง 

บริีษัท่ฯ ใหุ้�นำาเส่นอตั่อคณ์ะกิรีรีมกิารีบริีษัท่ฯ เพื�อเส่นออน้มัตัิ

ในกิารีปีรัีบปีร้ีงนโยบายกิารีบริีหุ้ารีความเส่ี�ยง

2.2 ปัจจัย์ความเส่่�ย์ง
 ปัีจจัยความเส่ี�ยงที่�รีะบ้ในหุ้ัวขึ้� อนี �เป็ีนปัีจจัยความ

เส่ี�ยงที่�บริีษัท่ฯ เหุ้็นว่ามีนัยส่ำาคัญ และอาจก่ิอใหุ้� เกิิดีผู้ลกิรีะ

ท่บในท่างลบตั่อฐานะกิารีเงินขึ้องบริีษัท่ฯ ผู้ลกิารีดีำาเนินงาน

ขึ้องบริีษัท่ฯ และม้ลค่าหุ้้� นส่ามัญขึ้องบริีษัท่ฯ รีวมท่ั �งอาจส่่ง

ผู้ลตั่อผู้ลตัอบแท่นจากิกิารีลงท่้นในหุ้้� นส่ามัญขึ้องบริีษัท่ฯ 

ในท่างลบอย่างมีนัยส่ำาคัญ อาจมีความเส่ี�ยงอื�นๆ ที่�บริีษัท่ฯ 

ยังไม่อาจท่รีาบไดี� ในขึ้ณ์ะนี � หุ้รืีอเป็ีนความเส่ี�ยงที่�บริีษัท่ฯ 

พิจารีณ์าในขึ้ณ์ะนี �แล� ว เหุ้็นว่าไม่มีผู้ลกิรีะท่บในส่ารีะส่ำาคัญ

ตั่อกิารีดีำาเนินธุ์้รีกิิจขึ้องบริีษัท่ฯ ซ้�งความเส่ี�ยงดีังกิล่าวอาจส่่ง

ผู้ลกิรีะท่บตั่อฐานะกิารีเงินขึ้องบริีษัท่ฯ ผู้ลกิารีดีำาเนินงานขึ้อง 

บริีษัท่ฯ และม้ลค่าหุ้้� นส่ามัญขึ้องบริีษัท่ฯ อย่างมีนัยส่ำาคัญ

2.2.1 ความเส่่�ย์งในการประกอบธุุรกิจ
1) ความเส่�ยงจากการท่�บริษััทประกอบธุรกิจพัฒนา
อสงัหาริมทรัพย์ซัึ�งมก่ารแข่้งขั้นสูง
 บริีษัท่ฯ ปีรีะกิอบธุ์้รีกิิจกิารีพัฒนาอส่ังหุ้าริีมท่รัีพย�

เพื�อขึ้าย ปีรีะเภท่ที่�อย้่อาศัยแนวรีาบ ซ้�งเป็ีนธุ์้รีกิิจที่� มีกิารี

แขึ้่งขึ้ันส่้ง เนื�องจากิมีผู้้� ปีรีะกิอบกิารีในตัลาดีหุ้ลายรีายและ

ลักิษณ์ะผู้ลิตัภัณ์ฑ์�ส่ามารีถืท่ดีแท่นกิันไดี�  และมีอ้ปีส่รีรีคใน

กิารีเขึ้� าส่้่ตัลาดี (Barrier to entry) ค่อนขึ้�างตัำ�า ส่่งผู้ลใหุ้� มีผู้้�

ปีรีะกิอบกิารีรีายใหุ้ม่เขึ้�ามาในธุ์้รีกิิจจำานวนมากิ ท่ั �งผู้้�ปีรีะกิอบ

กิารีรีายเล็กิและรีายใหุ้ญ่ นอกิจากินี � บริีษัท่ฯ ยงัเน�นกิารีพฒันา

อส่งัหุ้าริีมท่รัีพย�ในบริีเวณ์กิร้ีงเท่พมหุ้านครี และปีริีมณ์ฑ์ล ซ้�ง

เป็ีนท่ำาเลที่�มีกิารีแขึ้่งขึ้นัค่อนขึ้�างส่ง้ และผู้้�ปีรีะกิอบกิารีในพื �นที่�

มีกิารีปีรัีบกิลย้ท่ธุ์�ท่้กิร้ีปีแบบเพื�อแขึ้่งขึ้ัน ไม่ว่าจะเป็ีนกิลย้ท่ธุ์�

ดี�านรีาคา กิารีโฆษณ์า กิารีจดัีกิิจกิรีรีมส่ง่เส่ริีมกิารีขึ้าย กิารีแถืม

ขึ้องส่มนาค้ณ์ กิารีลดีค่าธุ์รีรีมเนียมกิารีโอน ค่าส่่วนกิลาง 

เป็ีนตั�น 

 บริีษัท่ฯ ตัรีะหุ้นักิถื้งความเส่ี�ยงดี� านกิารีแขึ้่งขึ้ันใน

อ้ตัส่าหุ้กิรีรีมเป็ีนอย่างมากิ โดียมีแนวท่างในกิารีส่รี� างความ

แตักิตั่างดี� านค้ณ์ภาพขึ้องบ� าน กิารีส่รี� างภาพลักิษณ์�  และ 

Branding เพื�อใหุ้� เป็ีนที่�จดีจำาขึ้องล้กิค� า นอกิจากินี � บริีษัท่ฯ 

ยังมีที่มผู้้� บริีหุ้ารีมืออาชีีพ ที่�มีปีรีะส่บกิารีณ์�ในธุ์้รีกิิจพัฒนา

อส่ังหุ้าริีมท่รัีพย�มายาวนานกิว่า 30 ปีี และมีที่มงานฝ่ายกิารี

ตัลาดีและกิารีขึ้ายที่�มีกิารีส่ำารีวจพฤตัิกิรีรีมและความตั�องกิารี

ขึ้องผู้้� บริีโภคอย่างส่มำ�าเส่มอ เพื�อใหุ้� ฝ่ายบริีหุ้ารีส่ามารีถื

กิำาหุ้นดีร้ีปีแบบบ� านและร้ีปีแบบโครีงกิารีขึ้องบริีษัท่ฯ ตัรีง

กิับความตั�องกิารีล้กิค�าและกิำาหุ้นดีกิลย้ท่ธุ์�ตั่างๆ ใหุ้�ส่ามารีถื

แขึ้่งขึ้ันกิับค้่แขึ้่งไดี�อย้่ตัลอดีเวลา

2) ความเส่�ยงดำา้นความติอ่เน่�องข้องรายไดำจ้ากการ
ข้ายอสงัหารมิทรพัย์
 เนื�องดี� วยธุ์้รีกิิจกิารีพัฒนาและขึ้ายอส่ังหุ้าริีมท่รัีพย�

เป็ีนธุ์้รีกิิจที่�ตั� องส่รีรีหุ้าและพัฒนาโครีงกิารีเพื�อขึ้ายอย้่ตัลอดี

เวลา หุ้ากิบริีษัท่ฯ ไม่ส่ามารีถืจัดีหุ้าที่�ดีิน หุ้รืีอไม่ส่ามารีถื

พัฒนาโครีงกิารีและก่ิอส่รี� างบ�านเพื�อขึ้ายไดี�อย่างตั่อเนื�อง จะ

ส่่งผู้ลใหุ้� รีายไดี�ขึ้องบริีษัท่ฯ มีความผู้ันผู้วน และมีผู้ลปีรีะกิอบ

กิารีที่�ไม่ตั่อเนื�องส่มำ�าเส่มอ

 ที่�ผู้่านมา บริีษัท่ฯ มีกิารีวางแผู้นในกิารีบริีหุ้ารี

จัดีกิารีรีายไดี�จากิกิารีขึ้ายอส่ังหุ้าริีมท่รัีพย�ใหุ้� มีความตั่อเนื�อง

ส่มำ�าเส่มอ โดียพิจารีณ์าไดี� จากิขึ้� อม้ลโครีงกิารีขึ้องบริีษัท่ฯ 

ในอดีีตัจนถื้งปัีจจ้บัน ที่�มีกิารีพัฒนาโครีงกิารีอย่างตั่อเนื�อง

ตัั �งแตั่ปีี 2539 – ปัีจจ้บัน (พิจารีณ์ารีายละเอียดีในส่่วนที่� 1.2 

ลักิษณ์ะกิารีปีรีะกิอบธุ์้รีกิิจ) ส่่งผู้ลใหุ้�บริีษัท่ฯ มีกิำาไรีส่้ท่ธิุ์ตั่อ

เนื�อง นอกิจากินี � ปัีจจ้บัน บริีษัท่ฯ มีแผู้นพัฒนาโครีงกิารีใน

อนาคตัซ้�งคาดีว่าจะส่รี� างรีายไดี� ใหุ้�บริีษัท่ฯ ตัลอดีชี่วงปีี 2564 

– 2569 จำานวน 3 โครีงกิารี (พิจารีณ์ารีายละเอียดีตัามส่่วนที่� 

1.2.2 โครีงกิารีในอนาคตั) ท่ำาใหุ้�ส่ามารีถืมั�นใจไดี�ว่าบริีษัท่ฯ 

จะมีรีายไดี�และผู้ลปีรีะกิอบกิารีอย่างตั่อเนื�องและส่มำ�าเส่มอ

3) ความเส่�ยงจากโครงการท่�กระจุกตัิวในพ่� นท่�
กรงุเทพมหานครและปรมิณฑ์ล
 กิารีพัฒนาโครีงกิารีขึ้องบริีษัท่ฯ ที่�ผู้่านมา รีวมถื้ง

โครีงกิารีที่�อย้่รีะหุ้ว่างพัฒนาและโครีงกิารีในอนาคตั มีที่�ตัั �ง

อย้่ในพื �นที่�กิร้ีงเท่พมหุ้านครีและปีริีมณ์ฑ์ล ซ้�งหุ้ากิมีปัีจจัย

ที่�ส่่งผู้ลกิรีะท่บในพื �นที่�บริีเวณ์ดีังกิล่าว เชี่น ภัยธุ์รีรีมชีาติั  
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โรีครีะบาดี เหุ้ตั้กิารีณ์�ชี้มน้มปีรีะท่�วง เป็ีนตั�น อาจท่ำาใหุ้�ผู้ลกิารี

ดีำาเนินงานขึ้องบริีษัท่ฯ ไม่เป็ีนไปีตัามเปี�าหุ้มาย

 อย่างไรีก็ิตัาม โครีงกิารีในปัีจจ้บันขึ้องบริีษัท่ฯ 

จำานวน 7 โครีงกิารี และโครีงกิารีอนาคตัจำานวน 3 โครีงกิารี       

มีกิารีกิรีะจายตััวอย้่ ในพื �นที่�กิ ร้ีง เท่พฯ หุ้ลายโซน ไดี� แก่ิ 

กิร้ีงเท่พฯ - ชีั �นใน กิร้ีงเท่พฯ - ตัะวันออกิ กิร้ีงเท่พฯ - ฝั�งธุ์นฯ 

(อ� างอิงกิารีแบ่งพื �นที่�กิร้ีงเท่พฯ โดีย คลังบ� าน.com) รีวมถื้ง

พื �นที่�จังหุ้วัดีนนท่บ้รีี ซ้�งคาดีว่าในกิรีณี์ที่�เกิิดีเหุ้ตั้กิารีณ์�ตั่างๆ 

ดีังกิล่าวขึ้�างตั�น อาจไม่ไดี�ส่่งผู้ลกิรีะท่บท่ั�วพื �นที่�กิร้ีงเท่พฯ และ

ปีริีมณ์ฑ์ล จนท่ำาใหุ้�บริีษัท่ฯ ไดี� รัีบผู้ลกิรีะท่บมากินักิ

 นอกิจากินี � แม� ว่าโครีงกิารีที่�บ ริี ษัท่ฯ พัฒนาจะ

กิรีะจ้กิตััวเฉพาะพื �นที่�กิร้ีงเท่พมหุ้านครีและปีริีมณ์ฑ์ล แตั่

ความตั�องกิารีซื �ออส่ังหุ้าริีมท่รัีพย�ปีรีะเภท่ที่�อย้่อาศัยในพื �นที่�

กิร้ีงเท่พมหุ้านครียังคงมีอย้่มากิ  อย่างไรีก็ิตัาม บริีษัท่ฯ 

ตัรีะหุ้นักิถื้งความเส่ี�ยงเรืี�องกิารีกิรีะจ้กิตััวดีังกิล่าว และมีกิารี

ตัิดีตัามความตั�องกิารีซื �ออส่ังหุ้าริีมท่รัีพย� โดียมีที่มงานฝ่าย

กิารีตัลาดีและกิารีขึ้ายที่� มีกิารีส่ำารีวจพฤตัิกิรีรีมและความ

ตั�องกิารีขึ้องผู้้� บริีโภคอย่างส่มำ�าเส่มอ นอกิจากินี � บริีษัท่ฯ ไม่

จำากิัดีในกิารีพัฒนาโครีงกิารีเฉพาะในกิร้ีงเท่พมหุ้านครีและ

ปีริีมณ์ฑ์ลเพียงอย่างเดีียว และหุ้ากิมีพื �นที่�ในจงัหุ้วดัีอื�นที่�ท่ำาเล

มีศักิยภาพ และมีความตั�องกิารีซื �อเพียงพอ บริีษัท่ฯ พรี� อมที่�

จะปีรัีบกิลย้ท่ธุ์�กิารีดีำาเนินงานไปียงัท่ำาเลที่�มีศกัิยภาพตั่อไปีไดี�

4) ความเส่�ยงจากผูลประกอบการในอนาคติไมเ่ปน็ไป
ติามเปา้หมาย เน่�องจากลกูค้าไมส่ามารถโอนกรรมสทิธิ�
ได้ำติามกำาหนดำ
 ในกิารีขึ้ายบ� านในโครีงกิารีขึ้องบริีษัท่ฯ จะมีท่ั �ง 

กิารีขึ้ายบ�านที่�ก่ิอส่รี� างแล�วเส่ร็ีจพรี� อมโอนกิรีรีมส่ิท่ธิุ์� และกิารี

ขึ้ายบ� านที่�อย้่รีะหุ้ว่างกิารีก่ิอส่รี� าง โดียจะโอนกิรีรีมส่ิท่ธิุ์� เมื�อ

ก่ิอส่รี� างแล�วเส่ร็ีจ รีวมถื้งลก้ิค�าส่ว่นใหุ้ญ่จะมีกิารีขึ้อส่ินเชืี�อจากิ

ส่ถืาบันกิารีเงินเพื�อซื �อที่�อย้่อาศัย ดีังนั �น บริีษัท่ฯ จ้งมีความ

เส่ี�ยงที่�ล้กิค� าไม่ส่ามารีถืโอนกิรีรีมสิ่ท่ธิุ์� ไดี� ตัามกิำาหุ้นดี ซ้�งมี

ส่าเหุ้ตั้มาจากิ 2 ปัีจจัยหุ้ลักิ ไดี�แก่ิ ล้กิค�าเปีลี�ยนใจไม่ซื �อบ�าน

ในโครีงกิารีขึ้องบริีษัท่ฯ ในขึ้ณ์ะที่�อย้่รีะหุ้ว่างกิารีก่ิอส่รี� าง และ

ลก้ิค�าไม่ผู้่านกิารีอน้มตััิส่ินเชืี�อจากิส่ถืาบนักิารีเงิน ซ้�งจะส่่งผู้ล

ใหุ้�ผู้ลปีรีะกิอบกิารีขึ้องบริีษัท่ฯ ไม่เป็ีนไปีตัามเปี�าหุ้มาย

 ท่ั �งนี � บริีษัท่ฯ ใหุ้�ความส่ำาคัญกิับปัีจจัยดีังกิล่าว และ

ไดี� มีแนวท่างในกิารีบริีหุ้ารีจัดีกิารีเพื�อส่ามารีถืโอนกิรีรีมส่ิท่ธิุ์�

บ� านใหุ้� แก่ิล้กิค� าไดี� ตัามที่�กิำาหุ้นดีไว�  ส่ำาหุ้รัีบปัีจจัยเรืี� องกิารี

ก่ิอส่รี� าง บริีษัท่ฯ มีกิารีวางแผู้นกิารีก่ิอส่รี� างที่�ชีัดีเจนและเป็ีน

แบบแผู้นมาโดียตัลอดี บริีษัท่ฯ ตัั �งเปี�าหุ้มายในกิารีพัฒนาท่้กิ

โครีงกิารีใหุ้�ส่ามารีถืเปิีดีขึ้ายไดี�ภายในเวลาปีรีะมาณ์ 12 – 15 

เดืีอน นับจากิบริีษัท่ฯ ซื �อที่�ดีินมาเพื�อพัฒนาโครีงกิารี และ

ในกิารีเปิีดีขึ้ายแตั่ละโครีงกิารี ฝ่ายกิารีตัลาดีขึ้องบริีษัท่ฯ จะ

วิเครีาะหุ้�ความตั�องกิารีขึ้องลก้ิค�าในพื �นที่�และปีรีะมาณ์จำานวน

แผูนภาพแสดำงท่�ติั�งโครงการอสังหาริมทรัพย์ในกรุงเทพฯ และปริมณฑ์ลข้องบริษััทฯ

ที่่�มา : ร้ีปีภาพและกิารีจดัีแบง่พื �นที่�กิร้ีงเท่พมหุ้านครี โดีย คลงับ�าน.com
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บ�านที่�จะก่ิอส่รี� างใหุ้�แล�วเส่ร็ีจพรี� อมโอนกิรีรีมส่ิท่ธิุ์� เพื�อใหุ้�มั�นใจ

ไดี�ว่าบริีษัท่ฯ จะมีบ�านส่รี� างเส่ร็ีจพรี� อมโอนกิรีรีมส่ิท่ธิุ์�เพียงพอ

ตั่อความตั�องกิารีและลก้ิค�าส่ามารีถืโอนกิรีรีมส่ิท่ธิุ์�ไดี�ตัั �งแตั่เริี�ม

เปิีดีขึ้ายโครีงกิารี

 ส่ำาหุ้รัีบปัีจจัยเรืี� องกิารีขึ้อส่ินเชืี�อจากิส่ถืาบันกิารี

เงิน บริีษัท่ฯ มีกิารีอำานวยความส่ะดีวกิใหุ้� แก่ิล้กิค� า โดียมี

บ้คลากิรีในแผู้นกิธุ์้รีกิารีโครีงกิารีที่�จะส่อบถืามขึ้� อม้ลขึ้อง

ล้กิค� าเบื �องตั�น เชี่น ฐานเงินเดืีอน ค่าใชี� จ่าย อาชีีพ เป็ีนตั�น 

เพื�อคัดีกิรีองความส่ามารีถืในกิารีผู้่อนชีำารีะขึ้องล้กิค� า และ

แนะนำาธุ์นาคารีที่�เหุ้มาะส่มกิับศกัิยภาพท่างกิารีเงินขึ้องล้กิค�า 

รีวมถื้งชี่วยตัิดีตั่อปีรีะส่านงาน และแนะนำากิารีเตัรีียมเอกิส่ารี

ในกิารียื�นขึ้อส่ินเชืี�อ เพื�อใหุ้� ล้กิค� าไดี� รัีบกิารีส่นับส่น้นส่ินเชืี�อ

จากิธุ์นาคารีไดี�ส่ำาเร็ีจและรีวดีเร็ีว และส่ามารีถืโอนกิรีรีมส่ิท่ธิุ์�

ไดี�ตัามที่�กิำาหุ้นดี

5) ความเส่�ยงจากการเปล่�ยนแปลงข้องราคาวัสดำุ
กอ่สรา้ง
 ในกิารีพัฒนาโครีงกิารีอส่ังหุ้าริีมท่รัีพย� ตั�นท่้นวัส่ดี้

ก่ิอส่รี� างเป็ีนหุ้น้�งในตั�นท่้นที่�มีนัยส่ำาคัญขึ้องบริีษัท่ฯ โดียวัส่ดี้

ก่ิอส่รี� างบางปีรีะเภท่ เชี่น เหุ้ล็กิ ปี้นซีเมนตั� และอิฐ เป็ีนตั�น 

จะมีรีาคาที่�อ� างอิงกิับรีาคาตัลาดีโลกิ ซ้�งในกิรีณี์ที่�ตั� นท่้น

วัส่ดี้ก่ิอส่รี� างมีกิารีเปีลี�ยนแปีลง โดียเฉพาะในกิรีณี์ที่�รีาคา 

ปีรัีบตัวัขึ้้ �น ก็ิอาจจะส่่งผู้ลกิรีะท่บตั่อบริีษัท่ฯ ในหุ้ลายดี�าน เชี่น 

ผู้้� รัีบเหุ้มาก่ิอส่รี� างอาจมีกิารีเจรีจาตั่อรีองเพิ�มม้ลค่างานรัีบ

เหุ้มาเนื�องจากิรีาคาวัส่้ดีก่ิอส่รี� างที่�เพิ�มขึ้้ �น หุ้รืีอบริีษัท่ฯ อาจ

ตั�องพิจารีณ์าปีรัีบเพิ�มรีาคาขึ้ายบ� าน ซ้�งจะกิรีะท่บตั่อความ

ส่ามารีถืในกิารีแขึ้่งขึ้ันกิับโครีงกิารีค้่แขึ้่งในบริีเวณ์โดียรีอบ 

ปัีจจัยที่�กิล่าวมาในขึ้� างตั� นอาจส่่งผู้ลกิรีะท่บตั่อกิารีดีำาเนิน

ธุ์้รีกิิจ ฐานะกิารีเงิน และผู้ลกิารีดีำาเนินงานขึ้องบริีษัท่ฯ อย่าง

มีนัยส่ำาคัญ 

 อย่างไรีก็ิตัาม บริีษัท่ฯ ตัรีะหุ้นักิถื้งความเส่ี�ยงจากิ

กิารีเพิ�มขึ้้ �นขึ้องค่าวัส่ดี้ก่ิอส่รี� างและค่าแรีง โดียมีกิารีตัิดีตัาม

แนวโน�มกิารีเปีลี�ยนแปีลงค่าวัส่ดี้ก่ิอส่รี� างอย่างส่มำ�าเส่มอ อีกิ

ท่ั �งฝ่ายจัดีซื �อขึ้องบริีษัท่ฯ มีกิารีเปีรีียบเที่ยบรีาคาและค้ณ์ภาพ 

และเจรีจากิารีซื �อขึ้ายวัส่ดี้ก่ิอส่รี� างตัั �งแตั่ชี่วงเ ริี� มก่ิอส่รี� าง

โครีงกิารี นอกิจากินี � ในชี่วงตั�นปีี 2564 จนถื้งปัีจจ้บัน รีาคา

เหุ้ล็กิมีกิารีปีรัีบตัวัส่ง้ขึ้้ �นอย่างมีนยัส่ำาคญั บริีษัท่ฯ จ้งพิจารีณ์า

ท่ำาส่ัญญาซื �อเหุ้ล็กิล่วงหุ้น�า (เฉลี�ยปีรีะมาณ์ 3 เดืีอน) เพื�อใหุ้�

ส่ามารีถืควบค้มความเส่ี�ยงจากิความผู้ันผู้วนขึ้องรีาคาเหุ้ล็กิ 

ไม่ใหุ้� ส่่งผู้ลกิรีะท่บตั่อตั�นท่้นกิารีพัฒนาโครีงกิารีขึ้องบริีษัท่ฯ 

อย่างมีนัยส่ำาคัญ 

6) ความเส่�ยงจากการข้าดำแคลนผูู้รับเหมาก่อสร้าง 
และผูู้รับเหมาก่อสร้างไม่สามารถพัฒนาโครงการได้ำ
ติามคณุภาพหรอ่ระยะเวลาท่�กำาหนดำ

 ในกิารีพัฒนาโครีงกิารีอส่ังหุ้าริีมท่รัีพย� บริีษัท่ฯ ไดี�

มีกิารีจัดีจ� างผู้้� รัีบเหุ้มาก่ิอส่รี� างเพื�อก่ิอส่รี� างบ�าน พัฒนารีะบบ

ส่าธุ์ารีณ์้ปีโภค และพื �นที่�ส่่วนกิลาง ท่ั �งหุ้มดี โดียไม่ไดี� มีแรีงงาน

ในกิารีก่ิอส่รี� างขึ้องบริีษัท่ฯ เอง ซ้�งกิรีะบวนกิารีดีังกิล่าวส่่งผู้ล

ใหุ้�บริีษัท่ฯ มีความเส่ี�ยงในกิารีขึ้าดีแคลนผู้้� รัีบเหุ้มาก่ิอส่รี� าง 

หุ้รืีอผู้้� รัีบเหุ้มาก่ิอส่รี� างอาจไม่ส่ามารีถืก่ิอส่รี� างบ�านและรีะบบ

ส่าธุ์ารีณ์้ปีโภคไดี�ตัามค้ณ์ภาพและมาตัรีฐานที่�กิำาหุ้นดี รีวม

ถื้งอาจเกิิดีความล่าชี� าในกิารีกิ่อส่รี� างจนท่ำาใหุ้� ไม่ส่ามารีถืเปิีดี

ขึ้ายหุ้รืีอโอนกิรีรีมส่ิท่ธิุ์�บ� านไดี�ตัามที่�กิำาหุ้นดีไดี�

 บริีษัท่ฯ ตัรีะหุ้นักิถื้งความเส่ี�ยงในกิารีขึ้าดีแคลน 

ผู้้� รัีบเหุ้มาก่ิอส่รี� าง โดียมีแนวท่างในกิารีจัดีหุ้าผู้้� รัีบเหุ้มาเพื�อ

ใหุ้� อย้่ท่ะเบียนผู้้� รัีบเหุ้มา (Contractor l ist) เพิ�มขึ้้ �นอย่าง

ส่มำ�าเส่มอ โดียปัีจจ้บัน บริีษัท่ฯ มีผู้้� รัีบเหุ้มาก่ิอส่รี� างบ� าน

และงานส่าธุ์ารีณ์้ปีโภคอย้่ในท่ะเบียนผู้้� รัีบเหุ้มาจำานวนรีวม

ปีรีะมาณ์ 44 รีาย ซ้�งส่ามารีถืมั�นใจไดี�ว่าบริีษัท่ฯ จะไม่ไดี� รัีบ

ผู้ลกิรีะท่บเนื�องจากิกิารีขึ้าดีแคลนผู้้� รัีบเหุ้มาก่ิอส่รี� าง

 นอกิจากินี � บริีษัท่ฯ มีแนวท่างในกิารีควบคม้คณ้์ภาพ

กิารีก่ิอส่รี� าง โดียจะมีกิารีตัรีวจส่อบและปีรีะเมินค้ณ์ภาพกิารี

ก่ิอส่รี� างก่ิอนตัรีวจรัีบผู้ลงาน และจ่ายเงินใหุ้� แก่ิผู้้� รัีบเหุ้มา

ก่ิอส่รี� าง ซ้�งบริีษัท่ฯ กิำาหุ้นดีเกิณ์ฑ์�คณ้์ภาพงานกิ่อส่รี� างที่�รีะดีบั

รี� อยละ 85 ในกิรีณี์ที่�ค้ณ์ภาพงานก่ิอส่รี� างไม่ถื้งรีะดีบัที่�กิำาหุ้นดี 

ผู้้� รัีบเหุ้มาจะตั�องดีำาเนินกิารีแกิ� ไขึ้งานใหุ้�ผู้่านเกิณ์ฑ์� จ้งจะไดี�

รัีบเงินงวดีตัามส่ัญญา เพื�อใหุ้�มั�นใจไดี�ว่าบ� านท่้กิหุ้ลังจะตั�อง

มีค้ณ์ภาพดีีเยี�ยม ในกิารีปีรีะเมินค้ณ์ภาพงานขึ้องผู้้� รัีบเหุ้มานี �

จะนำาไปีใชี� ในกิารีว่าจ� างผู้้� รัีบเหุ้มาครัี �งตั่อไปี โดียบริีษัท่ฯ จะมี

กิารีปีรีะเมินผู้้� รัีบเหุ้มาก่ิอส่รี� างเป็ีนปีรีะจำาท่้กิ 6 เดืีอน 

 ส่ำาหุ้รัีบกิารีบริีหุ้ารีจัดีกิารีกิารีกิ่อส่รี� างใหุ้� เป็ีนไปีตัาม

รีะยะเวลาที่�กิำาหุ้นดี บริีษัท่ฯ มีกิารีมอบหุ้มายผู้้�จดัีกิารีโครีงกิารี 

วิศวกิรีโครีงกิารี วิศวกิรีส่นาม และหุ้วัหุ้น�างาน ซ้�งเป็ีนพนกัิงาน

ขึ้องบริีษัท่ฯ ไปีปีรีะจำาในแตั่ละโครีงกิารี ท่ำาหุ้น�าที่�เป็ีนผู้้�ควบคม้

ดี้แลผู้้� รัีบเหุ้มากิ่อส่รี� าง เพื�อควบค้มค้ณ์ภาพและตัิดีตัามความ

คืบหุ้น�ากิารีก่ิอส่รี� างท่้กิวัน โดียเน�นรีะบบกิารีควบค้มค้ณ์ภาพ

งานก่ิอส่รี� างที่�ดีีในท่้กิขึ้ั �นตัอน และมีกิารีรีายงานใหุ้�กิรีรีมกิารี

ผู้้� จัดีกิารีรัีบท่รีาบความคืบหุ้น� ากิารีก่ิอส่รี� างเป็ีนปีรีะจำาท่้กิ

ส่ัปีดีาหุ้�

7) ความเส่�ยงจากการเปล่�ยนแปลงกฎหมาย ระเบย่บ 
ข้อ้บงัคบั และมาติรการเก่�ยวกับการข้อสินเชื่่�อ ซัึ�งอาจ
สง่ผูลกระทบติอ่การประกอบธรุกจิและผูลการดำำาเนนิ
งานข้องบรษิัทัฯ 
 ธุ์้รีกิิจพัฒนาอส่ังหุ้าริีมท่รัีพย�ตั� องมีกิารีปีฏิิบัตัิตัาม

กิฎหุ้มาย ขึ้�อกิำาหุ้นดี และกิฎรีะเบียบตั่างๆ เชี่น ขึ้�อกิำาหุ้นดีกิารี

จัดีส่รีรีที่�ดีินตัาม พ.รี.บ. จัดีส่รีรีที่�ดีิน กิฎรีะเบียบเกีิ�ยวกิับกิารี

กิำาหุ้นดีเขึ้ตักิารีใชี�ปีรีะโยชีน�ที่�ดีิน กิฎหุ้มายผู้ังเมือง กิารีวางผู้ัง
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จรีาจรี เป็ีนตั�น ซ้�งกิารีเปีลี�ยนแปีลงกิฎรีะเบียบดีงักิล่าวส่่งผู้ล

ใหุ้�ขึ้ั �นตัอนกิารีดีำาเนินธุ์้รีกิิจขึ้องบริีษัท่ฯ เปีลี�ยนแปีลงไปี ท่ั �งขึ้ั �น

ตัอนกิารีจัดีซื �อที่�ดีิน กิารีออกิแบบที่�อย้่อาศยั กิารีจัดีส่รีรีพื �นที่�

โครีงกิารี กิารีขึ้อใบอน้ญาตัตั่างๆ ซ้�งอาจส่่งผู้ลใหุ้�กิารีดีำาเนิน

งานขึ้องบริีษัท่ฯ ไม่เป็ีนไปีตัามแผู้นไดี�  นอกิจากินี � รัีฐบาลหุ้รืีอ

หุ้น่วยงานที่�เกีิ�ยวขึ้�อง ไดี�แก่ิ ธุ์นาคารีแหุ้่งปีรีะเท่ศไท่ย (“ธุ์ปีท่.”) 

อาจมีกิารีเปีลี�ยนแปีลงหุ้รืีอออกินโยบายท่างกิารีเงินที่�ส่ำาคัญ 

เชี่น มาตัรีกิารีกิำากิับดี้แลกิารีปีล่อยส่ินเชืี�อที่�อย้่อาศยั กิารีปีรัีบ

อัตัรีาดีอกิเบี �ยนโยบาย กิารีปีรัีบอัตัรีาค่าแรีง รีวมถื้งความไม่

แน่นอนท่างกิารีเมืองในปีรีะเท่ศ โดียปัีจจัยเหุ้ล่านี �ส่่งผู้ลตั่อ

เศรีษฐกิิจ และความส่ามารีถืในกิารีซื �ออส่งัหุ้าริีมท่รัีพย� ซ้�งส่่ง

ผู้ลกิรีะท่บตั่อยอดีขึ้ายและรีายไดี�ขึ้องบริีษัท่ฯ โดียตัรีง

 ท่ั �ง นี � ในชี่วงปีี  2561 ธุ์นาคารีแหุ้่งปีรีะเท่ศไท่ย 

(“ธุ์ปีท่.”) ไดี�ออกิมาตัรีกิารีเกีิ�ยวกิับกิารีพิจารีณ์าปีล่อยส่ินเชืี�อ    

ซ้�งกิำาหุ้นดีใหุ้� ธุ์นาคารีพาณิ์ชีย�และส่ถืาบันกิารีเงินพิจารีณ์า

อตััรีาส่่วนเงินใหุ้�ส่ินเชืี�อตั่อมล้ค่าหุ้ลกัิปีรีะกิัน (Loan to Value 

ratio (“LTV ratio”)) และปีล่อยส่ินเชืี�อเพื�อที่�อย้่อาศยัไม่เกิินกิว่า 

LTV ratio ที่�กิำาหุ้นดี ตั่อมาในเดืีอนตั้ลาคมปีี 2564 ธุ์นาคารี

แหุ้่งปีรีะเท่ศไท่ย ไดี�ผู้่อนคลายหุ้ลกัิเกิณ์ฑ์�ส่ินเชืี�อตั่อมล้ค่าหุ้ลกัิ

ปีรีะกิัน ชีั�วครีาวเพื�อกิรีะตั้�นเศรีษฐกิิจผู้่านภาคอส่งัหุ้าริีมท่รัีพย� 

จากิที่� เศรีษฐกิิจไท่ยไดี� รัีบผู้ลกิรีะท่บจากิส่ถืานกิารีณ์�กิารี

รีะบาดีขึ้องโรีคไวรัีส่โคโรีนา 2019 (COVID-19) ที่�ยืดีเยื �อ และ

ภาคอส่ังหุ้าริีมท่รัีพย�อย้่ในภาวะซบเซาจากิอ้ปีส่งค�ที่�อ่อนแอ

และภาคก่ิอส่รี� างที่�ไดี� รัีบผู้ลจากิโรีครีะบาดี ดีังนี � 1) กิำาหุ้นดี

ใหุ้� เพดีานอัตัรีาส่่วนเงินใหุ้�ส่ินเชืี�อตั่อม้ลค่าหุ้ลักิปีรีะกิัน (LTV 

ratio) เป็ีนรี� อยละ 100 (กิ้� ไดี� เตั็มมล้ค่าหุ้ลกัิปีรีะกิัน) ส่ำาหุ้รัีบส่ิน

เชืี�อเพื�อที่�อย้่อาศัย (รีวมส่ินเชืี�ออื�นนอกิเหุ้นือจากิเพื�อซื �อที่�อย้่

อาศยัและมีที่�อย้่อาศยันั �นเป็ีนหุ้ลกัิปีรีะกิันหุ้รืีอส่ินเชืี�อ Top-up 

แล�ว ท่ั �งกิรีณี์ (1) ม้ลค่าหุ้ลกัิปีรีะกิันตัำ�ากิว่า 10 ล�านบาท่ ตัั �งแตั่

ส่ญัญากิ้�หุ้ลงัที่� 2 เป็ีนตั�นไปี และ (2) กิรีณี์ม้ลค่าหุ้ลกัิปีรีะกิัน

ตัั �งแตั่ 10 ล�านบาท่ขึ้้ �นไปี ตัั �งแตั่ส่ัญญากิ้� หุ้ลังที่� 1 เป็ีนตั�นไปี 

2) กิารีผู้่อนคลายนี �ใหุ้� เป็ีนกิารีชีั�วครีาว ส่ำาหุ้รัีบส่ญัญาเงินกิ้� ที่�

ท่ำาส่ญัญาตัั �งแตั่วนัที่� 20 ตั้ลาคม 2564 ถื้งวนัที่� 31 ธุ์ันวาคม 

2565 โดียมีรีายละเอียดีหุ้ลกัิเกิณ์ฑ์�อตััรีากิารีปีลอ่ยส่นิเชืี�อ ดีงันี �

ลักษัณะสัญญาสินเชื่่�อเพ่�อท่�อยู่อาศัย
อัติราการปล่อย
สินเชื่่�อติาม LTV

(เดำิม)

อัติราการปล่อย
สินเชื่่�อติาม LTV

(ใหม่)

อัติราการวาง
เงินดำาวน์ข้ั�นติำ�า

(เดำิม)

กรณ่ม่มูลค่าหลักประกันติำ�ากว่า 10 ล้านบาท

กรณ่ม่มูลค่าหลักประกันติั�งแติ่ 10 ล้านบาท ข้ึ�นไป

สินเชื่่�อเพ่�อท่�อยู่อาศัยสัญญาท่�สอง

สินเชื่่�อเพ่�อท่�อยู่อาศัยติั�งแติ่สัญญาท่�สาม
เป็นติ้นไป

-	ผ่�อนชำำาระสิินเชำ่�อเพ่ื่�อที่่�อยู�อาศััยสิัญญาที่่�หน่�ง
มาแลุ่้วตั้ั�งแตั้�	2	ป้ี	ขึ้่�นไป้

-	ผ่�อนชำำาระสิินเชำ่�อเพ่ื่�อที่่�อยู�อาศััยสิัญญาที่่�หน่�ง
มาแลุ่้วน้อยกว�า	2	ป้ี

สินเชื่่�อเพ่�อท่�อยู่อาศัยสัญญาท่�หนึ�ง

สินเชื่่�อเพ่�อท่�อยู่อาศัยสัญญาท่�หนึ�ง

สินเชื่่�อเพ่�อท่�อยู่อาศัยสัญญาท่�สอง

สินเชื่่�อเพ่�อท่�อยู่อาศัยติั�งแติ่สัญญาท่�สาม
เป็นติ้นไป

กรณ่ปลูกสร้างท่�อยู่อาศัยบนท่�ดำินท่�เป็น
กรรมสิทธิ�ข้องลูกหน่�ท่�ปลอดำภาระหน่�

รี� อยละ 100

ร้อยลัะ 100

รี� อยละ 90

รี� อยละ 90

รี� อยละ 80

รี� อยละ 70

รี� อยละ 80

รี� อยละ 70

-

รี� อยละ 100

รี� อยละ 100 รี� อยละ 10

รี� อยละ 10

รี� อยละ 20

รี� อยละ 30

รี� อยละ 100

รี� อยละ 100

รี� อยละ 100

รี� อยละ 100

รี� อยละ 100

รี� อยละ 20

รี� อยละ 30

ส่ามารีถืกิ้� ซื �อ

เฟอรี� นิเจอรี� เพิ�มไดี�

รี� อยละ 10

ส่ามารีถืกิ้� ซื �อ

เฟอรี� นิเจอรี� เพิ�มไดี�

รี� อยละ 10
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 กิารีออกิมาตัรีกิารีกิารีปีลอ่ยส่นิเชืี�อและกิารีเปีลี�ยนแปีลง

มาตัรีกิารีดีงักิลา่วขึ้�างตั�น ถืือเป็ีนกิารีจำากิดัีความส่ามารีถืในกิารีซื �อ

อส่งัหุ้าริีมท่รัีพย�ขึ้องลก้ิค�า และเนื�องจากิลก้ิค�าส่ว่นใหุ้ญ่ขึ้องบริีษัท่ฯ 

มกัิขึ้อส่นิเชืี�อจากิธุ์นาคารีพาณิ์ชีย� ดีงันั �น มาตัรีกิารีขึ้�างตั�นจะส่ง่ผู้ลกิ

รีะท่บตัอ่วงเงินส่นิเชืี�อที่�จะไดี�รัีบ ซ้�งหุ้ากิไมค่รีอบคลม้รีาคาที่�ลก้ิค�า

ตั�องจา่ยชีำารีะ ลก้ิค�าอาจพิจารีณ์ายกิเลกิิส่ญัญาจองหุ้รืีอส่ญัญา

ซื �อขึ้ายที่�ไดี�ท่ำาไว� และจะส่ง่ผู้ลกิรีะท่บโดียตัรีงตัอ่ยอดีขึ้ายและรีาย

ไดี�ขึ้องบริีษัท่ฯ อยา่งไรีก็ิตัาม เนื�องจากิผู้ลติัภณั์ฑ์�ขึ้องบริีษัท่ฯ เป็ีน

บ�านแนวรีาบและกิล้ม่ลก้ิค�าหุ้ลกัิเป็ีนกิล้ม่ลก้ิค�าที่�มีความตั�องกิารี

ในกิารีซื �ออส่งัหุ้าริีมท่รัีพย�เพื�ออย้อ่าศยัจริีง (Real Demand) ดีงันั �น 

ผู้ลกิรีะท่บจากิมาตัรีกิารีดีงักิลา่วจง้มีอย้จ่ำากิดัี 

 ในกิารีดีำาเนินธุ์ร้ีกิิจที่�ผู้า่นมา บริีษัท่ฯ มีกิารีตัดิีตัามกิารี

เปีลี�ยนแปีลงขึ้องกิฎหุ้มาย รีะเบียบ ขึ้�อบงัคบั รีวมถืง้มาตัรีกิารีตัา่งๆ 

ที่�เกีิ�ยวขึ้�องกิบักิารีปีรีะกิอบธุ์ร้ีกิิจอย้ต่ัลอดีเวลา โดียมีฝ่ายนิตักิิรีรีม

เป็ีนผู้้� รัีบผิู้ดีชีอบตัดิีตัามกิารีเปีลี�ยนแปีลง และดีำาเนินกิารีใหุ้�บริีษัท่ฯ 

ปีฏิิบตััติัามกิฎหุ้มาย รีะเบียบ และขึ้�อบงัคบัตัา่งๆ อยา่งส่มำ�าเส่มอ 

เพื�อใหุ้�ผู้้�บริีหุ้ารีส่ามารีถืวางแผู้นกิารีดีำาเนินงาน และปีรัีบกิลยท้่ธุ์�กิารี

แขึ้ง่ขึ้นัใหุ้�ส่อดีคล�องกิบักิารีเปีลี�ยนแปีลงที่�อาจเกิิดีขึ้้ �น ท่ำาใหุ้�มั�นใจไดี�

วา่บริีษัท่ฯ จะส่ามารีถืดีำาเนินธุ์ร้ีกิิจและบริีหุ้ารีความเส่ี�ยงจากิกิารี

เปีลี�ยนแปีลงดีงักิลา่วไดี� 

 นอกิจากินี � ผู้้� บริีหุ้ารีขึ้องบริีษัท่ฯ มีกิารีตัิดีตัามกิารี

เปีลี�ยนแปีลงนโยบายท่างกิารีเงิน และภาวะเศรีษฐกิิจอย่าง

ส่มำ�าเส่มอ เพื�อนำามาวางแผู้นและปีรัีบกิลย้ท่ธุ์�กิารีดีำาเนิน

ธุ์้รีกิิจอย่างท่ันท่่วงที่ ปีรีะกิอบกิับผู้้� บริีหุ้ารีขึ้องบริีษัท่ฯ มี

ปีรีะส่บกิารีณ์�ในธุ์้รีกิิจอส่ังหุ้าริีมท่รัีพย�มายาวนานกิว่า 30 ปีี  

โดียไดี� ผู้่านกิารีบริีหุ้ารีบริีษัท่ฯ ผู้่านวิกิฤตัเศรีษฐกิิจมา

หุ้ลายครัี �ง จ้งท่ำาใหุ้� เชืี�อมั�นไดี� ว่าบริีษัท่ฯ ส่ามารีถืรัีบมือกิับ 

กิารีเปีลี�ยนแปีลงท่างเศรีษฐกิิจไดี�เป็ีนอยา่งดีี

8) ความเส่�ยงจากการปรับติัวเพิ� มข้ึ�นข้องอัติรา
ดำอกเบ่�ยสินเชื่่�อท่�อยู่อาศัย ซัึ�งอาจส่งผูลกระทบต่ิอ
การติดัำสนิใจซั่�อข้องลกูคา้
 ในกิรีณี์ที่�ธุ์ปีท่. มีกิารีปีรัีบอตััรีาดีอกิเบี �ยนโยบายเพิ�มส่ง้

ขึ้้ �น รีวมถื้งธุ์นาคารีพาณิ์ชีย�และส่ถืาบนักิารีเงินตัา่งๆ มีกิารีปีรัีบ

อตััรีาดีอกิเบี �ยส่นิเชืี�อที่�อย้อ่าศยัเพิ�มส่ง้ขึ้้ �น จะส่ง่ผู้ลใหุ้�เงื�อนไขึ้กิารี

ผู้อ่นชีำารีะเงินกิ้�ตัอ่เดืีอนเพิ�มส่ง้ขึ้้ �น ซ้�งส่ง่ผู้ลกิรีะท่บโดียตัรีงตัอ่กิารี

พิจารีณ์าตัดัีส่นิใจซื �อที่�อย้อ่าศยัขึ้องลก้ิค�า เนื�องจากิลก้ิค�าส่ว่นใหุ้ญ่

มีกิารีขึ้อส่นบัส่นน้เงินกิ้�จากิส่ถืาบนักิารีเงิน กิารีปีรัีบตัวัเพิ�มขึ้้ �นขึ้อง

อตััรีาดีอกิเบี �ยจ้งท่ำาใหุ้�ความส่ามารีถืในกิารีผู้่อนชีำารีะขึ้องลก้ิค�า

ลดีลง ลก้ิค�าอาจชีะลอกิารีตัดัีส่นิใจซื �อไดี� 

 อยา่งไรีก็ิตัาม บริีษัท่ฯ ใหุ้�ความส่ำาคญักิบักิารีเปีลี�ยนแปีลง

ขึ้องอตััรีาดีอกิเบี �ยส่ินเชืี�อที่�อย้่อาศยัเป็ีนอย่างมากิ โดียที่�ผู้่านมา 

บริีษัท่ฯ ไดี�มีกิารีปีรีะส่านงานกิบัส่ถืาบนักิารีเงินหุ้ลายแหุ้ง่ เพื�อชีว่ย

แนะนำาส่ถืาบนักิารีเงินที่�เหุ้มาะส่มกิบัความส่ามารีถืในกิารีผู้อ่นชีำารีะ

เงินกิ้�ขึ้องลก้ิค�า รีวมถืง้ชีว่ยแนะนำาลก้ิค�าในกิารีเตัรีียมเอกิส่ารีเพื�อขึ้อ

ส่นบัส่นน้เงินกิ้� อีกิดี�วย

9) ความเส่�ยงจากการแพรร่ะบาดำข้องโรคติดิำติอ่ข้อง
เชื่่�อไวรสัโคโรนา (“COVID-19”)
 ในเดืีอนมกิรีาคม 2563 เชืี �อไวรัีส่โคโรีนาไดี� มีกิารี

แพร่ีรีะบาดีไปีท่ั�วโลกิ ซ้�งส่่งผู้ลกิรีะท่บตั่อเศรีษฐกิิจโลกิและ

เศรีษฐกิิจขึ้องปีรีะเท่ศไท่ย โดียกิารีแพร่ีรีะบาดีขึ้อง COVID-19 

ในปีรีะเท่ศไท่ย มีผู้ลกิรีะท่บยาวนานตัั �งแตั่ชี่วงเดืีอนมีนาคม 

2563 จนถื้งปัีจจ้บัน ซ้�งมีกิารีแพร่ีรีะบาดีครัี �งใหุ้ญ่ปีรีะมาณ์ 

3 รีะลอกิในชี่วงเวลาดีงักิล่าว เหุ้ตัก้ิารีณ์�ดีงักิล่าวส่่งผู้ลกิรีะท่บ

ตั่อกิารีดีำาเนินธุ์้รีกิิจภาคเอกิชีน นอกิจากินี � รัีฐบาลและหุ้น่วย

งานตั่างๆ ไดี� ออกิมาตัรีกิารีเพื�อควบค้มและยับยั �งผู้้� ที่�ไดี� รัีบ 

ผู้ลกิรีะท่บจากิกิารีแพร่ีรีะบาดีขึ้องเชืี �อไวรัีส่โคโรีนา เชี่น 

มาตัรีกิารีควบค้มกิารีเดีินท่าง กิารีกิักิกิัน (quarantine)  

กิารีปีรีะกิาศยกิเลิกิกิารีปีรีะชี้มหุ้รืีอชี้มน้ม กิารียกิเลิกิกิารีจัดี

กิิจกิรีรีมส่าธุ์ารีณ์ะใดีๆ กิารีปีรีะกิาศจำากิัดีชี่วงเวลาเปิีดีบริีกิารี

ขึ้องรี� านค�าตั่างๆ เป็ีนตั�น ซ้�งมาตัรีกิารีตั่างๆ เหุ้ล่านี � ส่่งผู้ลกิรีะ

ท่บตั่อรีายไดี�ขึ้องผู้้�ปีรีะกิอบกิารีและปีรีะชีาชีนใน วงกิว�าง และ 

ส่่งผู้ลใหุ้�กิำาลังซื �อขึ้องล้กิค� าลดีลง หุ้รืีอล้กิค� าอาจมีกิารีชีะลอ

กิารีตััดีส่ินซื �ออส่ังหุ้าริีมท่รัีพย�ซ้�งมีม้ลค่าค่อนขึ้� างส่้ง และอาจ

ส่่งผู้ลตั่อยอดีขึ้ายและรีายไดี�จากิกิารีขึ้ายอส่งัหุ้าริีมท่รัีพย�ขึ้อง 

บริีษัท่ฯ 

 อย่างไรีก็ิดีี บริีษัท่ฯ ไดี� มีกิารีตัิดีตัามและปีรีะเมิน

ส่ถืานกิารีณ์� COVID-19 มาอยา่งตัอ่เนื�อง และมีกิารีวางแผู้นงาน

ก่ิอส่รี�างเพื�อใหุ้�ส่อดีคล�องกิบัส่ถืานกิารีณ์� COVID-19 อย้ต่ัลอดีเวลา 

รีวมถืง้มีกิารีนำาเท่คโนโลยีเขึ้�ามาชีว่ยในกิรีะบวนกิารีขึ้ายบ�านมากิ

ขึ้้ �น เชีน่ กิารีชีมบ�านตัวัอยา่งท่างออนไลน� แบบ 360 องศา (Virtual 

Tour) เป็ีนตั�น ส่ง่ผู้ลใหุ้�ผู้ลกิารีดีำาเนินงานขึ้องบริีษัท่ฯ ในชีว่งดีงักิลา่ว

ไมไ่ดี�รัีบผู้ลกิรีะท่บมากินกัิ และแม�วา่ส่ถืานกิารีณ์� COVID-19 จะส่ง่

ผู้ลใหุ้�กิำาลงัซื �อขึ้องลก้ิค�าลดีลงและลก้ิค�าอาจมีกิารีชีะลอกิารีตัดัีส่นิ

ใชี�ซื �ออส่งัหุ้าริีมท่รัีพย�ในชีว่งเวลาดีงักิลา่ว แตัเ่นื�องจากิผู้ลติัภณั์ฑ์� 

ขึ้องบริีษัท่ฯ เป็ีนบ� านแนวรีาบและกิล้่มล้กิค� าเปี�าหุ้มายเป็ีน 

กิล้ม่ลก้ิค�าที่�มีความตั�องกิารีในกิารีซื �ออส่งัหุ้าริีมท่รัีพย�เพื�ออย้อ่าศยั

จริีง (Real Demand) บริีษัท่ฯ จง้ไมไ่ดี�รัีบผู้ลกิรีะท่บจากิปัีจจยัดีงั

กิลา่วมากินกัิ และบริีษัท่ฯ ปีรีะเมินว่ากิารีชีะลอกิารีซื �อบ�านขึ้อง

ลก้ิค�าเป็ีนเหุ้ตัก้ิารีณ์�ที่�เกิิดีในรีะยะส่ั �นและลก้ิค�าจะกิลบัมาซื �อบ�าน

แนวรีาบภายหุ้ลงัจากิส่ถืานกิารีณ์�ตัา่งๆ เริี�มคลี�คลาย

 ท่ั �งนี � ในชีว่งเดืีอนพฤษภาคม 2564 ถืง้มิถืน้ายน 2564 ที่�

ผู้า่นมา ภาครัีฐไดี�ออกิมาตัรีกิารีส่ั�งปิีดีพื �นที่�ก่ิอส่รี�างและแคมปี� ที่�พกัิ

ขึ้องคนงาน 30 วนั เพื�อบรีรีเท่าความร้ีนแรีงขึ้องกิารีแพร่ีรีะบาดี

ขึ้องไวรัีส่ COVID-19 ส่ง่ผู้ลใหุ้�บริีษัท่ฯ อาจมีความเส่ี�ยงจากิกิารี

ขึ้าดีแคลนแรีงงานที่�อาจเกิิดีขึ้้ �นจากิหุ้ลายส่าเหุ้ตั ้ เชีน่ กิารีเพิ�มขึ้้ �น

ขึ้องจำานวนผู้้�ตัดิีเชืี �อในแคมปี� ก่ิอส่รี�าง กิารีเคลื�อนย�ายแรีงงานกิลบั

ภมิ้ลำาเนาจากิกิารีมาตัรีกิารีส่ั�งปิีดีพื �นที่�ก่ิอส่รี�างและแคมปี� ที่�พกัิขึ้อง

คนงาน 30 วนั เป็ีนตั�น 
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 อยา่งไรีก็ิดีี ในชีว่งเวลาดีงักิลา่ว บริีษัท่ฯ ไดี�เตัรีียมกิารี

และกิำาหุ้นดีมาตัรีกิารีตั่างๆ ร่ีวมกิบัผู้้� รัีบเหุ้มา เพื�อไม่ใหุ้� เกิิดีกิารี

เคลื�อนย�ายแรีงงานและควบคม้ไมใ่หุ้�ส่ถืานกิารีณ์�กิารีตัิดีเชืี �อภาย

ในแคมปี� ก่ิอส่รี� างร้ีนแรีงขึ้้ �น ผู้่านกิารีใหุ้�ความชี่วยเหุ้ลือในดี�าน

ส่ิ�งขึ้องอ้ปีโภคบริีโภคและยารัีกิษาโรีคที่�จำาเป็ีน กิารีส่นับส่น้น 

ชีด้ีตัรีวจเชืี �อ COVID-19 เพื�อตัรีวจคดัีกิรีองแรีงงาน ตัามมาตัรีกิารี 

Bubble and seal รีวมถืง้กิารีจดัีหุ้าวคัซีนปี�องกินั COVID-19 เพื�อ

ฉีดีใหุ้�แก่ิแรีงงาน ซ้�งกิารีเตัรีียมกิารีและมาตัรีกิารีตัา่งๆ ที่�กิลา่วขึ้�าง

ตั�น ส่ง่ผู้ลใหุ้�บริีษัท่ฯ ไดี�รัีบผู้ลกิรีะท่บในดี�านแรีงงานเพียงเลก็ิน�อย 

ประเภทค่าจดำทะเบ่ยน เดำิม ใหม่ (ถึง 31 ธันวาคม 2564)

ค่าจดำทะเบ่ยนการโอนอสังหาริมทรัพย์

ค่าจดำทะเบ่ยนการโอนอสังหาริมทรัพย์

รี� อยละ 2.00
ขึ้องรีาคาปีรีะเมินท่น้ท่รัีพย�

รี� อยละ 1.00 ขึ้องมล้ค่าจำานอง รี� อยละ 0.01 ขึ้องมล้ค่าจำานอง

รี� อยละ 0.01
ขึ้องรีาคาปีรีะเมินท่น้ท่รัีพย�

 นอกิจากินี � รัีฐบาลและหุ้นว่ยงานตัา่งๆ ไดี�ออกิมาตัรีกิารี

กิรีะตั้�นเศรีษฐกิิจจากิผู้ลกิรีะท่บขึ้อง COVID-19 ซ้�งมาตัรีกิารีที่�

ส่ำาคญัและส่ง่ผู้ลตัอ่บริีษัท่ฯ คือ มาตัรีกิารีกิารีลดีคา่จดีท่ะเบียนกิารี

โอนอส่งัหุ้าริีมท่รัีพย� และคา่จดีท่ะเบียนกิารีจำานองอส่งัหุ้าริีมท่รัีพย� 

โดียเมื�อวนัที่� 1 กิม้ภาพนัธุ์� 2564 กิรีะท่รีวงมหุ้าดีไท่ยไดี�ออกิปีรีะกิาศ

ใหุ้�ลดีคา่จดีท่ะเบียนกิารีโอนอส่งัหุ้าริีมท่รัีพย� และคา่จดีท่ะเบียน

กิารีจำานองอส่งัหุ้าริีมท่รัีพย� ส่ำาหุ้รัีบกิารีซื �อขึ้ายอส่งัหุ้าริีมท่รัีพย�จากิ

ผู้้�จดัีส่รีรีที่�ดีินปีรีะเภท่ บ�านเดีี�ยว บ�านแฝดี บ�านแถืว หุ้รืีออาคารี

พาณิ์ชีย� โดียมีรีาคาซื �อขึ้ายและวงเงินจดีจำานองไมเ่กิิน 3 ล�านบาท่

มีผู้ลบงัคบัใชี�จนถืง้วนัที่� 31 ธุ์นัวาคม 2564 รีายละเอียดีกิารีลดีคา่

จดีท่ะเบียนดีงักิลา่ว เป็ีนดีงันี �

2.2.2 ความเส่่�ย์งในการบริหารจัดำการ
1) ความเส่�ยงจากการพึ�งพิงผููบ้ริหารหลัก
 ตัลอดีเวลาที่�ผู้่านมา กิารีดีำาเนินธุ์้รีกิิจขึ้องบริีษัท่ฯ 

อย้่ภายใตั�กิารีบริีหุ้ารีจัดีกิารีขึ้องนายปีรีะส่พศักิดีิ� ศิริีโส่ภณ์า  

ซ้�ง ปัีจจ้บันดีำารีงตัำาแหุ้น่งปีรีะธุ์านเจ� าหุ้น� าที่�บ ริีหุ้ารี และ 

นายส่้ท่ธิุ์ชีัย พ้นลาภท่วี ซ้�งปัีจจ้บันดีำารีงตัำาแหุ้น่งกิรีรีมกิารี

ผู้้� จัดีกิารี โดียนายปีรีะส่พศักิดีิ� ศิริีโส่ภณ์า และนายส่้ท่ธิุ์ชีัย  

พ้นลาภท่วี เป็ีนบ้คคลที่� มีปีรีะส่บกิารีณ์�และความร้ี� ความ

ส่ามารีถืท่างดี� านกิารีพัฒนาโครีงกิารีอส่ังหุ้า ริีมท่ รัีพย�

ปี รี ะ เ ภ ท่ ที่� อ ย้่ อ า ศัย อ ย่ า ง ม า กิ  แ ล ะ เ ป็ี น ผู้้� ที่� มี บ ท่ บ า ท่

ส่ำา คัญ ใ น กิ า รี กิำา หุ้ น ดี ทิ่ ศ ท่ า ง ใ น กิ า รี ดีำา เ นิ น ธุ์้ รี กิิ จ ขึ้ อ ง 

บริีษัท่ฯ ดีงันั �น บริีษัท่ฯ จ้งอาจมีความเส่ี�ยงจากิกิารีพ้�งพิงกิารี

บริีหุ้ารีงานขึ้องนายปีรีะส่พศักิดีิ� ศิริีโส่ภณ์า และนายส่้ท่ธิุ์ชีัย  

พน้ลาภท่วี

 มาตัรีกิารีดีงักิลา่วเป็ีนกิารีแบง่เบาภารีะคา่ใชี�จา่ยขึ้องผู้้�บริีโภค และถืือเป็ีนกิารีกิรีะตั้�นเศรีษฐกิิจและกิารีใชี�จา่ยขึ้องผู้้�บริีโภคไดี�เป็ีน

อยา่งดีี โดียถืือเป็ีนผู้ลดีีกิบับริีษัท่ฯ โดียตัรีง เนื�องจากิโครีงกิารีอส่งัหุ้าริีมท่รัีพย�หุ้ลายโครีงกิารีมีรีาคาไมเ่กิิน 3 ล�านบาท่ ซ้�งท่ำาใหุ้�บริีษัท่ฯ มี

โอกิาส่ที่�จะมีรีายไดี�จากิกิารีขึ้ายอส่งัหุ้าริีมท่รัีพย�เพิ�มมากิขึ้้ �น 

 อีกิท่ั �งส่ถืานกิารีณ์� COVID-19 ยงัก่ิอใหุ้�เกิิดีแนวท่างในกิารีดีำาเนินชีีวติัในร้ีปีแบบใหุ้ม ่(New normal) รีวมถืง้แนวท่างกิารีท่ำางานที่�

บ�าน หุ้รืีอ “Work from Home” ซ้�งเป็ีนแนวท่างที่�บริีษัท่และหุ้นว่ยงานตัา่งๆ เริี�มปีรัีบใชี�มากิขึ้้ �น เนื�องจากิเป็ีนปีรีะโยชีน�แก่ิบริีษัท่และพนกัิงาน

ดี�านกิารีปีรีะหุ้ยดัีคา่ใชี�จา่ยเกีิ�ยวกิบัส่ำานกัิงาน และคา่ใชี�จา่ยในกิารีเดีนิท่าง โดียแนวท่าง Work from Home ถืือเป็ีนปีรีะโยชีน�ตัอ่บริีษัท่ฯ 

เนื�องจากิกิารี Work from Home ท่ำาใหุ้�พนกัิงานตั�องดีำาเนินชีีวติัอย้ใ่นที่�อย้อ่าศยัมากิขึ้้ �น มีความตั�องกิารีพื �นที่�ใชี�ส่อยที่�กิว�างขึ้วางขึ้้ �น รีวมถืง้

อาจใหุ้�ความส่ำาคญักิบัท่ำาเลที่�ตัั �งที่�ใกิล�รีะบบขึ้นส่ง่ส่าธุ์ารีณ์ะ เชีน่ รีถืไฟฟ�า ลดีลงเลก็ิน�อย ปัีจจยัดีงักิลา่วจง้ส่ง่ผู้ลใหุ้�ลก้ิค�ามีแนวโน�มส่นใจ

ซื �อที่�อย้อ่าศยัปีรีะเภท่แนวรีาบ เชีน่ บ�านเดีี�ยว ท่าวน�โฮม ซ้�งมีพื �นที่�ใชี�ส่อยมากิกิวา่ที่�อย้อ่าศยัปีรีะเภท่แนวส่ง้ เชีน่ คอนโดีมิเนียม เป็ีนตั�น

 อย่างไรีก็ิตัาม บริีษัท่ฯ ตัรีะหุ้นักิถื้งความเส่ี�ยงดีัง

กิล่าวเป็ีนอย่างดีี บริีษัท่ฯ จ้งไดี� กิำาหุ้นดีนโยบายกิารีส่รีรีหุ้า 

ผู้้� ส่ืบท่อดีตัำาแหุ้น่งที่�ส่ำาคัญ เพื�อส่รีรีหุ้าบ้คคลที่�จะส่ืบท่อดี

ตัำาแหุ้น่งที่�ส่ำาคัญ ไดี�แก่ิ ปีรีะธุ์านเจ� าหุ้น� าที่�บริีหุ้ารี กิรีรีมกิารี 

ผู้้�จดัีกิารี และผู้้�บริีหุ้ารีรีะดีบัส่ายงาน เพื�อลดีความเส่ี�ยงจากิกิารี

พ้�งพิงบ้คคลกิรีบางรีาย และส่ามารีถืบริีหุ้ารีจัดีกิารีธุ์้รีกิิจขึ้อง 

บริีษัท่ฯ ไดี�อยา่งตัอ่เนื�อง นอกิจากินี � บริีษัท่ฯ ไดี�จดัีโครีงส่รี� างกิารี

จดัีกิารีที่�เหุ้มาะส่มและชีดัีเจน รีวมถืง้มีกิารีกิรีะจายอำานาจในกิารี

บริีหุ้ารีงานตัามความเหุ้มาะส่ม และส่่งเส่ริีมใหุ้�บ้คลากิรีในท่้กิ

รีะดีบัมีส่ว่นร่ีวมในกิารีดีำาเนินธุ์ร้ีกิิจขึ้องบริีษัท่ฯ โดียมีผู้้�บริีหุ้ารีใน

แตัล่ะส่ายงานซ้�งเป็ีนบค้คลที่�มีความร้ี�ความส่ามารีถืในกิารีดีำาเนิน

ธุ์ร้ีกิิจขึ้องบริีษัท่ฯ เป็ีนผู้้�ควบคม้กิารีดีำาเนินงานขึ้องแตัล่ะส่ายงาน 

ซ้�งกิารีดีำาเนินกิารีดีงักิลา่วจะชี่วยพฒันาบค้ลากิรีขึ้องบริีษัท่ฯ ใหุ้�

มีความร้ี� ความส่ามารีถื และลดีกิารีพ้�งพิงผู้้�บริีหุ้ารีหุ้ลกัิบางรีาย
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2.2.3  ความเส่่�ย์งอื�นๆ
1) ความเส่�ยงจากการม่ผูู้ถ่อหุ้นรายใหญ่ท่�ม่อำานาจ
ควบคุมการออกเส่ยงลงมติิในท่�ประชืุ่มผูู้ถ่อหุ้น
 ณ์ วนัที่� 31 ธุ์นัวาคม 2564 กิล้ม่ครีอบครัีวศิริีโส่ภณ์า  

ซ้�งมีส่มาชิีกิในครีอบครัีวดีำารีงตัำาแหุ้น่งเป็ีนกิรีรีมกิารี/ผู้้�บริีหุ้ารี 

ขึ้องบริีษัท่ฯ ซ้�งกิล้ม่ครีอบครัีวศริิีโส่ภณ์า ถืือหุ้้�นในบริีษัท่ฯ รีวมกินั

รี�อยละ 49.33 ขึ้องท่น้จดีท่ะเบียนชีำารีะแล�วขึ้องบริีษัท่ฯ ท่ำาใหุ้�กิล้ม่

ครีอบครัีวศริิีโส่ภณ์าส่ามารีถืออกิเส่ยีงลงคะแนนในที่�ปีรีะชีม้ผู้้� ถืือ

หุ้้�นไดี�มากิกิวา่ 1 ใน 3 ซ้�งเป็ีนส่ดัีส่ว่นที่�มีนยัส่ำาคญัตัอ่กิารีออกิเส่ยีง

ลงคะแนนในกิารีลงมตักิิารีปีรีะชีม้ผู้้� ถืือหุ้้�นในวารีะส่ำาคญัที่�ตั�องใชี�

คะแนนเส่ยีงมากิกิวา่ 3 ใน 4 ขึ้องจำานวนหุ้้�นท่ั �งหุ้มดี เชีน่ วารีะกิารี

ซื �อหุ้รืีอขึ้ายกิิจกิารี หุ้รืีอกิารีควบรีวมกิิจกิารี เป็ีนตั�น 

 ท่ั �ง นี � ภายหุ้ลังกิารีเส่นอขึ้ายหุ้้� นส่ามัญเพิ�มท่้น

ตั่อปีรีะชีาชีนในครัี �งนี �แล� วกิล้่มครีอบครัีวศิริีโส่ภณ์า ซ้�งเป็ีน  

ผู้้� ถืือหุ้้� นรีายใหุ้ญ่ จะยังคงมีส่ัดีส่่วนกิารีถืือหุ้้� นในบริีษัท่ฯ ไม่

น� อยกิว่ารี� อยละ  39 .46  ขึ้องท่้นจดีท่ะเ บียนชีำารีะแล� ว 

ขึ้องบริีษัท่ฯ ภายหุ้ลังกิารีกิารีเส่นอขึ้ายหุ้้� นส่ามัญเพิ�มท่้นตั่อ

ปีรีะชีาชีนในครัี �งนี � จ้งท่ำาใหุ้� กิล้่มครีอบครัีวศิริีโส่ภณ์า ยังคง

ส่ามารีถืควบค้มมติักิารีปีรีะชี้มผู้้� ถืือหุ้้�นในวารีะส่ำาคญัที่�ตั�องใชี�

คะแนนเส่ียงมากิกิว่า 3 ใน 4 ขึ้องจำานวนหุ้้�นท่ั �งหุ้มดีไดี�  ดีงันั �น  

ผู้้� ถืือหุ้้� นรีายอื�นขึ้องบริีษัท่ฯ จ้งอาจมีความเส่ี�ยงจากิกิารีไม่

ส่ามารีถืรีวบรีวมคะแนนเส่ียงเพื�อคดัีค�านวารีะที่�กิล้่มครีอบครัีว  

ศิริีโส่ภณ์าเส่นอไดี�

 อย่างไรีก็ิตัาม เพื�อใหุ้� กิารีดีำาเนินธุ์้รีกิิจขึ้องบริีษัท่ฯ 

เป็ีนไปีอย่างโปีร่ีงใส่ และมีกิารีถ่ืวงดีล้อำานาจในกิารีบริีหุ้ารีงาน 

บริีษัท่ฯ จง้ไดี�จดัีโครีงส่รี� างกิารีจดัีกิารีซ้�งปีรีะกิอบดี�วยคณ์ะกิรีรีม

กิารีบริีษัท่ฯ คณ์ะกิรีรีมกิารีตัรีวจส่อบ คณ์ะกิรีรีมกิารีส่รีรีหุ้าและ

พิจารีณ์าผู้ลตัอบแท่น และคณ์ะกิรีรีมกิารีบริีหุ้ารี ซ้�งปีรีะกิอบไปี

ดี�วยบค้ลากิรีที่�มีความร้ี� ความส่ามารีถื โดียมีกิารีกิำาหุ้นดีขึ้อบเขึ้ตั

กิารีดีำาเนินงานและกิารีมอบอำานาจใหุ้�แก่ิกิรีรีมกิารีและผู้้�บริีหุ้ารี

อยา่งชีดัีเจน

 นอกิจากินี � บริีษัท่ฯ ยังมีกิารีกิำาหุ้นดีมาตัรีกิารีกิารี

ท่ำารีายกิารีที่�เกีิ�ยวโยงกิับผู้้� ถืือหุ้้� นรีายใหุ้ญ่ ผู้้� มีอำานาจควบค้ม 

กิรีรีมกิารี ผู้้�บริีหุ้ารี และบ้คคลที่�อาจมีความขึ้ัดีแย� งอีกิ อีกิท่ั �ง 

ยงัมีกิารีแตัง่ตัั �งบค้คลภายนอกิที่�เป็ีนอิส่รีะเขึ้�าร่ีวมคณ์ะกิรีรีมกิารี 

บริีษัท่ฯ จำานวน 4 ท่่าน และแตั่งตัั �งกิรีรีมกิารีตัรีวจส่อบจำานวน 

3 ท่่าน เพื�อท่ำาหุ้น�าที่�ตัรีวจส่อบและถ่ืวงดีล้กิารีตัดัีส่ินใจ รีวมถื้ง

พิจารีณ์าใหุ้�ความเหุ้็นหุ้รืีออนม้ตััิรีายกิารีตั่างๆ ก่ิอนนำาเส่นอตั่อ

ที่�ปีรีะชีม้ผู้้� ถืือหุ้้�น

2) ความเส่่�ย์งจากการนำาหุ้นส่ามัญของ 
บริษััที่ฯ เข้าจดำที่ะเบ่ย์นในต้ลาดำหลักที่รัพีย์์
แห่งประเที่ศไที่ย์
 เนื�องจากิกิารีเส่นอขึ้ายหุ้้�นส่ามญัเพิ�มท่น้ตั่อปีรีะชีาชีน

ในครัี �งนี � ไดี� ดีำาเนินกิารีก่ิอนที่�จะไดี� รัีบท่รีาบผู้ลกิารีพิจารีณ์า

อน้มัตัิใหุ้�นำาหุ้้� นขึ้องบริีษัท่ฯ เขึ้� าเป็ีนหุ้ลักิท่รัีพย�จดีท่ะเบียนใน

ตัลาดีหุ้ลกัิท่รัีพย�แหุ้่งปีรีะเท่ศไท่ยซ้�งเป็ีนตัลาดีรีองส่ำาหุ้รัีบกิารีซื �อ

ขึ้ายหุ้้�นส่ามญั ดีงันั �น ผู้้�ลงท่น้จง้มีความเส่ี�ยงในเรืี�องส่ภาพคลอ่ง

และกิารีไม่ไดี� รัีบผู้ลตัอบแท่นจากิกิารีขึ้ายหุ้้�นส่ามญัตัามที่�คาดี

กิารีณ์�ไว�  หุ้ากิบริีษัท่ฯ ไมไ่ดี� รัีบอนญ้าตัจากิตัลาดีหุ้ลกัิท่รัีพย�แหุ้ง่

ปีรีะเท่ศไท่ยใหุ้�หุ้้�นส่ามญัขึ้องบริีษัท่ฯ เป็ีนหุ้ลกัิท่รัีพย�จดีท่ะเบียน

ในตัลาดีหุ้ลกัิท่รัีพย�แหุ้่งปีรีะเท่ศไท่ย ซ้�งจะส่่งผู้ลใหุ้�หุ้้� นส่ามัญ 

ขึ้องบริีษัท่ฯ ไมมี่ตัลาดีรีองส่ำาหุ้รัีบกิารีซื �อขึ้าย

 อยา่งไรีก็ิตัาม บริีษัท่ฯ ไดี�ดีำาเนินกิารียื�นคำาขึ้อใหุ้� รัีบหุ้้�น

ส่ามญัขึ้องบริีษัท่ฯ เป็ีนหุ้ลกัิท่รัีพย�จดีท่ะเบียนในตัลาดีหุ้ลกัิท่รัีพย�

แหุ้ง่ปีรีะเท่ศไท่ยตัอ่ตัลาดีหุ้ลกัิท่รัีพย�แหุ้ง่ปีรีะเท่ศไท่ยแล�ว เมื�อวนั

ที่� 29 มิถืน้ายน 2564 ซ้�งขึ้ณ์ะนี �อย้ร่ีะหุ้วา่งขึ้ั �นตัอนกิารีพิจารีณ์ารัีบ

หุ้้�นส่ามญัขึ้องบริีษัท่ฯ เขึ้�าเป็ีนหุ้ลกัิท่รัีพย�จดีท่ะเบียน ท่ั �งนี � บริีษัท่

หุ้ลกัิท่รัีพย� เมย�แบงกิ� กิิมเอง็ (ปีรีะเท่ศไท่ย) จำากิดัี (มหุ้าชีน) ใน

ฐานะที่�ปีร้ีกิษาท่างกิารีเงินไดี�พิจารีณ์าคณ้์ส่มบตััิขึ้องบริีษัท่ฯ ใน

เบื �องตั�นแล�วพบวา่ บริีษัท่ฯ มีคณ้์ส่มบตััคิรีบถื�วนที่�จะส่ามารีถืเขึ้�า

จดีท่ะเบยีนในตัลาดีหุ้ลกัิท่รัีพย�แหุ้ง่ปีรีะเท่ศไท่ยไดี� ยกิเว�นเพียงแตั่

คณ้์ส่มบตััิเรืี�องกิารีกิรีะจายกิารีถืือหุ้้�นรีายย่อยที่�กิำาหุ้นดีใหุ้�ตั�องมี

ผู้้� ถืือหุ้้�นรีายย่อยไม่น�อยกิวา่ 1,000 รีาย ซ้�งตั�องถืือหุ้้�นรีวมกินัไม่

น�อยกิวา่รี� อยละ 25.00 ขึ้องท่น้จดีท่ะเบียนชีำารีะแล�วขึ้องบริีษัท่ฯ 

ภายหุ้ลงักิารีกิารีเส่นอขึ้ายหุ้้�นส่ามญัเพิ�มท่น้ตั่อปีรีะชีาชีนในครัี �ง

นี � โดียที่�ปีร้ีกิษาท่างกิารีเงินคาดีว่า ภายหุ้ลงักิารีเส่นอขึ้ายหุ้้�น

ส่ามญัเพิ�มท่น้ตัอ่ปีรีะชีาชีนแล�วเส่ร็ีจ บริีษัท่ฯ จะมีคณ้์ส่มบตััเิกีิ�ยว

กิบักิารีกิรีะจายกิารีถืือหุ้้�นรีายย่อยครีบถื�วนตัามเกิณ์ฑ์�ที่�กิำาหุ้นดี 

ดีงักิลา่วขึ้�างตั�น

3) ความเส่่�ย์งจากความผันผวนของราคา
หุ้นส่ามัญของบริษััที่ฯ ซ่�งอาจก่อให้เกิดำผล
ขาดำที่นุอย่์างมน่ยั์ส่ำาคญัต้อ่ผูล้งที่นุที่่�ซื�อหุน้
ส่ามัญเพิี�มทีุ่นของบริษััที่ฯ ในการเส่นอขาย์
หุ้นส่ามัญเพิี�มทีุ่นต้่อประชาชนในครั�งน่�
 รีาคาหุ้้�นส่ามญัขึ้องบริีษัท่ฯ ภายหุ้ลงัจากิกิารีเส่นอขึ้าย

หุ้้�นส่ามญัเพิ�มท่น้ตัอ่ปีรีะชีาชีนในครัี �งนี � อาจมีกิารีปีรัีบตัวัเพิ�มขึ้้ �น

หุ้รืีอลดีลงอยา่งร้ีนแรีง ท่ั �งนี �ขึ้้ �นอย้ก่ิบัปัีจจยัหุ้ลายปีรีะกิารี และบาง

ปัีจจยัก็ิอย้น่อกิเหุ้นือกิารีควบคม้ขึ้องบริีษัท่ฯ โดียปัีจจยัที่�อาจส่ง่

ผู้ลกิรีะท่บตัอ่รีาคาหุ้้�นส่ามญัขึ้องบริีษัท่ฯ ไดี�แก่ิ

 - ท่ศันะที่�มีตัอ่โอกิาส่ส่ำาหุ้รัีบธุ์ร้ีกิิจและกิารีปีรีะกิอบธุ์ร้ีกิิจ

ขึ้องบริีษัท่ฯ และอต้ัส่าหุ้กิรีรีมโดียท่ั�วไปี
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 - ความแตักิตัา่งรีะหุ้วา่งผู้ลปีรีะกิอบกิารีท่างกิารีเงนิและ

ผู้ลกิารีดีำาเนินงานที่�แท่�จริีง กิบัผู้ลปีรีะกิอบกิารีท่างกิารีเงนิและผู้ล

กิารีดีำาเนินงานที่�ผู้้�ลงท่น้และนกัิวิเครีาะหุ้�คาดีหุ้วงั

 - กิารีเปีลี�ยนแปีลงคำาแนะนำาหุ้รืีอท่ศันะขึ้องนกัิวเิครีาะหุ้�

 - กิารีเปีลี�ยนแปีลงในเงื�อนไขึ้ตั่างๆ ที่�มีผู้ลกิรีะท่บตั่อ

อต้ัส่าหุ้กิรีรีม ส่ภาพเศรีษฐกิิจโดียท่ั�วไปี บรีรียากิาศกิารีลงท่น้ใน

ตัลาดีหุ้ลกัิท่รัีพย�แหุ้ง่ปีรีะเท่ศไท่ย หุ้รืีอเหุ้ตัก้ิารีณ์�หุ้รืีอปัีจจยัอื�นๆ

 - กิารีปีรีะกิาศผู้ลปีรีะกิอบกิารีขึ้องบริีษัท่อื�นๆ ที่�อย้่ใน

อต้ัส่าหุ้กิรีรีมเดีียวกินักิบับริีษัท่ฯ หุ้รืีอปีรีะกิอบธุ์ร้ีกิิจที่�คล�ายคลง้กินั

 - กิารีเปีลี�ยนแปีลงในกิารีปีรีะเมินม้ลค่าตัลาดี และ

รีาคาหุ้้�นส่ามัญขึ้องบริีษัท่จดีท่ะเบียนในตัลาดีหุ้ลกัิท่รัีพย�แหุ้่ง

ปีรีะเท่ศไท่ย ซ้�งดีำาเนินธุ์ร้ีกิิจคล�ายคลง้กิบับริีษัท่ฯ

 - ความผู้ันผู้วนขึ้องรีาคาหุ้้� นส่ามัญซ้�งซื �อขึ้ายใน

ตัลาดีหุ้ลกัิท่รัีพย�แหุ้ง่ปีรีะเท่ศไท่ย

ท่ั �งนี � อาจมีปัีจจยัอื�นๆ นอกิเหุ้นือไปีจากิปัีจจยัตัา่งๆ ที่�ไดี�กิลา่วไว�

ในขึ้�างตั�น ซ้�งส่ง่ผู้ลกิรีะท่บตัอ่รีาคาหุ้้�นส่ามญัขึ้องบริีษัท่ฯ อยา่งมี

นยัส่ำาคญั

4) ความเส่่�ย์งจากการที่่�บริษััที่ฯ หรือผู้ถูือ
หุ้นราย์ใหญ่ของบริษััที่ฯ ขาย์หุ้นส่ามัญภาย์
หลังจากการเส่นอขาย์หุ้นส่ามัญเพิี� มทีุ่นต่้อ
ประชาชนในครั�งน่�
 ตัามขึ้� อกิำาหุ้นดีกิารีหุ้� ามขึ้ายหุ้้� น (Silent Period) 

ขึ้องตัลาดีหุ้ลักิท่รัีพย�แหุ้่งปีรีะเท่ศไท่ย ผู้้� มีส่่วนร่ีวมในกิารี

บริีหุ้ารี เชี่น ผู้้� ถืือหุ้้�นใหุ้ญ่ กิรีรีมกิารี และผู้้�บริีหุ้ารี จะถื้กิหุ้�าม

ขึ้ายหุ้้�นส่ามัญจำานวนรี� อยละ 55.00 ขึ้องท่้นจดีท่ะเบียนชีำารีะ

แล�วขึ้องบริีษัท่ฯ ภายหุ้ลังกิารีเส่นอขึ้ายหุ้้� นส่ามัญเพิ�มท่้นตั่อ

ปีรีะชีาชีน เป็ีนรีะยะเวลา 1 ปีี นบัจากิวนัที่�หุ้้�นส่ามญัขึ้องบริีษัท่ฯ 

เริี�มท่ำากิารีซื �อขึ้ายในตัลาดีหุ้ลักิท่รัีพย�แหุ้่งปีรีะเท่ศไท่ย ท่ั �งนี � 

บ้คคลที่�ถื้กิส่ั�งหุ้�ามขึ้ายจะส่ามารีถืท่ยอยขึ้ายหุ้้�นส่ามญัจำานวน

ดีังกิล่าวไดี� ในจำานวนรี� อยละ 25.00 ขึ้องจำานวนหุ้้� นที่�ถื้กิส่ั�ง

หุ้� ามขึ้ายเมื�อครีบกิำาหุ้นดีรีะยะเวลาท่้กิๆ 6 เดืีอน และอาจ

ขึ้ายหุ้้� นส่่วนที่�เหุ้ลือจำานวนรี� อยละ 75.00 ขึ้องจำานวนหุ้้� นที่�

ถื้กิหุ้� ามขึ้ายภายหุ้ลังครีบกิำาหุ้นดีรีะยะเวลา 1 ปีีนับจากิวันที่�

หุ้้� นส่ามัญขึ้องบริีษัท่ฯ เริี�มท่ำากิารีซื �อขึ้ายในตัลาดีหุ้ลักิท่รัีพย� 

แหุ้ง่ปีรีะเท่ศไท่ย

 ท่ั �งนี � บริีษัท่ฯ ไม่ส่ามารีถืคาดีกิารีณ์�ถื้งผู้ลกิรีะท่บ 

(ถื� ามี) จากิกิารีขึ้ายหุ้้�นส่ามัญจำานวนดีังกิล่าว ซ้�งกิารีขึ้ายหุ้้�น

ส่ามัญดีังกิล่าวอาจจะส่่งผู้ลในเชิีงลบตั่อรีาคาหุ้้� นส่ามัญขึ้อง 

บริีษัท่ฯ และอาจกิ่อใหุ้� เกิิดีผู้ลขึ้าดีท่้นอย่างมีนัยส่ำาคัญตั่อ 

ผู้้�ลงท่้นที่�ซื �อหุ้้�นส่ามญัเพิ�มท่้นขึ้องบริีษัท่ฯ ในกิารีเส่นอขึ้ายหุ้้�น

ส่ามญัเพิ�มท่น้ตัอ่ปีรีะชีาชีนในครัี �งนี �

5) ความเส่่�ย์งจากการที่่�ผู้ลงทีุ่นอาจม่ความ
ส่ามารถูจำากัดำในการเข้าร่วมจองซื�อหุ้นท่ี่�
เส่นอขาย์แก่ผู้ถืูอหุ้นเดิำมต้ามสั่ดำส่่วน หรือ
การเส่นอขาย์อื�นในลักษัณะเดำ่ย์วกัน 
 แม�วา่บริีษัท่มหุ้าชีนจำากิดัีไมจ่ำาเป็ีนตั�องเส่นอส่ทิ่ธิุ์ในกิารี

ซื �อหุ้้�นส่ามญัเพิ�มท่น้แก่ิผู้้� ถืือหุ้้�นเดีิมก่ิอนเมื�อมีกิารีออกิหุ้้�นส่ามญั

เพิ�มท่น้ แตับ่ริีษัท่มหุ้าชีนจำากิดัีก็ิมีกิารีออกิตัรีาส่ารีตัา่ง ๆ รีวมถืง้

หุ้้�นส่ามญัเพิ�มท่น้ และตัรีาส่ารีปีรีะเภท่อื�นที่�ออกิโดียบริีษัท่ฯ เชีน่ 

ใบส่ำาคญัแส่ดีงส่ิท่ธิุ์ที่�จะซื �อหุ้้�น (Warrant) หุ้รืีอใบแส่ดีงส่ิท่ธิุ์ใน

กิารีซื �อหุ้้�นเพิ�มท่น้ที่�โอนส่ิท่ธิุ์ไดี�  (TSR) หุ้รืีอหุ้้�นกิ้�แปีลงส่ภาพเป็ีน

ครัี �งครีาวโดียจดัีส่รีรีใหุ้�กิบัผู้้� ถืือหุ้้�นเดีิมตัามส่ดัีส่ว่นกิารีถืือหุ้้�น ใน

กิรีณี์ที่�บริีษัท่ฯ เส่นอใหุ้�หุ้รืีอใหุ้�ส่ิท่ธิุ์แก่ิผู้้� ถืือหุ้้�นส่ามญัในกิารีซื �อ

หุ้้�นส่ามญัเพิ�มท่น้หุ้รืีอส่ทิ่ธิุ์ใดีๆ ในร้ีปีแบบใดี ๆ บริีษัท่ฯ มีส่ทิ่ธิุ์ใชี�

ดีล้ยพินิจในกิารีดีำาเนินกิารีเส่นอขึ้ายตัรีาส่ารีดีงักิลา่วแก่ิผู้้� ถืือหุ้้�น 

โดียบริีษัท่ฯ อาจไม่เส่นอส่ิท่ธิุ์ในกิารีจองซื �อตัรีาส่ารีดีงักิล่าวแก่ิ 

ผู้้� ถืือหุ้้� นส่ามัญที่�มีที่�อย้่นอกิปีรีะเท่ศไท่ย นอกิจากินี � ภายใตั�

กิฎหุ้มายที่�ใชี�บงัคบั บริีษัท่ฯ อาจถืก้ิหุ้�ามมิใหุ้� เส่นอขึ้ายตัรีาส่ารี

ดีงักิล่าวแก่ิผู้้� ถืือหุ้้�นส่ามญัในบางปีรีะเท่ศ เว�นแตั่ไดี�ดีำาเนินกิารี

กิารีปีฏิิบตััิตัามขึ้ั �นตัอนที่�เกีิ�ยวขึ้�อง ตัวัอยา่งเชี่น บริีษัท่ฯ ไมอ่าจ

เส่นอส่ทิ่ธิุ์ดีงักิลา่วแก่ิผู้้� ถืือหุ้้�นส่ามญัที่�มีส่ถืานะเป็ีนบค้คลอเมริีกินั 

(U.S. person) ตัามความหุ้มายตัามกิฎ Regulation S ภายใตั�  

พรีะรีาชีบญัญตััิหุ้ลกัิท่รัีพย�ขึ้องปีรีะเท่ศส่หุ้รัีฐอเมริีกิา ค.ศ. 1933 

(รีวมท่ั �งที่�มีกิารีแกิ�ไขึ้เพิ�มเตัิม)  เว�นแตั่ (กิ) มีแบบแส่ดีงรีายกิารี

ขึ้�อม้ลกิารีเส่นอขึ้ายหุ้ลกัิท่รัีพย�ที่�มีผู้ลใชี�บังคับภายใตั�พรีะรีาชี

บัญญัตัิหุ้ลักิท่รัีพย�ขึ้องปีรีะเท่ศส่หุ้รัีฐอเมริีกิาดีังกิล่าว หุ้รืีอ  

(ขึ้) เป็ีนกิารีเส่นอขึ้ายส่ิท่ธิุ์ดีงักิล่าวใหุ้�แก่ิผู้้� ถืือหุ้้�นตัามขึ้�อยกิเว�น

ภายใตั�พรีะรีาชีบัญญัตัิหุ้ลักิท่รัีพย�ขึ้องปีรีะเท่ศส่หุ้รัีฐอเมริีกิา  

กิารีปีฏิิบตััติัามกิฎหุ้มายหุ้ลกัิท่รัีพย�หุ้รืีอขึ้�อกิำาหุ้นดีกิฎเกิณ์ฑ์�อื�นใน

บางปีรีะเท่ศอาจท่ำาใหุ้�ผู้้�ลงท่น้ไมส่่ามารีถืใชี�ส่ทิ่ธิุ์ในกิารีซื �อตัรีาส่ารี

ตัามส่ดัีส่ว่นไดี� ซ้�งอาจลดีส่ดัีส่ว่นกิารีถืือหุ้้�นขึ้องนกัิลงท่น้ดีงักิลา่ว 

ท่ั �งนี � บริีษัท่ฯ ไมมี่หุ้น�าที่�ตั�องดีำาเนินกิารียื�นขึ้อจดีท่ะเบยีนหุ้้�นส่ามญั

ขึ้องบริีษัท่ฯ ในปีรีะเท่ศใดีๆ เพื�อใหุ้�ผู้้�ลงท่น้ตัา่งชีาตัสิ่ามารีถืใชี�ส่ทิ่ธิุ์

ในกิารีซื �อหุ้้�นส่ามญัเพิ�มท่น้ตัามส่ดัีส่ว่นในอนาคตั
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3. การข้ับเคล่�อนธุรกิจเพ่�อความยั�งย่น  
3.1 นโย์บาย์การจดัำการดำา้นความย์ั�งย์นืระดำบั
องค์กร
 บริีษัท่ฯ ม้่งมั�นและตัรีะหุ้นักิถื้งความส่ำาคัญในเรืี�อง

กิารีจดัีกิารีองค�กิรีอย่างยั�งยืน และมีความตัั �งใจจริีงที่�จะพฒันา

ศกัิยภาพองค�กิรีใหุ้�ส่ามารีถืเตัิบโตัไดี�อย่างยั�งยืน มั�นคง และตั่อ

เนื�องตัอ่ไปีในอนาคตั โดียครีอบคลม้ปีรีะเดี็นส่ำาคญัตัา่งๆ ท่ั �งใน

มิตัิดี�านเศรีษฐกิิจ ส่งัคม และส่ิ�งแวดีล�อมใหุ้� เกิิดีกิารีอย้่ร่ีวมกินั

อยา่งส่มดีล้ในท่ก้ิๆ ดี�าน ผู้า่นกิารีส่รี� างความแข็ึ้งแกิร่ีงจากิภายใน

ส่้่ภายนอกิดี�วยกิารีส่ื�อส่ารีใหุ้�บ้คคลภายในและภายนอกิองค�กิรี 

รัีบร้ี�  มีความเขึ้�าใจในทิ่ศท่างขึ้องบริีษัท่ฯ ที่�ตัั �งใจจะพฒันาโครีงกิารี

ใหุ้�กิลายเป็ีนองค�กิรีที่�ยั�งยืนในอนาคตั โดียคำานง้ตัอ่ผู้้� มีส่ว่นไดี�เส่ยี

ท่้กิกิล้่มที่�มีส่่วนเกีิ�ยวขึ้�องตัลอดีหุ้่วงโซ่ค้ณ์ค่าขึ้องกิรีะบวนกิารี

ดีำาเนินกิิจกิรีรีมขึ้องบริีษัท่ฯ เพื�อใหุ้�ผู้้� ที่�เกีิ�ยวขึ้�องท่ก้ิภาคส่ว่นไดี� รัีบ

ปีรีะโยชีน�ที่�ดีีที่�ส่มควรีไดี�รัีบ ตัลอดีจนบริีษัท่ฯ ส่ามารีถืเตับิโตั และ

มีความส่ามารีถืในกิารีแขึ้่งขึ้นัตั่อไปีในรีะยะยาวไดี�อย่างเขึ้�มแขึ้็ง 

เป็ีนที่�ยอมรัีบ และไดี� รัีบกิารีส่นบัส่นน้จากิท่ก้ิภาคส่ว่น

 ท่ั �งนี � บริีษัท่ฯ ไดี�กิำาหุ้นดีนโยบายและแนวท่างปีฏิิบตััเิกีิ�ยว

กิบักิารีจดัีกิารีดี�านความยั�งยืน โดียมีรีายละเอียดีดีงันี �

1. ดำ้านเศรษัฐ์กิจ 
 บริีษัท่ฯ มีเปี�าหุ้มายในกิารีปีรีะส่บความส่ำาเร็ีจและ

ส่รี� างกิารีเตัิบโตัขึ้องธุ์้รีกิิจที่�ยั�งยืนในรีะยะยาว โดียย้ดีหุ้ลกัิกิารี

กิำากิบัดีแ้ลกิิจกิารีที่�ดีี มีความโปีร่ีงใส่ ชีดัีเจน และตัรีวจส่อบไดี� 

ปีฏิิบตััิตัามจริียธุ์รีรีมท่างธุ์้รีกิิจ กิฎหุ้มายและรีะเบียบขึ้�อบงัคบัที่�

ไดี�กิำาหุ้นดีไว� รีวมท่ั �งมีกิารีบริีหุ้ารีความเส่ี�ยงองค�กิรี เพื�อใหุ้�ท่นัตัอ่

ส่ถืานกิารีณ์�กิารีเปีลี�ยนแปีลงท่างเศรีษฐกิิจ กิารีเมือง และผู้ลกิรีะ

ท่บจากิวิกิฤตักิิารีณ์�ท่างกิารีเงินรีะดีบัโลกิ ควบค้ไ่ปีกิบักิรีะบวนกิารี

ควบค้มภายในบริีษัท่ฯ ที่�มีปีรีะส่ิท่ธิุ์ภาพและเพียงพอในกิารี

ปี�องกินัความเส่ี�ยงที่�อาจเกิิดีขึ้้ �นไดี�  โดียครีอบคลม้องค�ปีรีะกิอบ

ท่ั �ง 5 ตัามมาตัรีฐานส่ากิล COSO เพื�อปี�องกินัและลดีผู้ลกิรีะท่บ

จากิความเส่ี�ยงตัา่งๆ ที่�อาจท่ำาใหุ้�องค�กิรีไมส่่ามารีถืดีำาเนินกิิจกิารี

ใหุ้� เป็ีนไปีตัามเปี�าหุ้มายที่�กิำาหุ้นดีไว�  ตัลอดีจนศ้กิษาวิจัยอย่าง

ส่มำ�าเส่มอในกิารีนำานวตัักิรีรีมและเท่คโนโลยีมาใชี�อยา่งปีลอดีภยั

และเหุ้มาะส่ม เพื�อใหุ้� เกิิดีความเชืี�อมั�นไดี�ว่ากิารีดีำาเนินงานใดีๆ 

ขึ้องบริีษัท่ฯ จะเป็ีนไปีดี�วยความเป็ีนธุ์รีรีม และคำานง้ถืง้ปีรีะโยชีน�

ส่ง้ส่ด้ีขึ้องผู้้� ถืือหุ้้�นและผู้้� มีส่ว่นไดี�เส่ียท่ก้ิฝ่ายตัลอดีหุ้ว่งโซค่ณ้์คา่ 

2. ดำ้านสังคม 
 บริีษัท่ฯ ตัรีะหุ้นักิและใหุ้�ความส่ำาคัญตั่อผู้้� มีส่่วนไดี�

เส่ียในส่ังคม โดียมีกิารีพิจารีณ์าถื้งโอกิาส่ ความเส่ี�ยง และ

ผู้ลกิรีะท่บในดี� านส่ังคมจากิกิารีดีำาเนินธุ์้รีกิิจ ท่ั �งในเรืี�องขึ้อง

กิารีปีฏิิบตััิ ดีแ้ล และรัีบผิู้ดีชีอบตั่อผู้้� ที่�มีส่่วนไดี� เส่ียท่ั �งพนกัิงาน 

ล้กิค�า ชี้มชีนและส่ังคม เพื�อใหุ้� เกิิดีความเป็ีนธุ์รีรีมและความ

เท่่าเที่ยมไม่แบ่งแยกิ ไม่เลือกิปีฏิิบตััิ ภายใตั�หุ้ลกัิธุ์รีรีมาภิบาล 

ที่�ดีีและกิารีเคารีพส่ิท่ธิุ์มนษ้ยชีนตั่อกินั เพื�อส่รี� างความพง้พอใจ

ส่ง้ส่ด้ี รีวมท่ั �งมีกิารีดีำาเนินกิิจกิารีตัามหุ้ลกัิขึ้�อบงัคบัที่�กิฎหุ้มาย

ที่�กิำาหุ้นดีไว�  และท่ำากิารีศก้ิษาพฒันาบริีษัท่ฯ ใหุ้�ส่ามารีถืดีำาเนิน

ธุ์ร้ีกิิจส่อดีคล�องไปีในทิ่ศท่างเดีียวกินักิบัส่ิ�งที่�ส่งัคมส่ากิลใหุ้�คณ้์คา่ 

ตัลอดีจนส่นับส่น้นและส่่งเส่ริีมกิารีมีส่่วนร่ีวมในกิารียกิรีะดีับ

คณ้์ภาพชีีวิตัความเป็ีนอย้่ขึ้องส่งัคมและชีม้ชีน ตัั �งแตัผู่้้�อย้่อาศยั

ในโครีงกิารีที่�ส่ามารีถือย้อ่าศยัในบ�านที่�ดีีไดี�อยา่งเป็ีนส่ข้ึ้ นำาไปีส่้่

ชีม้ชีนหุ้ม้บ่�านที่�เป็ีนมิตัรีและอบอ้น่ ขึ้ยายไปียงัส่งัคมภายนอกิและ

โลกิที่�ดีียิ�งขึ้้ �นอยา่งยั�งยืนในอนาคตั

3. ดำ้านสิ�งแวดำล้อม
 บริีษัท่ฯ ดีำาเนินกิิจกิารีที่�คำาน้งถื้งความเส่ี�ยงและ 

ผู้ลกิรีะท่บที่�มีตั่อส่ิ�งแวดีล�อมในรีะยะยาวที่�เป็ีนปีรีะเดี็นส่ำาคญั

ภายใตั�กิารีบริีหุ้ารีจดัีกิารีท่รัีพยากิรีธุ์รีรีมชีาตัิที่�ใชี�ในกิรีะบวนกิารี

ดีำาเนินกิิจกิารีตัลอดีหุ้่วงโซ่ค้ณ์ค่า ใหุ้� เกิิดีความค้� มค่าและมี

ปีรีะส่ิท่ธิุ์ภาพมากิที่�ส่ด้ี ปีฏิิบตััิตัามกิฎหุ้มายและขึ้�อบงัคบัอื�นๆ 

ที่�เกีิ�ยวขึ้�องอย่างเคร่ีงครัีดี รีวมถื้งกิารีพฒันาโครีงกิารีที่�มีส่ภาพ

แวดีล�อมที่�ดีี มีความปีลอดีภัยตั่อกิารีอย้่อาศัย เพื�อชี่วยส่รี� าง

ความอ้่นใจ ลดีความกิังวลเมื�ออย้่อาศัยไดี�  รีวมท่ั �งพัฒนาใหุ้�

เอื �อตั่อกิารีใชี� ชีีวิตัและกิารีส่รี� างส่งัคมที่�มีความเคารีพซ้�งกินัและ

กินั ตัลอดีจนรีณ์รีงค�และส่่งเส่ริีมใหุ้� เกิิดีความตัรีะหุ้นกัิถื้งความ

ส่ำาคัญ ความร่ีวมมือ และกิารีมีส่่วนร่ีวมในกิารีอน้รัีกิษ�ดี้แล 

ส่ิ�งแวดีล�อม และกิารีใชี�ท่รัีพยากิรีตัา่งๆ อย่างร้ี� คณ้์คา่ตัามความ

จำาเป็ีนขึ้องบค้ลากิรีขึ้ององค�กิรีในท่ก้ิรีะดีบั รีวมท่ั �งตัั �งตั�นจากิตัวั

โครีงกิารีและมีกิารีจดัีท่ำาวีธีุ์ที่�ลก้ิบ�านส่ามารีถืมีส่ว่นร่ีวมไดี� 

3.2 การจัดำการผลกระที่บต้่อผู้ม่ส่่วนไดำ้เส่่ย์
ในห่วงโซ่คุณค่าของธุุรกิจ (value chain)
3.2.1 ห่วงโซั่คุณค่าข้องธุรกิจ
 บริีษัท่ฯ ไดี� ตัรีะหุ้นักิถื้งความส่ำาคัญขึ้องค้ณ์ค่าที่�

บริีษัท่ฯ ไดี� ส่่งมอบแก่ิผู้้� มีส่่วนไดี� เส่ียที่�เกีิ�ยวขึ้� องตัั �นแตั่ตั� นนำ �า

จนถื้งปีลายนำ �า เพื�อใหุ้�ส่ามารีถืตัอบส่นองความคาดีหุ้วังขึ้อง

ผู้้� มีส่่วนไดี� เส่ียไดี�ท่้กิภาคส่่วน โดียกิิจกิรีรีมบนหุ้่วงโซ่ค้ณ์ค่า 

ขึ้องบริีษัท่ฯ นั �น ปีรีะกิอบดี�วย 

1. กิจกรรมหลัก (Primary activities)   
กิิจกิรีรีมหุ้ลกัิขึ้องบริีษัท่ฯ ปีรีะกิอบดี�วยกิิจกิรีรีม 4 กิิจกิรีรีม ดีงันี �

1) การบริหารปัจจัยการผูลิติ
1.1) การจัดำซั่�อท่�ดำิน 

 คณ์ะท่ำางานจัดี ซื �อ ที่� ดีิ นจะ พิจารีณ์ากิลั�นกิรีอง

ที่�ดีินที่�มีศักิยภาพดี� วยเกิณ์ฑ์�กิารีพิจารีณ์าจากิปัีจจัยหุ้ลาย

ดี� าน โดียมีกิารีลงพื �นที่�ส่ำารีวจส่ภาพแวดีล�อมและพฤตัิกิรีรีม

ขึ้องล้กิค� าในบริีเวณ์ดีังกิล่าว และร่ีวมพิจารีณ์ารีะหุ้ว่างฝ่าย

หมายเหตุุ : บริีษัท่ฯ ไดี�มีแนวท่างปีฏิิบตััภิายใตั�กิารีกิำากิบัขึ้องคณ์ะกิรีรีมกิารีมาอยา่งตัอ่เนื�อง ซ้�งนโยบายกิารีจดัีกิารีดี�านความยั�งยืนรีะดีบัองค�กิรี ดีงักิลา่วอย้ร่ีะหุ้วา่งรีอกิารีนำาเส่นอคณ์ะกิรีรีมกิารีบริีษัท่ฯ ซ้�งจะมีกิารีปีรีะกิาศใชี�อยา่ง
                    เป็ีนท่างกิารีในเดืีอนพฤษภาคม 2565
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ตั่างๆ ที่�เกีิ�ยวขึ้�อง เพื�อใหุ้� มีกิารีวิเครีาะหุ้�ขึ้� อม้ลอย่างครีบถื� วน  

นำามากิำาหุ้นดีร้ีปีแบบขึ้องโครีงกิารี และศ้กิษาความเป็ีนไปีไดี�

เบื �องตั�น เพื�อใหุ้� ไดี� ที่�ดีินที่�มีศักิยภาพส่ำาหุ้รัีบพัฒนาโครีงกิารี

อส่ังหุ้าริีมท่รัีพย�ในรีาคาที่�เหุ้มาะส่มที่�ส่้ดี ซ้�งหุ้ากิไดี� รัีบกิารี

อน้มัตัิจัดีซื �อที่�ดีินจะมีกิารีท่ำาส่ัญญาจะซื �อจะขึ้ายที่�ดีินกิับ 

ผู้้�ขึ้าย และดีำาเนินกิารีพิจารีณ์าแหุ้ล่งเงินท่น้ในกิารีซื �อที่�ดีินจากิ

ส่ถืาบนักิารีเงิน และรัีบโอนกิรีรีมส่ทิ่ธุ์�ที่�ดีนิจากิผู้้�ขึ้ายตัอ่ไปี

1.2) การจัดำจ้างผูู้รับเหมาก่อสร้าง และการจัดำ
ซั่�อวัสดำุก่อสร้าง
 ในกิารีคดัีเลอืกิผู้้� รัีบเหุ้มา บริีษัท่ฯ จะท่ำากิารีคดัีเลอืกิจากิ

รีายชืี�อผู้้� รัีบเหุ้มา (Vendor list) โดียพิจารีณ์าตัามความเชีี�ยวชีาญ 

ที่�ตัั �งโครีงกิารี และปีรีะเภท่กิารีวา่จ�างเป็ีนหุ้ลกัิ รีวมถืง้กิารีพิจารีณ์า

ขึ้�อมล้ท่างกิารีเงิน และคณ้์ภาพผู้ลงานที่�ผู้า่นมา โดียเป็ีนผู้้� รัีบเหุ้มา

ที่�ไดี� รัีบกิารีปีรีะเมินผู้า่นเกิณ์ฑ์�ตัามรีะดีบัที่�บริีษัท่ฯ กิำาหุ้นดีเท่า่นั �น 

นอกิจากินี � ในเดืีอนกินัยายน ปีี 2564 นี � บริีษัท่ฯ ไดี� ร่ีวมลงนามใน

บนัท่ก้ิขึ้�อตักิลงร่ีวมกินักิบับริีษัท่ ปีน้ซเิมนตั�ไท่ย (ท่า่หุ้ลวง) จำากิดัี 

เพื�อพฒันาและเรีียนร้ี� เท่คโนโลยีที่�ใชี� ในกิารีกิ่อส่รี� างดี�วยรีะบบ

โครีงส่รี� างคอนกิรีีตัส่ำาเร็ีจร้ีปี เพื�อส่่งมอบที่�อย้่อาศยัที่�มีคณ้์ภาพ 

ปีลอดีภยั ไดี�มาตัรีฐาน ลดีผู้ลกิรีะท่บตั่อส่ิ�งแวดีล�อม และตัอบ

ส่นองความตั�องกิารีขึ้องลก้ิค�ามากิยิ�งขึ้้ �น

 ส่ำาหุ้รัีบกิารีจัดีซื �อวัส่ดี้ก่ิอส่รี� างขึ้องบริีษัท่ฯ มี 2 ร้ีปี

แบบ ไดี�แก่ิ บริีษัท่ฯ เป็ีนผู้้� ซื �อวสั่ดี้หุ้ลกัิท่ั �งหุ้มดีเอง ซ้�งบริีษัท่ฯ 

ส่ามารีถืบริีหุ้ารีตั� นท่้นไดี� ดีี เนื�องจากิมีอำานาจในกิารีเจรีจา

ตั่อรีองที่�มากิกิว่า และผู้้� รัีบเหุ้มาก่ิอส่รี� างเป็ีนผู้้� จัดีซื �อ ท่ั �งนี �

เพื�อความรีวดีเร็ีวคล่องตััวในกิารีดีำาเนินงานใหุ้� เป็ีนไปีอย่าง

มีปีรีะส่ิท่ธิุ์ภาพมากิขึ้้ �น ซ้�งในกิรีณี์ที่�ผู้้� รัีบเหุ้มาก่ิอส่รี� างเป็ีน 

ผู้้� จัดีซื �อนั �น วิศวกิรีส่นามจะมีกิารีตัรีวจส่อบและปีรีะเมินวัส่ดี้

ก่ิอส่รี� างท่ก้ิครัี �ง เพื�อใหุ้�ไดี�มาตัรีฐานและเป็ีนไปีตัามแบบกิ่อส่รี� าง

ที่�บริีษัท่ฯ กิำาหุ้นดี

2) การจัดำสรรท่�ดำินและการก่อสร้าง 
 บริีษัท่ฯ จะดีำาเนินกิารีขึ้อใบอน้ญาตัตั่างๆ ตัาม

ที่�กิฎหุ้มายกิำาหุ้นดีอย่างครีบถื� วน มีกิารีจัดีจ� างหุ้น่วยงาน

ออกิแบบจากิภายนอกิ โดียออกิแบบโครีงกิารีใหุ้� ส่อดีคล� อง

กิับความตั� องกิารีขึ้องล้กิค� าใหุ้� มากิที่�ส่้ดี นอกิจากินี �บริีษัท่ฯ 

ไดี� มีกิารีจัดีท่ำาแบบก่ิอส่รี� าง (Bill of Quantity: BOQ) และ 

คดัีเลือกิวสั่ดีก่้ิอส่รี� างที่�มีคณ้์ภาพไดี� รัีบกิารีรัีบรีองตัามมาตัรีฐาน 

ควบคม้ขึ้ั �นตัอนกิารีก่ิอส่รี� างอยา่งละเอียดี และรีายงานความคืบ

หุ้น�าตั่อผู้้�บริีหุ้ารีรีายส่ปัีดีาหุ้� โดียมีกิารีตัรีวจค้ณ์ภาพบ�านตัาม

มาตัรีฐานขึ้องบริีษัท่ฯ 

3) การข้ายและโอนกรรมสิทธิ� 
 บริีษัท่ฯ ใหุ้�ความส่ำาคญัในกิารีวิจยัและพฒันาผู้ลติัภณั์ฑ์�

เป็ีนอย่างมากิ โดียไดี� มีกิารีท่ำาวิจัยตัลาดีอย่างละเอียดีและ

ส่มำ�าเส่มอ เพื�อใหุ้�ส่ามารีถืวางกิลย้ท่ธุ์�ท่างดี�านกิารีตัลาดีตัั �งแตั่

กิารีพฒันาส่ินค�าจนถื้งงานขึ้ายไดี�อย่างเหุ้มาะส่ม มีกิารีส่ื�อส่ารี

ขึ้�อมล้ขึ้องบริีษัท่ที่�ถื้กิตั�อง ไม่บิดีเบือน คลม้เครืีอ หุ้รืีอโฆษณ์า

เกิินจริีง และเลือกิใชี�ส่ื�อโฆษณ์าใหุ้� เหุ้มาะส่มกิบักิล้่มเปี�าหุ้มาย 

พรี� อมตัิดีตัามปีรีะส่ิท่ธิุ์ภาพเพื�อปีรัีบแผู้นกิารีตัลาดีอย่างตัอ่เนื�อง

ใหุ้�ท่นัตัอ่ส่ถืานกิารีณ์�ปัีจจบ้นั ในดี�านกิารีกิำาหุ้นดีรีาคา บริีษัท่ฯ มี

กิารีคำานง้ถืง้ปัีจจยัแวดีล�อมตัา่งๆ เพื�อใหุ้�รีาคาส่อดีคล�องตัอ่ความ

ส่ามารีถืในกิารีซื �อขึ้องลก้ิค�า โดียมีกิารีตัั �งรีาคาอยา่งละเอียดีแตักิ

ตัา่งกินัส่ำาหุ้รัีบบ�านแตัล่ะตัำาแหุ้น่ง ภายใตั�แนวคิดี “ที่�ดีินท่ก้ิผืู้นมี

ผืู้นเดีียวบนโลกิ” โดียรีาคาเฉลี�ยขึ้องท่ั �งโครีงกิารีจะท่ำากิารีเปีรีียบ

เที่ยบกิบัอส่งัหุ้าริีมท่รัีพย�ในบริีเวณ์ใกิล�เคียง 

 ท่ั �งนี � บริีษัท่ฯ มีกิารีจดัีจำาหุ้นา่ยอส่งัหุ้าริีมท่รัีพย�ดี�วยที่ม

งานขึ้ายขึ้องบริีษัท่ฯ ที่�มีความร้ี� ความเชีี�ยวชีาญ ส่ามารีถืส่ื�อส่ารี

ขึ้�อมล้ไดี�อย่างถื้กิตั�อง แม่นยำา ครีบถื�วน ส่รี� างความปีรีะท่บัใจ

และจง้ใจลก้ิค�าไดี�เป็ีนอย่างดีี มีบ�านตัวัอย่างใหุ้�เขึ้�าชีม พรี� อมท่ั �ง

อำานวยความส่ะดีวกิในกิารีใหุ้�คำาแนะนำากิารีขึ้อส่นิเชืี�อจากิธุ์นาคารี

ที่�เหุ้มาะส่มแก่ิลก้ิค�า ซ้�งหุ้ากิลก้ิค�าไดี�รัีบอนม้ตััสิ่นิเชืี�อจากิธุ์นาคารี

หุ้รืีอมีความพรี�อมในกิารีชีำารีะคา่ซื �อบ�านแล�ว จะมีกิารีนดัีลก้ิค�าเพื�อ

ตัรีวจส่อบคณ้์ภาพขึ้องบ�านก่ิอนกิารีส่ง่มอบท่ก้ิครัี �ง

4) การบริการหลังการข้าย
 บริีษัท่ฯ ไดี�ดีแ้ลลก้ิค�าไม่เพียงแค่ถื้งกิารีโอนกิรีรีมส่ิท่ธิุ์

เท่่านั �น แตั่บริีษัท่ฯ ดีแ้ลครีอบคลม้ถื้งกิารีบริีกิารี กิารีซ่อมบำาร้ีง 

กิารีจัดีกิารีส่าธุ์ารีณ์้ปีโภค รีวมถื้งกิารีดี้แลชี้มชีน ปีรีะกิอบกิับ

ความเอาใจใส่ใ่นกิารีบริีกิารีหุ้ลงักิารีขึ้าย

2. กิจกรรมสนับสนุน (Support activities)  
 ความส่ำาเร็ีจในกิารีท่ำางานขึ้ององค�กิรีจะเกิิดีขึ้้ �นไม่ไดี�  

หุ้ากิองค�กิรีนั �น ๆ  ขึ้าดีกิารีใหุ้�ความส่ำาคญัขึ้องงานท่รัีพยากิรีบค้คล 

ไมว่า่จะเป็ีนเรืี�อง 

• กิารีส่รีรีหุ้าท่รัีพยากิรีบค้คลและจดัีกิารีดี�านแรีงงาน (Recruit-

ment and Staffing)

• อบรีมและพฒันาบค้ลากิรี (Training and Development)

• กิารีบริีหุ้ารีจดัีกิารีดี�านอตััรีาจ�างงาน (Payroll Management)

• กิารีบริีหุ้ารีจดัีกิารีดี�านปีรีะส่ิท่ธิุ์ภาพขึ้องกิารีท่ำางานตัลอดีจน

กิารีปีรีะผู้ลกิารีท่ำางาน (Appraisals and Performance Man-

agement)

• แรีงงานส่มัพนัธุ์� (Employee Relation)

 โดียกิิจกิรีรีมตัา่งๆ เหุ้ลา่นี �ชี่วยเชืี�อมโยงและส่ง่เส่ริีมซ้�ง

กินัและกินั ส่ง่ผู้ลใหุ้�กิิจกิรีรีมขึ้ององค�กิรีส่ามารีถืบรีรีลเ้ปี�าหุ้มายไดี� 

เพรีาะรีากิฐานที่�ส่ำาคัญขึ้องกิารีเตัิบโตัและความส่ำาเร็ีจในท่้กิ

ธุ์้รีกิิจตั�องเริี�มจากิพื �นฐานขึ้องบ้คลากิรีที่�แข็ึ้งแกิร่ีง มีศักิยภาพ 

จ้งจะส่ามารีถืขึ้ับเคลื�อนองค�กิรีไปีส่้่ท่้กิเปี�าหุ้มายที่�ตัั �งใจไดี�
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ผูู้ม่ส่วนไดำ้เส่ย ความคาดำหวังข้องผูู้ม่ส่วนไดำ้เส่ย
การติอบสนองความคาดำหวัง

ข้องผูู้ม่ส่วนไดำ้เส่ย

ผูู้ถ่อหุ้น

พนักงาน

ลูกค้า

คู่ค้า/เจ้าหน่�

คู่แข้่งทางการค้า

ชืุ่มชื่นและสังคม

• กิารีเติับโตัอย่างยั�งยืนและตั่อเนื�อง 

• ผู้ลตัอบแท่นจากิกิารีลงท่น้

• ตัั �งอย้่บนหุ้ลกัิธุ์รีรีมาภิบาล

• ตั่อตั�านกิารีท่จ้ริีตัคอรี� รัีปีชีนั

• ความเท่่าเที่ยม เป็ีนธุ์รีรีม และเคารีพส่ิท่ธิุ์

ขึ้ั �นพื �นฐาน

• ความมั�นคงและความกิ�าวหุ้น�าในหุ้น�าที่�

กิารีงาน

• ผู้ลตัอบแท่นและส่วสั่ดีิกิารีที่�เหุ้มาะส่ม

• มีส่ภาพแวดีล�อมในกิารีท่ำางานที่�ดีีและ

ปีลอดีภยั

• ไดี� รัีบส่ินค�าและบริีกิารีที่�ดีี มีคณ้์ภาพ มี

รีาคาในอตััรีาที่�เหุ้มาะส่มและเป็ีนธุ์รีรีม

• บริีกิารีหุ้ลงักิารีขึ้ายที่�ดีี

• ปีฏิิบตััิตัามส่ญัญาที่�ไดี�ตักิลงร่ีวมกินั

• ผู้ลตัอบแท่นที่�เหุ้มาะส่ม เป็ีนธุ์รีรีม

• เคารีพในส่ิท่ธิุ์มนษ้ยชีน

• กิารีแขึ้่งขึ้นัที่�เป็ีนธุ์รีรีม

• มีความรัีบผิู้ดีชีอบตั่อชีม้ชีนและส่งัคม

• จา่ยผู้ลตัอบแท่นในอตััรีาที่�เหุ้มาะส่ม

• เคารีพส่ิท่ธิุ์พื �นฐานและปีฏิิบัตัิตั่อผู้้� ถืือหุ้้� นอย่าง

เท่า่เที่ยม 

• เปิีดีเผู้ยขึ้�อมล้บริีษัท่ฯ อยา่งโปีร่ีงใส่ มีกิารีตัรีวจส่อบ

ถ่ืวงดีล้ และรีะบบควบคม้ภายในที่�มีปีรีะส่ทิ่ธิุ์ภาพ

• ดี้แลและปีฏิิบัตัิตั่อท่้กิคนอย่างเป็ีนธุ์รีรีมและ 

เท่า่เที่ยม

• ส่ง่เส่ริีมใหุ้�มีกิารีอบรีมและพฒันาเพื�อใหุ้�พนกัิงาน

กิ�าวหุ้น�าและเตับิโตัไปีพรี�อมๆกิบับริีษัท่ฯ

• จา่ยผู้ลตัอบแท่นในอตััรีาที่�เป็ีนธุ์รีรีมและเหุ้มาะส่ม

ตัามความร้ี� ความส่ามารีถื

• ส่ำารีวจความพง้พอใจขึ้องพนกัิงาน

• จดัีชีอ่งท่างกิารีแส่ดีงความคดิีเหุ้น็ขึ้องพนกัิงาน

• ปีฏิิบตััติัามเงื�อนไขึ้ตัา่งๆ ที่�มีตัอ่ลก้ิค�าอยา่งเคร่ีงครัีดี

• ท่ำา Marketing research เพื�อใหุ้�ส่ามารีถืนำาเส่นอ

ส่ินค� าและบริีกิารีที่�ตัอบส่นองความตั�องกิารีขึ้อง

ลก้ิค�าใหุ้�ไดี�มากิที่�ส่ด้ี ในรีาคาที่�เหุ้มาะส่ม

• ควบคม้ ตัิดีตัาม และตัรีวจส่อบคณ้์ภาพก่ิอนส่่ง

มอบใหุ้�เป็ีนไปีตัามมาตัรีฐานขึ้องบริีษัท่ฯ

• รัีกิษาขึ้�อมล้ที่�เป็ีนความลบัขึ้องลก้ิค�า

• ปีฏิิบตััอิยา่งเส่มอภาค เป็ีนธุ์รีรีม ซื�อส่ตััย� โปีร่ีงใส่ 

และไมเ่อาเปีรีียบ 

• ปีฏิิบตััใิหุ้�เป็ีนไปีตัามส่ญัญา

• ตัั �งอย้บ่นพื �นฐานขึ้องความส่มัพนัธุ์�ท่างธุ์ร้ีกิิจที่�ดีี

• ปีรีะพฤตัิตัามกิรีอบกิตัิกิากิารีแขึ้่งขึ้นัที่�ดีีและเป็ีน

ธุ์รีรีม

• ส่นบัส่นน้ ส่ง่เส่ริีม และยกิรีะดีบัคณ้์ภาพชีีวิตัขึ้อง

ส่งัคมและชีม้ชีนที่�บริีษัท่ฯ ตัั �งอย้่

• ปีฏิิบตััติัามกิฎหุ้มายและรีะเบียบตัา่ง ๆ  ที่�เกีิ�ยวขึ้�อง

กิบัส่ิ�งแวดีล�อม 

3.2.2 การวิเคราะห์ผูู้ม่ส่วนไดำ้เส่ยในห่วงโซั่คุณค่าข้องธุรกิจ 
 บริีษัท่ฯ ใหุ้�ความส่ำาคญัในกิารีดีำาเนินธุ์ร้ีกิิจอยา่งส่มดีล้ ท่ั �งในดี�านเศรีษฐกิิจ ส่งัคม และส่ิ�งแวดีล�อม เพื�อใหุ้�บริีษัท่ฯ ส่ามารีถืเติับโตั

ไดี�อยา่งมั�นคงและยั�งยืนเป็ีนองค�กิรีที่�มีปีรีะส่ทิ่ธิุ์ภาพ โดียคำานง้ถืง้ผู้ลปีรีะโยชีน� และผู้ลกิรีะท่บจากิกิารีดีำาเนินงานขึ้ององค�กิรีตัอ่ผู้้� มีส่ว่นไดี�

เส่ียที่�เกีิ�ยวขึ้�องขึ้องบริีษัท่ฯ ท่ั �งจากิภายในและภายนอกิองค�กิรี ไดี�แก่ิ ผู้้� ถืือหุ้้�น พนกัิงาน ลก้ิค�า ค้ค่�า และ/หุ้รืีอ เจ�าหุ้นี � ค้แ่ขึ้ง่ท่างกิารีค�า และ

ชีม้ชีน โดียมีรีายละเอียดีความคาดีหุ้วงัขึ้องผู้้� มีส่ว่นไดี�เส่ียและกิารีตัอบส่นองขึ้องบริีษัท่ฯ ดีงันี �
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3.3 การจัดำการด้ำานความย์ั�งย์ืนในมิต้ิส่ิ�ง
แวดำล้อม
3.3.1 นโยบายและแนวปฏิบัติิด้ำานสิ�งแวดำล้อม
 บริีษัท่ฯ ตัรีะหุ้นักิถื้งความส่ำาคัญขึ้องผู้ลกิรีะท่บ

ท่ั �งเชิีงบวกิและเชิีงลบที่� มีตั่อส่ิ�งแวดีล� อมที่� เกิิดีจากิผู้ลกิารี

ดีำาเนินงานขึ้องธุ์้รีกิิจ จ้งไดี� ใหุ้�ความส่ำาคัญในเรืี�องกิารีอน้รัีกิษ�

ท่รัีพยากิรีธุ์รีรีมชีาตัิ และส่่งเส่ริีมกิารีใชี�พลงังานและท่รัีพยากิรี

ตั่างๆ ที่�เกีิ�ยวขึ้�องอย่างมีปีรีะส่ิท่ธิุ์ภาพ ซ้�งครีอบคล้ม 4 ดี�านที่�

ส่ำาคัญ ไดี�แก่ิ กิารีบริีหุ้ารีจัดีกิารีพลังงาน กิารีบริีหุ้ารีจัดีกิารี

นำ �า กิารีบริีหุ้ารีจัดีกิารีขึ้ยะขึ้องเส่ียและมลพิษ และกิารีบริีหุ้ารี

จัดีกิารีกิ� าซเรืีอนกิรีะจกิ เพื�อใหุ้� กิรีะบวนกิารีดีำาเนินงานขึ้อง 

บริีษัท่ฯ เกิิดีผู้ลกิรีะท่บเชิีงลบตั่อส่ิ�งแวดีล�อมใหุ้�น�อยที่�ส่้ดี โดีย

บริีษัท่ฯ ไดี� มีกิารีกิำาหุ้นดีนโยบายและแนวท่างปีฏิิบัตัิไว�  ดีังตั่อ

ไปีนี �

1.  กิารีดีำาเนินงานก่ิอส่รี� างตั่างๆ ขึ้องบริีษัท่ฯ จะเป็ีนไปี

ตัามมาตัรีฐานดี� านความปีลอดีภัย อาชีีวอนามัยและส่ภาพ

แวดีล�อมที่�กิำาหุ้นดีไว� ในกิฎหุ้มายและขึ้�อบงัคบัอื�นๆ ที่�เกีิ�ยวขึ้�อง

อย่างเคร่ีงครัีดี

2. บริีษัท่ฯ จะมีกิารีเลือกิใชี�ปีรีะโยชีน�จากิท่รัีพยากิรีธุ์รีรีมชีาตัิ

อย่างจำาเป็ีนที่�ส่ด้ี และควบคม้กิารีใชี�ท่รัีพยากิรีใหุ้� เกิิดีความค้�ม

ค่าและมีปีรีะส่ิท่ธิุ์ภาพท่ั �งในเรืี�องขึ้องพลงังาน นำ �า และขึ้ยะขึ้อง

เส่ียท่ั �งวัส่ดี้ก่ิอส่รี� างและขึ้ยะครัีวเรืีอน รีวมท่ั �งกิารีจัดีกิารีเพื�อ

ลดีปัีญหุ้ากิ� าซเรืีอนกิรีะจกิ เพื�อลดีผู้ลกิรีะท่บขึ้องความเส่ีย

หุ้ายที่�มีตั่อความเป็ีนอย้่ขึ้องส่ังคม ส่ิ�งแวดีล�อมและค้ณ์ภาพ

ชีีวิตัขึ้องปีรีะชีาชีน 

3. ส่นับส่น้นกิารีจัดีกิิจกิรีรีมที่�จะมีส่่วนอน้รัีกิษ�ส่ิ�งแวดีล� อม

อย่างส่มำ�าเส่มอเพื�อคืนกิำาไรีส่้่ส่ังคม 

4. บริีษัท่ฯ มีนโยบายในกิารีลดีกิารีเกิิดีขึ้ยะ ขึ้องเส่ีย และใหุ้�

ความร่ีวมมือในกิารีจัดีกิารีท่ั �งในเรืี�องขึ้องกิารีกิำาจัดีและกิารี

คัดีแยกิขึ้ยะหุ้รืีอขึ้องเส่ียดี� วยวิธีุ์กิารีที่�ถื้กิตั� องท่ั �งในส่่วนขึ้อง

ส่ำานักิงาน งานก่ิอส่รี� าง และขึ้ยะครัีวเรืีอน

5. บริีษัท่ฯ ม้่งมั�นที่�จะศ้กิษาแนวท่างตั่างๆ เพื�อยกิรีะดีับ

กิารีบริีหุ้ารีจัดีกิารีกิรีะบวนกิารีดีำาเนินธุ์้รีกิิจที่�ลดีกิารีเกิิดีผู้ล  

กิรีะท่บเชิีงลบและเป็ีนมิตัรีตั่อส่ิ�งแวดีล�อมมากิยิ�งขึ้้ �น

6. ส่รี� างความตัรีะหุ้นักิและปีล้กิฝังจิตัส่ำาน้กิในเรืี� องความ 

รัีบผิู้ดีชีอบตั่อส่ิ�งแวดีล�อมใหุ้� เกิิดีขึ้้ �นในหุ้ม้่พนักิงานท่้กิรีะดีับ

อย่างจริีงจังและตั่อเนื�อง โดียมีกิารีส่ื�อส่ารีใหุ้� ความร้ี�  ความ

เขึ้� าใจ เพื�อใหุ้� เกิิดีความร่ีวมมือและนำาไปีส่้่กิารีปีฏิิบัตัิอย่าง

ถื้กิตั� องและเหุ้มาะส่ม ส่อดีคล� องกิับกิารีดีำาเนินงานขึ้อง 

บริีษัท่ฯ ตั่อไปี

7. บริีษัท่ฯ ส่นับส่น้นกิารีมีส่่วนร่ีวมขึ้องพนักิงานและผู้้� ที่�

เ กีิ� ยวขึ้� องในกิารีเส่นอขึ้� อคิดีเหุ้็นและขึ้� อเส่นอแนะที่� เ ป็ีน

ปีรีะโยชีน�ตั่อกิารีบริีหุ้ารีจัดีกิารีดี�านท่รัีพยากิรีและส่ิ�งแวดีล�อม

ขึ้องบริีษัท่ฯ เพื�อนำามาพัฒนา ปีรัีบปีร้ีง และแกิ� ไขึ้กิารีบริีหุ้ารี

จัดีกิารีใหุ้� มีปีรีะส่ิท่ธิุ์ภาพมากิยิ�งขึ้้ �น

3.3.2 ผูลการดำำาเนินงานดำ้านสิ�งแวดำล้อม
1) การจัดำการพลังงาน
 บริีษัท่ฯ ตัรีะหุ้นักิถื้งความส่ำาคัญในดี�านกิารีจัดีกิารี

พลังงานเป็ีนอย่างมากิ โดียมีกิารีรีณ์รีงค�และควบค้มกิารีใชี�

พลงังานภายในบริีษัท่ฯ อย่างร้ี� ค้ณ์ค่าและใหุ้� เกิิดีปีรีะส่ิท่ธิุ์ภาพ

มากิที่�ส่้ดี เชี่น ปิีดีอ้ปีกิรีณ์�ไฟฟ�าท่้กิครัี �งเมื�อไม่ใชี� งานและก่ิอน

กิลับบ�าน ตัรีวจส่อบเอกิส่ารีก่ิอนส่ั�งพิมพ�เส่มอ และพยายาม

รัีกิษาอ้ปีกิรีณ์�ตั่างๆ เพื�อยืดีอาย้กิารีใชี� งาน เป็ีนตั�น โดียมีกิารี

เตืัอนเพื�อนร่ีวมงานใหุ้�ปีฏิิบัตัิไปีในทิ่ศท่างเดีียวกิัน

 นอกิจากินี � ตัั �งแตั่เดืีอนตั้ลาคม ปีี 2564 เป็ีนตั�นมา 

บริีษัท่ฯ ไดี� มีกิารีเริี�มนำารีะบบ E-Memo ซ้�งเป็ีนแพลตัฟอรี�ม

อน้มัตัิเอกิส่ารีออนไลน�มาใชี�  ส่ำาหุ้รัีบกิารีส่่งเอกิส่ารีภายใน

องค�กิรี โดียพนักิงานไดี� มีกิารีใหุ้� ความร่ีวมมือเป็ีนอย่างดีี 

 ส่่งผู้ลใหุ้� ชี่วยลดีรีะยะเวลากิารีท่ำางาน ลดีปีริีมาณ์กิารีใชี�

กิรีะดีาษ และลดีพื �นที่�เก็ิบเอกิส่ารีลงไดี�  โดียบริีษัท่ฯ ไดี� เพิ�ม

กิารีส่อนใชี�งานรีะบบ E-Memo ในวนัปีฐมนิเท่ศ (Orientation) 

ขึ้องพนักิงานใหุ้ม่ท่้กิคน รีวมถื้งไดี� มีส่ื�อส่ารีภายในองค�กิรีเพื�อ

รีณ์รีงค�ใหุ้� ใชี�กิรีะดีาษรีีไซเคิลมากิขึ้้ �น โดียมีฝ่าย IT และฝ่าย

ท่รัีพยากิรีบ้คคลคอยส่นับส่น้นดี้แลแกิ� ไขึ้ปัีญหุ้ากิารีใชี� งาน

หมายเหตุุ : บริีษัท่ฯ ไดี�มีแนวท่างปีฏิิบตััภิายใตั�กิารีกิำากิบัขึ้องคณ์ะกิรีรีมกิารีมาอยา่งตัอ่เนื�อง ซ้�งนโยบายและแนวท่างปีฏิิบตััิดี�านส่ิ�งแวดีล�อม ดีงักิลา่วอย้ร่ีะหุ้วา่งรีอกิารีนำาเส่นอคณ์ะกิรีรีมกิารีบริีษัท่ฯ ซ้�งจะมีกิารีปีรีะกิาศใชี�อยา่ง
                    เป็ีนท่างกิารีในเดืีอนพฤษภาคม 2565
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 ท่ั �ง นี � ผู้ลกิารีดีำา เ นินงานหุ้ลังจากิกิารีนำารีะบบ  

E- Memo เขึ้� ามาใชี�  พบว่าท่้กิส่ายงานและพนักิงานไดี� มีกิารี

ใชี� งานรีะบบ E-Memo คิดีเป็ีนรี� อยละ 100 โดียในไตัรีมาส่ 

4 ปีี 2564 ซ้�งเป็ีนไตัรีมาส่แรีกิที่�นำารีะบบ E-Memo เขึ้� ามาใชี�

งาน มีกิารีใชี� งานอน้มัตัิเอกิส่ารีท่ั �งหุ้มดี 656 รีายกิารี แบ่งเป็ีน  

ส่ายงานกิารีตัลาดีและกิารีขึ้าย 337 รีายกิารี ส่ายงานก่ิอส่รี� าง 

198 รีายกิารี ส่ายงานกิารีเงินและบริีหุ้ารีท่ั�วไปี 88 รีายกิารี 

ส่ายงานจัดีหุ้าที่�ดีินและนิตัิกิรีรีม 28 รีายกิารี ส่ำานักิงาน

กิรีรีมกิารีผู้้� จัดีกิารี 3 รีายกิารี และผู้้�บริีหุ้ารี 2 รีายกิารี

ภาพรวมทุกสายงาน
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การติลาดำและการข้าย                      ก่อสร้าง                     จัดำหาท่�ดำินและนิติิกรรม

การเงินและบริหารทั�วไป สำานักงานกรรมการผูู้จัดำการ ผูู้บริหาร

นอกิจากินี � บริีษัท่ฯ ไดี� มีกิารีส่ื�อส่ารีขึ้่าวส่ารีและขึ้�อม้ลภายใน

องค�กิรีผู้่านชี่องท่างออนไลน�มากิขึ้้ �น ไดี�แก่ิชี่องท่าง อีเมล�และ 

Line ท่ั �งยังไดี� มีกิารีส่่งเอกิส่ารีปีรีะกิอบกิารีปีรีะชี้มใหุ้� ผู้้� เขึ้� า

ร่ีวมกิารีปีรีะชี้มส่ามารีถืดีาวน�โหุ้ลดีอ่านผู้่านชี่องท่าง อีเมล�ไดี�

 ส่ำาหุ้รัีบในส่ายงานก่ิอส่รี� างไดี� มีเน� นยำ �าในเรืี� องขึ้อง

กิารี Reuse กิารีใชี� กิรีะดีาษ โดียรีณ์รีงค�กิารีนำากิรีะดีาษ

กิลับมาใชี� ใหุ้ม่ใหุ้�ครีบท่ั �ง 2 หุ้น�า กิารีใชี�ซองเอกิส่ารี กิารีเก็ิบ

กิรีะดีาษไปีขึ้าย และกิารีไม่ฉีกิกิรีะดีาษทิ่ �ง เพื�อใหุ้� เกิิดีกิารีใชี�

ท่รัีพยากิรีใหุ้�ค้� มค่ามากิที่�ส่้ดี เนื�องจากิส่ายงานก่ิอส่รี� างเป็ีน

ฝ่ายที่�มีกิารีใชี� กิรีะดีาษมากิที่�ส่้ดีท่ั �งในเรืี�องขึ้องแบบก่ิอส่รี� าง

และเอกิส่ารีภายใน 

2) การจัดำการนำ�า
 ในปัีจจ้บัน บริีษัท่ฯ ยังไม่ไดี� มีกิารีเก็ิบขึ้�อม้ลกิารีใชี�

นำ �าในกิิจกิรีรีมกิารีดีำาเนินงานขึ้องอาคารีส่ำานกัิงานขึ้องบริีษัท่ฯ 

และในกิรีะบวนกิารีก่ิอส่รี� างขึ้องโครีงกิารีตั่างๆ อย่างไรีก็ิตัาม

บริีษัท่ฯ มีแผู้นในกิารีใชี�ท่รัีพยากิรีนำ �าใหุ้� เกิิดีปีรีะโยชีน�มากิยิ�ง

ขึ้้ �นในอนาคตั และบริีษัท่ฯ ไดี� มีกิารีจัดีจ� างผู้้� เชีี�ยวชีาญในกิารี

ออกิแบบ ผู้ลิตั และติัดีตัั �งรีะบบบำาบดัีนำ �าเส่ียก่ิอนปีล่อยออกิใน

ท่้กิๆ โครีงกิารีใหุ้� เป็ีนไปีตัามมาตัรีฐานที่�หุ้น่วยงานรัีฐกิำาหุ้นดี
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3) การจัดำการข้ยะ ข้องเส่ย และมลพิษั 
 บริีษัท่ฯ ไดี� มีกิารีดีำาเนินงานที่�เกีิ�ยวขึ้� องในเรืี�องขึ้อง

กิารีจัดีกิารีขึ้ยะ ขึ้องเส่ีย และมลพิษ ตัามที่�กิฎหุ้มายไดี�กิำาหุ้นดี

ไว�  โดียจัดีใหุ้� มีจ้ดีวางขึ้ยะส่่วนกิลางตัามโครีงกิารี และในชี่วง

รีะหุ้ว่างกิารีก่ิอส่รี� าง บริีษัท่ฯ จะท่ำากิารีส่รี� างรัี �วชีั�วครีาว โดีย

รัี �วที่�อย้่ตัามแนวถืนนจะมีความส่้ง 2 เมตัรี ส่ำาหุ้รัีบตัามแนว

อาคารีจะมีความส่้งเท่่ากิับโครีงส่รี� างอาคารีนั �นๆ โดียเฉลี�ย

ปีรีะมาณ์ 5 เมตัรี เพื�อกิันเส่ียงและฝ้่ นละอองในรีะหุ้ว่างกิารี

ก่ิอส่รี� าง และจากิกิารีตัรีวจส่อบไม่พบรีถืที่�ใชี� ในโครีงกิารีที่�ก่ิอ

ใหุ้� เกิิดีควันดีำาซ้�งเป็ีนส่าเหุ้ตั้ขึ้องกิารีเกิิดีฝ้่ นละอองขึ้นาดีเล็กิ 

PM2.5 นอกิจากินี �จะมีกิารีล� างท่ำาความส่ะอาดีถืนนบริีเวณ์

โซนท่างเขึ้� าขึ้องโครีงกิารีอย้่เป็ีนปีรีะจำา

รั�วป้องกันติามแนวอาคาร

รั�วป้องกันติามแนวถนน

การทำาความสะอาดำถนนโครงการ

 ในดี�านกิารีส่่งเส่ริีมดี�านส่ิ�งแวดีล�อมอื�นๆ บริีษัท่ฯ ไดี�

มีกิารีออกิแบบโครีงกิารีดี� วยกิารีออกิแบบภ้มิท่ัศน�และจัดีส่รีรี

พื �นที่�ส่่วนกิลางใหุ้� มีพื �นที่�ส่ีเขีึ้ยวภายในโดียรีอบโครีงกิารีเพื�อ

ส่รี� างใหุ้� เกิิดีส่ภาพแวดีล� อมที่�ดีี เพิ�มความร่ีมรืี�น และความ

ส่บายตัาส่บายใจแก่ิล้กิบ�าน

4) การจัดำการปัญหาการปล่อยก๊าซัเร่อน
กระจก 
 เ นื� อ ง จ า กิ บ ริี ษั ท่ ฯ  ปี รี ะ กิ อ บ ธุ์้ รี กิิ จ กิ า รี พัฒ น า

อส่ังหุ้าริีมท่รัีพย�ปีรีะเภท่บ� านแนวรีาบ ซ้�ง มีกิารีก่ิอส่รี� าง

บ� าน รีวมถื้งส่าธุ์ารีณ์้ปีโภคตั่างๆ โดียกิารีปีรีะกิอบธุ์้รีกิิจขึ้อง 

บริีษัท่ฯ อาจส่่งผู้ลกิรีะท่บหุ้รืีอก่ิอใหุ้� เกิิดีกิ� าซเรืีอนกิรีะจกิ

อย่างมีนัยส่ำาคัญ เนื�องจากิจะก่ิอใหุ้� เกิิดีกิารีปีล่อยกิ� าซเรืีอน

กิรีะจกิในท่้กิๆ ขึ้ั �นตัอนตัั �งแตั่กิารีไดี� มาซ้�งวัส่ดี้ก่ิอส่รี� างไปี

จนถื้งกิรีะบวนกิารีก่ิอส่รี� างในขึ้ั �นตัอนตั่างๆ ส่ำาหุ้รัีบในปัีจจ้บัน 

บริีษัท่ฯ ยังไม่ไดี� มีกิารีจัดีท่ำาขึ้�อม้ลกิารีปีล่อยกิ� าซเรืีอนกิรีะจกิ 

อย่างไรีก็ิตัาม บริีษัท่ฯ ใหุ้�ความส่ำาคญัและตัรีะหุ้นกัิถื้งความรัีบ

ผิู้ดีชีอบตั่อส่งัคมและส่ิ�งแวดีล�อมในกิารีปี�องกิันกิารีปีล่อยกิ�าซ

เรืีอนกิรีะจกิ จ้งมีแนวท่างในกิารีปีฏิิบตััิภายในองค�กิรีเพื�อไม่ใหุ้�

ส่่งผู้ลเส่ียหุ้ายตั่อท่รัีพยากิรีธุ์รีรีมชีาติัและส่ภาพแวดีล�อม โดีย

บริีษัท่ฯ ไดี� มีแผู้นที่�จะใชี�ท่รัีพยากิรีอย่างมีปีรีะส่ิท่ธิุ์ภาพ เชี่น 

กิารีดีำาเนินมาตัรีกิารีปีรีะหุ้ยัดีพลังงาน และกิารีพิจารีณ์านำา

ท่รัีพยากิรีกิลับมาใชี� ใหุ้ม่ เป็ีนตั�น

 นอกิจากินี �บริีษัท่ฯ จะมีกิารีเตัรีียมศ้กิษาและวางแผู้น

ภายในถื้งกิรีะบวนกิารีกิารีกิ่อส่รี� างที่�จะส่ามารีถืลดีจำานวนเศษ

วสั่ดีใ้หุ้� เหุ้ลือน�อยที่�ส่ด้ี รีวมถื้งกิรีะบวนกิารีอื�นๆ เพื�อนำาไปีส่้่กิารี

ลดีปีริีมาณ์กิารีปีล่อยกิ�าซเรืีอนกิรีะจกิ (GHG) และส่ามารีถืลดี

ตั�นท่้นวัส่ดี้ใหุ้�กิับบริีษัท่ฯ ในอนาคตั

 ในปัีจจ้บนั บริีษัท่ฯ มีกิารีใชี� รีถืไฟฟ�าในกิารีพาล้กิค�า

เขึ้�าเยี�ยมชีมบริีเวณ์โดียรีอบโครีงกิารี รีวมถื้งจากิกิารีที่�บริีษัท่ฯ 

ไดี� มีกิารีร่ีวมลงนามในบันท่้กิขึ้� อตักิลงร่ีวมกิัน (MOU) กิับ

บริีษัท่ ปี้นซิเมนตั�ไท่ย (ท่่าหุ้ลวง) จำากิัดี ซ้�งเน�นกิารีก่ิอส่รี� าง

บ� านดี� วยรีะบบโครีงส่รี� างคอนกิรีีตัส่ำาเร็ีจร้ีปี (Precast Con-

crete System) มากิขึ้้ �นนั �น จะส่ามารีถืชี่วยใหุ้�รีะยะเวลาในกิารี

ก่ิอส่รี� างลดีลงไดี�  ซ้�งส่่งผู้ลตั่อภาพรีวมในกิารีปีล่อยกิ� าซเรืีอน
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กิรีะจกิที่�มีแนวโน�มลดีลงดี�วยอีกิท่างหุ้น้�งในอนาคตั เนื�องจากิ

รีะยะเวลาที่�เครืี�องจักิรีใชี� งานมีปีริีมาณ์ที่�น�อยลง

3.4 การจัดำการความย์ั�งย์ืนในมิต้ิส่ังคม
3.4.1 นโยบายและแนวปฏิบัติิดำ้านสังคม
 บริีษัท่ฯ ตัรีะหุ้นักิถื้งความส่ำาคัญในเรืี�องกิารีบริีหุ้ารี

จดัีกิารีดี�านส่งัคม ท่ั �งในเรืี�องกิารีเคารีพตัอ่หุ้ลกัิกิารีส่ทิ่ธิุ์มนษ้ยชีน 

ส่้ขึ้ภาพ ความปีลอดีภัย และค้ณ์ภาพชีีวิตัขึ้องพนักิงาน ความ

รัีบผิู้ดีชีอบตั่อผู้้�อย้่อาศยั ตัลอดีจนความส่มัพนัธุ์�และกิารีมีส่่วน

ร่ีวมพัฒนาชี้มชีนและส่ังคม ท่ั �งนี �เพื�อก่ิอใหุ้� เกิิดีความเขึ้�มแข็ึ้ง

ท่ั �งภายในและภายนอกิ ใหุ้�บริีษัท่ฯ ส่ามารีถืขึ้ับเคลื�อนตั่อไปี

ไดี� ในรีะยะยาวพรี� อมๆ กิับส่งัคมที่�ยั�งยืน ซ้�งบริีษัท่ฯ ไดี�กิำาหุ้นดี

นโยบายและแนวท่างปีฏิิบัตัิที่�ส่อดีคล�องกิับกิารีดีำาเนินธุ์้รีกิิจ

ดีังนี �

1. การประกอบกิจการดำ้วยความเป็นธรรม
 บริีษัท่ฯ ม้่ งมั�นปีรีะกิอบธุ์้รีกิิจดี� วยความซื�อส่ัตัย�

ส่้จริีตั เป็ีนธุ์รีรีม และดีำาเนินงานธุ์้รีกิิจอย่างมีความรัีบผิู้ดีชีอบ

ตั่อส่ังคม โดียกิารีปีรีะกิอบธุ์้รีกิิจที่�มีรีะบบกิารีดีำาเนินงานที่�มี

มาตัรีฐานและมีกิารีควบค้มที่�ดีีภายใตั�หุ้ลักิธุ์รีรีมาภิบาลที่�ดีี 

โดียใชี�ความร้ี� ความส่ามารีถือย่างเตั็มที่�ดี� วยความรีะมัดีรีะวัง 

ดี� วยขึ้� อม้ลที่�เพียงพอและมีหุ้ลักิฐานส่ามารีถือ� างอิงไดี�  รีวม

ท่ั �งถืือปีฏิิบัตัิตัามขึ้� อกิฎหุ้มายและขึ้� อกิำาหุ้นดีอย่างเคร่ีงครัีดี 

ตัลอดีจนกิารีปีฏิิบัตัิตั่อล้กิค� าอย่างเป็ีนธุ์รีรีม โดียไม่เรีียกิรี� อง

หุ้รืีอรัีบผู้ลปีรีะโยชีน�ใดีๆ ที่�ชีอบธุ์รีรีมจากิลก้ิค�า และไม่เปิีดีเผู้ย

ขึ้�อม้ลขึ้องลก้ิค�าที่�บริีษัท่ฯ ไดี�ล่วงร้ี� มาเนื�องจากิกิารีดีำาเนินธุ์้รีกิิจ

อนัเป็ีนขึ้�อม้ลที่�ตัามปีกิตัิวิส่ัยจะพ้งส่งวนไว� ไม่เปิีดีเผู้ย เว�นแตั่

จะเป็ีนกิารีเปิีดีเผู้ยตัามหุ้น�าที่�ตัามกิฎหุ้มาย

2. การติ่อติ้านทุจริติคอร์รัปชื่ั�น
 บริีษัท่ฯ มีนโยบายกิารีดีำาเนินกิารีใหุ้� ถื้กิตั� องตัาม

กิฎหุ้มาย และเป็ีนปีรีะโยชีน�ตั่อส่งัคม ส่นบัส่นน้ใหุ้�พนกัิงานขึ้อง 

บริีษัท่ฯ ปีฏิิบัตัิงานอย่างมีค้ณ์ธุ์รีรีมจริียธุ์รีรีม รีวมถื้งส่่งเส่ริีม

ใหุ้� ค้่ค� าขึ้องบริีษัท่ฯ ดีำาเนินธุ์้รีกิิจใหุ้� ถื้กิตั� อง มีความโปีร่ีงใส่

ดี� วยเชี่นกิัน เพื�อส่รี� างความมั�นใจว่านโยบายตั่อตั� านกิารี 

ท่้จริีตัคอรี� รัีปีชีั�นที่�บริีษัท่ฯ จัดีท่ำาขึ้้ �นไดี� รัีบกิารีปีฏิิบัตัิอย่างเป็ีน

ร้ีปีธุ์รีรีมเพียงพอ พรี� อมกิับกิารีส่รี� างจิตัส่ำาน้กิ ค่านิยม ท่ัศนคติั

ที่�ถื้กิตั�องในท่้กิรีะดีับ จัดีใหุ้� มีกิารีตัรีวจส่อบถ่ืวงดี้ล และรีะบบ

ควบคม้ภายในที่�มีปีรีะส่ิท่ธิุ์ภาพ ไม่มีผู้ลปีรีะโยชีน�ท่บัซ�อน ไม่มี

กิารีท่้จริีตัคอรี� รัีปีชีั�นเกิิดีขึ้้ �น 

3. การเคารพสิทธิมนุษัยชื่น
 บริีษัท่ฯ ใหุ้�ความส่ำาคัญกิับกิารีเคารีพสิ่ท่ธิุ์มน้ษยชีน 

โดียส่่งเส่ริีมใหุ้� มีกิารีส่รี� างความเส่มอภาคและเท่่าเที่ยมกิันท่ั �ง

ภายใน และภายนอกิองค�กิรีโดียไม่คำาน้งถื้งความแตักิตั่างใน

เรืี�องถิื�นกิำาเนิดี เชืี �อชีาตัิ เพศ อาย้ ส่ีผิู้ว ศาส่นา ส่ภาพร่ีางกิาย 

ฐานะ ชีาตัิตัรีะกิ้ล โดียบริีษัท่ฯ จะไม่ท่ำากิารีใดีที่�เป็ีนกิารีละเมิดี

ส่ิท่ธิุ์เส่รีีภาพขึ้องบ้คคลท่ั �งท่างตัรีงและท่างอ� อม ตัลอดีจนมี 

นโยบายส่นับส่น้นและเคารีพกิารีปีกิปี�องส่ิท่ธิุ์มน้ษยชีนโดีย

จัดีใหุ้� มีกิารีดี้แลไม่ใหุ้�ธุ์้รีกิิจขึ้องบริีษัท่ฯ เขึ้� าไปีมีส่่วนเกีิ�ยวขึ้�อง

กิับกิารีล่วงละเมิดีส่ิท่ธิุ์มน้ษยชีน มีกิารีเปิีดีโอกิาส่ใหุ้�พนักิงาน

ส่ามารีถืแส่ดีงความคิดีเหุ้็นหุ้รืีอเรีียกิรี� องเกีิ�ยวกิับกิารีถื้กิ

ละเมิดีส่ิท่ธิุ์ขึ้องแตั่ละบ้คคลโดียไดี� รัีบกิารีพิจารีณ์าที่�เป็ีนธุ์รีรีม  

และส่่งเส่ริีมใหุ้�ผู้้� ร่ีวมท่น้ ค้่ค�า และผู้้� มีส่่วนไดี� เส่ียท่ก้ิฝ่าย ปีฏิิบตััิ

ตัามหุ้ลักิกิารีส่ิท่ธิุ์มน้ษยชีนตัามมาตัรีฐานส่ากิล 

4. การปฏิบัติิติ่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
 บริีษัท่ฯ ตัรีะหุ้นักิถื้งความส่ำาคัญขึ้องท่รัีพยากิรี

บ้คคล ซ้�งบริีษัท่ฯ เชืี�อว่าท่รัีพยากิรีบ้คคลเป็ีนปัีจจัยที่�ส่ำาคัญ

อีกิปัีจจัยหุ้น้�งในกิารีดีำาเนินธุ์้รีกิิจ เนื�องจากิกิารีปีฏิิบัตัิงานใน

ดี�านตั่างๆ ขึ้องบริีษัท่ฯ จำาเป็ีนตั�องใชี�ความร้ี�  ความส่ามารีถื 

รีวมท่ั �งความท่้่มเท่ท่ั �งแรีงกิาย และแรีงใจในกิารีท่ำางานใหุ้�

บรีรีล้เปี�าหุ้มาย ดีังนั �น บริีษัท่ฯ จ้งกิำาหุ้นดีแนวท่างกิารีปีฏิิบัตัิ

ตั่อพนักิงานบริีษัท่ฯ โดียผู้้� บริีหุ้ารีจะตั�องปีฏิิบัตัิตั่อพนักิงาน

อย่างย้ตัิธุ์รีรีม บริีหุ้ารีงานโดียความไม่ลำาเอียง ส่นับส่น้นใน

กิารีส่รี� างศักิยภาพในความกิ� าวหุ้น� า และเพิ�มปีรีะส่ิท่ธิุ์ภาพ

ในกิารีท่ำางานขึ้องพนักิงาน รีวมท่ั �งส่่งเส่ริีมใหุ้�พนักิงานมีความ

เขึ้� าใจในเรืี�องจรีรียาบรีรีณ์ที่�พนักิงานตั�องพ้งปีฏิิบัตัิ กิำาหุ้นดี

ค่าตัอบแท่นและจัดีส่วัส่ดีิกิารีใหุ้� แก่ิพนักิงานอย่างเหุ้มาะส่ม

เพื�อใหุ้� มีค้ณ์ภาพชีีวิตัที่�ดีี โดียมีส่ภาพกิารีจ� างงานที่�ย้ตัิธุ์รีรีม  

มีส่วสั่ดีกิิารีที่�เหุ้มาะส่ม มีโอกิาส่ที่�จะพฒันาความกิ�าวหุ้น�า รีวมท่ั �ง

มีส่ภาพกิารีท่ำางานที่�ปีลอดีภัยและถื้กิส่้ขึ้อนามัย และปีฏิิบัตัิ

ตั่อพนักิงานดี� วยความส่้จริีตัใจดี� วยกิารีรัีบฟังขึ้� อคิดีเหุ้็นและ 

ขึ้�อเส่นอแนะอย่างมีเหุ้ตั้ผู้ล

5. ความรับผูิดำชื่อบติ่อลูกค้า
 บ ริี ษัท่ฯ  ม้่ งมั�น ที่� จะส่รี� า งและพัฒนาโครีงกิารี

อส่ังหุ้าริีมท่รัีพย�ที่�มีค้ณ์ภาพดีี เขึ้� าใจ และส่ามารีถืตัอบโจท่ย�

กิารีใชี� ชีีวิตัในรีะยะยาวไดี� ในรีาคาที่�เหุ้มาะส่ม เพื�อส่รี� างความ

พ้งพอใจและปีรีะโยชีน�ส่้งส่้ดีใหุ้�แก่ิล้กิค�าในกิารีอย้่อาศยัอย่าง

มีความส่้ขึ้ท่่ามกิลางส่งัคมและส่ิ�งแวดีล�อมที่�ดีี นำาไปีส่้่กิารีเป็ีน

คนในส่งัคมที่�มีค้ณ์ภาพตั่อไปี ตัลอดีจนย้ดีมั�นในกิารีปีฏิิบตััิตั่อ

ล้กิค�าดี�วยความรัีบผิู้ดีชีอบ ความซื�อส่ตััย� และเอาใจใส่่ล้กิค�า

อย่างตั่อเนื�องตัลอดีไปีจนถื้งกิารีบริีกิารีหุ้ลงักิารีขึ้าย นอกิจากิ

นี � บริีษัท่ฯ จะเลือกิใชี� เครืี�องมือและวสั่ดี้ก่ิอส่รี� างที่�มีค้ณ์ภาพไดี�

มาตัรีฐาน ดีำาเนินกิารีดี�วยกิารีตัลาดีที่�เป็ีนธุ์รีรีม โดียมีนโยบาย

ในกิารีดีำาเนินกิารีใหุ้�ลก้ิค�าไดี� รัีบขึ้�อมล้เกีิ�ยวกิับตัวัโครีงกิารีหุ้รืีอ

กิารีใหุ้�บริีกิารีขึ้องบริีษัท่ฯ ที่�ถื้กิตั�อง ไม่บิดีเบือน คลม้เครืีอ หุ้รืีอ

โฆษณ์าเกิินจริีง เพื�อใหุ้�ล้กิค�ามีขึ้�อม้ลที่�ถื้กิตั�องและเพียงพอใน

กิารีตััดีส่ินใจ รีวมถื้งบริีษัท่ฯ จะรัีกิษาขึ้�อม้ลขึ้องล้กิค�าไว� เป็ีน

ความลับ และจะไม่ใชี� ขึ้� อม้ลดีังกิล่าวไปีใชี� ในท่างที่�มิชีอบ
หมายเหตุุ : บริีษัท่ฯ ไดี�มีแนวท่างปีฏิิบตััภิายใตั�กิารีกิำากิบัขึ้องคณ์ะกิรีรีมกิารีมาอยา่งตัอ่เนื�อง ซ้�งนโยบายและแนวปีฏิิบตััิดี�านส่งัคม ดีงักิลา่วอย้ร่ีะหุ้วา่งรีอกิารีนำาเส่นอคณ์ะกิรีรีมกิารีบริีษัท่ฯ ซ้�งจะมีกิารีปีรีะกิาศใชี�อยา่ง
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6. การปฏิบัติิติ่อชุื่มชื่นและสังคม 
 บริีษัท่ฯ มีแนวท่างที่�จะปีฏิิบัตัิหุ้รืีอควบค้มใหุ้� มีกิารี

ปีฏิิบัตัิตัามกิฎหุ้มายและกิฎรีะเบียบที่� เกีิ�ยวขึ้� อง รีวมถื้งใหุ้�

ความร่ีวมมือ ชี่วยเหุ้ลือ ส่นับส่น้นและอาส่าท่ำากิิจกิรีรีมที่�

เป็ีนปีรีะโยชีน�ตั่อชี้มชีนและส่ังคมที่�เหุ้มาะส่ม เพื�อส่่งเส่ริีมใหุ้�

เกิิดีความเขึ้�มแขึ้็งท่างเศรีษฐกิิจตัลอดีจนกิารีฟื�นฟ้ส่ังคมและ

วัฒนธุ์รีรีม นอกิจากินี �บริีษัท่ฯ ยังจัดีใหุ้� มีชี่องท่างส่ำาหุ้รัีบใหุ้�ผู้้�

มีส่่วนไดี�ส่่วนเส่ียและผู้้� ที่�เกีิ�ยวขึ้�องไดี�แส่ดีงความคิดีเหุ้็นเกีิ�ยว

กิับกิารีดีำาเนินงานขึ้องบริีษัท่ฯ และรี� องเรีียนกิรีณี์ที่�ไม่ไดี� รัีบ

ความเป็ีนธุ์รีรีมจากิกิารีกิรีะท่ำาขึ้องขึ้องบริีษัท่ฯ โดียผู้่านท่าง

คณ์ะกิรีรีมกิารีตัรีวจส่อบตัามรีายละเอียดีที่�รีะบ้ในนโยบาย

กิารีแจ� งเบาะแส่กิารีกิรีะท่ำาผิู้ดีและกิารีท่้จริีตั โดียบริีษัท่ฯ จะ

ใหุ้�ความส่ำาคัญในกิารีตัอบส่นองตั่อเหุ้ตั้กิารีณ์�ที่�มีผู้ลกิรีะท่บ

ตั่อชี้มชีนและส่งัคมอนัเนื�องมาจากิกิารีดีำาเนินงานขึ้องบริีษัท่ฯ 

ดี�วยความรีวดีเร็ีวและมีปีรีะส่ิท่ธิุ์ภาพ

 ส่ำาหุ้รัีบชี้มชีนหุ้ม้่บ� าน บริีษัท่ฯ มีความตัั �งใจใน

กิารีส่รี� างชี้มชีนที่�เป็ีนมิตัรีและอบอ้่น ดี� วยกิารีส่รี� างรีากิฐาน

นิตัิบ้คคลที่�ดีี จัดีพื �นที่�หุ้รืีอกิิจกิรีรีมที่�ชี่วยเส่ริีมส่ัมพันธุ์�กิันและ

กิัน ตัลอดีจนส่นับส่น้นใหุ้�ผู้้� คนเหุ้็นความส่ำาคัญและร่ีวมกิันม้่ง

ส่รี� างส่ังคมที่�ส่งบส่้ขึ้ มีความรัีบผิู้ดีชีอบ และเคารีพซ้�งกิันและ

กิัน จนก่ิอใหุ้� เกิิดีชี้มชีนที่�เตั็มไปีดี�วยความส่งบส่้ขึ้ไดี�

7. การม่นวัติกรรมและเผูยแพร่นวัติกรรม
 บริีษัท่ฯ จะส่นับส่น้นใหุ้� มีนวัตักิรีรีมท่ั �งในรีะดีับ

กิรีะบวนกิารีท่ำางานในองค�กิรีและในรีะดีบัความร่ีวมมือรีะหุ้ว่าง

องค�กิรี ซ้�งหุ้มายถื้งกิารีท่ำาส่ิ�งตั่างๆ ดี�วยวิธีุ์ใหุ้ม่ๆ และยังอาจ 

หุ้มายถืง้กิารีเปีลี�ยนแปีลงท่างความคดิี เพื�อเพิ�มมล้คา่ เปี�าหุ้มาย

ขึ้องนวตัักิรีรีมคือกิารีเปีลี�ยนแปีลงในเชิีงบวกิเพื�อท่ำาใหุ้�ส่ิ�งตั่างๆ 

เกิิดีเปีลี�ยนแปีลงในท่างที่�ดีีขึ้้ �น ท่ั �งนี �เพื�อใหุ้�เกิิดีปีรีะโยชีนตัอ่ส่งัคม

ส่ง้ส่ด้ี กิารีเผู้ยแพร่ีนวตัักิรีรีมถืือเป็ีนความรัีบผิู้ดีชีอบตัอ่ส่งัคมโดีย

กิารีส่ื�อส่ารีและเผู้ยแพร่ีใหุ้�กิบักิล้ม่ผู้้� มีส่ว่นไดี�ส่ว่นเส่ียรัีบท่รีาบท่ั �ง

ท่างตัรีงและท่างอ�อม โดียผู้่านชี่องท่างกิารีส่ื�อส่ารีที่�หุ้ลากิหุ้ลาย

เพื�อใหุ้�มั�นใจว่าขึ้�อมล้ขึ้่าวส่ารีขึ้องบริีษัท่ฯ เขึ้�าถื้งกิล้่มผู้้� มีส่่วนไดี�

ส่ว่นเส่ียขึ้องบริีษัท่ฯ ไดี�อยา่งท่ั�วถืง้

3.4.2 ผูลการดำำาเนินงานดำ้านสังคม
1) พนักงานและแรงงาน
 พนักิงานและแรีงงานเป็ีนท่รัีพยากิรีที่�ส่ำาคัญในกิารี 

ขึ้บัเคลื�อนธุ์ร้ีกิิจ ซ้�งบริีษัท่ฯ ไดี�มีกิารีดีแ้ลพนกัิงานและตัรีะหุ้นกัิถืง้

ความเส่มอภาคและเท่่าเที่ยมกินัโดียไม่มีกิารีแบ่งแยกิหุ้รืีอเลือกิ

ปีฏิิบตัั ิเพื�อใหุ้�พนกัิงานไดี� รัีบความเป็ีนธุ์รีรีม เปิีดีโอกิาส่แก่ิท่ก้ิคน

ส่ามารีถืเขึ้�าร่ีวมงานกิบับริีษัท่ฯ ไดี�   เพื�อกิารีเตัิบโตัและส่ามารีถื

ดีำาเนินงานบริีษัท่ฯ ตั่อไปีไดี�อย่างตั่อเนื�อง โดียส่ดัีส่ว่นพนกัิงาน

ในปีี 2564 พบว่า พนกัิงานเพศหุ้ญิงและเพศชีายมีส่ดัีส่่วนใน

รีะดีบัที่�ใกิล� เคียงกิัน รีะดีบัอาย้และลกัิษณ์ะงานที่�หุ้ลากิหุ้ลาย 

โดียมีรีายละเอียดีดีงันี �

รายละเอ่ยดำ
จำานวนพนักงาน

จำานวน (คน) ร้อยละ
1. เพศ

ชีาย

หุ้ญิง

2. อายุ
21-30 ปีี

31-40 ปีี

41 ปีีขึ้้ �นไปี

3. หน่วยงานท่�สังกัดำ

ส่ำานกัิงานใหุ้ญ่

ปีรีะจำาโครีงกิารี

4. ระดำับติำาแหน่งงาน

ตัำ�ากิว่าผู้้�จดัีกิารีแผู้นกิ

ผู้้�จดัีกิารีแผู้นกิขึ้้ �นไปี

43 

40

31 

39

13 

 

36

37

65

18

52

48

37

47

16

43

57

78

22
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 นอกิจากินี �บริีษัท่ฯ มีกิารีจ่ายผู้ลตัอบแท่นที่�เป็ีนธุ์รีรีม 

และมอบส่วัส่ดีิกิารีตั่างๆ ที่�เหุ้มาะส่มแก่ิพนักิงานท่้กิคน ไดี�แก่ิ 

ค่ารัีกิษาพยาบาล ปีรีะกิันชีีวิตั ส่วัส่ดีิกิารีส่ังคม และไดี� มีกิารี

จัดีตัั �งกิองท่้นส่ำารีองเลี �ยงชีีพขึ้้ �นในปีีนี � รีวมถื้งไดี� มีกิารีส่ำารีวจ

ความพ้งพอใจขึ้องพนักิงาน เพื�อนำาไปีใชี� ในกิารีพัฒนา แกิ� ไขึ้ 

และปีรัีบปีร้ีงองค�กิรีในดี�านรีะบบกิารีบริีหุ้ารีงานบ้คลากิรี กิารี

พัฒนาบ้คลากิรี ตัลอดีจนกิารีส่รี� างความส่้ขึ้ และเพิ�มความพ้ง

พอใจขึ้องพนักิงานใหุ้�มากิยิ�งขึ้้ �น

การฝึึกอบรมและพัฒนาพนักงาน  
 บริีษัท่ฯ ไดี� มีกิารีจัดีกิารีฝ้กิอบรีมใหุ้� แก่ิพนักิงาน 

โดียมีกิารีจัดีหุ้าหุ้ลักิส่้ตัรีที่�เกีิ�ยวขึ้�องใหุ้�แตั่ละส่ายงานเขึ้� าร่ีวม 

เพื�อยกิรีะดีับความส่ามารีถื ศักิยภาพและความกิ� าวหุ้น� าขึ้อง

พนักิงานแตั่ละคน โดียเน� นกิารีอบรีมหุ้รืีอส่ัมมนาออนไลน� 

อย่างไรีก็ิดีี เนื�องจากิส่ถืานกิารีณ์�กิารีแพร่ีรีะบาดีเชืี �อไวรัีส่ 

โควิดี-19 บริีษัท่ฯ จ้งเน�นกิารีอบรีมที่�ส่ามารีถืดีำาเนินกิารีผู้่าน

ชี่องท่างออนไลน�ไดี� เท่่านั �น โดียในปีี 2564 ไดี� มีจำานวนชีั�วโมง

อบรีมหุ้รืีอกิิจกิรีรีมพฒันาความร้ี� เฉลี�ยขึ้องพนกัิงานเท่่ากิบั 5.14 

ชีั�วโมงตัอ่คนตัอ่ปีี และมีจำานวนคนที่�เขึ้�าร่ีวมท่ั �งหุ้มดี 149 คน โดีย

บริีษัท่ฯ ไดี�จดัีใหุ้� มีหุ้ลกัิส่ต้ัรีกิารีอบรีมดีงันี �

กิจกรรมอบรมและพัฒนาปี 2564   ลำาดำับ

1 

2

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10

11

12 

13

14  

จำานวนผูู้เข้้าร่วม
(คน)

ส่ร้ีปีกิารีเปีลี�ยนแปีลงและปีรีะเดี็นที่�ส่ำาคญัขึ้อง TFRS

แนวโน�ม ทิ่ศท่างกิารีท่ำา M&A ปีรีะเดี็นส่ำาคญัที่�ตั�องพิจารีณ์า และกิลยท้่ธุ์�กิารีท่ำา M&A ใหุ้�

ปีรีะส่บความส่ำาเร็ีจ

เท่คนิคกิารีปีรีะเมินผู้ลงานจดัีซื �อ วดัีผู้ลงานผู้้�ขึ้าย

Say No to OK by Coach Bank

ส่มัมนา ส่ถืานกิารีณ์�ตัลาดีที่�อย้่อาศยักิร้ีงเท่พฯ – ปีริีมณ์ฑ์ลและภาคกิลาง / Real Tech 

Summit

Orientation Day

มาตัรีฐานกิารีปีฏิิบตััิงาน SOP

รีะบบ Mango

On The Job Training for New Staff 

โครีงกิารีพฒันาผู้้�ส่ืบท่อดีตัำาแหุ้น่ง (Successor) 

โครีงกิารีพฒันาพนกัิงานรีายบค้คล (IDP)

Financial Reporting Trends 2021

From Crisis to Opportunity: Igniting Your Business, People, and Culture

Outward Mindset at work

1

1

6

4

5

28

28

28

28

6

8

1

1

4

ความปลอดำภยั อาช่ื่วอนามยั และสภาพแวดำลอ้ม
ในการทำางาน
 เพื�อส่่งเส่ริีมใหุ้� พนักิงานมีส่ภาพแวดีล�อม ส่้ขึ้ภาพ

อนามัย ความปีลอดีภัยที่�ดีี ที่�ส่ามารีถืชี่วยลดีผู้ลกิรีะท่บจากิ

ความส่้ญเส่ียอันเนื�องมาจากิความไม่ปีลอดีภัยในกิารีท่ำางาน

ไดี�  ส่ำาหุ้รัีบส่ถืานกิารีณ์�ในปีี 2564 บริีษัท่ฯ ไดี� มีกิารีดีำาเนินกิารี

ดีังนี �

 (1) บริษััทฯ ไดำ้ม่การจัดำกิจกรรม 5ส. 
 ซ้�งปีรีะกิอบไปีดี� วย ส่ะอาดี ส่ะดีวกิ ส่้ขึ้ลักิษณ์ะ 

ส่ะส่าง และส่รี� างนิส่ัย เพื�อจัดีรีะเบียบความเรีียบรี� อยอย่าง

เป็ีนรีะบบ เพิ�มปีรีะส่ิท่ธิุ์ภาพในกิารีท่ำางาน และส่่งเส่ริีมส่ภาพ

แวดีล� อมในกิารีท่ำางานใหุ้� ดีีขึ้้ �นในท่้กิๆ ส่ายงาน ท่ั �งในส่่วน

ส่ำานักิงานใหุ้ญ่ ส่ำานักิงานชี่าง และส่ำานักิงานขึ้าย โดียไดี� มี

กิารีปีรีะชีาส่ัมพันธุ์� และปีรีะกิาศคะแนนเป็ีนรีะยะเพื�อกิรีะตั้�น

ใหุ้� เกิิดีความส่ามัคคี ความร่ีวมมือรีวมใจกิันภายในองค�กิรี ซ้�ง

จะมีกิารีปีรีะกิาศผู้ลรีวมท่ั �งมอบรีางวลัในวนังานปีรีะชี้มปีรีะจำา

ปีีบริีษัท่ฯ 
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 (2) เพิ�มชื่อ่งการติิดำต่ิอส่�อสารระหว่างฝ่ึาย
ทรพัยากรบคุคลกบัพนกังานโดำยใชื่ ้Line OA
 ซ้�งส่ามารีถืใชี� เพื�ออำานวยความส่ะดีวกิและรีวดีเร็ีว

ใหุ้� แก่ิพนักิงานในกิารีลงเวลาเขึ้� างาน-ออกิงาน ตัรีวจส่อบ 

วันลาส่ะส่ม วันนักิขึ้ัตัฤกิษ�  และวันหุ้ย้ดีตัามปีรีะเพณี์ขึ้อง 

บริีษัท่ฯ ปีรีะจำาปีี ตัรีวจส่อบส่ิท่ธิุ์วนัลาส่ะส่ม บริีกิารีเมส่เซนเจอรี�

แจ� งรีอบรัีบส่่งเอกิส่ารีขึ้องบริีษัท่ฯ และตัามโครีงกิารี และเป็ีน

อีกิหุ้น้�งชี่องท่างในกิารีแจ� งขึ้่าวส่ารีใหุ้�แก่ิพนักิงานไดี� รัีบท่รีาบ

 (3) การแสดำงความคดิำเหน็หรอ่รอ้งทกุข์้
 บริีษัท่ฯ ไดี�เปิีดีโอกิาส่ใหุ้�พนกัิงานแส่ดีงความคดิีเหุ้น็หุ้รืีอ

เรีียกิรี�องเกีิ�ยวกิบักิารีถืก้ิละเมิดีส่ทิ่ธิุ์ขึ้องแตัล่ะบค้คล กิรีณี์ที่�พนกัิงาน

มีความไมพ่อใจหุ้รืีอมีความท่ก้ิขึ้�อนัเกิิดีขึ้้ �นเนื�องจากิกิารีท่ำางาน โดีย

ส่ามารีถืยื�นคำารี�องตัอ่ผู้้�บงัคบับญัชีาโดียตัรีงหุ้รืีอผู้้�บงัคบับญัชีาชีั �น

แรีกิขึ้องตัน เว�นแตัเ่รืี�องที่�จะรี� องท่ก้ิขึ้�นั �นมีความเกีิ�ยวเนื�องกิบักิารี

ปีฏิิบตััิขึ้องผู้้�บงัคบับญัชีาดีงักิลา่ว หุ้รืีอบงัคบับญัชีาดีงักิลา่วเป็ีน

เหุ้ตั ้ ก็ิใหุ้�ยื�นคำารี�องตัอ่ผู้้�บงัคบับญัชีารีะดีบัส่ง้ขึ้้ �นไปีอีกิชีั �นหุ้น้�ง เมื�อ

ส่อบส่วนขึ้�อเท่จ็จริีงแล�ว จะท่ำากิารีดีำาเนินกิารีใหุ้�เส่ร็ีจส่ิ �นโดียเร็ีว โดีย

พนกัิงานที่�รี�องท่ก้ิขึ้� พนกัิงานผู้้�ใหุ้�ขึ้�อมล้ พนกัิงานผู้้�พิจารีณ์าคำารี�อง

ท่ก้ิขึ้� จะไดี�กิารีรัีบรีองจากิบริีษัท่ฯ วา่จะไมถื่ือเป็ีนเหุ้ตัที้่�จะเลกิิจ�าง

หุ้รืีอดีำาเนินกิารีใดีที่�เกิิดีผู้ลรี�ายตัอ่พนกัิงาน

 (4) ความปลอดำภัย อาช่ื่วอนามัยและ
สภาพแวดำล้อม
 บริีษัท่ฯ ไดี�ดีำาเนินงานตัามมาตัรีฐานดี�านความปีลอดีภยั 

อาชีีวอนามัยและส่ภาพแวดีล� อมที่�กิำาหุ้นดีไว� ในกิฎหุ้มายที่�

เกีิ�ยวขึ้�องในกิารีดีำาเนินงานก่ิอส่รี� างตัา่งๆ ในแตัล่ะโครีงกิารี โดีย

บริีษัท่ฯ มีเจตันารีมณ์�แน่วแน่ในกิารีส่่งเส่ริีมและส่รี� างส่รีรีค�ใหุ้� มี

กิารีท่ำางานอยา่งปีลอดีภยัในกิารีท่ำางาน ควบคม้มิใหุ้�เกิิดีอนัตัรีาย

จากิกิารีท่ำางาน และยงัตัรีะหุ้นกัิถื้งหุ้น�าที่�ความรัีบผิู้ดีชีอบดี�าน

ความปีลอดีภยัและอาชีีวอนามยัเป็ีนหุ้น�าที่�ความรัีบผิู้ดีชีอบขึ้อง

พนกัิงานท่ก้ิรีะดีบั จะตั�องใหุ้�ความร่ีวมมือในกิารีตัรีวจตัรีา และ 

เฝ�ารีะวงัส่ภาพแวดีล�อมและส่ิ�งแวดีล�อมในกิารีท่ำางานใหุ้�อย้่ใน

ส่ภาพที่�ปีลอดีภยั รีวมท่ั �งผู้้�ปีฏิิบตัังิานท่ก้ิคนจะตั�องปีฏิิบตััติัามขึ้ั �น

ตัอนในกิารีท่ำางานที่�ปีลอดีภยั และปีฏิิบตััติัามกิฎความปีลอดีภยัที่�

กิำาหุ้นดีอยา่งเคร่ีงครัีดี

นโยบายดำ้านความปลอดำภัย
 บริีษัท่ฯ ตัรีะหุ้นกัิถื้งความส่ำาคญัและความจำาเป็ีนขึ้อง

กิารีมีรีะบบชีีวอนามยัและความปีลอดีภยั ควบค้่กิบักิารีดีำาเนิน

ธุ์ร้ีกิิจขึ้องบริีษัท่ฯ เพื�อใหุ้�เกิิดีความมั�นใจตัอ่พนกัิงานและบค้ลากิรี

ที่�เกีิ�ยวขึ้�องจะไดี� รัีบความปีลอดีภยั ปีรีาศจากิอบ้ตััิกิารีณ์�และโรีค

จากิกิารีปีฏิิบตัังิาน ดีงันั �นบริีษัท่ฯ จง้กิำาหุ้นดีนโยบายอาชีีวอนามยั
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การ Safety ข้องคนงานก่อสร้าง

การรักษัาความปลอดำภัยในโครงการ

และความปีลอดีภยั เพื�อใหุ้�ท่ก้ิฝ่ายใชี�เป็ีนแนวท่างกิารีปีฏิิบตัังิาน

ดีงัตัอ่ไปีนี � 

1. ความปีลอดีภยัในกิารีท่ำางาน เป็ีนนโยบายหุ้ลกัิขึ้องบริีษัท่ฯ 

ในท่ก้ิหุ้น่วยงานและท่ก้ิโครีงกิารี ผู้้�บริีหุ้ารีและบค้ลากิรีท่ก้ิรีะดีบั 

มีหุ้น�าที่�ที่�จะร่ีวมมือกิันปีฏิิบตััิเพื�อใหุ้� เกิิดีความปีลอดีภยัในกิารี

ท่ำางานท่ก้ิดี�าน

2. บริีษัท่ฯ ส่นบัส่นน้และส่ง่เส่ริีมใหุ้�มีกิารีปีรัีบปีร้ีงส่ภาพแวดีล�อม

และวิธีุ์ปีฏิิบตัังิานที่�ปีลอดีภยั ตัลอดีจนกิารีจดัีใหุ้�มีกิารีใชี�อป้ีกิรีณ์�

ค้�มครีองความปีลอดีภยัในกิารีท่ำางานที่�เหุ้มาะส่ม ท่ั �งนี �เพื�อใหุ้�กิารี

ท่ำางานเป็ีนไปีตัามมาตัรีฐานดี�านความปีลอดีภยั

3. บริีษัท่ฯ จะจัดีใหุ้� มีองค�กิรีความปีลอดีภัยในกิารีท่ำางาน 

เพื�อดีำาเนินกิารีดี� านความปีลอดีภัยอย่างมีปีรีะส่ิท่ธิุ์ภาพและ

ปีรีะส่ทิ่ธิุ์ผู้ล

4. บริีษัท่ฯ จะจดัีใหุ้� มีกิารีตัิดีตัามและปีรีะเมินผู้ลในกิารีดีำาเนิน

กิารีตัามนโยบายความปีลอดีภยัเป็ีนปีรีะจำา เพื�อควบคม้ดีแ้ลและ

ปีรัีบปีร้ีงแกิ� ไขึ้ใหุ้� มีกิารีปีฏิิบตััิอย่างจริีงจงัและเกิิดีปีรีะส่ิท่ธิุ์ภาพ

ส่ง้ส่ด้ี

5. บริีษัท่ฯ กิำาหุ้นดีเปี�าหุ้มายใหุ้�กิารีดีำาเนินกิารีก่ิอส่รี� างในท่้กิ

โครีงกิารีปีรีาศจากิอบ้ตััิเหุ้ตัร้ี� ายแรีงจนถื้งแก่ิชีีวิตัหุ้รืีอท่พ้ลภาพ 

และอบ้ตััเิหุ้ตัที้่�เป็ีนส่าเหุ้ตัใ้หุ้�เกิิดีกิารีหุ้ยด้ีท่ำางาน

(5) สำาหรับในสถานการณ์การแพร่ระบาดำเชื่่�อ
ไวรัสโควิดำ-19
 บริีษัท่ฯ ไดี�มีกิารีส่นบัส่นน้ใหุ้�พนกัิงานฉีดีวคัซีนปี�องกินั

โควิดี-19 และลดีความเส่ี�ยงกิารีติัดีเชืี �อในส่ถืานที่�ท่ำางานท่ั �ง

ออฟฟิศและ site งานก่ิอส่รี� าง โดียพนกัิงานที่�ไดี� รัีบกิารีนดัีหุ้มาย

กิารีฉีดีวคัซีนในวนัที่�บริีษัท่ฯ กิำาหุ้นดีใหุ้� เป็ีนวนัท่ำางาน ไม่ตั�องส่่ง

ใบลา และบริีษัท่ฯ ไม่ถืือว่าเป็ีนกิารีลาขึ้องพนกัิงาน ซ้�งยงัคงไดี�

รัีบค่าจ� างตัามปีกิติั ท่ั �งนี �พนักิงานส่ามารีถืเลือกิไดี�ว่าตั�องกิารี

เป็ีนผู้้� จัดีหุ้าวัคซีนเองโดียบริีษัท่ฯ เป็ีนผู้้� รัีบผิู้ดีชีอบค่าใชี� จ่าย

ใหุ้�หุ้รืีอเขึ้� ารัีบวัคซีนตัามส่ิท่ธิุ์ปีรีะกิันส่ังคม นอกิจากินี �บริีษัท่ฯ 

จะมีกิารีใหุ้�พนักิงานตัรีวจวัดีอ้ณ์หุ้ภ้มิผู้่านเครืี�องวัดีอ้ณ์หุ้ภ้มิที่� 

ตัิดีตัั �งไว� ก่ิอนกิารีเขึ้�าท่ำางานในท่้กิๆ วนั โดียกิรีอกิขึ้�อมล้บนัท่้กิ

ผู้่านชี่องท่าง Line OA 

 ในส่่วนขึ้องผู้้� รัีบเหุ้มาและแรีงงานก่ิอส่รี� าง บริีษัท่ฯ ใชี�

มาตัรีกิารี Bubble and Seal ในกิารีควบดีแ้ลแรีงงาน โดียมีกิารี

ควบค้มในกิารีเดิีนท่างรีะหุ้ว่างพื �นที่�ท่ำางานและพื �นที่�อย้่อาศัย 

จำากิดัีกิารีเขึ้�า-ออกิขึ้องแรีงงานอยา่งเขึ้�มงวดี ผู้้� ที่�จะเขึ้�ามาท่ำางาน

ในส่ถืานที่�ก่ิอส่รี� างตั�องมีผู้ลรัีบรีองกิารีตัรีวจเชืี �อและไดี� รัีบวคัซีน

ปี�องกินัเชืี �อไวรัีส่โควิดี-19  กิรีณี์ที่�พบผู้้�ตัิดีเชืี �อท่างผู้้� รัีบเหุ้มาจะ

ดีำาเนินกิารีคดัีแยกิแรีงงานออกิเป็ีนกิล้่มในกิารีดี้แลตั่อไปี โดีย

บริีษัท่ฯ จะชี่วยดีำาเนินกิารีจัดีหุ้าบริีษัท่ฯ หุ้รืีอโรีงพยาบาลเขึ้�า

มาตัรีวจคดัีกิรีองโรีค ฉีดีพ่นฆ่าเชืี �อ นอกิจากินี �บริีษัท่ฯ จะท่ำากิารี

ส่่งถืง้ PEACE CARE บรีรีจ้อาหุ้ารี เครืี�องอป้ีโภคบริีโภค และ 

ยาฟ�าท่ะลายโจรี เพื�อเป็ีนกิารีชี่วยเยียวยาผู้้� รัีบเหุ้มาในชี่วง

ส่ถืานกิารีณ์�โรีครีะบาดีอย้่ในส่ภาวะวิกิฤตั

(6) การติ่อติ้านการทุจริติคอร์รัปชื่ั�น 
 บริีษัท่ฯ มีโอกิาส่กิารีเกิิดีท่จ้ริีตัและคอรัีปีชีั�นอย้ใ่นรีะดีบั

ตัำ�า เนื�องจากิมีกิารีดีำาเนินกิารีตัามรีะบบกิารีควบค้มภายในที่�

รัีดีกิม้ มีรีะบบ Check and balance ในท่ก้ิส่ายงาน และค่าใชี�

จ่ายที่�ไม่ไดี� เกิิดีขึ้้ �นปีรีะจำาจะตั�องไดี� รัีบกิารีอน้มัตัิจากิผู้้�บริีหุ้ารี 

โดียนโยบายตัอ่ตั�านกิารีท่จ้ริีตัและคอรี�รัีปีชีั�นจะถืก้ิเผู้ยแพร่ี  ผู้่าน

ชี่องท่างเว็บไซตั�ขึ้องบริีษัท่  www.peaceandliving.co.th 

 ส่ำาหุ้รัีบในปัีจจ้บันนั �น บริีษัท่ฯ ยังไม่พบกิารีท่้จริีตั

คอรัีปีชีั�น และยงัไมมี่ขึ้�อรี� องเรีียนจากิหุ้นว่ยงานภายในและหุ้น่วย

งานภายนอกิองค�กิรี 
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2) ลูกค้า
 บริีษัท่ฯ จะปีฏิิบตััิตัามเงื�อนไขึ้ท่างธุ์้รีกิิจที่�มีตั่อลก้ิค�า

อย่างเคร่ีงครัีดีและรัีกิษาค้ณ์ภาพและมาตัรีฐานกิารีกิ่อส่รี� าง

และกิารีใหุ้�บริีกิารีที่�เกีิ�ยวขึ้�อง เพื�อส่รี� างความมั�นใจและความ 

พง้พอใจใหุ้�แก่ิลก้ิค�า จดัีใหุ้�มีกิารีกิำาหุ้นดีรีาคาในอตััรีาที่�เป็ีนธุ์รีรีม

ตัามศกัิยภาพขึ้องลก้ิค�ากิล้่มเปี�าหุ้มาย รัีกิษาขึ้�อมล้ที่�เป็ีนความ

ลบัขึ้องล้กิค�า และไม่นำาขึ้�อม้ลไปีใชี� เพื�อปีรีะโยชีน�ส่่วนตััวหุ้รืีอ

บค้คลอื�น ซ้�งที่�ผู้า่นมาบริีษัท่ฯ ไดี�มีศก้ิษาความตั�องกิารีขึ้องลก้ิค�า

และพัฒนาโครีงกิารีใหุ้�ตัรีงตัามความตั�องกิารีขึ้องกิล้่มล้กิค� า

เปี�าหุ้มายใหุ้�มากิที่�ส่ด้ีมาโดียตัลอดีจนถื้งปัีจจบ้นั ซ้�งในปีี 2564 

บริีษัท่ไดี� รัีบผู้ลปีรีะเมินกิารีตัรีวจรัีบบ�านและผู้ลกิารีปีรีะเมินงาน

แจ�งซ่อมเฉลี�ยอย้่ในรีะดีบัเกิณ์ฑ์�ที่�ดีีมากิ 

3) ชุื่มชื่นและสังคม
 บริีษัท่ฯ ม้่งมั�นที่�จะพัฒนา ส่่งเส่ริีม และยกิรีะดีับ

คณ้์ภาพชีีวิตัขึ้องส่งัคมและชีม้ชีนที่�บริีษัท่ฯ ตัั �งอย้่ใหุ้� มีคณ้์ภาพ

ดีีขึ้้ �นพรี� อมๆ กิบักิารีเตัิบโตัขึ้องบริีษัท่ฯ โดียส่่งเส่ริีมใหุ้�ผู้้�บริีหุ้ารี

และพนักิงานขึ้องบริีษัท่ฯ มีส่่วนร่ีวมในกิารีท่ำากิิจกิรีรีมที่�ส่รี� าง

ปีรีะโยชีน�ตั่อส่งัคมและส่ิ�งแวดีล�อมอย่างตั่อเนื�อง จ้งไดี�จดัีใหุ้� มี

กิารีท่ำากิิจกิรีรีมตั่างๆ ที่�ชี่วยก่ิอใหุ้� เกิิดีปีรีะโยชีน�ตั่อชีม้ชีน โดียมี

รีายละเอียดีดีงัตั่อไปีนี � 

(3.1) ดำ้านกิจกรรมชื่่วยเหล่อสังคม
• เดืีอนพฤษภาคม ปีี 2564 บริีษัท่ฯ ไดี�ส่นบัส่นน้วตััถืด้ีิบส่ำาหุ้รัีบ

ปีร้ีงอาหุ้ารีแก่ิกิล้่มผู้้� นำาชี้มชีนพัฒนาใหุ้ม่และศ้นย�ส่้ขึ้ภาพ 

คลองเตัย เพื�อจดัีท่ำาอาหุ้ารีกิล่องและส่่งมอบใหุ้�แก่ิผู้้�ตัิดีเชืี �อและ

ปีรีะชีาชีนที่�ไดี� รัีบความเดืีอดีรี� อน โดียชีม้ชีนคลองเตัยถืือว่าเป็ีน

พื �นที่�ที่�มีกิารีรีะบาดีขึ้องโรีคโคโรีน่าไวรัีส่ (COVID-19) อย่าง

ร้ีนแรีง เนื�องจากิเป็ีนชีม้ชีนที่�มีผู้้�พกัิอาศยัอย้่อย่างแออดัี และมี

จำานวนผู้้�ตัิดีเชืี �อจำานวนมากิ

• เดืีอนมิถื้นายน ปีี 2564 บริีษัท่ฯ ไดี� ส่่งมอบนำ �าดืี�มใหุ้� แก่ิ

กิร้ีงเท่พมหุ้านครี เพื�อใชี� ในกิารีอำานวยความส่ะดีวกิใหุ้� แก่ิ

ปีรีะชีาชีนที่�พักิรัีกิษาตััวที่�โรีงพยาบาลส่นามและศ้นย�บริีกิารี

ปีรีะชีาชีนที่�มาตัรีวจเชืี �อและฉีดีวัคซีนเพื�อปี�องกิันโรีคโคโรีน่า

ไวรัีส่ (COVID-19)  โดียผู้้�อำานวยกิารีบริีหุ้ารีกิลางส่ำานกัิงานเลขึ้า

ปีลดัีกิร้ีงเท่พมหุ้านครี เป็ีนผู้้� รัีบมอบในครัี �งนี �

(3.2) ดำ้านสุข้อนามัยข้องชืุ่มชื่น
• เดืีอนพฤษภาคม ปีี 2564 บริีษัท่ฯ ไดี�ตัรีะหุ้นกัิถืง้ความปีลอดีภยั

ขึ้องผู้้� พักิอาศัยในชี้มชีนใกิล� เคียงโครีงกิารีเฌอ ส่้ขึ้ส่วัส่ดีิ�  - 

พท้่ธุ์บช้ีา เนื�องจากิเป็ีนพื �นที่�เส่ี�ยงตั่อกิารีรีะบาดีขึ้องโรีคโคโรีน่า

ไวรัีส่ (COVID-19)  เพื�อส่่งเส่ริีมส่ข้ึ้อนามยัขึ้องชีม้ชีนและกิล้่ม

แรีงงานที่�พกัิอาศยัในพื �นที่�โครีงกิารี โครีงกิารีไดี�จดัีตัั �งจด้ีบริีกิารี

ตัรีวจคดัีกิรีองเชืี �อแก่ิแรีงงานและผู้้�พกัิอาศยัที่�มีความปีรีะส่งค�เขึ้�า

รัีบกิารีตัรีวจคดัีกิรีองโรีคและใหุ้�คำาแนะนำาในกิารีดีแ้ลตัวัเองพรี�อม

มอบอป้ีกิรีณ์�เจลแอลกิอฮอล� หุ้น�ากิากิอนามยั 

• ชี่วงเดืีอนกิรีกิฎาคม - ส่ิงหุ้าคม ปีี 2564 บริีษัท่ฯ ไดี�จัดีส่่ง

อาหุ้ารี ยาและเครืี�องอ้ปีโภคที่�จำาเป็ีนไปีใหุ้�ยังแคมปี� ผู้้� รัีบเหุ้มา

ท่ก้ิโครีงกิารี เพื�อบรีรีเท่าความเดืีอดีรี� อนขึ้องกิล้่มผู้้� รัีบเหุ้มาและ

แรีงงานก่ิอส่รี� างจากินโยบายส่ั�งปิีดีแคมปี� แรีงงานก่ิอส่รี� างและ

จำากิัดีกิารีเขึ้�าออกิแคมปี� ก่ิอส่รี� างเป็ีนเวลา 1 เดืีอนขึ้องภาครัีฐ 

และบรีรีเท่าผู้ลกิรีะท่บจากิกิารีแพร่ีรีะบาดีอย่างร้ีนแรีงขึ้องโรีค

โคโรีน่าไวรัีส่ (COVID-19) ในชี่วงเวลาดีงักิล่าว
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(3.3) ดำ้านศิลปะและวัฒนธรรม
 บริีษัท่ฯ ใหุ้�ความส่ำาคัญในกิารีฟื�นฟ้ เผู้ยแพร่ี และ

ส่ืบส่านค้ณ์ค่าความหุ้ลากิหุ้ลายขึ้องศิลปีวัฒนธุ์รีรีม ท่ั �งที่�เป็ีน

วิถีืชีีวิตั ค่านิยม และความเป็ีนไท่ย ในเดืีอนมิถื้นายน บริีษัท่ฯ 

ไดี�มอบเงินส่นับส่น้นใหุ้�กิับศิลปิีน ค้ณ์ชีวัส่ จำาปีาแส่นและที่ม

งาน โครีงกิารีปัี �นพรีะปีางพยาบาลภิกิษ้อาพาธุ์ ร่ีวมส่่งมอบ

ใหุ้�แก่ิโรีงพยาบาลบำาเหุ้น็จณ์รีงค� จ.ชีัยภ้มิ  เพื�อเป็ีนกิารีส่รี� าง

ขึ้วญัและกิำาลงัใจแกิ่ศิลปิีนกิล้่มงานอน้รัีกิษ�ใหุ้�ส่ามารีถืท่ำางาน

ไดี�อย่างตั่อเนื�อง

สรุปรายงานการสอบบัญชื่่ข้องบริษััทฯ

งวดำ
ผูู้สอบบัญชื่่

อนุญาติเลข้ท่�
บริษััทผูู้สอบบัญชื่่ชื่่�อผูู้สอบบัญชื่่

ปีสิ�นสุดำวันท่�
31 ธันวาคม 2562

ปีสิ�นสุดำวันท่�
31 ธันวาคม 2563

ปีสิ�นสุดำวันท่�
31 ธันวาคม 2564

นางส่าวศิรีาภรีณ์� เอื �ออนนัตั�กิล้

นางส่าวศิรีาภรีณ์� เอื �ออนนัตั�กิล้

นางส่าวศิรีาภรีณ์� เอื �ออนนัตั�กิล้

3844

3844

3844

บริีษัท่ ส่ำานกัิงาน อีวาย จำากิดัี

บริีษัท่ ส่ำานกัิงาน อีวาย จำากิดัี

บริีษัท่ ส่ำานกัิงาน อีวาย จำากิดัี

สรุปรายงานการสอบบัญชื่่สำาหรับงบการเงิน
สำาหรับงวดำปีสิ�นสุดำวันท่� 31 ธันวาคม 2562
 ขึ้�าพเจ�าเหุ้็นว่างบกิารีเงินขึ้องบริีษัท่ฯ แส่ดีงฐานะกิารี

เงิน ณ์ วนัที่� 31 ธุ์นัวาคม 2562 และผู้ลกิารีดีำาเนินงานส่ำาหุ้รัีบปีี

ส่ิ �นส่ด้ีวนัเดีียวกินัขึ้องบริีษัท่ฯ โดียถืก้ิตั�องตัามควรีในส่ารีะส่ำาคญั

ตัามมาตัรีฐานกิารีรีายงานท่างกิารีเงนิส่ำาหุ้รัีบกิิจกิารีที่�ไมมี่ส่ว่นไดี�

เส่ียส่าธุ์ารีณ์ะ

สรุปรายงานการสอบบัญชื่่สำาหรับงบการเงิน
สำาหรับงวดำปีสิ�นสุดำวันท่� 31 ธันวาคม 2563
 ขึ้�าพเจ�าเหุ้็นว่างบกิารีเงินขึ้องบริีษัท่ฯ แส่ดีงฐานะกิารี

เงิน ณ์ วนัที่� 31 ธุ์นัวาคม 2563 ผู้ลกิารีดีำาเนินงาน และกิรีะแส่

เงินส่ดี ส่ำาหุ้รัีบปีีส่ิ �นส่ด้ีวนัเดีียวกินัขึ้องบริีษัท่ฯ โดียถืก้ิตั�องตัาม

ควรีในส่ารีะส่ำาคญัตัามมาตัรีฐานกิารีรีายงานท่างกิารีเงิน

สรุปรายงานการสอบบัญชื่่สำาหรับงบการเงิน
สำาหรับงวดำปีสิ�นสุดำวันท่� 31 ธันวาคม 2564
 ขึ้�าพเจ�าเห็ุ้นว่างบกิารีเงินขึ้องบริีษัท่ฯ แส่ดีงฐานะกิารี

เงิน ณ์ วนัที่� 31 ธุ์นัวาคม 2564 ผู้ลกิารีดีำาเนินงาน และกิรีะแส่

เงินส่ดี ส่ำาหุ้รัีบปีีส่ิ �นส่ด้ีวนัเดีียวกินัขึ้องบริีษัท่ฯ โดียถืก้ิตั�องตัาม

ควรีในส่ารีะส่ำาคญัตัามมาตัรีฐานกิารีรีายงานท่างกิารีเงิน

4 การวิเคราะห์และคำาอธิบายข้องฝ่ึายจัดำการ
4.1 ข้้อมูลทางการเงินท่�สำาคัญ
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งบการเงิน
1) งบแสดำงฐ์านะการเงิน

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเว่ยน

เงินสดำและรายการเท่ยบเท่าเงินสดำ

เงินฝึากธนาคารท่�ม่ภาระคำ�าประกัน

ลูกหน่�อ่�น

ติน้ทุนโครงการพัฒนาอสังหารมิทรัพยเ์พ่�อข้าย

เงินมัดำจำาค่าวัสดำุก่อสร้าง

เงินมัดำจำาค่าซั่�อท่�ดำิน

สินทรัพย์ภาษั่เงินไดำ้ข้องงวดำปัจจุบัน

สินทรัพย์หมุนเว่ยนอ่�น

รวมสินทรัพย์หมุนเว่ยน

สินทรัพย์ไม่หมุนเว่ยน

เงินฝึากธนาคารท่�ม่ภาระคำ�าประกัน

อาคารและอุปกรณ์

สินทรัพย์ไม่ม่ติัวติน

สินทรัพย์ภาษั่เงินไดำ้รอการติัดำบัญชื่่

สินทรัพย์ไม่หมุนเว่ยนอ่�น

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเว่ยน

รวมสินทรัพย์

หน่�สินและส่วนข้องผูู้ถ่อหุ้น

หน่�สินหมุนเว่ยน

เงินเบิกเกินบัญชื่่ธนาคาร

เจ้าหน่�การค้าและเจ้าหน่�อ่�น

ส่วนข้องเงินกู้ย่มระยะยาวท่�จะถึงกำาหนดำชื่ำาระ  

ส่วนข้องหน่�สินติามสัญญาเชื่่าท่�ถึงกำาหนดำ
ชื่ำาระภายในหนึ�งปี

เงินประกันผูลงานการก่อสร้าง

งบการเงินสำาหรับงวดำปี

31 ธันวาคม 2562(1)

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาทร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ

31 ธันวาคม 2563(1) 31 ธันวาคม 2564(2)

33.97

3.18

0.12

1,999.95

4.67

-

1.43

0.63

2,043.94

-

10.52

3.09

10.21

0.36

24.18

6.89

2.37

0.20

1,839.53

2.66

5.70

-

2.54

1,859.88

-

8.79

2.65

9.83

0.23

21.49

1,881.38

106.38

2.37

0.31

1,542.73

4.01

67.89

-

3.61

1,727.30

1.15

10.05

2.43

16.35

0.18

30.16

6.05

0.13

0.02

87.78

0.23

3.86

-

0.21

98.28

0.07

0.57

0.14

0.93

0.01

1.72

100.00

0.37

0.13

0.01

97.78

0.14

0.30

-

0.13

98.86

-

0.47

0.14

0.52

0.01

1.14

100.00 1,757.46

1.64

0.15

0.01

96.70

0.23

-

0.07

0.03

98.83

-

0.51

0.15

0.49

0.02

1.17

100.002,068.13

งบแสดำงฐ์านะการเงิน

ภายในหนึ�งปี

0.06

60.73

410.09

1.71

9.62

0.00

2.94

19.83

0.08

0.47

-

65.55

326.07

0.81

12.55

-

3.48

17.33

0.04

0.67

-

95.04

-

2.25

14.83

-

5.41

-

0.13

0.84
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เงินมัดำจำาและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า

ภาษั่เงินไดำ้ค้างจ่าย

รวมหน่�สินหมุนเว่ยน

หน่�สินไม่หมุนเว่ยน

เงินกู้ย่มระยะยาว-สุทธิจากส่วนท่�ถึงกำาหนดำ
ชื่ำาระภายในหนึ�งปี

หน่�สินติามสัญญาเชื่่า-สุทธิจากส่วนท่�ถึง
กำาหนดำชื่ำาระภายในหนึ�งปี

สำารองผูลประโยชื่น์ระยะยาวข้องพนักงาน

รวมหน่�สินไม่หมุนเว่ยน

ทุนจดำทะเบ่ยน

ทุนท่�ออกและชื่ำาระแล้ว

ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดำยใชื่้หุ้นเป็นเกณฑ์์

กำาไรสะสม

 จัดำสรรแล้ว - สำารองติามกฎหมาย

 ยังไม่จัดำสรร

รวมส่วนข้องผูู้ถ่อหุ้น

รวมหน่�สิน

ส่วนข้องผูู้ถ่อหุ้น

งบการเงินสำาหรับงวดำปี

31 ธันวาคม 2562(1)

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาทร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ

31 ธันวาคม 2563(1) 31 ธันวาคม 2564(2)

7.14

-

489.34

285.51

0.84

13.81

0.04

17.36

1.34

0.92

0.07

-

2.80

-

0.16

0.35

-

23.66

28.92

18.00

451.90

1.54

0.96

24.02

22.81

32.11

167.04

1.30

1.83

9.51

งบแสดำงฐ์านะการเงิน

18.51

304.86

794.20

1,273.92

336.00

336.00

14.00

12.91

911.01

0.90

14.74

38.40

61.60

16.25

16.25

0.68

0.62

44.05

16.85

35.55

487.45

1,393.93

336.00

336.00

16.21

12.91

1,028.81

0.90

1.89

25.91

74.09

17.86

17.86

0.86

0.69

54.68

18.34

21.14

188.18

1,569.28

420.00

336.00

33.80

12.91

1,186.57

1.04

1.20

10.71

89.29

23.90

19.12

1.92

0.73

67.52

หมายเหตุุ : (1) อ�างอิงจากิงบกิารีเงินขึ้องบริีษัท่ฯ ส่ำาหุ้รัีบงวดีปีีส่ิ �นส่ด้ีวนัที่� 31 ธุ์นัวาคม 2563 ซ้�งผู้า่นกิารีตัรีวจส่อบโดียบริีษัท่ ส่ำานกัิงาน อีวาย จำากิดัี
                    (2)  อ�างอิงจากิงบกิารีเงินขึ้องบริีษัท่ฯ ส่ำาหุ้รัีบงวดีปีีส่ิ �นส่ด้ีวนัที่� 31 ธุ์นัวาคม 2564 ซ้�งผู้า่นกิารีตัรีวจส่อบโดียบริีษัท่ ส่ำานกัิงาน อีวาย จำากิดัี
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2) งบแสดำงกำาไรข้าดำทนุเบด็ำเสร็จ

รายไดำ้

รายไดำ้จากการข้ายอสังหาริมทรัพย์

รายไดำ้อ่�น

รวมรายไดำ้

กำาไรก่อนติ้นทุนทางการเงินและค่าใชื่้จ่าย

ติ้นทุนทางการเงิน

กำาไรก่อนค่าใชื่้จ่ายภาษั่เงินไดำ้

ค่าใชื่้จ่ายภาษั่เงินไดำ้

ค่าใชื่้จ่าย

ติ้นทุนข้ายอสังหาริมทรัพย์

ค่าใชื่้จ่ายในการข้าย

ค่าใชื่้จ่ายในการบริหาร

รวมค่าใชื่้จ่าย

กำาไรข้าดำทุนเบ็ดำเสร็จอ่�น

ผูลกำาไรจากการประมาณการติามหลัก

กำาไรเบ็ดำเสร็จอ่�น

กำาไรเบ็ดำเสร็จรวม

กำาไรสุทธิ

งบการเงินสำาหรับงวดำปี

31 ธันวาคม 2562(1)

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาทร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ

31 ธันวาคม 2563(1) 31 ธันวาคม 2564(2)

427.19

2.58

429.77

(261.50)

(39.23)

(84.65)

44.39

(1.95)

42.44

(10.94)

31.51

1.22

1.22

32.72

-

0.28

7.61

3.09

3.09

136.80

-

0.36

15.78

0.58

0.58

215.67

-

0.05

18.48

10.33

(0.45)

9.88

(2.54)

7.33 

177.70

(10.69)

167.01

(33.30)

133.71

20.50

(1.23)

19.27

(3.84)

15.42

(2.43)

268.86

(53.77)

215.09

23.25

(0.21)

23.04

(4.61)

18.43

(60.85)

(9.13)

(91.90)

(538.77)

(58.52)

(91.90)

(62.15)

(6.75)

(10.60)

(710.95)

(89.73)

(95.02)

(60.92)

(7.69)

(8.14)

99.40

0.60

100.00

865.01

1.88

866.88

99.78

0.22

100.00

1,164.82

2.17

1,166.99

99.81

0.19

100.00

งบแสดำงกำาไรข้าดำทุนเบ็ดำเสร็จ

(385.38) (89.67) (689.18) (79.50) (895.70) (76.75)

คณิติศาสติร์ประกันภัย

ภาษั่เงินไดำ้
271.29

หมายเหตุุ : (1) อ�างอิงจากิงบกิารีเงินขึ้องบริีษัท่ฯ ส่ำาหุ้รัีบงวดีปีีส่ิ �นส่ด้ีวนัที่� 31 ธุ์นัวาคม 2563 ซ้�งผู้า่นกิารีตัรีวจส่อบโดียบริีษัท่ ส่ำานกัิงาน อีวาย จำากิดัี
                    (2)  อ�างอิงจากิงบกิารีเงินขึ้องบริีษัท่ฯ ส่ำาหุ้รัีบงวดีปีีส่ิ �นส่ด้ีวนัที่� 31 ธุ์นัวาคม 2564 ซ้�งผู้า่นกิารีตัรีวจส่อบโดียบริีษัท่ ส่ำานกัิงาน อีวาย จำากิดัี
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3) งบแสดำงกระแสเงินสดำ

กระแสเงินสดำจากกิจกรรมดำำาเนินงาน

กำาไรก่อนภาษั่

รายการปรับกระทบยอดำกำาไรก่อนภาษั่เป็น
เงินสดำรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำำาเนินงาน

ค่าเส่�อมราคาและค่าติัดำจำาหน่าย

กำาไรจากการจำาหน่ายอุปกรณ์

ข้าดำทุนจากการติัดำจำาหน่ายอุปกรณ์

สำารองผูลประโยชื่น์ระยะยาวข้องพนักงาน

รายจ่ายโดำยใชื่้หุ้นเป็นเกณฑ์์

กำาไรจากการจำาหน่ายเงินลงทุนใน
หลักทรัพย์เผู่�อข้าย

ดำอกเบ่�ยรับ

ติ้นทุนทางการเงิน

สินทรัพย์ดำำาเนินงาน (เพิ�มข้ึ�น) ลดำลง

ลูกหน่�อ่�น

ติ้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

เงินมัดำจำาค่าวัสดำุก่อสร้าง

เงินมัดำจำาค่าซั่�อท่�ดำิน

สินทรัพย์หมุนเว่ยนอ่�น

สินทรัพย์ไม่หมุนเว่ยนอ่�น

หน่�สินดำำาเนินงานเพิ�มข้ึ�น (ลดำลง)

เจ้าหน่�การค้าและเจ้าหน่�อ่�น

เงินประกันผูลงานการก่อสร้าง

เงินมัดำจำาและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า

เงินสดำจาก (ใชื่้ไปใน) กิจกรรมดำำาเนินงาน

เงินสดำรับจากดำอกเบ่�ย

จ่ายภาษั่เงินไดำ้

เงินสดำจาก (ใชื่้ไปใน) กิจกรรมดำำาเนินงาน

ติ้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
เพ่�อข้ายลดำลงจากการโอนเป็นติ้นทุนข้าย
อสังหาริมทรัพย์

กำาไรจากการดำำาเนินงานก่อนการ
เปล่�ยนแปลงในสินทรัพย์และหน่�สิน
ดำำาเนินงาน

งบการเงินสำาหรับงวดำปี

31 ธันวาคม 2562(1)

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

31 ธันวาคม 2563(2) 31 ธันวาคม 2564(2)

42.44

261.50

5.04
-

0.00

1.99

12.91

-

(0.08)

1.95

325.75

(0.04)

(1,049.34)

(1.73)

97.81

(0.40)

0.05

12.43

3.16

0.02

(612.29)

0.08

(31.06)

(643.28)

538.77

5.03

(0.39)

0.00

2.20

-

-

(0.05)

10.69

723.26

(0.08)

(360.91)

2.01

(5.70)

(0.48)

0.14

4.84

2.93

21.78

387.79

0.05

(15.68)

372.16

710.95

4.97

(0.31)

0.00

2.22

-

-

(0.02)

2.43

989.10

(0.11)

(406.44)

(1.35)

(62.19)

(0.21)

00.4

29.46

2.28

(6.12)

544.46

0.02

(46.35)

498.13

167.01 268.86

งบแสดำงกระแสเงินสดำ
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หมายเหตุุ : (1) อ�างอิงจากิงบกิารีเงินขึ้องบริีษัท่ฯ ส่ำาหุ้รัีบงวดีปีีส่ิ �นส่ด้ีวนัที่� 31 ธุ์นัวาคม 2562 ซ้�งจดัีท่ำาโดียฝ่ายบริีหุ้ารี                   
                    (2)  อ�างอิงจากิงบกิารีเงินขึ้องบริีษัท่ฯ ส่ำาหุ้รัีบงวดีปีีส่ิ �นส่ด้ีวนัที่� 31 ธุ์นัวาคม 2564 ซ้�งผู้า่นกิารีตัรีวจส่อบโดียบริีษัท่ ส่ำานกัิงาน อีวาย จำากิดัี

กระแสเงินสดำจากกิจกรรมลงทุน

เงินรับจากการจำาหน่ายเงินลงทุนในหลัก
ทรัพย์เผู่�อข้าย

ซั่�อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผู่�อข้าย

เงินฝึากธนาคารท่�ม่ภาระคำ�าประกัน
(เพิ�มข้ึ�น) ลดำลง

ซั่�ออุปกรณ์

ซั่�อสินทรัพย์ไม่ม่ติัวติน

เงินสดำรับจากการจำาหน่ายอุปกรณ์

เงินสดำสุทธิใชื่้ไปในกิจกรรมลงทุน

กระแสเงินสดำจากกิจกรรมจัดำหาเงิน

เงินเบิกเกินบัญชื่่ธนาคารเพิ�มข้ึ�น (ลดำลง)

เงินสดำรับจากเงินกู้ย่มระยะยาวจากสถาบันการ
เงิน

ชื่ำาระคน่เงินกูย่้มระยะยาวจากสถาบันการเงิน

ชื่ำาระคน่เงินติน้ข้องหน่�สนิติามสญัญาเชื่า่

จา่ยดำอกเบ่�ยและคา่ธรรมเนย่มทางการเงิน

เงนิสดำรบัจากการเพิ�มทนุ

เงนิปนัผูลจา่ย

เงนิสดำสทุธจิาก (ใชื่ไ้ปใน) กจิกรรมจัดำหาเงิน

เงนิสดำและรายการเท่ยบเท่าเงินสดำลดำลงสุทธิ

เงนิสดำและรายการเทย่บเทา่เงนิสดำติน้งวดำ

เงินสดำและรายการเท่ยบเท่าเงินสดำปลายงวดำ

งบการเงินสำาหรับงวดำปี

31 ธันวาคม 2562(1)

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

31 ธันวาคม 2563(2) 31 ธันวาคม 2564(2)

-

-

(3.18)

(5.57)

(0.44)

-

(9.19)

0.06

832.30

(195.95)

(1.57)

(26.23)

168.00

(168.00)

608.60

(43.87)

77.83

33.97

-

-

0.81

(1.62)

(0.02)

0.38

(0.45)

(0.06)

439.21

(792.56)

(1.97)

(26.60)

-

(16.80)

(398.78)

(27.08)

33.97

6.89

-

-

(1.15)

(1.08)

(0.22)

0.32

(2.13)

-

390.70

(735.70)

(2.14)

(9.05)

-

(40.32)

(396.51)

99.49

6.89

106.38

งบแสดำงกระแสเงินสดำ
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หมายเหตุุ : 1. เนื�องจากิบริีษัท่ฯ ไมมี่ลก้ิหุ้นี �กิารีค�าจากิกิารีขึ้ายอส่งัหุ้าริีมท่รัีพย� จง้ไมส่่ามารีถืคำานวณ์รีะยะเวลาเก็ิบหุ้นี �เฉลี�ยไดี�   
                    2. อตััรีาผู้ลตัอบแท่นจากิส่นิท่รัีพย�ถืาวรีส่ง้เนื�องจากิ บริีษัท่ฯ มีส่นิท่รัีพย�ถืาวรีในส่ว่นขึ้องอาคารีและอป้ีกิรีณ์� และส่นิท่รัีพย�ไมมี่ตัวัตันตัำ�า

อัติราส่วนสภาพคล่อง

อัติราส่วนสภาพคล่อง

อัติราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว

อัติราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสดำ

อัติราส่วนหมุนเว่ยนลูกหน่�การค้า(1)

ระยะเวลาเก็บหน่�เฉล่�ย(1)

อัติราหมุนเว่ยนสินค้าคงเหล่อ

ระยะเวลาข้ายสินค้าเฉล่�ย

อัติราหมุนเว่ยนเจ้าหน่�

ระยะเวลาชื่ำาระหน่�

วงจรเงินสดำ

อัติราส่วนความสามารถในการทำากำาไร

อัติรากำาไรข้ั�นติ้น

อัติรากำาไรจากการดำำาเนินงาน

อัติรากำาไรอ่�น

อัติราส่วนเงินสดำติ่อการทำากำาไร

อัติรากำาไรสุทธิ

อัติราผูลติอบแทนผูู้ถ่อหุ้น

อัติราส่วนแสดำงประสิทธิภาพในการดำำาเนินงาน

อัติราผูลติอบแทนจากสินทรัพย์

อัติราผูลติอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร(2)

อัติราการหมุนข้องสินทรัพย์

อัติราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน

อัติราส่วนหน่�สินติ่อส่วนข้องผูู้ถ่อหุ้น

อัติราส่วนหน่�สินท่�ม่ภาระดำอกเบ่�ยติ่อส่วนข้อง
ผูู้ถ่อหุ้น

อัติราส่วนความสามารถในการจ่ายดำอกเบ่�ย

อัติราส่วนความสามารถชื่ำาระภาระผููกพัน
ทางการเงิน

อัติราการจ่ายเงินปันผูล

งบการเงินสำาหรับงวดำปีสิ�นสุดำวันท่� 31 ธันวาคม 2564

เท่่า

เท่่า

เท่่า

เท่่า

วัน

เท่่า

วัน

เท่่า

วัน

วัน

%

%

%

%

%

%

%

%

เท่่า

เท่่า

เท่่า

เท่่า

เท่่า

%

4.18

0.08

N/A

N/A

N/A

0.16

2,195.22

4.66

77.28

2,117.94
 

38.79

9.79

0.60

N/A

7.33

2.52
 

1.82

255.12

0.25

 

0.62

0.55

25.33

25.33

140.16

4.12

0.02

0.79

N/A

N/A

0.28

1,282.75

8.53

42.19

1,240.56

 

37.72

20.33

0.22

211.66

15.42

10.02

 

6.77

1,107.81

0.44

 

0.35

0.25

17.10

0.43

53.32

10.34

0.65

1.61

N/A

N/A

0.42

856.33

8.85

40.66

815.67

38.96

23.10

0.19

185.09

18.43

14.52

11.82

1,840.48

0.64

0.12

0.00

113.83

0.84

30.15

หน่วย
2562 2563 2564
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4.2 การวิเคราะห์และคำาอธุิบาย์ของ
ฝ่่าย์จัดำการ
4.2.1 ภาพรวมการดำำาเนินงานท่�ผู่านมา
 บริีษัท่ฯ ก่ิอตัั �งเมื�อวนัที่� 18 พฤษภาคม 2532 ปีรีะกิอบ

ธุ์้รีกิิจอส่ังหุ้าริีมท่รัีพย�แนวรีาบเพื�อขึ้าย โดียเริี�มตั� นจากิกิารี

พัฒนาโครีงกิารีปีรีะเภท่รีีส่อรี�ท่ ที่�จังหุ้วัดีกิาญจนบ้รีี ภายใตั�

ชืี�อโครีงกิารี “บ�านป่ีาริีมธุ์ารี” และในเวลาตัอ่มาไดี�เลง็เห็ุ้นโอกิาส่

และความตั�องกิารีซื �อบ�านขึ้องลก้ิค�าในจงัหุ้วดัีรีะยอง จ้งมีกิารี

พฒันาโครีงกิารีบ�านจดัีส่รีรีปีรีะเภท่บ�านเดีี�ยว ที่�จงัหุ้วดัีรีะยอง 

ภายใตั� ชืี�อโครีงกิารี “บ�านลมท่ะเล” และตัั �งแตั่ปีี 2545 เป็ีนตั�น

มา บริีษัท่ฯ ไดี� เริี�มพัฒนาอส่ังหุ้าริีมท่รัีพย�ปีรีะเภท่ที่�อย้่อาศัย

แนวรีาบเพื�อขึ้ายในบริีเวณ์กิร้ีงเท่พฯ และปีริีมณ์ฑ์ล ภายใตั� ชืี�อ 

“บ�านพฒันากิารี” “The Exclusive” “Cordiz” “The Glamor” 

และ “Cher” โดียบริีษัท่ฯ ดีำาเนินธุ์้รีกิิจภายใตั�แนวคิดี กิารีส่รี� าง

บ�านที่�มีคณ้์ภาพดีีที่�ส่ด้ีส่ำาหุ้รัีบลก้ิค�าแตั่ละกิล้ม่ ในรีาคาที่�เหุ้มาะ

ส่ม โดียใหุ้�ความส่ำาคญักิบักิารีส่รี� างส่รีรีค�ผู้ลงานคณ้์ภาพในท่ก้ิ

ขึ้ั �นตัอน มีกิารีวางรีากิฐานนิตัิบ้คคลหุ้ม้่บ�านใหุ้�แก่ิลก้ิบ�าน และ

มีบริีกิารีหุ้ลังกิารีขึ้ายเพื�ออำานวยความส่ะดีวกิใหุ้� แก่ิล้กิบ� าน 

จากิแนวคิดีดีังกิล่าว ส่่งผู้ลใหุ้�บริีษัท่ฯ ปีรีะส่บความส่ำาเร็ีจใน

ธุ์้รีกิิจอส่งัหุ้าริีมท่รัีพย�มานานกิว่า 30 ปีี มีความน่าเชืี�อถืือ มีผู้ล

ปีรีะกิอบกิารีส่มำ�าเส่มอ และมีกิารีบริีหุ้ารีบ�านซ้�งเป็ีนส่ินค�าคง

เหุ้ลือเป็ีนอย่างดีี จ้งส่ามารีถืขึ้ายบ�านและปิีดีโครีงกิารีที่�ผู้่าน

มาไดี�ครีบท่ั �งหุ้มดี โดียโครีงกิารีอส่ังหุ้าริีมท่รัีพย�ในอดีีตัจนถื้ง

ปัีจจบ้นัที่�บริีษัท่ฯ ไดี�พฒันามีรีายละเอียดีดีงันี �

รายการ สถานะ ท่�ติั�ง ชื่่วงเวลาท่�เปิดำ
ข้ายโครงการ

ปีท่�ปิดำ
โครงการ

บ้านป่าริมธาร

บ้านลมทะเล 1

บ้านลมทะเล 2

บ้านพัฒนาการ

The Exclusive พัฒนาการ 32

The Exclusive อ่อนนุชื่ 1

The Exclusive สวนหลวง ร.9

The Exclusive อ่อนนุชื่ 2

The Exclusive นวลจันทร์-รามอินทรา

The Exclusive พัฒนาการ-เอกมัย-ทองหล่อ

The Exclusive แคราย-งามวงศ์วาน

The Exclusive สาทร-กัลปพฤกษั์

The Exclusive แจ้งวัฒนะ-ติิวานนท์

The Exclusive วงแหวน-รามอินทรา

The Exclusive รัชื่ดำา-วงศ์สว่าง

Cordiz at Udomsuk

Cher วงแหวน-สาทร

Cher วัชื่รพล

The Glamor

Cher งามวงศ์วาน-ประชื่าชื่่�น

Cher สุข้สวัสดำิ�-พุทธบูชื่า

Cher บางขุ้นนนท์

โครีงกิารีในอดีีตั

โครีงกิารีในอดีีตั

โครีงกิารีในอดีีตั

โครีงกิารีในอดีีตั

โครีงกิารีในอดีีตั

โครีงกิารีในอดีีตั

โครีงกิารีในอดีีตั

โครีงกิารีในอดีีตั

โครีงกิารีในอดีีตั

โครีงกิารีในอดีีตั

โครีงกิารีในอดีีตั

โครีงกิารีในอดีีตั

โครีงกิารีในอดีีตั

โครีงกิารีในอดีีตั

โครีงกิารีในอดีีตั

โครีงกิารีปัีจจบ้นั

โครีงกิารีปัีจจบ้นั

โครีงกิารีปัีจจบ้นั

โครีงกิารีปัีจจบ้นั

โครีงกิารีปัีจจบ้นั

โครีงกิารีปัีจจบ้นั

โครีงกิารีปัีจจบ้นั

จงัหุ้วดัีกิาญจนบรี้ี

จงัหุ้วดัีรีะยอง

จงัหุ้วดัีรีะยอง

กิร้ีงเท่พฯ

กิร้ีงเท่พฯ

กิร้ีงเท่พฯ

กิร้ีงเท่พฯ

กิร้ีงเท่พฯ

กิร้ีงเท่พฯ

กิร้ีงเท่พฯ

กิร้ีงเท่พฯ

กิร้ีงเท่พฯ

กิร้ีงเท่พฯ

กิร้ีงเท่พฯ

กิร้ีงเท่พฯ

กิร้ีงเท่พฯ

กิร้ีงเท่พฯ

กิร้ีงเท่พฯ

กิร้ีงเท่พฯ

กิร้ีงเท่พฯ

กิร้ีงเท่พฯ

กิร้ีงเท่พฯ

2543

2545

2546

2546

2549

2551

2553

2554

2555

2557

2557

2558

2561

2562

2563

ปัีจจบ้นั

ปัีจจบ้นั

ปัีจจบ้นั

ปัีจจบ้นั

ปัีจจบ้นั

ปัีจจบ้นั

ปัีจจบ้นั

ปีี 2532

ปีี 2542

ปีี 2544

ปีี 2545

ปีี 2547

ปีี 2549

ปีี 2551

ปีี 2552

ปีี 2553

ปีี 2554

ปีี 2555

ปีี 2556

ปีี 2557

ปีี 2558

ปีี 2561

ปีี 2562

ปีี 2562

ปีี 2562

ปีี 2563

ปีี 2563

ปีี 2563

ไตัรีมาส่ 3 ปีี 2564
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 โดียบริีษัท่ฯ รัีบร้ี� รีายไดี�จากิกิารีขึ้ายอส่ังหุ้าริีมท่รัีพย�

เมื�อมีกิารีโอนกิรีรีมส่ิท่ธิุ์ในที่�ดีินและบ�านใหุ้�แก่ิลก้ิค�า และจะบนั

ท่้กิรีายไดี� จากิกิารีขึ้ายอส่ังหุ้าริีมท่รัีพย�เท่่ากิับรีาคาขึ้ายหุ้ักิ

ดี�วยค่าใชี�จ่ายขึ้องแถืมที่�บริีษัท่ฯ จ่ายแท่นใหุ้�แก่ิล้กิค�า เชี่น ค่า

ธุ์รีรีมเนียมกิารีโอนกิรีรีมส่ิท่ธิุ์� ค่าส่่วนกิลาง เป็ีนตั�น โดียรีาย

ไดี�จากิกิารีขึ้ายอส่ังหุ้าริีมท่รัีพย�ส่ำาหุ้รัีบงวดีปีี 2562 – 2564 

ขึ้องบริีษัท่ฯ เท่่ากิับ 427.19 ล�านบาท่ 865.01 ล�านบาท่ และ 

1,164.82 ล�านบาท่ โดียคิดีเป็ีนส่ดัีส่่วน รี� อยละ 99.40 รี� อยละ 

99.78 และรี� อยละ 99.81  ขึ้องรีายไดี� รีวม ตัามลำาดีับ 

 รีายไดี� จากิกิารีขึ้ายอส่ังหุ้าริีมท่รัีพย�ในงวดีปีีส่ิ �นส่้ดี

วันที่� 31 ธุ์ันวาคม 2563 เพิ�มขึ้้ �น 437.81 ล�านบาท่ หุ้รืีอคิดี

เป็ีนรี� อยละ 102.49 จากิงวดีปีีส่ิ �นส่้ดีวันที่� 31 ธุ์ันวาคม 2562 

โดียมีส่าเหุ้ตั้หุ้ลักิมาจากิกิารีเริี�มเปิีดีขึ้ายบ� านโครีงกิารีใหุ้ม่ 

คือ Cher งามวงศ�วาน – ปีรีะชีาชืี�น ซ้�งเริี�มเปิีดีขึ้ายในเดืีอน

ส่ิงหุ้าคม 2563 รีวมถื้งกิารีมียอดีโอนกิรีรีมส่ิท่ธิุ์�โครีงกิารีอื�นๆ 

เพิ�มมากิขึ้้ �น ไดี�แก่ิ โครีงกิารี Cordiz อ้ดีมส่้ขึ้ โครีงกิารี Cher 

วงแหุ้วน – ส่าท่รี โครีงกิารี Cher วัชีรีพล รีวมถื้งโครีงกิารี 

The Glamor ซ้�งเป็ีนโครีงกิารีที่�มีรีาคาขึ้ายค่อนขึ้�างส่้ง

 รีายไดี� จากิกิารีขึ้ายอส่ังหุ้าริีมท่รัีพย�ในงวดีปีีส่ิ �นส่้ดี

วันที่� 31 ธุ์ันวาคม 2564 เพิ�มขึ้้ �น 299.81 ล�านบาท่ หุ้รืีอคิดี

เป็ีนรี� อยละ 34.66 จากิงวดีปีีส่ิ �นส่้ดีวันที่� 31 ธุ์ันวาคม 2563 

โดียมีส่าเหุ้ตั้หุ้ลักิมาจากิกิารีเริี�มเปิีดีขึ้ายบ� านโครีงกิารีใหุ้ม่ 

คือ โครีงกิารี Cher งามวงศ�วาน – ปีรีะชีาชืี�น ซ้�งเริี�มเปิีดีขึ้าย

ในเดืีอนส่ิงหุ้าคม 2563 และเริี�มมีกิารีโอนกิรีรีมส่ิท่ธิุ์�ในเดืีอน

กินัยายน 2563 โครีงกิารี Cher ส่ข้ึ้ส่วสั่ดีิ� – พท้่ธุ์บ้ชีา ซ้�งเริี�มเปิีดี

ขึ้ายในเดืีอนพฤศจิกิายน 2563 และเริี�มมีกิารีโอนกิรีรีมส่ิท่ธิุ์�ใน

เดืีอนมีนาคม 2564 และโครีงกิารี Cher บางขึ้้นนนท่� ซ้�งเริี�ม

เปิีดีขึ้ายในเดืีอนส่ิงหุ้าคม 2564 และเริี�มมีกิารีโอนกิรีรีมส่ิท่ธิุ์�

ในเดืีอนธุ์ันวาคม 2564 

กิำาไรีส่้ท่ธิุ์ส่ำาหุ้รัีบงวดีปีี 2562 – 2564 ขึ้องบริีษัท่ฯ เท่่ากิับ 

31.51 ล� านบาท่ 133.71 ล� านบาท่ และ 215.09 ล� านบาท่ 

และมีอัตัรีากิำาไรีส่้ท่ธิุ์ เท่่ากิับรี� อยละ 7.33 รี� อยละ 15.42 และ 

18.43 ตัามลำาดีับ 

 กิำาไรีส่ท้่ธิุ์ในงวดีปีีส่ิ �นส่ด้ีวนัที่� 31 ธุ์ันวาคม 2563 เพิ�ม

ขึ้้ �น 102.21 ล�านบาท่ หุ้รืีอคิดีเป็ีนรี� อยละ 324.40 จากิงวดีปีี

ส่ิ �นส่้ดีวันที่� 31 ธุ์ันวาคม 2562 โดียมีส่าเหุ้ตั้หุ้ลกัิมาจากิรีายไดี�

จากิกิารีขึ้ายอส่ังหุ้าริีมท่รัีพย�เพิ�มมากิขึ้้ �น

 กิำาไรีส่้ท่ธิุ์ในงวดีปีีส่ิ �นส่้ดีวันที่�  31 ธุ์ันวาคม 2564 

เพิ�มขึ้้ �น 81.38 ล�านบาท่ หุ้รืีอคิดีเป็ีนรี� อยละ 60.86 จากิงวดี

ปีีส่ิ �นส่้ดีวันที่� 31 ธุ์ันวาคม 2563 โดียมีส่าเหุ้ตั้หุ้ลักิมาจากิกิารี

เพิ�มขึ้้ �นขึ้องรีายไดี�จากิกิารีขึ้ายอส่งัหุ้าริีมท่รัีพย�จากิกิารีเปิีดีตัวั

โครีงกิารีใหุ้ม่ ไดี�แก่ิ โครีงกิารี Cher งามวงศ�วาน – ปีรีะชีาชืี�น 

(เริี�มโอนกิรีรีมส่ิท่ธิุ์�ตัั �งแตั่เดืีอนกิันยายน 2563) โครีงกิารี Cher 

ส่้ขึ้ส่วัส่ดีิ� – พ้ท่ธุ์บ้ชีา (เริี�มโอนกิรีรีมส่ิท่ธิุ์�ตัั �งแตั่เดืีอนมีนาคม 

2564) และโครีงกิารี Cher บางขึ้้นนนท่� (เริี�มโอนกิรีรีมส่ิท่ธิุ์�

ตัั �งแตั่เดืีอนธุ์ันวาคม 2564) และกิารีเพิ�มขึ้้ �นขึ้องอัตัรีากิำาไรี

ส่ท้่ธิุ์ เนื�องจากิโครีงกิารี Cher งามวงศ�วาน - ปีรีะชีาชืี�น ซ้�งเป็ีน

โครีงกิารีที่�ตัั �งอย้่ในท่ำาเลที่�ตัรีงกิับความตั�องกิารีซื �อที่�อย้่อาศัย

ในตัลาดี ท่ำาใหุ้�บริีษัท่ฯ ส่ามารีถืตัั �งรีาคาขึ้ายขึ้องโครีงกิารีใหุ้�

ส่อดีคล�องกิับความตั�องกิารีซื �อและกิำาลงัซื �อขึ้องกิล้่มเปี�าหุ้มาย

ไดี� เป็ีนอย่างดีี 

รายไดำ้รวม

รายไดำ้จากการข้ายอสังหาริมทรัพย์

กำาไรข้ั�นติ้น

กำาไรก่อนติ้นทุนทางการเงินและค่าใชื่้จ่าย
ภาษั่เงินไดำ้

กำาไรสุทธิ

งวดำปีสิ�นสุดำวันท่� 31 ธันวาคม

2562

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาทร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ

2563 2564

429.77

427.19

165.69

44.39

31.51

100.00

99.40

38.79

10.33

7.33

866.88

865.01

326.24

177.70

133.71

100.00

99.78

37.72

20.50

15.42

1,166.99

1,164.82

453.87

271.29

215.09

100.00

99.81

38.96

23.25

18.43

รายการ
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กิารีโอนกิรีรีมส่ทิ่ธิุ์� คา่ส่ว่นกิลาง เป็ีนตั�น โดียรีายไดี�จากิกิารีขึ้าย

อส่งัหุ้าริีมท่รัีพย�ในงวดีปีีส่ิ �นส่ด้ีวนัที่� 31 ธุ์นัวาคม 2562 วนัที่� 31 

ธุ์นัวาคม 2563 และวนัที่� 31 ธุ์นัวาคม 2564 เท่า่กิบั 427.19 ล�าน

บาท่ 865.01 ล�านบาท่ และ 1,164.82 ล�านบาท่ ตัามลำาดีบั โดีย

ส่ามารีถืแบง่รีายไดี�จากิกิารีขึ้ายอส่งัหุ้าริีมท่รัีพย�ตัามโครีงกิารีไดี�

ดีงันี �

4.2.2 การวิเคราะห์ผูลการดำำาเนินงาน
1) รายไดำ้จากการข้ายอสังริมทรัพย์
 บริีษัท่ฯ รัีบร้ี� รีายไดี�จากิกิารีขึ้ายอส่งัหุ้าริีมท่รัีพย�เมื�อ

มีกิารีโอนกิรีรีมสิ่ท่ธิุ์�ในที่�ดีินและบ�านใหุ้�แก่ิลก้ิค�า และจะบนัท่้กิ

รีายไดี�จากิกิารีขึ้ายอส่งัหุ้าริีมท่รัีพย�เท่า่กิบัรีาคาขึ้ายหุ้กัิดี�วยคา่ใชี�

จ่ายขึ้องแถืมที่�บริีษัท่ฯ จ่ายแท่นใหุ้�แก่ิลก้ิค�า เชี่น ค่าธุ์รีรีมเนียม

รายไดำ้จากการข้ายอสังหาริมทรัพย์

The Exclusive วงแหวน - รามอินทรา

The Exclusive แจ้งวัฒนะ - ติิวานนท์

The Exclusive รัชื่ดำา - วงศ์สว่าง

Cordiz อุดำมสุข้

Cher วงแหวน - สาทร

Cher วัชื่รพล

Cher งามวงศ์วาน - ประชื่าชื่่�น

The Glamor

Cher สุข้สวัสดำิ� - พุทธบูชื่า

Cher บางขุ้นนนท์

บ้านป่าริมธาร

รวม

หัก: ค่าใชื่้จ่ายข้องแถม

สุทธิ

งบการเงินสำาหรับงวดำปีสิ�นสุดำวันท่�

31 ธันวาคม 2562

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาทร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ

31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2564

 

43.19

53.68

184.10

65.16

80.82

10.96

-

-

-

-

-

437.91

(10.71)

427.19

 

10.11

12.57

43.10

15.25

18.92

2.57

-

-

-

-

-

102.51

(2.51)

100.00

 

-

-

9.69

297.13

278.89

129.97

80.67

81.95

-

-

3.91

882.22

(17.21)

 

-

-

1.12

34.35

32.24

15.03

9.33

9.47

-

-

0.45

101.99

(1.99)

100.00

-

-

-

190.91

169.06

113.46

442.39

114.27

147.54

9.49

-

1,187.12

(22.30)

1,164.82

-

-

-

16.39

14.51

9.74

37.98

9.81

12.67

0.81

-

101.91

(1.91)

100.00

 รีายไดี�จากิกิารีขึ้ายอส่งัหุ้าริีมท่รัีพย�ในงวดีปีีส่ิ �นส่ด้ีวนัที่� 

31 ธุ์นัวาคม 2563 เพิ�มขึ้้ �น 437.81 ล�านบาท่ หุ้รืีอคิดีเป็ีนรี� อยละ 

102.49 จากิงวดีปีีส่ิ �นส่ด้ีวนัที่� 31 ธุ์นัวาคม 2562 โดียมีส่าเหุ้ตัหุ้้ลกัิ

มาจากิกิารีเริี�มเปิีดีขึ้ายบ�านโครีงกิารีใหุ้ม่ คือ Cher งามวงศ�วาน 

– ปีรีะชีาชืี�น ซ้�งเริี�มเปิีดีขึ้ายในเดืีอนส่ิงหุ้าคม 2563 รีวมถื้งกิารี

มียอดีโอนกิรีรีมส่ิท่ธิุ์�โครีงกิารีอื�นๆ เพิ�มมากิขึ้้ �น ไดี�แก่ิ โครีงกิารี 

Cordiz อด้ีมส่ข้ึ้ โครีงกิารี Cher วงแหุ้วน – ส่าท่รี โครีงกิารี Cher 

วชัีรีพล รีวมถื้งโครีงกิารี The Glamor ซ้�งเป็ีนโครีงกิารีที่�มีรีาคา

ขึ้ายคอ่นขึ้�างส่ง้

 รีายไดี� จากิกิารีขึ้ายอส่ังหุ้าริีมท่รัีพย�ในงวดีปีีส่ิ �นส่้ดี

วันที่� 31 ธุ์ันวาคม 2564 เพิ�มขึ้้ �น 299.81 ล�านบาท่ หุ้รืีอคิดี

เป็ีนรี� อยละ 34.66 จากิงวดีปีีส่ิ �นส่้ดีวันที่� 31 ธุ์ันวาคม 2563 

โดียมีส่าเหุ้ตั้หุ้ลักิมาจากิกิารีเริี�มเปิีดีขึ้ายบ� านโครีงกิารีใหุ้ม่ 

คือ โครีงกิารี Cher งามวงศ�วาน – ปีรีะชีาชืี�น ซ้�งเริี�มเปิีดีขึ้าย

ในเดืีอนส่ิงหุ้าคม 2563 และเริี�มมีกิารีโอนกิรีรีมสิ่ท่ธิุ์�ในเดืีอน

กิันยายน 2563 โครีงกิารี Cher ส่้ขึ้ส่วสั่ดีิ� – พ้ท่ธุ์บ้ชีา ซ้�งเริี�ม

เปิีดีขึ้ายในเดืีอนพฤศจิกิายน 2563 และเริี�มมีกิารีโอนกิรีรีมส่ิท่ธิุ์�

ในเดืีอนมีนาคม 2564 และโครีงกิารี Cher บางขึ้้นนนท่� ซ้�งเริี�ม

865.01
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เปิีดีขึ้ายในเดืีอนส่ิงหุ้าคม 2564 และเริี�มมีกิารีโอนกิรีรีมส่ิท่ธิุ์�ใน

เดืีอนธุ์นัวาคม 2564 

2) ต้ินทุนข้ายอสังหาริมทรัพย์
 ตั�นท่้นขึ้ายอส่งัหุ้าริีมท่รัีพย� ปีรีะกิอบดี�วย (1) ตั�นท่้น

ค่าที่�ดีิน ซ้�งบริีษัท่ฯ มีกิารีซื �อที่�ดีินเพื�อพฒันาเป็ีนโครีงกิารีบ�าน

จัดีส่รีรี (2) ตั�นท่้นค่าพฒันาส่าธุ์ารีณ์้ปีโภค ไดี�แก่ิ ตั�นท่้นวสั่ดี้

ก่ิอส่รี� างและตั�นท่้นผู้้� รัีบเหุ้มา ซ้�งบริีษัท่ฯ จัดีซื �อและจัดีจ�างมา

เพื�อพัฒนาส่าธุ์ารีณ์้ปีโภคและพื �นที่�ส่่วนกิลางขึ้องโครีงกิารี 

เชี่น ถืนน ท่่อปีรีะปีา รัี �วกิั �นโครีงกิารี ซ้�มปีรีะตั้ ปี�อมยาม อาคารี

นิตัิบ้คคล พื �นที่�ส่วนและส่ิ�งอำานวยความส่ะดีวกิส่่วนกิลาง 

เป็ีนตั� น และ (3) ตั� นท่้นค่าก่ิอส่รี� างบ� าน ไดี� แก่ิ ตั� นท่้นวัส่ดี้

ก่ิอส่รี� างและตั�นท่้นผู้้� รัีบเหุ้มา ซ้�งบริีษัท่ฯ จัดีซื �อและจัดีจ�างมา

เพื�อก่ิอส่รี� างบ�าน และ (4) ตั�นท่้นท่างกิารีเงิน คือ ตั�นท่้นกิารีกิ้�

ยืมที่�ส่ามารีถืบนัท่้กิรีวมเป็ีนตั�นท่น้โครีงกิารีไดี� 

 ท่ั �งนี � ในชีว่งรีะหุ้วา่งกิารีพฒันาโครีงกิารี บริีษัท่ฯ จะบนั

ท่ก้ิตั�นท่น้ที่�เกิิดีขึ้้ �นจริีง ท่ั �งตั�นท่น้ที่�ดีนิ ตั�นท่น้พฒันาส่าธุ์ารีณ์ป้ีโภค 

ตั�นท่น้บ�าน และตั�นท่น้ท่างกิารีเงิน เป็ีนรีายกิารีตั�นท่น้โครีงกิารี

พฒันาอส่งัหุ้าริีมท่รัีพย�เพื�อขึ้าย ซ้�งแส่ดีงในงบแส่ดีงฐานะกิารี

เงิน โดียเมื�อมีกิารีโอนกิรีรีมส่ทิ่ธิุ์�บ�านใหุ้�แก่ิลก้ิค�าแล�วเส่ร็ีจ บริีษัท่ฯ 

จะรัีบร้ี� ตั�นท่น้ดีงักิล่าวเป็ีนตั�นท่น้ขึ้ายอส่งัหุ้าริีมท่รัีพย� พรี� อมกิบั

บันท่้กิรีายไดี�จากิกิารีขึ้ายอส่ังหุ้าริีมท่รัีพย�ในงบกิำาไรีขึ้าดีท่้น

เบ็ดีเส่ร็ีจ 

 ตั�นท่้นขึ้ายอส่ังหุ้าริีมท่รัีพย�ในงวดีปีีส่ิ �นส่้ดีวันที่� 31 

ธุ์นัวาคม 2562 วนัที่� 31 ธุ์นัวาคม 2563 และวนัที่� 31 ธุ์นัวาคม 

2564 เท่่ากิบั 261.50 ล�านบาท่ 538.77 ล�านบาท่ และ 710.95 

ล�านบาท่ ตัามลำาดีบั โดียมีรีายละเอียดีดีงันี �

ติ้นทุนค่าท่�ดำิน

ติ้นทุนค่าพัฒนาสาธารณูปโภค

ติ้นทุนค่าก่อสร้างบ้าน

ติ้นทุนทางการเงิน(1)

รวม

งบการเงินสำาหรับงวดำปีสิ�นสุดำวันท่�

2562

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาทร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ

2563 2564

124.52

16.73

120.25

-

261.50

47.62

6.40

45.98

-

100.00

272.43

41.71

224.63

-

538.77

50.57

7.74

41.69

-

100.00

343.10

56.55

298.82

12.48

710.95

48.26

7.95

42.03

1.76

100.00

หมายเหตุุ : 1. ตัั �งแตัปี่ี 2564 บริีษัท่ฯ บนัท่ก้ิตั�นท่น้ท่างกิารีเงินเป็ีนส่ว่นหุ้น้�งขึ้องตั�นท่น้ขึ้ายอส่งัหุ้าริีมท่รัีพย� ซ้�งเป็ีนผู้ลจากิกิารีปีรัีบปีร้ีงวิธีุ์กิารีบญัชีีที่�เกีิ�ยวกิบักิารีบนัท่ก้ิตั�นท่น้กิารีกิ้� ยืมเป็ีนตั�นท่น้กิารีพฒันาอส่งัหุ้าริีมท่รัีพย�
                    เพื�อใหุ้�ส่อดีคล�องกิบักิารีดีำาเนินธุ์ร้ีกิิจในอนาคตัขึ้องบริีษัท่ฯ มากิยิ�งขึ้้ �น

 ตั� นท่้นขึ้ายอส่ังหุ้าริีมท่รัีพย�ในงวดีปีีส่ิ �นส่้ดีวันที่� 31 

ธุ์ันวาคม 2563 เพิ�มขึ้้ �น 277.27 ล�านบาท่ หุ้รืีอคิดีเป็ีนรี� อยละ 

106.03 จากิงวดีปีีส่ิ �นส่้ดีวนัที่� 31 ธุ์ันวาคม 2562 โดียมีส่าเหุ้ตั้

หุ้ลักิมาจากิกิารีเพิ�มขึ้้ �นขึ้องตั� นท่้นค่าที่�ดีิน ตั� นท่้นค่าพัฒนา

ส่าธุ์ารีณ์้ปีโภค และตั�นท่น้ค่าก่ิอส่รี� างบ�าน ซ้�งส่อดีคล�องกิบักิารี

เพิ�มขึ้้ �นขึ้องรีายไดี�จากิกิารีขึ้ายอส่งัหุ้าริีมท่รัีพย�เพิ�มใน   ปีี 2563 

ท่ั �งนี � เมื�อพิจารีณ์าอตััรีาส่่วนตั�นท่้นขึ้ายอส่งัหุ้าริีมท่รัีพย�ตั่อรีาย

ไดี�จากิกิารีขึ้ายอส่งัหุ้าริีมท่รัีพย� พบว่า อตััรีาส่่วนดีงักิล่าวในปีี 

2562 และปีี 2563 ใกิล� เคียงกิัน โดียเท่่ากิับรี� อยละ 61.21 และ

รี� อยละ 62.28 ตัามลำาดีบั จะเหุ้็นไดี�ว่าใน ปีี 2563 บริีษัท่ฯ มี

อัตัรีาส่่วนตั� นท่้นขึ้ายอส่ังหุ้าริีมท่รัีพย�เพิ�มขึ้้ �นเล็กิน� อยจากิปีี

ก่ิอนหุ้น�า เนื�องจากิบริีษัท่ฯ มียอดีโอนกิรีรีมส่ิท่ธิุ์�โครีงกิารี The 

Glamor มากิขึ้้ �น ซ้�งเป็ีนโครีงกิารีที่�ตัั �งอย้่ในท่ำาเลที่�มีกิารีแขึ้่งขึ้นั

ส่ง้ จ้งมีกิารีปีรัีบกิลยท้่ธุ์�กิารีส่่งเส่ริีมกิารีตัลาดี และกิลยท้่ธุ์�ดี�าน

รีาคา เพื�อใหุ้�ส่ามารีถืแขึ้่งขึ้ันกิับค้่แขึ้่งไดี�

 ตั� นท่้นขึ้ายอส่ังหุ้าริีมท่รัีพย�ในงวดีปีีส่ิ �นส่้ดีวันที่� 31 

ธุ์ันวาคม 2564 เพิ�มขึ้้ �น 172.18 ล�านบาท่ หุ้รืีอคิดีเป็ีนรี� อยละ  

31.96 จากิงวดีปีีส่ิ �นส่้ดีวนัที่� 31 ธุ์ันวาคม 2563 โดียมีส่าเหุ้ตั้

หุ้ลักิมาจากิกิารีเพิ�มขึ้้ �นขึ้องตั� นท่้นค่าที่�ดีิน ตั� นท่้นค่าพัฒนา

ส่าธุ์ารีณ์้ปีโภค และตั�นท่น้ค่าก่ิอส่รี� างบ�าน ซ้�งส่อดีคล�องกิบักิารี

เพิ�มขึ้้ �นขึ้องรีายไดี�จากิกิารีขึ้ายอส่งัหุ้าริีมท่รัีพย�ในงวดีปีีส่ิ �นส่้ดี

วนัที่� 31 ธุ์ันวาคม 2564 และกิารีเพิ�มขึ้้ �นขึ้องตั�นท่้นท่างกิารีเงิน 

จากิกิารีปีรัีบปีร้ีงวิธีุ์กิารีบัญชีีที่�เกีิ�ยวกิับกิารีบันท่้กิตั�นท่้นกิารีกิ้�

ยืมเป็ีนตั�นท่้นกิารีพฒันาอส่งัหุ้าริีมท่รัีพย� เพื�อใหุ้�ส่อดีคล�องกิับ

กิารีดีำาเนินธุ์้รีกิิจในอนาคตัขึ้องบริีษัท่ฯ มากิยิ�งขึ้้ �น ท่ั �งนี � เมื�อ

พิจารีณ์าอัตัรีาส่่วนตั�นท่้นขึ้ายอส่ังหุ้าริีมท่รัีพย�ตั่อรีายไดี�จากิ

กิารีขึ้ายอส่ังหุ้าริีมท่รัีพย� พบว่า อัตัรีาส่่วนดีังกิล่าวในงวดีส่ิ �น

ปีี 2563 และงวดีส่ิ �นปีี 2564 เท่่ากิับรี� อย 62.28 และรี� อยละ 

61.04 ตัามลำาดีบั ซ้�งกิารีลดีลงเป็ีนผู้ลจากิกิารีเปิีดีขึ้ายโครีงกิารี

ใหุ้ม่ ไดี�แก่ิ โครีงกิารี Cher งามวงศ�วาน - ปีรีะชีาชืี�น ซ้�งเป็ีน

โครีงกิารีที่�ตัั �งอย้่ในท่ำาเลที่�ตัรีงกิับความตั�องกิารีซื �อที่�อย้่อาศัย

ในตัลาดี ท่ำาใหุ้�บริีษัท่ฯ ส่ามารีถืตัั �งรีาคาขึ้ายขึ้องโครีงกิารีใหุ้�

ส่อดีคล�องกิับความตั�องกิารีซื �อและกิำาลงัซื �อขึ้องกิล้่มเปี�าหุ้มาย

ไดี� เป็ีนอย่างดีี
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3) กำาไรข้ั�นติ้น
 กิำาไรีขึ้ั �นตั�นในงวดีปีีส่ิ �นส่ด้ีวนัที่� 31 ธุ์นัวาคม 2562 วนั

ที่� 31 ธุ์นัวาคม 2563 และวนัที่� 31 ธุ์นัวาคม 2564 เท่า่กิบั 165.69 

ล�านบาท่ 326.24 ล�านบาท่ และ 453.87 ล�านบาท่ ตัามลำาดีบั หุ้รืีอ

คิดีเป็ีนอตััรีากิำาไรีขึ้ั �นตั�นรี� อยละ 38.79 รี� อยละ 37.72 และ 38.96 

ตัามลำาดีบั

 กิำาไรีขึ้ั �นตั�นในงวดีปีีส่ิ �นส่ด้ีวนัที่� 31 ธุ์นัวาคม 2563 เพิ�ม

ขึ้้ �น 160.54 ล�านบาท่ หุ้รืีอคิดีเป็ีนรี� อยละ 96.89 จากิงวดีปีีส่ิ �นส่ด้ี

วนัที่� 31 ธุ์นัวาคม 2562 ซ้�งส่อดีคล�องกิบักิารีเพิ�มขึ้้ �นขึ้องรีายไดี�

จากิกิารีขึ้ายอส่งัหุ้าริีมท่รัีพย� โดียในงวดีปีี 2563 มีอตััรีากิำาไรีขึ้ั �น

ตั�นลดีลงเลก็ิน�อยเมื�อเที่ยบกิบัปีีก่ิอนหุ้น�า เนื�องจากิบริีษัท่ฯ มียอดี

โอนกิรีรีมส่ทิ่ธิุ์�โครีงกิารี The Glamor มากิขึ้้ �น ซ้�งเป็ีนโครีงกิารีที่�ตัั �ง

อย้ใ่นท่ำาเลที่�มีกิารีแขึ้ง่ขึ้นัส่ง้ จง้มีกิารีปีรัีบกิลยท้่ธุ์�กิารีส่ง่เส่ริีมกิารี

ตัลาดี และกิลยท้่ธุ์�ดี�านรีาคา เพื�อใหุ้�ส่ามารีถืแขึ้ง่ขึ้นักิบัค้แ่ขึ้ง่ไดี� 

 กิำาไรีขึ้ั �นตั�นในงวดีปีีส่ิ �นส่้ดีวันที่� 31 ธุ์ันวาคม 2564 

เพิ�มขึ้้ �น 127.63 ล�านบาท่ หุ้รืีอคิดีเป็ีนรี� อยละ 39.12 จากิงวดี

ปีีส่ิ �นส่้ดีวนัที่� 31 ธุ์ันวาคม 2563 ซ้�งส่อดีคล�องกิับกิารีเพิ�มขึ้้ �น

ขึ้องรีายไดี� จากิกิารีขึ้ายอส่ังหุ้าริีมท่รัีพย� โดียมีอัตัรีากิำาไรีขึ้ั �น

ตั�นเพิ�มขึ้้ �นเมื�อเที่ยบกิับปีีก่ิอนหุ้น�า ซ้�งเกิิดีจากิโครีงกิารี Cher 

งามวงศ�วาน - ปีรีะชีาชืี�น ซ้�งเป็ีนโครีงกิารีตัั �งอย้่ในท่ำาเลที่�ตัรีง

กิบัความตั�องกิารีซื �อที่�อย้่อาศยัในตัลาดี ท่ำาใหุ้�บริีษัท่ฯ ส่ามารีถื

ตัั �งรีาคาขึ้ายขึ้องโครีงกิารีใหุ้�ส่อดีคล�องกิบัความตั�องกิารีซื �อและ

กิำาลงัซื �อขึ้องกิล้่มเปี�าหุ้มายไดี� เป็ีนอย่างดีี

4) รายไดำ้อ่�น
 รีายไดี� อื�นในงวดีปีีส่ิ �นส่ด้ีวนัที่� วนัที่� 31 ธุ์ันวาคม 2562 

31 ธุ์ันวาคม 2563 และวนัที่� 31 ธุ์ันวาคม 2564 เท่่ากิับ 2.58 

ล�านบาท่ 1.88 ล�านบาท่ และ 2.17 ล�านบาท่ ตัามลำาดีบั โดีย

มีรีายละเอียดีดีงันี �

รายไดำ้จากการยกเลิก

ดำอกเบ่�ยรับ

กำาไรจากการจำาหน่ายทรัพย์สิน

หน่�สูญไดำ้รับค่น

อ่�นๆ1

รวม

งบการเงินสำาหรับงวดำปีสิ�นสุดำวันท่�

31 ธันวาคม 2562

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาทร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ

31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2564

0.54

0.08

-

1.32

0.64

2.58

21.09

3.03

-

51.21

24.67

100.00

0.75

0.05

0.39

0.21

0.47

1.88

40.16

2.66

20.59

11.36

25.24

100.00

1.32

0.02

0.32

-

0.51

2.17

60.71

0.94

14.70

-

23.65

100.00

หมายเหตุุ : 1. อื�นๆ ปีรีะกิอบดี�วย กิารีกิลบัรีายกิารีคา่ใชี�จา่ยกิองท่น้ส่ว่นกิลาง เงินคา่ปีรัีบปีรีะกินัผู้ลงาน เงินรัีบคา่เส่ื �อยนิ้ฟอรี�มพนกัิงาน เงินรัีบคืนคา่ปีรีะกินัมิเตัอรี�ไฟฟ�า เงินรัีบส่นบัส่นน้โครีงกิารีวางรีะบบ ERP 
 เงินอด้ีหุ้นน้กิารีจ�างงานชีว่งโควิดี-19 เป็ีนตั�น

 รีายไดี� อื�นขึ้องบริีษัท่ฯ ปีรีะกิอบดี�วย รีายไดี�จากิกิารี

ยกิเลกิิส่ญัญา ดีอกิเบี �ยรัีบจากิเงินฝากิส่ถืาบนักิารีเงิน กิำาไรีจากิ

กิารีจำาหุ้นา่ยท่รัีพย�ส่นิ หุ้นี �ส่ญ้ไดี�รัีบคืน และอื�นๆ โดียมีรีายละเอียดี

ดีงันี �

 รีายไดี�จากิกิารียกิเลกิิส่ญัญา เป็ีนรีายไดี�ที่�บริีษัท่ฯ ยด้ี

เงินคา่จอง คา่ท่ำาส่ญัญา และเงินดีาวน� ในกิรีณี์ที่�ลก้ิค�าไดี�ชีำารีะ

เงินดีงักิลา่วมาแล�ว แตัล่ก้ิค�าตัดัีส่นิใจยกิเลกิิกิารีจองหุ้รืีอซื �อบ�าน

ดี�วยส่าเหุ้ตัอื้�น ๆ  ที่�ไมใ่ชีก่ิารีไมผู่้า่นอนม้ตัักิิารีกิ้� ยืมจากิส่ถืาบนักิารี

เงิน ส่ำาหุ้รัีบกิรีณี์ที่�ลก้ิค�าไมผู่้า่นกิารีอนม้ตััเิบื �องตั�นในกิารีขึ้อส่นิเชืี�อ

เพื�อที่�อย้อ่าศยัจากิส่ถืาบนักิารีเงิน บริีษัท่ฯ จะท่ำากิารีคืนเงินคา่จอง 

คา่ท่ำาส่ญัญา รีวมถืง้เงินดีาวน� ในส่ว่นที่�ชีำารีะแล�วคืนใหุ้�แก่ิลก้ิค�า

ท่ั �งหุ้มดี

 ดีอกิเบี �ยรัีบ เป็ีนดีอกิเบี �ยจากิเงินฝากิธุ์นาคารี

กิำาไรีจากิกิารีจำาหุ้น่ายท่รัีพย�ส่ิน เกิิดีจากิบริีษัท่ฯ มีกิารีจำาหุ้น่าย

ท่รัีพย�ส่นิขึ้องบริีษัท่ฯ ใหุ้�แก่ิบค้คลอื�น โดียในปีี 2563 บริีษัท่ฯ มี

กิำาไรีจากิกิารีจำาหุ้นา่ยรีถืยนตั� และรีถืกิอล�ฟ ใหุ้�แก่ิ ผู้้�ปีรีะกิอบกิารี

รีถืยนตั�มือส่อง และผู้้�จำาหุ้นา่ยรีถืกิอล�ฟ ตัามลำาดีบั

 หุ้นี �ส่ญ้ไดี�รัีบคืน เกิิดีจากิบริีษัท่ฯ มีกิารีฟ�องรี�องผู้้� รัีบเหุ้มา

รีายยอ่ยรีายหุ้น้�ง ซ้�งบริีษัท่ฯ ไดี�ท่ำากิารีรัีบร้ี�หุ้นี �ส่ญ้ไปีแล�วเตัม็จำานวน 

ตัอ่มาในปีี 2561 ท่ั �งส่องฝ่ายไดี�ท่ำาส่ญัญาปีรีะนีปีรีะนอมยอมความ

และผู้้� รัีบเหุ้มารีายยอ่ยดีงักิลา่วไดี�ตักิลงชีำารีะเงินคืนแก่ิบริีษัท่ฯ และ

ผู้้� รัีบเหุ้มารีายยอ่ยไดี�ท่ยอยผู้อ่นชีำารีะคืนเงินดีงักิลา่วใหุ้�แก่ิบริีษัท่ฯ 

ดีงันั �น บริีษัท่ฯ จง้รัีบร้ี�หุ้นี �ส่ญ้ไดี�รัีบคืนเป็ีนรีายไดี�อื�นขึ้องบริีษัท่ฯ

5) คา่ใชื่จ่้ายในการข้าย
 ค่าใชี�จ่ายในกิารีขึ้ายในงวดีปีีส่ิ �นส่ด้ีวนัที่� 31 ธุ์นัวาคม 

2562 วนัที่� 31 ธุ์นัวาคม 2563 และวนัที่� 31 ธุ์นัวาคม 2564 เท่า่กิบั 

39.23 ล�านบาท่ 58.52 ล�านบาท่ และ 89.73 ล�านบาท่ ตัามลำาดีบั 

โดียคา่ใชี�จา่ยในกิารีขึ้ายปีรีะกิอบดี�วย คา่ใชี�จา่ยพนกัิงานขึ้าย คา่

โฆษณ์า รีางวลัในกิารีขึ้าย รีวมถืง้คา่ธุ์รีรีมเนียมที่�เกีิ�ยวขึ้�องกิบักิารี

โอนกิรีรีมส่ิท่ธิุ์� และค่าภาษีธุ์้รีกิิจเฉพาะ โดียมีรีายละเอียดีดีงันี �
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ค่าภาษั่ธุรกิจเฉพาะ

ค่าโฆษัณา

เงินเดำ่อน - พนักงานข้าย

ค่าธรรมเน่ยมโอนกรรมสิทธิ�

ค่านายหน้า และรางวัลการข้าย

ค่าธรรมเน่ยมอ่�น1

รวม

งบการเงินสำาหรับงวดำปีสิ�นสุดำวันท่�

31 ธันวาคม 2562

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาทร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ

31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2564

15.30

18.37

2.92

1.79

0.83

0.00

39.23

39.01

46.84

7.44

4.57

2.13

0.01

100.00

31.43

17.17

3.79

3.12

2.99

0.01

58.52

53.72

29.34

6.48

5.34

5.11

0.01

100.00

42.47

33.80

4.70

4.33

4.42

0.01

89.73

47.33

37.67

5.23

4.83

4.93

0.01

100.00

ค่าใชื่้จ่ายพนักงาน

ค่าใชื่้จ่ายเก่�ยวกับโครงการ

ค่าเส่�อมราคาและค่าติัดำจำาหน่าย

ค่าอุปกรณ์และบริการสำานักงาน

ค่าใชื่้จ่ายท่�เก่�ยวข้้องกับการเชื่่า

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการวิชื่าชื่่พ

ค่าใชื่้จ่ายการเดำินทาง

อ่�นๆ1

รวม

งบการเงินงวดำปีสิ�นสุดำวันท่�

31 ธันวาคม 2562

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาทร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ

31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2564

66.90

5.00

3.43

1.69

1.61

1.98

2.16

1.18

0.70

84.65

79.02

5.91

4.05

2.00

1.91

2.34

2.55

1.39

0.83

100.00

69.05

9.38

3.04

2.30

1.99

1.84

1.77

1.27

1.26

91.90

75.14

10.20

3.31

2.51

2.16

2.00

1.93

1.38

1.37 

100.00

68.84

5.43

2.76

2.10

2.40

1.97

8.52

0.72

2.28

95.02

72.45

5.72

2.90

2.21

2.52

2.08

8.96

0.76

2.40

100.00

หมายเหตุุ : 1. คา่ธุ์รีรีมเนียมอื�น ปีรีะกิอบดี�วย คา่เบกิิโฉนดี

หมายเหตุุ : 1.อื�นๆ ปีรีะกิอบดี�วย คา่ธุ์รีรีมเนียมธุ์นาคารี คา่ธุ์รีรีมเนียมเกีิ�ยวกิบั IPO คา่เบี �ยปีรีะกินัรีถืยนตั�/อาคารี คา่เบี �ยปีรีะชีม้กิรีรีมกิารี คา่ใชี�จา่ยกิารีจดัีปีรีะชีม้ผู้้� ถืือหุ้้�น/กิรีรีมกิารี คา่ใชี�จา่ยกิิจกิรีรีมเพื�อส่งัคม คา่ใชี�จา่ยเบด็ีเตัลด็ี เป็ีนตั�น

 คา่ใชี�จ่ายในกิารีขึ้ายในงวดีปีีส่ิ �นส่ด้ีวนัที่� 31 ธุ์นัวาคม 

2563 เพิ�มขึ้้ �น 19.29 ล�านบาท่ หุ้รืีอคดิีเป็ีนรี�อยละ 49.18 จากิงวดีปีี

ส่ิ �นส่ด้ีวนัที่� 31 ธุ์นัวาคม 2562 โดียมีส่าเหุ้ตัหุ้้ลกัิมาจากิกิารีเพิ�มขึ้้ �น

ขึ้องคา่ภาษีธุ์ร้ีกิิจเฉพาะ คา่ธุ์รีรีมเนียมกิารีโอนกิรีรีมส่ทิ่ธิุ์� รีวมถืง้

คา่ใชี�จา่ยพนกัิงานขึ้ายเพิ�มขึ้้ �นเนื�องจากิมีกิารีเพิ�มจำานวนพนกัิงาน

ขึ้ายโครีงกิารีตัามกิารีเปิีดีโครีงกิารีที่�มากิขึ้้ �น และกิารีเพิ�มขึ้้ �นขึ้อง

คา่นายหุ้น�าและรีางวลัในกิารีขึ้าย อนัเป็ีนผู้ลมาจากิกิารีเพิ�มขึ้้ �น

ขึ้องรีายไดี�จากิกิารีขึ้ายอส่งัหุ้าริีมท่รัีพย� 

 คา่ใชี�จ่ายในกิารีขึ้ายในงวดีปีีส่ิ �นส่ด้ีวนัที่� 31 ธุ์นัวาคม 

2564 เพิ�มขึ้้ �น 31.21 ล� านบาท่ หุ้รืีอคิดีเป็ีนรี� อยละ 53.33 

โดียมีส่าเหุ้ตั้หุ้ลักิมาจากิกิารีเพิ�มขึ้้ �นขึ้องค่าภาษีธุ์้รีกิิจเฉพาะ  

ค่าธุ์รีรีมเนียมกิารีโอนกิรีรีมส่ิท่ธิุ์� และค่านายหุ้น�าพนกัิงานขึ้าย 

อนัเป็ีนผู้ลมาจากิกิารีเพิ�มขึ้้ �นขึ้องรีายไดี�จากิกิารีขึ้ายอส่งัหุ้าริีมท่รัีพย� 

และกิารีเพิ�มขึ้้ �นขึ้องคา่โฆษณ์า เนื�องจากิมีโครีงกิารีที่�อย้ร่ีะหุ้วา่งรีอ

กิารีขึ้ายเพิ�มมากิขึ้้ �น และมีกิารีปีรีะชีาส่มัพนัธุ์�ผู้า่นชีอ่งท่างตัา่งๆ ท่ั �ง

ออนไลน�และออฟไลน� เพื�อใหุ้�แบรีนดี�ขึ้องบริีษัท่ฯ เป็ีนที่�ร้ี�จกัิมากิยิ�งขึ้้ �น

6) ค่าใชื่้จ่ายในการบริหาร
 คา่ใชี�จา่ยในกิารีบริีหุ้ารีในงวดีปีีส่ิ �นส่ด้ีวนัที่� 31 ธุ์นัวาคม 

2562 วนัที่� 31 ธุ์นัวาคม 2563 และวนัที่� 31 ธุ์นัวาคม 2564 เท่า่กิบั 

84.65 ล�านบาท่ 91.89 ล�านบาท่ และ 95.02 ล�านบาท่ ตัามลำาดีบั 

โดียมีรีายละเอียดีดีงันี �
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 คา่ใชี�จา่ยในกิารีบริีหุ้ารีหุ้ลกัิ คือ คา่ใชี�จา่ยพนกัิงาน คิดี

เป็ีนปีรีะมาณ์รี�อยละ 72.45 -79.02 ขึ้องคา่ใชี�จ่ายในกิารีบริีหุ้ารี

ท่ั �งหุ้มดีในงวดีปีี 2562 – 2564 และคา่ใชี�จา่ยในกิารีบริีหุ้ารีอื�นๆ 

ปีรีะกิอบดี�วย คา่อป้ีกิรีณ์�และบริีกิารีส่ำานกัิงาน   คา่เส่ื�อมรีาคา คา่

บริีกิารีวิชีาชีีพ และคา่ใชี�จา่ยเกีิ�ยวกิบัโครีงกิารี ซ้�งปีรีะกิอบดี�วย คา่

ซอ่มแซมโครีงกิารี คา่บริีกิารีรัีกิษาความปีลอดีภยัและรัีกิษาความ

ส่ะอาดี เป็ีนตั�น

 คา่ใชี�จา่ยในกิารีบริีหุ้ารีในงวดีปีีส่ิ �นส่ด้ีวนัที่� 31 ธุ์นัวาคม 

2563 เพิ�มขึ้้ �น 7.24 ล�านบาท่ หุ้รืีอคิดีเป็ีนรี� อยละ 8.56 จากิงวดีปีี

ส่ิ �นส่ด้ีวนัที่� 31 ธุ์นัวาคม 2562 โดียมีส่าเหุ้ตัหุ้้ลกัิมาจากิบริีษัท่ฯ มี

กิารีเพิ�มจำานวนพนกัิงานเพื�อรีองรัีบกิารีเตัิบโตัขึ้องธุ์้รีกิิจและกิารี

เปิีดีโครีงกิารีใหุ้ม่

 คา่ใชี�จา่ยในกิารีบริีหุ้ารีในงวดีปีีส่ิ �นส่ด้ีวนัที่� 31 ธุ์นัวาคม 

2564 เพิ�มขึ้้ �น 3.13 ล�านบาท่ หุ้รืีอคดิีเป็ีนรี�อยละ 3.41 จากิงวดีปีีส่ิ �น

ส่ด้ีวนัที่� 31 ธุ์นัวาคม 2563 โดียมีส่าเหุ้ตัหุ้้ลกัิมาจากิกิารีเพิ�มขึ้้ �นขึ้อง

คา่บริีกิารีวชิีาชีีพเพื�อเตัรีียมตัวัเขึ้�าจดีท่ะเบยีนในตัลาดีหุ้ลกัิท่รัีพย�

7) ติ้นทุนทางการเงิน
 ตั�นท่น้ท่างกิารีเงินในงวดีปีีส่ิ �นส่ด้ีวนัที่� 31 ธุ์นัวาคม 2562 

31 ธุ์นัวาคม 2563 และวนัที่� 31 ธุ์นัวาคม 2564 เท่า่กิบั 1.95 ล�าน

บาท่ 10.69 ล�านบาท่ และ  2.43 ล�านบาท่ ตัามลำาดีบั 

 ตั�นท่น้ท่างกิารีเงินในงวดีปีีส่ิ �นส่ด้ีวนัที่� 31 ธุ์นัวาคม 2563 

เพิ�มขึ้้ �น 8.73 ล�านบาท่ หุ้รืีอคิดีเป็ีนรี� อยละ 447.48 จากิงวดีปีีส่ิ �น

ส่ด้ีวนัที่� 31 ธุ์นัวาคม 2562 โดียกิารีเพิ�มขึ้้ �นส่อดีคล�องกิบักิารีเพิ�ม

ขึ้้ �นขึ้องโครีงกิารีที่�พฒันาเพื�อขึ้ายขึ้องบริีษัท่ฯ 

 ตั�นท่้นท่างกิารีเงินในงวดีปีีส่ิ �นส่้ดีวันที่� 31 ธุ์ันวาคม 

2564 ลดีลง 8.26 ล�านบาท่ หุ้รืีอคิดีเป็ีนรี� อยละ 77.27  จากิงวดี

ปีีส่ิ �นส่ด้ีวนัที่� 31 ธุ์นัวาคม 2564 โดียมีส่าเหุ้ตัหุ้้ลกัิมาจากิ กิารีลดี

ลงขึ้องหุ้นี �ส่นิเนื�องจากิมีกิารีชีำารีะคืนเงินกิ้� ยืมจากิส่ถืาบนักิารีเงิน

ตัามกิารีปีลอดีจำานองบ�านเพื�อโอนกิรีรีมส่ทิ่ธิุ์�ใหุ้�แก่ิลก้ิค�า และผู้ล

จากิกิารีปีรัีบปีร้ีงวิธีุ์กิารีบญัชีีที่�เกีิ�ยวกิบักิารีบนัท่ก้ิตั�นท่น้กิารีกิ้� ยืม

เป็ีนตั�นท่น้กิารีพฒันาอส่งัหุ้าริีมท่รัีพย� เพื�อใหุ้�ส่อดีคล�องกิบักิารี

ดีำาเนินธุ์ร้ีกิิจในอนาคตัขึ้องบริีษัท่ฯ

8) ค่าใชื่้จ่ายภาษั่เงินไดำ้
 ค่าใชี�จ่ายภาษีเงินไดี�ในงวดีปีีส่ิ �นส่ด้ีวนัที่� 31 ธุ์นัวาคม 

2562 วนัที่� 31 ธุ์นัวาคม 2563 และวนัที่� 31 ธุ์นัวาคม 2564 เท่า่กิบั 

10.94 ล�านบาท่ 33.30 ล�านบาท่ และ 53.77 ล�านบาท่ ตัามลำาดีบั 

หุ้รืีอคดิีเป็ีนรี�อยละ 25.77 รี�อยละ 19.94 และ 20.00 ขึ้องกิำาไรีก่ิอน

คา่ใชี�จา่ยภาษีเงินไดี� ตัามลำาดีบั

9) กำาไรสุทธิ
 กิำาไรีส่ท้่ธิุ์ในงวดีปีีส่ิ �นส่ด้ีวนัที่� 31 ธุ์ันวาคม 2562 วนัที่� 

31 ธุ์ันวาคม 2563 และวนัที่� 31 ธุ์ันวาคม 2564 เท่่ากิับ 31.51 

ล�านบาท่ 133.71 ล�านบาท่ และ 215.09 ล�านบาท่ ตัามลำาดีบั 

หุ้รืีอคิดีเป็ีนอตััรีากิำาไรีส่้ท่ธิุ์ รี� อยละ 7.33 รี� อยละ 15.42 และ

รี� อยละ 18.43 ตัามลำาดีบั

 กิำาไรีส่ท้่ธิุ์ในงวดีปีีส่ิ �นส่ด้ีวนัที่� 31 ธุ์นัวาคม 2563 เพิ�มขึ้้ �น 

102.21 ล�านบาท่ หุ้รืีอคิดีเป็ีนรี� อยละ 324.40 จากิงวดีปีีส่ิ �นส่ด้ีวนั

ที่� 31 ธุ์นัวาคม 2562 โดียมีส่าเหุ้ตัหุ้้ลกัิมาจากิรีายไดี�จากิกิารีขึ้าย

อส่งัหุ้าริีมท่รัีพย�เพิ�มมากิขึ้้ �น

 กิำาไรีส่ท้่ธิุ์ในงวดีปีีส่ิ �นส่ด้ีวนัที่� 31 ธุ์นัวาคม 2564 เพิ�ม

ขึ้้ �น 81.38 ล�านบาท่ หุ้รืีอคิดีเป็ีนรี� อยละ 60.86 จากิงวดีปีีส่ิ �นส่ด้ี

วนัที่� 31 ธุ์นัวาคม 2563 โดียมีส่าเหุ้ตัหุ้้ลกัิมาจากิกิารีเพิ�มขึ้้ �นขึ้อง

รีายไดี�จากิกิารีขึ้ายอส่งัหุ้าริีมท่รัีพย�จากิกิารีเปิีดีตัวัโครีงกิารีใหุ้ม ่

ไดี�แก่ิ โครีงกิารี Cher งามวงศ�วาน – ปีรีะชีาชืี�น (เริี�มโอนกิรีรีมส่ทิ่ธิุ์�

ตัั �งแตั่เดืีอนกิันยายน 2563) โครีงกิารี Cher ส่ข้ึ้ส่วสั่ดีิ� – พ้ท่ธุ์

บช้ีา (เริี�มโอนกิรีรีมส่ทิ่ธิุ์�ตัั �งแตัเ่ดืีอนมีนาคม 2564) และโครีงกิารี 

Cher บางขึ้น้นนท่� (เริี�มโอนกิรีรีมส่ทิ่ธิุ์�ตัั �งแตัเ่ดืีอนธุ์นัวาคม 2564) 

และกิารีเพิ�มขึ้้ �นขึ้องอัตัรีากิำาไรีส่้ท่ธิุ์ เนื�องจากิโครีงกิารี Cher 

งามวงศ�วาน - ปีรีะชีาชืี�น ซ้�งเป็ีนโครีงกิารีที่�ตัั �งอย้่ในท่ำาเลที่�ตัรีง

กิบัความตั�องกิารีซื �อที่�อย้อ่าศยัในตัลาดี ท่ำาใหุ้�บริีษัท่ฯ ส่ามารีถืตัั �ง

รีาคาขึ้ายขึ้องโครีงกิารีใหุ้�ส่อดีคล�องกิบัความตั�องกิารีซื �อและกิำาลงั

ซื �อขึ้องกิล้ม่เปี�าหุ้มายไดี�เป็ีนอยา่งดีี 

4.2.3 การวิเคราะห์ฐ์านะการเงิน
 ส่ินท่รัีพย�รีวม ณ์ วนัที่� 31 ธุ์ันวาคม 2562 วนัที่� 31 

ธุ์นัวาคม 2563 และวนัที่� 31 ธุ์นัวาคม 2564 เท่า่กิบั 2,068.13 ล�าน

บาท่ 1,881.38 ล�านบาท่ และ 1,757.46 ล�านบาท่ ตัามลำาดีบั โดีย

ส่ินท่รัีพย�หุ้ลกัิ ไดี�แก่ิ ตั�นท่น้โครีงกิารีพฒันาอส่งัหุ้าริีมท่รัีพย�เพื�อ

ขึ้าย ซ้�งคิดีเป็ีนปีรีะมาณ์รี�อยละ 87.79 - 97.78 ขึ้องส่นิท่รัีพย�รีวม

ท่ั �งหุ้มดี

 โดียส่ินท่รัีพย�รีวม ณ์ วนัที่� 31 ธุ์ันวาคม 2564 ลดีลง 

123.92 ล�านบาท่ หุ้รืีอคิดีเป็ีนรี� อยละ 6.59 จากิ ณ์ วนัที่� 31 

ธุ์ันวาคม 2563 โดียมีส่าเหุ้ตั้หุ้ลกัิมาจากิกิารีลดีลงขึ้องตั�นท่้น

โครีงกิารีพฒันาอส่งัหุ้าริีมท่รัีพย�เพื�อขึ้าย ซ้�งส่าเหุ้ตัหุ้้ลกัิเกิิดีจากิ

กิารีขึ้ายและโอนกิรีรีมส่ทิ่ธิุ์�บ�านใหุ้�แก่ิลก้ิค�า โดียส่ว่นใหุ้ญ่เป็ีนกิารี

ขึ้ายและโอนกิรีรีมส่ทิ่ธิุ์�ในโครีงกิารี Cher งามวงศ�วาน – ปีรีะชีาชืี�น 

โครีงกิารี Cordiz อด้ีมส่ข้ึ้ โครีงกิารี Cher วงแหุ้วน – ส่าท่รี โครีงกิารี 

Cher วชัีรีพล และโครีงกิารี The Glamor 

1) สินทรัพย์หมุนเว่ยน
เงินสดำและรายการเท่ยบเท่าเงินสดำ
 เงินส่ดีและรีายกิารีเที่ยบเท่า่เงินส่ดี ณ์ วนัที่� 31 ธุ์นัวาคม 

2562 วนัที่� 31 ธุ์นัวาคม 2563 และวนัที่� 31 ธุ์นัวาคม 2564 เท่า่กิบั 

33.97 ล�านบาท่ 6.89 ล�านบาท่ และ 106.38 ล�านบาท่ ตัามลำาดีบั 

เงินฝึากธนาคารท่�ม่ภาระคำ�าประกัน
 เงินฝากิธุ์นาคารีที่�มีภารีะคำ �าปีรีะกินั ณ์ วนัที่� 31 ธุ์นัวาคม 

2562 วนัที่� 31 ธุ์ันวาคม 2563 และวนัที่� 31 ธุ์ันวาคม 2564 

เท่า่กิบั 3.18 ล�านบาท่ 2.37 ล�านบาท่ และ 3.52 ล�านบาท่ ตัาม

ลำาดีบั โดียเงินฝากิธุ์นาคารีที่�มีภารีะคำ �าปีรีะกินัดีงักิล่าวเกิิดีจากิ
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กิารีออกิหุ้นงัส่ือคำ �าปีรีะกินัรีะบบส่าธุ์ารีณ์ป้ีโภคส่ำาหุ้รัีบโครีงกิารี

อส่งัหุ้าริีมท่รัีพย� ซ้�งบริีษัท่ฯ จะตั�องคงหุ้นงัสื่อคำ �าปีรีะกินัก่ิอนมีกิารี

ส่ง่มอบรีะบบส่าธุ์ารีณ์ป้ีโภคใหุ้�แก่ินิตัิบค้คลหุ้ม้่บ�านจดัีส่รีรี ท่ั �งนี � 

ณ์ วนัที่� 31 ธุ์นัวาคม 2564 บริีษัท่ฯ มีเงินฝากิธุ์นาคารีที่�มีภารีะคำ �า

ปีรีะกินัเพิ�มขึ้้ �น ซ้�งมีส่าเหุ้ตัหุ้้ลกัิมาจากิบริีษัท่ฯ ไดี�มีกิารีวางเงินเพื�อ

ใชี�หุ้นงัสื่อ คำ �าปีรีะกินัขึ้องโครีงกิารี Cher วงแหุ้วน - ส่าท่รีเพิ�มเตัมิ 

รีะหุ้วา่งปีี 2564

ติน้ทนุโครงการพัฒนาอสงัหารมิทรพัยเ์พ่�อข้าย 
 ตั�นท่น้โครีงกิารีพฒันาอส่งัหุ้าริีมท่รัีพย�เพื�อขึ้าย ณ์ วนั

ที่� 31 ธุ์นัวาคม 2562 วนัที่� 31 ธุ์นัวาคม 2563 และวนัที่� วนัที่� 31 

ธุ์นัวาคม 2564 เท่า่กิบั 1,999.95 ล�านบาท่ 1,839.53 ล�านบาท่ 

และ 1,542.73 ล�านบาท่ ตัามลำาดีบั โดียตั�นท่น้โครีงกิารีพฒันา

อส่งัหุ้าริีมท่รัีพย�เพื�อขึ้ายเป็ีนตั�นท่น้และค่าใชี�จ่ายที่�เกีิ�ยวขึ้�องกิบั

กิารีพฒันาโครีงกิารีโดียตัรีง ซ้�งรีวมถื้งตั�นท่น้ที่�ดีิน ตั�นท่น้พฒันา

ส่าธุ์ารีณ์ป้ีโภค ตั�นท่น้ก่ิอส่รี�างบ�าน และตั�นท่น้ท่างกิารีเงิน ที่�บริีษัท่ฯ 

จะบนัท่้กิเขึ้�าเป็ีนตั�นท่น้โครีงกิารีพฒันาอส่งัริีมท่รัีพย�เพื�อขึ้ายใน

ชีว่งรีะหุ้วา่งที่�โครีงกิารีมีกิารีซื �อที่�ดีนิรีอพฒันา และอย้ร่ีะหุ้วา่งกิารี

พฒันาโครีงกิารี และจะโอนรีายกิารีดีงักิล่าวไปีเป็ีนตั�นท่้นขึ้าย

อส่งัหุ้าริีมท่รัีพย�เมื�อมีกิารีโอนกิรีรีมส่ทิ่ธิุ์�แก่ิลก้ิค�า ตั�นท่น้โครีงกิารี

พฒันาอส่งัหุ้าริีมท่รัีพย�เพื�อขึ้ายส่ามารีถืจำาแนกิไดี�ตัามโครีงกิารี 

โดียมีรีายละเอียดีดีงันี �

The Exclusive วงแหวน - รามอินทรา

The Exclusive แจ้งวัฒนะ - ติิวานนท์

The Exclusive รัชื่ดำา - วงศ์สว่าง

Cordiz อุดำมสุข้

The Glamor

Cher วงแหวน - สาทร

Cher วัชื่รพล

Cher งามวงศ์วาน - ประชื่าชื่่�น

Cher สุข้สวัสดำิ�-พุทธบูชื่า

Cher บางขุ้นนนท์

Cherene กรุงเทพกร่ฑ์า-ร่มเกล้า

Cherea Vicinity ราชื่พฤกษั ์- เจษัฎาบดำินทร์

บ้านป่าริมธาร

รวม

งบการเงิน ณ วันท่�

31 ธันวาคม 2562

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาทร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ

31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2564

-

0.04

6.74

339.02

268.27

240.51

142.37

306.98

254.18

239.13

200.86

-

1.86

1,999.95

-

0.00

0.34

16.95

13.41

12.03

7.12

15.35

12.71

11.96

10.04

-

0.09

100.00

-

-

-

228.15

246.77

117.09

102.03

353.24

312.38

266.65

213.21

-

-

1,839.53

-

-

-

12.40

13.42

6.36

5.55

19.20

16.98

14.50

11.59

-

-

100.00

-

-

-

123.84

184.26

26.58

61.82

257.41

307.64

342.92

237.58

0.68

-

1,542.73

-

-

-

8.03

11.94

1.72

4.01

16.69

19.94

22.23

15.40

0.04

-

100.00

 ตั�นท่น้โครีงกิารีพฒันาอส่งัหุ้าริีมท่รัีพย�เพื�อขึ้าย ณ์ วนัที่� 

31 ธุ์นัวาคม 2563 ลดีลง 160.43 ล�านบาท่ หุ้รืีอคดิีเป็ีนรี�อยละ 8.02 

จากิ ณ์ วนัที่� 31 ธุ์นัวาคม 2562 โดียมีส่าเหุ้ตัหุ้้ลกัิมาจากิมีกิารีขึ้าย

และโอนกิรีรีมส่ทิ่ธิุ์�บ�านใหุ้�แก่ิลก้ิค�าไดี�มากิกิวา่กิารีซื �อที่�ดีนิ ก่ิอส่รี� าง 

และพฒันาโครีงกิารี โดียส่ว่นใหุ้ญ่มีกิารีขึ้ายและโอนกิรีรีมส่ทิ่ธิุ์�ใน

โครีงกิารี Cordiz อด้ีมส่ข้ึ้ โครีงกิารี Cher วงแหุ้วน – ส่าท่รี โครีงกิารี 

Cher วชัีรีพล โครีงกิารี The Glamor โครีงกิารี Cher งามวงศ�วาน – 

ปีรีะชีาชืี�น และโครีงกิารี Cher ส่ข้ึ้ส่วสั่ดีิ� – พท้่ธุ์บช้ีา

 ตั�นท่น้โครีงกิารีพฒันาอส่งัหุ้าริีมท่รัีพย�เพื�อขึ้าย ณ์ วนั

ที่� 31 ธุ์นัวาคม 2564 ลดีลง 296.80 ล�านบาท่ หุ้รืีอคิดีเป็ีนรี� อยละ 

16.13 จากิ ณ์ วนัที่� 31 ธุ์นัวาคม 2563 โดียมีส่าเหุ้ตัหุ้้ลกัิมาจากิ

มีกิารีโอนกิรีรีมส่ทิ่ธิุ์�จากิกิารีขึ้ายบ�านใหุ้�ลก้ิค�าเพิ�มมากิขึ้้ �น ซ้�งส่ว่น

ใหุ้ญ่มาจากิโครีงกิารี Cher งามวงศ�วาน – ปีรีะชีาชืี�น โครีงกิารี 

Cordiz อด้ีมส่ข้ึ้ โครีงกิารี Cher วงแหุ้วน – ส่าท่รี โครีงกิารี Cher 

ส่ข้ึ้ส่วสั่ดีิ� – พท้่ธุ์บช้ีา โครีงกิารี Cher วชัีรีพล และ The Glamor
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เงินมัดำจำาค่าวัสดำุก่อสร้าง
 เงินมดัีจำาคา่ซื �อวสั่ดีก่้ิอส่รี� าง ณ์ วนัที่� 31 ธุ์นัวาคม 2562 

วนัที่� 31 ธุ์นัวาคม 2563 และ วนัที่� 31 ธุ์นัวาคม 2564 เท่า่กิบั 4.67 

ล�านบาท่ 2.66 ล�านบาท่ และ 4.01 ล�านบาท่ ตัามลำาดีบั โดีย

เงินมดัีจำาค่าวสั่ดีก่้ิอส่รี� างดีงักิล่าว ส่าเหุ้ตัหุ้้ลกัิเกิิดีขึ้้ �นจากิกิารีที่�

บริีษัท่ฯ มีกิารีชีำารีะเงินมดัีจำา ปีรีะกิอบดี�วย งานส่รีะวา่ยนำ �า เครืี�อง

ปีรัีบอากิาศ ไม�พื �นและไม�บนัไดี กิล�องวงจรีปิีดี และส่ญัญาณ์กินั

ขึ้โมย เป็ีนตั�น ซ้�งเป็ีนกิารีส่ั�งซื �อเพื�อพฒันาโครีงกิารี The Glamor 

เงินมัดำจำาค่าซั่�อท่�ดำิน
 เงินมดัีจำาคา่ซื �อที่�ดีนิ ณ์ วนัที่� 31 ธุ์นัวาคม 2563 และวนัที่� 31 

ธุ์นัวาคม 2564 เท่า่กิบั 5.70 ล�านบาท่ และ 67.89ล�านบาท่ ตัามลำาดีบั 

โดีย ณ์ วนัที่� 31 ธุ์นัวาคม 2562 ไมมี่เงินมดัีจำาคา่ซื �อที่�ดีนิคงเหุ้ลอื

 ท่ั �งนี � ณ์ วนัที่� 31 ธุ์นัวาคม 2563 และวนัที่� 31 ธุ์นัวาคม 2564 

มีเงินมดัีจำาคา่ซื �อที่�ดีนิเปีลา่ส่ำาหุ้รัีบกิารีพฒันาโครีงกิารีในอนาคตั ไดี�แก่ิ 

โครีงกิารี Cherea Vicinity รีาชีพฤกิษ� - เจษฎาบดีนิท่รี� ซ้�งคาดีวา่จะโอน

กิรีรีมส่ทิ่ธิุ์�ที่�ดีนิในชีว่งไตัรีมาส่ 1 ปีี 2565 เริี�มเปิีดีขึ้ายโครีงกิารีในชีว่ง

ไตัรีมาส่ 1 ปีี 2566 และโครีงกิารี Cher รีาชีพฤกิษ� - พรีะรีาม 5 ซ้�งคาดีวา่

จะโอนกิรีรีมส่ทิ่ธิุ์�ที่�ดีนิในชีว่งไตัรีมาส่ 4 ปีี 2565 เริี�มเปิีดีขึ้ายโครีงกิารีใน

ชีว่งไตัรีมาส่ 4 ปีี 2566 (พจิารีณ์ารีายละเอียดีเพิ�มเตัมิใน 1.2.2 โครีงกิารี

ในอนาคตั)

สินทรัพย์หมุนเว่ยนอ่�น
 ส่นิท่รัีพย�หุ้มน้เวียนอื�น ณ์ วนัที่� 31 ธุ์นัวาคม 2562 วนัที่� 

31 ธุ์นัวาคม 2563 และวนัที่� 31 ธุ์นัวาคม 2564 เท่า่กิบั 0.63 ล�าน

บาท่ 2.54 ล�านบาท่ และ 3.61 ล�านบาท่ ตัามลำาดีบั โดียส่นิท่รัีพย�

หุ้มน้เวียนอื�น ปีรีะกิอบดี�วย คา่ใชี�จา่ยจา่ยลว่งหุ้น�า และส่นิท่รัีพย�

ภาษีเงินไดี�

 ท่ั �งนี � บริีษัท่ฯ มีส่ินท่รัีพย�หุ้ม้นเวียนอื�น ณ์ วันที่� 31 

ธุ์นัวาคม 2563 เพิ�มขึ้้ �นจากิ ณ์ วนัที่� 31 ธุ์นัวาคม 2562 เนื�องจากิ 

บริีษัท่ฯ มีส่นิท่รัีพย�ภาษีเงินไดี�เพิ�มขึ้้ �นจากิกิารีจดัีปีรีะเภท่ใหุ้มข่ึ้อง

ภาษีเงินไดี�รีอเรีียกิคืน และ

 บริีษัท่ฯ มีส่นิท่รัีพย�หุ้มน้เวียนอื�น ณ์ วนัที่� 31 ธุ์นัวาคม 

2564 เพิ�มขึ้้ �นจากิ ณ์ วนัที่� 31 ธุ์นัวาคม 2563  เนื�องจากิ บริีษัท่ฯ 

มีคา่ใชี�จ่ายจ่ายลว่งหุ้น�าเพิ�มขึ้้ �นจากิคา่ธุ์รีรีมเนียมท่างกิารีเงินรีอ

ตัดัีจา่ย

2) สินทรัพย์ไม่หมุนเว่ยน
อาคารและอุปกรณ์
 อาคารีและอป้ีกิรีณ์� ณ์ วนัที่� 31 ธุ์นัวาคม 2562 วนัที่� 31 

ธุ์นัวาคม 2563 และวนัที่� 31 ธุ์นัวาคม 2564 เท่า่กิบั 10.52 ล�าน

บาท่ 8.79 ล�านบาท่ และ 10.05 ล�านบาท่ ตัามลำาดีบั โดียมีรีาย

ละเอียดีดีงันี �

ส่วนปรับปรุงอาคาร

เคร่�องม่อและอุปกรณ์

เคร่�องติกแติ่งและเคร่�องใชื่้สำานักงาน

ยานพาหนะ

สินทรัพย์สิทธิการใชื่้

รวม

งบการเงิน ณ วันท่�

31 ธันวาคม 2562

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาทร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ

31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2564

0.81

0.00

5.84

1.35

2.51

10.52

7.70

0.04

55.52

12.87

23.86

100.00

0.73

0.16

5.01

0.79

2.10

8.79

8.30

1.76

57.01

9.03

23.89

100.00

0.67

0.12

3.89

0.43

4.94

10.05

6.67

1.19

38.71

4.28

49.15

100.00

 อาคารีและอป้ีกิรีณ์� ณ์ วนัที่� 31 ธุ์ันวาคม 2563 ลดีลง 

1.73 ล� านบาท่ หุ้รืีอคิดีเป็ีนรี� อยละ 16.45 จากิ ณ์ วันที่� 31 

ธุ์นัวาคม 2562 โดียมีส่าเหุ้ตัหุ้้ลกัิมาจากิกิารีกิารีตัดัีจำาหุ้น่ายยาน

พาหุ้นะ และค่าเส่ื�อมรีาคาที่�เกิิดีขึ้้ �นรีะหุ้ว่างปีี

 อาคารีและอป้ีกิรีณ์� ณ์ วนัที่� 31 ธุ์ันวาคม 2564 เพิ�ม

ขึ้้ �น 1.26 ล�านบาท่ หุ้รืีอคิดีเป็ีนรี� อยละ 14.33 จากิ ณ์ วนัที่� 31 

ธุ์นัวาคม 2563 โดียมีส่าเหุ้ตัหุ้้ลกัิมาจากิกิารีเพิ�มขึ้้ �นขึ้องส่นิท่รัีพย�

ส่ิท่ธิุ์กิารีใชี�  ซ้�งจากิกิารีตั่อส่ัญญาเชี่าอาคารีส่ำานักิงานในช่ีวง

ไตัรีมาส่ 1 ปีี 2564

สินทรัพย์ไม่ม่ติัวติน
 ส่นิท่รัีพย�ไมมี่ตัวัตัน ณ์ วนัที่� 31 ธุ์นัวาคม 2562 วนัที่� 

31 ธุ์นัวาคม 2563 และวนัที่� 31 ธุ์นัวาคม 2564 เท่า่กิบั 3.09 ล�าน

บาท่ 2.65 ล�านบาท่ และ 2.43 ล�านบาท่ ตัามลำาดีบั โดียส่นิท่รัีพย�

ไม่มีตัวัตันหุ้ลกัิขึ้องบริีษัท่ฯ คือ รีะบบปีฏิิบตััิกิารีและโปีรีแกิรีม

คอมพิวเตัอรี� โดียมล้คา่กิารีลดีลงเป็ีนไปีตัามกิารีตัดัีคา่ตัดัีจำาหุ้นา่ย

ที่�เกิิดีขึ้้ �นรีะหุ้วา่งปีี



109

สินทรัพย์ภาษั่เงินไดำ้รอการติัดำบัญชื่่
 ส่นิท่รัีพย�ภาษีเงินไดี�รีอกิารีตัดัีบญัชีี ณ์ วนัที่� 31 ธุ์นัวาคม 

2562 วนัที่� 31 ธุ์นัวาคม 2563 และ วนัที่� 31 ธุ์นัวาคม 2564 เท่า่กิบั 

10.21 ล�านบาท่ 9.83 ล�านบาท่ และ 16.35 ล�านบาท่ ตัามลำาดีบั 

โดียส่ินท่รัีพย�ภาษีเงินไดี�รีอกิารีตัดัีบญัชีีเกิิดีจากิความแตักิตั่าง

รีะหุ้วา่งคา่ใชี�จา่ยท่างบญัชีีและท่างภาษี เชีน่ รีายไดี�และรีายจา่ย

ตัามงวดีที่�ถื้งกิำาหุ้นดีชีำารีะขึ้องส่ญัญาจะซื �อจะขึ้าย ค่าเผืู้�อหุ้นี �

ส่งส่ยัจะส่ญ้ ปีรีะมาณ์กิารีคา่ซอ่มแซมบ�าน ปีรีะมาณ์กิารีหุ้นี �ส่นิไม่

หุ้มน้เวียนส่ำาหุ้รัีบผู้ลปีรีะโยชีน�พนกัิงาน และส่ญัญาเชีา่ส่นิท่รัีพย�

ส่ทิ่ธิุ์กิารีใชี�  เป็ีนตั�น

สินทรัพย์ไม่หมุนเว่ยนอ่�น
 ส่นิท่รัีพย�ไมหุ่้มน้เวียนอื�น ณ์ วนัที่� 31 ธุ์นัวาคม 2562 วนั

ที่� 31 ธุ์นัวาคม 2563 และวนัที่� 31 ธุ์นัวาคม 2564 เท่า่กิบั 0.36 ล�าน

บาท่ 0.23 ล�านบาท่ และ 0.18 ล�านบาท่ ตัามลำาดีบั โดียส่นิท่รัีพย�

ไมหุ่้มน้เวียนอื�น ไดี�แก่ิ เงินปีรีะกินัมิเตัอรี�นำ �า-ไฟ เงินปีรีะกินัความ

เส่ียหุ้าย เป็ีนตั�น

4.2.4 แหล่งท่�มาข้องเงินทุน
 โครีงส่รี�างเงินท่น้ขึ้องบริีษัท่ฯ ปีรีะกิอบดี�วยหุ้นี �ส่นิคิดีเป็ีน

ส่ดัีส่ว่นปีรีะมาณ์รี�อยละ 10.71 ถืง้รี� อยละ 38.40 ขึ้องหุ้นี �ส่นิและ

ส่ว่นขึ้องผู้้� ถืือหุ้้�นรีวม และส่ว่นขึ้องผู้้� ถืือหุ้้�นคิดีเป็ีนส่ดัีส่ว่นปีรีะมาณ์

รี�อยละ 61.60 ถืง้รี� อยละ 89.29 ขึ้องหุ้นี �ส่นิและส่ว่นขึ้องผู้้� ถืือหุ้้�น

รีวม 

 หุ้นี �ส่นิรีวม ณ์ วนัที่� 31 ธุ์นัวาคม 2562 วนัที่� 31 ธุ์นัวาคม 

2563 และวนัที่� 31 ธุ์ันวาคม 2564 เท่่ากิบั 794.20 ล�านบาท่ 

487.45 ล�านบาท่ และ 188.18 ล�านบาท่ ตัามลำาดีบั โดียหุ้นี �ส่นิ

หุ้ลกัิขึ้องบริีษัท่ฯ ปีรีะกิอบดี�วย เงินกิ้� ยืมรีะยะส่ั �นและเงินกิ้� ยืมรีะยะ

ยาวจากิส่ถืาบนักิารีเงิน ภาษีเงินไดี�ค�างจา่ย เงินมดัีจำาและเงินรัีบ

ลว่งหุ้น�าจากิลก้ิค�า ส่ำารีองผู้ลปีรีะโยชีน�รีะยะยาวขึ้องพนกัิงาน และ 

เจ�าหุ้นี �กิารีค�าและเจ�าหุ้นี �อื�น เป็ีนตั�น ซ้�งเป็ีนไปีตัามกิารีดีำาเนินงาน

ปีกิตัิขึ้องบริีษัท่ฯ

 ส่ว่นขึ้องผู้้� ถืือหุ้้�น ณ์ วนัที่� 31 ธุ์นัวาคม 2562 วนัที่� 31 

ธุ์นัวาคม 2563 และวนัที่� 31 ธุ์นัวาคม 2564 เท่า่กิบั 1,273.92 ล�าน

บาท่ 1,393.93 ล�านบาท่ และ 1,569.28 ล�านบาท่ ตัามลำาดีบั โดีย

ส่ว่นขึ้องผู้้� ถืือหุ้้�นปีรีะกิอบดี�วย ท่น้ที่�ออกิและชีำารีะแล�ว กิำาไรีส่ะส่ม 

และส่ว่นเกิินท่น้จากิกิารีจา่ยโดียใชี�หุ้้�นเป็ีนเกิณ์ฑ์�

1) หน่�สิน
เงินเบิกเกินบัญชื่่ธนาคาร
 เงินเบิกิเกิินบญัชีีธุ์นาคารี ณ์ วนัที่� 31 ธุ์นัวาคม 2562 

เท่า่กิบั 0.06 ล�านบาท่ และบริีษัท่ฯ ไมมี่เงินเบกิิเกิินบญัชีีธุ์นาคารี

คงค�าง ณ์ วนัที่� 31 ธุ์นัวาคม 2563 และวนัที่� 31 ธุ์นัวาคม 2564 

เจ้าหน่�การค้าและเจ้าหน่�อ่�น
 เจ�าหุ้นี �กิารีค�าและเจ�าหุ้นี �อื�น ณ์ วนัที่� 31 ธุ์นัวาคม 2562 

วนัที่� 31 ธุ์นัวาคม 2563 และวนัที่� 31 ธุ์นัวาคม 2564 เท่า่กิบั 60.73 

ล�านบาท่ 65.55 ล�านบาท่ และ 95.04 ล�านบาท่ ตัามลำาดีบั โดีย

เจ�าหุ้นี �กิารีค�าและเจ�าหุ้นี �อื�นส่ว่นใหุ้ญ่เกิิดีจากิกิารีซื �อวสั่ดีที้่�ใชี�ใน

กิารีก่ิอส่รี� างและกิารีจ�างผู้้� รัีบเหุ้มา

 เจ�าหุ้นี �กิารีค�าและเจ�าหุ้นี �อื�น ณ์ วนัที่� 31 ธุ์นัวาคม 2563 

เพิ�มขึ้้ �น 4.82 ล�านบาท่ หุ้รืีอคิดีเป็ีนรี� อยละ 7.94 จากิ ณ์ วนัที่� 31 

ธุ์นัวาคม 2562 โดียมีส่าเหุ้ตัหุ้้ลกัิมาจากิบริีษัท่ฯ มีจำานวนโครีงกิารี

ที่�อย้ร่ีะหุ้วา่งกิารีก่ิอส่รี� างเพิ�มขึ้้ �น

 เจ�าหุ้นี �กิารีค�าและเจ�าหุ้นี �อื�น ณ์ วนัที่� 31 ธุ์นัวาคม 2564 

เพิ�มขึ้้ �น 29.49 ล�านบาท่ หุ้รืีอคิดีเป็ีนรี� อยละ 44.99 จากิ ณ์ วนัที่� 

31 ธุ์นัวาคม 2563 โดียมีส่าเหุ้ตัหุ้้ลกัิมาจากิกิารีซื �อวสั่ดีที้่�ใชี�ในกิารี

ก่ิอส่รี� างและกิารีจ�างผู้้� รัีบเหุ้มาที่�เพิ�มส่ง้ขึ้้ �น จากิจำานวนโครีงกิารีที่�

อย้ร่ีะหุ้วา่งกิารีก่ิอส่รี� างเพิ�มขึ้้ �น

เงินประกันผูลงานการก่อสร้าง
 เงินปีรีะกินัผู้ลงานกิารีก่ิอส่รี� าง ณ์ วนัที่� 31 ธุ์ันวาคม 

2562 วนัที่� 31 ธุ์นัวาคม 2563 และวนัที่� 31 ธุ์นัวาคม 2564 เท่า่กิบั 

9.62 ล�านบาท่ 12.55 ล�านบาท่ และ 14.83 ล�านบาท่ ตัามลำาดีบั 

โดียเงินปีรีะกินัผู้ลงานกิารีก่ิอส่รี� างเกิิดีจากิกิารีที่�บริีษัท่ฯ หุ้กัิเงินคา่

จ�างผู้้� รัีบเหุ้มารีายยอ่ยในแตัล่ะงวดีเพื�อเป็ีนปีรีะกินักิารีปีฏิิบตัังิาน

ขึ้องบริีษัท่ฯ ตัามเงื�อนไขึ้ส่ญัญา

 เงินปีรีะกินัผู้ลงานกิารีก่ิอส่รี� าง ณ์ วนัที่� 31 ธุ์ันวาคม 

2563 เพิ�มขึ้้ �น 2.93 ล�านบาท่ หุ้รืีอคดิีเป็ีนรี�อยละ 30.43 จากิ ณ์ วนั

ที่� 31 ธุ์นัวาคม 2562 โดียมีส่าเหุ้ตัหุ้้ลกัิมาจากิมีจำานวนโครีงกิารีที่�

อย้ร่ีะหุ้วา่งกิารีก่ิอส่รี� างเพิ�มขึ้้ �น

 เงินปีรีะกินัผู้ลงานกิารีก่ิอส่รี� าง ณ์ วนัที่� 31 ธุ์ันวาคม 

2564 เพิ�มขึ้้ �น 2.28 ล�านบาท่ หุ้รืีอคิดีเป็ีนรี� อยละ 18.17  จากิ ณ์ 

วนัที่� 31 ธุ์นัวาคม 2563 โดียมีส่าเหุ้ตัหุ้้ลกัิมาจากิมีจำานวนโครีงกิารี

ที่�อย้ร่ีะหุ้วา่งกิารีก่ิอส่รี� างเพิ�มขึ้้ �น

เงินมัดำจำาและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
 เงินมัดีจำาและเงินรัีบล่วงหุ้น�าจากิล้กิค�า ณ์ วนัที่� 31 

ธุ์นัวาคม 2562 วนัที่� 31 ธุ์นัวาคม 2563 และวนัที่� 31 ธุ์นัวาคม 

2564 เท่า่กิบั 7.14 ล�านบาท่ 28.92 ล�านบาท่ และ 22.81 ล�าน

บาท่ โดียเงินมดัีจำาและเงินรัีบลว่งหุ้น�าจากิลก้ิค�า ปีรีะกิอบดี�วย เงิน

คา่จอง คา่ท่ำาส่ญัญา และคา่ดีาวน�บ�าน ที่�ลก้ิค�าจา่ยใหุ้�แก่ิบริีษัท่ฯ 

ก่ิอนกิารีโอนกิรีรีมส่ทิ่ธิุ์�

 เงินมัดีจำาและเงินรัีบล่วงหุ้น�าจากิล้กิค�า ณ์ วนัที่� 31 

ธุ์นัวาคม 2563 เพิ�มขึ้้ �น 21.78 ล�านบาท่ หุ้รืีอคดิีเป็ีนรี�อยละ 305.17 

จากิ ณ์ วนัที่� 31 ธุ์นัวาคม 2562 โดียมีส่าเหุ้ตัหุ้้ลกัิมาจากิกิารีเพิ�ม

ขึ้้ �นขึ้องยอดีขึ้ายโครีงกิารี Cher งามวงศ�วาน – ปีรีะชีาชืี�น ซ้�งเริี�ม

เปิีดีขึ้ายชีว่งเดืีอนส่งิหุ้าคม 2563 และมียอดีจองซื �อบ�านคงค�างที่�

ยงัไมไ่ดี�โอนกิรีรีมส่ทิ่ธิุ์�จำานวนมากิ

 เงินมัดีจำาและเงินรัีบล่วงหุ้น�าจากิล้กิค�า ณ์ วนัที่� 31 

ธุ์นัวาคม 2564 ลดีลง 6.11 ล�านบาท่ หุ้รืีอคิดีเป็ีนรี� อยละ 21.13 

จากิ ณ์ วนัที่� 31 ธุ์นัวาคม 2563 โดียมีส่าเหุ้ตัหุ้้ลกัิมาจากิกิารีลดี
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ลงขึ้องยอดีจองซื �อคงค�างที่�ยงัไมไ่ดี�โอนกิรีรีมส่ทิ่ธิุ์ในปีี 2563 จากิ

กิารีท่ยอยรัีบร้ี� เป็ีนรีายไดี�ในปีี 2564 โดียหุ้ลกัิเปีนกิารีโอนกิรีรีมส่ทิ่ธิุ์�

โครีงกิารี The Glamor และ Cher วงแหุ้วน - ส่าท่รี 

ภาษั่เงินไดำ้ค้างจ่าย
 ภาษีเงินไดี�ค�างจา่ย ณ์ วนัที่� 31 ธุ์นัวาคม 2563 และวนัที่� 31 

ธุ์นัวาคม 2564 เท่า่กิบั 18.00 ล�านบาท่ และ 32.11  ล�านบาท่ ตัามลำาดีบั 

โดีย ณ์ วนัที่� 31 ธุ์นัวาคม 2562 บริีษัท่ฯ ไมมี่ภาษีเงินไดี�ค�างจา่ย 

เงินกู้ย่มระยะยาวจากสถาบันการเงิน
 เงินกิ้� ยืมรีะยะยาวจากิส่ถืาบันกิารีเงิน ณ์ วันที่� 31 

ธุ์นัวาคม 2562 วนัที่� 31 ธุ์นัวาคม 2563 เท่า่กิบั 695.60 ล�านบาท่ 

343.43 ล�านบาท่ ตัามลำาดีบั และบริีษัท่ฯ ไมมี่เงินกิ้� ยืมรีะยะยาว

จากิส่ถืาบนักิารีเงินคงค�าง ณ์ วนัที่� 31 ธุ์นัวาคม 2564 โดียเงินกิ้�

ยืมรีะยะยาวจากิส่ถืาบนักิารีส่ามารีถืจำาแนกิเป็ีนส่ว่นที่�ถืง้กิำาหุ้นดี

ชีำารีะภายใน 1 ปีี และเกิินกิวา่ 1 ปีี ไดี�ดีงันี �

ส่วนท่�ถึงกำาหนดำชื่ำาระภายใน 1 ปี

ส่วนท่�ถึงกำาหนดำชื่ำาระเกินกว่า 1 ปี

รวมเงินกู้ย่มจากสถาบันการเงิน

งบการเงิน ณ วันท่�

31 ธันวาคม 2562

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาทร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ

31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2564

410.09

285.51

695.60

58.95

41.05

100.00

326.07

17.36

343.43

94.94

5.06

100.00

-

-

-

-

-

-

 เงินกิ้� ยืมรีะยะยาวจากิส่ถืาบนักิารีเงินเป็ีนกิารีกิ้� ยืมเงิน

ส่ำาหุ้รัีบกิารีซื �อที่�ดีนิ พฒันาโครีงกิารี และกิอ่ส่รี�างบ�าน ซ้�งเป็ีนวงเงิน

แยกิเฉพาะแตั่ละโครีงกิารี ซ้�งในอดีีตับริีษัท่ฯ ใชี� เงินท่น้ส่ว่นขึ้อง 

ผู้้� ถืือหุ้้�นในกิารีพฒันาโครีงกิารีมาโดียตัลอดี และเริี�มใชี�ปีรีะโยชีน�

จากิกิารีกิ้� ยืมเงินตัั �งแตัช่ีว่งปีี 2561 เป็ีนตั�นมา รีายละเอียดีวงเงิน

กิ้� ยืมส่ามารีถืส่ร้ีปีไดี� ดีงันี �



111

โค
รง

กา
ร 

/ 
ปร

ะเภ
ทส

ินเ
ชื่ อ

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Co
rd

iz 
อุด

มส
ุข

Ch
er

 ว
งแ

หว
น 

– 
สา

ทร

Ch
er

 ว
ัชร

พ
ล

Ch
er

 ง
าม

วง
ศ์ว

าน
 –

 ป
ระ

ชา
ชื่ น

Th
e 

Gl
am

or

Ch
er

 ส
ุขส

วัส
ดิ ์ 

– 
พุ

ทธ
บูช

า

Ch
er

 บ
าง

ขุน
นน

ท์

Ch
er

en
e 

กร
ุงเ

ทพ
กร

ีฑา
 –

 ร
่มเ

กล
้า

So
ft 

lo
an

• 
ปล

อด
จํา

นอ
งที

�ดนิ
เมื

�อมี
กา

รโ
อน

กร
รม

สทิ
ธิ�  

   
ใน

จํา
นว

นเ
งิน

ตา
มที

�กํา
หน

ดใ
นส

ญั
ญ

า

• 
D

eb
t t

o 
Eq

ui
ty

 R
at

io
 ไม

เ่กิ
น 

�.
��

 เท
า่

• 
ปล

อด
จํา

นอ
งที

�ดนิ
เมื

�อมี
กา

รโ
อน

กร
รม

สทิ
ธิ�  

ใน
จํา

นว
นเ

งิน
ตา

มที
�กํา

หน
ดใ

นส
ญั

ญ
า

• 
D

eb
t t

o 
Eq

ui
ty

 R
at

io
 ไม

เ่กิ
น 

�.
��

 เท
า่

• 
ปล

อด
จํา

นอ
งที

�ดนิ
เมื

�อมี
กา

รโ
อน

กร
รม

สทิ
ธิ�

ใน
จํา

นว
นเ

งิน
ตา

มที
�กํา

หน
ดใ

นส
ญั

ญ
า

• 
D

eb
t t

o 
Eq

ui
ty

 R
at

io
 ไม

เ่กิ
น 

�.
��

 เท
า่

โฉ
นด

ที�ด
ินข

อง
โค

รง
กา

รพ
ร้อ

มส
ิ�ง

ปล
กูส

ร้า
งที

�มีอ
ยูแ่

ล้ว
 แ

ละ
/ห

รือ
ที�จ

ะมี

ขึ
�นต

อ่ไ
ปใ

นภ
าย

หน้
าบ

นที
�ดนิ

ดงั
กล

า่ว

โฉ
นด

ที�ด
ินข

อง
โค

รง
กา

รพ
ร้อ

มส
ิ�ง

ปล
กูส

ร้า
งที

�มีอ
ยูแ่

ล้ว
 แ

ละ
/ห

รือ
ที�จ

ะมี

ขึ
�นต

อ่ไ
ปใ

นภ
าย

หน้
าบ

นที
�ดนิ

ดงั
กล

า่ว

โฉ
นด

ที�ด
ินข

อง
โค

รง
กา

รพ
ร้อ

มส
ิ�ง

ปล
กูส

ร้า
งที

�มีอ
ยูแ่

ล้ว
 แ

ละ
/ห

รือ
ที�จ

ะมี

ขึ
�นต

อ่ไ
ปใ

นภ
าย

หน้
าบ

นที
�ดนิ

ดงั
กล

า่ว

• 
ปล

อด
จํา

นอ
งที

�ดนิ
เมื

�อมี
กา

รโ
อน

กร
รม

สทิ
ธิ�

ใน
จํา

นว
นเ

งิน
ตา

มที
�กํา

หน
ดใ

นส
ญั

ญ
า

• 
D

eb
t t

o 
Eq

ui
ty

 R
at

io
 ไม

เ่กิ
น 

�.
��

 เท
า่

โฉ
นด

ที�ด
ินข

อง
โค

รง
กา

รพ
ร้อ

มส
ิ�ง

ปล
กูส

ร้า
งที

�มีอ
ยูแ่

ล้ว
 แ

ละ
/ห

รือ
ที�จ

ะมี

ขึ
�นต

อ่ไ
ปใ

นภ
าย

หน้
าบ

นที
�ดนิ

ดงั
กล

า่ว

• 
ปล

อด
จํา

นอ
งที

�ดนิ
เมื

�อมี
กา

รโ
อน

กร
รม

สทิ
ธิ�

ใน
จํา

นว
นเ

งิน
ตา

มที
�กํา

หน
ดใ

นส
ญั

ญ
า

• 
D

eb
t t

o 
Eq

ui
ty

 R
at

io
 ไม

เ่กิ
น 

�.
��

 เท
า่

โฉ
นด

ที�ด
ินข

อง
โค

รง
กา

รพ
ร้อ

มส
ิ�ง

ปล
กูส

ร้า
งที

�มีอ
ยูแ่

ล้ว
 แ

ละ
/ห

รือ
ที�จ

ะมี

ขึ
�นต

อ่ไ
ปใ

นภ
าย

หน้
าบ

นที
�ดนิ

ดงั
กล

า่ว

• 
ปล

อด
จํา

นอ
งที

�ดนิ
เมื

�อมี
กา

รโ
อน

กร
รม

สทิ
ธิ�

ใน
จํา

นว
นเ

งิน
ตา

มที
�กํา

หน
ดใ

นส
ญั

ญ
า

• 
D

eb
t t

o 
Eq

ui
ty

 R
at

io
 ไม

เ่กิ
น 

�.
��

 เท
า่

โฉ
นด

ที�ด
ินข

อง
โค

รง
กา

รพ
ร้อ

มส
ิ�ง

ปล
กูส

ร้า
งที

�มีอ
ยูแ่

ล้ว
 แ

ละ
/ห

รือ
ที�จ

ะมี

ขึ
�นต

อ่ไ
ปใ

นภ
าย

หน้
าบ

นที
�ดนิ

ดงั
กล

า่ว

• 
ปล

อด
จํา

นอ
งที

�ดนิ
เมื

�อมี
กา

รโ
อน

กร
รม

สทิ
ธิ�

ใน
จํา

นว
นเ

งิน
ตา

มที
�กํา

หน
ดใ

นส
ญั

ญ
า

• 
D

eb
t t

o 
Eq

ui
ty

 R
at

io
 ไม

เ่กิ
น 

�.
��

 เท
า่

โฉ
นด

ที�ด
ินข

อง
โค

รง
กา

รพ
ร้อ

มส
ิ�ง

ปล
กูส

ร้า
งที

�มีอ
ยูแ่

ล้ว
 แ

ละ
/ห

รือ
ที�จ

ะมี

ขึ
�นต

อ่ไ
ปใ

นภ
าย

หน้
าบ

นที
�ดนิ

ดงั
กล

า่ว

• 
ปล

อด
จํา

นอ
งที

�ดนิ
เมื

�อมี
กา

รโ
อน

กร
รม

สทิ
ธิ�

ใน
จํา

นว
นเ

งิน
ตา

มที
�กํา

หน
ดใ

นส
ญั

ญ
า

• 
D

eb
t t

o 
Eq

ui
ty

 R
at

io
 ไม

เ่กิ
น 

�.
��

 เท
า่

• 
ชํา

ระ
ดอ

กเ
บี

�ยต
ั�งแ

ตเ่
ดือ

นที
� �

 น
บัแ

ตเ่
ดือ

นที
�เบ

กิ

ใช้
สนิ

เชื
�อ 

แล
ะชํ

าร
ะด

อก
เบี

�ยเ
ป็น

รา
ยเ

ดือ
น

โฉ
นด

ที�ด
ินข

อง
โค

รง
กา

รพ
ร้อ

มส
ิ�ง

ปล
กูส

ร้า
งที

�มีอ
ยูแ่

ล้ว
 แ

ละ
/ห

รือ
ที�จ

ะมี

ขึ
�นต

อ่ไ
ปใ

นภ
าย

หน้
าบ

นที
�ดนิ

ดงั
กล

า่ว

โฉ
นด

ที�ด
ินข

อง
โค

รง
กา

ร

C
he

r ว
งแ

หว
น 

– 
สา

ทร

-
26

0.
00

15
4.

71

25
3.

00
55

.0
9

-

-
-

12
5.

90
34

.6
3

-
-

32
9.

00
17

8.
00

-
16

6.
28

17
6.

00
92

.4
2

-
17

.2
2

29
5.

00
15

3.
50

-
15

0.
50

30
0.

30
-

-
-

25
8.

50
30

.0
0

-
-

11
.0

0
-

-
11

.0
0

ยอ
ดค

งเ
หล

ือ 
ณ

 ว
ันท

ี่  (ล
้าน

บา
ท)

31
 ธ

.ค
. 2

56
2

31
 ธ

.ค
. 2

56
3

31
 ธ

.ค
. 2

56
4

วง
เง

ิน
(ล

้าน
บา

ท)
เง

ื่ อน
ไข

หล
ักป

ระ
กัน



112

ส่วนท่�ถึงกำาหนดำชื่ำาระภายใน 1 
ส่วนท่�ถึงกำาหนดำชื่ำาระเกินกว่า 1 ปี
รวมหน่�สินติามสัญญาเชื่่า

งบการเงิน ณ วันท่�
31 ธันวาคม 2562

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาทร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ

31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2564

1.71
0.84
2.55

67.08
32.92

100.00

0.81
1.34
2.14

37.55
62.45

100.00

2.25
2.80
5.05

44.55
55.45

100.00

หน่�สินติามสัญญาเชื่่า
 หุ้นี �ส่ินตัามส่ัญญาเชี่า ณ์ วันที่� 31 ธุ์ันวาคม 2562 

วนัที่� 31 ธุ์ันวาคม 2563 และวนัที่� 31 ธุ์ันวาคม 2564 เท่่ากิับ 

2.55 ล�านบาท่ 2.14 ล�านบาท่ และ 5.05 ล�านบาท่ ตัามลำาดีบั 

โดียหุ้นี �ส่ินตัามส่ญัญาเชี่าเกิิดีจากิบริีษัท่ฯ มีกิารีท่ำาส่ญัญาเชี่า

อาคารีจากิบ้คคลที่�อาจมีความขึ้ัดีแย� งเพื�อใชี� เป็ีนส่ำานักิงาน

ใหุ้ญ่ (พิจารีณ์ารีายละเอียดีเพิ�มเติัมในส่่วนที่� 9.2 รีายกิารี

รีะหุ้ว่างกิัน) และมีกิารีเชี่ารีถืยนตั�เพื�อใชี� ในกิารีดีำาเนินธุ์้รีกิิจ 

หุ้นี �ส่ินตัามส่ญัญาเชี่าส่ามารีถืส่ร้ีปีไดี�ดีงันี �

สำารองผูลประโยชื่น์ระยะยาวข้องพนักงาน
 ส่ำารีองผู้ลปีรีะโยชีน�รีะยะยาวขึ้องพนกัิงาน ณ์ วนัที่� 31 

ธุ์ันวาคม 2562 วนัที่� 31 ธุ์ันวาคม 2563 และวนัที่� 31 ธุ์ันวาคม 

2564 เท่่ากิบั 18.51 ล�านบาท่ 16.85 ล�านบาท่ และ 18.34 ล�าน

บาท่ ตัามลำาดีบั โดียปีรีะมาณ์กิารีหุ้นี �ส่ินไม่หุ้ม้นเวียนส่ำาหุ้รัีบ

ผู้ลปีรีะโยชีน�พนกัิงานเกิิดีจากิกิารีที่�บริีษัท่ฯ ตั�องปีฏิิบตััิตัามขึ้�อ

กิำาหุ้นดีขึ้องพรีะรีาชีบญัญัตัิค้�มครีองแรีงงาน พ.ศ. 2561 (รีวม

ท่ั �งที่�มีกิารีแกิ� ไขึ้เพิ�มเตัิม)

2) ส่วนข้องผูู้ถ่อหุ้น
 ส่่วนขึ้องผู้้� ถืือหุ้้�น ณ์ วนัที่� 31 ธุ์ันวาคม 2563 เพิ�มขึ้้ �น 

120.00 ล�านบาท่ หุ้รืีอคิดีเป็ีนรี� อยละ 9.42 จากิ ณ์ วนัที่� 31 

ธุ์ันวาคม 2562 โดียมีส่าเหุ้ตั้หุ้ลักิมาจากิบริีษัท่ฯ มีกิำาไรีส่้ท่ธิุ์

เพิ�มขึ้้ �น ท่ั �งนี � บริีษัท่ฯ มีกิารีจ่ายเงินปัีนผู้ลใหุ้�แก่ิผู้้� ถืือหุ้้�นจำานวน 

16.80 ล�านบาท่ 

 ส่่วนขึ้องผู้้� ถืือหุ้้�น ณ์ วนัที่� 31 ธุ์ันวาคม 2564 เพิ�มขึ้้ �น 

175.35 ล�านบาท่ หุ้รืีอคิดีเป็ีนรี� อยละ 12.58 จากิ ณ์ วนัที่� 31 

ธุ์ันวาคม 2564 โดียมีส่าเหุ้ตั้มาจากิกิารีเพิ�มขึ้้ �นขึ้องกิำาไรีส่ะส่ม

ซ้�งเป็ีนไปีตัามกิารีดีำาเนินงานปีกิติัขึ้องบริีษัท่ฯ

3) ภาระผููกพันและหน่�สินท่�อาจจะเกิดำข้ึ�น
 ณ์ วนัที่� 31 ธุ์ันวาคม 2562 วนัที่� 31 ธุ์ันวาคม 2563 

และวนัที่� 31 ธุ์ันวาคม 2564 บริีษัท่ฯ มีภารีะผู้้กิพนัและหุ้นี �ส่ิน

ที่�อาจจะเกิิดีขึ้้ �น ดีงันี �

ภาระผููกพันเก่�ยวกับรายจ่ายฝ่ึายทุน
 บริีษัท่ฯ มีภารีะผู้้กิพันเกีิ�ยวกิับรีายจ่ายฝ่ายท่้น ณ์ 

วนัที่� 31 ธุ์ันวาคม 2562 วนัที่� 31 ธุ์ันวาคม 2563 และวนัที่� 31 

ธุ์ันวาคม 2564 เท่่ากิับ 149 ล�านบาท่ 411 ล�านบาท่ และ 799 

ล�านบาท่ ตัามลำาดีับ โดียส่่วนใหุ้ญ่เป็ีนภารีะผู้้กิพันซ้�งเกิิดีจา

กิบริีษัท่ฯ ไดี� เขึ้� าท่ำาส่ญัญาจะซื �อจะขึ้ายที่�ดีินเพื�อนำามาพัฒนา

โครีงกิารี และส่ญัญาจัดีจ�างผู้้� รัีบเหุ้มาก่ิอส่รี� าง 

ภาระผููกพันเก่�ยวกับสัญญาเช่ื่าดำำาเนินงานและ
บริการ
 บริีษัท่ฯ มีภารีะผู้้กิพนัเกีิ�ยวกิับส่ญัญาเชี่าดีำาเนินงาน

และบริีกิารี ณ์ วนัที่� 31 ธุ์ันวาคม 2562 วนัที่� 31 ธุ์ันวาคม 2563 

และวนัที่� 31 ธุ์ันวาคม 2564 เท่่ากิบั 13.17 ล�านบาท่ 15.50 ล�าน

บาท่ และ 14.10 ล�านบาท่ ตัามลำาดีบั โดียภารีะผู้ก้ิพนัส่่วนใหุ้ญ่

เกิิดีจากิบริีษัท่ฯ ท่ำาส่ัญญาเชี่า และส่ัญญาบริีกิารีตั่างๆ เชี่น 

ส่ัญญาจ� างบริีกิารีท่ำาความส่ะอาดีและรัีกิษาความปีลอดีภัย 

ส่ญัญาว่าจ�างที่�ปีร้ีกิษาและผู้้� ใหุ้�บริีกิารีท่างวิชีาชีีพ เป็ีนตั�น

การคำ�าประกัน
 บริีษัท่ฯ มีภารีะหุ้นงัส่ือคำ �าปีรีะกินั ณ์ วนัที่� 31 ธุ์ันวาคม 

2562 วนัที่� 31 ธุ์ันวาคม 2563 และวนัที่� 31 ธุ์ันวาคม 2564 

เท่่ากิับ 97 ล�านบาท่ 136 ล�านบาท่ และ 162 ล�านบาท่ ตัาม

ลำาดีับ โดียส่่วนใหุ้ญ่เป็ีนกิารีออกิหุ้นังส่ือคำ �าปีรีะกิันรีะบบ

ส่าธุ์ารีณ์้ปีโภคส่ำาหุ้รัีบโครีงกิารีอส่งัหุ้าริีมท่รัีพย� ซ้�งบริีษัท่ฯ จะ

ตั�องคงหุ้นงัส่ือคำ �าปีรีะกินัก่ิอนมีกิารีส่่งมอบรีะบบส่าธุ์ารีณ์ป้ีโภค

ใหุ้�แก่ินิตัิบ้คคลหุ้ม้่บ�านจดัีส่รีรี นอกิจากินี � บริีษัท่ฯ ยงัมีกิารีออกิ

หุ้นังสื่อคำ �าปีรีะกิันบางส่่วนใหุ้�แก่ิเจ�าหุ้นี �กิารีค�า

 หุ้นี �ส่ินตัามส่ญัญาเชี่า ณ์ วนัที่� 31 ธุ์ันวาคม 2564 เพิ�มขึ้้ �น 2.91 ล�านบาท่ หุ้รืีอคิดีเป็ีนรี� อยละ 135.98 จากิ ณ์ วนัที่� 31 

ธุ์ันวาคม 2563 โดียมีส่าเหุ้ตั้หุ้ลกัิมาจากิกิารีตั่อส่ญัญาเชี่าอาคารีเพื�อใชี� เป็ีนส่ำานักิงานใหุ้ญ่ในเดืีอนมีนาคม 2564 
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เงินสดำสุทธิไดำ้มาจาก (ใชื่้ไปใน) กิจกรรมดำำาเนินงาน

เงินสดำสุทธิไดำ้มาจาก (ใชื่้ไปใน) กิจกรรมลงทุน

เงินสดำสุทธิไดำ้มาจาก (ใชื่้ไปใน) กิจกรรมจัดำหาเงิน

เงินสดำและรายการเท่ยบเท่าเงินสดำ เพิ�มข้ึ�น (ลดำลง) สุทธิ

เงินสดำและรายการเท่ยบเท่าเงินสดำติ้นงวดำ

เงินสดำและรายการเท่ยบเท่าเงินสดำปลายงวดำ

สำาหรับปีสิ�นสุดำวันท่�

31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563

(643.28)

(9.19)

608.60

(43.87)

77.83

33.97

372.16

(0.45)

(398.78)

(27.08)

33.97

6.89

รายการ

498.13

(2.13)

(396.51)

99.49

6.89

106.38

31 ธันวาคม 2564

           ณ์ ส่ิ �นปีี 2562 บริีษัท่ฯ มีเงินส่ดีและรีายกิารีเที่ยบเท่่า

เงินส่ดีส่้ท่ธิุ์อย้่ที่� 33.97 ล�านบาท่ ลดีลงจำานวน 43.87 ล�าน

บาท่ จากิชี่วงตั�นปีี เนื�องจากิบริีษัท่ฯ มีกิรีะแส่เงินส่ดีส่้ท่ธิุ์ใชี�

ไปีในกิิจกิรีรีมดีำาเนินงาน จำานวน 643.28 ล�านบาท่ ซ้�งเป็ีนผู้ล

จากิกิารีที่�บริีษัท่ฯ มีตั�นท่้นโครีงกิารีพฒันาอส่งัหุ้าริีมท่รัีพย�เพิ�ม

มากิขึ้้ �น โดียเฉพาะกิารีรัีบโอนกิรีรีมส่ิท่ธิุ์�ในที่�ดีินโครีงกิารี Cher 

ส่้ขึ้ส่วสั่ดีิ�-พ้ท่ธุ์บ้ชีา โครีงกิารี Cher บางขึ้้นนนท่� และโครีงกิารี 

Cherene กิร้ีงเท่พกิรีีฑ์า-ร่ีมเกิล�า รีวมถื้งกิารีเพิ�มขึ้้ �นเนื�องจากิ

กิารีก่ิอส่รี� างและพฒันาโครีงกิารีอื�นๆ นอกิจากินั �น บริีษัท่ฯ มี

กิรีะแส่เงินส่ดีส่้ท่ธิุ์ใชี� ไปีในกิิจกิรีรีมลงท่้นจำานวน 9.19 ล� าน

บาท่ จากิกิารีที่�บริีษัท่ฯ มีกิารีลงท่้นซื �อเครืี�องใชี�ส่ำานักิงานและ

ซอฟตั�แวรี�คอมพิวเตัอรี�ส่ำาหุ้รัีบกิารีเพิ�มขึ้้ �นขึ้องจำานวนพนกัิงาน

เพื�อรีองรัีบกิารีเติับโตัขึ้องบริีษัท่ฯ และมีกิารีเพิ�มขึ้้ �นขึ้องเงินฝากิ

ธุ์นาคารีที่�มีภารีะคำ �าปีรีะกิันเพื�อใหุ้� เป็ีนไปีตัามส่ญัญากิ้� ยืมเงิน

จากิส่ถืาบันกิารีเงิน อย่างไรีก็ิดีี บริีษัท่ฯ มีกิรีะแส่เงินส่ดีส่้ท่ธิุ์

ไดี�มาจากิกิิจกิรีรีมจัดีหุ้าเงินจำานวน 608.60 ล�านบาท่ โดียมี

ส่าเหุ้ตั้หุ้ลักิมาจากิบริีษัท่ฯ มีเงินส่ดีรัีบจากิกิารีกิ้� ยืมเงินจากิ

ส่ถืาบันกิารีเงินและกิารีเพิ�มท่้นโดียกิารีออกิหุ้้�นส่ามัญใหุ้�แก่ิผู้้�

ถืือหุ้้�นเดีิมเป็ีนจำานวน 168.00 ล�านบาท่ ท่ั �งนี � ในงวดีปีี 2562 

บริีษัท่ฯ มีกิารีจ่ายเงินปัีนผู้ลใหุ้�แก่ิผู้้� ถืือหุ้้�นเป็ีนจำานวน 168.00 

ล�านบาท่ 

 ณ์ ส่ิ �นปีี 2563 บริีษัท่ฯ มีเงินส่ดีและรีายกิารีเที่ยบ

เท่่าเงินส่ดีส่้ท่ธิุ์อย้่ที่� 6.89 ล�านบาท่ ลดีลงจำานวน 27.08 ล�าน

บาท่ จากิชี่วงตั�นปีี โดียถื้งแม� ว่าบริีษัท่ฯ จะมีกิรีะแส่เงินส่ดี

ส่้ท่ธิุ์ไดี�มาจากิกิิจกิรีรีมดีำาเนินงานจำานวน 372.16 ล� านบาท่ 

จากิกิารีที่�บริีษัท่ฯ มีตั� นท่้นโครีงกิารีพัฒนาอส่ังหุ้าริีมท่รัีพย�

ลดีลง เนื�องจากิมีกิารีขึ้ายและโอนกิรีรีมส่ิท่ธิุ์�บ� านใหุ้�แก่ิล้กิค�า

ไดี� มากิกิว่ากิารีซื �อที่�ดีิน ก่ิอส่รี� าง และพัฒนาโครีงกิารี ซ้�ง

ส่อดีคล�องกิับกิรีะแส่เงินส่ดีรัีบจากิกิารีขึ้ายและโอนกิรีรีมส่ิท่ธิุ์�

ในโครีงกิารี Cordiz อ้ดีมส่้ขึ้ โครีงกิารี Cher วงแหุ้วน – ส่าท่รี 

โครีงกิารี Cher วชัีรีพล และโครีงกิารี The Glamor แตั่เนื�อง

จากิบริีษัท่ฯ มีกิรีะแส่เงินส่ดีส่ท้่ธิุ์ใชี� ไปีในกิิจกิรีรีมลงท่้นจำานวน 

0.45 ล� านบาท่ โดียมีส่าเหุ้ตั้หุ้ลักิมาจากิลงท่้นซื �อเครืี� องใชี�

ส่ำานกัิงานและซอฟตั�แวรี�คอมพิวเตัอรี�  และมีกิรีะแส่เงินส่ดีส่ท้่ธิุ์

ใชี� ไปีในกิิจกิรีรีมจัดีหุ้าเงินจำานวน 398.78 ล�านบาท่ จากิกิารี

ชีำารีะคืนเงินกิ้� ยืมจากิส่ถืาบนักิารีเงินโดียกิารีปีลอดีจำานองเมื�อ

มีกิารีโอนกิรีรีมส่ิท่ธิุ์�บ�านใหุ้�แก่ิลก้ิค�า นอกิจากินี � ในงวดีปีี 2563 

บริีษัท่ฯ มีกิารีจ่ายเงินปัีนผู้ลใหุ้�แก่ิผู้้� ถืือหุ้้� นเป็ีนจำานวน 16.80 

ล�านบาท่

 ณ์ ส่ิ �นปีี 2564 บริีษัท่ฯ มีเงินส่ดีและรีายกิารีเที่ยบ

เท่่าเงินส่ดีส่้ท่ธิุ์อย้่ที่� 106.38 ล�านบาท่ เพิ�มขึ้้ �นจำานวน 99.49 

ล� านบาท่ จากิชี่วงตั� นปีี เนื�องจากิบริีษัท่ฯ มีกิรีะแส่เงินส่ดี

ส่้ท่ธิุ์ไดี�มาจากิกิิจกิรีรีมดีำาเนินงานจำานวน 498.13 ล� านบาท่ 

จากิกิารีที่�บริีษัท่ฯ มีตั� นท่้นโครีงกิารีพัฒนาอส่ังหุ้าริีมท่รัีพย�

ลดีลง เนื�องจากิมีกิารีขึ้ายและโอนกิรีรีมส่ิท่ธิุ์�บ� านใหุ้�แก่ิล้กิค�า

ไดี� มากิกิว่ากิารีซื �อที่�ดีิน ก่ิอส่รี� าง และพัฒนาโครีงกิารี ซ้�ง

ส่อดีคล�องกิับกิรีะแส่เงินส่ดีรัีบจากิกิารีขึ้ายและโอนกิรีรีมส่ิท่ธิุ์�

ในโครีงกิารี Cordiz อ้ดีมส่้ขึ้ โครีงกิารี Cher วงแหุ้วน – ส่าท่รี 

โครีงกิารี Cher วชัีรีพล โครีงกิารี Cher งามวงศ�วาน – ปีรีะชีาชืี�น 

และโครีงกิารี Cher ส่ข้ึ้ส่วสั่ดีิ� – พท้่ธุ์บ้ชีา อย่างไรีก็ิตัาม บริีษัท่ฯ 

มีกิรีะแส่เงินส่ดีส่้ท่ธิุ์ใชี� ไปีในกิิจกิรีรีมลงท่้นจำานวน 2.13 ล�าน

บาท่ จากิกิารีซื �ออ้ปีกิรีณ์�เพิ�มมากิขึ้้ �นและมีกิรีะแส่เงินส่ดีส่้ท่ธิุ์

ใชี� ไปีในกิิจกิรีรีมจัดีหุ้าเงินจำานวน 396.51 ล�านบาท่ จากิกิารี

ชีำารีะคืนเงินกิ้� ยืมจากิส่ถืาบนักิารีเงินโดียกิารีปีลอดีจำานองเมื�อ

มีกิารีโอนกิรีรีมส่ิท่ธิุ์�บ�านใหุ้�แก่ิลก้ิค�าในจำานวนที่�มากิกิว่าเงินรัีบ

กิารีจากิเบิกิเงินกิ้� ยืมเพิ�มเตัิม และมีกิารีจ่ายเงินปัีนผู้ลใหุ้� แก่ิ 

ผู้้� ถืือหุ้้�นเป็ีนจำานวน 40.32 ล�านบาท่

4.2.5 การวิเคราะห์สภาพคล่อง
งบกระแสเงินสดำ
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4.2.6 การวิเคราะห์อัติราส่วนทางการเงินท่�สำาคัญ
1) อัติราส่วนสภาพคล่อง

อัติราส่วนสภาพคล่อง 

อัติราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว 

วงจรเงินสดำ

ระยะเวลาเก็บหน่�เฉล่�ย(1)

ระยะเวลาข้ายสินค้าเฉล่�ย(2)

ระยะเวลาชื่ำาระหน่�เฉล่�ย(3)

วงจรเงินสดำ

สำาหรับปีสิ�นสุดำวันท่�
หน่วย

31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563

4.18

0.08

N/A

2,195.22

77.28

2,117.94

4.12

0.02

N/A

เที่�า

เที่�า

วัน

วัน

วัน

วัน

รายการ

10.34

0.65

N/A

856.33

40.66

815.67

31 ธันวาคม 2564

หมายเหตุุ : 1.เนื�องจากิบริีษัท่ฯ ไมมี่ลก้ิหุ้นี �กิารีค�าจากิกิารีขึ้ายอส่งัหุ้าริีมท่รัีพย� จง้ไมส่่ามารีถืคำานวณ์รีะยะเวลาเก็ิบหุ้นี �เฉลี�ยไดี� 
                    2. รีะยะเวลาขึ้ายส่นิค�าเฉลี�ย คำานวณ์โดียใชี�ตั�นท่น้ขึ้ายอส่งัหุ้าริีมท่รัีพย�
                    3. รีะยะเวลาชีำารีะหุ้นี �เฉลี�ย คำานวณ์โดียใชี�ตั�นท่น้ขึ้ายอส่งัหุ้าริีมท่รัีพย� 

อัติราส่วนสภาพคล่องและอัติราส่วน
สภาพคล่องหมุนเร็ว
 อตััรีาส่ว่นส่ภาพคลอ่ง ณ์ วนัที่� 31 ธุ์นัวาคม 2563 ลดี

ลงจากิ ณ์ วนัที่� 31 ธุ์นัวาคม 2562 โดียมีส่าเหุ้ตัหุ้้ลกัิมาจากิกิารี

ที่�บริีษัท่ฯ มีส่ินท่รัีพย�หุ้มน้เวียนลดีลงเล็กิน�อย เนื�องจากิกิารีลดี

ลงขึ้องตั�นท่้นโครีงกิารีพัฒนาอส่งัหุ้าริีมท่รัีพย� อันเป็ีนผู้ลมากิ

จากิกิารีขึ้ายและโอนกิรีรีมส่ทิ่ธิุ์�บ�านใหุ้�แก่ิลก้ิค�า และเมื�อพิจารีณ์า

อตััรีาส่ว่นส่ภาพคลอ่งหุ้มน้เร็ีว พบวา่ อตััรีาส่ว่นส่ภาพคลอ่งหุ้มน้

เร็ีว ณ์ วนัที่� 31 ธุ์นัวาคม 2563 ลดีลงจากิ ณ์ วนัที่� 31 ธุ์นัวาคม 

2562 เชีน่กินั เนื�องจากิในชีว่งปีี 2563 บริีษัท่ฯ มีเงินส่ดีและรีายกิารี

เที่ยบเท่า่เงินส่ดีลดีลงจากิกิารีนำาเงินไปีใชี�ในกิารีชีำารีะคืนเงินกิ้� ยืม

จากิส่ถืาบนักิารีเงินตัามกิารีปีลอดีจำานองบ�านเพื�อโอนกิรีรีมส่ิท่ธิุ์�

ใหุ้�แก่ิลก้ิค�า

 อตััรีาส่ว่นส่ภาพคลอ่ง ณ์ วนัที่� 31 ธุ์นัวาคม 2564 เพิ�ม

ขึ้้ �นจากิ ณ์ วนัที่� 31 ธุ์นัวาคม 2563 โดียเป็ีนผู้ลจากิกิารีลดีลงขึ้อง

หุ้นี �ส่ินหุ้มน้เวียน ซ้�งมาจากิกิารีลดีลงขึ้องส่ว่นขึ้องเงินกิ้� ยืมรีะยะ

ยาวจากิส่ถืาบนักิารีเงินที่�ถืง้กิำาหุ้นดีชีำารีะภายในหุ้น้�งปีี

วงจรเงินสดำ
 วงจรีเงินส่ดี ณ์ วนัที่� 31 ธุ์นัวาคม 2562 วนัที่� 31 ธุ์นัวาคม 

2563 และวนัที่� 31 ธุ์นัวาคม 2564 เท่า่กิบั 2,117.94 วนั 1,240.56 

วนั และ 815.67 วนั ตัามลำาดีบั หุ้รืีอคิดีเป็ีนปีรีะมาณ์ 2 ถืง้ 6 ปีี 

โดียเป็ีนไปีตัามลกัิษณ์ะธุ์ร้ีกิิจขึ้องบริีษัท่ฯ มีกิารีซื �อที่�ดีนิเปีลา่เพื�อ

รีอกิารีพฒันา และมีรีะยะเวลาในกิารีก่ิอส่รี� างบ�าน พฒันารีะบบ

ส่าธุ์ารีณ์ป้ีโภค จง้เริี�มมีกิารีเปิีดีขึ้ายและโอนกิรีรีมส่ทิ่ธิุ์�ใหุ้�แก่ิลก้ิค�า

 วงจรีเงินส่ดีขึ้องบริีษัท่ฯ ในปีี 2563 เท่า่กิบั 1,240.56 วนั 

ลดีลงจากิปีี 2562 จำานวน 877.38 วนั โดียมีส่าเหุ้ตัม้าจากิรีะยะ

เวลาขึ้ายส่นิค�าเฉลี�ยในปีี 2563 ที่�ลดีลงจากิปีี 2562 เนื�องจากิมี

กิารีขึ้ายอส่งัหุ้าริีมท่รัีพย�เพิ�มขึ้้ �นกิวา่ปีีก่ิอน และมีกิารีโอนกิรีรีมส่ทิ่ธิุ์�

บ� านใหุ้�แก่ิล้กิค�าไดี�มากิกิว่ากิารีซื �อที่�ดีิน ก่ิอส่รี� าง และพัฒนา

โครีงกิารี ส่ง่ผู้ลใหุ้�ตั�นท่น้โครีงกิารีพฒันาอส่งัหุ้าริีมท่รัีพย�เพื�อขึ้าย

ลดีลง

 วงจรีเงินส่ดีขึ้องบริีษัท่ฯ ในปีี 2564 เท่า่กิบั 815.67 วนั 

ลดีลงจากิปีี 2563 จำานวน 424.89 วนั โดียมีส่าเหุ้ตัม้าจากิกิารีลดี

ลงขึ้องรีะยะเวลาขึ้ายส่นิค�าเฉลี�ยใน ปีี 2564 เนื�องจากิบริีษัท่ฯ มี

กิารีขึ้ายอส่งัหุ้าริีมท่รัีพย�ไดี�มากิในชีว่งเวลาดีงักิลา่ว และมีกิารีโอน

กิรีรีมส่ิท่ธิุ์�บ�านใหุ้�แก่ิลก้ิค�าไดี�มากิกิว่ากิารีซื �อที่�ดีิน ก่ิอส่รี� าง และ

พฒันาโครีงกิารี ส่ง่ผู้ลใหุ้�ตั�นท่น้โครีงกิารีพฒันาอส่งัหุ้าริีมท่รัีพย�

เพื�อขึ้ายลดีลง
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อัติรากำาไรสุทธิ
 ส่ำาหุ้รัีบปีี 2563 บริีษัท่ฯ มีความส่ามารีถืในกิารีท่ำากิำาไรี

เพิ�มขึ้้ �นจากิงวดีเดีียวกินัขึ้องปีีก่ิอนหุ้น�า จากิกิารีเพิ�มขึ้้ �นขึ้องรีายไดี�

จากิกิารีขึ้ายอส่งัหุ้าริีมท่รัีพย� โดียเป็ีนผู้ลมาจากิกิารีเริี�มเปิีดีขึ้าย

บ�านโครีงกิารีใหุ้ม ่คือ โครีงกิารี Cher งามวงศ�วาน – ปีรีะชีาชืี�น ซ้�ง

เริี�มเปิีดีขึ้ายในเดืีอนส่งิหุ้าคม 2563 รีวมถืง้กิารีมียอดีโอนกิรีรีมส่ทิ่ธิุ์�

โครีงกิารีอื�นๆ เพิ�มมากิขึ้้ �น ไดี�แก่ิ โครีงกิารี Cordiz อด้ีมส่ข้ึ้ โครีงกิารี 

Cher วงแหุ้วน – ส่าท่รี โครีงกิารี Cher วชัีรีพล รีวมถืง้โครีงกิารี 

The Glamor ส่่งผู้ลใหุ้�อตััรีากิำาไรีส่ท้่ธิุ์ส่ำาหุ้รัีบงวดีปีี 2563 ขึ้อง 

บริีษัท่ฯ เพิ�มขึ้้ �นเมื�อเที่ยบกิบังวดีก่ิอนหุ้น�า

 ส่ำาหุ้รัีบปีี 2564 บริีษัท่ฯ มีความส่ามารีถืในกิารีท่ำากิำาไรี

เพิ�มขึ้้ �นจากิงวดีเดีียวกินัขึ้องปีีก่ิอนหุ้น�า ซ้�งเป็ีนผู้ลจากิกิารีเพิ�มขึ้้ �น

อัติรากำาไรสุทธิ

อัติราผูลติอบแทนผูู้ถ่อหุ้น

สำาหรับปีสิ�นสุดำวันท่�
หน่วย

31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2564

7.33

2.52

15.42

10.02

18.43

14.52

%

%

รายการ

2) อัติราส่วนความสามารถในการทำากำาไร

3) อัติราส่วนแสดำงประสิทธิภาพในการดำำาเนินงาน

ขึ้องอตััรีากิำาไรีขึ้ั �นตั�นที่�เพิ�มขึ้้ �น โดียเกิิดีจากิกิารีบริีหุ้ารีตั�นท่น้และ

คา่ใชี�จา่ยที่�มีปีรีะส่ทิ่ธิุ์ภาพมากิขึ้้ �น

อัติราผูลติอบแทนผูู้ถ่อหุ้น
 อัตัรีาผู้ลตัอบแท่นผู้้� ถืือหุ้้� นในงวดีปีีส่ิ �นส่้ดีวันที่�  31 

ธุ์นัวาคม 2563 เพิ�มขึ้้ �นจากิงวดีปีีส่ิ �นส่ด้ีวนัที่� 31 ธุ์นัวาคม 2562 

โดียมีส่าเหุ้ตัหุ้้ลกัิมาจากิกิารีเพิ�มขึ้้ �นขึ้องกิำาไรีส่ท้่ธิุ์ตัามกิารีเพิ�มขึ้้ �น

ขึ้องรีายไดี�จากิกิารีขึ้ายอส่งัหุ้าริีมท่รัีพย�

 อัตัรีาผู้ลตัอบแท่นผู้้� ถืือหุ้้� นในงวดีปีีส่ิ �นส่้ดีวันที่�  31 

ธุ์นัวาคม 2564 เพิ�มขึ้้ �นจากิงวดีปีีส่ิ �นส่ด้ีวนัที่� 31 ธุ์นัวาคม 2563 

มีส่าเหุ้ตัหุ้้ลกัิมาจากิกิารีเพิ�มขึ้้ �นขึ้องกิำาไรีส่ท้่ธิุ์ตัามกิารีเพิ�มขึ้้ �นขึ้อง

รีายไดี�จากิกิารีขึ้ายอส่งัหุ้าริีมท่รัีพย� และกิารีบริีหุ้ารีตั�นท่น้และคา่

ใชี�จา่ยที่�มีปีรีะส่ทิ่ธิุ์ภาพมากิขึ้้ �น

อัติราผูลติอบแทนจากสินทรัพย์

อัติราการหมุนข้องสินทรัพย์

สำาหรับปีสิ�นสุดำวันท่�
หน่วย

31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2564

6.77

0.44

%

เที่�า

รายการ

อัติราผูลติอบแทนจากสินทรัพย์
 อตััรีาผู้ลตัอบแท่นจากิส่นิท่รัีพย�ในงวดีปีีส่ิ �นส่ด้ีวนัที่� 31 

ธุ์นัวาคม 2563 เพิ�มขึ้้ �นจากิงวดีปีีส่ิ �นส่ด้ีวนัที่� 31 ธุ์นัวาคม 2562 โดีย

มีส่าเหุ้ตัหุ้้ลกัิมาจากิกิารีเพิ�มขึ้้ �นขึ้องกิำาไรีส่ท้่ธิุ์ตัามกิารีเพิ�มขึ้้ �นขึ้อง

รีายไดี�จากิกิารีขึ้ายอส่งัหุ้าริีมท่รัีพย� รีวมถืง้กิารีลดีลงขึ้องส่นิท่รัีพย�

เลก็ิน�อย โดียมีส่าเหุ้ตัหุ้้ลกัิมาจากิกิารีโอนกิรีรีมส่ทิ่ธิุ์�บ�านใหุ้�แก่ิลก้ิค�า

เพิ�มมากิขึ้้ �น จง้มีตั�นท่น้โครีงกิารีพฒันาอส่งัหุ้าริีมท่รัีพย�ลดีลง

 อตััรีาผู้ลตัอบแท่นจากิส่นิท่รัีพย�ในงวดีปีีส่ิ �นส่ด้ีวนัที่� 31 

ธุ์นัวาคม 2564 เพิ�มขึ้้ �นจากิงวดีปีีส่ิ �นส่ด้ีวนัที่� 31 ธุ์นัวาคม 2563 โดียมี

ส่าเหุ้ตัหุ้้ลกัิมาจากิกิารีเพิ�มขึ้้ �นขึ้องกิำาไรีส่ท้่ธิุ์ตัามกิารีเพิ�มขึ้้ �นขึ้องรีาย

ไดี�จากิกิารีขึ้ายอส่งัหุ้าริีมท่รัีพย� และกิารีบริีหุ้ารีตั�นท่น้และคา่ใชี�จา่ย

ที่�มีปีรีะส่ทิ่ธิุ์ภาพมากิขึ้้ �น รีวมถืง้กิารีลดีลงขึ้องส่นิท่รัีพย�เลก็ิน�อย

อัติราการหมุนข้องสินทรัพย์
 อัตัรีากิารีหุ้ม้นขึ้องส่ินท่รัีพย�ในงวดีปีีส่ิ �นส่้ดีวันที่� 31 

ธุ์นัวาคม 2563 เพิ�มขึ้้ �นจากิงวดีปีีส่ิ �นส่ด้ีวนัที่� 31 ธุ์นัวาคม 2562 

โดียมีส่าเหุ้ตั้หุ้ลักิมาจากิกิารีเพิ�มขึ้้ �นขึ้องรีายไดี�จากิกิารีขึ้าย

อส่งัหุ้าริีมท่รัีพย�เนื�องจากิมีกิารีเริี�มเปิีดีขึ้ายบ�านโครีงกิารีใหุ้ม ่

คือ โครีงกิารี Cher งามวงศ�วาน – ปีรีะชีาชืี�น ในเดืีอนส่งิหุ้าคม 

2563 รีวมถืง้กิารีมียอดีโอนกิรีรีมสิ่ท่ธิุ์�โครีงกิารีอื�นๆ เพิ�มมากิขึ้้ �น 

ไดี�แก่ิ โครีงกิารี Cordiz อด้ีมส่ข้ึ้ โครีงกิารี Cher วงแหุ้วน – ส่าท่รี 

โครีงกิารี Cher วชัีรีพล และโครีงกิารี The Glamor

 อัตัรีากิารีหุ้ม้นขึ้องส่ินท่รัีพย�ในงวดีปีีส่ิ �นส่้ดีวันที่� 31 

ธุ์นัวาคม 2564 เพิ�มขึ้้ �นจากิงวดีปีีส่ิ �นส่ด้ีวนัที่� 31 ธุ์นัวาคม 2563 

โดียมีส่าเหุ้ตั้หุ้ลักิมาจากิกิารี เพิ�มขึ้้ �นขึ้องรีายไดี�จากิกิารีขึ้าย

อส่งัหุ้าริีมท่รัีพย� ซ้�งมีกิารีเปิีดีขึ้ายโครีงกิารีใหุ้ม่และเริี�มมียอดี

โอนกิรีรีมส่ทิ่ธิุ์�ตัั �งแตัต่ั�นปีี 2564 ไดี�แก่ิ โครีงกิารี Cher ส่ข้ึ้ส่วสั่ดีิ� 

– พ้ท่ธุ์บ้ชีา รีวมถื้งมีรีายไดี�จากิกิารีขึ้ายโครีงกิารีอื�นๆ เพิ�มขึ้้ �น 

ไดี�แก่ิ โครีงกิารี Cordiz อด้ีมส่ข้ึ้ โครีงกิารี Cher วงแหุ้วน – ส่าท่รี 

โครีงกิารี Cher วชัีรีพล และ โครีงกิารี Cher งามวงศ�วาน – 

ปีรีะชีาชืี�น 

1.82

0.25

11.82

0.64
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4) อัติราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน

อัติราส่วนหน่�สินติ่อส่วนข้องผูู้ถ่อหุ้น

อัติราส่วนความสามารถในการจ่ายดำอกเบ่�ย

อัติราส่วนความสามารถชื่ำาระภาระผููกพัน
ทางการเงิน(1)

อัติราการจ่ายเงินปันผูล(2)

หน่วย
31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563

0.62

25.33

25.33

53.32

0.35

17.10

0.43

30.15

เที่�า

เที่�า

เที่�า

%

รายการ

0.12

113.83

0.84

78.11(3)

31 ธันวาคม 2564

สำาหรับปีสิ�นสุดำวันท่�

หมายเหตุุ:  1. อัตุราส่�วนคู่วามส่ามารถในการชำาระภัาระผ่ิกพิ่นัที่างการเงนิ คู่ำานวณจาก EBITDA / (เงนิก้่ย่มระยะยาวจากส่ถาบนัการเงนิที่่�ถงึกำาหนดชำาระภัายในหนึ�งป่
   (ของป่ก�อนหน้า) + ตุ้นที่นุที่างการเงนิ)
 2. อัตุราการจ�ายเงนิปันผิลั คู่ำานวณจากเงนิปันผิลัส่ำาหรับงวด หารด้วยกำาไรสุ่ที่ธิิส่ำาหรับงวดที่่�เก่�ยวข้อง
 3. อัตุราการจ�ายเงนิปันผิลั ส่ำาหรับป่ส่ิ �นสุ่ดวันที่่� 31 ธัินวาคู่ม 2564 คู่ำานวณจาก เงนิปันผิลัที่่�ประกาศจ�ายในป่ 2565 หารด้วยกำาไรสุ่ที่ธิิของป่ 2564 

อัติราส่วนหน่�สินติ่อส่วนข้องผูู้ถ่อหุ้น
 อตััรีาส่ว่นหุ้นี �ส่นิตัอ่ส่ว่นขึ้องผู้้�ถืือหุ้้�น ณ์ วนัที่� 31 ธุ์นัวาคม 

2563 ลดีลงจากิ ณ์ วนัที่� 31 ธุ์นัวาคม 2562 โดียมีส่าเหุ้ตัหุ้้ลกัิมาจากิ

กิารีลดีลงขึ้องหุ้นี �ส่นิ เนื�องจากิมีกิารีชีำารีะคืนเงินกิ้�ยืมจากิส่ถืาบนักิารี

เงินตัามกิารีปีลอดีจำานองบ�านเพื�อโอนกิรีรีมส่ทิ่ธิุ์�ใหุ้�แก่ิลก้ิค�า รีวมถืง้

กิารีมีส่ว่นขึ้องผู้้�ถืือหุ้้�นเพิ�มขึ้้ �นเนื�องจากิกิารีมีกิำาไรีส่ท้่ธิุ์เพิ�มขึ้้ �น

 อตััรีาส่ว่นหุ้นี �ส่นิตัอ่ส่ว่นขึ้องผู้้�ถืือหุ้้�น ณ์ วนัที่� 31 ธุ์นัวาคม 

2564 ลดีลงจากิ ณ์ วนัที่� 31 ธุ์นัวาคม 2563 โดียมีส่าเหุ้ตัหุ้้ลกัิมา

จากิกิารีลดีลงขึ้องหุ้นี �ส่นิเนื�องจากิมีกิารีชีำารีะคืนเงินกิ้�ยืมจากิส่ถืาบนั

กิารีเงินจากิกิารีที่�บริีษัท่ฯ มีส่ภาพคล่องจากิรีายไดี�จากิกิารีขึ้าย

อส่งัหุ้าริีมท่รัีพย� รีวมถืง้กิารีมีส่ว่นขึ้องผู้้� ถืือหุ้้�นเพิ�มขึ้้ �นเนื�องจากิกิารี

มีกิำาไรีส่ท้่ธิุ์เพิ�มขึ้้ �น

อัติราส่วนความสามารถในการจ่ายดำอกเบ่�ย
 อตััรีาส่่วนความส่ามารีถืชีำารีะภารีะผู้ก้ิพนัท่างกิารีเงิน 

คำานวณ์จากิกิำาไรีก่ิอนตั�นท่น้ท่างกิารีเงิน ภาษีเงินไดี�    คา่เส่ื�อมรีาคา

และคา่ตัดัีจำาหุ้นา่ย (EBITDA) หุ้ารีดี�วยตั�นท่น้ท่างกิารีเงิน 

 อตััรีาส่ว่นความส่ามารีถืในกิารีจา่ยดีอกิเบี �ย ณ์ วนัที่� 31 

ธุ์นัวาคม 2563 ลดีลงจากิ ณ์ วนัที่� 31 ธุ์นัวาคม 2562 แม�วา่ในปีี 

2563 บริีษัท่ฯ จะมีกิำาไรีกิ่อนตั�นท่น้ท่างกิารีเงิน ภาษีเงินไดี�  ค่า

เส่ื�อมรีาคาและคา่ตัดัีจำาหุ้นา่ย (EBITDA) เพิ�มขึ้้ �นจากิปีีก่ิอนหุ้น�า 

โดียเป็ีนผู้ลจากิกิารีที่�บริีษัท่ฯ มีภารีะดีอกิเบี �ยจา่ยเพิ�มขึ้้ �นจากิกิารีกิ้�

ยืมเงินเพื�อใชี�ในกิารีดีำาเนินงานขึ้องบริีษัท่ฯ

 อตััรีาส่ว่นความส่ามารีถืในกิารีจา่ยดีอกิเบี �ย ณ์ วนัที่� 31 

ธุ์นัวาคม 2564 เพิ�มขึ้้ �น จากิ ณ์ วนัที่� 31 ธุ์นัวาคม 2563 เนื�องจากิบ

ริีษัท่ฯ มีกิำาไรีก่ิอนตั�นท่น้ท่างกิารีเงิน ภาษีเงินไดี� คา่เส่ื�อมรีาคาและ

คา่ตัดัีจำาหุ้นา่ย (EBITDA) ในงวดีปีี 2564 เพิ�มขึ้้ �น ในขึ้ณ์ะที่�บริีษัท่ฯ 

ภารีะดีอกิเบี �ยจา่ยที่�ลดีลงเมื�อเที่ยบกิบัปีีก่ิอน

อตัิราสว่นความสามารถชื่ำาระภาระผูกูพันทางการ
เงิน
 อตััรีาส่่วนความส่ามารีถืชีำารีะภารีะผู้ก้ิพนัท่างกิารีเงิน 

คำานวณ์จากิกิำาไรีกิ่อนตั�นท่น้ท่างกิารีเงิน ภาษีเงินไดี�    คา่เส่ื�อม

รีาคาและคา่ตัดัีจำาหุ้นา่ย (EBITDA) หุ้ารีดี�วยเงินกิ้� ยืมรีะยะยาวจากิ

ส่ถืาบนักิารีเงินที่�ถืง้กิำาหุ้นดีชีำารีะภายในหุ้น้�งปีี (ขึ้องปีีก่ิอนหุ้น�า) รีวม

กิบัตั�นท่น้ท่างกิารีเงิน 

 อตััรีาส่ว่นความส่ามารีถืชีำารีะภารีะผู้ก้ิพนัท่างกิารีเงนิ ณ์ 

วนัที่� 31 ธุ์นัวาคม 2563 ลดีลงจากิ ณ์ วนัที่� 31 ธุ์นัวาคม 2562 โดีย

มีส่าเหุ้ตัหุ้้ลกัิมาจากิกิารีเพิ�มขึ้้ �นขึ้องเงินกิ้� ยืมรีะยะยาวจากิส่ถืาบนั

กิารีเงินที่�ถืง้กิำาหุ้นดีชีำารีะภายในหุ้น้�งปีี (ขึ้องปีีก่ิอนหุ้น�า) เนื�องจากิบ

ริีษัท่ฯ เริี�มมีกิารีกิ้�ยืมเงินจากิส่ถืาบนักิารีเงินเพื�อใชี�ในกิารีดีำาเนินงาน

ขึ้องบริีษัท่ฯ

 อตััรีาส่ว่นความส่ามารีถืชีำารีะภารีะผู้ก้ิพนัท่างกิารีเงนิ ณ์ 

วนัที่� 31 ธุ์นัวาคม 2564 เพิ�มขึ้้ �นจากิ ณ์ วนัที่� 31 ธุ์นัวาคม 2563 เลก็ิ

น�อย โดียมีส่าเหุ้ตัหุ้้ลกัิมาจากิกิำาไรีก่ิอนตั�นท่น้ท่างกิารีเงิน ภาษีเงิน

ไดี� คา่เส่ื�อมรีาคาและคา่ตัดัีจำาหุ้นา่ย (EBITDA) เพิ�มขึ้้ �น และกิารีลดี

ลงขึ้องตั�นท่น้ท่างกิารีเงิน จากิกิารีลดีลงขึ้องเงินกิ้� ยืมรีะยะยาวจากิ

ส่ถืาบนักิารีเงินที่�ถืง้กิำาหุ้นดีชีำารีะภายในหุ้น้�งปีี (ขึ้องปีีก่ิอนหุ้น�า)

อัติราการจ่ายเงินปันผูล
 อตััรีากิารีจ่ายเงินปัีนผู้ลคำานวณ์จากิเงินปัีนผู้ลจ่ายใน

แตัล่ะงวดีหุ้ารีดี�วยกิำาไรีส่ท้่ธิุ์ส่ำาหุ้รัีบงวดีที่�เกีิ�ยวขึ้�อง โดียในงวดีปีี 

2562 – 2564 บริีษัท่ฯ มีกิารีจา่ยเงินปัีนผู้ลจากิกิำาไรีส่ท้่ธิุ์ปีรีะจำาปีี 

2561 - 2563 จำานวน 168.00 ล�านบาท่ และ 16.80 ล�านบาท่ และ 

40.32 ล�านบาท่ คดิีเป็ีน รี�อยละ 140.16 รี�อยละ 53.32 และ 30.15  

ขึ้องกิำาไรีส่ท้่ธิุ์ในงวดีที่�เกีิ�ยวขึ้�อง ตัามลำาดีบั  ท่ั �งนี � ส่ามารีถืพิจารีณ์า

นโยบายกิารีจา่ยเงินปัีนผู้ลขึ้องบริีษัท่ฯ เพิ�มเตัมิไดี�ในส่ว่นที่� 1.5 
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4.3 ปัจจัยหร่อเหติุการณ์ท่�อาจม่ผูลติ่อฐ์านะ
การเงินหร่อการดำำาเนินงานและฐ์านะการเงินใน
อนาคติ
4.3.1  การเปล่�ยนแปลงกฎหมาย ระเบ่ยบ และ
ข้้อบังคับ ข้องภาครัฐ์ 
 บริีษัท่ฯ ตั�องปีฏิิบตััิตัามกิฎหุ้มาย ขึ้�อกิำาหุ้นดี และกิฎ

รีะเบียบตัา่งๆ เชีน่ ไดี�แก่ิ ขึ้�อกิำาหุ้นดีกิารีจดัีส่รีรีที่�ดีินตัาม พ.รี.บ. 

จดัีส่รีรีที่�ดีิน กิฎรีะเบียบเกีิ�ยวกิบักิารีกิำาหุ้นดีเขึ้ตักิารีใชี�ปีรีะโยชีน�

ที่�ดีนิ (Zoning) กิฎหุ้มายผู้งัเมือง กิารีวางผู้งัจรีาจรี เป็ีนตั�น ซ้�งกิารี

เปีลี�ยนแปีลงกิฎรีะเบยีบดีงักิลา่วส่ง่ผู้ลใหุ้�ขึ้ั �นตัอนกิารีดีำาเนินธุ์ร้ีกิิจขึ้อ

งบริีษัท่ฯ เปีลี�ยนแปีลงไปี ท่ั �งขึ้ั �นตัอนกิารีจดัีซื �อที่�ดีนิ กิารีออกิแบบที่�

อย้อ่าศยั กิารีจดัีส่รีรีพื �นที่�โครีงกิารี กิารีขึ้อใบอนญ้าตัตัา่งๆ ซ้�งอาจ

ส่ง่ผู้ลใหุ้�กิารีดีำาเนินงานขึ้องบริีษัท่ฯ ไมเ่ป็ีนไปีตัามแผู้นไดี� นอกิจากิ

นี � รัีฐบาลหุ้รืีอหุ้นว่ยงานที่�เกีิ�ยวขึ้�องอาจมีกิารีเปีลี�ยนแปีลงหุ้รืีอออกิ

นโยบายท่างกิารีเงินที่�ส่ำาคญั เชีน่ มาตัรีกิารีกิำากิบัดีแ้ลกิารีปีลอ่ยส่นิ

เชืี�อที่�อย้อ่าศยั กิารีปีรัีบอตััรีาดีอกิเบี �ยนโยบาย กิารีปีรัีบอตััรีาคา่แรีง 

รีวมถืง้ความไมแ่นน่อนท่างกิารีเมืองในปีรีะเท่ศ โดียปัีจจยัเหุ้ลา่นี �ส่ง่

ผู้ลตัอ่เศรีษฐกิิจ และความส่ามารีถืในกิารีซื �ออส่งัหุ้าริีมท่รัีพย� ซ้�งส่ง่

ผู้ลกิรีะท่บตัอ่ยอดีขึ้ายและรีายไดี�ขึ้องบริีษัท่ฯ 

4.3.2 การเปล่�ยนแปลงนโยบายการปลอ่ยสนิเชื่่�อ
เพ่�อท่�อยูอ่าศัยข้องสถาบันการเงิน และการปรับ
ติัวเพิ�มข้ึ�นข้องอัติราดำอกเบ่�ยสินเชื่่�อท่�อยู่อาศัย
 บริีษัท่ฯ มีความเส่ี�ยงที่�จะไดี� รัีบผู้ลกิรีะท่บจากิกิารี

เปีลี�ยนแปีลงนโยบายกิารีปีลอ่ยส่นิเชืี�อเพื�อที่�อย้อ่าศยั เชีน่ มาตัรีกิารี

ขึ้อง ธุ์ปีท่.เกีิ�ยวกิบักิารีพิจารีณ์าปีลอ่ยส่นิเชืี�อ ซ้�งกิำาหุ้นดีใหุ้�ธุ์นาคารี

พาณิ์ชีย�และส่ถืาบนักิารีเงินพิจารีณ์าอตััรีาส่ว่นเงินใหุ้�ส่ินเชืี�อตั่อ

มล้คา่หุ้ลกัิปีรีะกินั LTV ratio และปีลอ่ยส่นิเชืี�อเพื�อที่�อย้อ่าศยัไมเ่กิิน

กิวา่ LTV ratio ที่�กิำาหุ้นดี  ซ้�งกิารีออกิมาตัรีกิารีกิารีปีลอ่ยส่นิเชืี�อ หุ้รืีอ

กิารีเปีลี�ยนแปีลงมาตัรีกิารีดีงักิลา่ว จะส่ง่ผู้ลกิรีะท่บตัอ่รีายไดี�และ

ผู้ลกิารีดีำาเนินงานขึ้องบริีษัท่ฯ โดียตัรีง เนื�องจากิลก้ิค�าส่ว่นใหุ้ญ่จะ

ขึ้อส่นิเชืี�อจากิธุ์นาคารีเพื�อซื �ออส่งัหุ้าริีมท่รัีพย� มาตัรีกิารีดีงักิลา่ว จง้

ถืือเป็ีนกิารีจำากิดัีความส่ามารีถืในกิารีซื �ออส่งัหุ้าริีมท่รัีพย�ขึ้องลก้ิค�า

นอกิจากินี � ในกิรีณี์ที่� ธุ์ปีท่. มีกิารีปีรัีบอตััรีาดีอกิเบี �ยนโยบายเพิ�ม

ส่ง้ขึ้้ �น รีวมถืง้ธุ์นาคารีพาณิ์ชีย�และส่ถืาบนักิารีเงินตัา่งๆ มีกิารีปีรัีบ

อตััรีาดีอกิเบี �ยส่นิเชืี�อที่�อย้อ่าศยัเพิ�มส่ง้ขึ้้ �น จะส่ง่ผู้ลใหุ้�เงื�อนไขึ้กิารี

ผู้อ่นชีำารีะเงินกิ้�ตัอ่เดืีอนเพิ�มส่ง้ขึ้้ �น ซ้�งส่ง่ผู้ลกิรีะท่บโดียตัรีงตัอ่กิารี

พิจารีณ์าตัดัีส่นิใจซื �อที่�อย้อ่าศยัขึ้องลก้ิค�า เนื�องจากิลก้ิค�าส่ว่นใหุ้ญ่

มีกิารีขึ้อส่นบัส่นน้เงินกิ้�จากิส่ถืาบนักิารีเงิน กิารีปีรัีบตัวัเพิ�มขึ้้ �นขึ้อง

อตััรีาดีอกิเบี �ยจง้อาจท่ำาใหุ้�ความส่ามารีถืในกิารีผู้อ่นชีำารีะขึ้องลก้ิค�า

ลดีลง และลก้ิค�าอาจชีะลอกิารีตัดัีส่นิใจซื �อไดี�

4.3.3 ความต่ิอเน่�องข้องรายได้ำจากการข้าย
อสังหาริมทรัพย์
 กิารีพฒันาและขึ้ายอส่งัหุ้าริีมท่รัีพย�เป็ีนธุ์ร้ีกิิจที่�ตั�องส่รีรีหุ้า

และพฒันาโครีงกิารีเพื�อขึ้ายอย้ต่ัลอดีเวลา หุ้ากิ

บริีษัท่ฯ ไมส่่ามารีถืจดัีหุ้าที่�ดีนิ หุ้รืีอไมส่่ามารีถืพฒันาโครีงกิารีและ

ก่ิอส่รี�างบ�านเพื�อขึ้ายไดี�อยา่งตัอ่เนื�อง จะส่ง่ผู้ลใหุ้�รีายไดี�ขึ้องบริีษัท่ฯ 

มีความผู้นัผู้วน และมีผู้ลปีรีะกิอบกิารีที่�ไมต่ัอ่เนื�องส่มำ�าเส่มอ

4.3.4 การแพร่ระบาดำข้องโรคติิดำต่ิอข้องเชื่่�อ
ไวรัสโคโรนา (“COVID-19”)
 กิารีแพร่ีรีะบาดีขึ้องโรีคตัิดีตั่อขึ้องเชืี �อไวรัีส่โคโรีนา 

(“COVID-19”) ส่ง่ผู้ลกิรีะท่บตัอ่เศรีษฐกิิจโลกิและเศรีษฐกิิจขึ้อง

ปีรีะเท่ศไท่ย โดียกิารีแพร่ีรีะบาดีขึ้อง COVID-19 ในปีรีะเท่ศไท่ย 

มีผู้ลกิรีะท่บยาวนานตัั �งแตัช่ีว่งเดืีอนมีนาคม 2563 จนถืง้ปัีจจบ้นั 

เหุ้ตัก้ิารีณ์�ดีงักิล่าวส่่งผู้ลกิรีะท่บตั่อกิารีดีำาเนินธุ์้รีกิิจภาคเอกิชีน 

นอกิจากินี � รัีฐบาลและหุ้น่วยงานตั่างๆ ไดี�ออกิมาตัรีกิารีเพื�อ

ควบคม้และยบัยั �งผู้้� ที่�ไดี� รัีบผู้ลกิรีะท่บจากิกิารีแพร่ีรีะบาดีขึ้องเชืี �อ

ไวรัีส่โคโรีนา เชีน่ มาตัรีกิารีควบคม้กิารีเดีนิท่าง กิารีกิกัิกินั (quar-

antine) กิารีปีรีะกิาศยกิเลกิิกิารีปีรีะชีม้หุ้รืีอชีม้นม้ กิารียกิเลกิิกิารี

จดัีกิิจกิรีรีมส่าธุ์ารีณ์ะใดีๆ กิารีปีรีะกิาศจำากิดัีชีว่งเวลาเปิีดีบริีกิารี

ขึ้องรี�านค�าตัา่งๆ เป็ีนตั�น ซ้�งมาตัรีกิารีตัา่งๆ เหุ้ลา่นี � ส่ง่ผู้ลกิรีะท่บตัอ่

รีายไดี�ขึ้องผู้้�ปีรีะกิอบกิารีและปีรีะชีาชีนในวงกิว�าง ส่ง่ผู้ลใหุ้�บริีษัท่ฯ 

มีความเส่ี�ยงที่�อาจจะมีรีายไดี�จากิกิารีขึ้ายอส่งัหุ้าริีมท่รัีพย�ลดีลง 

เนื�องจากิกิำาลงัซื �อขึ้องลก้ิค�าลดีลง หุ้รืีอ อาจมีกิารีชีะลอกิารีตัดัีส่นิ

ใชี�ซื �ออส่งัหุ้าริีมท่รัีพย�ซ้�งมีมล้คา่คอ่นขึ้�างส่ง้
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5. ข้อมูลที่ั�วไปและข้อมูลส่ำาคัญอื�นๆ
5.1 ข้้อมูลทั�วไป
 นายทะเบ่ยนหลักทรัพย์
 บริษััที่ ศ่นย์รับฝากหลัักที่รัพิ่ย์ (ประเที่ศไที่ย) จำากัด

 ที่่�อย่�  : 62 อาคารีตัลาดีหุ้ลกัิท่รัีพย�แหุ้ง่ปีรีะเท่ศไท่ย ถืนนรัีชีดีาภิเษกิ แขึ้วงคลองเตัย เขึ้ตัคลองเตัย กิร้ีงเท่พมหุ้านครี 10110

 โที่รศัพิ่ท์ี่ :  0-2009-9999

 โที่รส่าร :  0-2009-9991

 ผูู้สอบบัญชื่่
 นางส่าวศริีาภรีณ์� เอื �ออนนัตั�กิล้ ผู้้�ส่อบบญัชีีรัีบอนญ้าตั เลขึ้ท่ะเบียน 3844

 บริษััที่ ส่ำานักงาน อ่วาย จำากัด

 ที่่�อย่�   :  193/136-137 อาคารีเลครัีชีดีา ออฟฟิศคอมเพลก็ิซ� ชีั �น 33 ถืนนรัีชีดีาภิเษกิ แขึ้วงคลองเตัย เขึ้ตัคลองเตัย 

     กิร้ีงเท่พมหุ้านครี 10110 

 โที่รศัพิ่ท์ี่ :  0-2264-9090

 โที่รส่าร :  0-2264-0789

5.2 ข้้อมูลสำาคัญอ่�นๆ
 -ไมมี่-

5.3  ข้้อพิพาททางกฎหมาย
 ณ์ วนัที่� 31 ธุ์นัวาคม 2564 บริีษัท่ฯ ไมมี่ขึ้�อพิพาท่ท่างกิฎหุ้มาย ซ้�งอาจจะส่ง่ผู้ลกิรีะท่บท่างดี�านลบตัอ่บริีษัท่ฯ มากิกิวา่รี�อยละ 5.00 

ขึ้องส่ว่นผู้้�ถืือหุ้้�น และไมมี่ขึ้�อพิพาท่ที่�อาจจะส่ง่ผู้ลกิรีะท่บตัอ่กิารีดีำาเนินธุ์ร้ีกิิจขึ้องบริีษัท่ฯ อยา่งมีนยัส่ำาคญั
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บรษิัทัี่ พ่ีซแอนดำล์ฟ่วิ�ง จำากัดำ (มหาชน)
Peace & Living Public Company Limited
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6. นโย์บาย์การกำากับดำูแลกิจการ
6.1 ภาพรวมข้องนโยบายและแนวปฎิบัติิการ
กำากับดำูแลกิจการ 
 บริีษัท่ฯ ตัรีะหุ้นกัิถืง้ความส่ำาคญัขึ้องกิารีกิำากิบัดีแ้ลกิิจกิารี

ที่�ดีีวา่เป็ีนส่ิ�งส่ำาคญัที่�ชีว่ยส่ง่เส่ริีมกิารีดีำาเนินงานขึ้องบริีษัท่ฯ ใหุ้�มี

ปีรีะส่ทิ่ธิุ์ภาพและมีกิารีเจริีญเตับิโตัอยา่งยั�งยืน นำาไปีส่้ป่ีรีะโยชีน�

ส่ง้ส่ด้ีตัอ่ผู้้� มีส่ว่นเกีิ�ยวขึ้�องท่ก้ิฝ่าย ดีงันั �นคณ์ะกิรีรีมกิารีบริีษัท่จง้

เหุ้็นควรีใหุ้�มีกิารีจดัีท่ำานโยบายกิารีกิำากิบัดีแ้ลกิิจกิารีที่�ดีีขึ้้ �น โดีย

ยด้ีหุ้ลกัิปีฏิิบตััติัามหุ้ลกัิกิารีกิำากิบัดีแ้ลกิิจกิารีที่�ดีีส่ำาหุ้รัีบบริีษัท่จดี

ท่ะเบียนปีี 2560 จดัีท่ำาโดียคณ์ะกิรีรีมกิารีกิำากิบัหุ้ลกัิท่รัีพย�และ

ตัลาดีหุ้ลกัิท่รัีพย� เพื�อเป็ีนแนวท่างในกิารีกิำากิบัดีแ้ลกิิจกิารีขึ้องบริี

ษัท่ฯ ซ้�งครีอบคลม้เนื �อหุ้าหุ้ลกัิกิารีส่ำาคญัตัั �งแตัโ่ครีงส่รี� าง บท่บาท่ 

หุ้น�าที่� และความรัีบผิู้ดีชีอบขึ้องคณ์ะกิรีรีมกิารี จนถื้งหุ้ลกัิกิารีใน

กิารีบริีหุ้ารีงานขึ้องผู้้�บริีหุ้ารีอยา่งโปีร่ีงใส่ ชีดัีเจน และส่ามารีถืตัรีวจ

ส่อบไดี�เพื�อเป็ีนแนวท่างในกิารีบริีหุ้ารีองค�กิรีท่ำาใหุ้�เกิิดีความเชืี�อมั�น

วา่กิารีดีำาเนินงานใดีๆ ขึ้องบริีษัท่ฯ เป็ีนไปีดี�วยความเป็ีนธุ์รีรีม และ

คำานง้ถืง้ปีรีะโยชีน�ส่ง้ส่ด้ีขึ้องผู้้�ถืือหุ้้�นและผู้้�มีส่ว่นไดี�เส่ยีท่ก้ิฝ่าย โดีย

มีรีายละเอียดีหุ้ลกัิปีฏิิบตััสิ่ำาคญัที่�บริีษัท่ฯ ยด้ีถืือ ดีงันี �

 หลักปฏิบัติิ 1 ตัรีะหุ้นกัิถืง้บท่บาท่และความรัีบผิู้ดีชีอบ 

 ขึ้องคณ์ะกิรีรีมกิารีในฐานะผู้้�นำาองค�กิรีที่�ส่รี� างคณ้์คา่ใหุ้� 

 แก่ิกิิจกิารีอยา่งยั�งยืน

 หลกัปฏบิติัิ 2  กิำาหุ้นดีวตััถืป้ีรีะส่งค�และเปี�าหุ้มายหุ้ลกัิ

 ขึ้องกิิจกิารีที่�เป็ีนไปีเพื�อความยั�งยืน

 หลกัปฏิบติัิ 3 เส่ริีมส่รี�างคณ์ะกิรีรีมกิารีที่�มีปีรีะส่ทิ่ธิุ์ผู้ล

 หลักปฏิบัติิ 4 ส่รีรีหุ้าและพฒันาผู้้�บริีหุ้ารีรีะดีบัส่ง้และ

 กิารีบริีหุ้ารีบค้ลากิรี

 หลกัปฏิบัติ ิ5 ส่ง่เส่ริีมนวตัักิรีรีมและกิารีปีรีะกิอบธุ์ร้ีกิิจ 

 อยา่งมีความรัีบผิู้ดีชีอบ

 หลกัปฏบิติัิ 6 ดีแ้ลใหุ้�มีรีะบบกิารีบริีหุ้ารีความเส่ี�ยงและ 

 กิารีควบคม้ภายในที่�เหุ้มาะส่ม

 หลกัปฏิบตัิ ิ7 รัีกิษาความน่าเชืี�อถืือท่างกิารีเงินและกิารี 

 เปิีดีเผู้ยขึ้�อมล้

 หลกัปฏบิตัิ ิ8   ส่นบัส่นน้กิารีมีส่ว่นร่ีวมและกิารีส่ื�อส่ารี

 กิบัผู้้� ถืือหุ้้�น

 โดียนโยบายกิารีกิำากิบัดีแ้ลกิิจกิารีที่�ดีีนั �น บริีษัท่ฯ ไดี�มี

กิารีเผู้ยแพร่ีผู้า่นท่างเวบ็ไซตั� www.peaceandliving.co.th รีวมถืง้

นโยบายและแนวปีฏิิบตััติัา่งๆ ที่�เกีิ�ยวขึ้�องกิบัคณ์ะกิรีรีมกิารี ผู้้� ถืือ

หุ้้�น และผู้้�มีส่ว่นไดี�เส่ยีดี�วยเชีน่กินั ดีงันี � 

1. นโยบายและแนวปฏิบัติิท่�เก่�ยวกับคณะกรรมการ
 1.1 กิฎบตััรีคณ์ะกิรีรีมกิารีบริีษัท่

 1.2 กิฎบตััรีคณ์ะกิรีรีมกิารีตัรีวจส่อบ

 1.3 กิฎบตััรีคณ์ะกิรีรีมกิารีส่รีรีหุ้าและพิจารีณ์าผู้ล  

 ตัอบแท่น

 1.4 กิฎบตััรีคณ์ะกิรีรีมกิารีบริีหุ้ารี

 1.5 ขึ้อบเขึ้ตัหุ้น�าที่�ปีรีะธุ์านเจ�าหุ้น�าที่�บริีหุ้ารี

 1.6 ขึ้อบเขึ้ตัหุ้น�าที่�เลขึ้านก้ิารีบริีษัท่ 

 1.7 นโยบายกิารีกิำากิบัดีแ้ลบริีษัท่ยอ่ยและบริีษัท่ร่ีวม

 1.8 นโยบายกิารีลงท่น้ในบริีษัท่ยอ่ยและบริีษัท่ร่ีวม 

2. นโยบายและแนวปฏิบัติิท่�เก่�ยวกับผูู้ถ่อหุ้นและผูู้ม่ส่วน
ไดำ้เส่ย
 2.1 นโยบายกิารีบริีหุ้ารีความเส่ี�ยง 

 2.2 นโยบายกิารีจา่ยเงินปัีนผู้ล

 2.3 นโยบายความรัีบผิู้ดีชีอบตัอ่ส่งัคม

 2.4 นโยบายตัอ่ตั�านกิารีท่จ้ริีตัและคอรี�รัีปีชีั�น

 2.5 นโยบายกิารีแจ�งเบาะแส่กิารีกิรีะท่ำาผิู้ดีและกิารีท่จ้ริีตั

 2.6 นโยบายกิารีกิำากิบัดีแ้ลกิารีใชี�ขึ้�อมล้ภายใน

 2.7 นโยบายกิารีส่ื�อส่ารีและกิารีเปิีดีเผู้ยขึ้�อมล้

 2.8 นโยบายปี�องกินัความขึ้ดัีแย�งท่างผู้ลปีรีะโยชีน�

 2.9 นโยบายกิารีท่ำารีายกิารีรีะหุ้วา่งกินั

 ที่�ผู้า่นมา บริีษัท่ฯ ไดี�ดีำาเนินธุ์ร้ีกิิจตัามหุ้ลกัิพื �นฐานกิารี

กิำากิบัดีแ้ลกิิจกิารีที่�ดีี อนัไดี�แก่ิ ความซื�อส่ตััย� ความยต้ัธิุ์รีรีม ความ

โปีร่ีงใส่ ความรัีบผิู้ดีชีอบ และภารีะรัีบผิู้ดีชีอบมาโดียตัลอดี ซ้�งกิารี

แปีรีส่ภาพเป็ีนบริีษัท่มหุ้าชีนจำากิดัีนั �น เป็ีนจด้ีเริี�มตั�นที่�ดีีที่�บริีษัท่ฯ จะ

ส่ามารีถืเพิ�มความเชืี�อมั�นใหุ้�แก่ิผู้้�มีส่ว่นไดี�เส่ยีที่�เกีิ�ยวขึ้�องท่ก้ิกิล้ม่ไดี�

เหุ้น็ถืง้ความตัั �งใจจริีงขึ้องบริีษัท่ฯ ไดี�อยา่งชีดัีเจนมากิยิ�งขึ้้ �น ในกิารี

ขึ้บัเคลื�อนธุ์ร้ีกิิจที่�ส่ามารีถืส่รี� างกิารีเตับิโตัในรีะยะยาวอยา่งยั�งยืน

บนพื �นฐานกิารีกิำากิบัดีแ้ลกิิจกิารีที่�ดีีไดี�

 โดียในปีี 2564 บริีษัท่ฯ ไดี�พฒันาและปีรัีบปีร้ีงรีะบบ

กิารีกิำากิบัดีแ้ลกิิจกิารีขึ้ององค�กิรีในหุ้ลายๆ ดี�านใหุ้� มีโครีงส่รี� าง

พื �นฐานกิารีกิำากิบัดีแ้ลกิิจกิารีที่�มีแบบแผู้นและมีความชีดัีเจนมากิยิ�ง

ขึ้้ �น ท่ั �งในเรืี�องขึ้องกิารีกิำาหุ้นดีโครีงส่รี�างองค�กิรีใหุ้�มีความส่มดีล้กินั

รีะหุ้วา่งกิิจกิรีรีมตัา่งๆ ท่ั �งในดี�านกิารีบริีหุ้ารีความเส่ี�ยง กิารีควบคม้

ภายใน และกิารีตัรีวจส่อบ พรี�อมดี�วยคณ์ะกิรีรีมกิารีที่�เหุ้มาะส่ม มี

ศกัิยภาพท่ั �งในดี�านความร้ี�  ท่กัิษะ ปีรีะส่บกิารีณ์� และคณ้์ลกัิษณ์ะที่�

จำาเป็ีนในกิารีขึ้บัเคลื�อนองค�กิรีใหุ้�เป็ีนไปีตัามวิส่ยัท่ศัน� พนัธุ์กิิจ และ

เปี�าหุ้มายที่�บริีษัท่ฯ ไดี�ตัั �งไว� รีวมท่ั �งมีกิารีกิำาหุ้นดีนโยบายกิารีกิำากิบั

ดีแ้ลกิิจกิารีที่�ดีีและนโยบายอื�นๆ ที่�ส่ำาคญั ตัลอดีจนจดัีท่ำากิฏิบตััรี

คณ์ะกิรีรีมกิารี เพื�อใหุ้�บค้ลากิรีภายในและบค้คลภายนอกิองค�กิรี

ไดี�รัีบท่รีาบแนวท่างและวธีิุ์ปีฏิิบตััทีิ่�ส่ามารีถืนำาไปีปีฏิิบตััไิดี�จริีงอยา่ง

มีแบบแผู้นและเหุ้น็ผู้ลอยา่งเป็ีนร้ีปีธุ์รีรีมยิ�งขึ้้ �น โดียบริีษัท่ฯ จะจดัี

ใหุ้�มีกิารีท่บท่วนนโยบายกิารีกิำากิบัดีแ้ลกิิจกิารีที่�ดีีอยา่งส่มำ�าเส่มอ

เป็ีนปีรีะจำาท่ก้ิปีี นอกิจากินี � ที่�ผู้า่นมาบริีษัท่ฯ คำานง้ถืง้ความส่ำาคญั

ตั่อส่ิท่ธิุ์พื �นฐานตั่างๆ ขึ้องผู้้� ถืือหุ้้�น ส่นบัส่นน้กิารีมีส่่วนร่ีวมและ 

กิารีส่ื�อส่ารีกิบัผู้้� ถืือหุ้้�นอยา่งส่มำ�าเส่มอ โดียกิารีจดัีปีรีะชีม้ส่ามญัผู้้�

ถืือหุ้้�นเป็ีนปีรีะจำาท่ก้ิปีี ตัั �งแตัก่่ิอนที่�บริีษัท่ฯ จะแปีรีส่ภาพเป็ีนบริีษัท่

มหุ้าชีนอีกิดี�วย
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6.2  จริยธรรมทางธุรกิจ
 บ ริี ษัท่ฯ  ไดี� จัดีท่ำาค้่ มือจ ริียธุ์รีรีมท่างธุ์้ รี กิิจและ 

ขึ้�อพ้งปีฏิิบตััิในกิารีท่ำางาน โดียท่ำากิารีเผู้ยแพร่ีผู้่านท่างเว็บไซตั�

ขึ้องบริีษัท่ฯ เพื�อใชี� เป็ีนกิรีอบแนวปีฏิิบัตัิที่� ดีีขึ้องกิรีรีมกิารี  

ผู้้� บริีหุ้ารี ตัลอดีจนพนักิงานขึ้องบริีษัท่ฯ ในกิารีดีำาเนินธุ์้รีกิิจ

อย่างเป็ีนธุ์รีรีมตั่อผู้้� ที่�เกีิ�ยวขึ้�องท่ั �งภายในและภายนอกิองค�กิรี

อย่างส่มำ�าเส่มอ อันเป็ีนปีรีะโยชีน�ตั่อผู้้� มีส่่วนไดี� เส่ียท่้กิๆ ฝ่าย 

เพื�อส่รี� างความมั�นคงใหุ้�ส่ามารีถืดีำาเนินธุ์้รีกิิจใหุ้� เจริีญเตัิบโตั

อย่างตั่อเนื�องและยั�งยืน 

6.3 การเปล่�ยนแปลงและพัฒนาการท่�สำาคัญ
ข้องนโยบาย แนวปฏิบัติิ และระบบการกำากับ
ดำูแลกิจการในรอบปีท่�ผู่านมา   

 เพื�อใหุ้� เป็ีนไปีตัามหุ้ลักิกิารีกิำากิับดี้แลกิิจกิารีที่�ดีีนั �น 

ในที่�ปีรีะชี้มคณ์ะกิรีรีรีมกิารีบริีษัท่ครัี �งที่� 4/2564 เมื�อวันที่� 26 

เมษายน 2564 คณ์ะกิรีรีมกิารีไดี� มีมติัเหุ้็นชีอบในเรืี� องที่�มี

ความส่ำาคัญตั่อบริีษัท่ฯ เพื�อใหุ้�บริีษัท่ฯ มีปีรีะส่ิท่ธิุ์ภาพและมี

กิารีเตัิบโตัอย่างยั�งยืนมากิยิ�งขึ้้ �น โดียมีรีายละเอียดีดีังตั่อไปีนี �

 1. อน้มตััิกิารีแปีรีส่ภาพเป็ีนบริีษัท่มหุ้าชีนจำากิัดี และ

กิารีนำาบริีษัท่เขึ้�าจดีท่ะเบียนเป็ีนบริีษัท่ในตัลาดีหุ้ลกัิท่รัีพย�แหุ้่ง

ปีรีะเท่ศไท่ย โดียมีวัตัถื้ปีรีะส่งค�เพื�อขึ้ยายตัวักิิจกิารีและรีะดีม

เงินท่้นโดียกิารีเส่นอขึ้ายหุ้้�นใหุ้�กิับปีรีะชีาชีนท่ั�วไปี

 2. จัดีใหุ้� มีกิารีร่ีางกิฏิบตััรีคณ์ะกิรีรีมกิารีบริีษัท่ คณ์ะ

กิรีรีมกิารีชี้ดีย่อย และนโยบายตั่างๆ ที่�เกีิ�ยวขึ้�องกิับกิารีกิำากิับ

ดีแ้ลบริีษัท่ ซ้�งเป็ีนไปีตัามหุ้ลกัิกิารีกิำากิับดีแ้ลกิิจกิารีที่�ดีีส่ำาหุ้รัีบ

บริีษัท่จดีท่ะเบียนตัามที่� ตั.ล.ท่ ไดี�กิำาหุ้นดีไว�  เพื�อใหุ้�กิารีบริีหุ้ารี

กิิจกิารีเป็ีนไปีตัามหุ้ลักิกิารีกิำากิับดี้แลกิิจกิารีที่� ดีี และเป็ีน

แนวท่างใหุ้�กิรีรีมกิารี ผู้้� บริีหุ้ารี และพนักิงานส่ามารีถืปีฏิิบัตัิ

ใหุ้� มีความส่อดีคล�องไปีในทิ่ศท่างเดีียวกิันตัลอดีท่ั �งองค�กิรี

 3. เพื�อใหุ้� ส่อดีคล�องกิับกิารีที่�บริีษัท่แปีรีส่ภาพเป็ีน

บริีษัท่จำากิัดีมหุ้าชีนจำากิัดี คณ์ะกิรีรีมกิารีจ้งเหุ้็นส่มควรีในกิารี

ยกิเลิกิขึ้� อบังคับฉบับเดีิมขึ้องบริีษัท่ฯ ท่ั �งหุ้มดี และใหุ้� ใชี� ขึ้� อ

บงัคบัฉบบัใหุ้ม่ซ้�งไดี� มีกิารีแกิ� ไขึ้ใหุ้�ส่อดีคล�องกิับ พ.รี.บ บริีษัท่

มหุ้าชีนจำากิัดี 

 4. กิำาหุ้นดีขึ้อบเขึ้ตัอำานาจ หุ้น� าที่�  และความรัีบ

ผิู้ดีชีอบขึ้องคณ์ะกิรีรีมกิารี คณ์ะกิรีรีมกิารีตัรีวจส่อบ คณ์ะ

กิรีรีมกิารีบริีหุ้ารี คณ์ะกิรีรีมกิารีส่รีรีหุ้าและพิจารีณ์าผู้ล

ตัอบแท่น  ปีรีะธุ์านเจ�าหุ้น�าที่�บริีหุ้ารี และเลขึ้าน้กิารีบริีษัท่ รีวม

ถื้งกิารีกิำาหุ้นดีโครีงส่รี� างองค�กิรี เพื�อใหุ้�กิารีบริีหุ้ารีงานขึ้องบริี

ษัท่ฯ มีความชีัดีเจนและคล่องตััวมากิยิ�งขึ้้ �น
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7.2 ข้้อมูลเก่�ยวกับคณะกรรมการบริษััท
7.2.1 องค์ประกอบข้องคณะกรรมการบริษััท
 1) คณ์ะกิรีรีมกิารีบริีษัท่ฯ ไมจ่ำาเป็ีนตั�องเป็ีนผู้้�ถืือหุ้้�นขึ้อง 

 บริีษัท่ฯ

 2) คณ์ะกิรีรีมกิารีบริีษัท่ฯ ปีรีะกิอบดี�วยกิรีรีมกิารีจำานวน 

 ไมน่�อยกิวา่ 5 คน และกิรีรีมกิารีไมน่�อยกิวา่กิ้�งหุ้น้�งขึ้อง 

 จำานวนกิรีรีมกิารีท่ั �งหุ้มดีจะตั�องมีถิื�นที่�อย้ใ่นปีรีะเท่ศไท่ย

 3) โครีงส่รี�างคณ์ะกิรีรีมกิารีบริีษัท่ฯ จะตั�องปีรีะกิอบดี�วย 

 กิรีรีมกิารีอิส่รีะอยา่งน�อย 1 ใน 3 ขึ้องกิรีรีมกิารีท่ั �งหุ้มดี  

 แตัต่ั�องไมน่�อยกิวา่ 3 คน 

 4) คณ์ะกิรีรีมกิารีบริีษัท่ฯ จะเลอืกิกิรีรีมกิารี 1 ท่า่น ที่�ไม ่

 เป็ีนผู้้�บริีหุ้ารีขึ้องบริีษัท่ฯ ใหุ้�ดีำารีงตัำาแหุ้นง่ปีรีะธุ์านกิรีรีม 

 กิารีบริีษัท่ฯ และอาจพิจารีณ์าเลือกิกิรีรีมกิารีบริีษัท่ฯ คน 

 หุ้น้�งหุ้รืีอหุ้ลายคนเป็ีนรีองปีรีะธุ์านกิรีรีมกิารีบริีษัท่ฯ ก็ิไดี�

 5)บริีษัท่มีนโยบายใหุ้�ปีรีะธุ์านกิรีรีมกิารีบริีษัท่ฯ จะไมเ่ป็ีน 

 บค้คลคนเดีียวกินักิบัปีรีะธุ์านเจ�าหุ้น�าที่�บริีหุ้ารี

 6) กิารีเลอืกิตัั �งกิรีรีมกิารีใหุ้�เป็ีนไปีตัามขึ้�อบงัคบับริีษัท่ฯ  

 ขึ้�อกิำาหุ้นดี และกิฎหุ้มายที่�เกีิ�ยวขึ้�อง ท่ั �งนี �จะตั�องมีความ 

 โปีร่ีงใส่และชีดัีเจนในกิารีส่รีรีหุ้ากิรีรีมกิารี โดียพิจารีณ์า 

 ความร้ี�  ความส่ามารีถื และปีรีะส่บกิารีณ์�ขึ้องบค้คลนั �น ๆ  

  โดียมีรีายละเอียดีที่�เพียงพอ เพื�อปีรีะโยชีน�ในกิารีตัดัีส่นิ 

 ใจขึ้องคณ์ะกิรีรีมกิารีบริีษัท่ฯ และผู้้�ถืือหุ้้�น

7.2.2 ข้้อมูลคณะกรรมการและผูู้ม่อำานาจบริษััท
รายบุคคล
 ณ์ วนัที่� 31 ธุ์นัวาคม 2564 คณ์ะกิรีรีมกิารีบริีษัท่ ปีรีะกิอบ

ดี�วยกิรีรีมกิารีจำานวน 11 ท่า่น โดียมีกิรีรีมกิารีบริีหุ้ารีจำานวน 4 ท่า่น 

กิรีรีมกิารีที่�ไมใ่ชี่กิรีรีมกิารีบริีหุ้ารีจำานวน 7 ท่า่น ซ้�งเป็ีนปีรีะธุ์าน

กิรีรีมกิารีจำานวน 1 ท่า่น และเป็ีนกิรีรีมกิารีอิส่รีะจำานวน 4 ท่า่น โดีย

มีรีายละเอียดีดีงันี �

ชื่่�อ - นามสกุล                    ติำาแหน่ง

1.นายสุเมธ เติชื่ะไกรศร่

2.นายชืุ่มพล พรประภา

3.นางสาวพ่รชื่า ศิริโสภณา

4.นายประสพศักดำิ์ ศิริโสภณา

5.นายอรรถกฤชื่ วิสุทธิพันธ์

6.นายสุทธิชื่ัย พูนลาภทว่

7.นายนันทพล พงษั์ไพบูลย์

8.นายปัญญา จรรยารุ่งโรจน์

9.นายพิสิฐ์ ปัญจคุณาภรณ์

10.นายวิฑ์ูร งามบุญอนันติ์

11.นายมงคล พฤกษั์วัฒนา

ปีรีะธุ์านกิรีรีมกิารี(1)

กิรีรีมกิารี

กิรีรีมกิารี

กิรีรีมกิารี / ปีรีะธุ์านกิรีรีมกิารีบริีหุ้ารี / ปีรีะธุ์านเจ� าหุ้น�าที่�บริีหุ้ารี

กิรีรีมกิารี / กิรีรีมกิารีบริีหุ้ารี / ปีรีะธุ์านกิรีรีมกิารีส่รีรีหุ้าและพิจารีณ์าผู้ลตัอบแท่น

กิรีรีมกิารี / กิรีรีมกิารีบริีหุ้ารี / กิรีรีมกิารีผู้้� จัดีกิารี

กิรีรีมกิารี / กิรีรีมกิารีบริีหุ้ารี / กิรีรีมกิารีส่รีรีหุ้าและพิจารีณ์าผู้ลตัอบแท่น

กิรีรีมกิารีอิส่รีะ / ปีรีะธุ์านกิรีรีมกิารีตัรีวจส่อบ

กิรีรีมกิารีอิส่รีะ / กิรีรีมกิารีตัรีวจส่อบ

กิรีรีมกิารีอิส่รีะ / กิรีรีมกิารีตัรีวจส่อบ

กิรีรีมกิารีอิส่รีะ / กิรีรีมกิารีส่รีรีหุ้าและพิจารีณ์าผู้ลตัอบแท่น

หมายเหตุุ : 1. เนื�องจากิปีรีะธุ์านกิรีรีมกิารีไมไ่ดี�เป็ีนกิรีรีมกิารีอิส่รีะ ดีงันั �น เพื�อใหุ้�เป็ีนไปีตัามหุ้ลกัิกิารีกิำากิบัดีแ้ลกิิจกิารีที่�ดีี ที่�ปีรีะชีม้คณ์ะกิรีรีรีมกิารีบริีษัท่ ครัี �งที่� 3/2564 เมื�อวนัที่� 26 เมษายน 2564 จง้มีมตัมิอบหุ้มายใหุ้�
 นายปัีญญา จรีรียาร่้ีงโรีจน� ปีรีะธุ์านกิรีรีมกิารีตัรีวจส่อบ เป็ีนผู้้�กิำาหุ้นดีวารีะกิารีปีรีะชีม้คณ์ะกิรีรีมกิารีบริีษัท่ร่ีวมกิบัปีรีะธุ์านกิรีรีมกิารี

 โดียมีนายจำาเริีญ ร่้ีงรัีศมีโชีตั ิเป็ีนเลขึ้านก้ิารีคณ์ะกิรีรีมกิารีบริีษัท่ 
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7.2.3 บทบาทหน้าท่�ข้องคณะกรรมการบริษััท
 คณ์ะกิรีรีมกิารีมีอำานาจ หุ้น�าที่�และความรัีบผิู้ดีชีอบใน

กิารีบริีหุ้ารีจดัีกิารีและดีำาเนินกิิจกิารีขึ้องบริีษัท่ฯ ใหุ้� เป็ีนไปีตัาม

กิฎหุ้มาย วตััถื้ปีรีะส่งค� ขึ้�อบงัคบัขึ้องบริีษัท่ฯ ตัลอดีจนมตัิขึ้อง

ที่�ปีรีะชี้มผู้้� ถืือหุ้้�น ดี�วยความซื�อส่ตััย�ส่จ้ริีตั และรีะมดัีรีะวงัรัีกิษา

ผู้ลปีรีะโยชีน�ขึ้องบริีษัท่และผู้้� ถืือหุ้้�นท่้กิรีาย โดียรีวมถื้งอำานาจ

หุ้น�าที่� และความรัีบผิู้ดีชีอบที่�ส่ำาคญัดีงันี �

 1.  จัดีใหุ้� มีกิารีปีรีะชี้มคณ์ะกิรีรีมกิารีอย่างน� อย  

3 เดืีอนตั่อครัี �ง

 2. จัดีใหุ้� มีกิารีท่ำางบดี้ลและงบกิำาไรีขึ้าดีท่้นขึ้อง 

บริีษัท่ฯ ณ์ วันส่ิ �นส่้ดีรีอบรีะยะเวลาบัญชีีขึ้องบริีษัท่ฯ ซ้�ง 

ผู้้� ส่อบบัญชีีตัรีวจส่อบแล�ว และนำาเส่นอตั่อที่�ปีรีะชี้มผู้้� ถืือหุ้้� น

เพื�อพิจารีณ์าและอน้มตััิ

 3. กิำาหุ้นดีวัตัถื้ปีรีะส่งค� เปี�าหุ้มายหุ้ลักิขึ้องบริีษัท่ฯ 

วิส่ยัท่ศัน� พนัธุ์กิิจ นโยบาย เปี�าหุ้มาย กิลย้ท่ธุ์� 

แผู้นกิารีดีำาเนินธุ์้รีกิิจ โครีงส่รี� างกิารีบริีหุ้ารีจัดีกิารี อำานาจ

อน้มัตัิ และงบปีรีะมาณ์ขึ้องบริีษัท่ฯ และบริีษัท่ย่อย รีวมท่ั �ง

กิำากิับดี้แลกิารีจัดีส่รีรีท่รัีพยากิรีที่�ส่ำาคญั และพิจารีณ์าท่บท่วน 

ตัรีวจส่อบ และอน้มัตัินโยบาย กิลย้ท่ธุ์�  แผู้นงานกิารีดีำาเนิน

ธุ์้รีกิิจ ทิ่ศท่างกิารีดีำาเนินงานขึ้องบริีษัท่ฯ และบริีษัท่ย่อยตัาม

ที่�ฝ่ายบริีหุ้ารีเส่นอ

 4. กิำากิับ ดี้แล (Monitoring and Supervision) 

และติัดีตัามผู้ลกิารีดีำาเนินงาน กิารีบริีหุ้ารีและกิารีจัดีกิารี

ขึ้องฝ่ายบริีหุ้ารีและคณ์ะกิรีรีมกิารีชี้ดีย่อยขึ้องบริีษัท่ฯ เพื�อใหุ้�

เป็ีนไปีตัามวตััถื้ปีรีะส่งค� เปี�าหุ้มายหุ้ลกัิขึ้องบริีษัท่ฯ วิส่ยัท่ศัน�  

พนัธุ์กิิจ กิลย้ท่ธุ์� แผู้นกิารีดีำาเนินงาน และงบปีรีะมาณ์ที่�กิำาหุ้นดี

ไว�อย่างมีปีรีะส่ิท่ธิุ์ภาพและปีรีะส่ิท่ธิุ์ผู้ล เพื�อปีรีะโยชีน�ส่ง้ส่ด้ีใหุ้�

แก่ิบริีษัท่ฯ และผู้้� ถืือหุ้้�น

 5. กิำากิับและดี้แลกิารีบริีหุ้ารีจัดีกิารีและกิารีดีำาเนิน

งานตั่างๆ ขึ้องบริีษัท่ฯ และบริีษัท่ย่อยใหุ้� เป็ีนไปีตัามนโยบาย

ตั่างๆ ขึ้องบริีษัท่ฯ หุ้ลักิกิารีกิำากิับดี้แลกิิจกิารีที่�ดีี กิฎหุ้มาย

หุ้ลกัิท่รัีพย� ตัลอดีจนปีรีะกิาศ ขึ้�อบงัคบัและหุ้ลกัิเกิณ์ฑ์�ตั่างๆ ที่�

เกีิ�ยวขึ้�องขึ้องคณ์ะกิรีรีมกิารีกิำากิับตัลาดีท่้น ส่ำานักิงาน กิ.ล.ตั. 

และตัลาดีหุ้ลกัิท่รัีพย�แหุ้่งปีรีะเท่ศไท่ย อาทิ่เชี่น กิารีท่ำารีายกิารี

ที่�เกีิ�ยวโยงกิัน กิารีไดี�มาหุ้รืีอจำาหุ้น่ายไปีซ้�งท่รัีพย�ส่ินที่�ส่ำาคัญ 

เท่่าที่�ไม่ขึ้ัดีหุ้รืีอแย�งกิับกิฎหุ้มายอื�น 

 6. พิจารีณ์ากิำาหุ้นดีนโยบายดี� านกิารีบริีหุ้ารีความ

เส่ี�ยง (Risk Management) ใหุ้�ครีอบคลม้ท่ั �งองค�กิรี และกิำากิับ

ดีแ้ลใหุ้� มีรีะบบหุ้รืีอกิรีะบวนกิารีในกิารีบริีหุ้ารีจดัีกิารีความเส่ี�ยง

โดียมีมาตัรีกิารีรีองรัีบและวิธีุ์ควบคม้เพื�อลดีผู้ลกิรีะท่บตั่อธุ์้รีกิิจ

ขึ้องบริีษัท่ฯ และบริีษัท่ย่อยอย่างเหุ้มาะส่ม

 7. ดีำาเนินกิารีใหุ้�บริีษัท่ฯ และบริีษัท่ย่อยนำารีะบบงาน

บญัชีีที่�เหุ้มาะส่มและมีปีรีะส่ิท่ธิุ์ภาพมาใชี�  รีวมท่ั �งจดัีใหุ้� มีรีะบบ

ควบค้มภายใน และรีะบบกิารีตัรีวจส่อบภายในที่�เพียงพอและ

มีปีรีะส่ิท่ธิุ์ผู้ล รีวมท่ั �งจัดีใหุ้� มีกิรีะบวนกิารีปีรีะเมินความเหุ้มาะ

ส่มขึ้องรีะบบกิารีควบค้มภายในขึ้องบริีษัท่ฯ และบริีษัท่ย่อย

อย่างส่มำ�าเส่มอ

 8. พิจารีณ์ากิำาหุ้นดีโครีงส่รี� างกิารีบริีหุ้ารีงาน มี

อำานาจในกิารีแตั่งตัั �งคณ์ะกิรีรีมกิารีชี้ดีย่อย ปีรีะธุ์านเจ�าหุ้น�าที่�

บริีหุ้ารี และคณ์ะอน้กิรีรีมกิารีชี้ดีอื�นตัามความเหุ้มาะส่ม รีวม

ถื้งพิจารีณ์าค่าตัอบแท่นและอน้มัตัิกิฎบตััรีขึ้องคณ์ะกิรีรีมกิารี

ชี้ดีย่อย และกิำาหุ้นดีขึ้อบเขึ้ตัอำานาจหุ้น�าที่�ขึ้องบ้คคลดีงักิล่าว 

 ท่ั �งนี � กิารีมอบอำานาจตัามขึ้อบเขึ้ตัอำานาจหุ้น� าที่�

ที่�กิำาหุ้นดีนั �นตั� องไม่มีลักิษณ์ะเป็ีนกิารีมอบอำานาจที่�ท่ำาใหุ้�

คณ์ะกิรีรีมกิารีชี้ดีย่อย ปีรีะธุ์านเจ� าหุ้น� า ที่�บ ริีหุ้ารี  และ

คณ์ะอน้กิรีรีมกิารีชี้ดีตั่าง ๆ ดีังกิล่าวส่ามารีถืพิจารีณ์าและ

อน้มัตัิรีายกิารีที่�อาจมีความขึ้ัดีแย� งมีส่่วนไดี� เส่ียหุ้รืีอมีความ

ขึ้ัดีแย� งท่างผู้ลปีรีะโยชีน�อื�นใดีท่ำากิับบริีษัท่ฯ หุ้รืีอบริีษัท่ย่อย  

(ถื�ามี) ยกิเว�นเป็ีนกิารีอน้มตััิรีายกิารีที่�เป็ีนไปีตัามนโยบายและ 

หุ้ลกัิเกิณ์ฑ์�ที่�คณ์ะกิรีรีมกิารีพิจารีณ์าและอน้มตััิไว�แล�ว

 9. พิจารีณ์าแตั่งตัั �งเลขึ้าน้กิารีบริีษัท่ฯ และกิำาหุ้นดี

ขึ้อบเขึ้ตั อำานาจ หุ้น� าที่� และความรัีบผิู้ดีชีอบขึ้องเลขึ้าน้กิารี 

บริีษัท่ฯ รีวมท่ั �งตัิดีตัามดี้แลใหุ้� เลขึ้าน้กิารีบริีษัท่ฯ ปีฏิิบตััิหุ้น�าที่�

ตัามที่�ไดี� รัีบมอบหุ้มาย

 10. จัดีใหุ้� มีนโยบายเกีิ�ยวกิับกิารีกิำากิับดี้แลกิิจกิารี

ตัามหุ้ลักิธุ์รีรีมาภิบาลที่�เป็ีนลายลักิษณ์�อักิษรีและกิารีปีรัีบใชี�

นโยบายดีังกิล่าวอย่างมีปีรีะส่ิท่ธิุ์ภาพ เพื�อใหุ้� มีกิารีปีรีะกิอบ

ธุ์้รีกิิจอย่างมีจริียธุ์รีรีม เคารีพส่ิท่ธิุ์และมีความรัีบผิู้ดีชีอบตั่อผู้้�

ถืือหุ้้�น และผู้้� มีส่่วนไดี� เส่ีย และดีำาเนินธุ์้รีกิิจที่�เป็ีนปีรีะโยชีน�ตั่อ

ส่งัคมและส่ิ�งแวดีล�อม รีวมท่ั �งส่ามารีถืปีรัีบตัวัไดี�ภายใตั� ปัีจจัย

กิารีเปีลี�ยนแปีลง 

 11. กิำาหุ้นดีใหุ้� มีแผู้นส่ืบท่อดีตัำาแหุ้น่ง (Succession 

Plan) เพื�อเป็ีนกิารีเตัรีียมสื่บท่อดีตัำาแหุ้น่งปีรีะธุ์านเจ� าหุ้น� าที่�

บริีหุ้ารี และผู้้� บริีหุ้ารีรีะดีับส่้ง รีวมถื้งกิำากิับดี้แลใหุ้� มีบ้คคล

เพื�อท่ำาหุ้น� าที่�บริีหุ้ารีและพัฒนาบ้คลากิรีใหุ้� มีความร้ี�  ท่ักิษะ 

ปีรีะส่บกิารีณ์� 

 12. กิำากิับดี้แลใหุ้� มีกิารีกิำาหุ้นดีกิรีอบ นโยบาย และ

โครีงส่รี� างค่าตัอบแท่นที่�เหุ้มาะส่มตัามที่�คณ์ะกิรีรีมกิารีส่รีรีหุ้า

และพิจารีณ์าผู้ลตัอบแท่นนำาเส่นอ (ถื�ามี) เพื�อจ้งใจใหุ้�ผู้้�บริีหุ้ารี

และพนกัิงานท่ก้ิรีะดีบั ปีฏิิบตััิงานใหุ้�ส่อดีคล�องกิบัวตััถืป้ีรีะส่งค�

และเปี�าหุ้มายหุ้ลกัิขึ้ององค�กิรี และส่อดีคล�องกิับผู้ลปีรีะโยชีน�

ขึ้องกิิจกิารีในรีะยะยาว 

 13. ใหุ้�ความส่ำาคญัและส่นบัส่น้นกิารีส่รี� างนวตัักิรีรีม

ที่�ก่ิอใหุ้� เกิิดีม้ลค่าเพิ�มแก่ิธุ์้รีกิิจในรีะยะยาว ควบค้่ไปีกิับกิารี

ส่รี� างคณ้์ปีรีะโยชีน�ตั่อลก้ิค�าหุ้รืีอผู้้� ที่�เกีิ�ยวขึ้�อง มีความรัีบผิู้ดีชีอบ

ตั่อส่งัคมและส่ิ�งแวดีล�อม
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 14. ดี้แลและจัดีกิารีความขึ้ัดีแย�งท่างผู้ลปีรีะโยชีน�ที่�

อาจเกิิดีขึ้้ �นรีะหุ้ว่างผู้้� มีส่่วนไดี� เส่ียขึ้องบริีษัท่ฯ และบริีษัท่ย่อย 

รีวมไปีถื้งกิารีปี�องกิันกิารีใชี� ปีรีะโยชีน�อันมิควรีในท่รัีพย�ส่ิน 

ขึ้� อม้ลและโอกิาส่ขึ้องบริีษัท่ฯ และกิารีท่ำาธุ์้รีกิรีรีมกิับผู้้� ที่� มี

ความส่มัพนัธุ์�เกีิ�ยวโยงกิับบริีษัท่ฯ ในลกัิษณ์ะที่�ไม่ส่มควรี ท่ั �งนี � 

ในกิรีณี์ที่�กิรีรีมกิารีรีายใดีมีส่่วนไดี� เส่ียในธุ์้รีกิรีรีมใดีที่�ท่ำากิับ

บริีษัท่ฯ หุ้รืีอมีส่ัดีส่่วนกิารีถืือหุ้้� นในบริีษัท่ฯ และ/หุ้รืีอบริีษัท่

ย่อยเพิ�มขึ้้ �นหุ้รืีอลดีลง ใหุ้�กิรีรีมกิารีรีายดีงักิล่าวแจ� งใหุ้�บริีษัท่ฯ 

ท่รีาบโดียไม่ชีักิชี�า

 15. คณ์ะกิรีรีมกิารีอาจมอบอำานาจใหุ้� กิรีรีมกิารี 

คนหุ้น้�งหุ้รืีอหุ้ลายคนหุ้รืีอบ้คคลอื�นใดีปีฏิิบัตัิกิารีอย่างหุ้น้�ง

อย่างใดีแท่นคณ์ะกิรีรีมกิารีไดี� โดียอย้่ภายใตั�กิารีควบค้มขึ้อง

คณ์ะกิรีรีมกิารี หุ้รืีออาจมอบอำานาจเพื�อใหุ้�บ้คคลดีังกิล่าวมี

อำานาจตัามที่�คณ์ะกิรีรีมกิารีเหุ้็นส่มควรีและภายในรีะยะเวลา

ที่�คณ์ะกิรีรีมกิารีเห็ุ้นส่มควรี ซ้�งคณ์ะกิรีรีมกิารีอาจยกิเลิกิ  

เพิกิถือน เปีลี�ยนแปีลงหุ้รืีอแกิ� ไขึ้กิารีมอบอำานาจนั �น ๆ ไดี� เมื�อ

เหุ้็นส่มควรี

 16. พิจารีณ์าอน้มัตัิกิารีท่ำารีายกิารีที่� เกีิ�ยวโยงกิัน

รีะหุ้ว่างบริีษัท่ฯ บริีษัท่ย่อย บริีษัท่ร่ีวม กิับบ้คคลที่� เ กีิ�ยว

โยงกิัน ตัามที่�กิำาหุ้นดีในพรีะรีาชีบัญญัตัิหุ้ลักิท่รัีพย�และ

ตัลาดีหุ้ลักิท่รัีพย� พ.ศ. 2535 (รีวมท่ั �งที่�มีกิารีแกิ� ไขึ้เพิ�มเตัิม) 

รีวมท่ั �งกิฎรีะเบียบที่�เกีิ�ยวขึ้�องขึ้องตัลาดีหุ้ลักิท่รัีพย� และคณ์ะ

กิรีรีมกิารีกิำากิับตัลาดีท่้น และพิจารีณ์าอน้มตััิหุ้ลกัิกิารีเกีิ�ยวกิับ

ขึ้�อตักิลงท่างกิารีค�าที่�มีเงื�อนไขึ้กิารีค�าโดียท่ั�วไปีในกิารีเขึ้� าท่ำา

ธุ์้รีกิรีรีมรีะหุ้ว่างบริีษัท่ฯ และบริีษัท่ย่อย กิับกิรีรีมกิารี ผู้้�บริีหุ้ารี 

หุ้รืีอบ้คคลที่�มีความเกีิ�ยวขึ้�อง เพื�อกิำาหุ้นดีกิรีอบกิารีดีำาเนินกิารี

ใหุ้� ฝ่ายจดัีกิารีมีอำานาจดีำาเนินกิารีธุ์้รีกิรีรีมดีงักิล่าวภายใตั�กิรีอบ

และขึ้อบเขึ้ตัขึ้องกิฎหุ้มายและหุ้ลกัิเกิณ์ฑ์�ที่�เกีิ�ยวขึ้�อง

 ท่ั �งนี � กิารีมอบอำานาจนั �นตั� องไม่มีลักิษณ์ะเป็ีนกิารี

มอบอำานาจที่�ท่ำาใหุ้�บ้คคลดีงักิล่าวส่ามารีถืพิจารีณ์าและอนม้ตััิ

รีายกิารีที่�ตันหุ้รืีอบ้คคลที่�อาจมีความขึ้ดัีแย�ง มีส่่วนไดี� เส่ีย หุ้รืีอ

อาจมีความขึ้ัดีแย� งท่างผู้ลปีรีะโยชีน�ในลักิษณ์ะอื�นใดีที่�จะท่ำา

ขึ้้ �นกิับบริีษัท่หุ้รืีอบริีษัท่ย่อย (ถื� ามี) ตัามที่�นิยามไว� ในปีรีะกิาศ

คณ์ะกิรีรีมกิารีกิำากิับตัลาดีท่้น และ/หุ้รืีอตัลาดีหุ้ลกัิท่รัีพย�แหุ้่ง

ปีรีะเท่ศไท่ย และ/หุ้รืีอปีรีะกิาศอื�นใดีขึ้องหุ้น่วยงานที่�เกีิ�ยวขึ้�อง 

เว� นแตั่ เ ป็ีนกิารีอน้มัตัิ รีายกิารีที่� เ ป็ีนไปีตัามนโยบายและ 

หุ้ลกัิเกิณ์ฑ์�ที่�คณ์ะกิรีรีมกิารีพิจารีณ์าและอน้มตััิไว�แล�ว

7.2.4 กรรมการผููม้อ่ำานาจลงนามผูกูพันบรษิัทัฯ
 นายปีรีะส่พศกัิดีิ� ศิริีโส่ภณ์า นางส่าวพีรีชีา ศิริีโส่ภณ์า  

นายส่ท้่ธิุ์ชียั พน้ลาภท่วี นายนนัท่พล พงษ�ไพบล้ย� กิรีรีมกิารีส่อง

ในส่ี�คนลงลายมือชืี�อร่ีวมกิันและปีรีะท่บัตัรีาส่ำาคญัขึ้องบริีษัท่ฯ

7.3 ข้้อมูลเก่�ยวกับคณะกรรมการชืุ่ดำย่อย
7.3.1 โครงสร้างกรรมการบริษััท
 ณ์ วันที่� 31 ธุ์ันวาคม 2564 คณ์ะกิรีรีมกิารีชี้ดีย่อย

มีท่ั �งหุ้มดี 3 ชี้ดี ปีรีะกิอบดี�วย คณ์ะกิรีรีมกิารีตัรีวจส่อบ คณ์ะ

กิรีรีมกิารีส่รีรีหุ้าและพิจารีณ์าผู้ลตัอบแท่น และคณ์ะกิรีรีมกิารี

บริีหุ้ารี ดีงันี �

7.3.2 รายชื่่�อข้องคณะกรรมการชุื่ดำยอ่ยแต่ิละชุื่ดำ
1) คณะกรรมการติรวจสอบ
 ณ์ วนัที่� 31 ธุ์ันวาคม 2564 คณ์ะกิรีรีมกิารีตัรีวจส่อบ 

ปีรีะกิอบดี�วยกิรีรีมกิารีตัรีวจส่อบจำานวน 3 ท่่าน ดีงันี �

ชื่่�อ - นามสกุล                    ติำาแหน่ง

1. นายปัญญา จรรยารุ่งโรจน์

2. นายพิสิฐ์ ปัญจคุณาภรณ์

3. นายวิฑ์ูร งามบุญอนันติ์

ปีรีะธุ์านกิรีรีมกิารีตัรีวจส่อบ

กิรีรีมกิารีตัรีวจส่อบ

กิรีรีมกิารีตัรีวจส่อบ

 โดีย นายปัีญญา จรีรียาร่้ีงโรีจน� เป็ีนกิรีรีมกิารีตัรีวจส่อบที่�มีความร้ี� และปีรีะส่บกิารีณ์�เพียงพอในกิารีส่อบท่านความน่าเชืี�อถืือ

ขึ้องงบกิารีเงิน และมีนายฉันท่วิท่ย� โอฬารีรัีตันชีัย เป็ีนเลขึ้าน้กิารีคณ์ะกิรีรีมกิารีตัรีวจส่อบ
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บทบาทหน้าท่�คณะกรรมการติรวจสอบ
 คณ์ะกิรีรีมกิารีตัรีวจส่อบมีอำานาจในกิารีดีำาเนิน

กิารีหุ้รืีอตัรีวจส่อบในเรืี�องตั่าง ๆ ที่�อย้่ภายใตั�กิำาหุ้นดีขึ้อบเขึ้ตั 

อำานาจหุ้น�าที่� และความรัีบผิู้ดีชีอบ โดียมีอำานาจในกิารีดีำาเนิน

กิารี ดีงัตั่อไปีนี �

1. ส่อบท่านใหุ้�บริีษัท่ฯ และบริีษัท่ย่อยมีกิารีรีายงานท่างกิารี

เงินอย่างถื้กิตั�องและเพียงพอ

2.ส่อบท่านใหุ้� บริีษัท่ฯ และบริีษัท่ย่อยมีรีะบบกิารีควบค้ม

ภายใน (internal control) และรีะบบกิารีตัรีวจส่อบภายใน 

(internal audit) ที่�เหุ้มาะส่มและมีปีรีะส่ิท่ธิุ์ผู้ล และพิจารีณ์า

ความเป็ีนอิส่รีะขึ้องหุ้น่วยงานตัรีวจส่อบภายใน ตัลอดีจนใหุ้�

ความเห็ุ้นชีอบในกิารีพิจารีณ์าแตั่งตัั �ง โยกิย�าย เลิกิจ�างหุ้วัหุ้น�า

หุ้น่วยงานตัรีวจส่อบภายใน หุ้รืีอหุ้น่วยงานอื�นใดีที่�รัีบผิู้ดีชีอบ

เกีิ�ยวกิับกิารีตัรีวจส่อบภายใน

3.ส่อบท่านใหุ้� มีกิารีบริีหุ้ารีจดัีกิารีและปีฏิิบตััิตัามนโยบายดี�าน

กิารีบริีหุ้ารีความเส่ี�ยง (Risk Management) ตัามที่�กิำาหุ้นดี

4.ส่อบท่านใหุ้�บริีษัท่ปีฏิิบตััิตัามกิฎหุ้มายว่าดี�วยหุ้ลกัิท่รัีพย�และ

ตัลาดีหุ้ลกัิท่รัีพย� ขึ้�อกิำาหุ้นดีขึ้องตัลาดีหุ้ลกัิท่รัีพย� และกิฎหุ้มาย

ที่�เกีิ�ยวขึ้�องกิับธุ์้รีกิิจขึ้องบริีษัท่ฯ และบริีษัท่ย่อย

5.พิจารีณ์า คัดีเลือกิ เส่นอแตั่งตัั �งบ้คคลซ้�งมีความเป็ีนอิส่รีะ

เพื�อท่ำาหุ้น�าที่�เป็ีนผู้้�ส่อบบญัชีีขึ้องบริีษัท่ และเส่นอค่าตัอบแท่น

ขึ้องบ้คคลดีงักิล่าว รีวมท่ั �งเขึ้�าร่ีวมปีรีะชี้มกิับผู้้�ส่อบบญัชีี โดีย

ไม่มีฝ่ายจัดีกิารีเขึ้�าร่ีวมปีรีะชี้มดี�วยอย่างน�อยปีีละ 1 ครัี �ง

6.พิจารีณ์ารีายกิารีที่�เกีิ�ยวโยงกิันหุ้รืีอรีายกิารีที่�อาจมีความ 

ขึ้ดัีแย�งท่างผู้ลปีรีะโยชีน� ใหุ้� เป็ีนไปีตัามกิฎหุ้มายและขึ้�อกิำาหุ้นดี

ขึ้องตัลาดีหุ้ลักิท่รัีพย� ท่ั �งนี � เพื�อใหุ้�มั�นใจว่ารีายกิารีดีังกิล่าว 

ส่มเหุ้ตั้ส่มผู้ลและเป็ีนปีรีะโยชีน�ส่้งส่้ดีตั่อบริีษัท่ฯ

7.จดัีท่ำารีายงานขึ้องคณ์ะกิรีรีมกิารีตัรีวจส่อบโดียเปิีดีเผู้ยไว�ใน

รีายงานปีรีะจำาปีีขึ้องบริีษัท่ฯ ซ้�งรีายงานดีังกิล่าวตั�องลงนาม

โดียปีรีะธุ์านคณ์ะกิรีรีมกิารีตัรีวจส่อบและตั� องปีรีะกิอบดี� วย

ขึ้�อม้ลอย่างน�อยดีงัตั่อไปีนี �

 1)ความเหุ้น็เกีิ�ยวกิบัความถืก้ิตั�อง ครีบถื�วน เป็ีนที่�เชืี�อถืือ

ไดี�ขึ้องรีายงานท่างกิารีเงินขึ้องบริีษัท่ฯ

 2)ความเหุ้็นเกีิ�ยวกิบัความเพียงพอขึ้องรีะบบควบคม้

ภายในขึ้องบริีษัท่ฯ

 3)  ความเหุ้็นเ กีิ� ยวกิับกิารีปีฏิิบัตัิตัามกิฎหุ้มาย

ว่าดี� วยหุ้ลักิท่รัีพย� และตัลาดีหุ้ลักิท่รัีพย�  ขึ้� อกิำาหุ้นดีขึ้อง

ตัลาดีหุ้ลกัิท่รัีพย� หุ้รืีอกิฎหุ้มายที่�เกีิ�ยวขึ้�องกิับธุ์้รีกิิจขึ้องบริีษัท่ฯ

 4) ความเหุ้็นเกีิ�ยวกิบัความเหุ้มาะส่มขึ้องผู้้�ส่อบบญัชีี

 5) ความเหุ้็นเกีิ�ยวกิบัรีายกิารีที่�อาจมีความขึ้ดัีแย�งท่าง

ผู้ลปีรีะโยชีน�

 6) จำานวนกิารีปีรีะชี้มคณ์ะกิรีรีมกิารีตัรีวจส่อบ และ

กิารีเขึ้�าร่ีวมปีรีะชี้มขึ้องกิรีรีมกิารีตัรีวจส่อบแตั่ละท่่าน

 7) ความเหุ้็นหุ้รืีอขึ้�อส่งัเกิตั โดียรีวมที่�คณ์ะกิรีรีมกิารี

ตัรีวจส่อบไดี� รัีบจากิกิารีปีฏิิบตััิหุ้น�าที่�ตัามกิฎบตััรี (charter)

 8) รีายกิารีอื�นที่�เหุ้็นว่า ผู้้� ถืือหุ้้�นและผู้้�ลงท่้นท่ั�วไปีควรี

ท่รีาบ ภายใตั�ขึ้อบเขึ้ตัหุ้น�าที่�และความรัีบผิู้ดีชีอบที่�ไดี� รัีบมอบ

หุ้มายจากิคณ์ะกิรีรีมกิารีบริีษัท่ฯ

8. คณ์ะกิรีรีมกิารีตัรีวจส่อบมีอำานาจที่�จะขึ้อความเหุ้็นที่�เป็ีน

อิส่รีะจากิที่�ปีร้ีกิษาท่างวิชีาชีีพอื�นใดีเมื�อเหุ้็นว่าจำาเป็ีนดี�วยค่า

ใชี�จ่ายขึ้องบริีษัท่ฯ

9. ปีฏิิบตััิกิารีอื�นใดีตัามที่�คณ์ะกิรีรีมกิารีขึ้องบริีษัท่ฯ มอบหุ้มาย



127

2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผูลติอบแทน 
  ณ์ วนัที่� 31 ธุ์ันวาคม 2564 คณ์ะกิรีรีมกิารีส่รีรีหุ้าและพิจารีณ์าผู้ลตัอบแท่น ปีรีะกิอบดี�วยกิรีรีมกิารีจำานวน 3 ท่่าน ดีงันี �

ชื่่�อ - นามสกุล                    ติำาแหน่ง

1.นายอรรถกฤชื่ วิสุทธิพันธ์

2.นายนันทพล พงษั์ไพบูลย์

3.นายมงคล พฤกษั์วัฒนา

ปีรีะธุ์านกิรีรีมกิารีส่รีรีหุ้าและพิจารีณ์าผู้ลตัอบแท่น 

กิรีรีมกิารีส่รีรีหุ้าและพิจารีณ์าผู้ลตัอบแท่น 

กิรีรีมกิารีส่รีรีหุ้าและพิจารีณ์าผู้ลตัอบแท่น

 โดียมีนายพงศกิรี ชีาตัินันท่ฤกิษ� เป็ีนเลขึ้าน้กิารีคณ์ะกิรีรีมกิารีส่รีรีหุ้าและพิจารีณ์าผู้ลตัอบแท่น

บทบาทหน้าท่�คณะกรรมสรรหาและพิจารณาผูล
ติอบแทน
1. เส่นอแนะโครีงส่รี� าง ขึ้นาดี และองค�ปีรีะกิอบขึ้องคณ์ะกิรีรีม

กิารีบริีษัท่ฯ และคณ์ะกิรีรีมกิารีชี้ดีย่อยตั่าง ๆ ที่�เหุ้มาะส่มกิับ

ลกัิษณ์ะธุ์้รีกิิจขึ้องบริีษัท่ฯ 

2. กิำาหุ้นดีค้ณ์ส่มบตััิ หุ้ลกัิเกิณ์ฑ์� และวิธีุ์กิารีส่รีรีหุ้ากิรีรีมกิารี 

กิรีรีมกิารีชี้ดีย่อย และปีรีะธุ์านเจ� าหุ้น� าที่�บริีหุ้ารีขึ้องบริีษัท่ฯ 

และพิจารีณ์าคัดีเลือกิผู้้� ที่� มีความเหุ้มาะส่มในดี� านความร้ี�  

ปีรีะส่บกิารีณ์�  และความเชีี�ยวชีาญ เพื�อนำาเส่นอรีายชืี�อใหุ้�

คณ์ะกิรีรีมกิารีบริีษัท่ฯ และ/หุ้รืีอ ที่�ปีรีะชี้มผู้้� ถืือหุ้้�นเพื�อพิจารีณ์า 

แตั่งตัั �งตั่อไปี (แล�วแตั่กิรีณี์) 

3. พิจารีณ์าโครีงส่รี� างค่าตัอบแท่น ร้ีปีแบบและหุ้ลักิเกิณ์ฑ์�

กิารีจ่ายค่าตัอบแท่นกิารีท่ำางาน (ไม่ว่าจะอย้่ในร้ีปีเงินส่ดี  

หุ้ลกัิท่รัีพย� หุ้รืีอร้ีปีแบบอื�นใดี) ขึ้องกิรีรีมกิารี กิรีรีมกิารีชีด้ีย่อย 

และปีรีะธุ์านเจ� าหุ้น� าที่�บริีหุ้ารีขึ้องบริีษัท่ฯ ใหุ้� เหุ้มาะส่ม เป็ีน

ธุ์รีรีม และเป็ีนไปีตัามกิฎหุ้มายที่�เกีิ�ยวขึ้�อง รีวมถื้งกิารีกิำาหุ้นดี

อตััรีาค่าจ�าง ค่าตัอบแท่น บำาเหุ้น็จรีางวลั เงินโบนสั่ และปีรัีบ

ขึ้้ �นเงินเดืีอนส่ำาหุ้รัีบกิรีรีมกิารี กิรีรีมกิารีชี้ดีย่อย และปีรีะธุ์าน 

เจ� าหุ้น� า ที่�บ ริีหุ้ารีขึ้องบริี ษัท่ฯ  เ พื� อนำา เส่นอใหุ้� ที่� ปีรีะชี้ม 

คณ์ะกิรีรีมกิารีบริีษัท่ฯ และ/หุ้รืีอ ที่�ปีรีะชี้มผู้้� ถืือหุ้้� นพิจารีณ์า 

ตั่อไปี (แล�วแตั่กิรีณี์)

4. พิจารีณ์าแนวท่างกิารีกิำาหุ้นดีค่าตัอบแท่นขึ้องกิรีรีมกิารี 

กิรีรีมกิารีชี้ดีย่อย และปีรีะธุ์านเจ� าหุ้น�าที่�บริีหุ้ารีใหุ้�ส่อดีคล�อง

กิับกิลย้ท่ธุ์�และเปี�าหุ้มายรีะยะยาวขึ้องบริีษัท่ฯ ปีรีะส่บกิารีณ์� 

ภารีะหุ้น� า ที่�  ขึ้อบเขึ้ตัขึ้องบท่บาท่และความรัีบผิู้ดีชีอบ  

(accountability and responsibility) รีวมถื้งปีรีะโยชีน�ที่�คาดี

ว่าจะไดี� รัีบ ท่ั �งนี � ค่าตัอบแท่นดีังกิล่าวควรีอย้่ในลักิษณ์ะที่� 

เปีรีียบเที่ยบไดี�กิับรีะดีบัที่�ปีฏิิบตััิอย้่ในอ้ตัส่าหุ้กิรีรีม

5. พิจารีณ์าเกิณ์ฑ์�ปีรีะเมินผู้ลปีรีะธุ์านเจ� าหุ้น� าที่�บริีหุ้ารี 

ขึ้องบริีษัท่ฯ และนำาเส่นอใหุ้�คณ์ะกิรีรีมกิารีบริีษัท่ฯพิจารีณ์า

ใหุ้�ความเหุ้็น

6. จัดีท่ำาและท่บท่วนแผู้นกิารีพฒันาปีรีะธุ์านเจ�าหุ้น�าที่�บริีหุ้ารี

และผู้้�บริีหุ้ารีรีะดีบัส่้ง เพื�อเตัรีียมความพรี� อมเป็ีนแผู้นตั่อเนื�อง

ใหุ้� มีผู้้� ส่ืบท่อดีงาน (Succession plan) ในกิรีณี์ที่�ปีรีะธุ์าน 

เจ�าหุ้น�าที่�บริีหุ้ารีหุ้รืีอผู้้�บริีหุ้ารีรีะดีบัส่ง้ในตัำาแหุ้น่งนั �นๆ เกิษียณ์

อาย้หุ้รืีอไม่ส่ามารีถืปีฏิิบตััิหุ้น�าที่�ไดี�  เพื�อใหุ้�กิารีบริีหุ้ารีงานขึ้อง 

บริีษัท่ฯส่ามารีถืดีำาเนินไปีไดี�อย่างตั่อเนื�อง

7. กิำาหุ้นดีและท่บท่วนนโยบายกิารีกิำากิับดี้แลกิิจกิารีที่�ดีี และ

นโยบายอื�น ๆ ที่�เกีิ�ยวเนื�องรีวมท่ั �งขึ้� อกิำาหุ้นดีดี� านจริียธุ์รีรีม

และจรีรียาบรีรีณ์ท่างธุ์้รีกิิจขึ้องบริีษัท่ฯ ตัามหุ้ลักิกิารีกิำากิับ

ดี้แลกิิจกิารีที่�ดีี

8. กิำากิบัดีแ้ลใหุ้�คำาปีร้ีกิษา ตัิดีตัามความกิ�าวหุ้น�า และปีรีะเมิน

ผู้ลกิารีปีฏิิบตััิตัามหุ้ลกัิกิารีกิำากิับดี้แลกิิจกิารีที่�ดีี

9. ส่นับส่น้นและใหุ้� มีกิารีเผู้ยแพร่ีวัฒนธุ์รีรีมในกิารีกิำากิับดี้แล

กิิจกิารีที่�ดีี ใหุ้� เป็ีนที่�เขึ้� าใจขึ้องผู้้�บริีหุ้ารีและพนักิงานท่้กิรีะดีับ

10. ส่นบัส่น้นและใหุ้�คำาปีร้ีกิษาเกีิ�ยวกิับกิารีเขึ้�ารัีบกิารีปีรีะเมิน

กิารีกิำากิับดี้แลกิิจกิารีที่�ดีี

11 .  ปีฏิิบัตัิ งานอื�นใดีตัามที่�คณ์ะกิรีรีมกิารีขึ้องบริี ษัท่ฯ  

มอบหุ้มาย
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3) คณะกรรมการบริหาร
  ณ์ วนัที่� 31 ธุ์ันวาคม 2564 คณ์ะกิรีรีมกิารีบริีหุ้ารี ปีรีะกิอบดี�วยกิรีรีมกิารีจำานวน 4 ท่่าน ดีงันี �

บทบาทหน้าท่�คณะกรรมการบริหาร
1. พิจารีณ์ากิลั�นกิรีองขึ้�อเส่นอขึ้องปีรีะธุ์านเจ� าหุ้น� าที่�บริีหุ้ารี

และนำาเส่นอเปี�าหุ้มาย นโยบาย และแผู้นธุ์้รีกิิจ รีวมถื้งงบ

ปีรีะมาณ์ปีรีะจำาปีีขึ้องบริีษัท่ฯ ใหุ้� คณ์ะกิรีรีมกิารีบริีษัท่ฯ 

พิจารีณ์าอน้มตััิ

2. ควบคม้ กิำากิบัดีแ้ล และตัิดีตัามผู้ลกิารีดีำาเนินงานขึ้องบริีษัท่ฯ 

ใหุ้� เป็ีนไปีตัามนโยบาย เปี�าหุ้มาย แผู้นกิารีดีำาเนินธุ์้รีกิิจ กิลยท้่ธุ์�

ท่างธุ์้รีกิิจ และงบปีรีะมาณ์ที่�กิำาหุ้นดีไว�  และอำานาจบริีหุ้ารีตั่างๆ 

ตัามที่�ไดี� รัีบอน้มตััิจากิคณ์ะกิรีรีมกิารีบริีษัท่ฯ ใหุ้� เป็ีนไปีอย่างมี

ปีรีะส่ิท่ธิุ์ภาพและปีรีะส่ิท่ธิุ์ผู้ลเอื �อตั่อส่ภาพธุ์้รีกิิจ พรี� อมใหุ้�คำา

ปีร้ีกิษา แนะนำากิารีบริีหุ้ารีจดัีกิารีแก่ิผู้้�บริีหุ้ารีรีะดีบัส่ง้

3. ตัิดีตัามผู้ลกิารีดีำาเนินงานและความกิ� าวหุ้น�าขึ้องโครีงกิารี

ลงท่้นขึ้องแตั่ละธุ์้รีกิิจ และรีายงานผู้ลรีวมท่ั �งปัีญหุ้าหุ้รืีอ

อ้ปีส่รีรีคที่� เ กิิดีขึ้้ �นและแนวท่างในกิารีปี รัีบปีร้ีงแกิ� ไขึ้ใหุ้� 

คณ์ะกิรีรีมกิารีบริีษัท่ฯ ท่รีาบ

4. พิจารีณ์าอน้มัตัิกิารีดีำาเนินงานที่� เป็ีนธุ์้รีกิรีรีมปีกิตัิขึ้อง 

บริีษัท่ฯ เชี่น กิารีลงท่น้ตั่างๆ ตัามงบลงท่น้หุ้รืีองบปีรีะมาณ์ที่�ไดี�

รัีบอน้มตััิจากิคณ์ะกิรีรีมกิารีบริีษัท่ฯ เป็ีนตั�น โดียวงเงินส่ำาหุ้รัีบ

แตั่ละรีายกิารีเป็ีนไปีตัามตัารีางอำานาจอน้มตััิที่�ผู้่านกิารีอน้มตััิ

จากิคณ์ะกิรีรีมกิารีบริีษัท่ฯ

5. พิจารีณ์าผู้ลกิำาไรีและขึ้าดีท่้นขึ้องบริีษัท่ฯ กิารีเส่นอจ่าย

เงินปัีนผู้ลรีะหุ้ว่างกิาลหุ้รืีอเงินปัีนผู้ลปีรีะจำาปีีเพื�อเส่นอคณ์ะ

กิรีรีมกิารีบริีษัท่ฯ อน้มัตัิ

6. นำาเส่นอโครีงส่รี� างองค�กิรีที่�เหุ้มาะส่มกิับกิารีดีำาเนินงาน 

ขึ้องบริีษัท่ฯ ใหุ้�คณ์ะกิรีรีมกิารีส่รีรีหุ้าและพิจารีณ์าผู้ลตัอบแท่น 

และ/หุ้รืีอคณ์ะกิรีรีมกิารีบริีษัท่ฯ พิจารีณ์าอน้มตัั ิ

7. พิจารีณ์าอน้มตััิงบปีรีะมาณ์กิารีขึ้้ �นเงินเดืีอนหุ้รืีอปีรัีบรีะดีบั

เงินเดืีอนพนักิงานปีรีะจำาปีี และกิารีจ่ายเงินรีางวัลปีรีะจำาปีี 

(เงินโบนัส่) ใหุ้�แก่ิพนักิงานขึ้องบริีษัท่ฯ และบริีษัท่ย่อย 

 โดียมี นางส่าวลลดีา จีรีภคัภทั่รี� เป็ีนเลขึ้านก้ิารีคณ์ะกิรีรีมกิารีบริีหุ้ารี

ชื่่�อ - นามสกุล                    ติำาแหน่ง

1. นายประสพศักดำิ์ ศิริโสภณา

2. นายอรรถกฤชื่ วิสุทธิพันธ์

3. นายสุทธิชื่ัย พูนลาภทว่

4. นายนันทพล พงษั์ไพบูลย์

ปีรีะธุ์านกิรีรีมกิารีบริีหุ้ารี 

กิรีรีมกิารีบริีหุ้ารี 

กิรีรีมกิารีบริีหุ้ารี 

กิรีรีมกิารีบริีหุ้ารี

8. ดีำาเนินกิารีใหุ้� ผู้้� บ ริีหุ้ารี ฝ่ายจัดีกิารี หุ้รืีอพนักิงานเขึ้� า

ร่ีวมปีรีะชี้มคณ์ะกิรีรีมกิารีบริีหุ้ารี หุ้รืีอจัดีท่ำาและใหุ้� ขึ้� อม้ลที่�

เกีิ�ยวขึ้�องกิับเรืี�องที่�จะมีกิารีหุ้ารืีอกิันในที่�ปีรีะชี้มคณ์ะกิรีรีมกิารี

บริีหุ้ารี

9. แตั่งตัั �ง และ/หุ้รืีอ มอบหุ้มายใหุ้�กิรีรีมกิารีบริีหุ้ารีหุ้รืีอบ้คคล

อื�นใดีหุ้น้�งคนหุ้รืีอหุ้ลายคนปีฏิิบัตัิกิารีอย่างหุ้น้�งอย่างใดี โดีย

อย้่ภายใตั� กิารีควบค้มขึ้องคณ์ะกิรีรีมกิารีบริีหุ้ารี หุ้รืีออาจ 

มอบอำานาจเพื�อใหุ้�บค้คลดีงักิล่าวมีอำานาจตัามที่�คณ์ะกิรีรีมกิารี

บริีหุ้ารีเหุ้็นส่มควรี และภายในรีะยะเวลาที่�คณ์ะกิรีรีมกิารี

บริีหุ้ารีเหุ้็นส่มควรี ซ้�งคณ์ะกิรีรีมกิารีบริีหุ้ารีอาจยกิเลิกิ เพิกิถือน 

เปีลี�ยนแปีลง หุ้รืีอแกิ� ไขึ้บ้คคลที่�ไดี� รัีบมอบอำานาจ หุ้รืีอกิารีมอบ

อำานาจนั �น ๆ ไดี�ตัามที่�เหุ้็นส่มควรี

10. ปีฏิิบตััิหุ้น�าที่�อื�น ๆ  ตัามที่�คณ์ะกิรีรีมกิารีบริีษัท่ฯมอบหุ้มาย

เป็ีนครีาวๆ ไปี

 ท่ั �งนี � กิารีมอบหุ้มายอำานาจหุ้น� าที่�และความรัีบผิู้ดี

ชีอบขึ้องคณ์ะกิรีรีมกิารีบริีหุ้ารีนั �น จะไม่มีลักิษณ์ะเป็ีนกิารี

มอบอำานาจ หุ้รืีอมอบอำานาจชี่วงที่�ท่ำาใหุ้�ผู้้� รัีบมอบอำานาจจากิ

คณ์ะกิรีรีมกิารีบริีหุ้ารีส่ามารีถือน้มัตัิรีายกิารีที่�ตันหุ้รืีอบ้คคลที่�

อาจมีความขึ้ัดีแย� ง (ตัามนิยามปีรีะกิาศคณ์ะกิรีรีมกิารีกิำากิับ

ตัลาดีท่น้ และ/หุ้รืีอ ตัลาดีหุ้ลกัิท่รัีพย�แหุ้่งปีรีะเท่ศไท่ย และ/หุ้รืีอ

หุ้น่วยงานที่�เกีิ�ยวขึ้�องกิำาหุ้นดี) มีส่่วนไดี� เส่ีย หุ้รืีออาจมีความ 

ขึ้ดัีแย�งท่างผู้ลปีรีะโยชีน�อื�นใดีกิับบริีษัท่ฯ หุ้รืีอบริีษัท่ย่อย และ/

หุ้รืีอ บริีษัท่ที่�เกีิ�ยวขึ้�อง คณ์ะกิรีรีมกิารีบริีหุ้ารีไม่มีอำานาจอน้มตััิ

กิารีดีำาเนินกิารีในเรืี�องดีงักิล่าว โดียเรืี�องดีงักิล่าวจะตั�องเส่นอ

ตั่อที่�ปีรีะชี้มคณ์ะกิรีรีมกิารี และ/หุ้รืีอ ที่�ปีรีะชี้มผู้้� ถืือหุ้้�น (แล�วแตั่

กิรีณี์) เพื�ออน้มัตัิตั่อไปี ยกิเว�นเป็ีนกิารีอน้มตััิรีายกิารีที่�เป็ีนไปี

ตัามธุ์้รีกิิจปีกิตัิและเงื�อนไขึ้กิารีค�าปีกิตัิซ้�งเป็ีนไปีตัามปีรีะกิาศ

ขึ้องคณ์ะกิรีรีมกิารีกิำากิับตัลาดีท่้น และ/หุ้รืีอ ตัลาดีหุ้ลกัิท่รัีพย�

แหุ้่งปีรีะเท่ศไท่ย และ/หุ้รืีอหุ้น่วยงานที่�เกีิ�ยวขึ้�องกิำาหุ้นดี
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7.4 ข้้อมูลเก่�ยวกับผูู้บริหาร
7.4.1  รายชื่่�อและติำาแหน่งข้องผูู้บริหาร
 ณ์ วนัที่� 31 ธุ์ันวาคม 2564 ผู้้�บริีหุ้ารีขึ้องบริีษัท่ฯ ปีรีะกิอบดี�วยผู้้�บริีหุ้ารีจำานวน 7 ท่่าน ดีงันี � 

        ชื่่�อ - นามสกุล                    ติำาแหน่ง

1. นายประสพศักดำิ์ ศิริโสภณา

2. นายสุทธิชื่ัย พูนลาภทว่

3. นายจำาเริญ รุ่งรัศม่โชื่ติิ

4. นายกิติติิเดำชื่ ปัญญา

5. นายโดำม ศิริโสภณา

6. นายฉันทวิทย์ โอฬารรัตินชื่ัย

7. นางสาววรรณกร ไวทยกุล

ปีรีะธุ์านเจ� าหุ้น�าที่�บริีหุ้ารี

กิรีรีมกิารีผู้้� จัดีกิารี

รีองกิรีรีมกิารีผู้้� จัดีกิารีส่ายงานจัดีหุ้าที่�ดีินและงานนิตัิกิรีรีม

ผู้้� ชี่วยกิรีรีมกิารีผู้้� จัดีกิารีส่ายงานก่ิอส่รี� าง

ผู้้� ชี่วยกิรีรีมกิารีผู้้� จัดีกิารีส่ายงานกิารีตัลาดีและกิารีขึ้าย

ผู้้� ชี่วยกิรีรีมกิารีผู้้� จัดีกิารีส่ายงานกิารีเงินและบริีหุ้ารีท่ั�วไปี

ผู้้� จัดีกิารีแผู้นกิบัญชีีอาว้โส่

หมายเหตุุ: นายกิิตัตัเิดีชี ปัีญญา เขึ้�าดีำารีงตัำาแหุ้นง่ผู้้�ชีว่ยกิรีรีมกิารีผู้้�จดัีกิารีส่ายงานก่ิอส่รี� าง ตัั �งแตัว่นัที่� 16 กินัยายน 2564

บทบาทหน้าท่�ประธานเจ้าหน้าท่�บริหาร
1. กิำาหุ้นดีวิส่ยัท่ศัน� นโยบาย วตััถืป้ีรีะส่งค� และกิำาหุ้นดีแผู้นธุ์ร้ีกิิจ 

แผู้นกิารีดีำาเนินงาน และงบปีรีะมาณ์ปีรีะจำาปีี รีวมถื้งกิลย้ท่ธุ์�

ท่างธุ์ร้ีกิิจขึ้องบริีษัท่ฯ และบริีษัท่ยอ่ย ตัามที่�ฝ่ายจดัีกิารีนำาเส่นอ 

รีวมท่ั �งกิำาหุ้นดีโครีงส่รี� าง และอำานาจบริีหุ้ารีงาน เพื�อเส่นอตั่อ 

คณ์ะกิรีรีมกิารีบริีษัท่ฯ เพื�อพิจารีณ์าอนม้ตััิตัอ่ไปี 

2. ควบค้มดี้แลกิารีดีำาเนินกิิจกิารี และ/หุ้รืีอบริีหุ้ารีงานปีรีะจำา

ตัามปีกิตัิธุ์้รี กิิจเพื�อปีรีะโยชีน�ขึ้องบริีษัท่ฯ ใหุ้� เ ป็ีนไปีตัาม 

วสิ่ยัท่ศัน� นโยบาย วตััถืป้ีรีะส่งค� กิลยท้่ธุ์� แผู้นกิารีดีำาเนินงาน และ

งบปีรีะมาณ์ปีรีะจำาปีี

3. กิำากิบัดีแ้ลกิารีดีำาเนินงานหุ้รืีอกิารีปีฏิิบตััิงาน เพื�อปีรีะโยชีน� 

ขึ้องบริีษัท่ฯ ใหุ้� เป็ีนไปีตัามวิส่ัยท่ัศน� ทิ่ศท่างกิารีดีำาเนินธุ์้รีกิิจ 

นโยบาย กิลยท้่ธุ์�ท่างธุ์ร้ีกิิจ เปี�าหุ้มาย แผู้นกิารีดีำาเนินงาน และงบ

ปีรีะมาณ์ที่�ไดี� รัีบอนม้ตััจิากิคณ์ะกิรีรีมกิารีขึ้องบริีษัท่ฯ รีวมถืง้กิารี

ตัรีวจส่อบ ตัิดีตัาม และปีรีะเมินผู้ลกิารีดีำาเนินงานขึ้องบริีษัท่ฯ ใหุ้�

เป็ีนไปีตัามนโยบายที่�กิำาหุ้นดี และมีหุ้น�าที่�รีายงานผู้ลกิารีดีำาเนิน

งานกิารีบริีหุ้ารีจดัีกิารี รีวมถืง้ความคืบหุ้น�าในกิารีดีำาเนินงานตัอ่ 

คณ์ะกิรีรีมกิารีตัรีวจส่อบ และคณ์ะกิรีรีมกิารีบริีษัท่ฯ

4. พิจารีณ์าอน้มตััิกิารีดีำาเนินงานที่�เป็ีนธุ์้รีกิรีรีมปีกิตัิธุ์้รีกิิจขึ้อง 

บริีษัท่ฯ ตัามงบลงท่น้หุ้รืีองบปีรีะมาณ์ที่�ไดี�รัีบอนม้ตััจิากิคณ์ะกิรีรีม

กิารีบริีษัท่ฯ โดียวงเงินส่ำาหุ้รัีบแตัล่ะรีายกิารีเป็ีนไปีตัามที่�กิำาหุ้นดีไว�

ในตัารีางอำานาจอนม้ตััทีิ่�ผู้า่นกิารีอนม้ตััจิากิคณ์ะกิรีรีมกิารีบริีษัท่ฯ 

แล�ว รีวมถืง้กิารีเขึ้�าท่ำาส่ญัญาตัา่งๆ ที่�เกีิ�ยวขึ้�องกิบัเรืี�องดีงักิลา่ว

5. มีอำานาจพิจารีณ์าอนม้ตัักิิารีใชี�จา่ยในกิารีดีำาเนินกิารีตัามธุ์ร้ีกิิจ

ปีกิตัขิึ้องบริีษัท่ฯ ตัามงบปีรีะมาณ์ที่�ไดี�รัีบอนม้ตััจิากิคณ์ะกิรีรีมกิารี 

บริีษัท่ฯ และเป็ีนไปีตัามอำานาจอนม้ตััิที่�ผู้่านกิารีอนม้ตััิจากิคณ์ะ

กิรีรีมกิารีบริีษัท่ฯ แล�ว 

6. กิำาหุ้นดีนโยบาย โครีงส่รี�างคา่ตัอบแท่น ร้ีปีแบบและหุ้ลกัิเกิณ์ฑ์�

ในกิารีจ่ายค่าตัอบแท่นขึ้องพนักิงานและเส่นอคณ์ะกิรีรีมกิารี

พิจารีณ์าและกิำาหุ้นดีคา่ตัอบแท่นเพื�อพิจารีณ์าใหุ้�ความเหุ้็นชีอบ 

ก่ิอนนำาเส่นอคณ์ะกิรีรีมกิารีบริีษัท่ฯ เพื�อพิจารีณ์าอนม้ตััติัอ่ไปี รีวม

ถื้งพิจารีณ์ากิำาหุ้นดีหุ้น�าที่�และความรัีบผิู้ดีชีอบขึ้องแตั่ละหุ้น่วย

งานและตัำาแหุ้นง่ 

7. มีอำานาจออกิคำาส่ั�ง รีะเบียบ ปีรีะกิาศ และบนัท่้กิตั่างๆ เพื�อ

ใหุ้�กิารีดีำาเนินงานขึ้องบริีษัท่ฯ เป็ีนไปีตัามนโยบายและเพื�อผู้ล

ปีรีะโยชีน�ขึ้องบริีษัท่ฯ รีวมถืง้เพื�อรัีกิษารีะเบยีบวินยัภายในองค�กิรี

8. มีอำานาจแตั่งตัั �งที่�ปีร้ีกิษา หุ้รืีอคณ์ะท่ำางานชี้ดีตั่างๆ เพื�อ

ปีรีะโยชีน�และปีรีะส่ิท่ธิุ์ภาพกิารีจัดีกิารีที่�ดีีและโปีร่ีงใส่ ภายใตั�

อำานาจอน้มตััิที่�ผู้่านกิารีอน้มตััิจากิคณ์ะกิรีรีมกิารีบริีษัท่ฯ แล�ว 

และมีอำานาจในกิารีมอบอำานาจใหุ้�บค้คลอื�นใดีหุ้น้�งคนหุ้รืีอหุ้ลาย

คนปีฏิิบตััิกิารีอย่างหุ้น้�งอย่างใดี โดียอย้่ภายใตั�กิารีควบคม้ขึ้อง

ปีรีะธุ์านเจ� าหุ้น� าที่�บริีหุ้ารี หุ้รืีออาจมอบอำานาจเพื�อใหุ้�บ้คคล 

ดีงักิลา่วมีอำานาจตัามที่�ปีรีะธุ์านเจ�าหุ้น�าที่�บริีหุ้ารีเห็ุ้นส่มควรี และ

ภายในรีะยะเวลาที่�เหุ้็นส่มควรี ซ้�งปีรีะธุ์านเจ�าหุ้น�าที่�บริีหุ้ารีอาจ

ยกิเลกิิ เพิกิถือน เปีลี�ยนแปีลง หุ้รืีอแกิ�ไขึ้บค้คลที่�ไดี� รัีบมอบอำานาจ 

หุ้รืีอกิารีมอบอำานาจนั �นๆ ไดี�ตัามที่�เหุ้น็ส่มควรี

9. ปีฏิิบตััิหุ้น�าที่�อื�นๆ ตัามที่�ไดี� รัีบมอบหุ้มายจากิคณ์ะกิรีรีมกิารี 

บริีษัท่ฯ
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 ท่ั �งนี � ในกิารีดีำาเนินกิารีเรืี�องใดีที่�ปีรีะธุ์านเจ�าหุ้น�าที่�บริีหุ้ารี หุ้รืีอผู้้� รัีบมอบอำานาจจากิปีรีะธุ์านเจ�าหุ้น�าที่�บริีหุ้ารี หุ้รืีอบค้คลที่�อาจมี

ความขึ้ดัีแย�ง (ตัามนิยามปีรีะกิาศคณ์ะกิรีรีมกิารีกิำากิบัตัลาดีท่น้ และ/หุ้รืีอตัลาดีหุ้ลกัิท่รัีพย�แหุ้ง่ปีรีะเท่ศไท่ย และ/หุ้รืีอ หุ้น่วยงานที่�เกีิ�ยวขึ้�อง

กิำาหุ้นดี) มีส่่วนไดี�ส่่วนเส่ียหุ้รืีอมีความขึ้ดัีแย�งท่างผู้ลปีรีะโยชีน�กิับบริีษัท่ฯ และ/หุ้รืีอ บริีษัท่ย่อย และ/หุ้รืีอบริีษัท่ที่�เกีิ�ยวขึ้�องปีรีะธุ์าน 

เจ�าหุ้น�าที่�บริีหุ้ารี ไม่มีอำานาจอนม้ตััิกิารีดีำาเนินกิารีในเรืี�องดีงักิล่าว โดียเรืี�องดีงักิล่าวจะตั�องเส่นอตั่อที่�ปีรีะชีม้คณ์ะกิรีรีมกิารีและ/หุ้รืีอ

ที่�ปีรีะชี้มผู้้� ถืือหุ้้�น (แล�วแตั่กิรีณี์) เพื�ออนม้ตััิตั่อไปี ยกิเว�นเป็ีนกิารีอนม้ตััิรีายกิารีที่�เป็ีนไปีตัามธุ์้รีกิิจปีกิติัและเงื�อนไขึ้กิารีค�าปีกิตัิซ้�งเป็ีน

ไปีตัามปีรีะกิาศขึ้องคณ์ะกิรีรีมกิารีกิำากิบัตัลาดีท่น้ และ/หุ้รืีอ ตัลาดีหุ้ลกัิท่รัีพย�แหุ้่งปีรีะเท่ศไท่ย และ/หุ้รืีอ หุ้น่วยงานที่�เกีิ�ยวขึ้�องกิำาหุ้นดี



131

สร
ุป

ต
าร

าง
อำา

น
าจ

อน
ุม

ัต
ิท

ี่สำา
ค

ัญ

เร
ื่อง

ผู้ม
ีอำา

น
าจ

อน
ุม

ัต
ิ

กร
รม

กา
รผ

ู้จัด
กา

ร 

(M
D

)

ป
ระ

ธา
น

เจ
้าห

น
้าท

ี่บ
ริห

าร
 

(C
EO

)

ค
ณ

ะก
รร

ม
กา

รบ
ริห

าร

(E
x-

co
m

)

ค
ณ

ะก
รร

ม
กา

รบ
ริษ

ัท
ฯ

(B
O

D
)

กา
รอ

นุม
ัติง

บป
ระ

มา
ณ

ปร
ะจ

ำาป
ี

-
-

-
อน

ุมัต
ิ

กา
รป

รับ
ปร

ุงง
บป

ระ
มา

ณ
เพ

ิ่ม/
ลด

ระ
หว

่าง
ปีท

ั้งฉ
บับ

-
-

-
อน

ุมัต
ิ

กา
รอ

นุม
ัติค

่าใ
ช้จ

่าย
เก

ินง
บป

ระ
มา

ณ
ที่ไ

ด้ร
ับอ

นุม
ัติต

่อป
ี

ไม
่เก

ิน 
1 

ล้า
นบ

าท
ขอ

งง
บป

ระ
มา

ณ

แต
่ละ

ปร
ะเ

ภ
ท

ไม
่เก

ิน 
3 

ล้า
นบ

าท
ขอ

งง
บ

ปร
ะม

าณ
แต

่ละ
ปร

ะเ
ภ

ท

ไม
่เก

ิน 
6 

ล้า
นบ

าท
ขอ

งง
บ

ปร
ะม

าณ
แต

่ละ
ปร

ะเ
ภ

ท

เก
ินก

ว่า
 6

 ล
้าน

บา
ทข

อง
งบ

ปร
ะม

าณ
แต

่ละ
ปร

ะเ
ภ

ท

กา
รอ

นุม
ัติง

บป
ระ

มา
ณ

ทั้ง
โค

รง
กา

ร 
(T

ot
al

 P
ro

je
ct

 B
ud

ge
t)

-
อน

ุมัต
ิ

-
-

กา
รป

รับ
ปร

ุงง
บป

ระ
มา

ณ
โค

รง
กา

ร 
(R

ev
is

ed
 P

ro
je

ct
 B

ud
ge

t)
-

ไม
่เก

ินร
้อย

ละ
 1

0 
ขอ

งง
บป

ระ
มา

ณ

ทั้ง
โค

รง
กา

รท
ี่ได

้รับ
อน

ุมัต
ิ

เก
ินก

ว่า
ร้อ

ยล
ะ 

10
 ข

อง
งบ

ปร
ะม

าณ
ทั้ง

โค
รง

กา
รท

ี่ได
้รับ

อน
ุมัต

ิ

-

กา
รค

ัดเ
ลือ

กแ
ปล

งท
ี่ดิน

เพ
ื่อศ

ึกษ
าค

วา
มเ

ป็น
ไป

ได
้โค

รง
กา

ร 
(F

ea
si

bi
lit

y)
อน

ุมัต
ิ

-
-

-

กา
รก

ำาห
นด

กร
อบ

กำา
ไร

ขั้น
ต้น

ขอ
งโ

คร
งก

าร
-

อน
ุมัต

ิ
-

-

กา
รจ

ัดท
ำาง

บป
ระ

มา
ณ

โค
รง

กา
ร 

(P
ro

je
ct

 B
ud

ge
t)

- 
กา

รจ
ัดท

ำาง
บป

ระ
มา

ณ
ถม

ดิน
(1

)

- 
กา

รจ
ัดท

ำา 
BO

Q
 บ

้าน
 แ

ละ
 B

O
Q

 ง
าน

สา
ธา

รณ
ูปโ

ภ
ค

- 
กา

รจ
ัดท

ำาง
บป

ระ
มา

ณ
ค่า

ก่อ
สร

้าง
(1

)

- 
กา

รจ
ัดท

ำาง
บป

ระ
มา

ณ
กา

รต
ลา

ดแ
ละ

กา
รข

าย
(2

)

อน
ุมัต

ิ

อน
ุมัต

ิ

อน
ุมัต

ิ

อน
ุมัต

ิ

-
-

-

กา
รจ

ัดซ
ื้อท

ี่ดิน
-

ไม
่เก

ิน 
40

0 
ล้า

นบ
าท

40
0-

60
0 

ล้า
นบ

าท
เก

ินก
ว่า

 6
00

 ล
้าน

บา
ท

กา
รซ

ื้อส
ินท

รัพ
ย์ถ

าว
ร(3

)

- 
ใน

งบ
ปร

ะม
าณ

ที่ไ
ด้ร

ับอ
นุม

ัติจ
าก

คณ
ะก

รร
มก

าร
บร

ิษ
ัทฯ

- 
นอ

กง
บป

ระ
มา

ณ
ที่ไ

ด้ร
ับอ

นุม
ัติจ

าก
คณ

ะก
รร

มก
าร

บร
ิษ

ัทฯ

ไม
่เก

ิน 
50

0,
00

0 
บา

ท

ไม
่เก

ิน 
10

0,
00

0 
บา

ท

ไม
่เก

ิน 
5 

ล้า
นบ

าท

ไม
่เก

ิน 
1 

ล้า
นบ

าท

เก
ินก

ว่า
 5

 ล
้าน

บา
ท

ไม
่เก

ิน 
5 

ล้า
นบ

าท

-

เก
ินก

ว่า
 5

 ล
้าน

บา
ท

ห
ม

าย
เห

ต
ุ:  

 1
.  

ต้อ
งไ

ม่เ
กิน

งบ
ปร

ะม
าณ

โค
รง

กา
รท

ี่อน
ุมัต

ิโด
ย 

C
EO

 
2.

 
ต้อ

งไ
ม่เ

กิน
งบ

ปร
ะม

าณ
ปร

ะจ
ำาป

ีทั้ง
หม

ดท
ี่อน

ุมัต
ิโด

ย 
BO

D

 
3.

  เ
ป็น

ไป
ตา

มเ
กณ

ฑ
์ขอ

งต
ลา

ดห
ลัก

ทร
ัพ

ย์



132

7.4.2  นโยบายและวิธ่การกำาหนดำค่าติอบแทน
และโครงสร้างค่าติอบแทนข้องกรรมการและ
กรรมการชืุ่ดำย่อย
 คณ์ะกิรีรีมกิารีบริีษัท่โดียกิารีเส่นอแนะขึ้องคณ์ะ

กิรีรีมกิารีส่รีรีหุ้าและพิจารีณ์าค่าตัอบแท่น จะพิจารีณ์าใหุ้�

โครีงส่รี�างและอตััรีาคา่ตัอบแท่นขึ้องกิรีรีมกิารีบริีษัท่และกิรีรีมกิารี

ชีด้ีย่อยใหุ้� มีความเหุ้มาะส่มกิบัภารีะหุ้น�าที่�และความรัีบผิู้ดีชีอบ 

รีวมถื้งผู้ลกิารีดีำาเนินงานและขึ้นาดีธุ์้รีกิิจขึ้องบริีษัท่ฯ โดียอย้่ใน

ลกัิษณ์ะที่�เปีรีียบเที่ยบไดี�กิบัธุ์้รีกิิจที่�มีขึ้นาดีใกิล� เคียงกิบับริีษัท่ฯ  

ในกิล้่มอ้ตัส่าหุ้กิรีรีมปีรีะเภท่เดีียวกิัน ในกิารีนี � ผู้้� ถืือหุ้้�นจะเป็ีน 

ผู้้�อนม้ตััิโครีงส่รี� างและอตััรีาคา่ตัอบแท่นขึ้องกิรีรีมกิารีท่ั �งร้ีปีแบบ

ที่�เป็ีนตัวัเงินและไม่ใชี่ตัวัเงิน และบริีษัท่ฯ จะเปิีดีเผู้ยนโยบาย

และอตััรีาค่าตัอบแท่นกิรีรีมกิารี รีวมท่ั �งร้ีปีแบบและจำานวนขึ้อง 

คา่ตัอบแท่นไว�ในรีายงานปีรีะจำาปีีขึ้องบริีษัท่ฯ ดี�วย

7.5 ข้้อมูลเก่�ยวกับพนักงาน
 พนักิงานและล้กิจ� างขึ้องบริีษัท่ฯ (ไม่รีวมผู้้� บริีหุ้ารี)  

ณ์ วนัที่� 31 ธุ์นัวาคม 2564 มีจำานวนรีวมท่ั �งส่ิ �น 80 คน ซ้�งส่ามารีถื

แบง่ตัามส่ายงานไดี�ดีงัตัอ่ไปีนี �

ค่าติอบแทนพนักงาน 
 ค่าตัอบแท่นพนักิงานขึ้องบริีษัท่ฯ (ไม่รีวมผู้้�บริีหุ้ารี) ณ์ วันที่� 31 ธุ์ันวาคม 2564 รีวมจำานวนเงินท่ั �งส่ิ �น 49.05 ล�านบาท่ 

โดียมีรีายละเอียดีไดี�ดีังนี �

รายละเอ่ยดำค่าติอบแทน จำานวนเงิน
(ล้านบาท)

เงินเดืีอนโบนสั่ และค่าล่วงเวลา

ผู้ลปีรีะโยชีน�รีะยะยาวขึ้องพนกัิงาน และค่าตัอบแท่นอื�นๆ ไดี�แก่ิ ค่าเดิีนท่าง 

ค่านายหุ้น�าและรีางวลักิารีขึ้ายส่ำาหุ้รัีบพนกัิงานขึ้าย เป็ีนตั�น 

รวม

กองทุนสำารองเล่�ยงชื่่พ
 บริีษัท่ฯ ไดี�จดัีตัั �งกิองท่น้ส่ำารีองเลี �ยงชีีพส่ำาหุ้รัีบพนกัิงาน บนพื �นฐานความส่มคัรีใจขึ้องพนกัิงานในกิารีเป็ีนส่มาชิีกิขึ้องกิองท่น้ 

ตัามพรีะรีาชีบญัญตัักิิองท่น้ส่ำารีองเลี �ยงชีีพ พ.ศ. 2530 (รีวมท่ั �งที่�มีกิารีแกิ�ไขึ้เพิ�มเตัมิ) ภายใตั�กิารีจดัีกิารีขึ้องบริีษัท่หุ้ลกัิท่รัีพย�จดัีกิารีกิองท่น้  

ทิ่ส่โกิ�  จำากิดัี เมื�อวนัที่� 1 พฤษภาคม 2564 โดียไดี�มีกิารีบรีรียายรีายละเอียดีในเรืี�องขึ้องกิองท่น้ส่ำารีองเลี �ยงชีีพแก่ิพนกัิงานท่ก้ิคนในบริีษัท่ 

รีวมถืง้พนกัิงานที่�เขึ้�ามาใหุ้มใ่นภายหุ้ลงั เพื�อใชี�เป็ีนขึ้�อมล้ปีรีะกิอบกิารีตัดัีส่นิใจ โดียมีจำานวนพนกัิงานที่�เขึ้�าร่ีวมเป็ีนส่มาชิีกิขึ้องกิองท่น้ส่ำารีอง

เลี �ยงชีีพ  ณ์ ส่ิ �นเดืีอน 31 ธุ์นัวาคม 2564 ดีงันี �

จำานวนพนักงานท่�เข้้าร่วม PVD
 (คน)

สัดำส่วนพนักงานท่�เข้้าร่วม PVD
/ พนักงานทั�งหมดำ (%)

58 68.8

44.34 

4.71

49.05 

สายงาน จำานวนพนักงานปี 2564
(คน)

ส่ายงานก่ิอส่รี� าง

ส่ายงานกิารีตัลาดีและกิารีขึ้าย

ส่ายงานจดัีหุ้าที่�ดีินและงานนิตัิกิรีรีม

ส่ายงานกิารีเงินและบริีหุ้ารีท่ั�วไปี

รวม

35

22

10

13

80
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ข้้อพิพาทแรงงาน
-ไม่มี-

นโยบายการพัฒนาบุคลากร
หลัักการส่ำาคัู่ญ
 บค้ลากิรีเป็ีนท่รัีพยากิรีพื �นฐานส่ำาคญัที่�ชี่วยขึ้บัเคลื�อน

องค�กิรีใหุ้�ส่ามารีถืบรีรีลเ้ปี�าหุ้มาย ดีงันั �น กิารีจดัีกิารีท่รัีพยากิรี

บค้คลจ้งนบัว่าเป็ีนหุ้น้�งในตัวัชีี �วดัีความส่ำาเร็ีจขึ้ององค�กิรีในกิารี

ขึ้บัเคลื�อนธุ์้รีกิิจใหุ้�ปีรีะส่บความส่ำาเร็ีจ บริีษัท่ฯเชืี�อว่ากิารีพฒันา

บค้ลากิรีอยา่งส่มำ�าเส่มอ จะชี่วยใหุ้�เกิิดีกิารีท่ำางานร่ีวมกินัอยา่งมี

ปีรีะส่ทิ่ธิุ์ภาพ เกิิดีกิารีส่รี�างนวตัักิรีรีม และเพิ�มผู้ลผู้ลติัใหุ้�กิบัองค�กิรี

และส่งัคม อีกิท่ั �งยงัเป็ีนกิารีเพิ�มความผู้ก้ิพนั และรัีกิษาบค้ลากิรีใหุ้�

อย้ร่่ีวมและเตับิโตัไปีกิบัองค�กิรีไดี�อยา่งยั�งยืน รีายละเอียดีดีงันี � 

นโยบายการพิ่ัฒนาพิ่นักงาน
 บริีษัท่ฯ จัดีหุ้ลักิส่้ตัรีกิารีพัฒนาและส่่งเส่ริีมความร้ี�  

ความส่ามารีถื ตัลอดีจนท่กัิษะที่�จำาเป็ีนตั่อกิารีปีฏิิบตััิงาน ท่ั �งที่�

เป็ีนความจำาเป็ีนในปัีจจ้บนัและในอนาคตัใหุ้�แก่ิพนกัิงานอย่าง

ตัอ่เนื�อง ท่ั �งนี � นอกิจากิเพื�อเพิ�มรีะดีบัความส่ามารีถืในกิารีท่ำางาน

แล�ว ยงัเพื�อเพิ�มศกัิยภาพและความกิ�าวหุ้น�าขึ้องพนกัิงานแตั่ละ

คนดี�วย โดีย

1. บริีษัท่ฯ ส่นบัส่นน้ส่ง่เส่ริีมกิารีพฒันาพนกัิงาน โดียมีกิารีจดัีท่ำา

หุ้ลกัิส่ต้ัรีอบรีมรีายปีี (Training annual plan) ใหุ้�เหุ้มาะส่มกิบั

พนกัิงานแตั่ละตัำาแหุ้น่ง แตั่ละส่ายงาน โดียคำาน้งถื้งกิารีพฒันา

และกิารีนำาความร้ี� ที่�ไดี�ไปีตัอ่ยอดีในงาน เพื�อเพิ�มปีรีะส่ทิ่ธิุ์ภาพใหุ้�

กิบัองค�กิรีอยา่งตัอ่เนื�อง

2. ส่รีรีหุ้าหุ้ลกัิส่้ตัรีกิารีพฒันาภาวะผู้้�นำาและท่ักิษะกิารีบริีหุ้ารี 

(Leadership & Management) ที่�จำาเป็ีนตั่อปีรีะส่ิท่ธิุ์ภาพกิารี

บริีหุ้ารีจดัีกิารีขึ้องพนกัิงานในกิล้ม่ Talent ขึ้ององค�กิรีเพื�อตัอ่ยอดี

ความส่ำาเร็ีจขึ้ององค�กิรีในอนาคตั

3. มีกิารีกิำาหุ้นดีแผู้นและพฒันาผู้้�ส่ืบท่อดี (Succession Plan) 

เพื�อหุ้าผู้้�ส่ืบท่อดีตัำาแหุ้น่งขึ้องตัน(Successor) เพื�อรีองรัีบความ

ตัอ่เนื�องท่างกิารีบริีหุ้ารี และความยั�งยืน

7.6 ข้้อมูลสำาคัญอ่�นๆ
7.6.1 เลข้านุการบริษััทฯ
 ที่�ปีรีะชีม้คณ์ะกิรีรีมกิารีบริีษัท่ฯ ครัี �งที่� 4/2564 ซ้�งปีรีะชีม้

เมื�อวนัที่� 13 พฤษภาคม 2564 ไดี�มีมตัแิตัง่ตัั �ง นายจำาเริีญ ร่้ีงรัีศมี

โชีตัิ เป็ีนเลขึ้านก้ิารีบริีษัท่ฯ โดียคณ้์ส่มบตััิขึ้องเลขึ้านก้ิารีบริีษัท่ 

ปีรีากิฎในเอกิส่ารีแนบ 1 และขึ้อบเขึ้ตัอำานาจ หุ้น� าที่� และ 

ความรัีบผิู้ดีชีอบขึ้องเลขึ้านก้ิารีบริีษัท่ฯ มีรีายละเอียดีดีงันี � 

ขอบเขตุอำานาจ หน้าที่่� แลัะคู่วามรับผิิดชอบของเลัขานุการ 

บริษััที่ฯ
1. ปีฏิิบตััหิุ้น�าที่�ดี�วยความรัีบผิู้ดีชีอบ ความรีะมดัีรีะวงั และความ

ซื�อส่ตััย�ส่จ้ริีตั เป็ีนไปีตัามกิฎหุ้มาย และกิฎรีะเบียบอื�นที่�เกีิ�ยวขึ้�อง

2. ดีแ้ลกิิจกิรีรีมขึ้องคณ์ะกิรีรีมกิารีบริีษัท่ฯ รีวมท่ั �งใหุ้�คำาแนะนำาแก่ิ

กิรีรีมกิารีเกีิ�ยวกิบัขึ้�อบงัคบัขึ้องบริีษัท่ฯ และกิฎรีะเบียบตัา่งๆ ขึ้อง

หุ้นว่ยงานที่�เกีิ�ยวขึ้�อง

3. จัดีกิารีและปีรีะส่านงานกิารีปีรีะชี้มคณ์ะกิรีรีมกิารีบริีษัท่ฯ  

คณ์ะกิรีรีมกิารีชีด้ียอ่ยขึ้องบริีษัท่ฯ และกิารีปีรีะชีม้ผู้้� ถืือหุ้้�น รีวมท่ั �ง

ดีแ้ลและปีรีะส่านงานใหุ้�มีกิารีปีฏิิบตััติัามวตััถืป้ีรีะส่งค� ขึ้�อบงัคบัขึ้อง 

บริีษัท่ฯ มติัคณ์ะกิรีรีมกิารี/ผู้้� ถืือหุ้้�น ตัลอดีจนขึ้�อกิำาหุ้นดีท่างดี�าน

กิฎหุ้มายและกิฎรีะเบียบอื�นที่�เกีิ�ยวขึ้�อง

4. บนัท่ก้ิรีายงานกิารีปีรีะชีม้คณ์ะกิรีรีมกิารีบริีษัท่ฯ และรีายงาน

กิารีปีรีะชีม้ผู้้� ถืือหุ้้�น รีวมท่ั �งตัดิีตัามใหุ้�มีกิารีปีฏิิบตััติัามมตัทีิ่�ปีรีะชีม้ 

ผู้้�ถืือหุ้้�น และมตัทีิ่�ปีรีะชีม้คณ์ะกิรีรีมบริีษัท่ฯ 

5. ตัิดีตั่อปีรีะส่านงานกิบัหุ้น่วยงานที่�กิำากิบัดีแ้ล เชี่น ส่ำานกัิงาน

คณ์ะกิรีรีมกิารีกิำากิบัหุ้ลกัิท่รัีพย�และตัลาดีหุ้ลกัิท่รัีพย� และดีแ้ลกิารี

เปิีดีเผู้ยขึ้�อมล้ส่ารีส่นเท่ศตัอ่หุ้น่วยงานที่�กิำากิบัดีแ้ลดีงักิลา่ว รีวม

ถืง้ส่าธุ์ารีณ์ชีนใหุ้�ถืก้ิตั�องครีบถื�วนตัามหุ้ลกัิเกิณ์ฑ์� และกิฎหุ้มายที่�

เกีิ�ยวขึ้�อง

6. จดัีท่ำาและเก็ิบรัีกิษาเอกิส่ารีตัา่งๆ ขึ้องบริีษัท่ฯ ไดี�แก่ิ ท่ะเบียน

กิรีรีมกิารี หุ้นงัสื่อนดัีปีรีะชีม้ รีายงานกิารีปีรีะชีม้คณ์ะกิรีรีมกิารี 

บริีษัท่ฯ และผู้้�ถืือหุ้้�น รีายงานปีรีะจำาปีีขึ้องบริีษัท่ฯ เป็ีนตั�น 

7. เก็ิบรัีกิษารีายงานกิารีมีส่ว่นไดี�เส่ยีที่�รีายงานโดียกิรีรีมกิารีหุ้รืีอ 

ผู้้�บริีหุ้ารีขึ้องบริีษัท่ฯ รีวมท่ั �งจดัีส่ง่ส่ำาเนารีายงานดีงักิลา่วใหุ้�ปีรีะธุ์าน

กิรีรีมกิารีและปีรีะธุ์านกิรีรีมกิารีตัรีวจส่อบ ภายใน 7 วนัท่ำากิารีนบัแตั่

วนัที่�บริีษัท่ฯ ไดี�รัีบรีายงานนั �น 

7.6.2 หัวหน้างานติรวจสอบภายใน
 บริีษัท่ฯ ไดี�ว่าจ�างบริีษัท่ ไอเอ ซิกิเนเจอรี�  จำากิัดี ใน

กิารีท่ำาหุ้น�าที่�ตัรีวจส่อบและปีรีะเมินรีะบบกิารีควบค้มภายใน

ขึ้องบริีษัท่ฯ ซ้�งบริีษัท่ ไอเอ ซิกิเนเจอรี�  จำากิดัี ไดี�มอบหุ้มายใหุ้� 

นายส่ธีุ้์ ตัาณ์วาณิ์ชีกิล้ เป็ีนหุ้วัหุ้น�างานตัรีวจส่อบภายใน โดียมี

ขึ้�อมล้เกีิ�ยวกิบัปีรีะวตัักิิารีท่ำางานและปีรีะวตัักิิารีศก้ิษาขึ้องนายส่ธีุ้์ 

ตัาณ์วาณิ์ชีกิล้ ตัามที่�ปีรีากิฏิในเอกิส่ารีแนบ 2 ซ้�งจากิกิารีพิจารีณ์า

ปีรีะวตััิกิารีท่ำางานและปีรีะวตััิกิารีศก้ิษาขึ้องนายส่ธีุ้์ ตัาณ์วาณิ์ชี

กิล้ คณ์ะกิรีรีมกิารีตัรีวจส่อบมีความเหุ้น็วา่นายส่ธีุ้์ ตัาณ์วาณิ์ชีกิล้  

มีคณ้์ส่มบตััิที่�เพียงพอที่�จะท่ำาหุ้น�าที่�ตัรีวจส่อบและปีรีะเมินรีะบบ

ควบคม้ภายในขึ้องบริีษัท่ฯ ไดี�อยา่งมีปีรีะส่ทิ่ธิุ์ภาพ

7.6.3 ผูู้ท่�ไดำ้รับมอบหมายให้รับผูิดำชื่อบสูงสุดำใน
สายงานบัญชื่่และการเงิน
  บริีษัท่ฯ แตัง่ตัั �ง นาย ฉนัท่วิท่ย� โอฬารีรัีตันชียั ท่ำาหุ้น�าที่�

เป็ีนผู้้� ที่�ไดี� รัีบมอบหุ้มายใหุ้� รัีบผิู้ดีชีอบส่ง้ส่ด้ีในส่ายงานบญัชีีและ

กิารีเงิน ในวนัที่� 1 พฤษภาคม 2563
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7.6.4 ผูู้ควบคุมดำูแลการทำาบัญชื่่
 บริีษัท่ฯ แตัง่ตัั �ง นางส่าววรีรีณ์กิรี ไวท่ยกิล้ ผู้้�จดัีกิารีแผู้นกิ

บญัชีีอาวโ้ส่ ท่ำาหุ้น�าที่�เป็ีนผู้้�ควบคม้ดีแ้ลกิารีท่ำาบญัชีีขึ้องบริีษัท่ฯ ใน

วนัที่� 1 มกิรีาคม 2564 

7.6.6 ค่าติอบแทนข้องผูู้สอบบัญชื่่
 บริีษัท่ฯ ไดี�จา่ยคา่ตัอบแท่นใหุ้�กิบัผู้้�ตัรีวจส่อบบญัชีี ในงวดีปีีส่ิ �นส่ด้ีวนัที่� 31 ธุ์นัวาคม 2564  ดีงัตัารีาง 

7.6.5 นักลงทุนสัมพันธ์
ช่�อ-ส่กุลั : นางส่าวริีนลฎา พรีหุ้มส่ริ้ีนท่รี�

ที่่�อย่�   : บริีษัท่ พีซแอนดี�ลีฟวิ�ง จำากิดัี (มหุ้าชีน)

    231/14 ซอยเอกิมยั 7 ถืนนส่ข้ึ้ม้วิท่ 63 

    แขึ้วงคลองตันั  เหุ้นือ เขึ้ตัวฒันา 

    กิร้ีงเท่พมหุ้านครี 10110

โที่รศัพิ่ท์ี่ : 02-392-1066 ตัอ่ 106

เวบ็ไซต์ุ : www.peaceandliving.co.th

อ่เมล์ั : ir@peaceandliving.co.th

หมายเหตุุ: 1 ค่าบริีกิารีอื�นหุ้ลกัิ ปีรีะกิอบดี�วย ค่าล่วงเวลากิารีท่ำางานและค่าเดิีนท่าง เป็ีนตั�น

ผูู้ติรวจสอบบัญชื่่ ค่าติอบแทนการติรวจ
สอบบัญชื่่(บาท)

กำาไรข้ั�นติ้น
ค่าบริการอ่�น1 (บาท)

รวม                      
(บาท)

31 ธันวาคม 2564 บริีษัท่ ส่ำานักิงาน อีวาย จำากิัดี 1,790,000 4,296 1,794,296

งบการเงินสำาหรับ
ปีสิ�นสุดำวันท่�
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8.  ราย์งานผลการดำำาเนนิงานส่ำาคญัดำา้นการ
กำากับดำูแลกิจการ
8.1 สรุปผูลการปฏิบัติิหน้าท่�ข้องคณะกรรมการ
ในรอบปีท่�ผู่านมา
8.1.1 การสรรหา พัฒนา และประเมินผูลการ
ปฏิบัติิหน้าท่�ข้องคณะกรรมการ
1) การสรรหากรรมการและประธานเจ้าหน้าท่�
บริหาร
 บริีษัท่ฯ จะกิำาหุ้นดีคณ้์ส่มบตัั ิอำานาจ หุ้น�าที่�ขึ้องผู้้�บริีหุ้ารี

รีะดีบัส่ง้ไว�อย่างชีดัีเจน และในกิารีพิจารีณ์าหุ้ลกัิเกิณ์ฑ์� และวิธีุ์

กิารีในกิารีส่รีรีหุ้าและแตัง่ตัั �งบค้คล หุ้รืีอเหุ้น็ชีอบบค้คลที่�ถืก้ิเส่นอ

ใหุ้� เป็ีนผู้้�บริีหุ้ารีรีะดีบัส่ง้ ปีรีะธุ์านเจ�าหุ้น�าที่�บริีหุ้ารีจะพิจารีณ์า

กิำาหุ้นดีร่ีวมกินักิบัคณ์ะกิรีรีมกิารีส่รีรีหุ้าและพิจารีณ์าผู้ลตัอบแท่น 

โดียพิจารีณ์าจากิคณ้์ส่มบตััิขึ้องกิรีรีมกิารีดีงันี �

คุณสมบัติิคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษััทฯ
1. กิรีรีมกิารีตั� องเป็ีนบ้คคลที่� มีความร้ี� ความส่ามารีถืและ

ปีรีะส่บกิารีณ์�ที่�จะเป็ีนปีรีะโยชีน�ตัอ่กิารีดีำาเนินธุ์ร้ีกิิจ มีความซื�อส่ตััย� 

ส่จ้ริีตั มีจริียธุ์รีรีมในกิารีดีำาเนินธุ์ร้ีกิิจและมีเวลาเพียงพอที่�จะอทิ้่ศ

ความร้ี�  ความส่ามารีถืและปีฏิิบตััหิุ้น�าที่�ใหุ้�แก่ิบริีษัท่ฯ อยา่งเตัม็ที่�

2. กิรีรีมกิารีตั� องมีค้ณ์ส่มบัตัิและไม่มีลักิษณ์ะตั�องหุ้� ามตัาม

กิฎหุ้มายว่าดี�วยบริีษัท่มหุ้าชีนจำากิดัี และกิฎหุ้มายว่าดี�วยหุ้ลกัิ

ท่รัีพย�และตัลาดีหุ้ลกัิท่รัีพย�กิำาหุ้นดี หุ้รืีอตัามหุ้ลกัิเกิณ์ฑ์�ที่�คณ์ะ

กิรีรีมกิารีกิำากิบัหุ้ลกัิท่รัีพย�และตัลาดีหุ้ลกัิท่รัีพย�กิำาหุ้นดี รีวมท่ั �งตั�อง

ไมมี่ลกัิษณ์ะที่�แส่ดีงถืง้กิารีขึ้าดีความเหุ้มาะส่มที่�จะไดี� รัีบความไว�

วางใจใหุ้�บริีหุ้ารีจดัีกิารีกิิจกิารีที่�มีมหุ้าชีนเป็ีนผู้้� ถืือหุ้้�นตัามที่�คณ์ะ

กิรีรีมกิารีกิำากิบัหุ้ลกัิท่รัีพย�และตัลาดีหุ้ลกัิท่รัีพย�ปีรีะกิาศกิำาหุ้นดี

3. กิรีรีมกิารีไม่ส่ามารีถืปีรีะกิอบกิิจกิารีเขึ้�าเป็ีนหุ้้�นส่ว่น หุ้รืีอเขึ้�า

เป็ีนกิรีรีมกิารีในนิตัิบค้คลอื�นที่�มีส่ภาพอยา่งเดีียวกินัและเป็ีนกิารี

แขึ้ง่ขึ้นักิบักิิจกิารีขึ้องบริีษัท่ฯ ไมว่า่จะท่ำาเพื�อปีรีะโยชีน�ขึ้องตันหุ้รืีอ

ปีรีะโยชีน�ขึ้องบค้คลอื�น เว�นแตัจ่ะแจ�งใหุ้�ที่�ปีรีะชีม้ผู้้�ถืือหุ้้�นท่รีาบก่ิอน

ที่�จะมีมตัแิตัง่ตัั �ง

4. กิรีรีมกิารีตั�องแจ�งใหุ้�บริีษัท่ฯ ท่รีาบโดียไมช่ีกัิชี�า หุ้ากิมีส่ว่นไดี�

เส่ียในส่ญัญาที่�บริีษัท่ฯ ท่ำาขึ้้ �นไม่ว่าโดียตัรีง หุ้รืีอโดียอ�อม หุ้รืีอ 

ถืือหุ้้�น หุ้้�นกิ้�  เพิ�มขึ้้ �นหุ้รืีอลดีลงในบริีษัท่ฯ หุ้รืีอบริีษัท่ยอ่ย

5. กิรีรีมกิารีแตั่ละคนจะส่ามารีถืไปีดีำารีงตัำาแหุ้น่งในบริีษัท่ 

จดีท่ะเบียนอื�นไดี�รีวมแล�วไม่เกิิน 5 บริีษัท่ โดียจะตั�องคำาน้งถื้ง

ตัำาแหุ้นง่ที่�เหุ้มาะส่มและส่ภาพธุ์ร้ีกิิจขึ้องบริีษัท่ฯ

6. ส่ามารีถือทิ้่ศเวลาใหุ้�กิบับริีษัท่ที่�ตันเป็ีนกิรีรีมกิารีไดี�อยา่งเพียง

พอและเอาใจใส่ใ่นกิารีปีฏิิบตััหิุ้น�าที่�ตัามความรัีบผิู้ดีชีอบขึ้องตัน

คณุสมบัติกิรรมการอิสระ
กรรมการอสิ่ระ จะตุ้องม่คุู่ณส่มบตัุเิพิ่ิ�มเตุมิ ดงัน่ �

1. ถืือหุ้้�นไมเ่กิินรี�อยละ 1 ขึ้องจำานวนหุ้้�นที่�มีส่ทิ่ธิุ์ออกิเส่ยีงท่ั �งหุ้มดี

ขึ้องบริีษัท่ บริีษัท่ใหุ้ญ่ บริีษัท่ยอ่ย บริีษัท่ร่ีวม ผู้้� ถืือหุ้้�นรีายใหุ้ญ่ หุ้รืีอ

ผู้้�มีอำานาจควบคม้ขึ้องบริีษัท่ โดียนบัรีวมกิารีถืือหุ้้�นขึ้องผู้้�ที่�เกีิ�ยวขึ้�อง  

ขึ้องกิรีรีมกิารีอิส่รีะรีายนั �นๆ ดี�วย

2. ไม่เป็ีนหุ้รืีอเคยเป็ีนกิรีรีมกิารีที่�มีส่่วนร่ีวมบริีหุ้ารีงาน ลก้ิจ�าง 

พนกัิงาน ที่�ปีร้ีกิษาที่�ไดี� เงินเดืีอนปีรีะจำา หุ้รืีอผู้้� มีอำานาจควบคม้

ขึ้องบริีษัท่ บริีษัท่ใหุ้ญ่ บริีษัท่ย่อย บริีษัท่ร่ีวม บริีษัท่ย่อยลำาดีบั

เดีียวกินั ผู้้�ถืือหุ้้�นรีายใหุ้ญ่ หุ้รืีอขึ้องผู้้�มีอำานาจควบคม้ขึ้องบริีษัท่ เว�น

แตัจ่ะไดี�พ�นจากิกิารีมีลกัิษณ์ะดีงักิลา่วมาแล�วไมน่�อยกิวา่ 2 ปีีก่ิอน

วนัที่�ยื�นคำาขึ้ออนญ้าตัตัอ่ส่ำานกัิงาน ท่ั �งนี � ลกัิษณ์ะตั�องหุ้�ามดีงักิลา่ว

ไม่รีวมถื้งกิรีณี์ที่�กิรีรีมกิารีอิส่รีะเคยเป็ีนขึ้�ารีาชีกิารี หุ้รืีอที่�ปีร้ีกิษา 

ขึ้องส่ว่นรีาชีกิารีซ้�งเป็ีนผู้้� ถืือหุ้้�นรีายใหุ้ญ่ หุ้รืีอผู้้� มีอำานาจควบคม้

3. ไม่เป็ีนบค้คลที่�มีความส่มัพนัธุ์�ท่างส่ายโลหุ้ิตั หุ้รืีอโดียกิารีจดี

ท่ะเบียนตัามกิฎหุ้มาย ในลกัิษณ์ะที่�เป็ีน บิดีา มารีดีา ค้่ส่มรีส่ 

 พี�น�อง และบต้ัรี รีวมท่ั �งค้ส่่มรีส่ขึ้องบต้ัรี ขึ้องกิรีรีมกิารีรีายอื�น ผู้้�บริีหุ้ารี 

 ผู้้� ถืือหุ้้�นรีายใหุ้ญ่ ผู้้� มีอำานาจควบคม้ หุ้รืีอบ้คคลที่�จะไดี� รัีบกิารี

เส่นอใหุ้�เป็ีนกิรีรีมกิารี ผู้้�บริีหุ้ารีหุ้รืีอผู้้� มีอำานาจควบคม้ขึ้องบริีษัท่ 

หุ้รืีอบริีษัท่ยอ่ย

4. ไม่มีหุ้รืีอเคยมีความส่มัพนัธุ์�ท่างธุ์้รีกิิจกิบับริีษัท่ บริีษัท่ใหุ้ญ่ 

บริีษัท่ย่อย บริีษัท่ร่ีวม ผู้้� ถืือหุ้้�นรีายใหุ้ญ่ หุ้รืีอผู้้� มีอำานาจควบคม้

ขึ้องบริีษัท่ ในลกัิษณ์ะที่�อาจเป็ีนกิารีขึ้ดัีขึ้วางกิารีใชี�วิจารีณ์ญาณ์

อยา่งอิส่รีะขึ้องตัน รีวมท่ั �งไมเ่ป็ีนหุ้รืีอเคยเป็ีนผู้้� ถืือหุ้้�นที่�มีนยั หุ้รืีอ 

ผู้้�มีอำานาจควบคม้ขึ้องผู้้�ที่�มีความส่มัพนัธุ์�ท่างธุ์ร้ีกิิจกิบับริีษัท่ บริีษัท่

ใหุ้ญ่ บริีษัท่ยอ่ย บริีษัท่ร่ีวม ผู้้�ถืือหุ้้�นรีายใหุ้ญ่ หุ้รืีอผู้้�มีอำานาจควบคม้

ขึ้องบริีษัท่ เว�นแตั่จะไดี�พ�นจากิกิารีมีลกัิษณ์ะดีงักิลา่วมาแล�วไม่

น�อยกิวา่ส่องปีีก่ิอนวนัที่�ยื�นคำาขึ้ออนญ้าตัตัอ่ส่ำานกัิงาน 

5. ไมเ่ป็ีนหุ้รืีอเคยเป็ีนผู้้�ส่อบบญัชีีขึ้องบริีษัท่ บริีษัท่ใหุ้ญ่ บริีษัท่ยอ่ย 

บริีษัท่ร่ีวม ผู้้� ถืือหุ้้�นรีายใหุ้ญ่ หุ้รืีอผู้้� มีอำานาจควบคม้ขึ้องบริีษัท่ และ

ไมเ่ป็ีนผู้้�ถืือหุ้้�นที่�มีนยั ผู้้�มีอำานาจควบคม้ หุ้รืีอหุ้้�นส่ว่นขึ้องส่ำานกัิงาน

ส่อบบญัชีี ซ้�งมีผู้้�ส่อบบญัชีีขึ้องบริีษัท่ บริีษัท่ใหุ้ญ่ บริีษัท่ยอ่ย บริีษัท่

ร่ีวม ผู้้� ถืือหุ้้�นรีายใหุ้ญ่ หุ้รืีอผู้้� มีอำานาจควบคม้ขึ้องบริีษัท่ส่งักิดัีอย้ ่

เว�นแตัจ่ะไดี�พ�นจากิกิารีมีลกัิษณ์ะดีงักิลา่วมาแล�วไมน่�อยกิวา่ 2 ปีี

ก่ิอนวนัที่�ยื�นคำาขึ้ออนญ้าตัตัอ่ส่ำานกัิงาน

6. ไมเ่ป็ีนหุ้รืีอเคยเป็ีนผู้้�ใหุ้�บริีกิารีท่างวิชีาชีีพใดี ๆ ซ้�งรีวมถืง้กิารีใหุ้�

บริีกิารีเป็ีนที่�ปีร้ีกิษากิฎหุ้มายหุ้รืีอที่�ปีร้ีกิษาท่างกิารีเงิน ซ้�งไดี� รัีบ

คา่บริีกิารีเกิินกิวา่ 2 ล�านบาท่ตัอ่ปีีจากิบริีษัท่ บริีษัท่ใหุ้ญ่ บริีษัท่

ยอ่ย บริีษัท่ร่ีวม ผู้้� ถืือหุ้้�นรีายใหุ้ญ่ หุ้รืีอผู้้�มีอำานาจควบคม้ขึ้องบริีษัท่ 

รีวมท่ั �งไมเ่ป็ีนผู้้� ถืือหุ้้�นที่�มีนยั ผู้้� มีอำานาจควบคม้ หุ้รืีอหุ้้�นส่ว่น ขึ้อง

ผู้้�ใหุ้�บริีกิารีท่างวิชีาชีีพนั �นดี�วย เว�นแตัจ่ะไดี�พ�นจากิกิารีมีลกัิษณ์ะ

ดีงักิล่าวมาแล�วไม่น�อยกิว่า 2 ปีีก่ิอนวนัที่�ยื�นคำาขึ้ออน้ญาตัตั่อ

ส่ำานกัิงาน
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7. ไมเ่ป็ีนกิรีรีมกิารีที่�ไดี� รัีบแตัง่ตัั �งขึ้้ �นเพื�อเป็ีนตัวัแท่นขึ้องกิรีรีมกิารี

ขึ้องบริีษัท่ ผู้้� ถืือหุ้้�นรีายใหุ้ญ่ หุ้รืีอผู้้� ถืือหุ้้�นซ้�งเป็ีนผู้้� ที่�เกีิ�ยวขึ้�องกิบั 

ผู้้� ถืือหุ้้�นรีายใหุ้ญ่ 

8. ไมป่ีรีะกิอบกิิจกิารีที่�มีส่ภาพอยา่งเดีียวกินัและเป็ีนกิารีแขึ้ง่ขึ้นัที่�

มีนยักิบักิิจกิารีขึ้องบริีษัท่ฯ หุ้รืีอบริีษัท่ยอ่ย หุ้รืีอไมเ่ป็ีนหุ้้�นส่ว่นที่�มี

นยัในหุ้�างหุ้้�นส่ว่น หุ้รืีอเป็ีนกิรีรีมกิารีที่�มีส่ว่นร่ีวมบริีหุ้ารีงาน ลก้ิจ�าง 

พนกัิงาน ที่�ปีร้ีกิษาที่�รัีบเงินเดืีอนปีรีะจำา หุ้รืีอถืือหุ้้�นเกิินรี� อยละ 1 

ขึ้องจำานวนหุ้้�นที่�มีส่ทิ่ธิุ์ออกิเส่ยีงท่ั �งหุ้มดีขึ้องบริีษัท่อื�น ซ้�งปีรีะกิอบ

กิิจกิารีที่�มีส่ภาพอยา่งเดีียวกินัและเป็ีนกิารีแขึ้ง่ขึ้นัที่�มีนยักิบักิิจกิารี

ขึ้องบริีษัท่หุ้รืีอบริีษัท่ยอ่ย

9. ไมมี่ลกัิษณ์ะอื�นใดีที่�ท่ำาใหุ้�ไมส่่ามารีถืใหุ้�ความเห็ุ้นอยา่งเป็ีนอิส่รีะ

เกีิ�ยวกิบักิารีดีำาเนินงานขึ้องบริีษัท่

10. ในกิรีณี์ที่�บค้คลที่�บริีษัท่ฯ แตัง่ตัั �งใหุ้�ดีำารีงตัำาแหุ้นง่กิรีรีมกิารีอสิ่รีะ

เป็ีนบค้คลที่�มีหุ้รืีอเคยมีความส่มัพนัธุ์�ท่างธุ์ร้ีกิิจหุ้รืีอกิารีใหุ้�บริีกิารี

ท่างวิชีาชีีพเกิินมล้คา่ที่�กิำาหุ้นดีตัามขึ้�อ 4 หุ้รืีอ 6 ใหุ้�บริีษัท่ฯ ไดี�รัีบ

กิารีผู้อ่นผู้นัขึ้�อหุ้�ามกิารีมีหุ้รืีอเคยมีความส่มัพนัธุ์�ท่างธุ์ร้ีกิิจหุ้รืีอกิารี

ใหุ้�บริีกิารีท่างวชิีาชีีพเกิินมล้คา่ดีงักิลา่ว ก็ิตัอ่เมื�อบริีษัท่ฯ ไดี�จดัีใหุ้�

มีความเหุ้น็คณ์ะกิรีรีมกิารีบริีษัท่ฯ ที่�แส่ดีงวา่ไดี�พิจารีณ์าตัามหุ้ลกัิ

ในมาตัรีา 89/7 แหุ้ง่พรีะรีาชีบญัญตััหิุ้ลกัิท่รัีพย�และตัลาดีหุ้ลกัิท่รัีพย� 

พ.ศ. 2535 (รีวมท่ั �งฉบบัที่�แกิ�ไขึ้) แล�ววา่ กิารีแตัง่ตัั �งบค้คลดีงักิลา่ว

ไมมี่ผู้ลกิรีะท่บตัอ่กิารีปีฏิิบตััหิุ้น�าที่�และกิารีใหุ้�ความเหุ้น็ที่�เป็ีนอิส่รีะ 

และจดัีใหุ้�มีกิารีเปิีดีเผู้ยขึ้�อมล้ตัอ่ไปีนี �ในหุ้นงัส่อืนดัีปีรีะชีม้ผู้้�ถืือหุ้้�นใน

วารีะพิจารีณ์าแตัง่ตัั �งกิรีรีมกิารีอิส่รีะดี�วย

 1) ลกัิษณ์ะความส่มัพนัธุ์�ท่างธุ์ร้ีกิิจหุ้รืีอกิารีใหุ้�บริีกิารีท่าง 

 วิชีาชีีพ ที่�ท่ำาใหุ้�บค้คลดีงักิลา่วมีคณ้์ส่มบตััไิมเ่ป็ีนไปีตัาม 

 หุ้ลกัิเกิณ์ฑ์�ที่�กิำาหุ้นดี

 2) เหุ้ตัผู้้ลและความจำาเป็ีนที่�ยงัคงหุ้รืีอแตัง่ตัั �งใหุ้�บค้คล 

 ดีงักิลา่วเป็ีนกิรีรีมกิารีตัรีวจส่อบ

 3) ความเหุ้น็ขึ้องคณ์ะกิรีรีมกิารีขึ้องบริีษัท่ฯ ในกิารีเส่นอ 

 ใหุ้�มีกิารีแตัง่ตัั �งบค้คลดีงักิลา่วเป็ีนกิรีรีมกิารีอิส่รีะ

คณะกรรมการติรวจสอบ
1. มีคณ้์ส่มบตััิครีบถื�วนตัามหุ้ลกัิเกิณ์ฑ์�และเงื�อนไขึ้ที่�กิำาหุ้นดีไว�

ในปีรีะกิาศคณ์ะกิรีรีมกิารีกิำากิบัหุ้ลกัิท่รัีพย�และตัลาดีหุ้ลกัิท่รัีพย�  

คณ์ะกิรีรีมกิารีตัลาดีท่น้ ตัลาดีหุ้ลกัิท่รัีพย�แหุ้่งปีรีะเท่ศไท่ย และ

กิฎหุ้มายที่�เกีิ�ยวขึ้�อง 

2. ดีำารีงตัำาแหุ้นง่กิรีรีมกิารีและกิรีรีมกิารีอิส่รีะขึ้องบริีษัท่ฯ 

3. ไมเ่ป็ีนกิรีรีมกิารีที่�ไดี�รัีบมอบหุ้มายจากิคณ์ะกิรีรีมกิารี ใหุ้�ตัดัีส่นิใจ

ในกิารีดีำาเนินกิิจกิารีขึ้องบริีษัท่ฯ  บริีษัท่ใหุ้ญ่ บริีษัท่ยอ่ย บริีษัท่ร่ีวม 

บริีษัท่ยอ่ยลำาดีบัเดีียวกินั ผู้้� ถืือหุ้้�นรีายใหุ้ญ่ หุ้รืีอผู้้�มีอำานาจควบคม้

ขึ้องบริีษัท่ฯ รีวมท่ั �งตั�องไมเ่ป็ีนกิรีรีมกิารีขึ้องบริีษัท่ใหุ้ญ่ บริีษัท่ยอ่ย 

หุ้รืีอบริีษัท่ยอ่ยลำาดีบัเดีียวกินัเฉพาะกิรีณี์ที่�เป็ีนบริีษัท่จดีท่ะเบียน

คณะกรรมสรรหาและพิจารณาผูลติอบแทน
1. ในกิรีณี์ที่�เป็ีนกิรีรีมกิารีบริีษัท่ หุ้รืีอกิรีรีมกิารีอิส่รีะ จะตั�องเป็ีนผู้้�ที่�

มีคณ้์ส่มบตััใินกิารีดีำารีงตัำาแหุ้นง่กิรีรีมกิารีหุ้รืีอกิรีรีมกิารีอสิ่รีะตัาม

กิฎหุ้มายวา่ดี�วยบริีษัท่มหุ้าชีนจำากิดัี และ/หุ้รืีอกิฎหุ้มายวา่ดี�วยหุ้ลกัิ

ท่รัีพย�และตัลาดีหุ้ลกัิท่รัีพย� หุ้รืีอตัามกิฎหุ้มายที่�เกีิ�ยวขึ้�อง หุ้รืีอตัาม

หุ้ลกัิเกิณ์ฑ์�และเงื�อนไขึ้ที่�กิำาหุ้นดีไว�ในปีรีะกิาศคณ์ะกิรีรีมกิารีกิำากิบั

หุ้ลกัิท่รัีพย�และตัลาดีหุ้ลกัิท่รัีพย� คณ์ะกิรีรีมกิารีกิำากิบัตัลาดีท่น้ และ

ตัลาดีหุ้ลกัิท่รัีพย�แหุ้ง่ปีรีะเท่ศไท่ยกิำาหุ้นดี

2. เป็ีนผู้้�ที่�มีความร้ี�  และปีรีะส่บกิารีณ์�ที่�เหุ้มาะส่ม ตัลอดีจนมีความ

ร้ี� ความเขึ้�าใจถื้งหุ้น�าที่� และความรัีบผิู้ดีชีอบในกิารีส่รีรีหุ้าและ

พิจารีณ์าผู้ลตัอบแท่น และกิารีกิำากิบัดีแ้ลกิิจกิารี

3. มีวสิ่ยัท่ศัน�กิว�างไกิล ตัดิีตัามกิารีเปีลี�ยนแปีลงเรืี�องที่�เกีิ�ยวกิบักิารี

กิำาหุ้นดีผู้ลตัอบแท่น ส่รีรีหุ้ากิรีรีมกิารี ในรีะดีบัส่ากิลอยา่งตัอ่เนื�อง 

เพื�อนำามาปีรัีบปีร้ีงนโยบายดี�านกิารีกิำาหุ้นดีผู้ลตัอบแท่น ส่รีรีหุ้า

กิรีรีมกิารีขึ้องบริีษัท่ฯ 

คณะกรรมการบริหาร
1. เป็ีนกิรีรีมกิารีหุ้รืีอเป็ีนผู้้�บริีหุ้ารีขึ้องบริีษัท่ที่�มีความร้ี�  ความส่ามารีถื 

ปีรีะส่บกิารีณ์�ที่�เป็ีนปีรีะโยชีน�ตัอ่กิารีบริีหุ้ารีจดัีกิารีองค�กิรี ซื�อส่ตััย� 

ส่จ้ริีตั มีเวลาเพียงพอที่�จะปีฎิบตััหิุ้น�าที่�ใหุ้�แก่ิบริีษัท่ไดี�อยา่งเตัม็ที่�

2. ไมมี่ลกัิษณ์ะตั�องหุ้�ามตัามกิฎหุ้มายวา่ดี�วยบริีษัท่มหุ้าชีนจำากิดัี 

และกิฎหุ้มายวา่ดี�วยหุ้ลกัิท่รัีพย�และตัลาดีหุ้ลกัิท่รัีพย� และกิฎหุ้มาย

อื�นที่�เกีิ�ยวขึ้�อง

ประธานเจ้าหน้าท่�บริหาร
 บค้คลที่�จะไดี�รัีบแตัง่ตัั �งเป็ีนปีรีะธุ์านเจ�าหุ้น�าที่�บริีหุ้ารีจะ

ตั�องเป็ีนผู้้� มีวสิ่ยัท่ศัน� ความร้ี�ความส่ามารีถื ปีรีะส่บกิารีณ์� และมี

ความเหุ้มาะส่มกิบัวฒันธุ์รีรีมองค�กิรี โดียปีรีะธุ์านคณ์ะกิรีรีมกิารี

ส่รีรีหุ้าและพิจารีณ์าผู้ลตัอบแท่นจะเป็ีนผู้้� พิจารีณ์าเพื�อนำาเส่นอ

อนม้ตััิตั่อคณ์ะกิรีรีมกิารีบริีษัท่เพื�อใหุ้� มีกิารีแตั่งตัั �ง ท่ั �งนี �ปีรีะธุ์าน 

คณ์ะกิรีรีมกิารีส่รีรีหุ้าและพิจารีณ์าผู้ลตัอบแท่นจะรีายงานตัาม

แผู้นกิารีส่ืบท่อดีตัำาแหุ้น่งตั่อคณ์ะกิรีรีมกิารีบริีษัท่เพื�อท่รีาบเป็ีน

รีะยะ อยา่งน�อยปีีละ 1 ครัี �ง

การแติง่ตัิ�งกรรมการและประธานเจา้หน้าท่�บรหิาร
คณะกรรมการบริษััทฯ
1. คณ์ะกิรีรีมกิารีบริีษัท่ฯ ไมจ่ำาเป็ีนตั�องเป็ีนผู้้� ถืือหุ้้�นขึ้องบริีษัท่ฯ

2. คณ์ะกิรีรีมกิารีบริีษัท่ฯ ปีรีะกิอบดี�วยกิรีรีมกิารีจำานวนไม่น�อย

กิวา่ 5 คน และกิรีรีมกิารีไมน่�อยกิวา่กิ้�งหุ้น้�งขึ้องจำานวนกิรีรีมกิารี

ท่ั �งหุ้มดีจะตั�องมีถิื�นที่�อย้ใ่นปีรีะเท่ศไท่ย

3. คณ์ะกิรีรีมกิารีบริีษัท่ฯ จะเลือกิกิรีรีมกิารี 1 ท่่าน ที่�ไม่เป็ีน 

ผู้้�บริีหุ้ารีขึ้องบริีษัท่ฯ ใหุ้�ดีำารีงตัำาแหุ้นง่ปีรีะธุ์านกิรีรีมกิารีบริีษัท่ และ

อาจพิจารีณ์าเลือกิกิรีรีมกิารีบริีษัท่ คนหุ้น้�งหุ้รืีอหุ้ลายคนเป็ีนรีอง

ปีรีะธุ์านกิรีรีมกิารีบริีษัท่ก็ิไดี�

4. บริีษัท่มีนโยบายใหุ้�ปีรีะธุ์านกิรีรีมกิารีบริีษัท่/จะไม่เป็ีนบค้คล 

คนเดีียวกินักิบัปีรีะธุ์านเจ�าหุ้น�าที่�บริีหุ้ารี

5. กิารีเลอืกิตัั �งกิรีรีมกิารีใหุ้�เป็ีนไปีตัามขึ้�อบงัคบับริีษัท่ฯ ขึ้�อกิำาหุ้นดี 
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และกิฎหุ้มายที่�เกีิ�ยวขึ้�อง ท่ั �งนี �จะตั�องมีความโปีร่ีงใส่และชีดัีเจน

ในกิารีส่รีรีหุ้ากิรีรีมกิารี โดียพิจารีณ์าความร้ี�  ความส่ามารีถื และ

ปีรีะส่บกิารีณ์�ขึ้องบค้คลนั �น ๆ โดียมีรีายละเอียดีที่�เพียงพอ เพื�อ

ปีรีะโยชีน�ในกิารีตัดัีส่นิใจขึ้องคณ์ะกิรีรีมกิารีบริีษัท่ฯ และผู้้� ถืือหุ้้�น

คณะกรรมการติรวจสอบ
1. คณ์ะกิรีรีมกิารีบริีษัท่ฯ หุ้รืีอผู้้� ถืือหุ้้�น (แล�วแตัก่ิรีณี์) เป็ีนผู้้�แตัง่ตัั �ง

คณ์ะกิรีรีมกิารีตัรีวจส่อบโดียคดัีเลือกิจากิกิรีรีมกิารีอิส่รีะจำานวน

อยา่งน�อย 3 ท่า่น 

2. คณ์ะกิรีรีมกิารีบริีษัท่ฯ เป็ีนผู้้�คดัีเลอืกิส่มาชิีกิคณ์ะกิรีรีมกิารีตัรีวจ

ส่อบ 1 ท่า่นใหุ้�ดีำารีงตัำาแหุ้นง่ปีรีะธุ์านคณ์ะกิรีรีมกิารีตัรีวจส่อบ

3. กิรีรีมกิารีตัรีวจส่อบอยา่งน�อย 1 คนตั�องมีความร้ี� ความเขึ้�าใจ

และมีปีรีะส่บกิารีณ์�ดี� านบัญชีี และ/หุ้รืีอกิารีเงินเพียงพอที่�จะ

ส่ามารีถืท่ำาหุ้น�าที่�ในกิารีส่อบท่านความน่าเชืี�อถืือขึ้องงบกิารีเงิน

ไดี� และมีความร้ี� ตัอ่เนื�องเกีิ�ยวกิบัเหุ้ตัที้่�มีตัอ่กิารีเปีลี�ยนแปีลงขึ้อง

กิารีรีายงานท่างกิารีเงิน 

4. คณ์ะกิรีรีมกิารีตัรีวจส่อบจะแตั่งตัั �งเลขึ้านก้ิารีคณ์ะกิรีรีมกิารี

ตัรีวจส่อบ เพื�อท่ำาหุ้น� าที่�ส่นับส่น้นกิารีดีำาเนินงานขึ้องคณ์ะ

กิรีรีมกิารีตัรีวจส่อบ กิารีนดัีหุ้มายกิารีปีรีะชีม้ จดัีเตัรีียมวารีะกิารี

ปีรีะชีม้ นำาส่ง่เอกิส่ารีกิารีปีรีะชีม้ บนัท่ก้ิรีายงานกิารีปีรีะชีม้และ

งานอื�น ๆ ที่�ไดี� รัีบมอบหุ้มาย

5. คณ์ะกิรีรีมกิารีบริีษัท่ฯ ไมจ่ำาเป็ีนตั�องเป็ีนผู้้� ถืือหุ้้�นขึ้องบริีษัท่ฯ

6. โครีงส่รี�างคณ์ะกิรีรีมกิารีบริีษัท่ฯ จะตั�องปีรีะกิอบดี�วยกิรีรีมกิารี

อิส่รีะอยา่งน�อย 1 ใน 3 ขึ้องกิรีรีมกิารีท่ั �งหุ้มดี แตัต่ั�องไมน่�อยกิวา่ 3 คน 

7. บริีษัท่มีนโยบายใหุ้�ปีรีะธุ์านกิรีรีมกิารีบริีษัท่ จะไม่เป็ีนบค้คล 

คนเดีียวกินักิบัปีรีะธุ์านเจ�าหุ้น�าที่�บริีหุ้ารี

8. กิารีเลือกิตัั �งกิรีรีมกิารีอิส่รีะใหุ้�เป็ีนไปีตัามขึ้�อบงัคบับริีษัท่ฯ ขึ้�อ

กิำาหุ้นดี และกิฎหุ้มายที่�เกีิ�ยวขึ้�อง ท่ั �งนี �จะตั�องมีความโปีร่ีงใส่และ

ชีดัีเจนในกิารีส่รีรีหุ้ากิรีรีมกิารี โดียพิจารีณ์าความร้ี�  ความส่ามารีถื 

และปีรีะส่บกิารีณ์�ขึ้องบค้คลนั �น ๆ โดียมีรีายละเอียดีที่�เพียงพอ 

เพื�อปีรีะโยชีน�ในกิารีตััดีส่ินใจขึ้องคณ์ะกิรีรีมกิารีบริีษัท่ฯ และ 

ผู้้� ถืือหุ้้�น

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผูลติอบแทน
1. คณ์ะกิรีรีมกิารีส่รีรีหุ้าและพิจารีณ์าผู้ลตัอบแท่น ไดี� รัีบกิารีแตัง่

ตัั �งจากิคณ์ะกิรีรีมกิารีบริีษัท่ฯ ปีรีะกิอบดี�วยกิรีรีมกิารีบริีษัท่และ/

หุ้รืีอผู้้�บริีหุ้ารี อย่างน�อย 3 คน และตั�องปีรีะกิอบดี�วยกิรีรีมกิารี

อิส่รีะอยา่งน�อย 1 ใน 3 ขึ้องจำานวนกิรีรีมกิารีส่รีรีหุ้าและพิจารีณ์า

ผู้ลตัอบแท่น

2. คณ์ะกิรีรีมกิารีบริีษัท่ฯ หุ้รืีอคณ์ะกิรีรีมกิารีส่รีรีหุ้าและพิจารีณ์า

ผู้ลตัอบแท่น คดัีเลือกิกิรีรีมกิารี 1 คน เพื�อดีำารีงตัำาแหุ้นง่ปีรีะธุ์าน

คณ์ะกิรีรีมกิารีส่รีรีหุ้าและพิจารีณ์าผู้ลตัอบแท่น 

3. คณ์ะกิรีรีมกิารีส่รีรีหุ้าและพิจารีณ์าผู้ลตัอบแท่น แตัง่ตัั �งบค้คล

ใดีบค้คลหุ้น้�งเป็ีนเลขึ้านก้ิารีคณ์ะกิรีรีมกิารีส่รีรีหุ้าและพิจารีณ์า

ผู้ลตัอบแท่น เพื�อชีว่ยเหุ้ลือในกิารีดีำาเนินงานเกีิ�ยวกิบักิารีนดัีหุ้มาย

กิารีปีรีะชีม้ จดัีเตัรีียมวารีะกิารีปีรีะชีม้ นำาส่ง่เอกิส่ารีปีรีะกิอบกิารี

ปีรีะชีม้ และบนัท่ก้ิรีายงานกิารีปีรีะชีม้

คณะกรรมการบริหาร
1. คณ์ะกิรีรีมกิารีบริีษัท่ฯ หุ้รืีอผู้้�ถืือหุ้้�น (แล�วแตัก่ิรีณี์) เป็ีนผู้้�แตัง่ตัั �ง

คณ์ะกิรีรีมกิารีตัรีวจส่อบโดียคดัีเลือกิจากิกิรีรีมกิารีอิส่รีะจำานวน

อยา่งน�อย 3 ท่า่น 

2. คณ์ะกิรีรีมกิารีบริีษัท่ฯ เป็ีนผู้้�คดัีเลอืกิส่มาชิีกิคณ์ะกิรีรีมกิารีตัรีวจ

ส่อบ 1 ท่า่นใหุ้�ดีำารีงตัำาแหุ้นง่ปีรีะธุ์านคณ์ะกิรีรีมกิารีตัรีวจส่อบ

3. กิรีรีมกิารีตัรีวจส่อบอยา่งน�อย 1 คนตั�องมีความร้ี�ความเขึ้�าใจและ

มีปีรีะส่บกิารีณ์�ดี�านบญัชีี และ/หุ้รืีอกิารีเงินเพียงพอที่�จะส่ามารีถื

ท่ำาหุ้น�าที่�ในกิารีส่อบท่านความน่าเชืี�อถืือขึ้องงบกิารีเงินไดี� และมี

ความร้ี�ตัอ่เนื�องเกีิ�ยวกิบัเหุ้ตัที้่�มีตัอ่กิารีเปีลี�ยนแปีลงขึ้องกิารีรีายงาน

ท่างกิารีเงิน 

4. คณ์ะกิรีรีมกิารีตัรีวจส่อบจะแตั่งตัั �งเลขึ้านก้ิารีคณ์ะกิรีรีมกิารี

ตัรีวจส่อบ เพื�อท่ำาหุ้น�าที่�ส่นบัส่นน้กิารีดีำาเนินงานขึ้องคณ์ะกิรีรีมกิารี

ตัรีวจส่อบ กิารีนดัีหุ้มายกิารีปีรีะชี้ม จดัีเตัรีียมวารีะกิารีปีรีะชี้ม  

นำาส่ง่เอกิส่ารีกิารีปีรีะชีม้ บนัท่ก้ิรีายงานกิารีปีรีะชีม้และงานอื�นๆ ที่�

ไดี�รัีบมอบหุ้มาย

ประธานเจ้าหน้าท่�บริหาร
 กิารีแตั่งตัั �งปีรีะธุ์านเจ�าหุ้น�าที่�บริีหุ้ารีจะตั�องผู้่านกิารี

พิจารีณ์าส่รีรีหุ้าและคดัีเลอืกิจากิคณ์ะกิรีรีมกิารีส่รีรีหุ้าและพิจารีณ์า

ผู้ลตัอบแท่น โดียพิจารีณ์าจากิแผู้นกิารีสื่บท่อดีตัำาแหุ้นง่ (Succes-

sion plan) ท่ั �งนี � ในกิรีณี์ที่�ตัำาแหุ้นง่ปีรีะธุ์านเจ�าหุ้น�าที่�บริีหุ้ารีวา่งลง

หุ้รืีอผู้้�ที่�อย้ใ่นตัำาแหุ้นง่ไมส่่ามารีถืปีฏิิบตััหิุ้น�าที่�ในตัำาแหุ้นง่ไดี� บริีษัท่ฯ 

จะมีรีะบบกิารีใหุ้�ผู้้�บริีหุ้ารีในรีะดีบัใกิล� เคียงหุ้รืีอรีะดีบัรีองเป็ีน 

ผู้้� รัีกิษากิารีในตัำาแหุ้นง่จนกิวา่จะมีกิารีส่รีรีหุ้าและคดัีเลอืกิบค้คลที่�

มีคณ้์ส่มบตััติัามหุ้ลกัิเกิณ์ฑ์�ที่�บริีษัท่ฯ กิำาหุ้นดี 

 ปีรีะธุ์านเจ�าหุ้น�าที่�บริีหุ้ารีจะตั�องผู้า่นกิารีพิจารีณ์าและ

อนม้ตััจิากิที่�ปีรีะชีม้คณ์ะกิรีรีมกิารีบริีษัท่ โดียคณ์ะกิรีรีมกิารีบริีษัท่

จะดีำาเนินกิารีใหุ้�มั�นใจวา่มีกิารีส่รีรีหุ้าและพฒันาปีรีะธุ์านเจ�าหุ้น�าที่�

บริีหุ้ารีใหุ้�มีความร้ี�  ท่กัิษะ ปีรีะส่บกิารีณ์� และคณ้์ลกัิษณ์ะที่�จำาเป็ีน

ตัอ่กิารีขึ้บัเคลื�อนองค�กิรีไปีส่้เ่ปี�าหุ้มาย

วาระการดำำารงติำาแหน่งข้องกรรมการ
คณะกรรมการบริษััทฯ
 ในกิารีปีรีะชีม้ผู้้�ถืือหุ้้�นส่ามญัปีรีะจำาปีีท่ก้ิครัี �งใหุ้�กิรีรีมกิารี

ออกิจากิตัำาแหุ้นง่ 1 ใน 3 เป็ีนอตััรีา ถื�าจำานวนกิรีรีมกิารีที่�จะแบง่

ออกิใหุ้�ตัรีงเป็ีน 3 ส่ว่นไมไ่ดี� ก็ิใหุ้�ออกิโดียจำานวนที่�ใกิล�ที่�ส่ด้ีกิบัส่ว่น 

1 ใน 3 ภายหุ้ลงัที่�บริีษัท่ฯ แปีรีส่ภาพเป็ีนบริีษัท่มหุ้าชีนจำากิดัีแล�ว 

กิรีรีมกิารีที่�จะตั�องออกิจากิตัำาแหุ้นง่ในปีีแรีกิและปีีที่� 2 ภายหุ้ลงักิารี

แปีรีส่ภาพเป็ีนบริีษัท่มหุ้าชีนจำากิดัีนั �น ใหุ้�ใชี�วิธีุ์จบัฉลากิกินัวา่ผู้้�ใดีจะ

ออกิ ส่ว่นปีีหุ้ลงั ๆ  ตัอ่ไปีใหุ้�กิรีรีมกิารีคนที่�อย้ใ่นตัำาแหุ้นง่นานที่�ส่ด้ีนั �น 

เป็ีนผู้้�ออกิจากิตัำาแหุ้นง่กิรีรีมกิารีที่�ออกิตัามวารีะนั �น



138

คณะกรรมการติรวจสอบ
 กิรีรีมกิารีตัรีวจส่อบมีวารีะกิารีดีำารีงตัำาแหุ้นง่ครีาวละ 3 ปีี 

นบัจากิวนัที่�ไดี�รัีบแตัง่ตัั �ง หุ้รืีอตัามวารีะกิารีดีำารีงตัำาแหุ้นง่กิรีรีมกิารี

บริีษัท่ โดียกิรีรีมกิารีตัรีวจส่อบที่�ครีบวารีะอาจไดี�รัีบกิารีแตัง่ตัั �งใหุ้�

กิลบัเขึ้�าดีำารีงตัำาแหุ้น่งไดี� อีกิ ตัามที่�คณ์ะกิรีรีมกิารีบริีษัท่ฯหุ้รืีอที่�

ปีรีะชีม้ผู้้� ถืือหุ้้�นเหุ้น็วา่เหุ้มาะส่ม แตัร่ีวมแล�วจะตั�องดีำารีงตัำาแหุ้นง่

ตัดิีตัอ่กินัไดี�ไมเ่กิิน 9 ปีี เว�นแตัที่่�ปีรีะชีม้คณ์ะกิรีรีมกิารีหุ้รืีอที่�ปีรีะชีม้ 

ผู้้� ถืือหุ้้�นเหุ้น็ส่มควรีใหุ้�ดีำารีงตัำาแหุ้นง่รีวมเกิินกิวา่ 9 ปีี โดียจะตั�อง

แส่ดีงเหุ้ตัผู้้ลในเรืี�องดีงักิลา่วไว�ดี�วย

คณะกรรมสรรหาและพิจารณาผูลติอบแทน
 กิรีรีมกิารีส่รีรีหุ้าและพิจารีณ์าผู้ลตัอบแท่น มีวารีะกิารี

ดีำารีงตัำาแหุ้นง่ครีาวละไมเ่กิิน 3 ปีี นบัจากิวนัที่�ไดี�รัีบแตัง่ตัั �ง หุ้รืีอตัาม

วารีะกิารีดีำารีงตัำาแหุ้นง่กิรีรีมกิารีขึ้องบริีษัท่ (ในกิรีณี์ที่�ดีำารีงตัำาแหุ้นง่

กิรีรีมกิารีบริีษัท่) โดียกิรีรีมกิารีส่รีรีหุ้าและพิจารีณ์าผู้ลตัอบแท่นที่�

ครีบวารีะอาจไดี�รัีบกิารีแตัง่ตัั �งใหุ้�กิลบัเขึ้�าดีำารีงตัำาแหุ้นง่ไดี�อีกิ ตัาม

ที่�คณ์ะกิรีรีมกิารีบริีษัท่ฯ เหุ้น็วา่เหุ้มาะส่ม 

นโยบายการสรรหาผูู้มาส่บทอดำติำาแหน่งท่�สำาคัญ 
 บริีษัท่ พีซแอนดี�ลฟีวิ�ง จำากิดัี ตัรีะหุ้นกัิถืง้ความส่ำาคญัขึ้อง

กิารีดีำาเนินธุ์ร้ีกิิจใหุ้�เตับิโตัอยา่งยั�งยืน บริีษัท่ฯจง้มีกิารีวาง แผู้นกิารี

ส่บืท่อดีตัำาแหุ้นง่ (Succession Plan) เพื�อจดัีเตัรีียมคนเพื�อท่ดีแท่น

ตัำาแหุ้นง่งานใดีงานหุ้น้�งไว�ลว่งหุ้น�า อีกิท่ั �งเพื�อ รีองรัีบกิารีเตับิโตัขึ้อง

องค�กิรีในอนาคตั แผู้นกิารีสื่บท่อดีตัำาแหุ้นง่กิำาหุ้นดีไว�ส่ำาหุ้รัีบตัำาแหุ้นง่ 

งานบริีหุ้ารีที่�ส่ำาคญั ไดี�แก่ิ ตัำาแหุ้นง่ รีะดีบัปีรีะธุ์านเจ�าหุ้น�าที่�บริีหุ้ารี, 

ตัำาแหุ้นง่รีะดีบักิรีรีมกิารีผู้้�จดัีกิารี, และตัำาแหุ้น่งรีะดีบัผู้้�บริีหุ้ารีส่าย

งานขึ้องบริีษัท่ ดีงันี � 

ระดำับประธานเจ้าหน้าท่�บริหาร 
 เมื�อตัำาแหุ้นง่รีะดีบัปีรีะธุ์านเจ�าหุ้น�าที่�บริีหุ้ารีวา่งลง หุ้รืีอ 

ผู้้�อย้ใ่นตัำาแหุ้นง่ไมส่่ามารีถืปีฏิิบตััหิุ้น�าที่�ในตัำาแหุ้นง่ไดี� บริีษัท่ฯ จะมี

รีะบบกิารีใหุ้�ผู้้�บริีหุ้ารีในรีะดีบัใกิล�เคียงหุ้รืีอรีะดีบัรีองเป็ีนผู้้�รัีกิษากิารี

ในตัำาแหุ้นง่จนกิวา่จะมีกิารีส่รีรีหุ้าและคดัีเลอืกิบค้คลที่� มีคณ้์ส่มบตััิ

ตัามหุ้ลกัิเกิณ์ฑ์�ที่�บริีษัท่กิำาหุ้นดีและตั�องเป็ีนผู้้�ที่�มีวสิ่ยัท่ศัน� ความร้ี�

ความส่ามารีถื ปีรีะส่บกิารีณ์� และมีความ เหุ้มาะส่มกิบัวฒันธุ์รีรีม

องค�กิรี โดียปีรีะธุ์านคณ์ะกิรีรีมกิารีส่รีรีหุ้าและพิจารีณ์าผู้ลตัอบแท่น

จะเป็ีนผู้้�พิจารีณ์าเพื�อนำาเส่นออนม้ตัั ิตัอ่คณ์ะกิรีรีมกิารีบริีษัท่เพื�อ

ใหุ้�มีกิารีแตัง่ตัั �ง ท่ั �งนี �ปีรีะธุ์านคณ์ะกิรีรีมกิารีส่รีรีหุ้าและพิจารีณ์า

ผู้ลตัอบแท่นจะรีายงานกิารี ดีำาเนินงานตัามแผู้นสื่บท่อดีตัำาแหุ้นง่

ตัอ่คณ์ะกิรีรีมกิารีบริีษัท่เพื�อท่รีาบเป็ีนรีะยะอยา่งน�อยปีีละ 1 ครัี �ง 

ระดำับกรรมการผูู้จัดำการและระดำับผูู้บริหารสายงาน 
 เมื�อตัำาแหุ้นง่รีะดีบักิรีรีมกิารีผู้้�จดัีกิารี และรีะดีบัผู้้�บริีหุ้ารี

ส่ายงานว่างลง หุ้รืีอผู้้�อย้่ในตัำาแหุ้น่งไม่ส่ามารีถืปีฏิิบตััิหุ้น�าที่�ใน 

ตัำาแหุ้น่งไดี�  บริีษัท่ฯ จะมีรีะบบกิารีใหุ้�ผู้้�บริีหุ้ารีในรีะดีบัที่�ส่ง้กิว่า 

ใกิล�เคียงหุ้รืีอรีะดีบัรีองลงมาเป็ีนผู้้�ดีำารีงตัำาแหุ้นง่หุ้รืีอรัีกิษากิารี ใน 

ตัำาแหุ้น่งจนกิวา่จะมีกิารีส่รีรีหุ้าและคดัีเลือกิบค้คลที่�มีคณ้์ส่มบตััิ

ตัามหุ้ลกัิเกิณ์ฑ์�ที่�บริีษัท่กิำาหุ้นดีและตั�องเป็ีนผู้้� ที่�มีวสิ่ยัท่ศัน� ความร้ี�

ความส่ามารีถื ปีรีะส่บกิารีณ์� และมีความเหุ้มาะส่มกิบัวฒันธุ์รีรีม

องค�กิรี โดียปีรีะธุ์านเจ� าหุ้น� าที่�บริีหุ้ารีจะเป็ีนผู้้� พิจารีณ์า เพื�อ 

นำาเส่นออนม้ตััติัอ่คณ์ะกิรีรีมกิารีส่รีรีหุ้าและพิจารีณ์าผู้ลตัอบแท่น

เพื�อใหุ้�มีกิารีแตัง่ตัั �ง 

โดียกิารีวางแผู้นสื่บท่อดีตัำาแหุ้นง่ที่�ส่ำาคญัมีขึ้ั �นตัอน ดีงันี � 

1. กิำาหุ้นดีคณ้์ส่มบตััิ (Qualification), ความร้ี�  (Knowledge),  

ความส่ามารีถื (Abilities), ท่กัิษะ (Competency), บค้ลิกิภาพ  

(Personalities) และท่ศันคตัทีิ่�เหุ้มาะส่มขึ้องผู้้�ส่บืท่อดีตัำาแหุ้นง่

2. รีะบผู้้้�ส่บืท่อดีตัำาแหุ้นง่เปี�าหุ้มายไว�

3. จดัีท่ำาแผู้นพฒันารีายบค้คล (Individual Development Plan) 

เพื�อพฒันาและปีรีะเมินพนกัิงานที่�ถืก้ิรีะบเ้ป็ีน ผู้้�ส่บืท่อดีตัำาแหุ้นง่  

วา่จะส่ามารีถืพฒันาและส่รี�างผู้ลงานตัามที่�คาดีหุ้วงัไดี�จริีง

4. ปีรีะเมินผู้ลและตัดิีตัามความคืบหุ้น�าท่ก้ิปีี ในกิารีพฒันาท่กัิษะ 

ความร้ี�  ความส่ามารีถื และกิารีฝ้กิอบรีมตัามแผู้น 

5. กิรีณี์ไมเ่ป็ีนตัามคาดีหุ้มายใหุ้�ดีำาเนินกิารีคดัีเลอืกิและวางแผู้น

กิารีส่บืท่อดีตัำาแหุ้นง่ใหุ้มหุ่้รืีอพฒันาผู้้�ส่บืท่อดีตัำาแหุ้นง่ ส่ำารีองแท่น  

(ถื�ามี) หุ้รืีอส่รีรีหุ้าและคดัีเลือกิจากิบค้คลภายนอกิ 
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2) การพัฒนาคณะกรรมการและผููบ้ริหารระดัำบสูง
 บริีษัท่ฯ  มีนโยบายส่ง่เส่ริีมใหุ้�คณ์ะกิรีรีมกิารีและผู้้�บริีหุ้ารีรีะดีบัส่ง้เขึ้�าร่ีวมกิารีส่มัมนาและกิารีอบรีมหุ้ลกัิส่ต้ัรีที่�เป็ีนปีรีะโยชีน�ตัอ่ 

กิารีปีฏิิบตััิหุ้น�าที่�และกิารีปีรีะกิอบธุ์ร้ีกิิจ ตัลอดีจนกิารีพบปีะเพื�อแลกิเปีลี�ยนความคดิีเหุ้น็รีะหุ้วา่งคณ์ะกิรีรีมกิารีและผู้้�บริีหุ้ารีรีะดีบัส่ง้ขึ้อง

องค�กิรีตัา่งๆอย้เ่ส่มอ โดียกิรีรีมกิารีท่ก้ิท่า่นไดี�ผู้า่นกิารีอบรีมหุ้ลกัิส่ต้ัรีจากิส่มาคมส่ง่เส่ริีมส่ถืาบนักิรีรีมกิารีบริีษัท่ไท่ย (IOD) (ดีงัเอกิส่ารีแนบ 

1) ท่ั �งนี �เพื�อเป็ีนกิารีศก้ิษานำาความร้ี�และปีรีะส่บกิารีณ์�มาปีรีะยก้ิตั�ใชี�ส่ำาหุ้รัีบกิารีพฒันาบริีษัท่ฯ ในปีี 2564 มีกิรีรีมกิารีและผู้้�บริีหุ้ารีที่�เขึ้�าร่ีวม

อบรีม ส่มัมนาในหุ้ลกัิส่ต้ัรีตัา่งๆ ดีงันี �

รายชื่่�อ หลักสูติรการอบรม / การสัมมนา

นายประสพศักดำิ� ศิริโสภณา

นายสุทธิชื่ัย พูนลาภทว่

นายฉันทวิทย์ โอฬารรัตินชื่ัย

นายโดำม ศิริโสภณา

1. หุ้ลกัิส่ต้ัรีเตัรีียมความพรี� อมส่้่ตัลาดีท่น้ (IPO Focus) จดัีโดียตัลาดีหุ้ลกัิท่รัีพย�
แหุ้่งปีรีะเท่ศไท่ย

1. หุ้ลกัิส่ต้ัรีกิารีเตัรีียมความพรี� อมบญัชีีและกิารีเงิน จดัีโดียศน้ย�ส่่งเส่ริีมกิารี
พฒันาความร้ี� ตัลาดีท่น้ ตัลาดีหุ้ลกัิท่รัีพย�แหุ้่งปีรีะเท่ศไท่ย

2. หุ้ลกัิส่ต้ัรีแนวโน�ม ทิ่ศท่างกิารีท่ำา M&A ปีรีะเดี็นส่ำาคญัที่�ตั�องพิจารีณ์า จดัีโดีย
ศน้ย�ส่่งเส่ริีมกิารีพฒันาความร้ี� ตัลาดีท่น้ ตัลาดีหุ้ลกัิท่รัีพย�แหุ้่งปีรีะเท่ศไท่ย

3. Transfer Pricing: Tax risk and controversy for companies operating in 
Thailand จดัีโดีย EY Thailand

1. หุ้ลกัิส่ต้ัรีเตัรีียมความพรี� อมส่้่ตัลาดีท่น้ (IPO Focus) จดัีโดียตัลาดีหุ้ลกัิท่รัีพย�
แหุ้่งปีรีะเท่ศไท่ย

1. ส่มัมนาจบัชีีพจรีเศรีษฐกิิจ ส่่องท่างรีอดีอส่งัหุ้าฯไท่ยหุ้ลงัโควิดี จดัีโดีย
ธุ์นาคารีเกีิยรีตัินาคินภทั่รี

2. ส่มัมนาGet Ready for IPO – Construction & Real-Estate industry จดัี
โดียบริีษัท่ แมงโกิ�  คอนซลัแตันท่� จำากิดัี และตัลาดีหุ้ลกัิท่รัีพย�แหุ้่งปีรีะเท่ศไท่ย

2. ส่มัมนาGet Ready for IPO – Construction & Real-Estate industry จดัี
โดียบริีษัท่ แมงโกิ�  คอนซลัแตันท่� จำากิดัี และตัลาดีหุ้ลกัิท่รัีพย�แหุ้่งปีรีะเท่ศไท่ย

2. อบรีมหุ้ลกัิส่ต้ัรี The Next Real ผู้้�นำานกัิพฒันาอส่งัหุ้าฯ ร่้ีน 9 จดัีโดีย  
The Next Real

3. ส่มัมนาเปิีดีมม้มองเศรีษฐกิิจโลกิ วิเครีาะหุ้�เศรีษฐกิิจไท่ย เจาะลก้ิตัลาดี 
อส่งัหุ้าฯ ปีี 2564 จดัีโดียธุ์นาคารีเกีิยรีตัินาคินภทั่รี

3. ส่มัมนาเปิีดีมม้มองเศรีษฐกิิจโลกิ วิเครีาะหุ้�เศรีษฐกิิจไท่ย เจาะลก้ิตัลาดี 
อส่งัหุ้าฯ ปีี 2564 จดัีโดียธุ์นาคารีเกีิยรีตัินาคินภทั่รี

3. ส่มัมนาGet Ready for IPO – Construction & Real-Estate industry จดัี
โดียบริีษัท่ แมงโกิ�  คอนซลัแตันท่� จำากิดัี และตัลาดีหุ้ลกัิท่รัีพย�แหุ้่งปีรีะเท่ศไท่ย

4. ส่มัมนาวิเครีาะหุ้�ส่ถืานกิารีณ์�อส่งัหุ้าฯ ไตัรีมาส่ 1 ปีี 2564 จดัีโดีย AREA
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3) การประเมินผูลการปฏิบัติิงานข้องคณะ
กรรมการ 
 บริีษัท่มีนโยบายจดัีใหุ้�คณ์ะกิรีรีมกิารีบริีษัท่มีกิารีปีรีะเมิน

ผู้ล กิารีปีฏิิบตัังิานอยา่งน�อยปีีละ 1 ครัี �ง เป็ีนปีรีะจำาท่ก้ิปีี เพื�อชีว่ย

ใหุ้� คณ์ะกิรีรีมกิารีไดี�มีกิารีพิจารีณ์าท่บท่วนผู้ลงาน ปีรีะเดีน็และ

อป้ีส่รีรีค ตัา่ง ๆ ในรีะหุ้วา่งปีีที่�ผู้่านมา และเพิ�มปีรีะส่ิท่ธิุ์ผู้ลกิารี

ท่ำางานขึ้อง คณ์ะกิรีรีมกิารีตัามหุ้ลกัิกิารีกิารีกิำากิบัดีแ้ลกิิจกิารีที่�ดีี 

ท่ั �งนี � ในปีี 2564 บริีษัท่มีกิารีปีรัีบปีร้ีงหุ้ลกัิเกิณ์ฑ์�กิารีปีรีะเมินผู้ล

กิารีปีฏิิบตััิงานขึ้องคณ์ะกิรีรีมกิารีเพิ�มเตัิม เพื�อใหุ้�ส่อดีคล�องกิบั  

หุ้ลักิปีฏิิบัตัิตัามหุ้ลักิกิารีกิารีกิำากิับดี้แลกิิจกิารีที่� ดีี ที่�ท่าง 

กิ.ล.ตั.กิำาหุ้นดี เลขึ้าน้กิารีบริีษัท่ จะนำาส่่งแบบปีรีะเมินผู้ลกิารี

ปีฏิิบตัังิาน ขึ้องคณ์ะกิรีรีมกิารี ส่ง่ใหุ้�คณ์ะกิรีรีมกิารีท่ก้ิคนปีรีะเมิน

ผู้ลกิารีปีฏิิบตัังิาน ปีรีะจำาปีีท่ั �งแบบคณ์ะและรีายบค้คล ซ้�งภายหุ้ลงัที่�

กิรีรีมกิารีแตัล่ะคน ปีรีะเมินเส่ร็ีจเรีียบรี�อยแล�ว จะนำาส่ง่แบบปีรีะเมิน

กิลบัมายงัเลขึ้านก้ิารี บริีษัท่ เพื�อรีวบรีวมผู้ลคะแนนกิารีปีรีะเมินขึ้อง

กิรีรีมกิารีแตัล่ะคน และ ส่ร้ีปีผู้ลวเิครีาะหุ้�กิารีปีรีะเมินกิารีปีฏิิบตัังิาน

ขึ้องคณ์ะกิรีรีมกิารีบริีษัท่ปีี 2564  ท่ั �งนี � 

 เกิณ์ฑ์�กิารีปีรีะเมินผู้ลจะคิดีเป็ีนรี�อยละจากิคะแนนเต็ัม ใน

แตัล่ะขึ้�อ โดียหุ้ากิคะแนนมากิกิวา่รี�อยละ 85 = ดีีมากิ ชีว่งรี�อยละ 

75 - 85 = ดีี ชีว่งรี�อยละ 65 - 75 = คอ่นขึ้�างดีี ชีว่งรี�อยละ 50 - 65 

= พอใชี� และตัำ�ากิวา่รี�อยละ 50 = ควรีปีรัีบปีร้ีง กิารีปีรีะเมินผู้ลกิารี

ปีฏิิบตัังิานขึ้องคณ์ะกิรีรีมกิารีบริีษัท่ จดัีท่ำา เป็ีน 3 ลกัิษณ์ะ ดีงันี � 

 • กิารีปีรีะเมินผู้ลกิารีปีฏิิบตััิงานขึ้องคณ์ะกิรีรีมกิารีท่ั �ง

คณ์ะ โดียปีรีะเมนิในดี�านตัา่ง ๆ คือ (1) โครีงส่รี� างและคณ้์ส่มบตััิ

ขึ้อง คณ์ะกิรีรีมกิารี (2) บท่บาท่ หุ้น�าที่� และความรัีบผิู้ดีชีอบขึ้อง 

คณ์ะกิรีรีมกิารี (3) กิารีปีรีะชีม้คณ์ะกิรีรีมกิารี (4) กิารีท่ำาหุ้น�าที่�ขึ้อง

กิรีรีมกิารี (5) ความส่มัพนัธุ์�กิบัฝ่ายจดัีกิารี (6) กิารีพฒันาตันเองขึ้อง 

กิรีรีมกิารีและกิารีพฒันาผู้้�บริีหุ้ารี

 โดียคา่เฉลี�ยขึ้องกิารีปีรีะเมินผู้ลกิารีปีฏิิบตัังิานขึ้องคณ์ะ

กิรีรีมกิารีท่ั �งคณ์ะส่ำาหุ้รัีบปีี 2564 เท่า่กิบั 98% 

 • กิารีปีรีะเมินผู้ลกิารีปีฏิิบัตัิงานขึ้องคณ์ะกิรีรีมกิารี

ชีด้ีย่อยแบบรีายคณ์ะ ซ้�งปีรีะกิอบไปีดี�วยคณ์ะกิรีรีมกิารีชีด้ีย่อย  

3 ยอ่ย คือ คณ์ะกิรีรีมกิารีตัรีวจส่อบ คณ์ะกิรีรีมกิารีบริีหุ้ารีและคณ์ะ

กิรีรีมกิารีส่รีรีหุ้าและพิจารีณ์าผู้ลตัอบแท่น โดียปีรีะเมินในดี�านตัา่ง ๆ  

คือ (1) โครีงส่รี�างและคณ้์ส่มบตััขิึ้องคณ์ะกิรีรีมกิารี ท่ำาใหุ้�กิารีท่ำางาน

ขึ้องคณ์ะกิรีรีมกิารีมีปีรีะส่ทิ่ธิุ์ภาพ (2) กิารีปีรีะชีม้คณ์ะกิรีรีมกิารีชีด้ี

ยอ่ยไดี�ดีำาเนินกิารี เพื�อใหุ้�คณ์ะกิรีรีมกิารีปีฎิบตััหิุ้น�าที่�ในกิารีปีรีะชีม้

ไดี�อยา่งมีปีรีะส่ทิ่ธิุ์ภาพ (3) บท่บาท่หุ้น�าที่� และความรัีบผิู้ดีชีอบขึ้อง

คณ์ะกิรีรีมกิารีชีด้ียอ่ย ไดี�ใหุ้�ความส่ำาคญัใชี� เวลาในกิารีพิจารีณ์า 

ท่บท่วนและปีฎิบตััติัามในเรืี�องตัอ่ไปีนี �อยา่งเพียงพอ 

 โดียคา่เฉลี�ยขึ้องกิารีปีรีะเมินผู้ลกิารีปีฏิิบตัังิานขึ้องคณ์ะ

กิรีรีมกิารีชีด้ียอ่ยแบบรีายคณ์ะ ปีี 2564 

คณ์ะกิรีรีมกิารีตัรีวจส่อบ เท่า่กิบั 97%

คณ์ะกิรีรีมกิารีบริีหุ้ารี เท่า่กิบั 97% 

คณ์ะกิรีรีมกิารีส่รีรีหุ้าและพิจารีณ์าผู้ลตัอบแท่น เท่า่กิบั 98%

 • กิารีปีรีะเมินผู้ลกิารีปีฏิิบตัังิานขึ้องคณ์ะกิรีรีมกิารีและ

คณ์ะกิรีรีมกิารีชีด้ีย่อยรีายบค้คล โดียปีรีะเมินในดี�านตัา่ง ๆ คือ  

(1) โครีงส่รี� างและคณ้์ส่มบตััิขึ้องคณ์ะกิรีรีมกิารี (2) กิารีปีรีะชีม้

ขึ้องคณ์ะกิรีรีมกิารี (3) บท่บาท่ หุ้น�าที่� และความรัีบผิู้ดีชีอบขึ้อง

คณ์ะกิรีรีมกิารี 

โดียคา่เฉลี�ยขึ้องกิารีปีรีะเมินผู้ลกิารีปีฏิิบตัังิานขึ้องคณ์ะกิรีรีมกิารี

รีายคณ์ะกิรีรีมกิารีและคณ์ะกิรีรีมกิารีชีด้ียอ่ยรีายบค้คล ส่ำาหุ้รัีบปีี 

2564 เท่า่กิบั 96% 

 อน้�ง ผู้ลกิารีปีรีะเมินผู้ลกิารีปีฎิบตัังิานขึ้องคณ์ะกิรีรีมกิารี

บริีษัท่ ปีี 2564 จะมีกิารีรัีบรีองผู้ลในกิารีปีรีะชีม้คณ์ะกิรีรีมกิารีบริีษัท่ 

ครัี �งที่� 3/2565 วนัที่� 12 พฤษภาคม 2565
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8.1.2 การเข้า้ร่วมประชุื่มคณะกรรมการและการ
จ่ายค่าติอบแทนการประชืุ่มข้องคณะกรรมการ
บริษััท
1. คณ์ะกิรีรีมกิารีบริีษัท่ฯ จะจัดีใหุ้� มีกิารีปีรีะชี้มอย่างน� อย  

6 ครัี �งตั่อปีี 

2. กิารีปีรีะชี้มคณ์ะกิรีรีมกิารีบริีษัท่ฯ ตัามปีกิติัใหุ้�จัดีขึ้้ �นอย่าง

น� อย 3 เดืีอนตั่อครัี �งใหุ้�ปีรีะธุ์านกิรีรีมกิารีเป็ีนผู้้� เรีียกิปีรีะชี้ม

คณ์ะกิรีรีมกิารีบริีษัท่ฯ หุ้รืีอในกิรีณี์จำาเป็ีน ถื� ากิรีรีมกิารีตัั �งแตั ่

2 คนขึ้้ �นไปี อาจรี� องขึ้อใหุ้� ปีรีะธุ์านกิรีรีมกิารีเรีียกิปีรีะชี้ม

กิรีรีมกิารี ใหุ้� ปีรีะธุ์านกิรีรีมกิารีกิำาหุ้นดีวันปีรีะชี้มภายใน  

14 วนั นับแตั่วนัที่�ไดี� รัีบกิารีรี� องขึ้อ ในกิรีณี์ที่�ปีรีะธุ์านกิรีรีมกิารี

ไม่ส่ามารีถืปีฏิิบัตัิหุ้น� าที่�ไดี�  ใหุ้� กิรีรีมกิารีคนใดีคนหุ้น้�งเป็ีน 

ผู้้� เรีียกิปีรีะชี้มคณ์ะกิรีรีมกิารี

3. ใหุ้� ปีรีะธุ์านกิรีรีมกิารี หุ้รืีอบ้คคลที่�ไดี� รัีบมอบหุ้มายจากิ

ปีรีะธุ์านกิรีรีมกิารีเป็ีนผู้้� กิำาหุ้นดีวัน เวลาและส่ถืานที่� ใน

กิารีปีรีะชี้มคณ์ะกิรีรีมกิารีบริี ษัท่ฯ ซ้� งส่ถืานที่� ที่� ปีรีะชี้ม

นั �นอาจกิำาหุ้นดีเ ป็ีนอย่าง อื�นนอกิเหุ้นือไปีจากิท่� อง ที่� อัน

เป็ีนที่�ตัั �งส่ำานักิงานใหุ้ญ่ขึ้องบริีษัท่ฯ หุ้รืีอจังหุ้วัดีใกิล� เคียง

ก็ิไดี�  หุ้ากิปีรีะธุ์านกิรีรีมกิารีหุ้รืีอบ้คคลที่� ไดี� รัีบมอบหุ้มาย

จากิปีรีะธุ์านกิรีรีมกิารี มิไดี� กิำาหุ้นดีส่ถืานที่� ๆ ปีรีะชี้มใหุ้� ใชี�

ส่ถืานที่�ตัั �งส่ำานักิงานใหุ้ญ่ขึ้องบริีษัท่ฯ เป็ีนส่ถืานที่�ปีรีะชี้ม 

หุ้รืีอปีรีะธุ์านกิรีรีมกิารีบริีษัท่ฯ จะกิำาหุ้นดีใหุ้� จัดีกิารีปีรีะชี้ม

ผู้่านส่ื�ออิเล็กิท่รีอนิกิส่� ก็ิไดี�  โดียกิารีจัดีกิารีปีรีะชี้มผู้่านส่ื�อ

อิเล็กิท่รีอนิกิส่�จะตั�องเป็ีนไปีตัามหุ้ลักิเกิณ์ฑ์�และวิธีุ์กิารีตัาม

ที่�กิฎหุ้มายกิำาหุ้นดี

4. ในกิารีเรีียกิปีรีะชี้มคณ์ะกิรีรีมกิารีบริีษัท่ฯ ใหุ้� ปีรีะธุ์าน

กิรีรีมกิารี หุ้รืีอผู้้� ซ้�งไดี� รัีบมอบหุ้มายส่่งหุ้นังส่ือนัดีปีรีะชี้มโดีย

ท่างไปีรีษณี์ย�ลงท่ะเบียน หุ้รืีอท่างจดีหุ้มายอิเล็กิท่รีอนิกิส่� 

หุ้รืีอส่่งมอบใหุ้�แก่ิกิรีรีมกิารีโดียตัรีง โดียรีะบ้วนั เวลา ส่ถืานที่� 

และกิิจกิารีที่�จะปีรีะชีม้ไปียงักิรีรีมกิารี ไม่น�อยกิว่า 7 วนัก่ิอนวนั

ปีรีะชีม้ เว�นแตั่กิรีณี์จำาเป็ีนรีีบดี่วน เพื�อรัีกิษาส่ิท่ธิุ์หุ้รืีอปีรีะโยชีน�

ขึ้องบริีษัท่ฯ จะแจ� งกิารีนัดีปีรีะชี้มโดียวิธีุ์อื�น หุ้รืีอกิำาหุ้นดีวัน

ปีรีะชี้มใหุ้� เร็ีวกิว่านั �นก็ิไดี�  ท่ั �งนี � หุ้ากิกิารีปีรีะชี้มในครีาวนั �น

เป็ีนกิารีปีรีะชี้มผู้่านส่ื�ออิเล็กิท่รีอนิกิส่� บริีษัท่ฯ ส่ามารีถืจัดีส่่ง

หุ้นังสื่อเชิีญปีรีะชี้มโดียจดีหุ้มายอิเล็กิท่รีอนิกิส่�ก็ิไดี�

5. มีกิารีจัดีปีรีะชี้มเฉพาะกิรีรีมกิารีที่�ไม่เป็ีนผู้้� บริีหุ้ารีดี� วย

กิันเองอย่างน�อยปีีละ 1 ครัี �ง

6. กิรีรีมกิารีแตั่ละคนจะตั�องเขึ้�าร่ีวมปีรีะชี้มไม่น�อยกิว่ารี� อยละ 

75 ขึ้องจำานวนกิารีปีรีะชี้มคณ์ะกิรีรีมกิารีท่ั �งหุ้มดีที่�จัดีขึ้้ �นใน

ปีีนั �น ๆ

7. ในกิรีณี์ที่�ผู้้� ดีำารีงตัำาแหุ้น่งปีรีะธุ์านกิรีรีมกิารีไม่ใชี่กิรีรีมกิารี

อิส่รีะ คณ์ะกิรีรีมกิารีจะแตั่งตัั �งกิรีรีมกิารีอิส่รีะหุ้น้�งท่่านเพื�อ

ร่ีวมพิจารีณ์ากิำาหุ้นดีวารีะปีรีะชี้มคณ์ะกิรีรีมกิารี เพื�อใหุ้� เป็ีน

ไปีตัามหุ้ลกัิกิารีกิำากิับดี้แลกิิจกิารีที่�ดีีส่ำาหุ้รัีบบริีษัท่จดีท่ะเบียน

องค์ประชืุ่มข้องคณะกรรมการบริษััทฯ
1. กิารีปีรีะชีม้คณ์ะกิรีรีมกิารีบริีษัท่ฯ ตั�องมีกิรีรีมกิารีมาปีรีะชีม้ไม่

น�อยกิว่ากิ้�งหุ้น้�งขึ้องจำานวนกิรีรีมกิารีท่ั �งหุ้มดีจ้งเป็ีนองค�ปีรีะชี้ม 

ในกิรีณี์ที่�ปีรีะธุ์านกิรีรีมกิารีไม่อย้่ในที่�ปีรีะชี้ม หุ้รืีอไม่ส่ามารีถื

ปีฏิิบัตัิหุ้น� าที่�ไดี�  ถื� ามีรีองปีรีะธุ์านกิรีรีมกิารีใหุ้� รีองปีรีะธุ์าน

กิรีรีมกิารีเป็ีนปีรีะธุ์านที่�ปีรีะชี้ม ถื� าไม่มีรีองปีรีะธุ์านกิรีรีมกิารี 

หุ้รืีอมีแตั่ไม่ส่ามารีถืปีฏิิบัตัิหุ้น� าที่�ไดี� ใหุ้�กิรีรีมกิารีซ้�งมาปีรีะชี้ม

เลือกิกิรีรีมกิารีคนหุ้น้�งเป็ีนปีรีะธุ์านที่�ปีรีะชี้ม

2.กิารีวินิจฉัยชีี �ขึ้าดีขึ้องที่�ปีรีะชี้มคณ์ะกิรีรีมกิารีบริีษัท่ฯ ใหุ้�

ถืือเส่ียงขึ้� างมากิ โดียกิรีรีมกิารีคนหุ้น้�งมีหุ้น้�งเส่ียงในกิารีลง

คะแนน เว�นแตั่กิรีรีมกิารีซ้�งมีส่่วนไดี� เส่ียในเรืี�องใดีจะไม่มีส่ิท่ธิุ์

เขึ้� าร่ีวมปีรีะชี้มและไม่มีส่ิท่ธิุ์ออกิเส่ียงลงคะแนนในเรืี�องนั �น  

ถื� าคะแนนเส่ียงเท่่ากิันใหุ้�ปีรีะธุ์านในที่�ปีรีะชี้มออกิเส่ียงเพิ�มขึ้้ �น

อีกิหุ้น้�งเส่ียงเป็ีนเส่ียงชีี �ขึ้าดี
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การเข้้าร่วมประชืุ่มคณะกรรมการ 

 รีายละเอียดีกิารีเขึ้�าปีรีะชีม้คณ์ะกิรีรีมกิารีบริีษัท่ ในงวดีปีีส่ิ �นส่ด้ีวนัที่� 31 ธุ์นัวาคม 2564 เป็ีนดีงันี �

จำานวนค่าติอบแทนรวมข้องกรรมการและผูู้บริหาร
1) ค่าติอบแทนกรรมการ
ค่าติอบแทนท่�เป็นติัวเงิน
 ที่�ปีรีะชีม้วสิ่ามญัผู้้�ถืือหุ้้�น ครัี �งที่� 1/2564 เมื�อวนัที่� 2 มิถืน้ายน 2564 ไดี�อนม้ตััคิา่ตัอบแท่นขึ้องคณ์ะกิรีรีมกิารีบริีษัท่ และคณ์ะกิรีรีมกิารี

ชีด้ียอ่ยโดียมีรีายละเอียดี ดีงันี �จำานวนคา่ตัอบแท่นรีวมขึ้องกิรีรีมกิารีและผู้้�บริีหุ้ารี

 โดียกิรีรีมกิารีที่�เป็ีนพนกัิงานขึ้องบริีษัท่ฯ จะไมไ่ดี�รัีบเบี �ยปีรีะชีม้ส่ำาหุ้รัีบกิารีปีรีะชีม้คณ์ะกิรีรีมกิารีชีด้ียอ่ย 

ชื่่�อ - นามสกุลลำาดำับ

1 

2

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10

11 

การเข้้าประชืุ่มคณะกรรมการบริษััท

นายส่เ้มธุ์ เตัชีะไกิรีศรีี

นายชีม้พล พรีปีรีะภา

นางส่าวพีรีชีา ศิริีโส่ภณ์า

นายปีรีะส่พศกัิดีิ� ศิริีโส่ภณ์า

นายอรีรีถืกิฤชี วิส่ท้่ธิุ์พนัธุ์�

นายส่ท้่ธิุ์ชียั พน้ลาภท่วี

นายนนัท่พล พงษ�ไพบล้ย�

นายปัีญญา จรีรียาร่้ีงโรีจน�

นายพิส่ิฐ ปัีญจคณ้์าภรีณ์�

นายวิฑ์ร้ี งามบญ้อนนัตั�

นายมงคล พฤกิษ�วฒันา

7

6 

7 

7 

7 

7 

6 

7 

7 

6

6

7

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7

จำานวนครั�งท่�เข้้าประชืุ่ม จำานวนครั�งท่�ม่สิทธิเข้้าประชืุ่ม

เบ่�ยประชืุ่ม (บาท/คน/ครั�ง)

ประธานกรรมการ กรรมการ
คณ์ะกิรีรีมกิารีบริีษัท่

คณ์ะกิรีรีมกิารีตัรีวจส่อบ

คณ์ะกิรีรีมกิารีส่รีรีหุ้าและพิจารีณ์าผู้ลตัอบแท่น

คณ์ะกิรีรีมกิารีบริีหุ้ารี

20,000

15,000

15,000

15,000

10,000

10,000

10,000

10,000
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 ท่ั �งนี � รีายละเอียดีคา่ตัอบแท่นที่�กิรีรีมกิารีไดี�รัีบในงวดีปีีส่ิ �นส่ด้ีวนัที่� 31 ธุ์นัวาคม 2564 เป็ีนดีงันี �

หมายเหตุุ: 1. ที่�ปีรีะชี้มคณ์ะกิรีรีรีมกิารีบริีษัท่ ครัี �งที่� 3/2564 เมื�อวันที่� 26 เมษายน 2564 มีมตัิงดีรัีบเบี �ยปีรีะชี้มส่ำาหุ้รัีบกิารีปีรีะชี้มครัี �งดีังกิล่าวเนื�องจากิเป็ีนกิารีปีรีะชี้มนัดีพิเศษเพื�อเปีลี�ยนวันปีรีะชี้มและส่ถืานที่�ปีรีะชี้ม 

 ผู้้� ถืือหุ้้� นส่ามัญปีรีะจำาปีี 2564

ชื่่�อ - นามสกุลลำาดำับ

1 

2

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10

11 

ค่าติอบแทน (บาท) งวดำปีสิ�นสุดำวันท่� 31 ธันวาคม 2564

นายส่เ้มธุ์ เตัชีะไกิรีศรีี

นายชีม้พล พรีปีรีะภา

นางส่าวพีรีชีา ศิริีโส่ภณ์า

นายปีรีะส่พศกัิดีิ� ศิริีโส่ภณ์า

นายอรีรีถืกิฤชี วิส่ท้่ธิุ์พนัธุ์�

นายส่ท้่ธิุ์ชียั พน้ลาภท่วี

นายนนัท่พล พงษ�ไพบล้ย�

นายปัีญญา จรีรียาร่้ีงโรีจน�

นายพิส่ิฐ ปัีญจคณ้์าภรีณ์�

นายวิฑ์ร้ี งามบญ้อนนัตั�

นายมงคล พฤกิษ�วฒันา

รวม

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

60,000 

40,000 

40,000 

- 

140,000

120,000 

50,000 

60,000 

60,000 

115,000 

60,000 

100,000 

120,000 

100,000 

100,000 

60,000 

945,000

BOD(1) AC NRC EXCOM

รวม

 (บาท)

120,000

50,000

60,000

60,000

60,000

60,000

50,000

60,000

60,000

60,000

50,000

690,000

- 

- 

- 

- 

15,000 

- 

10,000 

- 

- 

- 

10,000 

35,000

- 

- 

- 

- 

40,000 

- 

40,000 

- 

- 

- 

- 

80,000

BOD หุ้มายถืง้ คณ์ะกิรีรีมกิารีบริีษัท่

AC หุ้มายถืง้ คณ์ะกิรีรีมกิารีตัรีวจส่อบ

NRC หุ้มายถืง้ คณ์ะกิรีรีมกิารีส่รีรีหุ้าและพจิารีณ์าผู้ลตัอบแท่น

EXCOM หุ้มายถืง้ คณ์ะกิรีรีมกิารีบริีหุ้ารี

ค่าติอบแทนท่�ไม่ใชื่่ติัวเงิน        - ไมมี่ -

งวดำปีสิ�นสุดำ 
วันท่� 31 ธันวาคม 2564

จำานวน (คน)

ค่าตัอบแท่น (บาท่)

6

23,018,810

หมายเหตุุ: ไม่รีวมผู้้� จัดีกิารีแผู้นกิบัญชีีอาว้โส่

ค่าติอบแทนท่�ไม่ใชื่่ติัวเงิน
      ณ์ วนัที่� 31 ธุ์นัวาคม 2564 บริีษัท่ฯ มีรีถืปีรีะจำาตัำาแหุ้นง่ใหุ้�แก่ิผู้้�บริีหุ้ารีจำานวน 3 คนั 

2) ค่าติอบแทนผูู้บริหาร
ค่าติอบแทนท่�เป็นติัวเงิน
      คา่ตัอบแท่นผู้้�บริีหุ้ารีขึ้องบริีษัท่ฯ ปีรีะกิอบดี�วย เงินเดืีอนและโบนสั่ โดียส่ามารีถืส่ร้ีปีไดี�ดีงันี �
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8.1.3 การติิดำติามให้ม่การปฏิบัติิติามนโยบาย
และแนวปฏิบัติิในการกำากับดำูแลกิจการ
(1) การป้องกันความข้ัดำแย้งทางผูลประโยชื่น์
 บริีษัท่ พีซแอนดี�ลฟีวิ�ง จำากิดัี (“บริีษัท่ฯ”) มีความม้ง่มั�นที่�

จะปีรีะกิอบธุ์ร้ีกิิจดี�วยความซื�อส่ตััย�ส่จ้ริีตั โปีร่ีงใส่ และตัรีวจส่อบไดี� 

ซ้�งเป็ีนหุ้ลกัิกิารีกิารีกิำากิบัดีแ้ลกิิจกิารีที่�ดีี โดียบริีษัท่ฯ มีกิารีกิำาหุ้นดี

นโยบายใหุ้�กิรีรีมกิารี ผู้้�บริีหุ้ารี และพนกัิงานพง้หุ้ลีกิเลี�ยงกิารีกิรีะท่ำา

กิารีใดี ๆ  อนัอาจเป็ีนกิารีขึ้ดัีตัอ่ผู้ลปีรีะโยชีน�ขึ้องบริีษัท่ฯ ซ้�งอาจเกิิดี

จากิ กิารีตัดิีตัอ่กิบัผู้้� เกีิ�ยวขึ้�องท่างกิารีค�าขึ้องบริีษัท่ฯ กิารีใชี�โอกิาส่

หุ้รืีอขึ้�อมล้ภายในขึ้องบริีษัท่ฯ แส่วงหุ้าผู้ลปีรีะโยชีน�ส่ว่นตัน กิารีท่ำา

รีายกิารีกิบับริีษัท่ฯ กิารีท่ำาธุ์ร้ีกิิจที่�แขึ้ง่กิบับริีษัท่ฯ เป็ีนตั�น 

 ในกิรีณี์ที่�จำาเป็ีนไมส่่ามารีถืหุ้ลกีิเลี�ยงไดี�ตั�องท่ำารีายกิารีนั �น 

บริีษัท่ฯ จะดีแ้ลใหุ้�ท่ำารีายกิารีนั �น ๆ  ดี�วยความโปีร่ีงใส่ เที่�ยงธุ์รีรีม โดีย

คำานง้ถืง้ปีรีะโยชีน�ส่ง้ส่ด้ีขึ้องบริีษัท่ฯ และเป็ีนธุ์รีรีมตัอ่ผู้้� เกีิ�ยวขึ้�อง 

 กิรีณี์พบวา่มีกิารีกิรีะท่ำาที่�เขึ้�าขึ้า่ยขึ้ดัีแย�งท่างผู้ลปีรีะโยชีน�

ขึ้องบริีษัท่ฯ ส่ามารีถืรีายงานหุ้รืีอแจ�งเบาะแส่ และขึ้�อรี�องเรีียนไดี�

ผู้า่นชีอ่งท่างที่�บริีษัท่ฯ กิำาหุ้นดีไว�ในนโยบายกิารีแจ�งเบาะแส่กิารี 

กิรีะท่ำาผิู้ดีและกิารีท่จ้ริีตั 

การป้องกนัไมใ่หเ้กดิำปญัหาความขั้ดำแยง้ทางผูล
ประโยชื่น์ 
บริีษัท่ฯ กิำาหุ้นดีแนวปีฏิิบตััเิพื�อปี�องกินัไมใ่หุ้�เกิิดีปัีญหุ้าความขึ้ดัีแย�ง

ท่างผู้ลปีรีะโยชีน� ไว�ดีงันี � 

1. กิรีรีมกิารีตั�องไมป่ีรีะกิอบธุ์ร้ีกิิจแขึ้ง่ขึ้นักิบับริีษัท่ฯ เว�นแตัก่ิรีณี์

ที่�ปีรีะกิอบธุ์้รีกิิจแขึ้่งขึ้นักิบับริีษัท่ฯ ก่ิอนไดี� รัีบกิารีแตั่งตัั �งและไดี�

รีายงานใหุ้�ที่�ปีรีะชีม้ผู้้� ถืือหุ้้�นท่รีาบและไดี� รัีบความเหุ้็นชีอบจากิที่�

ปีรีะชีม้ผู้้� ถืือหุ้้�นแล�ว 

2. กิรีรีมกิารีและผู้้�บริีหุ้ารีหุ้ลีกิเลี�ยงกิารีถืือหุ้้�น กิารีเป็ีนกิรีรีมกิารี 

บริีษัท่ฯ ผู้้�บริีหุ้ารี หุ้รืีอที่�ปีร้ีกิษา ในกิิจกิารีที่�ปีรีะกิอบธุ์ร้ีกิิจ ลกัิษณ์ะ

เดีียวกินักิบับริีษัท่หุ้รืีอกิิจกิารีที่�เป็ีนค้แ่ขึ้ง่ท่างกิารีค�า ท่ั �งนี � ส่ามารีถื

ถืือหุ้้�น เป็ีนกิรีรีมกิารีบริีษัท่ฯ ผู้้�บริีหุ้ารี หุ้รืีอที่�ปีร้ีกิษาในองค�กิรีอื�นไดี� 

หุ้ากิกิารีถืือหุ้้�นหุ้รืีอกิารีดีำารีงตัำาแหุ้นง่ รีวมถืง้กิารีปีฏิิบตััหิุ้น�าที่�นั �นไม่

ขึ้ดัีตัอ่ผู้ลปีรีะโยชีน�ขึ้องบริีษัท่ฯ  

3. กิรีรีมกิารีและผู้้�บริีหุ้ารีพง้หุ้ลกีิเลี�ยงกิารีท่ำารีายกิารีเกีิ�ยวโยงกิบั

ตันเองและ/หุ้รืีอผู้้� ที่�เกีิ�ยวขึ้�องที่�อาจก่ิอใหุ้�เกิิดีความขึ้ดัีแย�งท่างผู้ล

ปีรีะโยชีน�กิบับริีษัท่ฯ และไมก่ิรีะท่ำากิารีในลกัิษณ์ะใดีๆ อนัเป็ีนกิารี

ขึ้ดัีตัอ่ผู้ลปีรีะโยชีน�ขึ้องบริีษัท่ฯ หุ้รืีอเป็ีนกิารีแส่วงหุ้าผู้ลปีรีะโยชีน�

ส่ว่นตัน และ/หุ้รืีอผู้้�ที่�เกีิ�ยวขึ้�อง 

4. กิรีรีมกิารี ผู้้�บริีหุ้ารี พนกัิงาน ตัลอดีจนผู้้�ที่�เกีิ�ยวขึ้�องท่ก้ิคน ตั�องไม่

นำาขึ้�อมล้ ความลบั และท่รัีพย�ส่นิขึ้องบริีษัท่ฯ ไปีใชี�เพื�อเอื �อปีรีะโยชีน�

ใหุ้�กิบัตันเองหุ้รืีอผู้้� อื�น รีวมถืง้กิารีท่ำาธุ์ร้ีกิิจที่�แขึ้ง่กิบับริีษัท่ฯ หุ้รืีอท่ำา

ธุ์ร้ีกิิจที่�เกีิ�ยวเนื�อง 

5. กิรีรีมกิารี และผู้้�บริีหุ้ารี ตั�องงดีออกิเส่ยีงและไมเ่ขึ้�าร่ีวมปีรีะชีม้ใน

รีะหุ้วา่งกิารีพิจารีณ์ารีายกิารีที่�เกีิ�ยวขึ้�องกิบัตันเอง ที่�อาจก่ิอใหุ้�เกิิดี

ความขึ้ดัีแย�งท่างผู้ลปีรีะโยชีน�กิบับริีษัท่ฯ 

6. กิรีรีมกิารี และผู้้�บริีหุ้ารี ตั�องเปิีดีเผู้ย และนำาส่ง่ขึ้�อมล้ส่ว่นไดี�ส่ว่น

เส่ยีขึ้องตันและผู้้�เกีิ�ยวขึ้�องตัอ่คณ์ะกิรีรีมกิารีบริีษัท่ฯ เพื�อรีายงานใหุ้�

ท่รีาบถืง้ความส่มัพนัธุ์� ปีรีะเภท่ ธุ์ร้ีกิรีรีม ที่�มีลกัิษณ์ะ หุ้รืีอ เขึ้�าขึ้า่ย

ในกิารีเกิิดีความขึ้ดัีแย�งท่างผู้ลปีรีะโยชีน�ในท่นัที่ที่�มีกิารีท่ำารีายกิารี

นั �น ๆ โดียกิำาหุ้นดีใหุ้�รีายงานตัอ่เลขึ้านก้ิารีบริีษัท่ฯ และ เลขึ้านก้ิารี 

บริีษัท่ฯ มีหุ้น�าที่�ในกิารีตัรีวจส่อบและรีายงานใหุ้�คณ์ะกิรีรีมกิารีตัรีวจ

ส่อบรัีบท่รีาบท่ก้ิส่ิ �นปีี

7. รีายกิารีรีะหุ้วา่งกินัที่�อาจก่ิอใหุ้�เกิิดีความขึ้ดัีแย�งท่างผู้ลปีรีะโยชีน�

ในอนาคตันั �น ใหุ้�คณ์ะกิรีรีมกิารีบริีษัท่ฯ ปีฏิิบตััติัามกิฎหุ้มายวา่ดี�วย

หุ้ลกัิท่รัีพย�และตัลาดีหุ้ลกัิท่รัีพย� และ/หุ้รืีอ ขึ้�อบงัคบัอื�น ๆ เพิ�มเตัมิ

ที่�เกีิ�ยวขึ้�อง ตัามกิฎเกิณ์ฑ์�เกีิ�ยวกิบักิารีเปิีดีเผู้ยขึ้�อมล้กิารีท่ำารีายกิารี

เกีิ�ยวโยงกินั และกิารีไดี�มาหุ้รืีอจำาหุ้นา่ยไปีซ้�งท่รัีพย�ส่นิขึ้องบริีษัท่ฯ 

8. กิารีพิจารีณ์าเรืี�องความขึ้ดัีแย�งท่างผู้ลปีรีะโยชีน� และกิารีท่ำา

รีายกิารีที่�อาจมีกิารีขึ้ดัีแย�งท่างผู้ลปีรีะโยชีน�จะตั�องมีกิรีรีมกิารีอิส่รีะ

ร่ีวมปีรีะชีม้และผู้า่นกิารีพิจารีณ์าใหุ้�ความเหุ้็นชีอบจากิจากิคณ์ะ

กิรีรีมกิารีอิส่รีะท่ก้ิครัี �ง 

9. กิารีกิ้� ยืมเงินจากิบค้คลที่�อาจมีความขึ้ดัีแย�งจะเกิิดีขึ้้ �นตัามความ

จำาเป็ีนในกิารีดีำาเนินธุ์ร้ีกิิจ ซ้�งบริีษัท่ฯ จะใหุ้�มีกิารีจดัีท่ำาส่ญัญากิ้� ยืม

เงิน และกิำาหุ้นดีเงื�อนไขึ้ที่�ชีดัีเจน โดียคำานง้ถืง้ปีรีะโยชีน�ขึ้องบริีษัท่ฯ 

เป็ีนส่ำาคญั นอกิจากินี � บริีษัท่ฯ ไมมี่นโยบายใหุ้�เงินกิ้�ยืมและ/หุ้รืีอกิารี

คำ �าปีรีะกินัหุ้นี �ใดี ๆ กิบับค้คลที่�อาจมีความขึ้ดัีแย�ง

10. กิารีกิรีะท่ำาดีงัตัอ่ไปีนี �ซ้�งเป็ีนผู้ลใหุ้�กิรีรีมกิารีบริีษัท่ฯ ผู้้�บริีหุ้ารี 

หุ้รืีอผู้้� ที่�เกีิ�ยวขึ้�อง ไดี� รัีบปีรีะโยชีน�ท่างกิารีเงินอื�นนอกิเหุ้นือจากิที่�

พ้งไดี�ตัามปีกิตัิ หุ้รืีอเป็ีนเหุ้ตัใ้หุ้�บริีษัท่ฯ ไดี� รัีบความเส่ียหุ้าย ใหุ้�

ส่นันิษฐานวา่เป็ีนกิารีกิรีะท่ำาที่�ขึ้ดัีแย�งกิบัผู้ลปีรีะโยชีน�ขึ้องบริีษัท่ฯ 

อยา่งมีนยัส่ำาคญั ดีงันี � 

 (กิ) กิารีท่ำาธุ์ร้ีกิรีรีมรีะหุ้วา่งบริีษัท่ฯ กิบักิรีรีมกิารีบริีษัท่ฯ  

ผู้้�บริีหุ้ารี หุ้รืีอผู้้�ที่�เกีิ�ยวขึ้�อง โดียมิไดี�เป็ีนไปีตัามหุ้ลกัิเกิณ์ฑ์�ขึ้องกิารีท่ำา

รีายกิารีที่�เกีิ�ยวโยงกินั 

 (ขึ้) กิารีใชี�ขึ้�อมล้ขึ้องบริีษัท่ฯ ที่�ลว่งร้ี�มา เว�นแตัเ่ป็ีนขึ้�อมล้

ที่�เปิีดีเผู้ยตัอ่ส่าธุ์ารีณ์ชีนแล�ว 

 (ค) กิารีใชี�ท่รัีพย�ส่นิ หุ้รืีอโอกิาส่ท่างธุ์ร้ีกิิจขึ้องบริีษัท่ฯ ที่�

ฝ่าฝืนหุ้ลกัิเกิณ์ฑ์� หุ้รืีอหุ้ลกัิปีฏิิบตััทิ่ั�วไปีตัามที่�คณ์ะกิรีรีมกิารีกิำากิบั

ตัลาดีท่น้ และ/หุ้รืีอ คณ์ะกิรีรีมกิารี กิ.ล.ตั. ปีรีะกิาศ 

11. กิรีณี์ที่�เป็ีนรีายกิารีธุ์้รีกิรีรีมปีกิติับริีษัท่ฯ ส่ามารีถืท่ำาธุ์้รีกิรีรีม

กิบับค้คลที่�อาจมีความขึ้ดัีแย�งไดี�  หุ้ากิธุ์้รีกิรีรีมดีงักิลา่วนั �น มีขึ้�อ

ตักิลงท่างกิารีค�าที่�มีเงื�อนไขึ้กิารีค�าโดียท่ั�วไปี ในลกัิษณ์ะที่�วญิญูช้ีน 

พง้กิรีะท่ำากิบัค้ส่่ญัญาท่ั�วไปีในส่ถืานกิารีณ์�เดีียวกินั ดี�วยอำานาจตัอ่

รีองท่างกิารีค�าที่�ปีรีาศจากิอิท่ธิุ์พลในกิารีที่�ตันมีส่ถืานะเป็ีนกิรีรีม

กิารีบริีษัท่ฯ ผู้้�บริีหุ้ารี หุ้รืีอผู้้�ที่�เกีิ�ยวขึ้�อง โดียคำานง้ถืง้ปีรีะโยชีน�ขึ้อง 

บริีษัท่ฯ เป็ีนส่ำาคญั ซ้�งตั�องจดัีท่ำาส่ร้ีปีรีายกิารีดีงักิล่าวใหุ้�คณ์ะ
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กิรีรีมกิารีตัรีวจส่อบและคณ์ะกิรีรีมกิารีบริีษัท่ฯ รัีบท่รีาบ และใหุ้�

ความเหุ้น็ท่ก้ิไตัรีมาส่ที่�มีกิารีท่ำารีายกิารีดีงักิลา่ว 

12. กิรีณี์รีายกิารีธุ์้รีกิรีรีมอื�น ๆ นอกิเหุ้นือจากิรีายกิารีธุ์้รีกิรีรีม

ปีกิตัิกิำาหุ้นดีใหุ้�คณ์ะกิรีรีมกิารีตัรีวจส่อบเป็ีนผู้้� พิจารีณ์าและ

ใหุ้�ความเหุ้็นเกีิ�ยวกิับความจำาเป็ีนในกิารีเขึ้� าท่ำารีายกิารี และ

ความเหุ้มาะส่มดี�านรีาคาขึ้องรีายกิารีนั �น โดียพิจารีณ์าเงื�อนไขึ้

ตัา่ง ๆ ว่าเป็ีนไปีตัามลกัิษณ์ะกิารีค�าขึ้ายปีกิตัิท่ั�วไปี ซ้�งส่ามารีถื

เปีรีียบเที่ยบรีาคาที่�เกิิดีขึ้้ �นกิับบ้คคลภายนอกิ และเป็ีนไปีตัาม

รีาคาย้ตัิธุ์รีรีม มีความส่มเหุ้ตั้ส่มผู้ล ท่ั �งนี � กิารีเขึ้� าท่ำารีายกิารี

ธุ์้รีกิรีรีมอื�นๆ รีะหุ้ว่างบริีษัท่ฯ กิับบ้คคลที่�อาจมีความขึ้ัดีแย� ง

ท่างผู้ลปีรีะโยชีน� โดียเมื�อผู้่านกิารีพิจารีณ์าจากิคณ์ะกิรีรีมกิารี

ตัรีวจส่อบแล�ว จะตั�องไดี� รัีบอน้มตััิจากิที่�ปีรีะชี้มคณ์ะกิรีรีมกิารี 

บริีษัท่ฯ และ/หุ้รืีอ ที่�ปีรีะชีม้ผู้้� ถืือหุ้้�นตัอ่ไปี ซ้�งขึ้้ �นอย้ก่ิบัขึ้นาดีขึ้อง

รีายกิารี โดียนำาหุ้ลกัิเกิณ์ฑ์�ที่�กิำาหุ้นดีไว�ตัามปีรีะกิาศที่�เกีิ�ยวขึ้�อง

ขึ้องคณ์ะกิรีรีมกิารีกิำากิับตัลาดีท่้นและปีรีะกิาศคณ์ะกิรีรีมกิารี

ตัลาดีหุ้ลกัิท่รัีพย�แหุ้ง่ปีรีะเท่ศไท่ยมาใชี�บงัคบั โดียกิรีรีมกิารีบริีษัท่ฯ 

ที่�มีส่ว่นไดี�เส่ียจะไมเ่ขึ้�าร่ีวมปีรีะชีม้และไมล่งมตัิในวารีะนั �น ๆ ใน

กิรีณี์ที่�กิรีรีมกิารีตัรีวจส่อบไมมี่ความชีำานาญในกิารีพจิารีณ์ารีายกิารี

ดีงักิลา่ว บริีษัท่ฯ จะจดัีใหุ้�ผู้้� เชีี�ยวชีาญอิส่รีะเป็ีนผู้้�ใหุ้�ความเหุ้น็เกีิ�ยว

กิบัรีายกิารีดีงักิลา่ว เพื�อใชี�ปีรีะกิอบกิารีตัดัีส่นิใจขึ้องคณ์ะกิรีรีมกิารี 

บริีษัท่ฯ หุ้รืีอผู้้�ถืือหุ้้�นตัามแตัก่ิรีณี์ 

 ในปีีที่�ผู้า่นมา บริีษัท่ฯ ไดี�ตัรีวจส่อบกิรีณี์ที่�อาจเกิิดีความ

ขึ้ดัีแย�งท่างผู้ลปีรีะโยชีน� พบวา่ ในชีว่งก่ิอนที่�บริีษัท่ฯ จะดีำาเนินกิารี

แปีรีส่ภาพเป็ีนบริีษัท่มหุ้าชีน บริีษัท่ฯ ไดี�มีกิารีพิจารีณ์าคณ้์ส่มบตััิ

ขึ้องกิรีรีมกิารีท่ก้ิท่า่น โดียท่ก้ิท่า่นไดี�เปิีดีเผู้ยขึ้�อมล้กิารีดีำารีงตัำาแหุ้นง่

กิรีรีมกิารีและกิารีถืือหุ้้� นในกิิจกิารีอื�น ซ้�งพบว่ากิรีรีมกิารีขึ้อง 

บริีษัท่ฯ 2 ท่า่น เป็ีนกิรีรีมกิารีหุ้รืีอผู้้�ถืือหุ้้�น หุ้รืีอมีบค้คลที่�เกีิ�ยวขึ้�อง

เป็ีนกิรีรีมกิารีหุ้รืีอผู้้� ถืือหุ้้� นขึ้องบริีษัท่ที่�ปีรีะกิอบธุ์้รีกิิจดี� านกิารี

ลงท่น้ในอส่งัหุ้าริีมท่รัีพย� ธุ์้รีกิิจรัีบเหุ้มากิ่อส่รี� าง ตัลอดีจนบริีษัท่

พฒันาอส่งัหุ้าริีมท่รัีพย�อื�นที่�จดีท่ะเบียนในตัลาดีหุ้ลกัิท่รัีพย� ซ้�ง

อาจพิจารีณ์าไดี�วา่มีโอกิาส่เกิิดีความขึ้ดัีแย�งท่างผู้ลปีรีะโยชีน�กิบั

บริีษัท่ฯ ในอนาคตั ซ้�งที่�ปีรีะชีม้คณ์ะกิรีรีมกิารีบริีษัท่ไดี�พิจารีณ์า

รัีบท่รีาบ และนำาเส่นอรีายละเอียดีดีงักิลา่วใหุ้�ตัอ่ที่�ปีรีะชีม้วสิ่ามญั 

ผู้้� ถืือหุ้้�น ครัี �งที่� 1/2564 เมื�อวนัที่� 2 มิถืน้ายน 2564 เพื�อรัีบท่รีาบ

ก่ิอนกิารีพิจารีณ์าอนม้ตััแิตัง่ตัั �งกิรีรีมกิารีบริีษัท่แล�ว ซ้�งเป็ีนไปีตัาม 

พรีะรีาชีบญัญตััิบริีษัท่มหุ้าชีนจำากิดัี พ.ศ. 2535 รีวมท่ั �งที่�มีกิารี

แกิ�ไขึ้เพิ�มเตัมิ ท่ั �งนี � บริีษัท่ฯ จะดีำาเนินกิารีแจ�งใหุ้�ที่�ปีรีะชีม้ผู้้� ถืือหุ้้�น 

รัีบท่รีาบถื้งกิารีปีรีะกิอบธุ์้รีกิิจหุ้รืีอเป็ีนผู้้�บริีหุ้ารี กิรีรีมกิารีหุ้รืีอ 

ผู้้� ถืือหุ้้� นในบริีษัท่อื�นที่�ปีรีะกิอบธุ์้รีกิิจที่�อาจมีความขึ้ัดีแย� งขึ้อง

กิรีรีมกิารีบริีษัท่ ก่ิอนมีมตัอินม้ตััแิตัง่ตัั �งกิรีรีมกิารีบริีษัท่ท่ก้ิครัี �ง และ

หุ้ากิในอนาคตั บริีษัท่ฯ จะมีกิารีท่ำารีายกิารีรีะหุ้วา่งกินักิบับริีษัท่ที่�

อาจมีความขึ้ดัีแย�ง บริีษัท่ฯ จะดีำาเนินกิารีตัามขึ้ั �นตัอนกิารีอนม้ตััิ

กิารีท่ำารีายกิารีรีะหุ้วา่งกินัตัามที่�กิำาหุ้นดีในนโยบายกิารีท่ำารีายกิารี

รีะหุ้วา่งกินัอยา่งเคร่ีงครัีดี (โปีรีดีพิจารีณ์านโยบายกิารีท่ำารีายกิารี

รีะหุ้วา่งกินัเพิ�มเตัมิ ในส่ว่นที่� 9.2 รีายกิารีรีะหุ้วา่งกินั) 

 นอกิจากินี � ตัามนโยบายปี�องกิันความขึ้ดัีแย�งท่างผู้ล

ปีรีะโยชีน�ขึ้องบริีษัท่ฯ ที่�อนม้ตััโิดียที่�ปีรีะชีม้คณ์ะกิรีรีมกิารีบริีษัท่ ครัี �ง

ที่� 4/2564 เมื�อวนัที่� 13 พฤษภาคม 2564 ยงัไดี�กิำาหุ้นดีใหุ้�กิรีรีมกิารี

และผู้้�บริีหุ้ารีขึ้องบริีษัท่ฯ ตั�องงดีออกิเสี่ยงและไมเ่ขึ้�าร่ีวมปีรีะชีม้ใน

รีะหุ้วา่งกิารีพิจารีณ์ารีายกิารีที่�เกีิ�ยวขึ้�องกิบัตันเองที่�อาจก่ิอใหุ้�เกิิดี

ความขึ้ดัีแย�งท่างผู้ลปีรีะโยชีน�กิบับริีษัท่ฯ อีกิดี�วย

(2) การใช้ื่ข้อ้มูลภายในเพ่�อแสวงหาผูลประโยชื่น์
 บริีษัท่ฯ ตัรีะหุ้นกัิถืง้ความส่ำาคญัขึ้องกิารีกิำากิบัดีแ้ลกิิจกิารี

ที่�ดีี และเพื�อความโปีร่ีงใส่ และปี�องกินักิารีแส่วงหุ้าผู้ลปีรีะโยชีน�

ส่ว่นตันจากิกิารีใชี�ขึ้�อมล้ภายในขึ้องบริีษัท่ฯ ที่�ยงัไมไ่ดี�เปิีดีเผู้ยตัอ่

ส่าธุ์ารีณ์ชีน บริีษัท่ฯ ไดี�กิำาหุ้นดีนโยบายกิารีใชี�ขึ้�อมล้ภายในขึ้อง 

บริีษัท่ฯ ที่�ยงัไมไ่ดี�เปิีดีเผู้ย ดีงันี �  

1.หุ้�ามมิใหุ้�กิรีรีมกิารี ผู้้�บริีหุ้ารี พนกัิงาน และลก้ิจ�างขึ้องบริีษัท่ฯ 

รีวมถื้งค้่ส่มรีส่และบต้ัรีที่�ยงัไม่บรีรีลนิ้ตัิภาวะขึ้องบค้คลดีงักิล่าว 

นำาความลบั และ/หุ้รืีอขึ้�อมล้ท่างธุ์ร้ีกิิจขึ้องบริีษัท่ฯ ไปีเปิีดีเผู้ยหุ้รืีอ

แส่วงหุ้าผู้ลปีรีะโยชีน�แก่ิตันเองหุ้รืีอเพื�อปีรีะโยชีน�แก่ิบค้คลอื�นใดี 

โดียเฉพาะค้แ่ขึ้ง่ท่างกิารีค�าไมว่า่โดียท่างตัรีงหุ้รืีอท่างอ�อม และไม่

วา่จะไดี�รัีบผู้ลปีรีะโยชีน�ตัอบแท่นหุ้รืีอไมก็่ิตัาม รีวมถืง้กิารีนำาไปีใชี�

เพื�อท่ำาธุ์ร้ีกิิจแขึ้ง่ขึ้นักิบับริีษัท่ฯ หุ้รืีอบริีษัท่ยอ่ย ถืง้แม�จะพ�นส่ภาพ

กิารีเป็ีนกิรีรีมกิารี ผู้้�บริีหุ้ารี พนกัิงาน หุ้รืีอลก้ิจ�างขึ้องบริีษัท่ฯ ไปีแล�ว 

2.ใหุ้�ความร้ี� แก่ิกิรีรีมกิารีและผู้้�บริีหุ้ารี เกีิ�ยวกิบัหุ้น�าที่�ที่�ตั�องจดัีท่ำา

และส่่งรีายงานกิารีถืือหุ้ลกัิท่รัีพย�ขึ้องตัน ค้่ส่มรีส่ หุ้รืีอผู้้� ที่�อย้่กิิน

ดี�วยฉนัส่ามีภริียา บต้ัรีที่�ยงัไม่บรีรีลนิ้ตัิภาวะ รีวมถื้งนิตัิบค้คลที่�

กิรีรีมกิารีและผู้้�บริีหุ้ารี ค้่ส่มรีส่หุ้รืีอผู้้� ที่�อย้่กิินฉันส่ามีภริียา และ

บต้ัรีที่�ยงัไมบ่รีรีลนิ้ตัิภาวะขึ้องกิรีรีมกิารีและผู้้�บริีหุ้ารีดีงักิลา่วเป็ีน 

ผู้้� ถืือหุ้้� นเกิินรี� อยละ 30 ขึ้องจำานวนส่ิท่ธิุ์ออกิเสี่ยงท่ั �งหุ้มดีขึ้อง

นิตัิบ้คคลดีงักิล่าว ตั่อส่ำานักิงาน กิ.ล.ตั. ตัามมาตัรีา 59 และ

บท่กิำาหุ้นดีโท่ษตัามมาตัรีา 275 แหุ้่ง พ.รี.บ. หุ้ลกัิท่รัีพย�และ

ตัลาดีหุ้ลกัิท่รัีพย� รีวมท่ั �งกิารีรีายงานกิารีไดี�มาหุ้รืีอจำาหุ้น่ายหุ้ลกัิ

ท่รัีพย�ขึ้องบริีษัท่ฯ ตัามมาตัรีา 246 และบท่กิำาหุ้นดีโท่ษ ตัามมาตัรีา 

298 แหุ้ง่ พ.รี.บ. หุ้ลกัิท่รัีพย�และตัลาดีหุ้ลกัิท่รัีพย�

3.กิำาหุ้นดีใหุ้�กิรีรีมกิารีและผู้้�บริีหุ้ารีขึ้องบริีษัท่ฯ จดัีท่ำาและนำาส่่ง

รีายงานกิารีถืือครีองหุ้ลกัิท่รัีพย�ขึ้องตันขึ้องค้ส่่มรีส่ หุ้รืีอผู้้� ที่�อย้กิ่ิน

ดี�วยกินัฉนัส่ามีภริียา บต้ัรีที่�ยงัไมบ่รีรีลนิ้ตัภิาวะ รีวมถืง้นิตับิค้คลที่�

กิรีรีมกิารีและผู้้�บริีหุ้ารี ค้ส่่มรีส่หุ้รืีอผู้้�ที่�อย้กิ่ินฉนัส่ามีภริียา และบต้ัรี

ที่�ยงัไมบ่รีรีลนิ้ตัภิาวะขึ้องกิรีรีมกิารีและผู้้�บริีหุ้ารีดีงักิลา่วเป็ีนผู้้� ถืือ

หุ้้�นเกิินรี�อยละ 30 ขึ้องจำานวนส่ทิ่ธิุ์ออกิเสี่ยงท่ั �งหุ้มดีขึ้องนิตับิค้คล

ดีงักิลา่วตัามแบบรีายงานกิารีถืือครีองหุ้ลกัิท่รัีพย�ที่�กิำาหุ้นดีมายงั

เลขึ้านก้ิารีขึ้องบริีษัท่ฯ ก่ิอนนำาส่ง่ส่ำานกัิงาน กิ.ล.ตั. ท่ก้ิครัี �ง โดีย

ใหุ้�จดัีท่ำาและนำาส่ง่ภายใน 30 วนันบัแตั่วนัที่�ไดี� รัีบกิารีแตั่งตัั �งใหุ้�

ดีำารีงตัำาแหุ้นง่เป็ีนกิรีรีมกิารี และ/หุ้รืีอ ผู้้�บริีหุ้ารีและท่ก้ิครัี �งที่�มีกิารี
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เปีลี�ยนแปีลง หุ้รืีอรีายงานกิารีเปีลี�ยนแปีลงกิารีถืือครีองหุ้ลกัิท่รัีพย�

ตัามกิารีเปีลี�ยนแปีลงกิารีถืือครีองหุ้ลกัิท่รัีพย�ที่�กิำาหุ้นดี ภายใน 3 วนั

ท่ำากิารีนบัแตัว่นัที่�มีกิารีซื �อ ขึ้าย โอน หุ้รืีอรัีบโอนหุ้ลกัิท่รัีพย�นั �น และ

กิำาหุ้นดีใหุ้�เลขึ้านก้ิารีบริีษัท่ฯ ส่ร้ีปีรีายงานกิารีถืือครีองหุ้ลกัิท่รัีพย�

และกิารีเปีลี�ยนแปีลงกิารีถืือหุ้ลกัิท่รัีพย�ตัอ่ที่�ปีรีะชีม้คณ์ะกิรีรีมกิารี 

บริีษัท่ฯ เพื�อรัีบท่รีาบเป็ีนปีรีะจำาท่ก้ิ 6 เดืีอน

4. กิำาหุ้นดีใหุ้�กิรีรีมกิารี ผู้้�บริีหุ้ารี รีวมถืง้ผู้้�ดีำารีงตัำาแหุ้นง่รีะดีบับริีหุ้ารี

ในส่ายงานบญัชีี หุ้รืีอกิารีเงินที่�เป็ีนรีะดีบัผู้้�จดัีกิารีฝ่ายขึ้้ �นไปีหุ้รืีอ

เที่ยบเท่า่ และผู้้�ปีฏิิบตัังิานที่�เกีิ�ยวขึ้�อง รีวมถืง้ค้ส่่มรีส่และบต้ัรีที่�ยงั

ไมบ่รีรีลนิ้ตัภิาวะขึ้องบค้คลดีงักิลา่ว ที่�ไดี� รัีบท่รีาบขึ้�อมล้ภายในที่�

เป็ีนส่ารีะส่ำาคญั ซ้�งมีผู้ลตัอ่กิารีเปีลี�ยนแปีลงรีาคาหุ้ลกัิท่รัีพย�จะตั�อง

รีะงบักิารีซื �อขึ้ายหุ้ลกัิท่รัีพย�ขึ้องบริีษัท่ฯ ในชีว่งเวลาก่ิอนที่�จะเผู้ยแพร่ี

งบกิารีเงินหุ้รืีอเผู้ยแพร่ีเกีิ�ยวกิบัฐานะกิารีเงิน และส่ถืานะขึ้องบริีษัท่ฯ 

จนกิวา่บริีษัท่จะไดี�เปิีดีเผู้ยขึ้�อมล้ตัอ่ส่าธุ์ารีณ์ชีนแล�ว  โดียบริีษัท่ฯ 

จะแจ�งใหุ้�กิรีรีมกิารีและผู้้�บริีหุ้ารี รีวมถืง้ผู้้�ดีำารีงตัำาแหุ้นง่รีะดีบับริีหุ้ารี

ในส่ายงานบญัชีีหุ้รืีอกิารีเงินที่�เป็ีนรีะดีบัผู้้�จดัีกิารีฝ่ายขึ้้ �นไปีหุ้รืีอ

เที่ยบเท่า่ งดีกิารีซื �อ ขึ้าย เส่นอซื �อ เส่นอขึ้าย หุ้รืีอชีกัิชีวนใหุ้�บค้คล

อื�นซื �อ ขึ้าย เส่นอซื �อ หุ้รืีอเส่นอขึ้าย ซ้�งหุ้ลกัิท่รัีพย�ขึ้องบริีษัท่ฯ ไม่

วา่ท่ั �งท่างตัรีงหุ้รืีอท่างอ�อม และไมว่า่กิารีกิรีะท่ำาดีงักิลา่วจะท่ำาเพื�อ

ปีรีะโยชีน�ตัอ่ตันเองหุ้รืีอผู้้� อื�น เป็ีนเวลาอยา่งน�อย 30 วนัลว่งหุ้น�า

ก่ิอนกิารีเปิีดีเผู้ยขึ้�อมล้ตัอ่ส่าธุ์ารีณ์ชีน  และในชีว่งรีะยะเวลาอยา่ง

น�อย 24 ชีั�วโมงภายหุ้ลงักิารีเปิีดีเผู้ยขึ้�อมล้ใหุ้�แก่ิส่าธุ์ารีณ์ชีนแล�ว 

รีวมท่ั �งหุ้�ามไมใ่หุ้�เปิีดีเผู้ยขึ้�อมล้ที่�เป็ีนส่ารีะส่ำาคญันั �นตัอ่บค้คลอื�น

5. หุ้�ามมิใหุ้�กิรีรีมกิารี ผู้้�บริีหุ้ารี และพนกัิงานขึ้องบริีษัท่ฯ และบริีษัท่

ย่อย ซ้�งรีวมถื้งบ้คคลที่�ถืก้ิส่นันิษฐานว่าร้ี� หุ้รืีอครีอบครีองขึ้�อมล้

ภายในตัามพ.รี.บ. หุ้ลกัิท่รัีพย�และตัลาดีหุ้ลกัิท่รัีพย�ฯ ใชี�ขึ้�อมล้

ภายในขึ้องบริีษัท่ฯ และบริีษัท่ยอ่ย ที่�มีหุ้รืีออาจมีผู้ลกิรีะท่บตัอ่กิารี

เปีลี�ยนแปีลงรีาคาขึ้องหุ้ลกัิท่รัีพย�ขึ้องบริีษัท่ฯ ซ้�งยงัมิไดี�เปิีดีเผู้ยตัอ่

ส่าธุ์ารีณ์ะ ซ้�งตันไดี�ลว่งร้ี�มา เพื�อกิารีซื �อ ขึ้าย เส่นอซื �อ เส่นอขึ้าย หุ้รืีอ

ชีกัิชีวนใหุ้�บค้คลอื�นซื �อ ขึ้าย เส่นอซื �อ หุ้รืีอเส่นอขึ้าย ซ้�งหุ้ลกัิท่รัีพย�

ขึ้องบริีษัท่ฯ ไม่ว่าท่ั �งท่างตัรีงหุ้รืีอท่างอ�อม และไม่ว่ากิารีกิรีะท่ำา 

ดีงักิลา่วจะท่ำาเพื�อปีรีะโยชีน�ตัอ่ตันเองหุ้รืีอผู้้� อื�น หุ้รืีอนำาขึ้�อเท่จ็จริีง

เชี่นนั �นออกิเปิีดีเผู้ยเพื�อใหุ้�ผู้้� อื�นกิรีะท่ำาดีงักิล่าว โดียตันไดี� รัีบผู้ล

ปีรีะโยชีน�ตัอบแท่นหุ้รืีอไมก็่ิตัาม

6. บริีษัท่ฯ กิำาหุ้นดีใหุ้�กิรีรีมกิารี ผู้้�บริีหุ้ารี และพนกัิงานขึ้องบริีษัท่ฯ 

และบริีษัท่ย่อย มีหุ้น�าที่�ปีฏิิบตััิตัามแนวท่างกิารีใชี�ขึ้�อมล้ภายใน

ขึ้องพ.รี.บ. หุ้ลกัิท่รัีพย�และตัลาดีหุ้ลกัิท่รัีพย�ฯ รีวมถืง้กิฎเกิณ์ฑ์�อื�น

ที่�เกีิ�ยวขึ้�อง

7. บริีษัท่ฯ กิำาหุ้นดีใหุ้�กิรีรีมกิารี ผู้้�บริีหุ้ารี และพนกัิงานขึ้องบริี

ษัท่ฯ และบริีษัท่ยอ่ย หุ้รืีออดีีตักิรีรีมกิารี ผู้้�บริีหุ้ารี และพนกัิงานที่� 

ลาออกิแล�ว มีหุ้น�าที่�เก็ิบรัีกิษาความลบัและ/หุ้รืีอขึ้�อมล้ภายใน 

ขึ้องบริีษัท่ฯ และบริีษัท่ยอ่ย ตัลอดีจนขึ้�อมล้ความลบัขึ้องค้ค่�าขึ้อง 

บริีษัท่ฯ และบริีษัท่ยอ่ย ที่�ตันไดี�รัีบท่รีาบจากิกิารีปีฏิิบตััหิุ้น�าที่� และ

หุ้�ามมิใหุ้�นำาความลบัและ/หุ้รืีอขึ้�อมล้ภายในขึ้องบริีษัท่ฯ และบริีษัท่

ยอ่ย ตัลอดีจนขึ้�อมล้ความลบัขึ้องค้ค่�าขึ้องบริีษัท่ฯ และบริีษัท่ยอ่ย

ไปีใชี�ปีรีะโยชีน�แก่ิบริีษัท่อื�น และใหุ้�บค้คลภายนอกิท่รีาบ แม�วา่กิารี

เปิีดีเผู้ยขึ้�อมล้ดีงักิลา่วจะไมท่่ำาใหุ้�เกิิดีผู้ลเส่ยีหุ้ายแก่ิบริีษัท่ฯ บริีษัท่

ยอ่ย หุ้รืีอค้ค่�าก็ิตัาม

 ท่ั �งนี � บริีษัท่ฯ ไดี�กิำาหุ้นดีบท่ลงโท่ษท่างวินยัหุ้ากิมีกิารี

ฝ่าฝืนนำาขึ้�อมล้ภายในไปีใชี�หุ้าปีรีะโยชีน�ส่ว่นตันซ้�งเริี�มตัั �งแตั่กิารี 

ตักัิเตืัอนเป็ีนหุ้นงัส่อื พกัิงานชีั�วครีาวโดียไมไ่ดี�รัีบคา่จ�างหุ้รืีอใหุ้�ออกิ

จากิงาน ซ้�งกิารีลงโท่ษจะพิจารีณ์าจากิเจตันาขึ้องกิารีกิรีะท่ำาและ

ความรี�ายแรีงขึ้องความผิู้ดีนั �นๆ

(3) การติ่อติ้านการทุจริติและคอร์รัปชื่ั�น

นโยบายติ่อติ้านการทุจริติและคอร์รัปชื่ั�น
บริีษัท่ฯ ตัรีะหุ้นกัิและใหุ้�ความส่ำาคญัขึ้องกิารีบริีหุ้ารีงานและดีำาเนิน

กิิจกิารีภายใตั�หุ้ลกัิธุ์รีรีมมาภิบาล โดียย้ดีหุ้ลกัิกิารีดีำาเนินธุ์้รีกิิจ

ดี�วยความซื�อส่ตััย�ส่จ้ริีตัและโปีร่ีงใส่ไมมี่กิารีท่จ้ริีตัคอรี�รัีปีชีั�น จง้ไดี�

กิำาหุ้นดีแนวท่างในกิารีปีรีะพฤตัิปีฏิิบตััิที่�เหุ้มาะส่มขึ้องกิรีรีมกิารี 

ผู้้�บริีหุ้ารี และพนักิงาน โดียไดี�จัดีท่ำาเป็ีนนโยบายตั่อตั�านกิารี 

ท่จ้ริีตัคอรี�รัีปีชีั�น เพื�อกิารีปี�องกินักิารีท่จ้ริีตัคอรี�รัีปีชีั�นท่ั �งภายในและ

ภายนอกิขึ้ององค�กิรี

หน้าท่�ความรับผูิดำชื่อบ
3.1 คณ์ะกิรีรีมกิารีบริีษัท่ฯ มีหุ้น�าที่�และรัีบผิู้ดีชีอบในกิารีกิำาหุ้นดี

และอนม้ตัันิโยบายตัอ่ตั�านกิารีคอรี�รัีปีชีั�น และกิำากิบัดีแ้ลใหุ้�มีรีะบบ

ที่�ส่นบัส่นน้กิารีตัอ่ตั�านกิารีคอรี�รัีปีชีั�นที่�มีปีรีะส่ทิ่ธิุ์ภาพ เพื�อใหุ้�มั�นใจ

วา่ฝ่ายจดัีกิารีตัรีะหุ้นกัิถืง้ความส่ำาคญัและนำานโยบายไปีปีฏิิบตััจิน

เกิิดีเป็ีนวฒันธุ์รีรีมขึ้ององค�กิรี

3.2 คณ์ะกิรีรีมกิารีตัรีวจส่อบ มีหุ้น�าที่�และรัีบผิู้ดีชีอบในกิารีส่อบท่าน

ใหุ้�บริีษัท่ฯ และบริีษัท่ยอ่ยใหุ้�มีกิารีควบคม้ภายในอยา่งเพียงพอ และ

ส่อบท่านกิารีปีฏิิบตััใิหุ้�เป็ีนไปีตัามนโยบายตัอ่ตั�านกิารีคอรี�รัีปีชีั�น

3.3 ปีรีะธุ์านเจ�าหุ้น�าที่�บริีหุ้ารีมีหุ้น�าที่�รัีบผิู้ดีชีอบในกิารีกิำาหุ้นดีใหุ้�

มีรีะบบ ใหุ้�กิารีส่ง่เส่ริีม ส่นบัส่นน้ และควบคม้ดีแ้ลเพื�อใหุ้�มั�นใจวา่

พนกัิงานและผู้้�ที่�เกีิ�ยวขึ้�องท่ก้ิฝ่ายมีกิารีปีฏิิบตััติัามนโยบายตัอ่ตั�าน

กิารีคอรี�รัีปีชีั�น รีวมท่ั �งมีกิารีท่บท่วนความเหุ้มาะส่มขึ้องมาตัรีกิารี

ตัา่งๆ อยา่งส่มำ�าเส่มอวา่มีความเหุ้มาะส่มและเป็ีนปัีจจบ้นั

3.4 หุ้นว่ยงานตัรีวจส่อบภายในมหีุ้น�าที่�รัีบผิู้ดีชีอบในกิารีตัรีวจส่อบ

และส่อบท่านกิารีปีฏิิบตััิว่าเป็ีนไปีตัามนโยบาย แนวท่างปีฏิิบตััิ

ที่�บริีษัท่ฯ ไดี�กิำาหุ้นดีไว�  และส่อดีคล�องกิบัรีะเบียบขึ้�อกิฎหุ้มายที่�

เกีิ�ยวขึ้�อง เพื�อใหุ้�มั�นใจวา่รีะบบตัอ่ตั�านกิารีคอรี�รัีปีชีั�นขึ้องบริีษัท่ฯ 

และบริีษัท่ย่อยมีความเหุ้มาะส่มเพียงพอและรีายงานตั่อคณ์ะ

กิรีรีมกิารีตัรีวจส่อบ
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แนวทางปฏิบัติิท่�สำาคัญ 
4.1 คณ์ะกิรีรีมกิารีขึ้องบริีษัท่ฯ ผู้้�บริีหุ้ารี พนกัิงานท่ก้ิรีะดีบัขึ้อง 

บริีษัท่ฯ และบริีษัท่ยอ่ยตั�องปีฏิิบตัังิานดี�วยความเป็ีนธุ์รีรีม ซื�อส่ตััย�

ส่้จริีตั และโปีร่ีงใส่ในกิารีดีำาเนินธุ์้รีกิิจร่ีวมกิับหุ้น่วยงานตั่างๆ 

และกิารีปีฏิิบัตัิงานนั �นตั�องถื้กิตั�องตัามกิฎหุ้มาย โดียมีหุ้น�าที่�

ตั�องปีฏิิบตััิตัามนโยบายตัอ่ตั�านคอรี�รัีปีชีั�น ซ้�งอย้่ในจรีรียาบรีรีณ์

บริีษัท่ฯ

4.2 ส่นบัส่นน้ใหุ้�ปีฏิิบตััิตัอ่ค้ค่�าอย่างเป็ีนธุ์รีรีมดี�วยความซื�อส่ตััย�

ส่้จริีตั และปีฏิิบัตัิตัามพันธุ์ส่ัญญาตั่อผู้้� มีส่่วนไดี�ส่่วนเส่ียขึ้อง 

บริีษัท่ฯ และบริีษัท่ยอ่ย

4.3 ส่นบัส่นน้ใหุ้�มีกิารีปีลก้ิจิตัส่ำานก้ิขึ้องผู้้�บริีหุ้ารีและพนกัิงานใหุ้�

ละเว�นกิารีท่จ้ริีตัและตัรีะหุ้นกัิถืง้โท่ษภยัขึ้องกิารีท่จ้ริีตั

4.4 กิรีรีมกิารี ผู้้�บริีหุ้ารี และพนกัิงาน ตั�องปีฏิิบตััอิยา่งรีะมดัีรีะวงั

ตัอ่ร้ีปีแบบกิารีท่จ้ริีตัคอรี�รัีปีชีั�น ดีงันี � 

 (1) หุ้�ามใหุ้�หุ้รืีอรัีบส่นิบนท่ก้ิร้ีปีแบบ ไมว่า่จะดี�วยตันเอง

หุ้รืีอมอบหุ้มายใหุ้�ผู้้� อื�นกิรีะท่ำาแท่นตัน

 (2) กิารีใหุ้�หุ้รืีอรัีบขึ้องขึ้วญั ขึ้องรีางวลั ขึ้องที่�รีะลก้ิ ขึ้อง

กิำานลั หุ้รืีอผู้ลปีรีะโยชีน�อื�นใดี จากิผู้้� เกีิ�ยวขึ้�องท่างธุ์้รีกิิจ มล้ค่า

โดียปีรีะมาณ์ขึ้องส่ิ�งขึ้องหุ้รืีอเงินส่ดีนั �น ตั�องมีมล้คา่ไมเ่กิิน 3,000 

บาท่ (ส่ามพนับาท่) เชีน่ งานเท่ศกิาล งานเลี �ยงส่งัส่รีรีค� หุ้รืีอตัาม

ธุ์รีรีมเนียมปีฏิิบตััิท่ั�วไปี ที่�ถืก้ิตั�องตัามกิฎหุ้มาย

 (3) กิารีบริีจาคเพื�อกิารีกิ้ศล กิารีส่าธุ์ารีณ์ปีรีะโยชีน� 

และเงินส่นบัส่นน้ตั�องเป็ีนไปีอย่างโปีร่ีงใส่ ถืก้ิตั�องตัามกิฎหุ้มาย 

และไม่ขึ้ดัีตั่อศีลธุ์รีรีม รีวมท่ั �งไม่เป็ีนกิารีกิรีะท่ำากิารีใดีๆ ที่�จะมี 

ผู้ลเส่ียหุ้ายตั่อส่งัคมส่่วนรีวมหุ้รืีอถื้กินำาไปีใชี� เพื�อเป็ีนขึ้�ออ�างใน

กิารีตัดิีส่นิบน

4.5 บริีษัท่ฯ จดัีใหุ้�มีกิารีควบคม้ภายในที่�เหุ้มาะส่ม ส่มำ�าเส่มอ เพื�อ

ปี�องกินัไมใ่หุ้�พนกัิงานมีกิารีปีฏิิบตััิที่�ไมเ่หุ้มาะส่ม โดียเฉพาะงาน

จดัีซื �อ งานบริีหุ้ารีคลงัส่นิค�าและกิารีจดัีส่ง่

4.6 บริีษัท่ฯ จดัีใหุ้�กิลไกิกิารีรีายงานส่ถืานะกิารีเงินที่�โปีร่ีงใส่และ

ถืก้ิตั�องแมน่ยำา

4.7 บริีษัท่ฯ จะจดัีใหุ้�มีกิารีฝ้กิอบรีมแก่ิพนกัิงานเพื�อใหุ้�ความร้ี� เกีิ�ยว

กิบันโยบายและแนวปีฏิิบตััใินกิารีตัอ่ตั�านกิารีท่จ้ริีตักิารีปีฏิิบตััิ

4.8 กิรีรีมกิารี ผู้้�บริีหุ้ารี พนกัิงาน ท่ก้ิรีะดีบัขึ้องบริีษัท่ฯ และบริีษัท่

ยอ่ยไมพ่ง้ละเลยหุ้รืีอเพิกิเฉย เมื�อพบเหุ้น็กิารีกิรีะท่ำาที่�เขึ้�าขึ้า่ยกิารี

ท่จ้ริีตัคอรี� รัีปีชีั�นที่�เกีิ�ยวขึ้�องกิบับริีษัท่ฯ และบริีษัท่ย่อย ตั�องแจ�ง

ผู้้�บงัคบับญัชีาหุ้รืีอบค้คลที่�รัีบผิู้ดีชีอบท่รีาบ และใหุ้�ความร่ีวมมือ

ในกิารีตัรีวจส่อบขึ้�อเท่จ็จริีงตัา่งๆ รีวมท่ั �งจดัีใหุ้�มีชีอ่งท่างในกิารีรัีบ

ขึ้�อรี�องเรีียนท่ั �งจากิบค้คลภายนอกิ และบค้คลภายในบริีษัท่ฯ และ

บริีษัท่ยอ่ย ท่ั �งนี � ใหุ้�เป็ีนไปีตัามรีะเบียบที่�บริีษัท่ฯ กิำาหุ้นดี

4.9 บริีษัท่ฯ ตั�องใหุ้�ความเป็ีนธุ์รีรีมและค้�มครีองพนกัิงานที่�ปีฏิิเส่ธุ์

กิารีคอรี�รัีปีชีั�น หุ้รืีอแจ�งเรืี�องกิารีคอรี�รัีปีชีั�นที่�เกีิ�ยวขึ้�องกิบับริีษัท่ฯ 

และบริีษัท่ยอ่ย โดียบริีษัท่ฯ จะไมไ่ลอ่อกิ ปีลดีออกิ ลดีตัำาแหุ้นง่ 

ลงโท่ษ หุ้รืีอใหุ้�ผู้ลท่างลบตัอ่พนกัิงานที่�ปีฏิิเส่ธุ์กิารีคอรี�รัีปีชีั�น แม�วา่

กิารีกิรีะท่ำานั �นจะท่ำาใหุ้�บริีษัท่ฯ และบริีษัท่ยอ่ย ส่ญ้เส่ยีโอกิาส่ท่าง

ธุ์ร้ีกิิจก็ิตัาม

4.10 นโยบายตั่อตั� านกิารีคอรี� รัีปีชีั�นนี �ใหุ้� ครีอบคล้มไปีถื้ง

กิรีะบวนกิารีบริีหุ้ารีงานบค้คล ตัั �งแตั่กิารีคดัีเลือกิบค้ลากิรี กิารี

เลื�อนตัำาแหุ้น่ง กิารีฝ้กิอบรีม และกิารีปีรีะเมินผู้ลปีฏิิบตััิงานขึ้อง

พนกัิงาน โดียกิำาหุ้นดีใหุ้�ผู้้�บงัคบับญัชีาท่ก้ิรีะดีบัส่ื�อส่ารีท่ำาความ

เขึ้� าใจกิับพนักิงานเพื�อใหุ้�ส่ามารีถืปีฏิิบัตัิตัามนโยบายอย่างมี

ปีรีะส่ทิ่ธิุ์ภาพ

(4) การแจ้งเบาะแสเก่�ยวกับการทุจริติและ
คอร์รัปชื่ั�น
 บ้คคลใดีหุ้ากิพบเหุ้็นกิารีกิรีะท่ำาที่�เขึ้� าขึ้่ายกิารีท่้จริีตั 

หุ้รืีอส่อ่ไปีในท่างท่จ้ริีตัที่�มีผู้ลเกีิ�ยวขึ้�องกิบับริีษัท่ฯ และบริีษัท่ยอ่ย

ท่ั �งท่างตัรีงและท่างอ�อม ตั�องไมล่ะเลยหุ้รืีอเพิกิเฉยตัอ่พฤตัิกิรีรีม

ดีงักิล่าว ควรีแจ�งใหุ้�คณ์ะกิรีรีมกิารีตัรีวจส่อบหุ้รืีอปีรีะธุ์านเจ�าที่�

บริีหุ้ารีท่รีาบท่นัที่  หุ้รืีอแจ�งผู้า่นชีอ่งท่างกิารีแจ�งเบาะแส่ตัามที่�ไดี�

กิำาหุ้นดีในนโยบายกิารีรัีบขึ้�อรี� องเรีียนและแจ�งเบาะแส่กิารีกิรีะท่ำา

ผิู้ดีและกิารีท่จ้ริีตั

 กิารีปีฏิิบตััิ ตัามนโยบายกิารีตัอ่ตั�านท่จ้ริีตัคอรี�รัีปีชีั�นนี �

ตั�องปีฏิิบตััอิยา่งเคร่ีงครัีดี และตัอ่เนื�องภายใตั�กิารีควบคม้ดีแ้ลขึ้อง

ฝ่ายบริีหุ้ารีและกิารีส่อดีส่อ่งดีแ้ลขึ้องคณ์ะกิรีรีมกิารีบริีษัท่ฯ

 ท่ั �งนี � ในรีอบปีีที่�ผู้่านมาบริีษัท่ฯ ไดี� มีกิารีพิจารีณ์าใน

เรืี�องโอกิาส่ในกิารีเกิิดีท่จ้ริีตัและคอรัีปีชีั�น พบวา่บริีษัท่ฯ มีโอกิาส่

กิารีเกิิดีท่จ้ริีตัและคอรัีปีชีั�นอย้ใ่นรีะดีบัตัำ�า เนื�องจากิมีกิารีดีำาเนิน

กิารีตัามรีะบบกิารีควบคม้ภายในที่�รัีดีกิม้ มีรีะบบ Check and 

balance ในท่ก้ิส่ายงาน และค่าใชี�จ่ายที่�ไม่ไดี� เกิิดีขึ้้ �นปีรีะจำาจะ

ตั�องไดี� รัีบกิารีอนม้ตััิจากิผู้้�บริีหุ้ารี โดียปัีจจบ้นับริีษัท่ฯ ยงัไม่พบ

กิารีท่จ้ริีตัคอรัีปีชีั�น และยงัไมมี่ขึ้�อรี� องเรีียนจากิหุ้นว่ยงานภายใน

และหุ้นว่ยงานภายนอกิองค�กิรี
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8.2 รายงานผูลการปฏิบัติิหน้าท่�ข้องคณะ
กรรมการติรวจสอบ
8.2.1 จำานวนครั�งการประชืุ่มและการเข้้าประชืุ่ม
การประชืุ่มข้องคณะกรรมการติรวจสอบ
 กิารีปีรีะชีม้คณ์ะกิรีรีมกิารีตัรีวจส่อบใหุ้�จดัีขึ้้ �น ณ์ ท่�องที่�อนั

เป็ีนที่�ตัั �งส่ำานกัิงานใหุ้ญ่ขึ้องบริีษัท่ฯ หุ้รืีอ ณ์ ที่�อื�นใดีตัามที่�ปีรีะธุ์าน

กิรีรีมกิารีตัรีวจส่อบจะกิำาหุ้นดี หุ้รืีอปีรีะธุ์านกิรีรีมกิารีตัรีวจส่อบจะ

กิำาหุ้นดีใหุ้�จดัีกิารีปีรีะชีม้ผู้า่นส่ื�ออิเลก็ิท่รีอนิกิส่�ก็ิไดี� โดียกิารีจดัีกิารี

ปีรีะชีม้ผู้า่นส่ื�ออิเลก็ิท่รีอนิกิส่�จะตั�องเป็ีนไปีตัามหุ้ลกัิเกิณ์ฑ์�และวธีิุ์

กิารีตัามที่�กิฎหุ้มายกิำาหุ้นดี

วาระการประชืุ่ม
 คณ์ะกิรีรีมกิารีตัรีวจส่อบควรีจะกิำาหุ้นดีวารีะกิารีปีรีะชีม้

ไว�ลว่งหุ้น�าอยา่งชีดัีเจน และนำาส่ง่เอกิส่ารีปีรีะกิอบกิารีปีรีะชีม้ใหุ้�

คณ์ะกิรีรีมกิารีตัรีวจส่อบและผู้้�เขึ้�าร่ีวมปีรีะชีม้เป็ีนกิารีลว่งหุ้น�าอยา่ง

น�อย 7 วนั เพื�อใหุ้�คณ์ะกิรีรีมกิารีตัรีวจส่อบมีเวลาพอส่มควรีในกิารี

พิจารีณ์าเรืี�องตัา่ง ๆ หุ้รืีอเรีียกิขึ้อขึ้�อมล้ปีรีะกิอบกิารีพจิารีณ์าเพิ�ม

เตัมิ เว�นแตัใ่นกิรีณี์จำาเป็ีนรีีบดีว่น จะแจ�งกิารีนดัีปีรีะชีม้โดียวธีิุ์อื�น

ใดี หุ้รืีอกิำาหุ้นดีวนัปีรีะชีม้เร็ีวกิวา่นั �นก็ิไดี� ท่ั �งนี � หุ้ากิกิารีปีรีะชีม้ใน

ครีาวนั �นเป็ีนกิารีปีรีะชีม้ผู้า่นส่ื�ออิเลก็ิท่รีอนิกิส่� บริีษัท่ฯ ส่ามารีถืจดัี

ส่ง่หุ้นงัสื่อเชิีญปีรีะชีม้โดียจดีหุ้มายอิเลก็ิท่รีอนิกิส่�ก็ิไดี�

จำานวนครั�งการประชืุ่ม
1) คณ์ะกิรีรีมกิารีตัรีวจส่อบตั�องจัดีใหุ้� มีกิารีปีรีะชี้มอย่างน�อย

ไตัรีมาส่ละ 1 ครัี �ง

2) ปีรีะธุ์านกิรีรีมกิารีตัรีวจส่อบอาจเรีียกิปีรีะชีม้คณ์ะกิรีรีมกิารีตัรีวจ

ส่อบเป็ีนกิรีณี์พิเศษไดี�หุ้ากิมีกิารีรี� องขึ้อจากิกิรีรีมกิารีตัรีวจส่อบ 

ผู้้�ตัรีวจส่อบภายใน ผู้้�ส่อบบญัชีี หุ้รืีอ ปีรีะธุ์านกิรีรีมกิารีบริีษัท่ใหุ้�

พิจารีณ์าปีรีะเดีน็ปัีญหุ้าที่�จำาเป็ีนตั�องหุ้ารืีอร่ีวมกินั

รายงานการประชืุ่ม
 ใหุ้� เลขึ้าน้กิารีคณ์ะกิรีรีมกิารีตัรีวจส่อบหุ้รืีอผู้้� ที่�ไดี� รัีบ 

มอบหุ้มายเป็ีนผู้้�จดีรีายงานกิารีปีรีะชีม้ ซ้�งรีายงานกิารีปีรีะชีม้จะ

ตั�องนำาส่ง่ตั�องคณ์ะกิรีรีมกิารีตัรีวจส่อบและคณ์ะกิรีรีมกิารีบริีษัท่ฯ 

ภายใน 14 วนัหุ้ลงัจากิวนัปีรีะชีม้ เพื�อคณ์ะกิรีรีมกิารีบริีษัท่ฯ จะไดี�

ท่รีาบถืง้กิิจกิรีรีมขึ้องคณ์ะกิรีรีมกิารีตัรีวจส่อบอยา่งท่นัเวลา

การเข้้าประชืุ่มคณะกรรมการติรวจสอบ
 รีายละเอียดีกิารีเขึ้� าปีรีะชี้มคณ์ะกิรีรีมกิารีตัรีวจส่อบ ในงวดีปีีส่ิ �นส่้ดีวันที่� 31 ธุ์ันวาคม 2564 เป็ีนดีังนี �

8.2.2 ผูลการปฏิบัติิหน้าท่�ข้องคณะกรรมการติรวจสอบ
 รีายละเอียดีปีรีากิฏิในเอกิส่ารีแนบ 5 

ชื่่�อ - นามสกุลลำาดำับ

1 

2

3 

การเข้้าประชืุ่มคณะกรรมการติรวจสอบ

นายปัีญญา จรีรียาร่้ีงโรีจน�

นายพิส่ิฐ ปัีญจคณ้์าภรีณ์�

นายวิฑ์ร้ี งามบญ้อนนัตั�

4

4

4

4

4

4

จำานวนครั�งท่�เข้้าประชืุ่ม จำานวนครั�งท่�ม่สิทธิเข้้าประชืุ่ม
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8.3 สรุปผูลการปฏิบัติิหน้าท่�ข้องคณะกรรมการ
ชืุ่ดำย่อยอ่�นๆ
8.3.1 จำานวนครั�งการประชืุ่มและการเข้้าประชืุ่ม
การประชืุ่มข้องคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาผูลติอบแทน
 คณ์ะกิรีรีมกิารีส่รีรีหุ้าและพจิารีณ์าผู้ลตัอบแท่น ตั�องจดัี

ใหุ้�มีกิารีปีรีะชีม้ตัามหุ้ลกัิเกิณ์ฑ์�ดีงันี �

1. คณ์ะกิรีรีมกิารีส่รีรีหุ้าและพิจารีณ์าผู้ลตัอบแท่น ตั�องจดัีใหุ้�มีกิารี

ปีรีะชีม้อยา่งน�อยปีีละ 1 ครัี �ง และอาจจดัีกิารีปีรีะชีม้เพิ�มเตัมิไดี�ตัาม

ที่�เหุ้น็ส่มควรีและจำาเป็ีน เพื�อพิจารีณ์าเรืี�องตัา่ง ๆ ตัามหุ้น�าที่�และ

ความรัีบผิู้ดีชีอบ

2. กิารีปีรีะชีม้คณ์ะกิรีรีมกิารีส่รีรีหุ้าและพจิารีณ์าผู้ลตัอบแท่น ใหุ้�

จดัีขึ้้ �น ณ์ ท่�องที่�อนัเป็ีนที่�ตัั �งส่ำานกัิงานใหุ้ญ่ขึ้องบริีษัท่ฯ หุ้รืีอ ณ์ ที่�

อื�นใดีตัามที่�ปีรีะธุ์านกิรีรีมกิารีส่รีรีหุ้าและพิจารีณ์าผู้ลตัอบแท่นจะ

กิำาหุ้นดี หุ้รืีอปีรีะธุ์านกิรีรีมกิารีส่รีรีหุ้าและพิจารีณ์าผู้ลตัอบแท่นจะ

กิำาหุ้นดีใหุ้�จดัีกิารีปีรีะชีม้ผู้า่นส่ื�ออิเลก็ิท่รีอนิกิส่�ซ้�งจะตั�องเป็ีนไปีตัาม

หุ้ลกัิเกิณ์ฑ์�และวธีิุ์กิารีตัามที่�กิฎหุ้มายกิำาหุ้นดี

3. คณ์ะกิรีรีมกิารีส่รีรีหุ้าและพิจารีณ์าผู้ลตัอบแท่นควรีจะกิำาหุ้นดี

วารีะกิารีปีรีะชีม้ไว�ลว่งหุ้น�าอยา่งชีดัีเจน และนำาส่ง่เอกิส่ารีปีรีะกิอบ

กิารีปีรีะชีม้ใหุ้�คณ์ะกิรีรีมกิารีส่รีรีหุ้าและพิจารีณ์าผู้ลตัอบแท่นผู้้�เขึ้�า

ร่ีวมปีรีะชีม้ เป็ีนกิารีลว่งหุ้น�าอยา่งน�อย 7 วนั เพื�อใหุ้�คณ์ะกิรีรีมกิารี

ส่รีรีหุ้าและพิจารีณ์าผู้ลตัอบแท่นมีเวลาพอส่มควรีในกิารีพิจารีณ์า

เรืี�องตั่าง ๆ หุ้รืีอเรีียกิขึ้อขึ้�อม้ลปีรีะกิอบกิารีพิจารีณ์าเพิ�มเตัิม  

เว�นแตัก่ิรีณี์จำาเป็ีนรีีบดีว่น เพื�อรัีกิษาส่ทิ่ธิุ์หุ้รืีอปีรีะโยชีน�ขึ้องบริีษัท่ จะ

กิำาหุ้นดีวนัปีรีะชีม้ใหุ้�เร็ีวกิวา่นั �นก็ิไดี� ท่ั �งนี � หุ้ากิกิารีปีรีะชีม้ในครีาวนั �น

เป็ีนกิารีปีรีะชีม้ผู้า่นส่ื�ออิเลก็ิท่รีอนิกิส่� บริีษัท่ส่ามารีถืจดัีส่ง่หุ้นงัส่อื

เชิีญปีรีะชีม้โดียจดีหุ้มายอิเลก็ิท่รีอนิกิส่�ก็ิไดี�

องค์ประชืุ่มข้องคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาผูลติอบแทน
1. ในกิารีปีรีะชีม้แตัล่ะครัี �ง จะตั�องมีกิรีรีมกิารีส่รีรีหุ้าและพิจารีณ์าผู้ล

ตัอบแท่น มาร่ีวมปีรีะชีม้ดี�วยตันเองไมน่�อยกิวา่กิ้�งหุ้น้�งขึ้องจำานวน

กิรีรีมกิารีส่รีรีหุ้าและพิจารีณ์าผู้ลตัอบแท่นท่ั �งหุ้มดี จง้จะถืือวา่ครีบ

เป็ีนองค�ปีรีะชีม้ 

2. ใหุ้�ปีรีะธุ์านกิรีรีมกิารีส่รีรีหุ้าและพิจารีณ์าผู้ลตัอบแท่นเป็ีน

ปีรีะธุ์านที่�ปีรีะชี้ม ในกิรีณี์ที่�ปีรีะธุ์านคณ์ะกิรีรีมกิารีส่รีรีหุ้าและ

พิจารีณ์าผู้ลตัอบแท่น ไมส่่ามารีถืเขึ้�าร่ีวมปีรีะชีม้ หุ้รืีอไมส่่ามารีถื

ปีฏิิบตััหิุ้น�าที่�ไดี� ใหุ้�ที่�ปีรีะชีม้เลอืกิกิรีรีมกิารีส่รีรีหุ้าและพิจารีณ์าผู้ล

ตัอบแท่น แท่นคนหุ้น้�ง เป็ีนปีรีะธุ์านในที่�ปีรีะชีม้เพื�อปีฏิิบตััหิุ้น�าที่�

แท่นเป็ีนครัี �งครีาว

3. กิารีลงมตัอิอกิเส่ยีงเพื�อชีี �ขึ้าดีในเรืี�องที่�ปีรีะชีม้ ใหุ้�ถืือเอาความเหุ้น็

ที่�เป็ีนเสี่ยงขึ้�างมากิเป็ีนส่ำาคญั โดียกิรีรีมกิารีส่รีรีหุ้าและพิจารีณ์าผู้ล

ตัอบแท่น หุ้น้�งคนมีหุ้น้�งเส่ยีง ถื�าคะแนนเส่ยีงเท่า่กินั ใหุ้�ปีรีะธุ์านใน

ที่�ปีรีะชีม้ออกิเส่ยีงเพิ�มขึ้้ �นอีกิเสี่ยงหุ้น้�งเป็ีนเส่ยีงชีี �ขึ้าดี 

4. กิรีรีมกิารีส่รีรีหุ้าและพิจารีณ์าผู้ลตัอบแท่น ที่�มีส่ว่นไดี�เส่ยีในเรืี�อง

ที่�พิจารีณ์า หุ้�ามมิใหุ้�กิรีรีมกิารีท่า่นนั �นแส่ดีงความเหุ้น็ และไมมี่ส่ทิ่ธิุ์

ออกิเส่ยีงลงมตัใินเรืี�องนั �น 

 นอกิจากินี � คณ์ะกิรีรีมกิารีส่รีรีหุ้าและพิจารีณ์า 

ผู้ลตัอบแท่น แตั่งตัั �งบ้คคลใดีบ้คคลหุ้น้�งเป็ีนเลขึ้าน้กิารีคณ์ะ

กิรีรีมกิารีส่รีรีหุ้าและพิจารีณ์าผู้ลตัอบแท่น เพื�อชี่วยเหุ้ลือในกิารี

ดีำาเนินงานเกีิ�ยวกิบักิารีนดัีหุ้มายกิารีปีรีะชีม้ จดัีเตัรีียมวารีะกิารี

ปีรีะชีม้ นำาส่ง่เอกิส่ารีปีรีะกิอบกิารีปีรีะชีม้ และบนัท่ก้ิรีายงานกิารี

ปีรีะชีม้

การรายงานข้องคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาผูลติอบแทน
 คณ์ะกิรีรีมกิารีส่รีรีหุ้าและพิจารีณ์าผู้ลตัอบแท่น มีหุ้น�าที่�

ตั�องรีายงานดีงัตัอ่ไปีนี �

1. คณ์ะกิรีรีมกิารีส่รีรีหุ้าและพิจารีณ์าผู้ลตัอบแท่น ตั�องรีายงาน 

ผู้ลกิารีปีฏิิบตัังิานใหุ้�คณ์ะกิรีรีมกิารีบริีษัท่ท่รีาบ ในกิารีปีรีะชีม้คณ์ะ

กิรีรีมกิารีบริีษัท่อยา่งน�อยปีีละ 1 ครัี �ง หุ้รืีอเมื�อมีเรืี�องอื�นใดีที่�เหุ้น็วา่

คณ์ะกิรีรีมกิารีบริีษัท่ควรีท่รีาบ

2. จดัีท่ำารีายงานกิารีท่ำาหุ้น�าที่�ในรีอบปีีที่�ผู้า่นมาเพื�อเปิีดีเผู้ยไว�ใน

รีายงานปีรีะจำาปีีขึ้องบริีษัท่ โดียเปิีดีเผู้ยรีายละเอียดี จำานวนครัี �งใน

กิารีปีรีะชีม้ จำานวนครัี �งที่�กิรีรีมกิารีส่รีรีหุ้าและพิจารีณ์าผู้ลตัอบแท่น

แตัล่ะคนเขึ้�าร่ีวมปีรีะชีม้ ผู้ลกิารีปีฏิิบตััหิุ้น�าที่�ตัามกิฎบตััรีที่�กิำาหุ้นดี

ไว� และอื�นๆ (ถื�ามี)

จำานวนครั�งการเข้้าประชืุ่ม
 รีายละเอียดีกิารีเขึ้�าปีรีะชีม้คณ์ะกิรีรีมกิารีส่รีรีหุ้าและพิจารีณ์าผู้ลตัอบแท่น ในงวดีปีีส่ิ �นส่ด้ีวนัที่� 31 ธุ์นัวาคม 2564เป็ีนดีงันี �

ชื่่�อ - นามสกุลลำาดำับ

1 

2

3 

นายอรีรีถืกิฤชี วิส่ท้่ธิุ์พนัธุ์�

นายนนัท่พล พงษ�ไพบล้ย�

นายมงคล พฤกิษ�วฒันา

1

1

1

1

1

1

จำานวนครั�งท่�เข้้าประชืุ่ม จำานวนครั�งท่�ม่สิทธิเข้้าประชืุ่ม

การเข้้าประชืุ่มคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผูลติอบแทน
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การประชืุ่มข้องคณะกรรมการบริหาร
 กิารีปีรีะชี้มขึ้องคณ์ะกิรีรีมกิารีบริีหุ้ารีตั�องจดัีใหุ้� มีกิารี

ปีรีะชี้มตัามหุ้ลกัิเกิณ์ฑ์�ดีังนี �

1. กิารีปีรีะชี้มคณ์ะกิรีรีมกิารีบริีหุ้ารีตัามปีกิติัใหุ้� จัดีขึ้้ �นอย่าง

น�อย 6 ครัี �งตั่อปีี 

2. กิารีปีรีะชี้มคณ์ะกิรีรีมกิารีบริีหุ้ารีใหุ้�จัดีขึ้้ �น ณ์ ท่�องที่�อันเป็ีน

ที่�ตัั �งส่ำานักิงานใหุ้ญ่ขึ้องบริีษัท่ฯ หุ้รืีอ ณ์ ที่�อื�นใดีตัามที่�ปีรีะธุ์าน

กิรีรีมกิารีบริีหุ้ารีจะกิำาหุ้นดี หุ้รืีอปีรีะธุ์านกิรีรีมกิารีบริีหุ้ารีจะ

กิำาหุ้นดีใหุ้�จัดีกิารีปีรีะชี้มผู้่านส่ื�ออิเล็กิท่รีอนิกิส่�ซ้�งจะตั�องเป็ีน

ไปีตัามหุ้ลกัิเกิณ์ฑ์�และวิธีุ์กิารีตัามที่�กิฎหุ้มายกิำาหุ้นดี

3. คณ์ะกิรีรีมกิารีบริีหุ้ารีควรีจะกิำาหุ้นดีวารีะกิารีปีรีะชี้มไว�

ล่วงหุ้น� าอย่างชีัดีเจน และนำาส่่งเอกิส่ารีปีรีะกิอบกิารีปีรีะชี้ม

ใหุ้� คณ์ะกิรีรีมกิารีบริีหุ้ารีผู้้� เขึ้� าร่ีวมปีรีะชี้มเป็ีนกิารีล่วงหุ้น� า

อย่างน�อย 7 วนั เพื�อใหุ้�คณ์ะกิรีรีมกิารีบริีหุ้ารีมีเวลาพอส่มควรี

ในกิารีพิจารีณ์าเรืี�องตั่าง ๆ หุ้รืีอเรีียกิขึ้อขึ้� อม้ลปีรีะกิอบกิารี

พิจารีณ์าเพิ�มเตัิม เว�นแตั่กิรีณี์จำาเป็ีนรีีบดี่วน เพื�อรัีกิษาส่ิท่ธิุ์

หุ้รืีอปีรีะโยชีน�ขึ้องบริีษัท่ฯ จะกิำาหุ้นดีวันปีรีะชี้มใหุ้� เร็ีวกิว่านั �น

ก็ิไดี�  ท่ั �งนี � หุ้ากิกิารีปีรีะชี้มในครีาวนั �นเป็ีนกิารีปีรีะชี้มผู้่านส่ื�อ

อิเล็กิท่รีอนิกิส่� บริีษัท่ฯ ส่ามารีถืจัดีส่่งหุ้นังสื่อเชิีญปีรีะชี้มโดีย

จดีหุ้มายอิเล็กิท่รีอนิกิส่�ก็ิไดี�

องค์ประชืุ่มข้องคณะกรรมการบริหาร
1. ในกิารีปีรีะชี้มแตั่ละครัี �ง จะตั�องมีกิรีรีมกิารีบริีหุ้ารี มาร่ีวม

ปีรีะชี้มดี� วยตันเองไม่น� อยกิว่ากิ้�งหุ้น้�งขึ้องจำานวนกิรีรีมกิารี

บริีหุ้ารีท่ั �งหุ้มดี จ้งจะถืือว่าครีบเป็ีนองค�ปีรีะชี้ม 

2. ใหุ้�ปีรีะธุ์านกิรีรีมกิารีบริีหุ้ารี เป็ีนปีรีะธุ์านที่�ปีรีะชี้ม ในกิรีณี์ที่�

ปีรีะธุ์านคณ์ะกิรีรีมกิารีบริีหุ้ารี ไม่ส่ามารีถืเขึ้�าร่ีวมปีรีะชี้ม หุ้รืีอ

ไม่ส่ามารีถืปีฏิิบัตัิหุ้น� าที่�ไดี�  ใหุ้� ที่�ปีรีะชี้มเลือกิกิรีรีมกิารีบริีหุ้ารี

แท่นคนหุ้น้�ง เป็ีนปีรีะธุ์านในที่�ปีรีะชี้มเพื�อปีฏิิบัตัิหุ้น� าที่�แท่น

เป็ีนครัี �งครีาว

3. กิารีลงมติัออกิเสี่ยงเพื�อชีี �ขึ้าดีในเรืี�องที่�ปีรีะชี้ม ใหุ้� ถืือเอา

ความเหุ้็นที่�เป็ีนเส่ียงขึ้�างมากิเป็ีนส่ำาคญั โดียกิรีรีมกิารีบริีหุ้ารี 

หุ้น้�งคนมีหุ้น้�งเสี่ยง ถื� าคะแนนเสี่ยงเท่่ากิัน ใหุ้� ปีรีะธุ์านในที่�

ปีรีะชี้มออกิเส่ียงเพิ�มขึ้้ �นอีกิเสี่ยงหุ้น้�งเป็ีนเส่ียงชีี �ขึ้าดี 

4. กิรีรีมกิารีบริีหุ้ารีที่�มีส่่วนไดี� เส่ียในเรืี�องที่�พิจารีณ์า หุ้�ามมิใหุ้�

กิรีรีมกิารีท่่านนั �นแส่ดีงความเห็ุ้น และไม่มีส่ิท่ธิุ์ออกิเสี่ยงลง

มตัิในเรืี�องนั �น 

 นอกิจากินี � คณ์ะกิรีรีมกิารีบริีหุ้ารีแตั่งตัั �งบ้คคลใดี

บ้คคลหุ้น้�งเป็ีนเลขึ้าน้กิารีคณ์ะกิรีรีมกิารีบริีหุ้ารีเพื�อชี่วยเหุ้ลือ

ในกิารีดีำาเนินงานเกีิ�ยวกิับกิารีนัดีหุ้มายกิารีปีรีะชี้ม จัดีเตัรีียม

วารีะกิารีปีรีะชี้ม นำาส่่งเอกิส่ารีปีรีะกิอบกิารีปีรีะชี้ม และบนัท่้กิ

รีายงานกิารีปีรีะชี้ม

การรายงานข้องคณะกรรมการบริหาร
1. รีายงานผู้ลกิารีปีฏิิบัตัิงานใหุ้�คณ์ะกิรีรีมกิารีบริีษัท่ฯ ท่รีาบ 

ในกิารีปีรีะชี้มคณ์ะกิรีรีมกิารีบริีษัท่อย่าง

ไตัรีมาส่ละ 1 ครัี �ง หุ้รืีอเมื�อมีเรืี�องอื�นใดีที่�เหุ้็นว่าคณ์ะกิรีรีมกิารี 

บริีษัท่ฯ ควรีท่รีาบ

2. จดัีท่ำารีายงานกิารีท่ำาหุ้น�าที่�ในรีอบปีีที่�ผู้่านมาเพื�อเปิีดีเผู้ยไว�

ในรีายงานปีรีะจำาปีีขึ้องบริีษัท่ โดียเปิีดีเผู้ยรีายละเอียดี จำานวน

ครัี �งในกิารีปีรีะชี้ม จำานวนครัี �งที่�กิรีรีมกิารีบริีหุ้ารีแตั่ละคนเขึ้� า

ร่ีวมปีรีะชี้ม ผู้ลกิารีปีฏิิบตััิหุ้น�าที่�ตัามกิฎบตััรีที่�กิำาหุ้นดีไว�  และ

อื�นๆ (ถื� ามี)

จำานวนครั�งการเข้้าประชืุ่ม
 รีายละเอียดีกิารีเขึ้�าปีรีะชีม้คณ์ะกิรีรีมกิารีบริีหุ้ารี ในงวดีปีีส่ิ �นส่ด้ีวนัที่� 31 ธุ์นัวาคม 2564 เป็ีนดีงันี �

ชื่่�อ - นามสกุลลำาดำับ

1 

2

3 

4

การเข้้าประชืุ่มคณะกรรมการบริหาร

นายปีรีะส่พศกัิดีิ� ศิริีโส่ภณ์า

นายอรีรีถืกิฤชี วิส่ท้่ธิุ์พนัธุ์�

นายส่ท้่ธิุ์ชียั พน้ลาภท่วี

นายนนัท่พล พงษ�ไพบล้ย�

4 

4 

4 

4

จำานวนครั�งท่�เข้้าประชืุ่ม จำานวนครั�งท่�ม่สิทธิเข้้าประชืุ่ม

4 

4 

4 

4
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8.3.2 ผูลการปฏิบัติิหน้าท่�ข้องคณะกรรมการชืุ่ดำย่อย
รายงานข้องคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผูลติอบแทน
 บท่บาท่หุ้น�าที่�หุ้ลกัิขึ้องคณ์ะกิรีรีมกิารีส่รีรีหุ้าและพิจารีณ์าผู้ลตัอบแท่น คือ  กิารีกิำาหุ้นดีและส่รี� างความชีัดีเจนโปีร่ีงใส่ใน

นโยบาย หุ้ลกัิเกิณ์ฑ์� และ วิธีุ์กิารี ในเรืี�องขึ้องกิารีส่รีรีหุ้า กิารีพัฒนาองค�กิรี กิารีจ่ายค่าตัอบแท่นส่ำาหุ้รัีบพนักิงานในภาพรีวม ตัลอดี

จนกิารีกิำาหุ้นดีและเส่นอผู้ลตัอบแท่นที่�เหุ้มาะส่มส่ำาหุ้รัีบกิรีรีมกิารีบริีษัท่ กิรีรีมกิารีบริีหุ้ารี กิรีรีมกิารีชี้ดีตั่างๆ และผู้้�บริีหุ้ารีรีะดีับส่้ง  

โดียจะพิจารีณ์ากิลั�นกิรีองก่ิอนที่�จะนำาเส่นอตั่อคณ์ะกิรีรีมกิารีบริีษัท่เพื�อพิจารีณ์าอน้มัตัิ หุ้รืีอนำาเส่นอผู้้� ถืือหุ้้�นพิจารีณ์าอน้มัตัิตั่อไปี

แล�วแตั่กิรีณี์   โดียในปีี 2564 คณ์ะกิรีรีมกิารีส่รีรีหุ้าและพิจารีณ์าผู้ลตัอบแท่น บริีษัท่ พีซแอนดี�ลีฟวิ�ง จำากิัดี(มหุ้าชีน) ปีรีะกิอบดี�วย

กิรีรีมกิารีบริีษัท่ฯ จำานวน 3 ท่่าน คือ

 1. นายอรีรีถืกิฤชี   วิส่้ท่ธิุ์พันธุ์� ปีรีะธุ์านคณ์ะกิรีรีมกิารีส่รีรีหุ้าและพิจารีณ์าผู้ลตัอบแท่น

 2. นายนันท่พล   พงษ�ไพบ้ลย� กิรีรีมกิารีส่รีรีหุ้าและพิจารีณ์าผู้ลตัอบแท่น

 3. นายมงคล   พฤกิษ�วัฒนา กิรีรีมกิารีส่รีรีหุ้าและพิจารีณ์าผู้ลตัอบแท่น

 ในปีี 2564 ที่�ผู้่านมา  คณ์ะกิรีรีมกิารีส่รีรีหุ้าฯ ไดี�ปีฏิิบตััิหุ้น�าที่�พิจารีณ์ากิลั�นกิรีองนโยบาย หุ้ลกัิเกิณ์ฑ์� วิธีุ์กิารี และ รีะเบียบ

ตั่างๆ ที่�เกีิ�ยวขึ้�องกิับขึ้อบเขึ้ตัหุ้น�าที่�ความรัีบผิู้ดีชีอบดีังกิล่าวขึ้�างตั�น โดียย้ดีหุ้ลกัิกิารีขึ้องความชีัดีเจน เป็ีนธุ์รีรีม ความโปีร่ีงใส่ และ

ส่ามารีถือธิุ์บายไดี�  เพื�อคงไว�ซ้�งนโยบายกิารีกิำากิับดี้แลกิิจกิารีที่�ดีีขึ้องบริีษัท่ฯ  โดียย้ดีถืือผู้ลปีรีะโยชีน�ขึ้องผู้้� มีส่่วนไดี�ส่่วนเสี่ยหุ้รืีอ 

ผู้้� ที่�เกีิ�ยวขึ้�องในท่้กิๆ ดี�าน  ท่ั �งนี � เพื�อปีรีะโยชีน�อย่างส่มดี้ล และความเจริีญกิ�าวหุ้น�าขึ้องผู้้� ถืือหุ้้� น บริีษัท่ฯ และพนักิงาน  ซ้�งส่ามารีถื

ส่ร้ีปีส่ารีะส่ำาคัญขึ้องกิารีดีำาเนินงานในปีีที่�ผู้่านมาไดี�  ดีังนี �

ด้านการส่รรหา

 คณ์ะกิรีรีมกิารีส่รีรีหุ้าฯ ไดี� ร่ีวมกิันพิจารีณ์าส่รีรีหุ้ากิรีรีมกิารีชี้ดีใหุ้ม่ ท่ดีแท่นกิรีรีมกิารีที่�ครีบวารีะลงในปีี 2564 เพื�อความ

ตั่อเนื�องขึ้องกิารีดีำาเนินงานขึ้องบริีษัท่ฯ โดียมีกิรีรีมกิารีที่�ครีบวารีะจำานวนท่ั �งส่ิ �น 4 ท่่านดีังนี �  

 1. นายอรีรีถืกิฤชี  วิส่้ท่ธิุ์พันธุ์�    กิรีรีมกิารีบริีษัท่ฯ

      ปีรีะธุ์านกิรีรีมกิารีส่รีรีหุ้าและพิจารีณ์าผู้ลตัอบแท่น  

      กิรีรีมกิารีบริีหุ้ารี

 2. นายนันท่พล พงษ�ไพบ้ลย�  กิรีรีมกิารีบริีษัท่ฯ

      กิรีรีมกิารีส่รีรีหุ้าและพิจารีณ์าผู้ลตัอบแท่น

      กิรีรีมกิารีบริีหุ้ารี

 3. นายพิส่ิฐ ปัีญจค้ณ์าภรีณ์�  กิรีรีมกิารีบริีษัท่ฯ

      กิรีรีมกิารีตัรีวจส่อบ

 4. นายส่้ท่ธิุ์ชีัย พ้นลาภท่วี  กิรีรีมกิารีบริีษัท่ฯ

      กิรีรีมกิารีบริีหุ้ารี

 

 คณ์ะกิรีรีมกิารีส่รีรีหุ้าฯ ไดี� พิจารีณ์าขึ้�อม้ลและความเหุ้มาะส่มขึ้องปีรีะเดี็นดีังกิล่าวขึ้� างตั�น (โดียกิรีรีมกิารีที่�มีส่่วนไดี�ส่่วน

เส่ียไม่ไดี�อย้่ในหุ้�องปีรีะชี้มในรีะหุ้ว่างกิารีพิจารีณ์าในส่่วนขึ้องตันเอง) ซ้�งที่�ปีรีะชี้มมีมตัิเป็ีนเอกิฉันท่�เหุ้็นชีอบเส่นอตั่อคณ์ะกิรีรีม

กิารีบริีษัท่ฯ พิจารีณ์าใหุ้�ความเหุ้็นชีอบ แตั่งตัั �งกิรีรีมกิารีบริีษัท่ฯ ที่�ครีบกิำาหุ้นดีตัามวารีะ กิลับเขึ้� าดีำารีงตัำาแหุ้น่งกิรีรีมกิารีบริีษัท่ฯ 

และกิรีรีมกิารีชี้ดีย่อยตั่างๆ ตั่ออีกิวารีะหุ้น้�ง เนื�องจากิกิรีรีมกิารีแตั่ละท่่านเป็ีนผู้้� ที่�มีความร้ี� ความส่ามารีถื และไดี�ท่้่มเท่ท่ำางานใหุ้�

กิับบริีษัท่ฯ มาโดียตัลอดี ตัลอดีจนเพื�อความตั่อเนื�องในกิารีดีำาเนินงานขึ้องบริีษัท่ฯ โดียเฉพาะอย่างยิ�งในรีะหุ้ว่างกิารีนำาบริีษัท่ฯ 

เขึ้� าจดีท่ะเบียนในตัลาดีหุ้ลักิท่รัีพย�ฯ  ซ้�งคณ์ะกิรีรีมกิารีบริีษัท่ฯ ไดี� พิจารีณ์าเหุ้็นชีอบ และจะนำาเส่นอตั่อที่�ปีรีะชี้มส่ามัญผู้้� ถืือหุ้้� น

พิจารีณ์าใหุ้�ความเหุ้็นชีอบตั่อไปี
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ด้านคู่�าตุอบแที่น

 คณ์ะกิรีรีมกิารีส่รีรีหุ้าฯ ไดี� พิจารีณ์าท่บท่วนนโยบาย วิธีุ์กิารี และอัตัรีากิารีจ่ายผู้ลตัอบแท่นส่ำาหุ้รัีบคณ์ะกิรีรีมกิารี 

บริีษัท่ฯ และคณ์ะกิรีรีมกิารีบริีหุ้ารี คณ์ะกิรีรีมกิารีชี้ดีตั่างๆ เพื�อใหุ้�มั�นใจว่ามีความเหุ้มาะส่มท่ั �งในแง่ขึ้องหุ้ลกัิกิารี วิธีุ์กิารีและอัตัรีา

ผู้ลตัอบแท่น

 ส่ำาหุ้รัีบค่าตัอบแท่นผู้้� บริีหุ้ารีะดีับส่้งและพนักิงาน  ไดี� มีกิารีพิจารีณ์ากิำาหุ้นดีงบปีรีะมาณ์อย่างรีอบคอบ เพื�อความเป็ีน

ธุ์รีรีม  ความส่มเหุ้ตั้ส่มผู้ล และปีรีะสิ่ท่ธิุ์ภาพในกิารีจ่าย เพื�อใหุ้�ส่ามารีถืแขึ้่งขึ้ันไดี�กิับธุ์้รีกิิจปีรีะเภท่เดีียวกิันและกิารีจ� างงานขึ้อง

ธุ์้รีกิิจโดียรีวมไดี�    โดียพิจารีณ์าถื้งผู้ลปีรีะกิอบกิารีขึ้องบริีษัท่ฯ ส่ภาวะเศรีษฐกิิจ  และความส่ามารีถืในกิารีจ่ายท่ั �งในรีะยะส่ั �นและ

รีะยะยาวควบค้่ไปีดี�วย    ส่่วนในเรืี�องขึ้องกิารีจ่ายผู้ลตัอบแท่นแก่ิพนักิงานเป็ีนรีายบ้คคล จะเน�นในเรืี�องขึ้องผู้ลงานขึ้องพนักิงาน

แตั่ละคนเป็ีนส่ำาคัญ โดียเฉพาะอย่างยิ�งส่ำาหุ้รัีบพนักิงานบริีหุ้ารีรีะดีับส่้ง  เพื�อใหุ้� ผู้้� บริีหุ้ารีและพนักิงานไดี� รัีบผู้ลตัอบแท่นตัาม 

ผู้ลงานที่�แตั่ละคนไดี�ท่ำาเพื�อบริีษัท่ฯ   และเพื�อชี่วยใหุ้�บริีษัท่รัีกิษาคนเก่ิงคนดีีไว�กิับองค�กิรีและส่รี� างแรีงจ้งใจตั่อเนื�องใหุ้�กิับพนักิงาน

ขึ้องบริีษัท่ฯ  ซ้�งในปีีที่�ผู้่านมาไดี� มีกิารีพิจารีณ์าในเรืี�องตั่าง ๆ ดีังนี �

 • นโยบายและหุ้ลกัิกิารีในกิารีกิำาหุ้นดีงบปีรีะมาณ์กิารีจ่ายเงินรีางวัลปีรีะจำาปีี 2564

 • งบปีรีะมาณ์ในกิารีขึ้้ �นเงินเดืีอนปีรีะจำาปีี 2564 และเงินรีางวัลปีรีะจำาปีี 2563 ส่ำาหุ้รัีบพนักิงาน

 • กิารีปีรัีบเงินเดืีอนตัามผู้ลงานปีรีะจำาปีี 2564 และกิารีจ่ายเงินรีางวัลปีรีะจำาปีี 2563 ส่ำาหุ้รัีบกิรีรีมกิารีผู้้� จัดีกิารี  

  และปีรีะธุ์านเจ� าหุ้น�าที่�บริีหุ้ารี

 • กิารีจ่ายผู้ลตัอบแท่นแกิ่คณ์ะกิรีรีมกิารีบริีษัท่ฯ คณ์ะกิรีรีมกิารีบริีหุ้ารี และคณ์ะกิรีรีมกิารีชี้ดีย่อยส่ำาหุ้รัีบปีี 2564

ด้านเป้าหมายในการดำาเนินงานประจำาป่ของบริษััที่ฯ

 คณ์ะกิรีรีมกิารีส่รีรีหุ้าฯ ไดี� ร่ีวมพิจารีณ์ากิลั�นกิรีองเปี�าหุ้มายในกิารีดีำาเนินงานปีรีะจำาปีีขึ้องบริีษัท่ฯ โดียไดี� ร่ีวมกิับปีรีะธุ์าน

เจ� าหุ้น�าที่�บริีหุ้ารี  เพื�อพิจารีณ์ากิำาหุ้นดีทิ่ศท่างและเปี�าหุ้มายในกิารีดีำาเนินกิารี  และบริีหุ้ารีงานขึ้องบริีษัท่ฯ และผู้้�บริีหุ้ารีรีะดีับส่้ง  

โดียเปี�าหุ้มายที่�กิำาหุ้นดี  จะส่อดีคล�องกิับทิ่ศท่างกิารีเตัิบโตัและกิารีดีำาเนินงานขึ้องบริีษัท่ฯ  มีความเป็ีนไปีไดี�   แตั่ท่� าท่าย  และ มี

ดีชัีนีในกิารีวดัีผู้ลที่�ชีดัีเจน   ซ้�งเปี�าหุ้มายส่ำาหุ้รัีบปีี 2565 ไดี� มีกิารีพิจารีณ์ากิลั�นกิรีองและนำาเส่นอตั่อคณ์ะกิรีรีมกิารีบริีษัท่ฯ พิจารีณ์า

อน้มัตัิแล�ว

ด้านการพิ่ัฒนาองค์ู่กรแลัะพิ่นักงาน

 คณ์ะกิรีรีมกิารีส่รีรีหุ้าฯไดี� ร่ีวมพิจารีณ์าและใหุ้�ความเหุ้็นในแผู้นกิารีพัฒนาพนักิงานกิารีวางแผู้นท่ดีแท่นตัามส่ายวิชีาชีีพ

ส่ำาหุ้รัีบตัำาแหุ้น่งงานส่ำาคัญๆ ตัลอดีจนคำาแนะนำาอื�นๆ ตัามที่�ผู้้� บริีหุ้ารีหุ้รืีอบริีษัท่ฯไดี�ขึ้อคำาแนะนำาหุ้รืีอความเหุ้็น

ในกิารีปีฏิิบตััิหุ้น�าที่�ขึ้องคณ์ะกิรีรีมกิารีส่รีรีหุ้าฯ กิรีรีมกิารีท่้กิท่่านไดี� ใหุ้�ความส่ำาคญักิับกิารีเขึ้�าร่ีวมปีรีะชี้มอย่างพรี� อมเพรีียง กิารีนำา

เส่นอความคิดีเหุ้็นอย่างเป็ีนอิส่รีะและในหุ้ลากิหุ้ลายมม้มองอย่างมีเหุ้ตั้ผู้ล เพื�อใหุ้�ส่ามารีถืพิจารีณ์าปีรีะเดี็นตั่างๆ ไดี�อย่างรีอบคอบ

ในท่้กิๆ ดี�าน เพื�อใหุ้�ส่อดีคล�องกิับหุ้ลักิกิารีที่�คณ์ะกิรีรีมกิารีส่รีรีหุ้าฯ ย้ดีถืือในกิารีดีำาเนินงาน  คือ ความชีัดีเจน ความโปีร่ีงใส่ และ

เป็ีนธุ์รีรีม เพื�อปีรีะโยชีน�ส่้งส่้ดีขึ้องบ้คคล 3 ฝ่าย คือ ผู้้� ถืือหุ้้� น บริีษัท่ฯ และพนักิงาน 

นายอรีรีถืกิฤชี  วิส่้ท่ธิุ์พันธุ์�

ปีรีะธุ์านคณ์ะกิรีรีมกิารีส่รีรีหุ้าและพิจารีณ์าผู้ลตัอบแท่น
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รายงานข้องคณะกรรมการบริหาร
คณ์ะกิรีรีมกิารีบริีหุ้ารีขึ้องบริีษัท่ พีซแอนดี�ลีฟวิ�ง จำากิัดี (มหุ้าชีน) ซ้�งไดี� รัีบกิารีพิจารีณ์าอน้มตััิแตั่งตัั �งโดีย มติัที่�ปีรีะชี้มคณ์ะกิรีรีมกิารี

บริีษัท่ ปัีจจ้บันมีจำานวนท่ั �งส่ิ �น 4 ท่่าน โดียมีรีายชืี�อ

 1. นายปีรีะส่พศักิดีิ� ศิริีโส่ภณ์า    ปีรีะธุ์านกิรีรีมกิารีบริีหุ้ารี

     กิรีรีมกิารีบริีษัท่ฯ

     ปีรีะธุ์านเจ� าหุ้น�าที่�บริีหุ้ารี

 2. นายนันท่พล พงษ�ไพบ้ลย�  กิรีรีมกิารีบริีหุ้ารี

     กิรีรีมกิารีบริีษัท่ฯ

     กิรีรีมกิารีส่รีรีหุ้าและพิจารีณ์าผู้ลตัอบแท่น

 3. นายอรีรีถืกิฤชี วิส่้ท่ธิุ์พันธุ์�  กิรีรีมกิารีบริีษัท่ฯ

     กิรีรีมกิารีบริีหุ้ารี

     ปีรีะธุ์านกิรีรีมกิารีส่รีรีหุ้าและพิจารีณ์าผู้ลตัอบแท่น

 4. นายส่้ท่ธิุ์ชีัย พ้นลาภท่วี  กิรีรีมกิารีบริีษัท่ฯ

     กิรีรีมกิารีบริีหุ้ารี

          คณ์ะกิรีรีมกิารีบริีษัท่ไดี�แตั่งตัั �งคณ์ะกิรีรีมกิารีบริีหุ้ารี เพื�อท่ำาหุ้น�าที่�ในกิารีบริีหุ้ารีจัดีกิารี กิำากิับดี้แลและควบค้มกิิจกิารีขึ้อง 

บริีษัท่ฯ ใหุ้� ส่อดีคล� องกิับนโยบายและแผู้นธุ์้รีกิิจตัามที่�คณ์ะกิรีรีมกิารีบริีษัท่ฯ ไดี� มอบหุ้มาย รีวมท่ั �งกิารีปีฎิบัตัิใหุ้� เป็ีนไปีตัาม 

จรีรียาบรีรีณ์ท่างธุ์้รีกิิจและกิฎหุ้มายตั่างๆ ที่�เกีิ�ยวขึ้�องกิับกิับธุ์้รีกิิจขึ้องบริีษัท่

 ในปีี 2564 ถืือว่าเป็ีนอีกิปีีที่�วิกิฤตัโรีครีะบาดีโควิดี – 19 ยังส่่งผู้ลกิรีะท่บร้ีนแรีงตั่อรีะบบเศรีษฐกิิจท่ั �งไท่ยและตั่างปีรีะเท่ศ

ท่ั�วโลกิ โดียเฉพาะกิารีรีะบาดีรีะลอกิที่�ส่ี� เดืีอนเมษายนถื้งกิรีกิฎาคม 2564 ที่�ท่วีความร้ีนแรีงและมีกิารีแพร่ีรีะบาดีในวงกิว� าง  

ส่่งผู้ลใหุ้�ภาครัีฐออกิมาตัรีากิารีควบค้มโรีคอย่างเขึ้�มงวดีและมีกิารีออกิปีรีะกิาศกิร้ีงเท่พมหุ้านครีส่ั�งปิีดีแคมปี� แรีงงานก่ิอส่รี� างใน

เขึ้ตักิร้ีงเท่พฯและปีริีมณ์ฑ์ลโดียรีอบ เพื�อควบค้มและปี�องกิันกิารีแพร่ีรีะบาดีขึ้องโรีค เป็ีนเวลา 1 เดืีอนนั �น ส่่งผู้ลใหุ้�คณ์ะกิรีรีมกิารี

บริีหุ้ารีตั�องมีกิารีปีรัีบกิลย้ท่ธุ์�และแนวกิารีปีฏิิบัตัิงานเพื�อรัีบมือกิับส่ถืานกิารีณ์�ตัลอดีเวลา ท่ำาใหุ้�ส่ามารีถืส่รี� างรีายไดี� ใหุ้� เป็ีนไปีตัาม

เปี�าหุ้มายที่�วางไว� ซ้�งนับว่าเป็ีนรีายไดี� ที่�ส่้งที่�ส่้ดีขึ้องบริีษัท่แม�จะปีรีะส่บปัีญหุ้าวิกิฤตัท่างเศรีษฐกิิจและโรีครีะบาดีก็ิตัาม โดียในปีี 

2564 คณ์ะกิรีรีมกิารีบริีหุ้ารีไดี�ปีรีะชี้มร่ีวมกิันท่ั �งหุ้มดี 3 ครัี �ง เพื�อร่ีวมกิันพิจารีณ์าเรืี�องตั่างๆ ที่�ส่ำาคญัและนำาเส่นอตั่อคณ์ะกิรีรีมกิารี 

บริีษัท่ฯ เพื�อท่รีาบ/เพื�อพิจารีณ์าอน้มัตัิแล�วแตั่กิรีณี์โดียมีเรืี�องส่ำาคัญตั่างๆ ดีังนี �

 1. พิจารีณ์ากิารีวางแผู้นงาน กิำาหุ้นดีกิลย้ท่ธุ์�ในกิารีดีำาเนินงานร่ีวมกิับผู้้�บริีหุ้ารีท่้กิส่ายงานขึ้องบริีษัท่

 2. พิจารีณ์ากิารีปีรัีบงบปีรีะมาณ์ปีรีะจำาปีีใหุ้�ส่อดีคล�องกิับผู้ลกิรีะท่บจากิกิารีรีะบาดีขึ้องโรีคโควิดี – 19

     และส่ถืานกิารีณ์�เศรีษฐกิิจ

 3. พิจารีณ์าแผู้นกิารีดีำาเนินงานส่ำาหุ้รัีบกิารีแปีรีส่ภาพเป็ีนบริีษัท่มหุ้าชีนและกิารียื�นเขึ้� าตัลาดีหุ้ลกัิท่รัีพย�แหุ้่งปีรีะเท่ศไท่ย

 4. พิจารีณ์าและใหุ้�ความเหุ้็นชีอบในกิารีจัดีซื �อจัดีหุ้าที่�ดีินเพื�อพัฒนาโครีงกิารีอย่างตั่อเนื�องและธุ์้รีกิรีรีมที่�เกีิ�ยวขึ้�อง  

     ตัามที่�ไดี� รัีบมอบหุ้มายจากิคณ์ะกิรีรีมกิารีบริีษัท่

 5. พิจารีณ์าและใหุ้�ความเหุ้็นชีอบกิารีปีรัีบผู้ังองค�กิรีและแกิ� ไขึ้อำานาจอน้มัตัิดีำาเนินกิารีภายในบริีษัท่

 6. ดีำาเนินกิารีในเรืี�องตั่างๆ ตัามที่�ไดี� รัีบมอบหุ้มายจากิคณ์ะกิรีรีมกิารีบริีษัท่ 

  โดียคณ์ะกิรีรีมกิารีบริีหุ้ารีมีความม้่งมั�นในกิารีปีฎิบตััิหุ้น�าที่�อย่างเตั็มความส่ามารีถื เพื�อปีรีะโยชีน�ส่ง้ส่ด้ีแก่ิผู้้� ถืือหุ้้�น พนกัิงาน 

ค้่ค� าและผู้้� มีส่่วนไดี� เส่ียท่้กิกิล้่ม เพื�อนำาพาองค�กิรีเตัิบโตัอย่างมั�นคงและยั�งยืนในท่้กิบริีบท่ตั่อไปี 

นายปีรีะส่พศักิดีิ� ศิริีโส่ภณ์า     

ปีรีะธุ์านกิรีรีมกิารีบริีหุ้ารี
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9. การควบคุมภาย์ในและราย์การระหว่าง
กัน 
9.1 การควบคุมภายในและการบริหารจัดำการ
ความเส่�ยง 
ความเห็นข้องคณะกรรมการเก่�ยวกับระบบ
ควบคุมภายในข้องบริษััทฯ
 บริีษัท่ฯ ใหุ้�ความส่ำาคญักิบักิารีมีรีะบบควบคม้ภายในที่�

ดีี และเป็ีนไปีตัามหุ้ลกัิกิารีดีแ้ลกิำากิบัดีแ้ลกิิจกิารีที่�ดีี กิลา่วคือ กิารี

มีรีะบบกิารีปีฏิิบตัังิานที่�โปีร่ีงใส่ ยต้ัธิุ์รีรีม เชืี�อถืือไดี� และมีกิารีถ่ืวง

ดีล้อำานาจซ้�งส่ามารีถืตัรีวจส่อบไดี�  ซ้�งจะนำาไปีส่้่ปีรีะโยชีน�ส่ง้ส่ด้ี

ขึ้องผู้้� ถืือหุ้้�น พนกัิงาน ค้ค่�า ชีม้ชีน และผู้้� ที่�เกีิ�ยวขึ้�องท่ก้ิฝ่าย โดีย 

ณ์ 31 ธุ์นัวาคม 2564 บริีษัท่ฯ มีคณ์ะกิรีรีมกิารีตัรีวจส่อบ จำานวน 

3 ท่า่น ซ้�งท่ำาหุ้น�าที่�ส่อบท่านความเพยีงพอขึ้องรีะบบควบคม้ภายใน

ขึ้องบริีษัท่ฯ รีวมถื้งกิารีตัรีวจส่อบเพื�อใหุ้�มั�นใจว่าบริีษัท่ฯ มีกิารี

ดีำาเนินธุ์้รีกิิจที่�เป็ีนไปีตัามกิฎหุ้มายและกิฎเกิณ์ฑ์�ที่�เกีิ�ยวขึ้�องกิบั

ส่ำานกัิงานคณ์ะกิรีรีมกิารีกิำากิบัหุ้ลกัิท่รัีพย�และตัลาดีหุ้ลกัิท่รัีพย� และ

ตัลาดีหุ้ลกัิท่รัีพย�แหุ้ง่ปีรีะเท่ศไท่ย รีวมถืง้กิฎหุ้มายอื�นๆ ที่�บงัคบัใชี�

ในกิารีดีำาเนินธุ์ร้ีกิิจขึ้องบริีษัท่ฯ

 ในกิารีปีรีะชีม้คณ์ะกิรีรีมกิารีบริีษัท่ฯ ครัี �งที่� 4/2564 เมื�อ

วนัที่� 13 พฤษภาคม 2564 ซ้�งกิรีรีมกิารีตัรีวจส่อบท่ก้ิท่า่นไดี�เขึ้�าร่ีวม

ปีรีะชีม้ คณ์ะกิรีรีมกิารีบริีษัท่ฯ ไดี�พิจารีณ์าและจดัีท่ำาแบบปีรีะเมิน

ความเพียงพอขึ้องรีะบบควบคม้ภายในขึ้องบริีษัท่ฯ โดียครีอบคลม้

ท่ั �ง 5 องค�ปีรีะกิอบขึ้อง The Committee of Sponsoring Organi-

zations of the Treadway Commission (COSO) ไดี�แก่ิ

1. กิารีควบคม้ภายในองค�กิรี (Control Environment) 

2. กิารีปีรีะเมินความเส่ี�ยง (Risk Management)

3. กิารีควบคม้กิารีปีฏิิบตัังิาน (Control Activities)

4. รีะบบส่ารีส่นเท่ศและกิารีส่ื�อส่ารีขึ้�อมล้ (Information & Com-

munication)

5. รีะบบกิารีตัดิีตัาม (Monitoring Activities)

 โดียคณ์ะกิรีรีมกิารีบริีษัท่ฯ ไดี�ท่ำากิารีซกัิถืามขึ้�อมล้จากิ

ฝ่ายบริีหุ้ารี และอ�างอิงรีายงานกิารีปีรีะเมินความเพียงพอขึ้อง

รีะบบควบคม้ภายในซ้�งส่อบท่านโดียบริีษัท่ ไอเอ ซกิิเนเจอรี� จำากิดัี 

ท่ั �งนี � คณ์ะกิรีรีมกิารีบริีษัท่ฯ มีความเห็ุ้นวา่รีะบบกิารีควบคม้ภายใน 

ขึ้องบริีษัท่ฯ มีปีรีะส่ิท่ธิุ์ภาพและเพียงพอที่�จะปี�องกินัความเส่ี�ยง

ที่�อาจเกิิดีขึ้้ �น และไดี�อนม้ตััิแบบปีรีะเมินความเพียงพอขึ้องรีะบบ

ควบคม้ภายในขึ้องบริีษัท่ฯ  

ความเห็นข้องผูู้ติรวจสอบภายในเก่�ยวกับระบบ
ควบคุมภายในข้องบริษััทฯ
 บริีษัท่ฯ ไดี�แตัง่ตัั �งบริีษัท่ ไอเอ ซกิิเนเจอรี� จำากิดัี (“ผู้้�ตัรีวจ

ส่อบภายใน”) เพื�อท่ำาหุ้น�าที่�ตัรีวจส่อบและปีรีะเมินรีะบบควบคม้

ภายในขึ้องบริีษัท่ฯ โดียบริีษัท่ ไอเอ ซกิิเนเจอรี� จำากิดัี ไดี�ท่ำากิารีตัรีวจ

ส่อบกิรีะบวนกิารีปีฏิิบตัังิานขึ้องบริีษัท่ฯ ในรีะหุ้วา่งปีี 2561 – 2564 

 โดียผู้้�ตัรีวจส่อบภายในไดี�ท่ำากิารีปีรีะเมินปีรีะส่ิท่ธิุ์ภาพ

กิารีควบคม้ขึ้องกิรีะบวนกิารีปีฏิิบตัังิานขึ้องบริีษัท่ฯ โดียพิจารีณ์า

จากิความเส่ี�ยงในรีะบบกิารีควบคม้ภายในขึ้องกิรีะบวนกิารีปีฏิิบตััิ

งานตัา่ง ๆ โดียในกิารีเขึ้�าตัรีวจแตัล่ะครัี �ง ผู้้�ตัรีวจส่อบภายในไดี�ใหุ้�

ความเห็ุ้นและขึ้�อเส่นอแนะในกิรีะบวนกิารีปีฏิิบตัังิานตัา่งๆ เพื�อใหุ้�

บริีษัท่ฯ ดีำาเนินกิารีปีรัีบปีร้ีงแกิ�ไขึ้ปีรีะเดีน็ตัา่ง ๆ โดียส่ามารีถืส่ร้ีปี

เป็ีนหุ้วัขึ้�อส่ำาคญัไดี�ดีงันี �

1. รีะเบียบกิารีปีฏิิบัตัิงาน นโยบาย หุ้รืีอค้่มือกิารีท่ำางาน ไม่

ครีอบคลม้ขึ้ั �นตัอนกิารีท่ำางานอย่างครีบถื�วน เชี่น รีะเบียบกิารี

ปีฏิิบตัังิานเกีิ�ยวกิบักิารีคดัีเลอืกิและจดัีจ�างผู้้� รัีบเหุ้มาเพื�อก่ิอส่รี� าง

โครีงกิารี รีะเบียบกิารีปีฏิิบตััิงานเกีิ�ยวกิบักิารีปีรัีบปีร้ีงตั�นท่น้ค่า

พฒันาและส่าธุ์ารีณ์ป้ีโภค เป็ีนตั�น หุ้รืีอ กิารีขึ้าดีรีะเบียบกิารีปีฏิิบตััิ

งาน นโยบาย หุ้รืีอค้มื่อกิารีท่ำางานส่ำาหุ้รัีบขึ้ั �นตัอนกิารีท่ำางานบาง

ส่ว่น เชี่น รีะเบียบปีฎิบตััิเกีิ�ยวกิบักิารีตัิดีตัามวสั่ดีแ้ละกิารีเคลม

ส่ินค�า รีะเบียบปีฏิิบตััิเกีิ�ยวกิบัขึ้ั �นตัอนกิารีปิีดีโครีงกิารี เป็ีนตั�น 

อยา่งไรีก็ิดีี บริีษัท่ฯ ไดี�ดีำาเนินกิารีจดัีท่ำาหุ้รืีอปีรัีบปีร้ีง รีะเบียบกิารี

ปีฏิิบตัังิาน นโยบาย หุ้รืีอค้มื่อกิารีท่ำางาน ใหุ้�ครีบถื�วนและครีอบคลม้

กิารีท่ำางานท่ก้ิส่ว่นแล�ว

2. กิารีท่ำางานที่�ผิู้ดีพลาดีขึ้องพนกัิงาน (Human Error) จากิกิารีไม่

ปีฏิิบตััติัามรีะเบียบกิารีปีฏิิบตัังิาน หุ้รืีอขึ้ั �นตัอนกิารีปีฏิิบตัังิานที่�มี

อย้ ่เชีน่ กิารีกิรีอกิขึ้�อมล้ในรีะบบหุ้รืีอจดัีท่ำาเอกิส่ารีไมค่รีบถื�วนตัาม

ที่�กิำาหุ้นดีในรีะเบยีบปีฏิิบตัั ิ กิารีกิรีอกิขึ้�อมล้ในรีะบบไปีกิอ่นโดียที่�

ยงัไม่ไดี�นำาเส่นอเอกิส่ารีใหุ้�ผู้้� มีอำานาจลงนามอนม้ตััิตัามอำานาจ

อนม้ตััิขึ้องบริีษัท่ฯ ใหุ้�ครีบถื�วน กิารีไมป่ีรัีบปีร้ีงแผู้นผู้งัโครีงส่รี� าง

กิารีบริีหุ้ารีโครีงกิารี (Project Organization Chart) ที่�ปีรีะจำาอย้ใ่น

โครีงกิารีใหุ้�เป็ีนปัีจจบ้นั เป็ีนตั�น ท่ั �งนี � บริีษัท่ฯ ไดี�กิำาชีบัพนกัิงานใหุ้�

แกิ�ไขึ้และปีฏิิบตััติัามรีะเบียบกิารีปีฏิิบตัังิาน หุ้รืีอขึ้ั �นตัอนกิารีปีฏิิบตััิ

งานที่�มีอย้เ่รีียบรี�อยแล�ว

3. ความผิู้ดีพลาดีที่�เกิิดีจากิขึ้าดีกิารีส่ื�อส่ารีรีะหุ้วา่งฝ่ายตัา่ง ๆ  เชีน่ 

กิารีส่ื�อส่ารีในขึ้ั �นตัอนกิารีแจ�งรีายชืี�อพนกัิงานลาออกิ กิารีส่ื�อส่ารีกิบั

ผู้้� รัีบเหุ้มาเกีิ�ยวกิบักิารีรีายงานกิารีปีฏิิบตัังิานดี�านความปีลอดีภยั

ขึ้องโครีงกิารี เป็ีนตั�น ท่ั �งนี � บริีษัท่ฯ ไดี�กิำาชีบัพนกัิงานใหุ้�มีกิารีส่ื�อส่ารี

กินัรีะหุ้วา่งฝ่ายงานมากิขึ้้ �น เพื�อใหุ้�กิารีท่ำางานมีปีรีะส่ทิ่ธิุ์ภาพและ

ชีว่ยลดีความผิู้ดีพลาดีที่�อาจเกิิดีขึ้้ �นจากิกิารีส่ื�อส่ารีดีงักิลา่ว

 จากิความเห็ุ้นและขึ้�อเส่นอแนะขึ้องผู้้�ส่อบภายในตัาม

ที่�ส่ร้ีปีรีายละเอียดีไว�ขึ้�างตั�น บริีษัท่ฯ ไดี�ดีำาเนินกิารีแกิ�ไขึ้ปีรีะเดีน็ 

ตัา่งๆ ตัามขึ้�อเส่นอแนะ และปิีดีความเส่ี�ยงในปีรีะเดีน็ตัา่งๆ  ไดี�ดีี

ขึ้้ �นเป็ีนลำาดีบั โดียส่ามารีถืส่ร้ีปีคา่เฉลี�ยปีรีะส่ทิ่ธิุ์ภาพกิารีควบคม้

ภายในรีวม ส่ำาหุ้รัีบกิารีตัรีวจส่อบรีะบบควบคม้ภายในท่ก้ิครัี �งไดี�

ดีงันี �
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กระบวนการ
ประสิทธิภาพการควบคุม

ติรวจครั�งแรก ติรวจติิดำติาม 
ครั�งท่� 1

ติรวจติิดำติาม 
ครั�งท่� 2

ติรวจติิดำติาม 
ครั�งท่� 3

ธุ์ันวาคม 2561 
และมกิรีาคม 2562 

รี� อยละ 71 รี� อยละ 85 รี� อยละ 95 รี� อยละ 99

กินัยายน 2562 และ
มีนาคม 2563 

พฤศจิกิายน 2563 มีนาคม 2564 ชื่่วงเวลาท่�เข้้าติรวจสอบ

ค่าเฉล่�ยประสิทธิภาพการ
ควบคุมภายในรวม

 ท่ั �งนี � ภายหุ้ลงักิารีเขึ้�าตัรีวจตัดิีตัามแกิ�ไขึ้ครัี �งที่� 3 เมื�อเดืีอนมีนาคม 2564 พบวา่ บริีษัท่ฯ ไดี�ดีำาเนินกิารีแกิ�ไขึ้ตัามขึ้�อเส่นอแนะและ

ปิีดีปีรีะเดีน็ความเส่ี�ยงปีานกิลางและส่ง้ตัามขึ้�อเส่นอแนะขึ้องผู้้�ตัรีวจส่อบภายในไดี�ท่ั �งหุ้มดี และคงค�างในปีรีะเดีน็ที่�มีความเส่ี�ยงตัำ�า จำานวน 1 

ปีรีะเดีน็ ซ้�งตัอ่มาในชีว่งไตัรีมาส่ 2 ปีี 2564 ผู้้�ตัรีวจส่อบภายในไดี�เขึ้�ามาตัรีวจตัดิีตัามปีรีะเดีน็ดีงักิลา่ว พบวา่ บริีษัท่ฯ ไดี�แกิ�ไขึ้ตัามขึ้�อเส่นอแนะ

เรีียบรี�อยแล�ว ท่ั �งนี � ผู้้�ตัรีวจส่อบภายในไดี�รีายงานผู้ลกิารีตัรีวจตัดิีตัามแกิ�ไขึ้ครัี �งที่� 3 ตัอ่คณ์ะกิรีรีมกิารีตัรีวจส่อบในกิารีปีรีะชีม้ครัี �งที่� 2/2564 

เมื�อวนัที่� 13 พฤษภาคม 2564 และไดี�รีายงานผู้ลกิารีตัรีวจติัดีตัามปีรีะเดีน็คงค�างจากิกิารีตัรีวจตัดิีตัามครัี �งที่� 3 ตัอ่คณ์ะกิรีรีมกิารีตัรีวจส่อบ

ในกิารีปีรีะชีม้ครัี �งที่� 3/2564 เมื�อวนัที่� 11 ส่งิหุ้าคม 2564 โดียมีรีายละเอียดีขึ้�อส่งัเกิตัที่�พบจากิกิารีตัรีวจส่อบ รีะดีบัความเส่ี�ยง ขึ้�อเส่นอแนะ

ขึ้องผู้้�ตัรีวจส่อบภายใน และคำาชีี �แจงจากิบริีษัท่ฯ ส่ำาหุ้รัีบปีรีะเดีน็ดีงักิลา่ว ดีงันี �

ข้้อสังเกติท่�พบ ระดำับ
ความเส่�ยง

ข้้อเสนอแนะติาม
รายงานการติรวจสอบ 
วันท่� 13 พฤษัภาคม 

2564

การติิดำติามการแก้ไข้ข้องบริษััทฯ  

N/A

1. การควบคุมงานก่อสร้างโครงการ

บริีษัท่ฯ ยงัไม่มีกิารีกิำาหุ้นดีรีะเบียบขึ้ั �นตัอน

กิารีปิีดีโครีงกิารี เพื�อบันท่้กิปิีดีตั�นท่้นเขึ้� า

โครีงกิารี ท่ั �งนี �จากิกิารีตัรีวจส่อบรีะบบ

ควบคม้ภายในครัี �งลา่ส่ด้ี บริีษัท่ฯ ไดี�กิำาหุ้นดี

รีะเบียบขึ้ั �นตัอนกิารีปิีดีโครีงกิารี ซ้�งครีอบคลม้

ถื้งกิารีพิจารีณ์าปิีดีตั�นท่้นโครีงกิารีเมื�อโอน

บ�านครีบรี� อยละ 100 โดียจดัีปีรีะชีม้ร่ีวมกิบั

ส่ายงานกิอ่ส่รี� าง ส่ายงานนิตักิิรีรีม และแผู้นกิ

บญัชีี เพื�อส่ร้ีปีตั�นท่น้โครีงกิารีที่�เกิิดีขึ้้ �นท่ั �งหุ้มดี 

พรี� อม ปีรีะมาณ์กิารีค่าใชี� จ่ายที่�ยังคงค� าง 

เชี่น คา่ซอ่มแซมงานส่าธุ์ารีณ์ป้ีโภค เป็ีนตั�น 

และปีรัีบปีร้ีงตั�นท่น้เขึ้�าในรีอบบญัชีีนั �นๆ โดีย 

ผู้้� ตัรีวจส่อบภายในยังไม่ไดี�ตัรีวจส่อบกิารี

ปีฏิิบตััติัามขึ้ั �นตัอนกิารีปิีดีโครีงกิารี เนื�องจากิ

ยงัไมมี่โครีงกิารีที่�เป็ีนไปีตัามเกิณ์ฑ์�ที่�กิำาหุ้นดี

ควรีปีฏิิบัตัิตัามรีะเบียบ

ขึ้ั �นตัอนกิารีปิีดีโครีงกิารี 

และจัดีท่ำารีายงานส่ร้ีปี

กิารีปิีดีโครีงกิารี เมื�อมี

โครีงกิารีที่�โอนบ�านครีบ

รี� อยละ 100 ตัามเกิณ์ฑ์�

ที่�กิำาหุ้นดี

บริีษัท่ฯ จะดีำาเนินกิารีตัามขึ้ั �นตัอนกิารีปิีดีโครีงกิารี เมื�อ

มีโครีงกิารีโอนบ�านใหุ้�แก่ิลก้ิค�าครีบรี�อยละ 100 ตัามที่�

กิำาหุ้นดีไว� อยา่งเคร่ีงครัีดี

 ตัอ่มา ในชีว่งไตัรีมาส่ที่� 2 ถืง้ไตัรีมาส่ที่� 4 ผู้้�ตัรีวจส่อบ

ภายในไดี�ดีำาเนินกิารีตัรีวจส่อบรีะบบควบคม้ภายในตัามแผู้นกิารี

ตัรีวจส่อบภายในปีรีะจำาปีี 2564 ไดี�แก่ิ กิรีะบวนกิารีกิารีควบคม้

งานก่ิอส่รี�างโครีงกิารี กิรีะบวนกิารีกิารีจดัีซื �อ ตัรีวจรัีบ ควบคม้ดีแ้ล 

อป้ีกิรีณ์�เกีิ�ยวกิบัโครีงกิารี และกิารีจดัีจ�างผู้้� รัีบเหุ้มา กิรีะบวนกิารี

เตัรีียมส่่งมอบที่�ดีินพรี� อมส่ิ�งปีล้กิส่รี� าง/หุ้� องชี้ดี กิรีะบวนกิารี

บริีกิารีหุ้ลงักิารีขึ้าย กิรีะบวนกิารีขึ้ายที่�ดีนิพรี�อมส่ิ�งปีลก้ิส่รี� าง และ

กิรีะบวนกิารีบริีหุ้ารีจดัีกิารีท่รัีพย�ส่ว่นกิลางภายในโครีงกิารี โดีย

จากิกิารีเขึ้�าตัรีวจส่อบพบกิารีปีฏิิบตััติัามรีะบบกิารีควบคม้ภายใน

ที่�เพียงพอ และไมพ่บความเส่ี�ยงหุ้รืีอผู้ลกิรีะท่บที่�เป็ีนปีรีะเดีน็อยา่ง

มีส่ารีะส่ำาคญั และไดี�นำาเส่นอตั่อคณ์ะกิรีรีมกิารีตัรีวจส่อบเป็ีนที่�

เรีียบรี�อยแล�ว 

 นอกิจากินี � ผู้้� ตัรีวจส่อบภายในไดี� ท่ำากิารีส่อบท่าน

รีายกิารีรีะหุ้วา่งกินัที่�เกิิดีขึ้้ �นในชีว่งมกิรีาคม 2564 ถืง้พฤศจิกิายน 

2564 และไดี�รีายงานตัอ่คณ์ะกิรีรีมกิารีตัรีวจส่อบวา่กิารีท่ำารีายกิารี

รีะหุ้ว่างกินัขึ้องบริีษัท่ฯ เป็ีนไปีตัามนโยบายและขึ้ั �นตัอนกิารีท่ำา

รีายกิารีรีะหุ้วา่งกินัที่�บริีษัท่ฯ กิำาหุ้นดี และเชืี�อมั�นไดี�วา่รีายกิารีที่�

คณ์ะกิรีรีมกิารีตัรีวจส่อบไดี� พิจารีณ์าและเปิีดีเผู้ยในแบบแส่ดีง

รีายกิารีขึ้�อมล้ มีความครีบถื�วนแล�ว

 ส่ำาหุ้รัีบแผู้นกิารีตัรีวจส่อบปีรีะจำาปีี 2565 ผู้้�ตัรีวจส่อบ

ภายในจะดีำาเนินกิารีตัรีวจส่อบและใหุ้�ความเชืี�อมั�นตั่อรีะบบ

ควบคม้ภายในในกิรีะบวนกิารีตัา่ง ๆ ไดี�แก่ิ กิรีะบวนกิารีกิารีจา่ย

ผู้ลตัอบแท่นจากิกิารีขึ้าย กิรีะบวนกิารีกิารีบริีหุ้ารีท่รัีพยากิรีบค้คล 

กิรีะบวนกิารีกิารีควบคม้งานก่ิอส่รี� างโครีงกิารี และกิรีะบวนกิารี

กิารีตัลาดี ส่ง่เส่ริีมกิารีขึ้าย และกิารีขึ้ายที่�ดีนิพรี� อมส่ิ�งปีลก้ิส่รี� าง 
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ความเห็นข้องผูู้สอบบัญชื่่เก่�ยวกับระบบควบคุมภายในข้องบริษััทฯ
 บริีษัท่ ส่ำานกัิงาน อีวาย จำากิดัี ซ้�งเป็ีนผู้้�ส่อบบญัชีีขึ้องบริีษัท่ฯ ไมมี่ขึ้�อส่งัเกิตัเกีิ�ยวกิบัรีะบบควบคม้ภายในที่�มีนยัส่ำาคญัดี�านบญัชีี

จากิกิารีตัรีวจส่อบงบกิารีเงินส่ำาหุ้รัีบปีีส่ิ �นส่ด้ีวนัที่� 31 ธุ์นัวาคม 2564

แนวปฏิบัติิเก่�ยวกับการแติ่งติั�ง ถอดำถอน โยกย้ายผูู้ดำำารงติำาแหน่งหัวหน้างานติรวจสอบภายใน
 บริีษัท่ฯ มีนโยบายวา่จ�างผู้้�ตัรีวจส่อบภายในซ้�งเป็ีนบค้คลภายนอกิ (Outsource) เพื�อท่ำาหุ้น�าที่�ตัรีวจส่อบและปีรีะเมินรีะบบกิารี

ควบคม้ภายในขึ้องบริีษัท่ฯ โดียบริีษัท่ฯ ไดี�วา่จ�างบริีษัท่ ไอเอ ซกิิเนเจอรี� จำากิดัี ใหุ้�ท่ำาหุ้น�าที่�ดีงักิลา่ว ซ้�งบริีษัท่ ไอเอ ซกิิเนเจอรี� จำากิดัี ไดี�

มอบหุ้มายใหุ้�นายส่ธีุ้์ ตัาณ์วาณิ์ชีกิล้ เป็ีนหุ้วัหุ้น�างานตัรีวจส่อบภายในขึ้องบริีษัท่ฯ โดียมีขึ้�อมล้เกีิ�ยวกิบัปีรีะวตััิกิารีท่ำางานและปีรีะวตััิกิารี

ศ้กิษาขึ้องนายส่ธีุ้์ ตัาณ์วาณิ์ชีกิ้ล ตัามที่�ปีรีากิฏิในเอกิส่ารีแนบ 2 ซ้�งจากิกิารีพิจารีณ์าปีรีะวตััิกิารีท่ำางานและปีรีะวตััิกิารีศ้กิษาขึ้อง 

นายส่ธีุ้์ ตัาณ์วาณิ์ชีกิล้ คณ์ะกิรีรีมกิารีตัรีวจส่อบมีความเหุ้น็วา่นายส่ธีุ้์ ตัาณ์วาณิ์ชีกิล้ มีคณ้์ส่มบตััิที่�เพียงพอที่�จะท่ำาหุ้น�าที่�ตัรีวจส่อบและ

ปีรีะเมินรีะบบควบคม้ภายในขึ้องบริีษัท่ฯ ไดี�อยา่งมีปีรีะส่ทิ่ธิุ์ภาพ

 ท่ั �งนี � ตัามขึ้อบเขึ้ตัอำานาจ หุ้น�าที่� และความรัีบผิู้ดีชีอบขึ้องคณ์ะกิรีรีมกิารีตัรีวจส่อบ คณ์ะกิรีรีมกิารีตัรีวจส่อบมีอำานาจในกิารีใหุ้�

ความเหุ้็นชีอบในกิารีพิจารีณ์าแตัง่ตัั �งโยกิย�าย เลกิิจ�าง หุ้วัหุ้น�างานตัรีวจส่อบภายใน หุ้รืีอหุ้น่วยงานอื�นใดีที่�รัีบผิู้ดีชีอบเกีิ�ยวกิบักิารีตัรีวจ

ส่อบภายใน หุ้รืีอใหุ้�ความเหุ้็นชีอบกิารีพิจารีณ์าวา่จ�างผู้้�ตัรีวจส่อบภายในจากิหุ้นว่ยงานภายนอกิบริีษัท่ฯ รีวมท่ั �งในกิารีกิำาหุ้นดี หุ้รืีอปีรัีบ

คา่ตัอบแท่นผู้้�ตัรีวจส่อบภายใน เพื�อส่รี� างความมั�นใจวา่หุ้นว่ยงานนี �ท่ำาหุ้น�าที่�อยา่งเป็ีนอิส่รีะ

9.2 รายการระหว่างกัน
9.2.1  สรุปรายละเอ่ยดำความสัมพันธ์ข้องบุคคลและนิติิบุคคลท่�อาจม่ความข้ัดำแย้งกับ
บริษััท พ่ซัแอนดำ์ล่ฟวิ�ง จำากัดำ (มหาชื่น) (“บริษััทฯ”)
 บค้คลและนิตัิบค้คลที่�อาจมีความขึ้ดัีแย�งกิบับริีษัท่ฯ ปีรีะกิอบดี�วย

 (กิ)  กิรีรีมกิารีหุ้รืีอผู้้�บริีหุ้ารีขึ้องบริีษัท่ฯ 

 (ขึ้)  ผู้้� ถืือหุ้้�นรีายใหุ้ญ่ขึ้องบริีษัท่ฯ 

 (ค)  ผู้้� มีอำานาจควบคม้ขึ้องบริีษัท่ฯ 

 (ง)  บค้คลที่�มีความส่มัพนัธุ์�ท่างส่ายโลหิุ้ตั ท่างกิารีส่มรีส่หุ้รืีอ โดียกิารีจดีท่ะเบียนตัามกิฎหุ้มายกิบับค้คลตัาม (กิ) (ขึ้)   

              หุ้รืีอ (ค) ซ้�งไดี�แก่ิ บดิีา มารีดีา ค้ส่่มรีส่ พี�น�อง บต้ัรี หุ้รืีอค้ส่่มรีส่ขึ้องบต้ัรี 

 (จ)  นิตัิบค้คลใดีๆ ที่�บค้คลตัาม (กิ) (ขึ้) หุ้รืีอ (ค) ถืือหุ้้�น หุ้รืีอมีอำานาจควบคม้หุ้รืีอมีส่ว่นไดี�ส่ว่นเส่ียอื�นใดีไมว่า่โดียท่าง  

                      ตัรีงหุ้รืีอท่างอ�อมอยา่งมีนยัส่ำาคญั
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โดียบริีษัท่ฯ มีกิารีท่ำารีายกิารีกิบับค้คลและนิตัิบค้คลที่�อาจมีความขึ้ดัีแย�งกิบับริีษัท่ฯ ณ์ วนัที่� 31 ธุ์นัวาคม 2563 และวนัที่� 31 ธุ์นัวาคม 

2564 ดีงันี �

- พี�ชีายขึ้องนายปีรีะส่พศกัิดีิ� ศิริีโส่ภณ์า ซ้�งเป็ีนกิรีรีมกิารี ปีรีะธุ์านเจ�าหุ้น�าที่�บริีหุ้ารี  
  และผู้้� ถืือหุ้้�นขึ้องบริีษัท่ฯ รี� อยละ 9.20 ขึ้องท่น้จดีท่ะเบียนที่�ออกิและชีำารีะแล�ว      
   ณ์ วนัที่� 31 ธุ์นัวาคม 2564
- น�องชีายขึ้องนางส่าวพีรีชีา ศิริีโส่ภณ์า ซ้�งเป็ีนกิรีรีมกิารี และผู้้� ถืือหุ้้�นขึ้องบริีษัท่ฯ     
  รี� อยละ 15.77 ขึ้องท่น้จดีท่ะเบียนที่�ออกิและชีำารีะแล�ว ณ์ วนัที่� 31 ธุ์นัวาคม 2564
- ถืือหุ้้�นในบริีษัท่ฯ รี� อยละ 0.71 ขึ้องท่น้จดีท่ะเบียนที่�ออกิและชีำารีะแล�ว ณ์ วนัที่�     
  31 ธุ์นัวาคม 2564

- พี�ส่าวขึ้องนายปีรีะส่พศกัิดีิ� ศิริีโส่ภณ์า ซ้�งเป็ีนกิรีรีมกิารี ปีรีะธุ์านเจ�าหุ้น�าที่�บริีหุ้ารี        
  และผู้้� ถืือหุ้้�นขึ้องบริีษัท่ฯ รี� อยละ 9.20 ขึ้องท่้นจดีท่ะเบียนที่�ออกิและชีำารีะแล�ว  
   ณ์ วนัที่� 31 ธุ์นัวาคม 2564
- น�องส่าวขึ้องนางส่าวพีรีชีา ศิริีโส่ภณ์า ซ้�งเป็ีนกิรีรีมกิารี และผู้้� ถืือหุ้้�นขึ้องบริีษัท่ฯ  
   รี� อยละ 15.77 ขึ้องท่น้จดีท่ะเบียนที่�ออกิและชีำารีะแล�ว ณ์ วนัที่� 31 ธุ์นัวาคม 2564
- ถืือหุ้้�นในบริีษัท่ฯ รี� อยละ 0.36 ขึ้องท่น้จดีท่ะเบียนที่�ออกิและชีำารีะแล�ว 
ณ์ วนัที่� 31 ธุ์นัวาคม 2564

- นางวลัลภา มนญ้พงศ� ซ้�งเป็ีนน�องส่าวขึ้องนายปีรีะส่พศกัิดีิ� ศิริีโส่ภณ์า และนางส่าว     
  พีรีชีา ศิริีโส่ภณ์า เป็ีนผู้้� ถืือหุ้้�นรี� อยละ 89.99 และเป็ีนกิรีรีมกิารีขึ้องบริีษัท่ดีงักิลา่ว
- นายปีรีะส่พศกัิดีิ� ศิริีโส่ภณ์า ซ้�งเป็ีนกิรีรีมกิารี ปีรีะธุ์านเจ�าหุ้น�าที่�บริีหุ้ารี และผู้้� ถืือ
  หุ้้�นขึ้องบริีษัท่ฯ รี� อยละ 9.20 ขึ้องท่้นจดีท่ะเบียนที่�ออกิและชีำารีะแล�ว ณ์ วนัที่�  
    31 ธุ์นัวาคม 2564
-  นางส่าวพีรีชีา ศิริีโส่ภณ์า ซ้�งเป็ีนกิรีรีมกิารี และผู้้� ถืือหุ้้�นขึ้องบริีษัท่ฯ รี� อยละ 15.77   
   ขึ้องท่น้จดีท่ะเบียนที่�ออกิและชีำารีะแล�ว ณ์ วนัที่� 31 ธุ์นัวาคม 2564
-  นางวลัลภา มนญ้พงศ� ถืือหุ้้�นในบริีษัท่ฯ รี� อยละ 0.18 ขึ้องท่น้จดีท่ะเบียนที่�ออกิและ
   ชีำารีะแล�ว ณ์ วนัที่� 31 ธุ์นัวาคม 2564

- บต้ัรีชีายขึ้องนายปีรีะส่พศกัิดีิ� ศิริีโส่ภณ์า ซ้�งเป็ีนกิรีรีมกิารี ปีรีะธุ์านเจ�าหุ้น�าที่�บริีหุ้ารี 
และผู้้� ถืือหุ้้�นขึ้องบริีษัท่ฯ รี� อยละ 9.20 ขึ้องท่น้จดีท่ะเบียนที่�ออกิและชีำารีะแล�ว
  ณ์ วนัที่� 31 ธุ์นัวาคม 2564
- ดีำารีงตัำาแหุ้นง่ผู้้�ชีว่ยกิรีรีมกิารีผู้้�จดัีกิารีส่ายงานกิารีตัลาดีและกิารีขึ้ายขึ้องบริีษัท่ฯ
- ถืือหุ้้�นในบริีษัท่ฯ รี� อยละ 4.46 ขึ้องท่น้จดีท่ะเบียนที่�ออกิและชีำารีะแล�ว ณ์ วนัที่� 31 
ธุ์นัวาคม 2564

- บต้ัรีชีายขึ้องนายปีรีะส่พศกัิดีิ� ศิริีโส่ภณ์า ซ้�งเป็ีนกิรีรีมกิารี ปีรีะธุ์านเจ�าหุ้น�าที่�บริีหุ้ารี    
   และผู้้� ถืือหุ้้�นขึ้องบริีษัท่ฯ รี� อยละ 9.20 ขึ้องท่น้จดีท่ะเบียนที่�ออกิและชีำารีะแล�ว 
  ณ์ วนั ที่� 31 ธุ์นัวาคม 2564
- ถืือหุ้้�นในบริีษัท่ฯ รี� อยละ 4.46 ขึ้องท่น้จดีท่ะเบียนที่�ออกิและชีำารีะแล�ว 
  ณ์ วนัที่� 31 ธุ์นัวาคม 2564

- ดีำารีงตัำาแหุ้นง่กิรีรีมกิารี กิรีรีมกิารีบริีหุ้ารี และกิรีรีมกิารีผู้้�จดัีกิารีขึ้องบริีษัท่ฯ
- ถืือหุ้้�นในบริีษัท่ฯ รี� อยละ 2.02 ขึ้องท่น้จดีท่ะเบียนที่�ออกิและชีำารีะแล�ว 
  ณ์ วนัที่� 31 ธุ์นัวาคม 2564

-

-

-

-

-

1. นายณรงค์ฤทธิ� ศริโิสภณา

2. นางสาวสุร่ย์ ศิริโสภณา

3. คุณสุทธิชื่ัย พูนลาภทว่

4. บริษััท แอมเพิลไลท์ เวิลดำ์ จำากัดำ

บุคคล/นิติิบุคคลท่�อาจม่ความข้ัดำแย้ง
ลักษัณะการ

ประกอบธุรกิจ ลักษัณะความสัมพันธ์

5. นายโดำม ศิริโสภณา

6. นายนนท์ ศิริโสภณา

ผู้้�ผู้ลติัแผู้น่หุ้ลงัคาและ
ผู้นงัโปีร่ีงแส่งไฟเบอรี�กิลาส่
คณ้์ภาพส่ง้
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9.2.2  สรุปรายละเอ่ยดำรายการระหว่างกันข้องบุคคลและนิติิบุคคลท่�อาจม่ความข้ัดำแย้งกับ
บริษััทฯ

นายณรงค์ฤ์ทธิ์์� และนางสาวสรุยี ์ศิร์โ์สภณา    บริีษัท่ฯ มีกิารีท่ำาส่ญัญาเชี่าที่�ดีินและ
อาคารีจากินายณ์รีงค�ฤท่ธิุ์�  ศิริีโส่ภณ์า 
และนางส่าวส่รี้ีย� ศิริีโส่ภณ์า เพื�อใชี� เป็ีนที่�
ตัั �งอาคารีส่ำานกัิงานใหุ้ญ่ขึ้องบริีษัท่ฯ รีวม
พื �นที่�ใชี�ส่อยปีรีะมาณ์ 750 ตัารีางเมตัรี 
โดียเป็ีนกิารีท่ำาส่ญัญาเชีา่รีะยะเวลา 3 ปีี 
ตัั �งแตั่วนัที่� 1 มีนาคม 2561 ถื้งวนัที่� 28 
กิม้ภาพนัธุ์� 2564 โดียมีอตััรีาค่าเชี่าที่�ดีิน
และอาคารีรีวม 125,000 บาท่ตั่อเดืีอน 
คิดีเป็ีนอตััรีาคา่เชีา่ เท่า่กิบั 166.67 บาท่/
ตัารีางเมตัรี/เดืีอน โดียชีำารีะค่าเชี่าใหุ้�แก่ิ
นายณ์รีงค�ฤท่ธิุ์�  ศิ ริีโส่ภณ์าส่ำาหุ้รัีบค่า
เชีา่ที่�ดีนิ จำานวน 62,500 บาท่/เดืีอน และ
นางส่าวส่รี้ีย� ศิริีโส่ภณ์า จำานวน 62,500 
บาท่/เดืีอน 
    ท่ั �งนี � บริีษัท่ฯ ไดี�ตัอ่ส่ญัญากิารีเชีา่ที่�ดีนิ
และอาคารีดีงักิล่าว เป็ีนรีะยะเวลา 3 ปีี 
ตัั �งแตั่วนัที่� 1 มีนาคม 2564 ถื้งวนัที่� 29 
กิม้ภาพนัธุ์� 2567 โดียมีอตััรีาค่าเชี่าที่�ดีิน
และอาคารีรีวม 150,000 บาท่ตั่อเดืีอน 
คิดีเป็ีนอตััรีาคา่เชีา่ เท่า่กิบั 200.00 บาท่/
ตัารีางเมตัรี/เดืีอน โดียชีำารีะค่าเชี่าใหุ้�แก่ิ
นายณ์รีงค�ฤท่ธิุ์� ศิริีโส่ภณ์าส่ำาหุ้รัีบค่าเชี่า
ที่�ดีิน จำานวน 100,000 บาท่/เดืีอน และ
นางส่าวส่รี้ีย� ศิริีโส่ภณ์า จำานวน 50,000 
บาท่/เดืีอน
     เมื�อพิจารีณ์าอัตัรีาค่าเชี่าดีังกิล่าว
เปีรีียบเที่ยบกิับค่าเชี่าพื �นที่�ส่ำานกัิงานใน
บริีเวณ์ซอยเอกิมยั ค่าเชี่าขึ้องบริีษัท่ฯ มี
อัตัรีาตัำ�ากิว่าค่าเชี่าพื �นที่�ส่ำานักิงานใน
ละแวกิใกิล�เคียง ที่�มีอตััรีาคา่เชีา่ปีรีะมาณ์ 
450 – 680 บาท่/ตัารีางเมตัรี/เดืีอน
    ท่ั �งนี � บริีษัท่ฯ จะยงัคงท่ำากิารีเชีา่ที่�ดีนิ
และอาคารีจากิบค้คลที่�มีความขึ้ดัีแย�งตัอ่
ไปี เนื�องจากิอตััรีาค่าเชี่าเป็ีนอตััรีาที่�เป็ีน
ปีรีะโยชีน�ตัอ่บริีษัท่ฯ และบริีษัท่ฯ มีความ
จำาเป็ีนตั� องใชี� ที่�ดีินและอาคารีเพื�อเป็ีน
ส่ำานกัิงานใหุ้ญ่ตัอ่ไปีในอนาคตั

    คณ์ะกิรีรีมกิารีตัรีวจส่อบมีความเหุ้็น
วา่รีายกิารีดีงักิลา่วเป็ีนรีายกิารีที่�มีความ
จำาเป็ีน และเป็ีนปีรีะโยชีน�ตั่อบริีษัท่ฯ 
เนื�องจากิท่ำาใหุ้�บริีษัท่ฯ ส่ามารีถืปีรีะหุ้ยดัี
ค่าใชี� จ่ายในกิารีเชี่าพื �นที่�ไดี�  นอกิจากิ
นี � คณ์ะกิรีรีมกิารีตัรีวจส่อบมีความเหุ้็น
ว่าอตััรีาค่าเชี่าที่�ดีินและอาคารีดีงักิล่าว
มีความเหุ้มาะส่ม และควรีตัำ�ากิว่าอตััรีา
ค่าเชี่าส่ำานักิงานในละแวกิใกิล� เคียง 
เนื�องจากิผู้้� ใหุ้� เชี่าไม่ไดี� มีส่ิ�งอำานวยความ
ส่ะดีวกิ หุ้รืีอกิารีบริีกิารีอื�นๆ เชีน่เดีียวกิบั
ผู้้� ใหุ้� เชี่ารีายอื�น เชี่น บริีกิารีรัีกิษาความ
ปีลอดีภัย บริีกิารีรัีกิษาความส่ะอาดี 
เป็ีนตั�น 
    ท่ั �งนี � ฝ่ายจดัีกิารีควรีมีกิารีพิจารีณ์าคา่
เชีา่พื �นที่�ส่ำานกัิงานแหุ้ง่อื�นอยา่งส่มำ�าเส่มอ 
ในกิรีณี์ที่�อาจมีพื �นที่�เชีา่อื�นๆ ที่�มีอตััรีาคา่
เชี่าเหุ้มาะส่มกิับท่ำาเลที่�ตัั �ง เพื�อใหุ้� เกิิดี
ปีรีะโยชีน�ส่้งส่้ดีตั่อบริีษัท่ฯ นอกิจากินี � 
ใหุ้� ฝ่ายจัดีกิารีดีำาเนินกิารีตัามนโยบาย
กิารีท่ำารีายกิารีรีะหุ้วา่งกินั ในกิารีเขึ้�าท่ำา
ส่ญัญาเชี่าที่�ดีินหุ้รืีออาคารีกิบับ้คคลดีงั
กิลา่วในครัี �งตัอ่ไปี

ค�าเชำ�าจำ�าย

ชำำาระหน่�สิินตั้ามสิญัญาเชำ�าแลุ่ะบรกิารอาคาร

ดอกเบ่�ยจำ�ายขึ้องหน่�สิินตั้ามสิญัญาเชำ�า

หน่�สิินตั้ามสิญัญาเชำ�า

1.75

1.59

0.16

3.72

1.50

1.46

0.04

0.25

ลักษัณะรายการ
มูลค่ารายการ (ล้านบาท)

งวดำปีสิ�นสุดำวันท่�
31 ธันวาคม 2564

งวดำปีสิ�นสุดำวันท่�
31 ธันวาคม 2563

รายละเอ่ยดำรายการ / ความจำาเป็น
และความสมเหติุสมผูล

ความเห็นข้องคณะกรรมกา
รติรวจสอบ

การเชื่่าท่�ดำินและอาคารเพ่�อใชื่้เป็น
สำานักงานใหญ่
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บร์ษัทั แอมเพ์ิลไลท ์เวล์ด์ ์จำำากััด์

นายโด์ม ศิร์์โสภณา และนายนนท ์ศิร์โ์สภณา

   บริีษัท่ฯ มีกิารีซื �อแผู้น่หุ้ลงัคาไฟเบอรี�กิลาส่ 
เพื�อใชี�เป็ีนหุ้ลงัคาโรีงจอดีรีถื จากิบริีษัท่ แอ
มเพิลไลท่� เวลิดี� จำากิดัี โดียในกิารี จดัีซื �อ
วสั่ดีก่้ิอส่รี� างจากิบริีษัท่ดีงักิล่าว บริีษัท่ฯ 
ไดี�มีกิารีดีำาเนินกิารีตัามขึ้ั �นตัอนกิารีจดัีซื �อ
เชี่นเดีียวกิบักิารีจดัีซื �อวสั่ดีก่้ิอส่รี� างจากิผู้้�
ขึ้ายรีายอื�น และจากิกิารีเปีรีียบเที่ยบรีาคา
พบว่า บริีษัท่ แอมเพิลไลท่� เวิลดี� จำากิดัี 
เส่นอรีาคาขึ้ายแผู้น่หุ้ลงัคา่ไฟเบอรี�กิลาส่ตัำ�า
กิวา่ผู้้�ขึ้ายรีายอื�น รีวมถืง้ใหุ้�เครีดีติัเท่อมแก่ิ
บริีษัท่ฯ เป็ีนเวลา 45 วนั ซ้�งถืือเป็ีนเงื�อนไขึ้
ที่�เป็ีนปีรีะโยชีน�แก่ิบริีษัท่ฯ 
     บริีษัท่ฯ คาดีวา่จะยงัคงมีกิารีท่ำารีายกิารี
กิับบริีษัท่ แอมเพิลไลท่� เวิลดี� จำากิัดีตั่อ
ไปี เนื�องจากิเป็ีนรีายกิารีที่�เป็ีนปีรีะโยชีน�
แก่ิบริีษัท่

    คณ์ะกิรีรีมกิารีตัรีวจส่อบไดี� พิจารีณ์า
รีายกิารีดีงักิลา่วแล�ว มีความเหุ้น็วา่รีายกิารี
ดีงักิลา่วเป็ีนรีายกิารีตัามธุ์้รีกิิจปีกิติัขึ้องบริี
ษัท่ฯ และมีเงื�อนไขึ้กิารีค�าท่ั�วไปี รีวมถืง้เป็ีน
ปีรีะโยชีน�แก่ิบริีษัท่ฯ อยา่งไรีก็ิตัาม ในกิารี
จดัีซื �อวสั่ดีก่้ิอส่รี�างในอนาคตั คณ์ะกิรีรีมกิารี
ตัรีวจส่อบไดี�กิำาชีบัใหุ้�ฝ่ายจดัีกิารีดีำาเนินกิารี
ตัามขึ้ั �นตัอนจดัีซื �อขึ้องบริีษัท่ฯ และเปีรีียบ
เที่ยบรีาคาวสั่ดีก่้ิอส่รี�างเพื�อใหุ้�เกิิดีปีรีะโยชีน�
ส่ง้ส่ด้ีตัอ่บริีษัท่ฯ ตัอ่ไปี

     คณ์ะกิรีรีมกิารีตัรีวจส่อบไดี�พิจารีณ์ากิารี
ท่ำาส่ญัญาจะซื �อจะขึ้ายที่�ดีินพรี� อมส่ิ�งปีลก้ิ
ส่รี� างดีงักิล่าวแล�ว มีความเห็ุ้นว่าเงื�อนไขึ้
ดี�านรีาคาเป็ีนไปีตัามเงื�อนไขึ้ที่�คณ์ะกิรีรีม
กิารีบริีษัท่ฯ พิจารีณ์าอนม้ตัั ิและเป็ีนไปีตัาม
หุ้ลักิเกิณ์ฑ์�กิารีใหุ้�ส่ิท่ธิุ์พิเศษหุ้รืีอส่่วนลดี
พิเศษแก่ิพนักิงานขึ้องบริีษัท่ฯ ที่�กิำาหุ้นดี
ใหุ้�คณ์ะกิรีรีมกิารีบริีษัท่ฯ เป็ีนผู้้� พิจารีณ์า
อนม้ตััริีาคาขึ้ายบ�านใหุ้�แก่ิพนกัิงานในรีะดีบั
ปีรีะธุ์านเจ� าหุ้น�าที่�บริีหุ้ารีและกิรีรีมกิารีผู้้�
จดัีกิารี 
 นอกิจากินี � คณ์ะกิรีรีมกิารีบริี
ษัท่ฯ ไดี�พิจารีณ์าเงื�อนไขึ้อื�นๆ นอกิเหุ้นือจากิ
เงื�อนไขึ้ดี�านรีาคาแล�ว พบวา่ เงื�อนไขึ้อื�นๆ ใน
ส่ญัญาเป็ีนเงื�อนไขึ้กิารีค�าท่ั�วไปีที่�เหุ้มือนกิบั
เงื�อนไขึ้ที่�บริีษัท่ฯ ท่ำากิบับค้คลภายนอกิ

     ที่�ปีรีะชีม้คณ์ะกิรีรีมกิารีบริีษัท่ ครัี �งที่� 2/2561 เมื�อ

วนัที่� 27 เมษายน 2561 ไดี�พิจารีณ์ากิำาหุ้นดีกิารีใหุ้�ส่ทิ่ธิุ์

พิเศษหุ้รืีอส่ว่นลดีพิเศษกิบัพนกัิงานขึ้องบริีษัท่ฯ และ

ไดี�มีมตัิอนม้ตััิใหุ้�ขึ้ายบ�านพรี� อมที่�ดีินในโครีงกิารี The 

Glamor จำานวน 2 หุ้ลงัใหุ้�แก่ินายปีรีะส่พศกัิดีิ� ศริิีโส่ภณ์

า เพื�อใหุ้�แก่ิบต้ัรีชีายท่ั �ง 2 คน ไดี�แก่ิ นายโดีม ศริิีโส่ภณ์า

และนายนนท่� ศริิีโส่ภณ์า โดียอนม้ตััใิหุ้�ขึ้ายที่�รีาคาตั�นท่น้

บวกิกิำาไรีจากิรีาคาตั�นท่น้ ตัามอตััรีาที่�คณ์ะกิรีรีมกิารี

บริีษัท่พิจารีณ์ากิำาหุ้นดี

     ตัอ่มานายโดีม ศริิีโส่ภณ์าและนายนนท่� ศริิีโส่ภณ์า 

บต้ัรีชีายขึ้องนายปีรีะส่พศกัิดีิ� ศริิีโส่ภณ์า ไดี�จองบ�านใน

โครีงกิารี The Glamor และไดี�ท่ำาส่ญัญาจะซื �อจะขึ้ายที่�ดีนิ

พรี�อมส่ิ�งปีลก้ิส่รี�างในวนัที่� 16 ธุ์นัวาคม 2563 โดียชีำารีะ

เงินงวดีแรีกิใหุ้�แก่ิบริีษัท่ฯ จำานวนรีวม 20 ล�านบาท่ (หุ้ลงั

ละ 10 ล�านบาท่) ในวนัที่�ท่ำาส่ญัญา และตักิลงที่�จะชีำารีะ

รีาคาที่�ดีนิพรี�อมส่ิ�งปีลก้ิส่รี�างที่�เหุ้ลอื ในวนัที่�จดีท่ะเบียน

โอนกิรีรีมส่ทิ่ธิุ์�ที่�ดีนิพรี�อมส่ิ�งปีลก้ิส่รี�าง ภายในปีี 2564

     ในวนัที่� 28 กินัยายน 2564 นายโดีม ศริิีโส่ภณ์า ไดี�

มีกิารีชีำารีะรีาคาที่�ดีนิพรี�อมส่ิ�งปีลก้ิส่รี�างที่�เหุ้ลือขึ้องบ�าน

หุ้ลงัที่�หุ้น้�ง และจดีท่ะเบยีนโอนกิรีรีมส่ทิ่ธิุ์�ที่�ดีนิพรี�อมส่ิ�ง

ปีลก้ิส่รี�างแล�ว โดียมียอดีรัีบร้ี� เป็ีนรีายไดี�กิารีขึ้าย จำานวน 

20.27 ล�านบาท่ และส่ำาหุ้รัีบกิารีชีำารีะรีาคาและกิารีจดี

ท่ะเบียนโอนกิรีรีมส่ิท่ธิุ์�ที่�ดีินพรี� อมส่ิ�งปีลก้ิส่รี� างที่�เหุ้ลือ

ขึ้องบ�านหุ้ลงัที่�ส่อง คาดีวา่จะเกิิดีขึ้้ �นในไตัรีมาส่ 1 ปีี 2565

     ท่ั �งนี � เงื�อนไขึ้อื�นๆ ในส่ญัญาเหุ้มือนกิบัที่�บริีษัท่ฯ ท่ำา

กิบับค้คลภายนอกิ

ยอดซื้่�อ

เจำา้หน่�การคา้

รายไดจ้ำากการขึ้ายอสิงัหาริมที่รพัื่ย์

เงนิมดัจำำาแลุ่ะเงนิรับลุ่�วงหนา้จำากลูุ่กคา้

2.08

0.45

2.59

0.73

ลักษัณะรายการ
มูลค่ารายการ (ล้านบาท)

งวดำปีสิ�นสุดำวันท่�
31 ธันวาคม 2564

งวดำปีสิ�นสุดำวันท่�
31 ธันวาคม 2563

รายละเอ่ยดำรายการ / ความจำาเป็น
และความสมเหติุสมผูล

ความเห็นข้องคณะกรรมกา
รติรวจสอบ

การซั่�อวัสดำุก่อสร้าง

การข้ายบ้านในโครงการข้องบริษััทฯ

-

20.00

20.27

10.00

หมายเหตุุ : เพื�อใหุ้�มั�นใจไดี�วา่รีายกิารีรีะหุ้วา่งกินัที่�นำาเส่นอใหุ้�คณ์ะกิรีรีมกิารีตัรีวจส่อบใหุ้�ความเหุ้น็ชีอบในแตัล่ะงวดีมีความครีบถื�วน คณ์ะกิรีรีมกิารีตัรีวจส่อบไดี�มอบหุ้มายใหุ้�ผู้้�ตัรีวจส่อบภายในอิส่รีะเป็ีนผู้้�ส่อบท่านความครีบถื�วน
ขึ้องรีายงานส่ร้ีปีรีายกิารีรีะหุ้วา่งกินัปีรีะจำางวดี ก่ิอนที่�จะเส่นอใหุ้�คณ์ะกิรีรีมกิารีตัรีวจส่อบพิจารีณ์าและใหุ้�ความเหุ้น็ในที่�ปีรีะชีม้คณ์ะกิรีรีมกิารีตัรีวจส่อบ นอกิจากินี � ส่ำาหุ้รัีบกิารีตัรีวจส่อบปีรีะจำาปีี 2564 ผู้้�ตัรีวจส่อบภายในไดี�ท่ำากิารีส่้ม่
ส่อบท่านรีายกิารีรีะหุ้วา่งกินัที่�เกิิดีขึ้้ �นในชีว่งมกิรีาคม – พฤศจิกิายน 2564 และใหุ้�ความเหุ้น็วา่ กิารีท่ำารีายกิารีรีะหุ้วา่งกินัขึ้องบริีษัท่ฯ เป็ีนไปีตัามนโยบายและขึ้ั �นตัอนกิารีท่ำารีายกิารีรีะหุ้วา่งกินัที่�บริีษัท่ฯ กิำาหุ้นดี และเชืี�อไดี�วา่รีายกิารีที่�
คณ์ะกิรีรีมกิารีตัรีวจส่อบไดี�พิจารีณ์าและเปิีดีเผู้ยในแบบแส่ดีงรีายกิารีขึ้�อมล้ มีความครีบถื�วนแล�ว

     คณ์ะกิรีรีมกิารีตัรีวจส่อบไดี�พิจารีณ์า
รีายกิารีดีังกิล่าวแล� ว มีความเหุ้็นว่า
รีายกิารีดีงักิล่าวเป็ีนรีายกิารีที่�เหุ้มาะส่ม 
โดียเป็ีนกิารีจำาหุ้น่ายส่ินท่รัีพย�ที่�กิำาหุ้นดี
รีาคาไม่ตัำ�ากิว่ารีาคาตัลาดีท่ั�วไปี อย่างไรี
ก็ิดีี ในกิรีณี์ที่�มีกิารีจำาหุ้น่ายส่ินท่รัีพย�ใน
อนาคตั คณ์ะกิรีรีมกิารีตัรีวจส่อบกิำาชีับ
ใหุ้� ฝ่ายจัดีกิารีพิจารีณ์ากิำาหุ้นดีรีาคาใน
กิารีกิำาหุ้นดีรีาคาใหุ้�เป็ีนไปีตัามรีาคาตัลาดี 
และมีเงื�อนไขึ้กิารีค�าท่ั�วไปี รีวมถืง้ใหุ้�ปีฏิิบตััิ
ตัามนโยบายกิารีท่ำารีายกิารีรีะหุ้วา่งกินั 

     ในปีี 2563 บริีษัท่ฯ ไดี�มีกิารีจำาหุ้นา่ย
รีถืยนตั�นิส่ส่นั เที่ยนา่ ใหุ้�กิบันายส่ท้่ธิุ์ชียั 
พน้ลาภท่วี ในรีาคา 200,000.00 บาท่ 
และบนัท่้กิกิำาไรีจากิกิารีขึ้ายท่รัีพย�ส่ิน
เป็ีนจำานวน 199,999.00 บาท่ โดีย
รีาคาขึ้ายดีงักิลา่วเป็ีนรีาคาที่�ไม่ตัำ�ากิว่า
รีาคารัีบซื �อรีถืมือส่องที่�บริีษัท่ฯ ไดี�ตัรีวจ
ส่อบแล�ว

นายสทุธิ์ช์ัยั พูินลาภทวี
ยอดขึ้าย

กำาไรจำากการขึ้ายที่รพัื่ย์สิิน

-

-

0.20

0.20

การจำาหน่ายรถยนติ์ให้ผูู้บริหาร
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9.2.3 ความจำาเป็นและความสมเหติุสมผูลข้อง
รายการระหว่างกัน
 คณ์ะกิรีรีมกิารีตัรีวจส่อบไดี� พิจารีณ์ารีายกิารีรีะหุ้ว่าง

กิันดีงักิล่าวตัามตัารีางขึ้�างตั�น และคณ์ะกิรีรีมกิารีตัรีวจส่อบไดี�

ใหุ้�ความเหุ้็นว่า รีายกิารีที่�เกิิดีขึ้้ �นมีความจำาเป็ีน ส่มเหุ้ตั้ส่มผู้ล

และก่ิอใหุ้� เกิิดีปีรีะโยชีน�ตั่อกิารีดีำาเนินธุ์้รีกิิจขึ้องบริีษัท่ฯ 

9.2.4 มาติรการหร่อข้ั�นติอนการอนุมัติิการทำา
รายการระหว่างกัน
 คณ์ะกิรีรีมกิารีบริีษัท่ฯ ไดี�จัดีใหุ้� มีขึ้ั �นตัอนกิารีอน้มัตัิ

รีายกิารีรีะหุ้ว่างกิันอย้่ภายใตั�กิรีอบจริียธุ์รีรีมที่�ดีีโดียคำาน้งถื้ง

ปีรีะโยชีน�ขึ้องบริีษัท่ฯ และผู้้� ถืือหุ้้� นเป็ีนหุ้ลักิ และดี้แลใหุ้�กิารี

ปีฏิิบัตัิเป็ีนไปีตัามเกิณ์ฑ์�ขึ้องคณ์ะกิรีรีมกิารีกิำากิับตัลาดีท่้น 

คณ์ะกิรีรีมกิารีกิำากิับหุ้ลักิท่รัีพและตัลาดีหุ้ลักิท่รัีพย�  และ

ตัลาดีหุ้ลักิท่รัีพย�แหุ้่งปีรีะเท่ศไท่ย ตัลอดีจนพิจารีณ์ากิารี

เปิีดีเผู้ยขึ้� อม้ลกิารีท่ำารีายกิารีรีะหุ้ว่างกิันตั่อส่าธุ์ารีณ์ชีนใหุ้� มี

ความถื้กิตั�องและครีบถื� วน โดียหุ้ลกัิกิารีใหุ้�กิารีเขึ้� าท่ำารีายกิารี

รีะหุ้ว่างกิันเป็ีนดีังนี �

การทำารายการระหว่างกันท่�เป็นข้้อติกลงทาง
การค้าท่�ม่เง่�อนไข้การค้าทั�วไป
 ในกิารีท่ำารีายกิารีรีะหุ้ว่างกิันที่�เป็ีนขึ้�อตักิลงท่างกิารี

ค� าที่�มีเงื�อนไขึ้กิารีค� าท่ั�วไปี และเป็ีนรีายกิารีธุ์้รีกิิจปีกิตัิหุ้รืีอ

รีายกิารีส่นับส่น้นธุ์้รีกิิจปีกิติัขึ้องบริีษัท่ฯ ที่�อาจเกิิดีขึ้้ �นตั่อ

เนื�องในอนาคตั และหุ้ากิคณ์ะกิรีรีมกิารีบริีษัท่ฯ มีมตัิอน้มัตัิ

กิรีอบกิารีท่ำารีายกิารีขึ้� างตั�นเป็ีนหุ้ลักิกิารีท่ั�วไปี ฝ่ายบริีหุ้ารี

ขึ้องบริีษัท่ฯ ส่ามารีถืดีำาเนินกิารีท่ำารีายกิารีที่�มีลกัิษณ์ะเป็ีนไปี

ตัามกิรีอบที่�กิำาหุ้นดีไว� ไปีไดี� ในท่ันที่โดียไม่ตั� องนำารีายกิารีดีัง

กิล่าวเส่นอขึ้ออน้มัตัิจากิคณ์ะกิรีรีมกิารีบริีษัท่ฯ อีกิครัี �ง โดีย

รีายกิารีดีงักิล่าวจะตั�องมีขึ้�อตักิลงท่างกิารีค�าในลกัิษณ์ะเดีียว

กิับที่�วิญญู้ชีนจะพ้งกิรีะท่ำากิับค้่ส่ัญญาท่ั�วไปีในส่ถืานกิารีณ์�

เดีียวกิัน ดี� วยอำานาจตั่อรีองท่างกิารีค� าที่�ปีรีาศจากิอิท่ธิุ์พล

ในกิารีที่�ตันมีส่ถืานะเป็ีนกิรีรีมกิารี ผู้้� บริีหุ้ารี หุ้รืีอบ้คคลที่�มี

ความเกีิ�ยวขึ้�อง และไม่ก่ิอใหุ้� เกิิดีกิารีถ่ืายเท่ผู้ลปีรีะโยชีน� และ/

หุ้รืีอ ส่ามารีถืแส่ดีงใหุ้� เหุ้็นไดี�ว่ากิารีท่ำารีายกิารีดีังกิล่าวมีกิารี

กิำาหุ้นดีรีาคาหุ้รืีอเงื�อนไขึ้ที่�ส่มเหุ้ตั้ส่มผู้ลหุ้รืีอเป็ีนธุ์รีรีม 

 ท่ั �งนี � บริีษัท่ฯ จะจัดีท่ำารีายงานส่ร้ีปีกิารีท่ำาธุ์้รีกิรีรีม

รีายกิารีรีะหุ้ว่างกิัน เพื�อรีายงานในที่�ปีรีะชี้มคณ์ะกิรีรีมกิารี

ตัรีวจส่อบขึ้องบริีษัท่ฯ และกิารีปีรีะชี้มคณ์ะกิรีรีมกิารีบริี

ษัท่ฯ ในท่้กิไตัรีมาส่ เพื�อใหุ้� เป็ีนไปีตัามกิฎหุ้มายว่าดี� วยหุ้ลักิ

ท่รัีพย�และตัลาดีหุ้ลักิท่รัีพย� ขึ้� อบังคับ ปีรีะกิาศ คำาส่ั�ง หุ้รืีอ

ขึ้� อกิำาหุ้นดีขึ้องส่ำานักิงานคณ์ะกิรีรีมกิารีกิำากิับหุ้ลักิท่รัีพย�

และตัลาดีหุ้ลักิท่รัีพย�  คณ์ะกิรีรีมกิารีกิำากิับตัลาดีท่้น และ

ตัลาดีหุ้ลกัิท่รัีพย�แหุ้่งปีรีะเท่ศไท่ย 

การทำารายการระหวา่งกนัท่�เปน็ข้อ้ติกลงทางการ
ค้าท่�ไม่เป็นเง่�อนไข้การค้าทั�วไป
 หุ้ากิมีกิารีเขึ้� าท่ำารีายกิารีรีะหุ้ว่างกิันที่�เป็ีนขึ้� อตักิลง

ท่างกิารีค�าที่�ไม่เป็ีนเงื�อนไขึ้กิารีค�าท่ั�วไปี หุ้รืีอเป็ีนธุ์้รีกิรีรีมอื�นๆ 

บริีษัท่ฯ จะตั�องเส่นอใหุ้�คณ์ะกิรีรีมกิารีตัรีวจส่อบเพื�อใหุ้�ความ

เหุ้็นเกีิ�ยวกิับความเหุ้มาะส่มขึ้องรีาคา รีวมถื้งความส่มเหุ้ตั้ส่ม

ผู้ลขึ้องรีายกิารีนั �นๆ ก่ิอนนำาเส่นอตั่อคณ์ะกิรีรีมกิารีบริีษัท่ฯ 

และ/หุ้รืีอ ที่�ปีรีะชี้มผู้้� ถืือหุ้้�น (แล�วแตั่กิรีณี์) เพื�อพิจารีณ์าอน้มัตัิ

กิารีท่ำารีายกิารีตั่อไปี ในกิรีณี์ที่�คณ์ะกิรีรีมกิารีตัรีวจส่อบไม่มี

ความชีำานาญในกิารีพิจารีณ์ารีายกิารีที่�เกีิ�ยวโยงกิันที่�เกิิดีขึ้้ �น 

บริีษัท่ฯ จะจัดีใหุ้� มีบ้คคลที่�มีความร้ี�  ความชีำานาญพิเศษ เชี่น 

ผู้้� เชีี�ยวชีาญอิส่รีะ ผู้้� ส่อบบัญชีีหุ้รืีอผู้้� ปีรีะเมินรีาคาท่รัีพย�ส่ินที่�

มีความเป็ีนอิส่รีะเป็ีนผู้้� ใหุ้� ความเห็ุ้นเกีิ�ยวกิับรีายกิารีที่�เกีิ�ยว

โยงกิันดีังกิล่าว เพื�อปีรีะกิอบกิารีพิจารีณ์าขึ้องคณ์ะกิรีรีมกิา

รีบริีษัท่ฯ หุ้รืีอผู้้� ถืือหุ้้� น แล� วแตั่กิรีณี์ โดียที่�ผู้้� ที่�อาจมีความขึ้ัดี

แย� งท่างผู้ลปีรีะโยชีน�หุ้รืีอมีส่่วนไดี�ส่่วนเส่ียในกิารีท่ำารีายกิารี

จะไม่มีส่ิท่ธิุ์ออกิเส่ียงในกิารีพิจารีณ์าอน้มัตัิกิารีท่ำารีายกิารีที่�

เกีิ�ยวโยง เพื�อใหุ้� มีความมั�นใจว่ากิารีเขึ้� าท่ำารีายกิารีดีังกิล่าว

จะไม่เป็ีนกิารีโยกิย� าย หุ้รืีอถ่ืายเท่ผู้ลปีรีะโยชีน�ขึ้องบริีษัท่ฯ 

แตั่เป็ีนกิารีท่ำารีายกิารีที่�ไดี�คำาน้งถื้งปีรีะโยชีน�ส่ง้ส่ด้ีขึ้องบริีษัท่ฯ 

และผู้้� ถืือหุ้้� นท่้กิรีายเป็ีนส่ำาคัญ 

 ท่ั �งนี � บริีษัท่ฯ จะปีฏิิบัตัิตัามกิฎหุ้มายว่าดี� วยหุ้ลักิ

ท่รัีพย�และตัลาดีหุ้ลักิท่รัีพย�  และขึ้� อบังคับ ปีรีะกิาศ คำา

ส่ั�ง หุ้รืีอขึ้� อกิำาหุ้นดีขึ้องคณ์ะกิรีรีมกิารีกิำากิับตัลาดีท่้นและ

ตัลาดีหุ้ลักิท่รัีพย�แหุ้่งปีรีะเท่ศไท่ย รีวมถื้งกิารีปีฏิิบัตัิตัามขึ้� อ

กิำาหุ้นดีเกีิ�ยวกิับกิารีเปิีดีเผู้ยขึ้� อม้ลกิารีท่ำารีายกิารีที่�เกีิ�ยวโยง

กิันและขึ้�อบังคับขึ้องบริีษัท่ฯ  และเปิีดีเผู้ยรีายกิารีรีะหุ้ว่างกิัน

ไว� ในหุ้มายเหุ้ตั้ปีรีะกิอบงบกิารีเงินที่�ไดี� รัีบกิารีตัรีวจส่อบ/ส่อบ

ท่านจากิผู้้� ส่อบบัญชีีขึ้องบริีษัท่ฯ แบบ 56-1 One report ตัาม

ที่�กิฎหุ้มายหุ้ลักิท่รัีพย�และตัลาดีหุ้ลักิท่รัีพย�กิำาหุ้นดี 

9.2.5  แนวโน้มหร่อนโยบายการทำารายการ
ระหว่างกันในอนาคติ
 ในอนาคตัหุ้ากิบริีษัท่ฯ และ/หุ้รืีอบริีษัท่ย่อยมีความ

จำาเป็ีนตั�องท่ำารีายกิารีรีะหุ้ว่างกิัน บริีษัท่ฯ จะตั�องดีำาเนินกิารี

ใหุ้� เป็ีนไปีตัามมาตัรีกิารีและขึ้ั �นตัอนกิารีอน้มัตัิกิารีท่ำารีายกิารี

รีะหุ้ว่างกิันตัามที่�บริีษัท่ฯ กิำาหุ้นดี และกิรีรีมกิารีที่�มีส่่วนไดี� เส่ีย

จะไม่ส่ามารีถืมีส่่วนร่ีวมในกิารีอน้มัตัิรีายกิารีดีังกิล่าว เพื�อ

ใหุ้� กิารีตััดีส่ินใจเขึ้� าท่ำารีายกิารีดีังกิล่าวไม่ก่ิอใหุ้� เกิิดีความขึ้ัดี

แย� งท่างผู้ลปีรีะโยชีน�และเป็ีนปีรีะโยชีน�ส่้งส่้ดีแก่ิผู้้� ถืือหุ้้� นท่้กิ

รีาย ท่ั �งนี � หุ้ากิมีรีายกิารีรีะหุ้ว่างกิันขึ้องบริีษัท่ฯ หุ้รืีอบริีษัท่

ย่อยกิับบ้คคลที่�อาจมีความขึ้ัดีแย� งท่างผู้ลปีรีะโยชีน� บริีษัท่ฯ 

จะกิำาหุ้นดีหุ้ลักิเกิณ์ฑ์� และแนวท่างในกิารีปีฏิิบัตัิใหุ้� เป็ีนไปี
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ตัามลกัิษณ์ะกิารีค�าโดียท่ั�วไปี โดียอ�างอิงกิับรีาคาและเงื�อนไขึ้

ที่�เหุ้มาะส่มและย้ติัธุ์รีรีม ส่มเหุ้ตั้ส่มผู้ล ส่ามารีถืตัรีวจส่อบไดี� 

และนำาเส่นอใหุ้�คณ์ะกิรีรีมกิารีตัรีวจส่อบใหุ้�ความเหุ้็นเกีิ�ยวกิับ

ความจำาเป็ีนและความเหุ้มาะส่มขึ้องรีายกิารี รีวมถื้งบริีษัท่ฯ 

จะปีฏิิบัตัิใหุ้� เป็ีนไปีตัามกิฎหุ้มายว่าดี� วยกิารีกิำากิับหุ้ลักิท่รัีพย�

และตัลาดีหุ้ลักิท่รัีพย� และขึ้�อบังคับ ปีรีะกิาศ คำาส่ั�ง หุ้รืีอขึ้�อ

กิำาหุ้นดีขึ้องตัลาดีหุ้ลักิท่รัีพย�แหุ้่งปีรีะเท่ศไท่ย รีวมตัลอดีถื้ง

กิารีปีฏิิบัตัิตัามขึ้� อกิำาหุ้นดีเกีิ�ยวกิับกิารีเปิีดีเผู้ยขึ้� อม้ลกิารีท่ำา

รีายกิารีเกีิ�ยวโยง และกิารีไดี�มาหุ้รืีอจำาหุ้น่ายท่รัีพย�ส่ินที่�ส่ำาคญั

ขึ้องบริีษัท่ฯ หุ้รืีอบริีษัท่ย่อย รีวมท่ั �งเปิีดีเผู้ยรีายกิารีรีะหุ้ว่างกิัน

ไว� ในหุ้มายเหุ้ตั้ปีรีะกิอบงบกิารีเงินที่�ไดี� รัีบกิารีตัรีวจส่อบ และ/

หุ้รืีอ ส่อบท่านโดียผู้้� ส่อบบัญชีีขึ้องบริีษัท่ฯ

 อย่างไรีก็ิดีี บริีษัท่ฯ จะดีำาเนินกิารีท่ำารีายกิารีขึ้� าง

ตั�นดี� วยความโปีร่ีงใส่และปีฏิิบัตัิตัามนโยบายกิารีท่ำารีายกิารี

รีะหุ้ว่างกิันขึ้องบริีษัท่ฯ และส่อดีคล� องกิับขึ้� อกิำาหุ้นดีขึ้อง

ส่ำานักิงาน กิ.ล.ตั. ตัลาดีหุ้ลักิท่รัีพย� และหุ้น่วยงานอื�นๆ ที่�

เกีิ�ยวขึ้�องอย่างเคร่ีงครัีดี
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ราย์งานของผู้ส่อบบัญช่รับอนุญาต้
 เส่นอตั่อผู้้� ถืือหุ้้� นขึ้องบริีษัท่ พีซแอนดี�ลีฟวิ�ง จำากิัดี 

(มหุ้าชีน) (เดีิมชืี�อ “บริีษัท่ พีซแอนดี�ลีฟวิ�ง จำากิัดี”)

ความเห็น
 ขึ้� าพเจ� าไดี�ตัรีวจส่อบงบกิารีเงินขึ้องบริีษัท่ พีซแอนดี�

ลีฟวิ�ง จำากิัดี (มหุ้าชีน) (บริีษัท่ฯ) ซ้�งปีรีะกิอบดี� วยงบแส่ดีง

ฐานะกิารีเงิน ณ์ วนัที่� 31 ธุ์นัวาคม 2564 งบกิำาไรีขึ้าดีท่น้เบด็ีเส่ร็ีจ 

งบแส่ดีงกิารีเปีลี�ยนแปีลงส่ว่นขึ้องผู้้� ถืือหุ้้�น และ งบกิรีะแส่เงินส่ดี

ส่ำาหุ้รัีบปีีส่ิ �นส่ด้ีวนัเดีียวกินั และหุ้มายเหุ้ตัป้ีรีะกิอบงบกิารีเงินรีวม

ถืง้หุ้มายเหุ้ตัส้่ร้ีปีนโยบายกิารีบญัชีีที่�ส่ำาคญั

 ขึ้� าพเจ� าเหุ้็นว่างบกิารีเงินขึ้� างตั� นนี �แส่ดีงฐานะกิารี

เงิน ณ์ วันที่� 31 ธุ์ันวาคม 2564 ผู้ลกิารีดีำาเนินงาน และกิรีะแส่

เงินส่ดีส่ำาหุ้รัีบปีีส่ิ �นส่้ดีวันเดีียวกิันขึ้องบริีษัท่ พีซแอนดี�ลีฟวิ�ง 

จำากิัดี (มหุ้าชีน) โดียถื้กิตั� องตัามที่�ควรีในส่ารีะส่ำาคัญตัาม

มาตัรีฐานกิารีรีายงานท่างกิารีเงิน

เกณฑ์์ในการแสดำงความเห็น
 ขึ้� าพเจ� าไดี�ปีฏิิบัตัิงานตัรีวจส่อบตัามมาตัรีฐานกิารี

ส่อบบัญชีี ความรัีบผิู้ดีชีอบขึ้องขึ้� าพเจ� าไดี� กิล่าวไว� ในวรีรีค        

ความรัีบผิู้ดีชีอบขึ้องผู้้� ส่อบบัญชีีตั่อกิารีตัรีวจส่อบงบกิารีเงิน

ในรีายงานขึ้องขึ้�าพเจ� า ขึ้� าพเจ� ามีความเป็ีนอิส่รีะจากิบริีษัท่ฯ

ตัามขึ้� อกิำาหุ้นดีจรีรียาบรีรีณ์ขึ้องผู้้� ปีรีะกิอบวิชีาชีีพบัญชีีที่�

กิำาหุ้นดีโดียส่ภาวิชีาชีีพบัญชีีในส่่วนที่�เกีิ�ยวขึ้� องกิับกิารีตัรีวจ

ส่อบงบกิารีเงิน และขึ้� าพเจ� าไดี� ปีฏิิบัตัิตัามขึ้� อกิำาหุ้นดีดี� าน

จรีรียาบรีรีณ์อื�น ๆ  ตัามที่�รีะบ้ในขึ้�อกิำาหุ้นดีนั �นดี�วย ขึ้�าพเจ�าเชืี�อ

ว่าหุ้ลักิฐานกิารีส่อบบัญชีีที่�ขึ้� าพเจ� าไดี� รัีบเพียงพอและเหุ้มาะ

ส่มเพื�อใชี� เป็ีนเกิณ์ฑ์�ในกิารีแส่ดีงความเหุ้็นขึ้องขึ้�าพเจ� า

เร่�องสำาคัญในการติรวจสอบ 
 เรืี� องส่ำาคัญในกิารีตัรีวจส่อบคือเรืี� องตั่างๆ ที่�มีนัย

ส่ำาคัญที่�ส่้ดีตัามดี้ลยพินิจเยี�ยงผู้้� ปีรีะกิอบวิชีาชีีพขึ้องขึ้� าพเจ� า

ในกิารีตัรีวจส่อบงบกิารีเงินส่ำาหุ้รัีบงวดีปัีจจ้บัน ขึ้� าพเจ� าไดี�นำา

เรืี�องเหุ้ล่านี �มาพิจารีณ์าในบริีบท่ขึ้องกิารีตัรีวจส่อบงบกิารีเงิน

โดียรีวมและในกิารีแส่ดีงความเห็ุ้นขึ้องขึ้�าพเจ� า ท่ั �งนี � ขึ้� าพเจ� า

ไม่ไดี�แส่ดีงความเหุ้็นแยกิตั่างหุ้ากิส่ำาหุ้รัีบเรืี�องเหุ้ล่านี �

 ขึ้�าพเจ�าไดี�ปีฏิิบตััิงานตัามความรัีบผิู้ดีชีอบที่�ไดี�กิล่าว

ไว� ในวรีรีคความรัีบผิู้ดีชีอบขึ้องผู้้� ส่อบบัญชีีตั่อกิารีตัรีวจส่อบ

งบกิารีเงินในรีายงานขึ้องขึ้�าพเจ� า ซ้�งไดี� รีวมความรัีบผิู้ดีชีอบ

ที่�เกีิ�ยวกิับเรืี�องเหุ้ล่านี �ดี� วย กิารีปีฏิิบัตัิงานขึ้องขึ้� าพเจ� าไดี� รีวม

วิธีุ์กิารีตัรีวจส่อบที่�ออกิแบบมาเพื�อตัอบส่นองตั่อกิารีปีรีะเมิน

ความเส่ี�ยงจากิกิารีแส่ดีงขึ้�อมล้ที่�ขึ้ดัีตั่อขึ้�อเท็่จจริีงอนัเป็ีนส่ารีะ

ส่ำาคัญในงบกิารีเงิน ผู้ลขึ้องวิธีุ์กิารีตัรีวจส่อบขึ้องขึ้�าพเจ� า ซ้�ง

ไดี�รีวมวิธีุ์กิารีตัรีวจส่อบส่ำาหุ้รัีบเรืี�องเหุ้ล่านี �ดี�วย ไดี�ใชี� เป็ีนเกิณ์ฑ์�

ในกิารีแส่ดีงความเห็ุ้นขึ้องขึ้�าพเจ�าตั่องบกิารีเงินโดียรีวม 

 เรืี�องส่ำาคญัในกิารีตัรีวจส่อบ พรี� อมวิธีุ์กิารีตัรีวจส่อบ

มีดีังตั่อไปีนี �

การรับรู้รายได้ำจากการข้ายอสังหาริมทรัพย์
 เ นื� องจากิรีายไดี� จากิกิารีขึ้ายอส่ังหุ้าริีมท่รัีพย� มี

จำานวนเงินที่�มีส่ารีะส่ำาคญัในงบกิำาไรีขึ้าดีท่น้เบ็ดีเส่ร็ีจ และเป็ีน

ตัวัชีี �วดัีหุ้ลกัิในแง่ผู้ลกิารีดีำาเนินงานขึ้องธุ์้รีกิิจอส่งัหุ้าริีมท่รัีพย�ซ้�ง

ผู้้� ใชี�งบกิารีเงินใหุ้�ความส่นใจ รีวมถื้งบริีษัท่ฯ   มีโครีงกิารีพฒันา

อส่งัหุ้าริีมท่รัีพย�เพื�อขึ้ายจำานวนหุ้ลายโครีงกิารี ดีงันั �น ขึ้�าพเจ�าจง้

พิจารีณ์ากิารีรัีบร้ี� รีายไดี�  จากิกิารีขึ้ายอส่งัหุ้าริีมท่รัีพย�เป็ีนเรืี�อง

ส่ำาคัญในกิารีตัรีวจส่อบในเรืี�องกิารีเกิิดีขึ้้ �นจริีงขึ้องรีายไดี�และ

รีอบรีะยะเวลาในกิารีรัีบร้ี� รีายไดี�จากิกิารีขึ้าย

 ขึ้� าพเจ� าไดี� ตัรีวจส่อบกิารีรัีบร้ี� รีายไดี� จากิกิารีขึ้าย

อส่ังหุ้าริีมท่รัีพย�ขึ้องบริีษัท่ฯโดียกิารี

•  ปีรีะเมินและท่ดีส่อบความมีปีรีะส่ิท่ธิุ์ภาพขึ้องรีะบบ

กิารีควบค้มภายในขึ้องบริีษัท่ฯที่�เกีิ�ยวขึ้� องกิับวงจรีรีาย

ไดี�  โดียกิารีส่อบถืามผู้้� รัีบผิู้ดีชีอบ ท่ำาความเขึ้� าใจและ

เลือกิตััวอย่างมาส่้่มท่ดีส่อบกิารีปีฏิิบัตัิตัามกิารีควบค้ม

ที่�บริีษัท่ฯออกิแบบไว� 

• ส่้่มตััวอย่างส่ัญญาขึ้ายอส่ังหุ้าริีมท่รัีพย�เพื�อตัรีวจส่อบ

กิารีรัีบร้ี� รีายไดี� ว่าเป็ีนไปีตัามเงื�อนไขึ้ที่�รีะบ้ไว� ในส่ัญญา 

และส่อดีคล� องกิับนโยบายกิารีรัีบร้ี� รีายไดี� จากิกิารีขึ้าย

อส่ังหุ้าริีมท่รัีพย�ขึ้องบริีษัท่ฯ

• ส่้่มตัรีวจส่อบเอกิส่ารีปีรีะกิอบรีายกิารีขึ้ายที่�เกิิดีขึ้้ �นใน

รีะหุ้ว่างปีีและชี่วงใกิล�ส่ิ �นรีอบรีะยะเวลาบัญชีี

• วิเครีาะหุ้�เปีรีียบเที่ยบขึ้� อม้ลบัญชีีรีายไดี� เพื�อตัรีวจส่อบ

ความผิู้ดีปีกิตัิที่�อาจเกิิดีขึ้้ �นขึ้องรีายกิารีขึ้ายตัลอดีรีอบ

รีะยะเวลาบัญชีี โดียเฉพาะรีายกิารีบัญชีีที่�ท่ำาผู้่านใบ

ส่ำาคัญท่ั�วไปี

บริษััท พ่ซัแอนดำ์ล่ฟวิ�ง จำากัดำ (มหาชื่น)
(เดำิมชื่่�อ “บริษััท พ่ซัแอนดำ์ล่ฟวิ�ง จำากัดำ”)
รายงาน และ งบการเงิน 31 ธันวาคม 2564
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ข้้อมูลอ่�น 
 ผู้้�บริีหุ้ารีเป็ีนผู้้� รัีบผิู้ดีชีอบตั่อขึ้�อมล้อื�น ซ้�งรีวมถื้งขึ้�อมล้

ที่�รีวมอย้่ในรีายงานปีรีะจำาปีีขึ้องบริีษัท่ฯ (แตั่ไม่รีวมถื้ง   งบกิารี

เงินและรีายงานขึ้องผู้้� ส่อบบัญชีีที่�แส่ดีงอย้่ในรีายงานนั �น) ซ้�ง

คาดีว่าจะถื้กิจัดีเตัรีียมใหุ้�กิับขึ้� าพเจ� าภายหุ้ลงัวันที่�ในรีายงาน

ขึ้องผู้้� ส่อบบัญชีีนี �

ความเหุ้็นขึ้องขึ้�าพเจ� าตั่องบกิารีเงินไม่ครีอบคล้มถื้งขึ้�อม้ลอื�น

และขึ้�าพเจ� าไม่ไดี� ใหุ้�ขึ้�อส่ร้ีปีในลกัิษณ์ะกิารีใหุ้�ความเชืี�อมั�นใน

ร้ีปีแบบใดี ๆ ตั่อขึ้�อม้ลอื�นนั �น

 ความรัีบผิู้ดีชีอบขึ้องขึ้� าพเจ� าที่� เ กีิ�ยวเนื�องกิับกิารี

ตัรีวจส่อบงบกิารีเงิน คือ กิารีอ่านและพิจารีณ์าว่าขึ้� อม้ลอื�น

นั �นมีความขึ้ัดีแย� งที่�มีส่ารีะส่ำาคัญกิับงบกิารีเงินหุ้รืีอกิับความ

ร้ี� ที่�ไดี� รัีบจากิกิารีตัรีวจส่อบขึ้องขึ้�าพเจ� าหุ้รืีอไม่ หุ้รืีอปีรีากิฏิว่า

ขึ้�อม้ลอื�นแส่ดีงขึ้ัดีตั่อขึ้�อเท่็จจริีงอันเป็ีนส่ารีะส่ำาคัญหุ้รืีอไม ่

เมื�อขึ้� าพเจ� าไดี� อ่านรีายงานปีรีะจำาปีีขึ้องบริีษัท่ฯตัามที่�กิล่าว

ขึ้� างตั� น และหุ้ากิส่ร้ีปีไดี� ว่ามีกิารีแส่ดีงขึ้� อม้ลที่�ขึ้ัดีตั่อขึ้� อเท่็จ

จริีงอันเป็ีนส่ารีะส่ำาคัญ ขึ้� าพเจ� าจะส่ื�อส่ารีเรืี�องดีังกิล่าวใหุ้� ผู้้�

มีหุ้น� าที่�ในกิารีกิำากิับดี้แลท่รีาบเพื�อใหุ้� มีกิารีดีำาเนินกิารีแกิ� ไขึ้

ที่�เหุ้มาะส่มตั่อไปี 

ความรับผิูดำชื่อบข้องผูู้บริหารและผูู้ม่หน้าท่�ใน
การกำากับดำูแลติ่องบการเงิน
 ผู้้� บ ริีหุ้ารีมีหุ้น� าที่� รัีบผิู้ดีชีอบในกิารีจัดีท่ำาและนำา

เส่นองบกิารีเงินเหุ้ล่านี �โดียถื้กิตั� องตัามที่�ควรีตัามมาตัรีฐาน     

กิารีรีายงานท่างกิารีเงิน และรัีบผิู้ดีชีอบเกีิ�ยวกิับกิารีควบค้ม

ภายในที่�ผู้้� บริีหุ้ารีพิจารีณ์าว่าจำาเป็ีนเพื�อใหุ้�ส่ามารีถืจัดีท่ำางบ

กิารีเงินที่�ปีรีาศจากิกิารีแส่ดีงขึ้�อม้ลที่�ขึ้ัดีตั่อขึ้�อเท่็จจริีงอันเป็ีน

ส่ารีะส่ำาคัญไม่ว่าจะเกิิดีจากิกิารีท่้จริีตัหุ้รืีอขึ้�อผิู้ดีพลาดี

 ในกิารีจัดีท่ำางบกิารีเงิน ผู้้� บริีหุ้ารีรัีบผิู้ดีชีอบในกิารี

ปีรีะเมินความส่ามารีถืขึ้องบริีษัท่ฯในกิารีดีำาเนินงานตั่อเนื�อง 

กิารีเปิีดีเผู้ยเรืี� องที่� เกีิ�ยวกิับกิารีดีำาเนินงานตั่อเนื�องในกิรีณี์

ที่�มีเรืี� องดีังกิล่าว และกิารีใชี� เกิณ์ฑ์�กิารีบัญชีีส่ำาหุ้รัีบกิิจกิารี

ที่�ดีำาเนินงานตั่อเนื�องเว� นแตั่ผู้้� บริีหุ้ารีมีความตัั �งใจที่�จะเลิกิ

บริีษัท่ฯหุ้รืีอหุ้ยด้ีดีำาเนินงานหุ้รืีอไม่ส่ามารีถืดีำาเนินงานตั่อเนื�อง

อีกิตั่อไปีไดี�

 ผู้้� มีหุ้น� าที่�ในกิารีกิำากิับดี้แลมีหุ้น� าที่�ในกิารีส่อดีส่่อง

ดี้แลกิรีะบวนกิารีในกิารีจัดีท่ำารีายงานท่างกิารีเงินขึ้องบริีษัท่ฯ

ความรับผูิดำชื่อบข้องผูู้สอบบัญชื่่ติ่อการติรวจ
สอบงบการเงิน
 กิารีตัรีวจส่อบขึ้องขึ้� าพเจ� ามีวัตัถื้ปีรีะส่งค� เพื�อใหุ้�

ไดี� ความเชืี�อมั�นอย่างส่มเหุ้ตั้ส่มผู้ลว่างบกิารีเงินโดียรีวม

ปีรีาศจากิกิารีแส่ดีงขึ้� อม้ลที่�ขึ้ัดีตั่อขึ้� อเท่็จจริีงอันเป็ีนส่ารีะ

ส่ำาคญัหุ้รืีอไม่ ไม่ว่าจะเกิิดีจากิกิารีท่้จริีตัหุ้รืีอขึ้�อผิู้ดีพลาดี และ

เส่นอรีายงานขึ้องผู้้� ส่อบบญัชีีซ้�งรีวมความเหุ้็นขึ้องขึ้�าพเจ� าอย้่

ดี� วย ความเชืี�อมั�นอย่างส่มเหุ้ตั้ส่มผู้ลคือความเชืี�อมั�นในรีะดีับ

ส่้งแตั่ไม่ไดี� เป็ีนกิารีรัีบปีรีะกิันว่ากิารีปีฏิิบตััิงานตัรีวจส่อบตัาม

มาตัรีฐานกิารีส่อบบัญชีีจะส่ามารีถืตัรีวจพบขึ้�อม้ลที่�ขึ้ัดีตั่อขึ้�อ

เท่็จจริีงอันเป็ีนส่ารีะส่ำาคัญที่�มีอย้่ไดี� เส่มอไปี ขึ้� อม้ลที่�ขึ้ัดีตั่อ

ขึ้� อเท่็จจริีงอาจเกิิดีจากิกิารีท่้จริีตัหุ้รืีอขึ้� อผิู้ดีพลาดีและถืือว่า

มีส่ารีะส่ำาคัญเมื�อคาดีกิารีณ์�อย่างส่มเหุ้ตั้ส่มผู้ลไดี�ว่ารีายกิารี

ที่�ขึ้ัดีตั่อขึ้� อเท่็จจริีงแตั่ละรีายกิารีหุ้รืีอท่้กิรีายกิารีรีวมกิันจะมี

ผู้ลตั่อกิารีตััดีส่ินใจท่างเศรีษฐกิิจขึ้องผู้้� ใชี� งบกิารีเงินจากิกิารี

ใชี� งบกิารีเงินเหุ้ล่านี �

 ในกิารีตัรีวจส่อบขึ้องขึ้� าพเจ� าตัามมาตัรีฐานกิารี

ส่อบบัญชีี ขึ้� าพเจ� าใชี�ดี้ลยพินิจและกิารีส่ังเกิตัและส่งส่ัยเยี�ยง                          

ผู้้� ปีรีะกิอบวิชีาชีีพตัลอดีกิารีตัรีวจส่อบ และขึ้�าพเจ� าไดี�ปีฏิิบัตัิ

งานดีังตั่อไปีนี �ดี� วย

•  รีะบ้และปีรีะเมินความเส่ี�ยงที่�อาจมีกิารีแส่ดีงขึ้� อม้ล

ที่�ขึ้ัดีตั่อขึ้� อเท่็จจริีงอันเป็ีนส่ารีะส่ำาคัญในงบกิารีเ งิน                  

ไม่ว่าจะเกิิดีจากิกิารีท่้จริีตัหุ้รืีอขึ้�อผิู้ดีพลาดี ออกิแบบและ

ปีฏิิบัตัิงานตัามวิธีุ์กิารีตัรีวจส่อบเพื�อตัอบส่นองตั่อความ

เส่ี�ยงเหุ้ล่านั �น และไดี�หุ้ลักิฐานกิารีส่อบบัญชีีที่�เพียงพอ

และเหุ้มาะส่มเพื�อเป็ีนเกิณ์ฑ์�ในกิารีแส่ดีงความเหุ้็นขึ้อง

ขึ้� าพเจ� า ความเส่ี�ยงที่�ไม่พบขึ้�อม้ลที่�ขึ้ัดีตั่อขึ้� อเท่็จจริีงอัน

เป็ีนส่ารีะส่ำาคัญซ้�งเป็ีนผู้ลมาจากิกิารีท่้จริีตัจะส่้งกิว่า

ความเส่ี�ยงที่�เกิิดีจากิขึ้�อผิู้ดีพลาดี เนื�องจากิกิารีท่้จริีตัอาจ

เกีิ�ยวกิบักิารีส่มร้ี� ร่ีวมคิดี กิารีปีลอมแปีลงเอกิส่ารีหุ้ลกัิฐาน 

กิารีตัั �งใจละเว�นกิารีแส่ดีงขึ้�อม้ล กิารีแส่ดีงขึ้�อม้ลที่�ไม่ตัรีง

ตัามขึ้�อเท่็จจริีงหุ้รืีอกิารีแท่รีกิแซงกิารีควบค้มภายใน

• ท่ำาความเขึ้� าใจ เ กีิ� ยวกิับรีะบบกิารีควบค้มภายในที่�

เกีิ�ยวขึ้�องกิับกิารีตัรีวจส่อบ เพื�อออกิแบบวิธีุ์กิารีตัรีวจส่อบ

ใหุ้� เหุ้มาะส่มกิับส่ถืานกิารีณ์� แตั่ไม่ใชี่เพื�อวัตัถื้ปีรีะส่งค�

ในกิารีแส่ดีงความเหุ้็นตั่อความมีปีรีะส่ิท่ธิุ์ผู้ลขึ้องกิารี

ควบค้มภายในขึ้องบริีษัท่ฯ
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• ปีรีะเมินความเหุ้มาะส่มขึ้องนโยบายกิารีบัญชีีที่�ผู้้� บริีหุ้ารี

ใชี�และความส่มเหุ้ตัส้่มผู้ลขึ้องปีรีะมาณ์กิารีท่างบญัชีีและ

กิารีเปิีดีเผู้ยขึ้�อม้ลที่�เกีิ�ยวขึ้�องที่�ผู้้� บริีหุ้ารีจัดีท่ำา

• ส่ร้ีปีเกีิ�ยวกิับความเหุ้มาะส่มขึ้องกิารีใชี� เกิณ์ฑ์�กิารีบัญชีี

ส่ำาหุ้รัีบกิิจกิารีที่�ดีำาเนินงานตั่อเนื�องขึ้องผู้้�บริีหุ้ารีและส่ร้ีปี

จากิหุ้ลักิฐานกิารีส่อบบัญชีีที่�ไดี� รัีบว่ามีความไม่แน่นอน

ที่�มีส่ารีะส่ำาคัญที่�เกีิ�ยวกิับเหุ้ตั้กิารีณ์�หุ้รืีอส่ถืานกิารีณ์�ที่�

อาจเป็ีนเหุ้ตั้ใหุ้� เกิิดีขึ้� อส่งส่ัยอย่างมีนัยส่ำาคัญตั่อความ

ส่ามารีถืขึ้องบริีษัท่ฯในกิารีดีำาเนินงานตั่อเนื�องหุ้รืีอไม ่

หุ้ากิขึ้� าพเจ� าไดี� ขึ้� อส่ร้ีปีว่ามีความไม่แน่นอนที่� มีส่ารีะ

ส่ำาคัญ ขึ้� าพเจ� าจะตั� องใหุ้� ขึ้� อส่ังเกิตัไว� ในรีายงานขึ้องผู้้�

ส่อบบัญชีีขึ้องขึ้� าพเจ� าถื้งกิารีเปิีดีเผู้ยขึ้� อม้ลที่�เกีิ�ยวขึ้� อง

ในงบกิารีเงิน หุ้รืีอหุ้ากิเหุ้็นว่ากิารีเปิีดีเผู้ยดีังกิล่าวไม่

เพียงพอ ขึ้�าพเจ�าจะแส่ดีงความเหุ้็นที่�เปีลี�ยนแปีลงไปี ขึ้�อ

ส่ร้ีปีขึ้องขึ้�าพเจ� าขึ้้ �นอย้่กิับหุ้ลักิฐานกิารีส่อบบัญชีีที่�ไดี� รัีบ

จนถื้งวนัที่�ในรีายงานขึ้องผู้้�ส่อบบญัชีีขึ้องขึ้�าพเจ�า อย่างไรี

ก็ิตัาม เหุ้ตั้กิารีณ์�หุ้รืีอส่ถืานกิารีณ์�ในอนาคตัอาจเป็ีนเหุ้ตั้

ใหุ้�บริีษัท่ฯตั�องหุ้ย้ดีกิารีดีำาเนินงานตั่อเนื�องไดี�

• ปีรีะเมินกิารีนำาเส่นอ โครีงส่รี� างและเนื �อหุ้าขึ้องงบกิารีเงิน

โดียรีวม รีวมถื้งกิารีเปิีดีเผู้ยขึ้�อม้ลที่�เกีิ�ยวขึ้�อง ตัลอดีจน

ปีรีะเมินว่างบกิารีเงินแส่ดีงรีายกิารีและเหุ้ตั้กิารีณ์�ที่�เกิิดี

ขึ้้ �นโดียถื้กิตั�องตัามที่�ควรีหุ้รืีอไม่

 ขึ้� าพเจ� าไดี� ส่ื�อส่ารีกิับผู้้� มีหุ้น� าที่� ในกิารีกิำากิับดี้แล

ในเรืี�องตั่าง ๆ ซ้�งรีวมถื้งขึ้อบเขึ้ตัและชี่วงเวลาขึ้องกิารีตัรีวจ

ส่อบตัามที่� ไดี� วางแผู้นไว�  ปีรีะเดี็นที่� มีนัยส่ำาคัญที่�พบจากิ

กิารีตัรีวจส่อบรีวมถื้งขึ้� อบกิพร่ีองที่�มีนัยส่ำาคัญในรีะบบกิารี

ควบค้มภายในหุ้ากิขึ้� าพเจ� าไดี� พบในรีะหุ้ว่างกิารีตัรีวจส่อบ

ขึ้องขึ้�าพเจ� า

 ขึ้�าพเจ�าไดี�ใหุ้�คำารัีบรีองแก่ิผู้้� มีหุ้น�าที่�ในกิารีกิำากิับดีแ้ล

ว่าขึ้�าพเจ�าไดี�ปีฏิิบตััิตัามขึ้�อกิำาหุ้นดีจรีรียาบรีรีณ์ที่�เกีิ�ยวขึ้�องกิับ

ความเป็ีนอิส่รีะและไดี�ส่ื�อส่ารีกิับผู้้� มีหุ้น� าที่�ในกิารีกิำากิับดี้แล

เกีิ�ยวกิับความส่มัพันธุ์�ท่ั �งหุ้มดีตัลอดีจนเรืี�องอื�นซ้�งขึ้� าพเจ� าเชืี�อ

ว่ามีเหุ้ตั้ผู้ลที่�บ้คคลภายนอกิอาจพิจารีณ์าว่ากิรีะท่บตั่อความ

เป็ีนอิส่รีะขึ้องขึ้�าพเจ�าและมาตัรีกิารีที่�ขึ้�าพเจ�าใชี� เพื�อปี�องกิันไม่

ใหุ้�ขึ้� าพเจ� าขึ้าดีความเป็ีนอิส่รีะ

 จากิเรืี�องท่ั �งหุ้ลายที่�ส่ื�อส่ารีกิับผู้้� มีหุ้น�าที่�ในกิารีกิำากิับ

ดี้แล ขึ้� าพเจ� าไดี� พิจารีณ์าเรืี� องตั่าง ๆ ที่�มีนัยส่ำาคัญที่�ส่้ดีใน

กิารีตัรีวจส่อบงบกิารีเงินในงวดีปัีจจ้บันและกิำาหุ้นดีเป็ีนเรืี�อง

ส่ำาคัญในกิารีตัรีวจส่อบ ขึ้� าพเจ� าไดี� อธิุ์บายเรืี�องเหุ้ล่านี �ไว� ใน

รีายงานขึ้องผู้้� ส่อบบัญชีี เว� นแตั่กิฎหุ้มายหุ้รืีอขึ้� อบังคับหุ้� าม

ไม่ใหุ้� เปิีดีเผู้ยเรืี�องดีังกิล่าวตั่อส่าธุ์ารีณ์ะ หุ้รืีอในส่ถืานกิารีณ์�

ที่�ยากิที่�จะเกิิดีขึ้้ �น ขึ้� าพเจ� าพิจารีณ์าว่าไม่ควรีส่ื�อส่ารีเรืี� อง

ดีังกิล่าวในรีายงานขึ้องขึ้� าพเจ� าเพรีาะกิารีกิรีะท่ำาดีังกิล่าว

ส่ามารีถืคาดีกิารีณ์�ไดี� อย่างส่มเหุ้ตั้ส่มผู้ลว่าจะมีผู้ลกิรีะท่บ

ในท่างลบมากิกิว่าผู้ลปีรีะโยชีน�ที่�ผู้้� มีส่่วนไดี� เส่ียส่าธุ์ารีณ์ะจะ

ไดี�จากิกิารีส่ื�อส่ารีดีังกิล่าว

 ขึ้� าพเจ� าเป็ีนผู้้� รัีบผิู้ดีชีอบงานส่อบบัญชีีและกิารีนำา

เส่นอรีายงานฉบับนี �

ศิรีาภรีณ์� เอื �ออนันตั�กิ้ล

ผู้้� ส่อบบัญชีีรัีบอน้ญาตั เลขึ้ท่ะเบียน 3844

บริีษัท่ ส่ำานักิงาน อีวาย จำากิัดี

กิร้ีงเท่พฯ: 24 กิ้มภาพันธุ์� 2565
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สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเว่ยน

เงินสดำและรายการเท่ยบเท่าเงินสดำ

เงินฝึากธนาคารท่�ม่ภาระคำ�าประกัน

ลูกหน่�อ่�น

ติน้ทุนโครงการพัฒนาอสังหารมิทรัพยเ์พ่�อข้าย

เงินมัดำจำาค่าวัสดำุก่อสร้าง

เงินมัดำจำาค่าซั่�อท่�ดำิน

หมายเหติุ 2564 2563

6,891,514 

2,372,000 

197,854 

1,839,528,489 

2,658,300 

5,700,000

106,377,070 

2,372,000 

307,148 

1,542,729,417 

4,013,026 

67,892,460

7

8

9

2,535,232 

1,859,883,389

-

8,786,758 

2,652,953 

9,826,202 

227,600 

21,493,513 

1,881,376,902

3,610,834 

1,727,301,955 

1,149,113 

10,046,984 

2,425,927 

16,354,183 

187,503 

30,163,710 

1,757,465,665

8

10

19

11

12

13

95,043,954 

2,249,912 

14,833,671 

22,807,356

65,549,188 

326,068,359 

805,232 

12,550,854 

28,922,855

งบแสดำงฐ์านะการเงิน

บริีษัท่ พีซแอนดี�ลีฟวิ�ง จำากิดัี (มหุ้าชีน) (เดีมิชืี�อ “บริีษัท่ พีซแอนดี�ลีฟวิ�ง จำากิดัี”)

งบแส่ดีงฐานะกิารีเงิน ณ์ วนัที่� 31 ธุ์นัวาคม 2564

สินทรัพย์หมุนเว่ยนอ่�น

รวมสินทรัพย์หมุนเว่ยน

สินทรัพย์ไม่หมุนเว่ยน

เงินฝึากธนาคารท่�ม่ภาระคำ�าประกัน

อาคารและอุปกรณ์

สินทรัพย์ไม่ม่ติัวติน

สินทรัพย์ภาษั่เงินไดำ้รอการติัดำบัญชื่่

สินทรัพย์ไม่หมุนเว่ยนอ่�น

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเว่ยน

รวมสินทรัพย์

(หนิ่วย: บาท)

หน่�สินและส่วนข้องผูู้ถ่อหุ้น

หน่�สินหมุนเว่ยน

เจ้าหน่�การค้าและเจ้าหน่�อ่�น

ส่วนข้องเงินกู้ย่มระยะยาวจากสถาบันการเงิน

ส่วนข้องหน่�สินติามสัญญาเชื่่าท่�ถึงกำาหนดำ
ชื่ำาระภายในหนึ�งปี

เงินประกันผูลงานการก่อสร้าง

เงินมัดำจำาและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า

ท่�ถึงกำาหนดำชื่ำาระภายในหนึ�งปี

หมายเหตุุประกอบงบการเงนิเป็นส่่วนหน่�งของงบการเงนิน้ �
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ภาษั่เงินไดำ้ค้างจ่าย

รวมหน่�สินหมุนเว่ยน

หน่�สินไม่หมุนเว่ยน

เงินกู้ย่มระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ 
จากส่วนท่�ถึงกำาหนดำชื่ำาระภายในหนึ�งปี

หน่�สินติามสัญญาเชื่่า - สุทธิจากส่วนท่�ถึง
กำาหนดำชื่ำาระภายในหนึ�งปี

สำารองผูลประโยชื่น์ระยะยาวข้องพนักงาน

รวมหน่�สินไม่หมุนเว่ยน

ทุนเร่อนหุ้น

  ทุนจดำทะเบ่ยน

    หุ้นสามัญ 420,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

									(2563:	ห่้นสิามัญ	33,600,000	ห่้น	มูลุ่ค�าห่้นลุ่ะ	10	บาที่) 

   ทุนออกจำาหน่ายและชื่ำาระเติ็มมูลค่าแล้ว 

    หุ้นสามัญ 336,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

      (2563:	ห่้นสิามัญ	33,600,000	ห่้น	มูลุ่ค�าห่้นลุ่ะ	10	บาที่) 

ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดำยใชื่้หุ้นเป็นเกณฑ์์

กำาไรสะสม

  จัดำสรรแล้ว - สำารองติามกฎหมาย

  ยังไม่จัดำสรร

รวมส่วนข้องผูู้ถ่อหุ้น

รวมหน่�สินและส่วนข้องผูู้ถ่อหุ้น

รวมหน่�สิน

ส่วนข้องผูู้ถ่อหุ้น

32,108,502 

167,043,395

18,004,221 

451,900,709

17,360,692 

487,449,767

336,000,000 

336,000,000 

188,183,678

420,000,000 

336,000,000 

12,910,000 

33,805,199 

1,186,566,788

1,569,281,987 

1,757,465,665

12,910,000 

16,210,070 

1,028,807,065 

1,393,927,135 

1,881,376,902

หมายเหติุ 2564 2563งบแสดำงฐ์านะการเงิน

12

13

14

15

15

16

2,804,279 

18,336,004 

21,140,283

1,339,254

16,849,112 

35,549,058

หมายเหตุุประกอบงบการเงนิเป็นส่่วนหน่�งของงบการเงนิน้ �

(หนิ่วย: บาท)
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หมายเหติุ 2564 2563

1,164,817,343 

2,176,715 

1,166,994,058

710,948,651 

89,736,852 

95,018,795

865,007,894 

1,875,051 

866,882,945

538,769,123 

58,518,070 

91,895,955

895,704,298 

271,289,760 

(2,427,006) 

268,862,754 

(53,777,551) 

215,085,203

737,061 

(147,412) 

589,649 

215,674,852

0.64

3,860,262 

(772,052) 

3,088,210 

136,802,561

0.40

689,183,148 

177,699,797 

(10,685,969) 

167,013,828 

(33,299,477) 

133,714,351

งบกำาไรข้าดำทุนเบ็ดำเสร็จ

บริีษัท่ พีซแอนดี�ลีฟวิ�ง จำากิดัี (มหุ้าชีน) (เดีมิชืี�อ “บริีษัท่ พีซแอนดี�ลีฟวิ�ง จำากิดัี”)

งบกิำาไรีขึ้าดีท่น้เบด็ีเส่ร็ีจส่ำาหุ้รัีบปีีส่ิ �นส่ด้ี วนัที่� 31 ธุ์นัวาคม 2564

หมายเหตุุประกอบงบการเงนิเป็นส่่วนหน่�งของงบการเงนิน้ �

รายไดำ้

รายไดำ้จากการข้ายอสังหาริมทรัพย์

รายไดำ้อ่�น

รวมรายไดำ้

กำาไรจากการดำำาเนินงาน

ติ้นทุนทางการเงิน

กำาไรก่อนค่าใชื่้จ่ายภาษั่เงินไดำ้

ค่าใชื่้จ่ายภาษั่เงินไดำ้

กำาไรสำาหรับสิ�นปี

ค่าใชื่้จ่าย

ติ้นทุนข้ายอสังหาริมทรัพย์

ค่าใชื่้จ่ายในการข้าย

ค่าใชื่้จ่ายในการบริหาร

รวมค่าใชื่้จ่าย

รายการท่�จะไม่ถูกบันทึกในส่วนข้องกำาไรหร่อ

ข้าดำทุนในภายหลังผูลกำาไรจากการประมาณ

การติามหลักคณิติศาสติร์ประกันภัย

หัก: ผูลกระทบข้องภาษั่เงินไดำ้

กำาไรข้าดำทุนเบ็ดำเสร็จอ่�นสำาหรับปี

กำาไรข้าดำทุนเบ็ดำเสร็จรวมสำาหรับปี

กำาไรติ่อหุ้น 

กำาไรติ่อหุ้นข้ั�นพ่�นฐ์าน

กำาไรสาหรับปี

กำาไรข้าดำทุนเบ็ดำเสร็จอ่�น:

กำาไรข้าดำทุน:

19

19

20

(หนิ่วย: บาท)
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2564 2563งบกระแสเงินสดำ

บริีษัท่ พีซแอนดี�ลีฟวิ�ง จำากิดัี (มหุ้าชีน) (เดีมิชืี�อ “บริีษัท่ พีซแอนดี�ลีฟวิ�ง จำากิดัี”)

งบกิรีะแส่เงินส่ดีส่ำาหุ้รัีบปีีส่ิ �นส่ด้ี วนัที่� 31 ธุ์นัวาคม 2564

กระแสเงินสดำจากกิจกรรมดำำาเนินงาน

กำาไรก่อนภาษั่

รายการปรับกระทบยอดำกำาไรก่อนภาษั่เป็น
เงินสดำรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำำาเนินงาน

268,862,754 167,013,828

710,948,651 538,769,123

989,099,132 723,261,079

4,968,263

(319,997)

8,893

2,223,953

(20,391)

2,427,006

5,026,691 

(385,994) 

3,782 

2,197,514 

(49,834) 

10,685,969

(109,294)

(406,438,104)

(1,354,726)

(62,192,460)

(214,903)

(78,389) 

(360,908,411) 

2,009,189 

(5,700,000) 

(479,231)

40,097

29,464,124 

2,282,817 

(6,115,499) 

544,461,184

135,000

4,837,249 

2,928,394 

21,784,355 

387,789,235

20,391 

(46,348,663) 

498,132,912

49,834 

(15,682,033) 

372,157,036

ค่าเส่�อมราคาและค่าติัดำจำาหน่าย

กำาไรจากการจำาหน่ายอุปกรณ์

ข้าดำทุนจากการติัดำจำาหน่ายอุปกรณ์

สำารองผูลประโยชื่น์ระยะยาวข้องพนักงาน

ดำอกเบ่�ยรับ

ติ้นทุนทางการเงิน

ลูกหน่�อ่�น

ติ้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพ่�อข้าย

เงินมัดำจำาค่าวัสดำุก่อสร้าง

เงินมัดำจำาค่าซั่�อท่�ดำิน

สินทรัพย์หมุนเว่ยนอ่�น

สินทรัพย์ไม่หมุนเว่ยนอ่�น

เจ้าหน่�การค้าและเจ้าหน่�อ่�น

เงินประกันผูลงานการก่อสร้าง

เงินมัดำจำาและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า

เงินสดำรับจากดำอกเบ่�ยรับ

จ่ายภาษั่เงินไดำ้

ติ้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
เพ่�อข้ายลดำลงจากการโอนเป็นติ้นทุนข้าย
อสังหาริมทรัพย์

กำาไรจากการดำำาเนินงานก่อนการเปล่�ยนแปลง
ในสินทรัพย์และหน่�สินดำำาเนินงาน

สินทรัพย์ดำำาเนินงาน (เพิ�มข้ึ�น) ลดำลง

หน่�สินดำำาเนินงานเพิ�มข้ึ�น (ลดำลง)

เงินสดำจากกิจกรรมดำำาเนินงาน

เงินสดำสุทธิจากกิจกรรมดำำาเนินงาน

(หนิ่วย: บาท)
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(1,149,113) 

(1,081,145) 

(224,700) 

320,000 

(2,134,958)

-

390,700,000 

(735,701,100) 

(2,143,292) 

(9,048,006) 

(40,320,000) 

(396,512,398) 

99,485,556

6,891,514 

106,377,070

(57,791) 

439,208,500 

(792,555,547) 

(1,975,136) 

(26,602,454) 

(16,800,000) 

(398,782,428) 

(27,075,389) 

33,966,903 

6,891,514

808,450 

(1,622,084) 

(22,363) 

386,000 

(449,997)

2564 2563งบกระแสเงินสดำ

กระแสเงินสดำจากกิจกรรมลงทุน

เงินฝึากธนาคารท่�ม่ภาระคำ�าประกันลดำลง (เพิ�มข้ึ�น)

ซั่�ออุปกรณ์

ซั่�อสินทรัพย์ไม่ม่ติัวติน

เงินสดำรับจากการจำาหน่ายอุปกรณ์

เงินสดำสุทธิใชื่้ไปในกิจกรรมลงทุน

กระแสเงินสดำจากกิจกรรมจัดำหาเงิน

เงินเบิกเกินบัญชื่่ธนาคารลดำลง

เงินสดำรับจากเงินกู้ย่มระยะยาวจากสถาบันการเงิน

ชื่ำาระคน่เงินกู้ย่มระยะยาวจากสถาบันการเงนิ

ชื่ำาระคน่เงินติน้ข้องหน่�สนิติามสญัญาเชื่า่

จา่ยดำอกเบ่�ยและคา่ธรรมเนย่มทางการเงิน

จา่ยเงนิปนัผูลจ่าย

เงนิสดำสทุธใิช้ื่ไปในกจิกรรมจัดำหาเงิน

เงนิสดำและรายการเท่ยบเท่าเงินสดำเพิ�มข้ึ�น (ลดำลง) สุทธิ

เงนิสดำและรายการเทย่บเทา่เงนิสดำติน้ปี

เงินสดำและรายการเท่ยบเท่าเงินสดำปลายปี

ข้้อมูลกระแสเงินสดำเปิดำเผูยเพิ�มเติิม

รายการท่�ไม่ใชื่่เงินสดำประกอบดำ้วย

การเพิ�มข้ึ�นข้องสินทรัพย์สิทธิการใชื่้และ
หน่�สินติามสัญญาเชื่่า

5,052,997 1,570,423

หมายเหตุุประกอบงบการเงนิเป็นส่่วนหน่�งของงบการเงนิน้ �

(หนิ่วย: บาท)
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บริีษัท่ พีซแอนดี�ลีฟวิ�ง จำากิดัี (มหุ้าชีน) (เดีมิชืี�อ “บริีษัท่ พีซแอนดี�ลีฟวิ�ง จำากิดัี”)

งบแส่ดีงกิารีเปีลี�ยนแปีลงส่ว่นขึ้องผู้้� ถืือหุ้้�นส่ำาหุ้รัีบปีีส่ิ �นส่ด้ีวนัที่� 31 ธุ์นัวาคม 2564

ที่่นเร่อนห่้น

ที่่�ออก

แลุ่ะชำำาระแลุ่้ว

สิ�วนเกินที่่นจำาก

การจำ�าย	โดยใชำ้

ห่้นเป้็นเกณฑ์์

จำัดสิรรแลุ่้ว

สิำารองตั้าม

กฎหมาย

ยังไม�ได้จำัดสิรร

กำาไรสิะสิม

(หน�วย:	บาที่)

รวม

ยอดำคงเหล่อ ณ วันท่� 1 มกราคม 2563

กำาไรสำาหรับปี

กำาไรข้าดำทุนเบ็ดำเสร็จอ่�นสำาหรับปี

กำาไรข้าดำทุนเบ็ดำเสร็จรวมสำาหรับปี

เงินปันผูลจ่าย (หมายเหตุ 23)

โอนกำาไรสะสมไปเป็นสำารองติามกฎหมาย (หมายเหตุ 16)

ยอดำคงเหล่อ ณ วันท่� 31 ธันวาคม 2563

ยอดำคงเหล่อ ณ วันท่� 1 มกราคม 2564

กำาไรสำาหรับปี

กำาไรข้าดำทุนเบ็ดำเสร็จอ่�นสำาหรับปี

กำาไรข้าดำทุนเบ็ดำเสร็จรวมสำาหรับปี

เงินปันผูลจ่าย (หมายเหตุ 23)

โอนกำาไรสะสมไปเป็นสำารองติามกฎหมาย (หมายเหตุ 16)

ยอดำคงเหล่อ ณ วันท่� 31 ธันวาคม 2564

1,273,924,574 

133,714,351 

3,088,210 

136,802,561 

(16,800,000)

-

1,393,927,135

-

1,393,927,135 

215,085,203 

589,649

911,014,574 

133,714,351 

3,088,210 

136,802,561 

(16,800,000) 

(2,210,070) 

1,028,807,065

1,028,807,065 

215,085,203 

589,649

336,000,000 

- 

-

-

- 

-

336,000,000

336,000,000 

- 

-

12,910,000 

- 

-

-

- 

-

12,910,000

12,910,000 

- 

-

14,000,000 

- 

-

-

- 

2,210,070

16,210,070

16,210,070 

- 

-

215,674,852215,674,852- - -

(40,320,000)

-

1,569,281,987

(40,320,000) 

(17,595,129) 

1,186,566,788

- 

- 

336,000,000

- 

- 

12,910,000

- 

17,595,129 

33,805,199

หมายเหตุุประกอบงบการเงนิเป็นส่่วนหน่�งของงบการเงนิน้ �

งบแสดำงการเปล่�ยนแปลง
ส่วนข้องผูู้ถ่อหุ้น
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1. ข้อมูลที่ั�วไป
1.1 ข้้อมูลทั�วไปข้องบริษััทฯ
 บริีษัท่ พีซแอนดี�ลีฟวิ�ง จำากิัดี (มหุ้าชีน) (“บริีษัท่ฯ”) 

จัดีตัั �ง เ ป็ีนบริีษัท่มหุ้าชีนและมีภ้มิลำา เนาในปีรีะเท่ศไท่ย 

บริีษัท่ฯดีำาเนินธุ์้รีกิิจหุ้ลักิในกิารีพัฒนาอส่ังหุ้าริีมท่รัีพย�เพื�อ

ขึ้าย ที่�อย้่ตัามที่�จดีท่ะเบียนขึ้องบริีษัท่ฯ อย้่ที่�  231/14 ซอย

เอกิมัย 7 ถืนนส่้ขึ้้มวิท่ 63 แขึ้วงคลองตัันเหุ้นือ เขึ้ตัวัฒนา 

กิร้ีงเท่พมหุ้านครี

 เมื�อวันที่� 2 มิถื้นายน 2564 ที่�ปีรีะชี้มวิส่ามัญผู้้� ถืือหุ้้�น

ครัี �งที่� 1/2564 ขึ้องบริีษัท่ฯไดี� มีมติัพิเศษอน้มัตัิ กิารีแปีรีส่ภาพ

จากิบริีษัท่จำากิัดีเป็ีนบริีษัท่มหุ้าชีนจำากิัดี และใหุ้� เปีลี�ยนชืี�อจากิ 

“บริีษัท่ พีซแอนดี�ลีฟวิ�ง จำากิัดี” เป็ีน “บริีษัท่ พีซแอนดี�ลีฟวิ�ง 

จำากิัดี (มหุ้าชีน)” โดียบริีษัท่ฯไดี� จดีท่ะเบียนกิารีแปีรีส่ภาพ

บริีษัท่และกิารีเปีลี�ยนชืี�อกิับกิรีะท่รีวงพาณิ์ชีย�แล�วเมื�อวนัที่� 16 

มิถื้นายน 2564

1.2 การแพร่ระบาดำข้องโรคติิดำเชื่่�อไวรัสโคโรนา 
2019
 ส่ ถื า น กิ า รี ณ์� กิ า รี แ พ ร่ี รี ะ บ า ดี ขึ้ อ ง โ รี ค ตัิ ดี เ ชืี �อ

ไวรัีส่โคโรีนา 2019 ที่� ปัีจจ้บันยังมีผู้ลกิรีะท่บตั่อธุ์้รีกิิจและ

อ้ตัส่าหุ้กิรีรีมส่่วนใหุ้ญ่ ส่ถืานกิารีณ์�ดีังกิล่าวอาจนำามาซ้�ง

ความไม่แน่นอนและผู้ลกิรีะท่บตั่อส่ภาพแวดีล� อมขึ้องกิารี

ดีำาเนินธุ์้รีกิิจ ฝ่ายบริีหุ้ารีขึ้องบริีษัท่ฯตัิดีตัามความคืบหุ้น�าขึ้อง

ส่ถืานกิารีณ์�ดีังกิล่าวและปีรีะเมินผู้ลกิรีะท่บท่างกิารีเงินเกีิ�ยว

กิับม้ลค่าขึ้องส่ินท่รัีพย� ปีรีะมาณ์กิารีหุ้นี �ส่ินและหุ้นี �ส่ินที่�อาจ

เกิิดีขึ้้ �นอย่างตั่อเนื�อง ท่ั �งนี � ฝ่ายบริีหุ้ารีไดี� ใชี�ปีรีะมาณ์กิารีและ

ดี้ลยพินิจในปีรีะเดี็นตั่าง ๆ เมื�อส่ถืานกิารีณ์�มีกิารีเปีลี�ยนแปีลง

2. เกณฑ์์ในการจัดำที่ำางบการเงิน
 งบกิารีเงินนี �จัดีท่ำาขึ้้ �นตัามมาตัรีฐานกิารีรีายงาน

ท่ า ง กิ า รี เ งิ น ที่� กิำา หุ้ น ดี ใ น พ รี ะ รี า ชี บัญ ญัตัิ วิ ชี า ชีี พ บัญ ชีี  

พ.ศ. 2547 โดียแส่ดีงรีายกิารีในงบกิารีเงินตัามขึ้� อกิำาหุ้นดี

ในปีรีะกิาศกิรีมพัฒนาธุ์้รีกิิจกิารีค�าออกิตัามความในพรีะรีาชี

บัญญัตัิกิารีบัญชีี พ.ศ. 2543

 งบกิารีเ งินฉบับภาษาไท่ยเป็ีนงบกิารีเ งินฉบับที่�

บริีษัท่ฯใชี� เป็ีนท่างกิารีตัามกิฎหุ้มาย งบกิารีเงินฉบับภาษา

อังกิฤษแปีลจากิงบกิารีเงินฉบับภาษาไท่ยนี �

 งบกิารีเงินนี �ไดี�จดัีท่ำาขึ้้ �นโดียใชี� เกิณ์ฑ์�รีาคาท่น้เดีิมเว�น

แตั่จะไดี� เปิีดีเผู้ยเป็ีนอย่างอื�นในนโยบายกิารีบัญชีี

 ในรีะหุ้ว่างปีี บริีษัท่ฯไดี� นำามาตัรีฐานกิารีรีายงาน

ท่างกิารีเงินและกิารีตีัความมาตัรีฐานกิารีรีายงานท่างกิารีเงิน

ฉบบัปีรัีบปีร้ีงจำานวนหุ้ลายฉบบั ซ้�งมีผู้ลบงัคบัใชี�ส่ำาหุ้รัีบงบกิารี

เงินที่�มีรีอบรีะยะเวลาบัญชีีที่�เริี�มในหุ้รืีอหุ้ลังวันที่� 1 มกิรีาคม 

2564 มาถืือปีฏิิบตััิ มาตัรีฐานกิารีรีายงานท่างกิารีเงินดีงักิล่าว

ไดี� รัีบกิารีปีรัีบปีร้ีงหุ้รืีอจัดีใหุ้� มีขึ้้ �นเพื�อใหุ้� มีเนื �อหุ้าเท่่าเที่ยมกิับ

มาตัรีฐานกิารีรีายงานท่างกิารีเงินรีะหุ้ว่างปีรีะเท่ศ โดียส่่วน

ใหุ้ญ่เป็ีนกิารีอธิุ์บายใหุ้�ชีัดีเจนเกีิ�ยวกิับวิธีุ์ปีฏิิบัตัิท่างกิารีบญัชีี

และกิารีใหุ้�แนวปีฏิิบัตัิท่างกิารีบัญชีีกิับผู้้� ใชี�มาตัรีฐาน

 กิารีนำามาตัรีฐานกิารีรีายงานท่างกิารีเงินดีงักิล่าวมา

ถืือปีฏิิบัตัินี �ไม่มีผู้ลกิรีะท่บอย่างเป็ีนส่ารีะส่ำาคญัตั่องบกิารีเงิน

ขึ้องบริีษัท่ฯ

3.2 มาติรฐ์านการรายงานทางการเงินท่�จะม่ผูล
บังคับใช้ื่สำาหรับงบการเงินท่�ม่รอบระยะเวลา
บัญชื่่ท่�เริ�มในหร่อหลังวันท่� 1 มกราคม 2565
 ส่ภา วิชีา ชีีพบัญชีี ไดี� ปีรีะกิาศใชี� มาตัรีฐานกิารี

รีายงานท่างกิารีเงินฉบับปีรัีบปีร้ีงหุ้ลายฉบับ ซ้�งจะมีผู้ลบังคับ

ใชี�ส่ำาหุ้รัีบงบกิารีเงินที่�มีรีอบรีะยะเวลาบัญชีีที่�เริี�มในหุ้รืีอหุ้ลัง

วันที่� 1 มกิรีาคม 2565 มาตัรีฐานกิารีรีายงานท่างกิารีเงิน

ดีังกิล่าวไดี� รัีบกิารีปีรัีบปีร้ีงหุ้รืีอจัดีใหุ้� มีขึ้้ �นเพื�อใหุ้� มีเนื �อหุ้าเท่่า

เที่ยมกิับมาตัรีฐานกิารีรีายงานท่างกิารีเงินรีะหุ้ว่างปีรีะเท่ศ 

โดียส่่วนใหุ้ญ่เป็ีนกิารีอธิุ์บายใหุ้� ชีัดีเจนเกีิ�ยวกิับวิธีุ์ปีฏิิบัตัิ

ท่างกิารีบญัชีีและมาตัรีฐานกิารีรีายงานท่างกิารีเงินบางฉบบัมี

กิารีใหุ้�ขึ้�อผู้่อนปีรีนในท่างปีฏิิบตััิหุ้รืีอขึ้�อยกิเว�นชีั�วครีาวกิับผู้้� ใชี�

มาตัรีฐาน

 ฝ่ายบริีหุ้ารีขึ้องบริีษัท่ฯเชืี�อว่ากิารีปีรัีบปีร้ีงมาตัรีฐานนี �

จะไมมี่ผู้ลกิรีะท่บอยา่งเป็ีนส่ารีะส่ำาคญัตัอ่งบกิารีเงินขึ้องบริีษัท่ฯ

4. นโย์บาย์การบัญช่ที่่�ส่ำาคัญ
4.1 การรับรู้รายไดำ้และค่าใชื่้จ่าย 
รายไดำ้จากการข้ายอสังหาริมทรัพย์
 รีายไดี�จากิกิารีขึ้ายบ�านพรี� อมที่�ดีินรัีบร้ี� เป็ีนรีายไดี�ท่ั �ง

จำานวนเมื�อบริีษัท่ฯไดี� มีกิารีโอนอำานาจควบค้มในส่ินค�าใหุ้�กิับ

ลก้ิค�าแล�ว ณ์ เวลาใดีเวลาหุ้น้�ง กิลา่วคือ เมื�อมีกิารีจดีท่ะเบียน

โอนกิรีรีมส่ิท่ธิุ์� รีายไดี�จากิกิารีขึ้ายอส่ังหุ้าริีมท่รัีพย�แส่ดีงตัาม

มล้ค่าที่�ไดี� รัีบหุ้กัิดี�วยส่่วนลดีและค่าใชี�จ่ายที่�บริีษัท่ฯจ่ายแท่นใหุ้�

แก่ิลก้ิค�า เงื�อนไขึ้ในกิารีจ่ายชีำารีะเป็ีนไปีตัามงวดีกิารีจ่ายชีำารีะที่�

รีะบใ้นส่ญัญาที่�ท่ำากิบัลก้ิค�า จำานวนเงินที่�บริีษัท่ฯไดี� รัีบจากิลก้ิค�า

ก่ิอนกิารีโอนอำานาจควบคม้ในส่นิค�าใหุ้�กิบัลก้ิค�าแส่ดีงไว�เป็ีน “เงิน

มดัีจำาและเงินรัีบลว่งหุ้น�าจากิลก้ิค�า” ในงบแส่ดีงฐานะกิารีเงิน

บริษััท พ่ซัแอนดำ์ล่ฟวิ�ง จำากัดำ (มหาชื่น)
(เดำิมชื่่�อ “บริษััท พ่ซัแอนดำ์ล่ฟวิ�ง จำากัดำ”)
หมายเหติุประกอบงบการเงิน
สำาหรับปีสิ�นสุดำวันท่� 31 ธันวาคม 2564

3. มาต้รฐานการราย์งานที่างการเงินใหม่
3.1 มาติรฐ์านการรายงานทางการเงินท่�เริ�มม่ผูล
บังคับใชื่้ในปีปัจจุบัน
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รายไดำ้ดำอกเบ่�ย
 รีายไดี�ดีอกิเบี �ยรัีบร้ี� ตัามเกิณ์ฑ์�คงค�างดี�วยวิธีุ์ดีอกิเบี �ย

ที่�แท่�จริีง

ติ้นทุนทางการเงิน
 ค่าใชี�จ่ายดีอกิเบี �ยจากิหุ้นี �ส่ินท่างกิารีเงินที่�วัดีม้ลค่า

ดี� วยรีาคาท่้นตััดีจำาหุ้น่ายคำานวณ์โดียใชี� วิธีุ์ดีอกิเบี �ยที่�แท่� จริีง

และรัีบร้ี� ตัามเกิณ์ฑ์�คงค�าง

4.2 ติ้นทุนข้ายอสังหาริมทรัพย์
 ในกิารีคำานวณ์หุ้าตั�นท่้นขึ้ายบ�านพรี� อมที่�ดีิน บริีษัท่ฯ

ไดี�ท่ำากิารีแบ่งส่รีรีตั�นท่้นกิารีพัฒนาท่ั �งหุ้มดีที่�คาดีว่าจะเกิิดีขึ้้ �น 

(โดียคำาน้งถื้งตั�นท่้นที่�เกิิดีขึ้้ �นจริีงดี�วย) ตัามเกิณ์ฑ์�พื �นที่�ที่�ขึ้าย

 ตั� น ท่้น ขึ้ า ย อ ส่ัง หุ้ า ริี ม ท่ รัี พ ย� รี ว ม ถื้ ง ตั� น ท่้น ขึ้ อ ง

ส่ิ น ค� า อื� น ที่� บ ริี ษั ท่ ฯ ไ ดี� ส่่ ง ม อ บ ใ หุ้� กิับ ล้กิ ค� า ตั า ม ส่ัญ ญ า                                

เชี่น เฟอรี� นิเจอรี�  และเครืี�องตักิแตั่ง ซ้�งถืือเป็ีนส่่วนควบขึ้อง

บ�านหุ้รืีอหุ้น่วยในอาคารีชี้ดีพักิอาศัยที่�ส่่งมอบ

 ค่าใชี�จ่ายที่�เกีิ�ยวขึ้�องกิับกิารีขึ้าย เช่ีน ค่าภาษีธุ์้รีกิิจ

เฉพาะ ค่าธุ์รีรีมเนียมกิารีโอนกิรีรีมส่ิท่ธิุ์� บันท่้กิเป็ีนค่าใชี�จ่าย

เมื�อมีกิารีขึ้าย

4.3 เงินสดำและรายการเท่ยบเท่าเงินสดำ
 เงินส่ดีและรีายกิารีเที่ยบเท่่าเงินส่ดี หุ้มายถื้ง เงินส่ดี

และเงินฝากิธุ์นาคารี และเงินลงท่้นรีะยะส่ั �นที่�มีส่ภาพคล่องส่ง้ 

ซ้�งถื้งกิำาหุ้นดีจ่ายคืนภายในรีะยะเวลาไม่เกิิน 3 เดืีอนนับจากิ

วันที่�ไดี�มาและไม่มีขึ้�อจำากิัดีในกิารีเบิกิใชี�

4.4 ติน้ทนุโครงการพัฒนาอสงัหารมิทรพัยเ์พ่�อ
ข้าย
 ตั�นท่้นโครีงกิารีพฒันาอส่งัหุ้าริีมท่รัีพย�เพื�อขึ้ายแส่ดีง

ตัามรีาคาท่้นหุ้รืีอม้ลค่าส่้ท่ธิุ์ที่�จะไดี� รัีบแล� วแตั่รีาคาใดีจะตัำ�า

กิว่า ซ้�งปีรีะกิอบดี�วยตั�นท่้นที่�ดีิน ค่าพัฒนาที่�ดีิน ค่าออกิแบบ 

ค่าส่าธุ์ารีณ์้ปีโภค ค่าก่ิอส่รี� าง ดีอกิเบี �ยจ่าย  ที่�ถืือเป็ีนตั�นท่้น

ขึ้องโครีงกิารี และค่าใชี� จ่ายอื�นที่�เกีิ�ยวขึ้� องตัามที่�เกิิดีขึ้้ �นจริีง 

รีวมถื้งปีรีะมาณ์กิารีตั�นท่้นกิารีพัฒนาอส่ังหุ้าริีมท่รัีพย�

 บริีษัท่ฯจะบันท่้กิผู้ลขึ้าดีท่้นจากิกิารีลดีม้ลค่าขึ้อง

โครีงกิารี (ถื� ามี) ไว� ในกิำาไรีหุ้รืีอขึ้าดีท่้น

4.5 อาคารและอุปกรณ์ และค่าเส่�อมราคา
 อาคารีและอ้ปีกิรีณ์�แส่ดีงม้ลค่าตัามรีาคาท่้นหุ้ักิ 

ค่าเส่ื�อมรีาคาส่ะส่ม และค่าเผืู้�อกิารีดี�อยค่าขึ้องส่ินท่รัีพย� (ถื�ามี) 

 ค่าเส่ื�อมรีาคาขึ้องอาคารีและอ้ปีกิรีณ์�คำานวณ์จากิ

รีาคาท่้นขึ้องส่ินท่รัีพย�โดียวิธีุ์เส่�นตัรีงตัามอาย้กิารีใหุ้�ปีรีะโยชีน�

โดียปีรีะมาณ์ดีังนี �

ส่่วนปีรัีบปีร้ีงอาคารี  -    10, 20 ปีี 

เครืี�องมือและอ้ปีกิรีณ์�  - 5 ปีี

เครืี�องตักิแตัง่และเครืี�องใชี�ส่ำานกัิงาน -       3 - 5 ปีี

ยานพาหุ้นะ   -            5 ปีี

 คา่เส่ื�อมรีาคารีวมอย้ใ่นกิารีคำานวณ์ผู้ลกิารีดีำาเนินงาน

 บริีษัท่ฯตััดีรีายกิารีอาคารีและอ้ปีกิรีณ์�ออกิจากิ

บัญชีีเมื�อจำาหุ้น่ายส่ินท่รัีพย�หุ้รืีอคาดีว่าจะไม่ไดี� รัีบปีรีะโยชีน�

เชิีงเศรีษฐกิิจในอนาคตัจากิกิารีใชี�หุ้รืีอกิารีจำาหุ้น่ายส่ินท่รัีพย� 

รีายกิารีผู้ลกิำาไรีหุ้รืีอขึ้าดีท่้นจากิกิารีจำาหุ้น่ายส่ินท่รัีพย� จะรัีบ

ร้ี� ในส่่วนขึ้องกิำาไรีหุ้รืีอขึ้าดีท่้นเมื�อบริีษัท่ฯตััดีรีายกิารีส่ินท่รัีพย�

นั �นออกิจากิบัญชีี

4.6 ติ้นทุนการกู้ย่ม
 ตั� นท่้นกิารีกิ้� ยืมขึ้องเ งินกิ้� ที่� ใชี� ในกิารีจัดีหุ้าหุ้รืีอ

ก่ิอส่รี� างส่ินท่รัีพย�ที่�ตั� องใชี� รีะยะเวลานานในกิารีแปีลงส่ภาพ

ใหุ้�พรี� อมใชี�หุ้รืีอขึ้าย ไดี�ถื้กินำาไปีรีวมเป็ีนรีาคาท่้นขึ้องส่ินท่รัีพย�

จนกิว่าส่ินท่รัีพย�นั �นจะอย้่ในส่ภาพพรี� อมที่�จะใชี� ไดี� ตัามที่�ม้่ง

ปีรีะส่งค� ส่่วนตั�นท่้นกิารีกิ้� ยืมอื�นถืือเป็ีนค่าใชี�จ่ายในงวดีที่�เกิิดี

รีายกิารี ตั�นท่้นกิารีกิ้� ยืมปีรีะกิอบดี�วยดีอกิเบี �ยและตั�นท่้นอื�นที่�

เกิิดีขึ้้ �นจากิกิารีกิ้� ยืมนั �น

4.7 สินทรัพย์ไม่ม่ติัวติน
 โปีรีแกิรีมคอมพิวเตัอรี�แส่ดีงม้ลค่าตัามรีาคาท่้นหุ้ักิ

ค่าตััดีจำาหุ้น่ายส่ะส่ม และค่าเผืู้�อกิารีดี� อยค่าขึ้องส่ินท่รัีพย� 

(ถื� ามี) บริีษัท่ฯตััดีจำาหุ้น่ายโปีรีแกิรีมคอมพิวเตัอรี� เป็ีนค่าใชี�

จ่ายในส่่วนขึ้องกิำาไรีหุ้รืีอขึ้าดีท่้นโดียวิธีุ์เส่�นตัรีงตัามอาย้กิารี

ใหุ้�ปีรีะโยชีน�โดียปีรีะมาณ์ 3 ปีี และ 10 ปีี

4.8 สัญญาเชื่่า - ในฐ์านะผูู้เชื่่า
 ณ์ วันเริี�มตั�นขึ้องส่ัญญาเชี่า บริีษัท่ฯจะปีรีะเมินว่า

ส่ัญญาเป็ีนส่ัญญาเชี่าหุ้รืีอปีรีะกิอบดี� วยส่ัญญาเชี่าหุ้รืีอไม ่

โดียส่ัญญาจะเป็ีนส่ัญญาเชี่าหุ้รืีอปีรีะกิอบดี�วยส่ัญญาเชี่า ก็ิ

ตั่อเมื�อส่ัญญานั �นมีกิารีใหุ้�ส่ิท่ธิุ์ในกิารีควบค้มกิารีใชี�ส่ินท่รัีพย�

ที่�รีะบ้ไดี� ส่ำาหุ้รัีบชี่วงเวลาหุ้น้�งเพื�อเป็ีนกิารีแลกิเปีลี�ยนกิับส่ิ�ง

ตัอบแท่น

 บริีษัท่ฯใชี� วิธีุ์กิารีบัญชีีเดีียวส่ำาหุ้รัีบกิารีรัีบร้ี� รีายกิารี

และกิารีวัดีม้ลค่าส่ัญญาเชี่าท่้กิส่ัญญา เว� นแตั่ส่ัญญาเชี่า

รีะยะส่ั �นและส่ัญญาเชี่าที่�ส่ินท่รัีพย�อ� างอิงมีม้ลค่าตัำ�า  ณ์ 

วันที่�ส่ัญญาเชี่าเริี�มมีผู้ล (วันที่�ส่ินท่รัีพย�อ� างอิงพรี� อมใชี� งาน) 

บริีษัท่ฯบันท่้กิส่ินท่รัีพย�ส่ิท่ธิุ์กิารีใชี� ซ้�งแส่ดีงส่ิท่ธิุ์ในกิารีใชี�

ส่ินท่รัีพย�อ� างอิงและหุ้นี �ส่ินตัามส่ัญญาเชี่าตัามกิารีจ่ายชีำารีะ

ตัามส่ัญญาเชี่า
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สินทรัพย์สิทธิการใชื่้
 ส่ินท่รัีพย�ส่ิท่ธิุ์กิารีใชี� วัดีม้ลค่าดี� วยรีาคาท่้นหุ้ักิค่า

เส่ื�อมรีาคาส่ะส่ม ผู้ลขึ้าดีท่้นจากิกิารีดี� อยค่าส่ะส่ม และ

ปีรัีบปีร้ีงดี�วยกิารีวดัีมล้ค่าขึ้องหุ้นี �ส่ินตัามส่ญัญาเชี่าใหุ้ม่ รีาคา

ท่น้ขึ้องส่ินท่รัีพย�ส่ิท่ธิุ์กิารีใชี�ปีรีะกิอบดี�วยจำานวนเงินขึ้องหุ้นี �ส่ิน

ตัามส่ัญญาเชี่าจากิกิารีรัีบร้ี� เริี�มแรีกิ ตั�นท่้นท่างตัรีงเริี�มแรีกิที่�

เกิิดีขึ้้ �น จำานวนเงินที่�จ่ายชีำารีะตัามส่ัญญาเชี่า ณ์ วันที่�ส่ัญญา

เชี่าเริี�มมีผู้ลหุ้รืีอก่ิอนวันที่�ส่ัญญาเชี่าเริี�มมีผู้ล และหุ้ักิดี�วยส่ิ�ง

จ้งใจตัามส่ัญญาเชี่าที่�ไดี� รัีบ

 ค่าเส่ื�อมรีาคาขึ้องส่ินท่รัีพย�ส่ิท่ธิุ์กิารีใชี�คำานวณ์จากิ

รีาคาท่้นโดียวิธีุ์เส่� นตัรีงตัามอาย้ส่ัญญาเชี่าหุ้รืีออาย้กิารีใหุ้�

ปีรีะโยชีน�โดียปีรีะมาณ์ขึ้องส่ินท่รัีพย�ส่ิท่ธิุ์กิารีใชี� แล� วแตั่รีะยะ

เวลาใดีจะส่ั �นกิว่า ดีังนี �

 ที่�ดีิน  - 3  ปีี

 อาคารี  - 3  ปีี

 ยานพาหุ้นะ - 5  ปีี

 ส่ินท่รัีพย�ส่ิท่ธิุ์กิารีใชี� แส่ดีงรีวมเป็ีนส่่วนหุ้น้�งขึ้อง

อาคารีและอ้ปีกิรีณ์�ในงบแส่ดีงฐานะกิารีเงิน

หน่�สินติามสัญญาเชื่่า
 หุ้นี �ส่ินตัามส่ัญญาเชี่าวัดีม้ลค่าดี� วยม้ลค่าปัีจจ้บัน

ขึ้องจำานวนเงินที่�ตั�องจ่ายตัามส่ญัญาเชี่าตัลอดีอาย้ส่ญัญาเชี่า 

จำานวนเงินที่�ตั�องจ่ายตัามส่ัญญาเชี่าปีรีะกิอบดี�วยค่าเชี่าคงที่�

หุ้ักิดี�วยส่ิ�งจ้งใจตัามส่ญัญาเชี่า ค่าเชี่าผู้ันแปีรีที่�ขึ้้ �นอย้่กิับดีัชีนี

หุ้รืีออัตัรีา จำานวนเงินที่�คาดีว่าจะจ่ายภายใตั� กิารีรัีบปีรีะกิัน

ม้ลค่าคงเหุ้ลือ รีวมถื้งรีาคาใชี�ส่ิท่ธิุ์ขึ้องส่ิท่ธิุ์เลือกิซื �อซ้�งมีความ

แน่นอนอย่างส่มเหุ้ตัส้่มผู้ลที่�บริีษัท่ฯจะใชี�ส่ิท่ธิุ์นั �น และกิารีจ่าย

ค่าปีรัีบเพื�อกิารียกิเลิกิส่ัญญาเชี่า หุ้ากิขึ้�อกิำาหุ้นดีขึ้องส่ัญญา

เชี่าแส่ดีงใหุ้� เห็ุ้นว่าบริีษัท่ฯจะใชี�ส่ิท่ธิุ์ในกิารียกิเลิกิส่ัญญาเช่ีา 

บริีษัท่ฯบันท่้กิค่าเชี่าผู้ันแปีรีที่�ไม่ขึ้้ �นอย้่กิับดีัชีนีหุ้รืีออัตัรีาเป็ีน

ค่าใชี� จ่ายในงวดีที่�เหุ้ตั้กิารีณ์�หุ้รืีอเงื�อนไขึ้ ซ้�งเกีิ�ยวขึ้�องกิับกิารี

จ่ายชีำารีะนั �นไดี� เกิิดีขึ้้ �น

 บริีษัท่ฯคิดีลดีม้ลค่าปัีจจ้บันขึ้องจำานวนเงินที่�ตั� อง

จ่ายตัามส่ญัญาเชี่าดี�วยอัตัรีาดีอกิเบี �ยตัามนัยขึ้องส่ญัญาเชี่า

หุ้รืีออัตัรีาดีอกิเบี �ยกิารีกิ้� ยืมส่่วนเพิ�มขึ้องบริีษัท่ฯ หุ้ลังจากิวัน

ที่�ส่ัญญาเชี่าเริี�มมีผู้ล ม้ลค่าตัามบัญชีีขึ้องหุ้นี �ส่ินตัามส่ัญญา

เชี่าจะเพิ�มขึ้้ �นจากิดีอกิเบี �ยขึ้องหุ้นี �ส่ินตัามส่ัญญาเชี่าและลดี

ลงจากิกิารีจ่ายชีำารีะหุ้นี �ส่ินตัามส่ัญญาเชี่า นอกิจากินี � ม้ลค่า

ตัามบัญชีีขึ้องหุ้นี �ส่ินตัามส่ัญญาเชี่าจะถื้กิวัดีม้ลค่าใหุ้ม่เมื�อ

มีกิารีเปีลี�ยนแปีลงอาย้ส่ัญญาเชี่า กิารีเปีลี�ยนแปีลงกิารีจ่าย

ชีำารีะตัามส่ญัญาเชี่า หุ้รืีอกิารีเปีลี�ยนแปีลงในกิารีปีรีะเมินส่ิท่ธิุ์

เลือกิซื �อส่ินท่รัีพย�อ� างอิง

4.9 รายการธุรกิจกับบุคคลหร่อกิจการท่�
เก่�ยวข้้องกัน
 บ้คคลหุ้รืีอกิิจกิารีที่�เกีิ�ยวขึ้�องกิันกิับบริีษัท่ฯ หุ้มายถื้ง 

บ้คคลหุ้รืีอกิิจกิารีที่�มีอำานาจควบค้มบริีษัท่ฯ หุ้รืีอถื้กิบริีษัท่ฯ

ควบค้มไม่ว่าจะเป็ีนโดียท่างตัรีงหุ้รืีอท่างอ�อม หุ้รืีออย้่ภายใตั�

กิารีควบค้มเดีียวกิันกิับบริีษัท่ฯ

 นอกิจากินี �บ้คคลหุ้รืีอกิิจกิารีที่�เกีิ�ยวขึ้�องกิันยังหุ้มาย

รีวมถื้งบริีษัท่ร่ีวม และบ้คคลหุ้รืีอกิิจกิารีที่�มีส่ิท่ธิุ์ออกิเส่ียงโดีย

ท่างตัรีงหุ้รืีอท่างอ�อมซ้�งท่ำาใหุ้� มีอิท่ธิุ์พลอย่างเป็ีนส่ารีะส่ำาคัญ

ตั่อบริีษัท่ฯ ผู้้�บริีหุ้ารีส่ำาคญั กิรีรีมกิารีหุ้รืีอพนักิงานขึ้องบริีษัท่ฯ

ที่�มีอำานาจในกิารีวางแผู้นและควบคม้กิารีดีำาเนินงานขึ้องบริีษัท่ฯ

4.10 การดำ้อยค่าข้องสินทรัพย์ท่�ไม่ใชื่่สินทรัพย์
ทางการเงิน
 ท่้กิวันส่ิ �นรีอบรีะยะเวลารีายงาน บริีษัท่ฯจะท่ำากิารี

ปีรีะเมินกิารีดี� อยค่าขึ้องอาคารีและอ้ปีกิรีณ์�  ส่ินท่รัีพย�ส่ิท่ธิุ์

กิารีใชี�  หุ้รืีอส่ินท่รัีพย�ไม่มีตััวตันขึ้องบริีษัท่ฯ หุ้ากิมีขึ้�อบ่งชีี �ว่า

ส่ินท่รัีพย�ดีงักิล่าวอาจดี�อยค่า บริีษัท่ฯรัีบร้ี� ขึ้าดีท่้นจากิกิารีดี�อย

ค่าเมื�อม้ลค่าที่�คาดีว่าจะไดี� รัีบคืนขึ้องส่ินท่รัีพย�มีม้ลค่าตัำ�ากิว่า

ม้ลค่าตัามบัญชีีขึ้องส่ินท่รัีพย�นั �น ท่ั �งนี �ม้ลค่าที่�คาดีว่าจะไดี� รัีบ

คืนหุ้มายถื้งม้ลค่าย้ตัิธุ์รีรีมหุ้ักิตั�นท่้นในกิารีขึ้ายขึ้องส่ินท่รัีพย�

หุ้รืีอม้ลค่าจากิกิารีใชี�ส่ินท่รัีพย�แล�วแตั่รีาคาใดีจะส่้งกิว่า 

 บริีษัท่ฯจะรัีบร้ี� รีายกิารีขึ้าดีท่น้จากิกิารีดี�อยค่าในส่่วน

ขึ้องกิำาไรีหุ้รืีอขึ้าดีท่้น 

4.11 ผูลประโยชื่น์ข้องพนักงาน
ผูลประโยชื่น์ระยะสั�นข้องพนักงาน
 บริีษัท่ฯรัีบร้ี�  เงินเดืีอน ค่าจ� าง โบนัส่ และเงินส่มท่บ

กิองท่้นปีรีะกิันส่ังคมเป็ีนค่าใชี�จ่ายเมื�อเกิิดีรีายกิารี

ผูลประโยชื่น์หลังออกจากงานข้องพนักงาน
โครงการสมทบเงนิ
 บริีษัท่ฯและพนักิงานไดี� ร่ีวมกิันจัดีตัั �งกิองท่้นส่ำารีอง

เลี �ยงชีีพ ซ้�งปีรีะกิอบดี� วยเงินที่�พนักิงานจ่ายส่ะส่มและเงิน

ที่�บ ริี ษัท่ฯจ่ายส่มท่บใหุ้� เ ป็ีนรีายเดืีอน ส่ินท่รัีพย�ขึ้องกิอง

ท่้นส่ำารีองเลี �ยงชีีพไดี�แยกิออกิจากิส่ินท่รัีพย�ขึ้องบริีษัท่ฯ เงินที่�

บริีษัท่ฯจ่ายส่มท่บกิองท่้นส่ำารีองเลี �ยงชีีพบันท่้กิเป็ีนค่าใชี�จ่าย

ในปีีที่�เกิิดีรีายกิารี

โครงการผูลประโยชื่น์หลังออกจากงาน 
 บริีษัท่ฯมีภารีะส่ำาหุ้รัีบเงินชีดีเชียที่�ตั� องจ่ายใหุ้� แก่ิ

พนักิงานเมื�อออกิจากิงานตัามกิฎหุ้มายแรีงงาน ซ้�งบริีษัท่ฯ 

ถืือว่าเงินชีดีเชียดีังกิล่าวเป็ีนโครีงกิารีผู้ลปีรีะโยชีน�หุ้ลังออกิ

จากิงานส่ำาหุ้รัีบพนักิงาน
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 บริีษัท่ฯคำานวณ์หุ้นี �ส่ินตัามโครีงกิารีผู้ลปีรีะโยชีน�

หุ้ลังออกิจากิงานขึ้องพนักิงาน โดียใชี� วิธีุ์คิดีลดีแตั่ละหุ้น่วย

ที่�ปีรีะมาณ์กิารีไว�  (Projected Unit Credit Method) โดียผู้้�

เชีี�ยวชีาญอิส่รีะไดี� ท่ำากิารีปีรีะเมินภารีะผู้้กิพันดีังกิล่าวตัาม

หุ้ลักิคณิ์ตัศาส่ตัรี�ปีรีะกิันภัย

 ผู้ลกิำาไรีหุ้รืีอขึ้าดีท่้นจากิกิารีปีรีะมาณ์กิารีตัามหุ้ลักิ

คณิ์ตัศาส่ตัรี�ปีรีะกิันภัย ส่ำาหุ้รัีบโครีงกิารีผู้ลปีรีะโยชีน�หุ้ลงัออกิ

จากิงานขึ้องพนักิงานจะรัีบร้ี� ท่ันที่ในกิำาไรีขึ้าดีท่้นเบ็ดีเส่ร็ีจอื�น

4.12 ประมาณการหน่�สิน
 บริีษัท่ฯจะบันท่้กิปีรีะมาณ์กิารีหุ้นี �ส่ินไว� ในบัญชีีเมื�อ

ภารีะผู้้กิพันซ้�งเป็ีนผู้ลมาจากิเหุ้ตั้กิารีณ์�ในอดีีตัไดี� เกิิดีขึ้้ �นแล�ว 

และมีความเป็ีนไปีไดี�คอ่นขึ้�างแนน่อนวา่บริีษัท่ฯจะเส่ียท่รัีพยากิรี

เชิีงเศรีษฐกิิจไปีเพื�อปีลดีเปีลื �องภารีะผู้้กิพันนั �น และบริีษัท่ฯ

ส่ามารีถืปีรีะมาณ์มล้ค่าภารีะผู้ก้ิพนันั �นไดี�อย่างน่าเชืี�อถืือ

4.13 ภาษั่เงินไดำ้
 ภาษีเงินไดี�ปีรีะกิอบดี�วยภาษีเงินไดี� ปัีจจ้บนัและภาษี

เงินไดี� รีอกิารีตััดีบัญชีี

ภาษั่เงินไดำ้ปัจจุบัน
 บริีษัท่ฯบันท่้กิภาษีเงินไดี� ปัีจจ้บันตัามจำานวนที่�คาดี

ว่าจะจ่ายใหุ้�กิับหุ้น่วยงานจัดีเก็ิบภาษีขึ้องรัีฐ โดียคำานวณ์จากิ

กิำาไรีท่างภาษีตัามหุ้ลกัิเกิณ์ฑ์�ที่�กิำาหุ้นดีในกิฎหุ้มายภาษีอากิรี

ภาษั่เงินไดำ้รอการติัดำบัญชื่่
 บริีษัท่ฯบนัท่้กิภาษีเงินไดี�รีอกิารีตัดัีบญัชีีขึ้องผู้ลแตักิ

ตั่างชีั�วครีาวรีะหุ้ว่างรีาคาตัามบญัชีีขึ้องส่ินท่รัีพย�และหุ้นี �ส่ิน ณ์ 

วนัส่ิ �นรีอบรีะยะเวลารีายงานกิับฐานภาษีขึ้องส่ินท่รัีพย�และหุ้นี �

ส่ินที่�เกีิ�ยวขึ้�องนั �น โดียใชี�อัตัรีาภาษีที่�มีผู้ลบังคับใชี�  ณ์ วันส่ิ �น

รีอบรีะยะเวลารีายงาน 

 บริีษัท่ฯรัีบร้ี� หุ้นี �ส่ินภาษีเงินไดี� รีอกิารีตััดีบัญชีีขึ้องผู้ล

แตักิตั่างชีั�วครีาวที่�ตั� องเส่ียภาษีท่้กิรีายกิารี แตั่รัีบร้ี� ส่ินท่รัีพย�

ภาษีเงินไดี� รีอกิารีตััดีบัญชีีส่ำาหุ้รัีบผู้ลแตักิตั่างชีั�วครีาวที่�ใชี�หุ้ักิ

ภาษี รีวมท่ั �งผู้ลขึ้าดีท่้นท่างภาษีที่�ยังไม่ไดี� ใชี� ในจำานวนเท่่าที่�

มีความเป็ีนไปีไดี�ค่อนขึ้� างแน่ที่�บริีษัท่ฯจะมีกิำาไรีท่างภาษีใน

อนาคตัเพียงพอที่�จะใชี�ปีรีะโยชีน�จากิผู้ลแตักิตั่างชีั�วครีาวที่�ใชี�

หุ้ักิภาษีและผู้ลขึ้าดีท่้นท่างภาษีที่�ยังไม่ไดี� ใชี�นั �น

 บริีษัท่ฯจะท่บท่วนม้ลค่าตัามบญัชีีขึ้องส่ินท่รัีพย�ภาษี

เงินไดี� รีอกิารีตััดีบัญชีีท่้กิส่ิ �นรีอบรีะยะเวลารีายงานและจะ

ท่ำากิารีปีรัีบลดีม้ลค่าตัามบัญชีีดีังกิล่าว หุ้ากิมีความเป็ีนไปีไดี�

ค่อนขึ้�างแน่ว่าบริีษัท่ฯจะไม่มีกิำาไรีท่างภาษีเพียงพอตั่อกิารีนำา

ส่ินท่รัีพย�ภาษีเงินไดี�รีอกิารีตัดัีบญัชีีท่ั �งหุ้มดีหุ้รืีอบางส่่วนมาใชี�

ปีรีะโยชีน�

 บริีษัท่ฯจะบันท่้กิภาษีเงินไดี� รีอกิารีตััดีบัญชีีโดียตัรีง

ไปียังส่่วนขึ้องผู้้� ถืือหุ้้� นหุ้ากิภาษีที่�เกิิดีขึ้้ �นเกีิ�ยวขึ้�องกิับรีายกิารี

ที่�ไดี�บันท่้กิโดียตัรีงไปียังส่่วนขึ้องผู้้� ถืือหุ้้� น

4.14 เคร่�องม่อทางการเงิน
 บริีษัท่ฯรัีบร้ี� รีายกิารีเมื�อเริี�มแรีกิขึ้องส่ินท่รัีพย�ท่างกิารี

เงินดี� วยม้ลค่าย้ตัิธุ์รีรีม และบวกิดี� วยตั� นท่้นกิารีท่ำารีายกิารี

เฉพาะในกิรีณี์ที่�เป็ีนส่ินท่รัีพย�ท่างกิารีเงินที่�ไม่ไดี�วดัีม้ลค่าดี�วย

ม้ลค่าย้ติัธุ์รีรีมผู้่านกิำาไรีหุ้รืีอขึ้าดีท่้น 

การจัดำประเภทรายการและการวัดำมูลค่าข้อง
สินทรัพย์ทางการเงิน
 บริีษัท่ฯจัดีปีรีะเภท่ส่ินท่รัีพย�ท่างกิารีเงิน ณ์ วันที่�รัีบ

ร้ี� รีายกิารีเริี�มแรีกิ เป็ีนส่ินท่รัีพย�ท่างกิารีเงินที่�วัดีม้ลค่าในภาย

หุ้ลงัดี�วยรีาคาท่้นตัดัีจำาหุ้น่าย โดียพิจารีณ์าจากิแผู้นธุ์้รีกิิจขึ้อง

กิิจกิารีในกิารีจัดีกิารีส่ินท่รัีพย�ท่างกิารีเงิน และลักิษณ์ะขึ้อง

กิรีะแส่เงินส่ดีตัามส่ัญญาขึ้องส่ินท่รัีพย�ท่างกิารีเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินท่�วัดำมูลค่าดำ้วยราคาทุน
ติัดำจำาหน่าย
 บริีษัท่ฯวัดีม้ลค่าส่ินท่รัีพย�ท่างกิารีเงินดี� วยรีาคาท่้น

ตััดีจำาหุ้น่าย เมื�อบริีษัท่ฯถืือครีองส่ินท่รัีพย�ท่างกิารีเงินนั �น

เพื�อรัีบกิรีะแส่เงินส่ดีตัามส่ญัญา และเงื�อนไขึ้ตัามส่ญัญาขึ้อง

ส่ินท่รัีพย�ท่างกิารีเงินก่ิอใหุ้� เกิิดีกิรีะแส่เงินส่ดีที่�เป็ีนกิารีรัีบชีำารีะ

เพียงเงินตั�นและดีอกิเบี �ยจากิยอดีคงเหุ้ลือขึ้องเงินตั�นในวันที่�

รีะบ้ไว� เท่่านั �น

 ส่ินท่รัีพย�ท่างกิารีเงินดีังกิล่าววัดีม้ลค่าในภายหุ้ลัง

โดียใชี� วิธีุ์ดีอกิเบี �ยที่�แท่�จริีงและตั�องมีกิารีปีรีะเมินกิารีดี�อยค่า 

ท่ั �งนี � ผู้ลกิำาไรีและขึ้าดีท่้นที่�เกิิดีขึ้้ �นจากิกิารีตััดีรีายกิารี กิารี

เปีลี�ยนแปีลง หุ้รืีอกิารีดี�อยค่าขึ้องส่ินท่รัีพย�ดีังกิล่าวจะรัีบร้ี� ใน

ส่่วนขึ้องกิำาไรีหุ้รืีอขึ้าดีท่้น

การจัดำประเภทรายการและการวัดำมูลค่าข้องหน่�
สินทางการเงิน
 บ ริี ษัท่ฯ รัีบ ร้ี� รี ายกิารี เ มื� อ เ ริี� มแรีกิส่ำาหุ้ รัีบหุ้นี �ส่ิน

ท่างกิารีเงินดี� วยม้ลค่าย้ตัิธุ์รีรีมหุ้ักิตั�นท่้นกิารีท่ำารีายกิารีและ

จดัีปีรีะเภท่หุ้นี �ส่ินท่างกิารีเงินเป็ีนหุ้นี �ส่ินท่างกิารีเงินที่�วดัีมล้ค่า

ในภายหุ้ลังดี� วยรีาคาท่้นตััดีจำาหุ้น่าย โดียใชี� วิธีุ์ดีอกิเบี �ยที่�แท่�

จริีง ท่ั �งนี � ผู้ลกิำาไรีและขึ้าดีท่้นที่�เกิิดีขึ้้ �นจากิกิารีตััดีรีายกิารีหุ้นี �

ส่ินท่างกิารีเงินและกิารีตัดัีจำาหุ้น่ายตัามวิธีุ์ดีอกิเบี �ยที่�แท่�จริีงจะ

รัีบร้ี� ในส่่วนขึ้องกิำาไรีหุ้รืีอขึ้าดีท่้น โดียกิารีคำานวณ์ม้ลค่า รีาคา

ท่้นตัดัีจำาหุ้น่ายคำาน้งถื้งค่าธุ์รีรีมเนียมหุ้รืีอตั�นท่้นที่�ถืือเป็ีนส่่วน

หุ้น้�งขึ้องอัตัรีาดีอกิเบี �ยที่�แท่�จริีงนั �นดี� วย ท่ั �งนี � ค่าตััดีจำาหุ้น่าย

ตัามวิธีุ์ดีอกิเบี �ยที่�แท่�จริีงแส่ดีงเป็ีนส่่วนหุ้น้�งขึ้องตั�นท่้นท่างกิารี

เงินในส่่วนขึ้องกิำาไรีหุ้รืีอขึ้าดีท่้น

การติัดำรายการข้องเคร่�องม่อทางการเงิน
 ส่นิท่รัีพย�ท่างกิารีเงินจะถืก้ิตัดัีรีายกิารีออกิจากิบญัชีี เมื�อ

ส่ทิ่ธิุ์ที่�จะไดี�รัีบกิรีะแส่เงินส่ดีขึ้องส่นิท่รัีพย�นั �นไดี�ส่ิ �นส่ด้ีลง หุ้รืีอไดี�มี

กิารีโอนส่ทิ่ธิุ์ที่�จะไดี� รัีบกิรีะแส่เงินส่ดีขึ้องส่นิท่รัีพย�นั �น รีวมถืง้ไดี�มี
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ขึ้องส่ินท่รัีพย�นั �น หุ้รืีอมีกิารีโอนกิารีควบค้มในส่ินท่รัีพย�นั �น  

 บริีษัท่ฯตััดีรีายกิารีหุ้นี �ส่ินท่างกิารีเงินก็ิตั่อเมื�อไดี� มี

กิารีปีฏิิบตััิตัามภารีะผู้ก้ิพนัขึ้องหุ้นี �ส่ินนั �นแล�วมีกิารียกิเลิกิภารีะ

ผู้ก้ิพนันั �น หุ้รืีอมีกิารีส่ิ �นส่ด้ีลงขึ้องภารีะผู้ก้ิพนันั �น ในกิรีณี์ที่�มีกิารี

เปีลี�ยนหุ้นี �ส่ินท่างกิารีเงินที่�มีอย้่ใหุ้� เป็ีนหุ้นี �ส่ินใหุ้ม่จากิผู้้� ใหุ้�กิ้� รีาย

เดีียวกินัซ้�งมีขึ้�อกิำาหุ้นดีที่�แตักิตัา่งกินัอยา่งมากิ หุ้รืีอมีกิารีแกิ�ไขึ้ขึ้�อ

กิำาหุ้นดีขึ้องหุ้นี �ส่ินที่�มีอย้่อย่างเป็ีนส่ารีะส่ำาคญั จะถืือว่าเป็ีนกิารี

ตัดัีรีายกิารีหุ้นี �ส่นิเดิีมและรัีบร้ี�หุ้นี �ส่นิใหุ้ม ่โดียรัีบร้ี� ผู้ลแตักิตัา่งขึ้อง

มล้คา่ตัามบญัชีีดีงักิลา่วในส่ว่นขึ้องกิำาไรีหุ้รืีอขึ้าดีท่น้ 

4.15 การวัดำมูลค่ายุติิธรรม
 ม้ลค่าย้ติัธุ์รีรีม หุ้มายถื้ง รีาคาที่�คาดีว่าจะไดี� รัีบจากิ

กิารีขึ้ายส่ินท่รัีพย�หุ้รืีอเป็ีนรีาคาที่�จะตั� องจ่ายเพื�อโอนหุ้นี �ส่ิน

ใหุ้� ผู้้� อื�นโดียรีายกิารีดีังกิล่าวเป็ีนรีายกิารีที่� เกิิดีขึ้้ �นในส่ภาพ

ปีกิตัิรีะหุ้ว่างผู้้� ซื �อและผู้้� ขึ้าย (ผู้้� ร่ีวมในตัลาดี) ณ์ วันที่�วัดีม้ลค่า 

บริีษัท่ฯใชี� รีาคาเส่นอซื �อขึ้ายในตัลาดีที่�มีส่ภาพคล่องในกิารี

วัดีม้ลค่าย้ตัิธุ์รีรีมขึ้องส่ินท่รัีพย�และหุ้นี �ส่ินซ้�งมาตัรีฐานกิารี

รีายงานท่างกิารีเงินที่�เกีิ�ยวขึ้� องกิำาหุ้นดีใหุ้� ตั� องวัดีม้ลค่าดี� วย

ม้ลค่าย้ตัิธุ์รีรีม ยกิเว� นในกิรีณี์ที่�ไม่มีตัลาดีที่� มีส่ภาพคล่อง

ส่ำาหุ้รัีบส่ินท่รัีพย�หุ้รืีอหุ้นี �ส่ินที่�มีลกัิษณ์ะเดีียวกินัหุ้รืีอไม่ส่ามารีถื

หุ้ารีาคาเส่นอซื �อขึ้ายในตัลาดีที่�มีส่ภาพคล่องไดี�  บริีษัท่ฯจะ

ปีรีะมาณ์ม้ลค่าย้ตัิธุ์รีรีมโดียใชี� เท่คนิคกิารีปีรีะเมินม้ลค่า

ที่� เหุ้มาะส่มกิับแตั่ละส่ถืานกิารีณ์�  และพยายามใชี� ขึ้� อม้ลที่�

ส่ามารีถืส่ังเกิตัไดี� ที่�เกีิ�ยวขึ้� องกิับส่ินท่รัีพย�หุ้รืีอหุ้นี �ส่ินที่�จะวัดี

ม้ลค่าย้ติัธุ์รีรีมนั �นใหุ้�มากิที่�ส่้ดี 

 ลำาดีับชีั �นขึ้องม้ลค่าย้ตัิธุ์รีรีมที่�ใชี� วัดีม้ลค่าและเปิีดี

เผู้ยม้ลค่าย้ตัิธุ์รีรีมขึ้องส่ินท่รัีพย�และหุ้นี �ส่ินในงบกิารีเงินแบ่ง

ออกิเป็ีนส่ามรีะดีบัตัามปีรีะเภท่ขึ้องขึ้�อม้ลที่�นำามาใชี� ในกิารีวดัี

ม้ลค่าย้ติัธุ์รีรีม ดีังนี �

 รีะดีับ 1  ใชี� ขึ้� อม้ลรีาคาเส่นอซื �อขึ้ายขึ้องส่ินท่รัีพย�

หุ้รืีอหุ้นี �ส่ินอย่างเดีียวกิันในตัลาดีที่�มีส่ภาพคล่อง

 รีะดีับ 2 ใ ชี� ขึ้� อ ม้ล อื� น ที่� ส่ า ม า รี ถื ส่ั ง เ กิ ตั ไ ดี� ขึ้ อ ง

ส่ินท่รัีพย�หุ้รืีอหุ้นี �ส่ิน ไม่ว่าจะเป็ีนขึ้�อม้ลท่างตัรีงหุ้รืีอท่างอ�อม

 รีะดีับ 3 ใชี�ขึ้�อม้ลที่�ไม่ส่ามารีถืส่ังเกิตัไดี�  เชี่น ขึ้�อม้ล

เกีิ�ยวกิับกิรีะแส่เงินส่ดีในอนาคตัที่�กิิจกิารีปีรีะมาณ์ขึ้้ �น 

 ท่้กิวันส่ิ �นรีอบรีะยะเวลารีายงาน บริีษัท่ฯจะปีรีะเมิน

ความจำาเป็ีนในกิารีโอนรีายกิารีรีะหุ้ว่างลำาดีับชีั �นขึ้องม้ลค่า

ยต้ัิธุ์รีรีมส่ำาหุ้รัีบส่ินท่รัีพย�และหุ้นี �ส่ินที่�ถืืออย้่ ณ์ วนัส่ิ �นรีอบรีะยะ

เวลารีายงานที่�มีกิารีวัดีม้ลค่าย้ติัธุ์รีรีมแบบเกิิดีขึ้้ �นปีรีะจำา

5.การใชด้ำลุย์พิีนจิและประมาณการที่างบญัช่
ที่่�ส่ำาคัญ
 ในกิารีจัดีท่ำางบกิารีเงินตัามมาตัรีฐานกิารีรีายงาน

ท่างกิารีเงิน ฝ่ายบริีหุ้ารีจำาเป็ีนตั� องใชี� ดี้ลยพินิจและกิารี

ปีรีะมาณ์กิารีในเรืี�องที่�มีความไม่แน่นอนเส่มอ กิารีใชี�ดีล้ยพินิจ

และกิารีปีรีะมาณ์กิารีดีังกิล่าวนี �ส่่งผู้ลกิรีะท่บตั่อจำานวนเงินที่�

แส่ดีงในงบกิารีเงินและตั่อขึ้�อม้ลที่�แส่ดีงในหุ้มายเหุ้ตั้ปีรีะกิอบ

งบกิารีเ งินผู้ลที่� เ กิิดีขึ้้ �นจ ริีงอาจแตักิตั่างไปีจากิจำานวนที่�

ปีรีะมาณ์กิารีไว�  กิารีใชี�ดีล้ยพินิจและกิารีปีรีะมาณ์กิารีที่�ส่ำาคญั

มีดีังนี �

การจัดำประเภทเงินกู้ย่มระยะยาวจากสถาบันการ
เงิน
 ในกิารีจดัีปีรีะเภท่ส่ว่นขึ้องเงินกิ้� ยืมรีะยะยาวจากิส่ถืาบนั

กิารีเงินที่�ถืง้กิำาหุ้นดีชีำารีะภายในหุ้น้�งปีี ฝ่ายบริีหุ้ารีตั�องใชี�ดีล้ยพินิจ

ในกิารีปีรีะมาณ์กิารีกิารีไถื่ถือนหุ้ลกัิปีรีะกินัและกิารีจ่ายชีำารีะคืน

เงินกิ้� ยืมตัามเงื�อนไขึ้และขึ้�อกิำาหุ้นดีที่�รีะบใ้นส่ญัญาเงินกิ้�นั �น ๆ

การประมาณต้ินทนุโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
 ในกิารีคำานวณ์ตั� นท่้นขึ้ายบ� านพรี� อมที่�ดีิน บริีษัท่ฯ

ตั� องปีรีะมาณ์ตั� นท่้นท่ั �งหุ้มดีที่�จะใชี� ในกิารีพัฒนาโครีงกิารี

อส่งัหุ้าริีมท่รัีพย� ซ้�งตั�นท่น้ดีงักิลา่วปีรีะกิอบดี�วย ตั�นท่น้ที่�ดีินและ

กิารีปีรัีบปีร้ีงที่�ดีิน ตั�นท่้นค่าออกิแบบและก่ิอส่รี� าง ตั�นท่้นงาน

ส่าธุ์ารีณ์ป้ีโภค ตั�นท่น้กิารีกิ้� ยืมเพื�อใชี�ในกิารีกิอ่ส่รี� างโครีงกิารี และ

คา่ใชี�จ่ายอื�นที่�เกีิ�ยวขึ้�อง ท่ั �งนี � ฝ่ายบริีหุ้ารีไดี�ปีรีะมาณ์กิารีตั�นท่น้

ดีงักิล่าวขึ้้ �นจากิปีรีะส่บกิารีณ์�ในกิารีปีรีะกิอบธุ์้รีกิิจโดียจะมีกิารี

ท่บท่วนกิารีปีรีะมาณ์กิารีดีงักิลา่วเมื�อตั�นท่น้ที่�เกิิดีขึ้้ �นจริีงแตักิตัา่ง

จากิปีรีะมาณ์กิารีตั�นท่น้อยา่งมีส่ารีะส่ำาคญั

ผูลประโยชื่นห์ลงัออกจากงานข้องพนกังานติาม
โครงการผูลประโยชื่น์
 หุ้นี �ส่ินตัามโครีงกิารีผู้ลปีรีะโยชีน�หุ้ลงัออกิจากิงานขึ้อง

พนักิงานปีรีะมาณ์ขึ้้ �นตัามหุ้ลกัิคณิ์ตัศาส่ตัรี�ปีรีะกิันภยั ซ้�งตั�อง

อาศยัขึ้�อส่มมตัฐิานตัา่ง ๆ ในกิารีปีรีะมาณ์กิารีนั �น เชีน่ อตััรีาคิดี

ลดี อตััรีากิารีขึ้้ �นเงินเดืีอนในอนาคตั อตััรีามรีณ์ะ และอตััรีากิารี

เปีลี�ยนแปีลงในจำานวนพนกัิงาน เป็ีนตั�น

6. ราย์การธุุรกิจกับกิจการที่่�เก่�ย์วข้องกัน
 ในรีะหุ้ว่างปีี บริีษัท่ฯมีรีายกิารีธุ์้รีกิิจที่�ส่ำาคัญกิับ

บ้คคลหุ้รืีอกิิจกิารีที่�เกีิ�ยวขึ้�องกิัน รีายกิารีธุ์้รีกิิจดีังกิล่าวเป็ีนไปี

ตัามเงื�อนไขึ้ท่างกิารีค� าและเกิณ์ฑ์�ตัามที่�ตักิลงกิันรีะหุ้ว่างบริี

ษัท่ฯและบ้คคลหุ้รืีอกิิจกิารีที่�เกีิ�ยวขึ้� องกิันเหุ้ล่านั �น ซ้�งเป็ีนไปี

ตัามปีกิตัิธุ์้รีกิิจโดียส่ามารีถืส่ร้ีปีไดี�ดีังนี �
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          (หนว่ย : พันบาท)

        2564 2563
เงินสดำ               30   30

เงินฝึากธนาคาร                 106,347 6,862

รวม                  106,377    6,892

 ณ์ วันที่� 31 ธุ์ันวาคม 2564 เงินฝากิออมท่รัีพย�มีอัตัรีาดีอกิเบี �ยรีะหุ้ว่างรี� อยละ 0.05 ถื้ง 0.35 ตั่อปีี (2563: รี� อยละ 0.15 

ถื้ง 0.25 ตั่อปีี)

           (หนว่ย : พันบาท)

        2564 2563
เจ้าหน่�การค้า - กิจการท่�เก่�ยวข้้องกัน (หมายเหติุ 11)         447 729

หน่�สินติามสัญญาเชื่่า - บุคคลท่�เก่�ยวข้้องกัน      3,715 249

เงินมัดำจำาและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า - บุคคลท่�เก่�ยวข้้องกัน  10,000 20,000

ค่าติอบแทนกรรมการและผูู้บริหาร
 ในรีะหุ้ว่างปีีส่ิ �นส่้ดีวันที่� 31 ธุ์ันวาคม 2564 และ 2563 บริีษัท่ฯมีค่าใชี�จ่ายผู้ลปีรีะโยชีน�พนักิงานที่�ใหุ้�แก่ิกิรีรีมกิารีและผู้้�

บริีหุ้ารี ดีังตั่อไปีนี �

(หนว่ย: พันบาท)

        2564 2563
ผูลประโยชื่น์ระยะสั�น       23,088 27,471

ผูลประโยชื่น์หลังออกจากงาน          953 1,154

รวม        23,989    28,625

7. เงินส่ดำและราย์การเที่่ย์บเที่่าเงินส่ดำ

2564
2,077

20,271

1,750

2563
2,587

-

1,500

นโยบายการกำาหนดำราคา
รีาคาเที่ยบเคียงกิับรีาคาตัลาดี

รีาคาตัามส่ัญญา

รีาคาตัามส่ัญญา

รายการธุรกิจกับกิจการท่�เก่�ยวข้อ้งกัน  

 ซั่�อวัสดำุเพ่� อใชื่้ในโครงการ

รายการธุรกิจกับบุคคลท่�เก่�ยวข้อ้งกัน   
 รายไดำ้จากการข้ายอสังหาริมทรัพย์
ค่าเชื่่าจ่าย

ยอดีคงค�างรีะหุ้ว่างบริีษัท่ฯและบ้คคลหุ้รืีอกิิจกิารีที่�เกีิ�ยวขึ้�องกิัน ณ์ วันที่� 31 ธุ์ันวาคม 2564 และ 2563 มีรีายละเอียดีดีังนี �

(หนว่ย : พันบาท)

8. เงินฝ่ากธุนาคารที่่�ม่ภาระคำ�าประกัน
 เงินฝากิธุ์นาคารีที่�มีภารีะคำ �าปีรีะกิันคงเหุ้ลือจำานวน 3.5 ล�านบาท่ คือ เงินฝากิปีรีะจำาซ้�งบริีษัท่ฯไดี�นำาไปีเป็ีนปีรีะกิันหุ้นงัส่ือ

คำ �าปีรีะกิันกิารีบำาร้ีงรัีกิษาส่าธุ์ารีณ์้ปีโภคขึ้องโครีงกิารีพัฒนาอส่ังหุ้าริีมท่รัีพย�ที่�ธุ์นาคารีออกิใหุ้� ในนามขึ้องบริีษัท่ฯ โดียบริีษัท่ฯมี

ความตัั �งใจที่�จะไถ่ืถือนภายใน 1 ปีี จำานวน 2.4 ล�านบาท่
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(หนว่ย: พันบาท)

              2564 2563
ท่�ดำินและสิ�งปลูกสร้างระหว่างพัฒนา      1,017,375 1,278,179

ท่�ดำินและสิ�งปลูกสร้างท่�พัฒนาแล้ว        525,354  561,349

รวม        1,542,729 1,839,528

(หนว่ย: พันบาท)

        2564 2563
มูลค่าสุทธิติามบัญชื่่     

อาคารและอุปกรณ์                   5,112 6,692

สินทรัพย์สิทธิการใชื่้ (หมายเหตุิ 13)       4,935 2,095

รวม                                                                10,047                                                     8,787

  (หนว่ย: พันบาท)
  ส่วนปรับปรุงอาคาร   เคร่�องม่อและอุปกรณ์   เคร่�องติกแต่ิงและเคร่�องใช้ื่สำานักงาน          ยานพาหนะ รวม

ราคาทุน      

ณ วนัท่� 1 มกราคม 2563 1,032          258                              9,946     9,630 20,866

ซั่�อเพิ�ม        3           178                  1,243        198 1,622

จำาหนา่ย/ติดัำจำาหนา่ย       -            (7)           (94)   (2,823) (2,924)

โอนเข้า้ (โอนออก)       -             -              (650)                          - (650)

ณ วนัท่� 31 ธันวาคม 2563 1,035          429                10,445                 7,005 18,914

ซั่�อเพิ�ม       24             -                               1,088           - 1,112

จำาหนา่ย/ติดัำจำาหนา่ย        -              -                                 (105)    (1,425) (1,530)

โอนเข้า้ (โอนออก)        -             -                               (866)           - (866)

ณ วนัท่� 31 ธันวาคม 2564 1,059          429                10,562                 5,580 17,630

9. ต้้นทีุ่นโครงการพัีฒนาอส่ังหาริมที่รัพีย์์เพืี� อขาย์

10. อาคารและอุปกรณ์

 ในรีะหุ้ว่างปีีส่ิ �นส่้ดีวันที่� 31 ธุ์ันวาคม 2564 บริีษัท่ฯไดี� รีวมตั�นท่้นกิารีกิ้� ยืมเขึ้� าเป็ีนส่่วนหุ้น้�งขึ้องตั�นท่้นโครีงกิารีพัฒนา

อส่งัหุ้าริีมท่รัีพย�เพื�อขึ้ายจำานวน 7 ล�านบาท่ (2563: 16 ล�านบาท่) โดียคำานวณ์จากิอตััรีากิารีตัั �งขึ้้ �นเป็ีนท่้นรี� อยละ 3.93 ตั่อปีี (2563: 

รี� อยละ 4.24 ตั่อปีี) ซ้�งเป็ีนอัตัรีาถืัวเฉลี�ยถ่ืวงนำ �าหุ้นักิขึ้องเงินกิ้� ยืม

 บริีษัท่ฯไดี�นำาที่�ดีินพรี� อมส่ิ�งปีลก้ิส่รี� างขึ้องโครีงกิารีท่ั �งจำานวนไปีจดีจำานองไว�กิับธุ์นาคารีเพื�อเป็ีนหุ้ลกัิท่รัีพย�คำ �าปีรีะกิันวงเงิน

เบิกิเกิินบัญชีี เงินกิ้� ยืมจากิส่ถืาบันกิารีเงิน และกิารีออกิหุ้นังสื่อคำ �าปีรีะกิัน

 รีายกิารีเปีลี�ยนแปีลงขึ้องบญัชีีอาคารีและอ้ปีกิรีณ์�ส่ำาหุ้รัีบปีีส่ิ �นส่้ดีวนัที่� 31 ธุ์ันวาคม 2564 และ 2563 ส่ร้ีปีไดี�ดีงันี �
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  (หนว่ย: พันบาท)
  ส่วนปรับปรุงอาคาร   เคร่�องม่อและอุปกรณ์     เคร่�องติกแติ่งและเคร่�องใช้ื่สำานัก    งานยานพาหนะ รวม

ค่าเส่�อมราคาสะสม      

ณ วนัท่� 1 มกราคม 2563  222  254       4,107      8,276 12,859

คา่เส่�อมราคาสำาหรบัป ี   83   24        1,716         758 2,581

คา่เส่�อมราคาสำาหรบัสว่นท่�
จำาหนา่ย/ติดัำจำาหนา่ย        -   (4)         (93)    (2,823) (2,920)

คา่เส่�อมราคาสำาหรบัสว่นท่�
โอนเข้า้ (โอนออก)       -     -       (298)              - (298)

ณ วนัท่� 31 ธันวาคม 2563  305  274       5,432       6,211 12,222

คา่เส่�อมราคาสำาหรบัป ี    85    36       1,822         361 2,304

คา่เส่�อมราคาสำาหรบัสว่นท่�
จำาหนา่ย/ติดัำจำาหนา่ย       -      -         (96)    (1,425) (1,521)

คา่เส่�อมราคาสำาหรบัสว่นท่�
โอนเข้า้ (โอนออก)       -      -       (487)            - (487)

ณ วนัท่� 31 ธันวาคม 2564  390  310       6,671      5,147 12,518

มูลค่าสุทธิติามบัญช่ื่     

ณ วนัท่� 31 ธันวาคม 2563  730  155       5,013        794 6,692

ณ วนัท่� 31 ธันวาคม 2564  669  119       3,891        433 5,112

ค่าเส่�อมราคาสำาหรับปี     

2563 (รวมอยู่ในคา่ใชื่จ้า่ยในการบรหิาร) 2,581

2564 (รวมอยู่ในคา่ใชื่จ้า่ยในการบรหิาร) 2,304

 ณ์ วันที่� 31 ธุ์ันวาคม 2564 บริีษัท่ฯมีอาคารีและอ้ปีกิรีณ์�จำานวนหุ้น้�งซ้�งตััดีค่าเส่ื�อมรีาคาหุ้มดีแล�วแตั่ยังใชี� งานอย้่ ม้ลค่า

ตัามบัญชีีก่ิอนหุ้ักิค่าเส่ื�อมรีาคาส่ะส่มขึ้องส่ินท่รัีพย�ดีังกิล่าวมีจำานวนเงินปีรีะมาณ์ 7 ล�านบาท่ (2563: 8 ล�านบาท่)

11. เจ้าหน่�การค้าและเจ้าหน่�อื�น
          (หนว่ย : พันบาท)

        2564 2563

เจ้าหน่�การค้า - กิจการท่�ไม่เก่�ยวข้้องกัน    28,746 18,555

เจ้าหน่�การคำ�า - กิจการท่�เก่�ยวข้้องกัน (หมายเหติุ 6)        447  729

เจ้าหน่�อ่�น       20,330 15,405

เจ้าหน่� - กรมสรรพากร        1,227 970

ค่าใชื่้จ่ายค้างจ่าย       28,261 21,685

ค่าใชื่้จ่ายเก่�ยวกับโครงการค้างจ่าย     16,033 8,205

รวมเจ้าหน่�การค้าและเจ้าหน่�อ่�น     95,044 65,549
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(หนว่ย: พันบาท)

   เงินกู้   วงเงิน    2564 2563
      1      176,000           - 17,220

      2   1,317,010           - 316,781

      3      11,000           - 11,000

รวม                 - 345,001

หกั: คา่ธรรมเนย่มทางการเงนิรอติดัำจำาหนา่ย              - (1,572)

เงนิกูย้ม่ระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - สุทธิ              - 343,429

หกั: สว่นท่�ถงึกำาหนดำชื่ำาระภายในหนึ�งป ี                          - (326,068)

เงนิกูย้ม่ระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - สุทธิจากสว่นท่�ถงึกำาหนดำชื่ำาระภายในหนึ�งป ี                      - 17,361

(หนว่ย: พันบาท)

          2564 2563
ยอดำคงเหลอ่ติน้ป ี                    343,429 695,595

กูเ้พิ�ม                     390,700 439,209

จา่ยคน่เงนิกู ้                   (735,701) (792,556)

ติดัำจำาหนา่ยคา่ธรรมเนย่มทางการเงนิ          1,572 1,661

จา่ยคา่ธรรมเนย่มทางการเงนิ                - (480)

ยอดำคงเหลอ่ปลายป ี                 - 343,429

12. เงินกู้ย์ืมระย์ะย์าวจากส่ถูาบันการเงิน

 กิารีเปีลี�ยนแปีลงขึ้องบัญชีีเงินกิ้� ยืมรีะยะยาวจากิส่ถืาบันกิารีเงินส่ำาหุ้รัีบปีีส่ิ �นส่้ดีวันที่� 31 ธุ์ันวาคม 2564 และ 2563 

มีรีายละเอียดีดีังนี �

 เงินกิ้� ยืมรีะยะยาวจากิส่ถืาบนักิารีเงินคิดีดีอกิเบี �ยในอตััรีาเงินใหุ้�กิ้� ยืมขึ้ั �นตัำ�า (MLR) ลบรี� อยละตัามอตััรีา  ที่�รีะบ้ไว� ในส่ญัญา

และคิดีในอัตัรีาดีอกิเบี �ยคงที่�ตัามที่�รีะบ้ไว� ในส่ญัญา โดียเงินกิ้� ยืมดีังกิล่าวมีเงื�อนไขึ้กิารีจ่ายดีอกิเบี �ยเป็ีนรีายเดืีอนและชีำารีะเงินตั�น

ตัามจำานวนที่�ส่้งกิว่ารีะหุ้ว่างอัตัรีารี� อยละขึ้องรีาคาซื �อขึ้ายหุ้รืีอจำานวนเงินขึ้ั �นตัำ�าตัามที่�รีะบ้ไว� ในส่ัญญา เมื�อมีกิารีปีลดีจำานองและ/

หุ้รืีอไถ่ืถือนที่�ดีินโดียใหุ้� เส่ร็ีจส่ิ �นภายในวันที่�รีะบ้ในส่ัญญา

 เงินกิ้� ยืมดีงักิล่าวคำ �าปีรีะกินัโดียกิารีจำานองที่�ดีินพรี� อมส่ิ�งปีลก้ิส่รี� างขึ้องโครีงกิารีขึ้องบริีษัท่ฯ โดียภายใตั�ส่ญัญาเงินกิ้�  บริีษัท่ฯ

ตั�องปีฏิิบัตัิตัามเงื�อนไขึ้ท่างกิารีเงินบางปีรีะกิารีตัามที่�รีะบ้ในส่ัญญา เชี่น กิารีดีำารีงอัตัรีาส่่วนหุ้นี �ส่ินตั่อส่่วนขึ้องผู้้� ถืือหุ้้� น เป็ีนตั�น

 ณ์ วันที่� 31 ธุ์ันวาคม 2564 บริีษัท่ฯมีวงเงินกิ้� ยืมรีะยะยาวจากิส่ถืาบันกิารีเงินตัามส่ญัญาเงินกิ้� ที่�ยังมิไดี� เบิกิใชี� เป็ีนจำานวน 

685 ล�านบาท่ (2563: 917 ล�านบาท่)
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          (หนว่ย : พันบาท)

        ท่�ดำินและอาคาร      ยานพาหนะ รวม
วันท่� 1 มกราคม 2563            1,684    826 2,510

เพิ� มข้ึ�น                     -  1,571 1,571

ค่าเส่�อมราคาสำาหรับปี          (1,444)  (542) (1,986)

ณ วันท่� 31 ธันวาคม 2563               240             1,855 2,095

เพิ� มข้ึ�น              5,053        - 5,053

ค่าเส่�อมราคาสำาหรับปี          (1,644)                 (569) (2,213)

ณ วันท่� 31 ธันวาคม 2564            3,649             1,286 4,935

13. ส่ัญญาเช่า - ในฐานะผู้เช่า
 บริีษัท่ฯท่ำาส่ัญญาเชี่าส่ินท่รัีพย�เพื�อใชี� ในกิารีดีำาเนินงานขึ้องบริีษัท่ฯ โดียมีอาย้ส่ัญญารีะหุ้ว่าง 3 - 5 ปีี

ก) สินทรัพย์สิทธิการใชื่้ 

 รีายกิารีเปีลี�ยนแปีลงขึ้องบัญชีีส่ินท่รัีพย�ส่ิท่ธิุ์กิารีใชี�ส่ำาหุ้รัีบปีีส่ิ �นส่้ดีวันที่� 31 ธุ์ันวาคม 2564 และ 2563 ส่ร้ีปีไดี�ดีังนี �  

ข้) หน่�สินติามสัญญาเชื่่า

ค) ค่าใชื่้จ่ายเก่�ยวกับสัญญาเชื่่าท่�รับรู้ในส่วนข้องกำาไรหร่อข้าดำทุน

          (หนว่ย : พันบาท)

         2564 2563
จำานวนเงินท่�ติ้องจ่ายติามสัญญาเชื่่า        5,312 2,283

หัก: ดำอกเบ่�ยรอการติัดำจำาหน่าย        (258) (139)

รวม           5,054 2,144

หัก: ส่วนท่�ถึงกำาหนดำชื่ำาระภายในหนึ�งปี     (2,250) (805)

หน่�สินติามสัญญาเชื่่า - สุทธิจากส่วนท่�ถึงกำาหนดำชื่ำาระภายในหนึ�งปี    2,804 1,339

 อัตัรีาดีอกิเบี �ยกิารีกิ้� ยืมส่่วนเพิ�มถืัวเฉลี�ยถ่ืวงนำ �าหุ้นักิขึ้องบริีษัท่ฯอย้่รีะหุ้ว่างรี� อยละ 3.43 ถื้ง 4.36 ตั่อปีี (2563: รี� อยละ 

3.43 ถื้ง 4.00 ตั่อปีี)

 กิารีวิเครีาะหุ้�กิารีครีบกิำาหุ้นดีขึ้องจำานวนเงินที่�ตั� องจ่ายตัามส่ัญญาเชี่าเปิีดีเผู้ยขึ้�อม้ลอย้่ในหุ้มายเหุ้ตั้ 25 ภายใตั�หุ้ัวขึ้� อ

ความเส่ี�ยงดี�านส่ภาพคล่อง 

          (หนว่ย: พันบาท)
สำาหรับปีสิ�นสดุำวนัท่� 31 ธนัวาคม

         2564 2563
ค่าเส่�อมราคาข้องสินทรัพย์สิทธิการใชื่้     2,213 1,986

ดำอกเบ่�ยจำ�ายข้องหน่�สินติำามสัญญำาเชื่ำ�า        228 117

ง) อ่�น ๆ
 บริีษัท่ฯมีกิรีะแส่เงินส่ดีจ่ายท่ั �งหุ้มดีขึ้องส่ัญญาเชี่าส่ำาหุ้รัีบปีีส่ิ �นส่้ดีวันที่� 31 ธุ์ันวาคม 2564 จำานวน 2.6 ล�านบาท่ (2563: 

2.1 ล�านบาท่) ซ้�งรีวมถื้งกิรีะแส่เงินส่ดีจ่ายขึ้องส่ัญญาเชี่ารีะยะส่ั �น และส่ัญญาเชี่าซ้�งส่ินท่รัีพย�อ� างอิงมีม้ลค่าตัำ�า
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15. ทีุ่นเรือนหุ้น
 เมื�อวนัที่� 2 มิถืน้ายน 2564 ที่�ปีรีะชีม้วสิ่ามญัผู้้�ถืือหุ้้�นขึ้องบริีษัท่ฯ ครัี �งที่� 1/2564 ไดี�มีมตัพิิเศษอนม้ตััริีายกิารีที่�ส่ำาคญัดีงัตัอ่ไปีนี �  

 กิ) กิารีเปีลี�ยนแปีลงม้ลค่าที่�ตัรีาไว�ขึ้องหุ้้�นส่ามัญขึ้องบริีษัท่ฯจากิม้ลค่าหุ้้� นละ 10 บาท่ เป็ีนม้ลค่าหุ้้� นละ 1 บาท่ ซ้�งส่่งผู้ล 

ใหุ้� ท่้นจดีท่ะเบียนและท่้นที่�ออกิและเรีียกิชีำารีะแล� วขึ้องบริีษัท่ฯเปีลี�ยนแปีลงจากิหุ้้� นส่ามัญจำานวน 33,600,000 หุ้้� น ม้ลค่า 

หุ้้� นละ 10 บาท่ เป็ีนหุ้้�นส่ามัญจำานวน 336,000,000 หุ้้� น ม้ลค่าหุ้้� นละ 1 บาท่ 

 ขึ้) กิารีเพิ�มท่้นจดีท่ะเบียนขึ้องบริีษัท่ฯจากิเดีิม 336 ล�านบาท่ (หุ้้�นส่ามัญ 336,000,000 หุ้้�น ม้ลค่าหุ้้�นละ 1 บาท่) ภายหุ้ลงั 

จากิกิารีเปีลี� ยนแปีลงม้ลค่าหุ้้� นส่ามัญที่�ตัรีาไว� ตัามที่�กิล่าวขึ้� างตั� นเ ป็ีนท่้นจดีท่ะเบียนใหุ้ม่  420 ล� านบาท่ (หุ้้� นส่ามัญ  

420,000,000 หุ้้� น ม้ลค่าหุ้้� นละ 1 บาท่) โดียกิารีออกิหุ้้� นส่ามัญใหุ้ม่จำานวน 84,000,000 หุ้้� น ม้ลค่าหุ้้� นละ 1 บาท่ เพื�อ 

จัดีส่รีรีส่ำาหุ้รัีบกิารีเส่นอขึ้ายตั่อปีรีะชีาชีนท่ั�วไปีเป็ีนครัี �งแรีกิ (Initial Public Offering: IPO)

 บริีษัท่ฯไดี�จดีท่ะเบียนกิารีเปีลี�ยนแปีลงมล้ค่าที่�ตัรีาไว�ขึ้องหุ้้�นส่ามญัและกิารีเพิ�มท่้นจดีท่ะเบียนขึ้�างตั�นกิับกิรีะท่รีวงพาณิ์ชีย�

แล�วเมื�อวันที่� 16 มิถื้นายน 2564

          (หนว่ย : พันบาท)

        2564 2563
สำารองผูลประโยชื่น์ระยะยาวข้องพนักงานติ้นปี   16,849 18,512

ส่วนท่�รับรู้ในกำาไรหร่อข้าดำทุน:   

  ติ้นทุนบริการในปัจจุบัน         2,015 2,043

  ติ้นทุนดำอกเบ่�ย            209   154

ส่วนท่�รับรู้ในกำาไรข้าดำทุนเบ็ดำเสร็จอ่�น:      

  (กำาไร) ข้าดำทุนจากการประมาณการติามหลักคณิติศาสติร์ประกันภัย    

    ส่วนท่�เกิดำจากการเปล่�ยนแปลงข้้อสมมติิดำ้านประชื่ากรศาสติร์   (566) (809)

    ส่วนท่�เกิดำจากการเปล่�ยนแปลงข้้อสมมติิทางการเงิน                   718 308

    ส่วนท่�เกิดำจากการปรับปรุงจากประสบการณ์     (889) (3,359)

สำารองผูลประโยชื่น์ระยะยาวข้องพนักงานปลายปี   18,336 16,849

 บริีษัท่ฯคาดีวา่จะจา่ยชีำารีะผู้ลปีรีะโยชีน�รีะยะยาวขึ้องพนกัิงานภายใน 1 ปีีขึ้�างหุ้น�า เป็ีนจำานวนปีรีะมาณ์ 2.9 ล�านบาท่ (2563 : ไมมี่)

 ณ์ วันที่� 31 ธุ์ันวาคม 2564 รีะยะเวลาเฉลี�ยถ่ืวงนำ �าหุ้นักิในกิารีจ่ายชีำารีะผู้ลปีรีะโยชีน�รีะยะยาวขึ้องพนักิงานขึ้องบริีษัท่ฯ

ปีรีะมาณ์ 7.32 ปีี (2563: 7.67 ปีี)

 ส่มมตัิฐานที่�ส่ำาคัญในกิารีปีรีะมาณ์กิารีตัามหุ้ลกัิคณิ์ตัศาส่ตัรี�ปีรีะกิันภัย ส่ร้ีปีไดี�ดีังนี �
          (หนว่ย: ร้อยละติอ่ป)ี

        2564 2563
อัติราคิดำลดำ          1.30                            1.05   

อัติราการข้ึ�นเงินเด่ำอน         7.00                             6.00

อัติราการเปล่�ยนแปลงในจำานวนพนักงาน            9.00 - 14.00 8.00 - 14.00

ผู้ลกิรีะท่บขึ้องกิารีเปีลี�ยนแปีลงส่มมตัิฐานที่�ส่ำาคัญตั่อม้ลค่าปัีจจ้บันขึ้องภารีะผู้้กิพันผู้ลปีรีะโยชีน�รีะยะยาวขึ้องพนักิงาน ณ์ วันที่� 

31 ธุ์ันวาคม 2564 และ 2563 ส่ร้ีปีไดี�ดีังนี �

      เพิ� มขึ้�น 1% ลดำลง 1%  เพิ� มขึ้�น 1% ลดำลง 1%

อัติราคิดำลดำ            (925)    1,152           (821) 1,015

อัติราการข้ึ�นเงินเด่ำอน          1,073     (888)         952 (793)

อัติราการเปล่�ยนแปลงในจำานวนพนักงาน         (993)       624         (872) 513

2564 2563
(หนว่ย: พันบาท)

14. ส่ำารองผลประโย์ชน์ระย์ะย์าวของพีนักงาน
 จำานวนเงินส่ำารีองผู้ลปีรีะโยชีน�รีะยะยาวขึ้องพนักิงานซ้�งเป็ีนเงินชีดีเชียพนักิงานเมื�อออกิจากิงานแส่ดีงไดี�ดีังนี �
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16. ส่ำารองต้ามกฎหมาย์
 ตัามบท่บัญญัตัิแหุ้่งปีรีะมวลกิฎหุ้มายแพ่งและพาณิ์ชีย� บริีษัท่ฯตั�องจัดีส่รีรีท่้นส่ำารีองไม่น� อยกิว่ารี� อยละ 5 ขึ้องจำานวน

ผู้ลกิำาไรีซ้�งบริีษัท่ฯท่ำามาหุ้าไดี�ท่้กิครีาวที่�จ่ายเงินปัีนผู้ลจนกิว่าท่้นส่ำารีองนั �นจะมีจำานวนไม่น� อยกิว่ารี� อยละ 10 ขึ้องจำานวนท่้นขึ้อ

งบริีษัท่ฯ ส่ำารีองตัามกิฎหุ้มายดีังกิล่าวไม่ส่ามารีถืนำาไปีจ่ายเงินปัีนผู้ลไดี�  ในรีะหุ้ว่างปีีปัีจจ้บัน บริีษัท่ฯไดี�จัดีส่รีรีกิำาไรีส่ะส่มไปีเป็ีน

ส่ำารีองตัามกิฎหุ้มายตัามมาตัรีานี �เป็ีนจำานวน 6.8 ล�านบาท่ (2563: 2.2 ล�านบาท่) 

 ภายใตั�บท่บญัญัตัิขึ้องมาตัรีา 116 แหุ้่งพรีะรีาชีบญัญัตัิบริีษัท่มหุ้าชีนจำากิัดี พ.ศ. 2535 บริีษัท่ฯตั�องจดัีส่รีรีกิำาไรีส่ท้่ธิุ์ปีรีะจำา

ปีีส่่วนหุ้น้�งไว� เป็ีนท่้นส่ำารีองไม่น�อยกิว่ารี� อยละ 5 ขึ้องกิำาไรีส่้ท่ธิุ์ปีรีะจำาปีีหุ้ักิดี�วยยอดีขึ้าดีท่้นส่ะส่มยกิมา (ถื� ามี) จนกิว่าท่้นส่ำารีองนี �

จะมีจำานวนไม่น�อยกิว่ารี� อยละ 10 ขึ้องท่้นจดีท่ะเบียน ส่ำารีองตัามกิฎหุ้มายดีังกิล่าวไม่ส่ามารีถืนำาไปีจ่ายเงินปัีนผู้ลไดี�  ในรีะหุ้ว่าง

ปีีปัีจจ้บัน บริีษัท่ฯไดี�จัดีส่รีรีกิำาไรีส่ะส่มไปีเป็ีนส่ำารีองตัามกิฎหุ้มายตัามมาตัรีานี �เป็ีนจำานวน 10.8 ล�านบาท่

17. ราย์ไดำ้จากส่ัญญาที่่�ที่ำากับลูกค้า
17.1 รายไดำ้ท่�รับรู้ท่�เก่�ยวข้้องกับยอดำคงเหล่อติามสัญญา
           (หนว่ย : พันบาท)

                       2564 2563
        รายไดำ้ท่�รับรู้ในระหว่างปีท่�เคยรวมอยู่ในยอดำยกมาข้องหน่�สินท่�เกิดำจากสัญญา 16,449 6,577

17.2 รายได้ำท่�คาดำว่าจะรับรู้สำาหรับภาระท่�ยังปฎิบัติิไม่เสร็จสิ�น
 ณ์ วันที่� 31 ธุ์ันวาคม 2564 บริีษัท่ฯคาดีว่าจะมีรีายไดี� ที่�รัีบร้ี� ในอนาคตัส่ำาหุ้รัีบภารีะที่�ยังปีฏิิบัตัิไม่เส่ร็ีจส่ิ �น(หุ้รืีอยังไม่เส่ร็ีจ

ส่ิ �นบางส่่วน) ขึ้องส่ัญญาที่�ท่ำากิับล้กิค�าจำานวน 747 ล�านบาท่ (2563: 618 ล�านบาท่) ซ้�งบริีษัท่ฯ คาดีว่าจะปีฏิิบัตัิตัามภารีะที่�ตั�อง

ปีฏิิบัตัิขึ้องส่ัญญาดีังกิล่าวเส่ร็ีจส่ิ �นภายใน 1 ปีี

          (หนว่ย : พันบาท)

            2564 2563
ซั่�อท่�ดำินและจ่ายค่างานก่อสร้างระหว่างปี     413,177 377,582

การเปล่�ยนแปลงในติ้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพ่� อข้าย  296,799 160,425

เงินเด่ำอนและผูลประโยชื่น์อ่�นข้องพนักงาน       77,979 76,063

ค่าเส่�อมราคาและค่าติัดำจำาหน่าย          4,968 5,027

ค่าโฆษัณาและส่งเสริมการข้าย        33,807 17,169

ค่าธรรมเน่ยมการโอนและค่าภาษั่ธุรกิจเฉพาะ       46,802 34,560

ดำอกเบ่�ยข้องเงินกู้ย่ม           2,199 10,569

19. ภาษั่เงินไดำ้
ค่าใชี�จ่ายภาษีเงินไดี�ส่ำาหุ้รัีบปีีส่ิ �นส่้ดีวันที่� 31 ธุ์ันวาคม 2564 และ 2563 ส่ร้ีปีไดี�ดีังนี �
          (หนว่ย : พันบาท)

         2564 2563
ภาษั่เงินไดำ้ปัจจุบัน: 
ภาษี่เงินได้นิตั้ิบ่คคลุ่สิำาหรับป้ี      60,453 33,686

ภาษั่เงินไดำ้รอการติัดำบัญชื่่: 
ภาษี่เงินได้รอการตั้ัดบัญชำ่จำากการเกิดผ่ลุ่แตั้กตั้�างชำั�วคราว
       แลุ่ะการกลุ่ับรายการผ่ลุ่แตั้กตั้�างชำั�วคราว               (6,675)               (387)

ค่าใชื่้จ่ายภาษั่เงินไดำ้ท่�แสดำงอยู่ในกำาไรข้าดำทุน                53,778 33,299

18. ค่าใช้จ่าย์ต้ามลักษัณะ
 รีายกิารีค่าใชี�จ่ายแบ่งตัามลักิษณ์ะปีรีะกิอบดี�วยรีายกิารีค่าใชี�จ่ายที่�ส่ำาคัญดีังตั่อไปีนี �
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จำานวนภาษีเงินไดี� ที่�เกีิ�ยวขึ้�องกิับส่่วนปีรีะกิอบแตั่ละส่่วนขึ้องกิำาไรีขึ้าดีท่้นเบ็ดีเส่ร็ีจอื�นส่ำาหุ้รัีบปีีส่ิ �นส่้ดีวันที่� 31 ธุ์ันวาคม 2564 และ 

2563 ส่ร้ีปีไดี�ดีังนี �

รีายกิารีกิรีะท่บยอดีรีะหุ้ว่างกิำาไรีท่างบัญชีีกิับค่าใชี�จ่ายภาษีเงินไดี� มีดีังนี �

          (หนว่ย : พันบาท)

         2564 2563
ภาษั่เงินไดำ้รอการติัดำบัญชื่่ท่�เก่�ยวข้้องกับกำาไร
จากการประมาณการติามหลักคณิติศาสติร์ประกันภัย    147    772

          (หนว่ย : พันบาท)

         2564 2563
กำาไรทางบัญช่ื่ก่อนภาษั่เงินไดำ้นิติิบุคคล              268,863 167,014

อัติราภาษั่เงินไดำ้นิติิบุคคล          20%                    20%

กำาไรทางบัญช่ื่ก่อนภาษั่เงินไดำ้นิติิบุคคลคูณอัติราภาษ่ั               53,773 33,403

ผูลกระทบทางภาษั่สำาหรับ:
   ค่าใชื่้จ่ายติ้องห้าม                          5 49

   ค่าใชื่้จ่ายท่�ม่สิทธิหักไดำ้เพิ� มข้ึ�น              - (110)

   รายไดำ้ท่�ไดำ้รับยกเว้น                        - (43)

รวม                5    (104)

ค่าใชื่้จ่ายภาษั่เงินไดำ้ท่�แสดำงอยู่ในกำาไรข้าดำทุน                53,778 33,299

ส่่วนปีรีะกิอบขึ้องส่ินท่รัีพย�ภาษีเงินไดี� รีอกิารีตััดีบัญชีี ปีรีะกิอบดี�วยรีายกิารีดีังตั่อไปีนี �
            (หนว่ย: พันบาท)

                                                                                                                      งบแสดำงฐ์านะการเงิน

         2564 2563
สินทรัพย์ภาษั่เงินไดำ้รอการติัดำบัญชื่่    

  รายไดำ้และรายจ่ายติามงวดำท่�ถึงกำาหนดำชื่ำาระข้องสัญญาจะซั่�อจะข้าย  12,315 6,077

  ค่าใชื่้จ่ายเก่�ยวกับโครงการค้างจ่าย           348 369

  สัญญาเชื่่า              24 10

  สำารองผูลประโยชื่น์ระยะยาวข้องพนักงาน       3,667 3,370

รวม         16,354 9,826

20. กำาไรต้่อหุ้นขั�นพืี� นฐาน
กิำาไรีตั่อหุ้้�นขึ้ั �นพื �นฐานคำานวณ์โดียกิารีหุ้ารีกิำาไรีส่ำาหุ้รัีบปีี (ไม่รีวมกิำาไรีขึ้าดีท่้นเบ็ดีเส่ร็ีจอื�น) ดี�วยจำานวนถืัวเฉลี�ยถ่ืวงนำ �าหุ้นักิขึ้องหุ้้�น

ส่ามัญที่�ออกิอย้่ในรีะหุ้ว่างปีี โดียไดี�ปีรัีบจำานวนหุ้้�นส่ามัญเพื�อส่ะท่�อนผู้ลกิรีะท่บขึ้องกิารีเปีลี�ยนแปีลงม้ลค่าที่�ตัรีาไว�ขึ้องหุ้้�นส่ามัญ

ตัามที่�กิล่าวไว� ในหุ้มายเหุ้ตั้ปีรีะกิอบงบกิารีเงินขึ้�อ 15 โดียถืือเส่มือนว่ากิารีเปีลี�ยนแปีลงจำานวนหุ้้�นและมล้ค่าที่�ตัรีาไว�ขึ้องหุ้้�นส่ามัญ

ดีังกิล่าวไดี� เกิิดีขึ้้ �นตัั �งแตั่ตั�นปีี

กิำาไรีตั่อหุ้้� นขึ้ั �นพื �นฐานแส่ดีงกิารีคำานวณ์ไดี�ดีังนี �
         2564 2563*
กำาไรสำาหรับปี (พันบาท)       215,085 133,714

จำานวนหุ้นสามัญถัวเฉล่�ยถ่วงนำ�าหนัก (พันหุ้น)     336,000 336,000

กำาไรติ่อหุ้นข้ั�นพ่� นฐ์าน (บาทติ่อหุ้น)           0.64 0.40

* คำานวณ์ใหุ้ม่หุ้ลังกิารีเปีลี�ยนแปีลงม้ลค่าที่�ตัรีาไว�ขึ้องหุ้้�นส่ามัญ
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21. ข้อมูลที่างการเงินจำาแนกต้ามส่่วนงาน
ขึ้� อม้ลส่่วนงานดีำาเนินงานที่�นำาเส่นอนี �ส่อดีคล�องกิับรีายงาน

ภายในขึ้องบริีษัท่ฯที่�ผู้้� มีอำานาจตััดีส่ินใจส่้งส่้ดีดี�านกิารีดีำาเนิน

งานไดี� รัีบและส่อบท่านอย่างส่มำ�าเส่มอเพื�อใชี� ในกิารีตััดีส่ิน

ใจในกิารีจัดีส่รีรีท่รัีพยากิรีใหุ้�กิับส่่วนงานและปีรีะเมินผู้ลกิารี

ดีำาเนินงานขึ้องส่่วนงาน

บริีษัท่ฯดีำาเนินธุ์้รีกิิจหุ้ลกัิในส่่วนงานดีำาเนินงานที่�รีายงานเพียง

ส่่วนงานเดีียว คือ ธุ์้รีกิิจพัฒนาอส่ังหุ้าริีมท่รัีพย�เพื�อขึ้าย และ

ดีำาเนินธุ์้รีกิิจในเขึ้ตัภ้มิศาส่ตัรี� เดีียว คือ ปีรีะเท่ศไท่ย บริีษัท่ฯ

ปีรีะเมินผู้ล กิารีปีฏิิบัตัิงานขึ้องส่่วนงานโดียพิจารีณ์าจากิ

กิำาไรีหุ้รืีอขึ้าดีท่้นจากิกิารีดีำาเนินงานซ้�งวัดีม้ลค่าโดียใชี� เกิณ์ฑ์�

เดีียวกิับที่�ใชี� ในกิารีวัดีกิำาไรีหุ้รืีอขึ้าดีท่้นจากิกิารีดีำาเนินงานใน 

งบกิารีเงิน ดีังนั �น รีายไดี�  กิำาไรีจากิกิารีดีำาเนินงาน และ

ส่ินท่รัีพย�ที่�แส่ดีงอย้่ในงบกิารีเงิน จ้งถืือเป็ีนกิารีรีายงานตัาม

ส่่วนงานดีำาเนินงานและเขึ้ตัภ้มิศาส่ตัรี�แล�ว

บริีษัท่ฯไดี�นำาที่�ดีินพรี� อมส่ิ�งปีล้กิส่รี� างบางรีายกิารีขึ้องโครีงกิารีไปีเป็ีนหุ้ลกัิปีรีะกิันกิารีออกิหุ้นังสื่อคำ �าปีรีะกิันดีังกิล่าว

24. ภาระผูกพัีนและหน่�ส่ินที่่�อาจเกิดำข่�น
24.1 ภาระผููกพันเก่�ยวกับรายจ่ายฝ่ึายทุน
 ณ์ วันที่� 31 ธุ์ันวาคม 2564 บริีษัท่ฯมีรีายจ่ายฝ่ายท่้นจำานวนเงิน 799 ล�านบาท่ (2563: 411 ล�านบาท่)ที่�เกีิ�ยวขึ้�องกิับ

ส่ัญญาจะซื �อจะขึ้ายที่�ดีินและส่ิ�งปีล้กิส่รี� างเพื�อพัฒนาโครีงกิารี

24.2 ภาระผููกพันเก่�ยวกับสัญญาบริการ
 ณ์ วันที่� 31 ธุ์ันวาคม 2564 บริีษัท่ฯมีภารีะผู้้กิพันเกีิ�ยวกิับส่ัญญาจ�างที่�ปีร้ีกิษาท่างกิารีเงิน ค่าโฆษณ์า และอื�น ๆ เป็ีน

จำานวนเงิน 14 ล�านบาท่ (2563: 16 ล�านบาท่) 

24.3 การคำ�าประกัน
 ณ์ วันที่� 31 ธุ์ันวาคม 2564 และ 2563 บริีษัท่ฯมีหุ้นังสื่อคำ �าปีรีะกิันซ้�งออกิโดียธุ์นาคารีในนามบริีษัท่ฯ ซ้�งเกีิ�ยวเนื�องกิับ

ภารีะผู้้กิพันท่างปีฏิิบัตัิบางปีรีะกิารีตัามปีกิตัิธุ์้รีกิิจขึ้องบริีษัท่ฯคงเหุ้ลือ ดีังนี �

23. เงินปันผล
เงินปันผูล   อนุมัติิโดำย    เงินปันผูลจ่าย(พันบาท)  เงินปันผูลจ่ายติ่อหุ้น (บาท)*

เงนิปนัผูลประจำาป ี2562 ท่�ประชื่มุสามญัผููถ้อ่หุ้น                    16,800      0.5
   เม่�อวนัท่� 24 มถินุายน 2563

เงนิปนัผูลประจำาป ี2563 ท่�ประชื่มุสามญัผููถ้อ่หุ้น                    40,320      1.2
   เม่�อวนัท่� 30 เมษัายน 2564 

*  ก่ิอนกิารีเปีลี�ยนแปีลงมล้ค่าที่�ตัรีาไว�ขึ้องหุ้้�นส่ามญั

          (หนว่ย : พันบาท)

            2564 2563
หนังส่อคำ�าประกันระบบสาธารณูปโภค     154,177 129,728

หนังส่อคำ�าประกันเจ้าหน่�การค้า         8,000 6,000

รวม                  162,177 135,728

ข้้อมูลเก่�ยวกับลูกค้ารายใหญ่
ในปีี 2564 และ 2563 บริีษัท่ฯไม่มีรีายไดี�จากิล้กิค�ารีายใดีที่�

มีม้ลค่าเท่่ากิับหุ้รืีอมากิกิว่ารี� อยละ 10 ขึ้องรีายไดี�ขึ้องกิิจกิารี

22. กองทีุ่นส่ำารองเล่�ย์งช่พี
บริีษัท่ฯและพนักิงานบริีษัท่ฯไดี� ร่ีวมกิันจัดีตัั �งกิองท่้นส่ำารีอง

เลี �ยง ชีีพขึ้้ �นตัามพรีะรีาชีบัญญัตัิกิองท่้นส่ำารีองเลี �ยง ชีีพ  

พ.ศ. 2530 โดียบริีษัท่ฯจะจ่ายส่มท่บเขึ้�ากิองท่้นเป็ีนรีายเดืีอน

ในอัตัรีาเท่่ากิับรี� อยละ 3 ขึ้องเงินเดืีอน และพนักิงานจะจ่าย

ส่มท่บเขึ้� ากิองท่้นเป็ีนรีายเดืีอนในอัตัรีาเท่่ากิับรี� อยละ 2 - 15 

ขึ้องเงินเดืีอน กิองท่้นส่ำารีองเลี �ยงชีีพนี �บริีหุ้ารีโดีย บริีษัท่หุ้ลกัิ

ท่รัีพย�จัดีกิารีกิองท่้น ทิ่ส่โกิ�  จำากิัดี และจะจ่ายใหุ้�แก่ิพนักิงาน

เมื�อพนักิงานนั �นออกิจากิงานตัามรีะเบียบว่าดี�วยกิองท่้นขึ้อง 

บริีษัท่ฯ ในรีะหุ้ว่างปีี 2564 บริีษัท่ฯรัีบร้ี� เงินส่มท่บดีงักิล่าวเป็ีน

ค่าใชี�จ่ายจำานวน 0.2 ล�านบาท่
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25. เครื�องมือที่างการเงิน
25.1 วัติถุประสงค์และนโยบายการบริหารความเส่�ยงทางการเงิน
เครืี�องมือท่างกิารีเงินที่�ส่ำาคญัขึ้องบริีษัท่ฯปีรีะกิอบดี�วย เงินส่ดีและรีายกิารีเที่ยบเท่า่เงินส่ดี เงินฝากิธุ์นาคารีที่�มีภารีะคำ �าปีรีะกินั ลก้ิหุ้นี �อื�น 

เจ�าหุ้นี �กิารีค�าและเจ�าหุ้นี �อื�น เงินกิ้� ยืมรีะยะยาวจากิส่ถืาบนักิารีเงิน หุ้นี �ส่นิตัามส่ญัญาเชีา่ และเงินปีรีะกินัผู้ลงานกิารีก่ิอส่รี� าง บริีษัท่ฯมีความ

เส่ี�ยงท่างกิารีเงินที่�เกีิ�ยวขึ้�องกิบัเครืี�องมือท่างกิารีเงินดีงักิลา่ว และมีนโยบายในกิารีบริีหุ้ารีความเส่ี�ยง ดีงันี �

ความเส่�ยงดำ้านเครดำิติ
บริีษัท่ฯมีความเส่ี�ยงดี� านเครีดีิตัที่�เกีิ�ยวเนื�องกิับเงินฝากิกิับธุ์นาคารีและส่ถืาบันกิารีเงิน โดียจำานวนเงินส่้งส่้ดีที่�บริีษัท่ฯอาจตั�อง 

ส่้ญเส่ียจากิกิารีใหุ้�ส่ินเชืี�อคือม้ลค่าตัามบัญชีีที่�แส่ดีงอย้่ในงบแส่ดีงฐานะกิารีเงิน

ความเส่�ยงดำ้านติลาดำ
ค์วามเสี�ยงจำากัอัตราด์อกัเบี�ย
บริีษัท่ฯมีความเส่ี�ยงจากิอัตัรีาดีอกิเบี �ยที่�ส่ำาคัญอันเกีิ�ยวเนื�องกิับเงินกิ้� ยืมรีะยะยาวจากิส่ถืาบันกิารีเงิน ส่ินท่รัีพย�และหุ้นี �ส่ินท่าง 

กิารีเงินส่่วนใหุ้ญ่มีอัตัรีาดีอกิเบี �ยที่�ปีรัีบขึ้้ �นลงตัามอัตัรีาตัลาดี หุ้รืีอมีอัตัรีาดีอกิเบี �ยคงที่�ซ้�งใกิล� เคียงกิับอัตัรีาตัลาดีในปัีจจ้บัน

ณ์ วันที่� 31 ธุ์ันวาคม 2564 และ 2563 ส่ินท่รัีพย�และหุ้นี �ส่ินท่างกิารีเงินที่�ส่ำาคัญส่ามารีถืจัดีตัามปีรีะเภท่อัตัรีาดีอกิเบี �ย และส่ำาหุ้รัีบ

ส่ินท่รัีพย�และหุ้นี �ส่ินท่างกิารีเงินที่�มีอัตัรีาดีอกิเบี �ยคงที่�ส่ามารีถืแยกิตัามวันที่�ครีบกิำาหุ้นดี หุ้รืีอวันที่�มีกิารีกิำาหุ้นดีอัตัรีาดีอกิเบี �ยใหุ้ม ่

(หุ้ากิวันที่�มีกิารีกิำาหุ้นดีอัตัรีาดีอกิเบี �ยใหุ้ม่ถื้งก่ิอน) ไดี�ดีังนี �

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดำและรายการเท่ยบเท่าเงินสดำ

เงินฝึากธนาคารท่�ม่ภาระคำ�าประกัน

ลูกหน่�อ่�น

หน่�สินทางการเงิน

เจ้าหน่�การค้าและเจ้าหน่�อ่�น

เงินประกันผูลงานการก่อสร้าง

31 ธันวาคม 2564

อัติราดำอกเบ่�ยคงท่�

ภายใน 1 ปี

อัติรา
ดำอกเบ่�ยปรับ
ข้ึ�นลงติาม
ราคาติลาดำ

ไม่ม่          
อัติรา

ดำอกเบ่�ย
รวม

อัติรา
ดำอกเบ่�ย
ท่�แท้จริง

(ร้อยละติ่อปี)1-5 ปี

-

3,521

-

3,521

-

-

-

106,377

-

-

106,377

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

307

307

95,044

14,834

109,878

106,377

3,521

307

110,205

95,044

14,834

109,878

0.05-0.35

0.35-0.45

-

-

-

(หนว่ย: พันบาท)
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กัารว์เค์ราะห์์ผลกัระทบของกัารเปลี�ยนแปลงอัตราด์อกัเบี�ย
ผู้ลกิรีะท่บตัอ่กิำาไรีก่ิอนภาษีขึ้องบริีษัท่ฯจากิกิารีเปีลี�ยนแปีลงที่�อาจเกิิดีขึ้้ �นอยา่งส่มเหุ้ตัส้่มผู้ลขึ้องอตััรีาดีอกิเบี �ยขึ้องเงินกิ้� ยืมรีะยะยาวจากิ

ส่ถืาบนักิารีเงินที่�มีอตััรีาดีอกิเบี �ยที่�ปีรัีบขึ้้ �นลงตัามอตััรีาตัลาดี ณ์ วนัที่� 31 ธุ์นัวาคม 2563 โดียหุ้ากิอตััรีาดีอกิเบี �ยเพิ�มขึ้้ �นหุ้รืีอลดีลงรี�อยละ 

2 ตัอ่ปีี บริีษัท่ฯจะมีผู้ลกิรีะท่บตัอ่กิำาไรีก่ิอนภาษีลดีลงหุ้รืีอเพิ�มขึ้้ �นจำานวน 7 ล�านบาท่

กิารีวิเครีาะหุ้�ผู้ลกิรีะท่บขึ้�างตั�นจดัีท่ำาขึ้้ �นโดียใชี�ส่มมติัฐานวา่จำานวนเงินกิ้� ยืมรีะยะยาวจากิส่ถืาบนักิารีเงินที่�มีอตััรีาดีอกิเบี �ยที่�ปีรัีบขึ้้ �นลงตัาม

อตััรีาตัลาดี และตัวัแปีรีอื�นท่ั �งหุ้มดีคงที่�ตัลอดี 1 ปีี และยงัถืือเส่มือนวา่อตััรีาดีอกิเบี �ยที่�ปีรัีบขึ้้ �นลงตัามอตััรีาตัลาดีขึ้องเงินกิ้� ยืมรีะยะยาวจากิ

ส่ถืาบนักิารีเงินดีงักิลา่วไมไ่ดี�มีอตััรีาดีอกิเบี �ยที่�กิำาหุ้นดีไว�แล�ว ดีงันั �น กิารีเปีลี�ยนแปีลงขึ้องอตััรีาดีอกิเบี �ยที่�เกิิดีขึ้้ �นจง้มีผู้ลกิรีะท่บตัอ่ดีอกิเบี �ย

ที่�ตั�องชีำารีะตัลอดี 12 เดืีอนเตัม็ ท่ั �งนี � ขึ้�อมล้นี �ไมใ่ชีก่ิารีคาดีกิารีณ์�หุ้รืีอพยากิรีณ์�ส่ภาวะตัลาดีในอนาคตั และควรีใชี�ดี�วยความรีะมดัีรีะวงั

ความเส่�ยงดำ้านสภาพคล่อง
บริีษัท่ฯมีกิารีตัิดีตัามความเส่ี�ยงจากิกิารีขึ้าดีส่ภาพคลอ่งโดียกิารีใชี� เงินกิ้� ยืมจากิส่ถืาบนักิารีเงินและส่ญัญาเชี่า บริีษัท่ฯไดี�ปีรีะเมินกิารีกิ

รีะจก้ิตัวัขึ้องความเส่ี�ยงที่�เกีิ�ยวขึ้�องกิบักิารีกิ้� ยืมเงินเพื�อนำาไปีชีำารีะหุ้นี �ส่ินเดีิมและไดี�ขึ้�อส่ร้ีปีว่าความเส่ี�ยงดีงักิลา่วอย้่ในรีะดีบัตัำ�า บริีษัท่ฯ

มีความส่ามารีถืในกิารีเขึ้�าถืง้แหุ้ลง่ขึ้องเงินท่น้ที่�หุ้ลากิหุ้ลายอยา่งเพียงพอ

รีายละเอียดีกิารีครีบกิำาหุ้นดีชีำารีะขึ้องหุ้นี �ส่นิท่างกิารีเงินขึ้องบริีษัท่ฯ ณ์ วนัที่� 31 ธุ์นัวาคม 2564 และ 2563 ซ้�งพิจารีณ์าจากิกิรีะแส่เงินส่ดี

ตัามส่ญัญาที่�ยงัไมค่ิดีลดีเป็ีนมล้คา่ปัีจจบ้นั ส่ามารีถืแส่ดีงไดี�ดีงันี �

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดำและรายการเท่ยบเท่าเงินสดำ

เงินฝึากธนาคารท่�ม่ภาระคำ�าประกัน

ลูกหน่�อ่�น

หน่�สินทางการเงิน

เจ้าหน่�การค้าและเจ้าหน่�อ่�น

เงินกู้ย่มระยะยาวจากสถาบันการเงิน

เงินประกันผูลงานการก่อสร้าง

31 ธันวาคม 2563

อัติราดำอกเบ่�ยคงท่�

ภายใน 1 ปี

อัติรา
ดำอกเบ่�ยปรับ
ข้ึ�นลงติาม
ราคาติลาดำ

ไม่ม่          
อัติรา

ดำอกเบ่�ย
รวม

อัติรา
ดำอกเบ่�ย
ท่�แท้จริง

(ร้อยละติ่อปี)1-5 ปี

-

2,372

-

2,372

-

-

-

-

6,892

-

-

6,892

-

332,429

-

332,429

-

-

-

-

-

11,000

-

11,000

-

-

198

198

65,549

-

12,551

78,100

6,892

2,372

198

9,462

65,549

343,429

12,551

421,529

0.15-0.25

0.50

-

-

หุ้มายเหุ้ตั้ 12

-

(หนว่ย: พันบาท)
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เจ้าหน่�การค้าและเจ้าหน่�อ่�น

หน่�สินติามสัญญาเชื่่า

เงินประกันผูลงานการก่อสร้าง

รวม

ณ วันท่� 31 ธันวาคม 2564

ไม่เกิน 1 ปี 1-5 ปี รวม

95,044

2,421

14,834

112,299

-

2,891

-

2,891

95,044

5,312

14,834

115,190

(หนว่ย: พันบาท)

25.2 มูลค่ายุติิธรรมข้องเคร่�องม่อทางการเงิน
เนื�องจากิเครืี�องมือท่างกิารีเงินส่ว่นใหุ้ญ่ขึ้องบริีษัท่ฯจดัีอย้ใ่นปีรีะเภท่รีะยะส่ั �นหุ้รืีอมีอตััรีาดีอกิเบี �ยใกิล�เคียงกิบัอตััรีาดีอกิเบี �ยในตัลาดี บริีษัท่ฯ

จง้ปีรีะมาณ์มล้คา่ยต้ัิธุ์รีรีมขึ้องเครืี�องมือท่างกิารีเงินใกิล�เคียงกิบัมล้คา่ตัามบญัชีีที่�แส่ดีงในงบแส่ดีงฐานะกิารีเงิน

26. การบริหารจัดำการทีุ่น 
วัตัถื้ปีรีะส่งค�ในกิารีบริีหุ้ารีจัดีกิารีท่้นที่�ส่ำาคญัขึ้องบริีษัท่ฯ คือ กิารีจัดีใหุ้� มีซ้�งโครีงส่รี� างท่้นที่�เหุ้มาะส่มเพื�อส่นับส่น้นกิารีดีำาเนินธุ์้รีกิิจ

ขึ้องบริีษัท่ฯและเส่ริีมส่รี� างม้ลค่ากิารีถืือหุ้้�นใหุ้�กิับผู้้� ถืือหุ้้�น รีวมถื้งกิารีปีฏิิบัตัิตัามเงื�อนไขึ้ท่างกิารีเงินตัามที่�กิำาหุ้นดีไว� ในส่ญัญาเงินกิ้�  

โดียบริีษัท่ฯไดี�ปีฏิิบัตัิตัามเงื�อนไขึ้ท่างกิารีเงินดีังกิล่าวตัลอดีรีะยะเวลาที่�รีายงาน

ณ์ วันที่� 31 ธุ์ันวาคม 2564 บริีษัท่ฯมีอัตัรีาส่่วนหุ้นี �ส่ินตั่อท่้นเท่่ากิับ 0.12:1 (2563: 0.35:1)

เจ้าหน่�การค้าและเจ้าหน่�อ่�น

เงินกู้ย่มระยะยาวจากสถาบันการเงิน

หน่�สินติามสัญญาเชื่่า

เงินประกันผูลงานการก่อสร้าง

รวม

ไม่เกิน 1 ปี 1-5 ปี รวม

65,549

340,561

871

12,551

419,532

-

17,919

1,412

-

19,331

65,549

358,480

2,283

12,551

438,863

ณ วันท่� 31 ธันวาคม 2563

(หนว่ย: พันบาท)
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27. เหตุ้การณ์ภาย์หลังรอบระย์ะเวลาราย์งาน 
27.1 เม่�อวันท่� 20 มกราคม 2565 ท่�ประชืุ่มคณะกรรมการข้องบริษััทฯไดำ้ม่มติิอนุมัติิการจัดำสรรหุ้น 
 สามัญเพิ� มทุนข้องบริษััทฯจำานวน 84,000,000 หุ้น มูลค่าท่�ติราไว้หุ้นละ 1 บาท ติามท่�ระบุไว้ใน 
 หนังส่อชื่่�ชื่วน ดัำงต่ิอไปน่� 
 กิ) หุ้้� นส่ามัญจำานวนไม่เกิิน 7,790,000 หุ้้� น เส่นอขึ้ายตั่อผู้้� มีอ้ปีกิารีค้ณ์ขึ้องบริีษัท่ฯโดียมีรีาคาเส่นอขึ้ายเท่่ากิับรีาคา 

      ที่�จะเส่นอขึ้ายตั่อปีรีะชีาชีนท่ั�วไปีหุ้รืีอบ้คคลตัามดี้ลพินิจขึ้องผู้้� จัดีจำาหุ้น่ายในขึ้�อ ค)

 ขึ้)  หุ้้� นส่ามัญจำานวนไม่เกิิน 13,208,500 หุ้้� น เส่นอขึ้ายตั่อพนักิงานขึ้องบริีษัท่ฯ และ/หุ้รืีอบ้คคลที่�มีความส่ัมพันธุ์�ซ้�งเป็ีน 

       กิรีรีมกิารีหุ้รืีอผู้้�บริีหุ้ารีขึ้องบริีษัท่ฯ โดียมีรีาคาเส่นอขึ้ายเท่่ากิับรีาคาที่�จะเส่นอขึ้ายตั่อปีรีะชีาชีนท่ั�วไปีหุ้รืีอบ้คคลตัาม 

         ดีล้พินิจขึ้องผู้้�จดัีจำาหุ้น่าย ในขึ้�อ ค) ท่ั �งนี � จำานวนหุ้้�นที่�เส่นอขึ้ายตั่อพนกัิงานขึ้องบริีษัท่ฯ และ/หุ้รืีอบ้คคลที่�มีความส่มัพนัธุ์�  

          เมื�อรีวมกิบัจำานวนหุ้้�นที่�หุ้้�นเส่นอขึ้ายตั่อผู้้� มีอป้ีกิารีคณ้์ขึ้องบริีษัท่ฯ ในขึ้�อ กิ) จะตั�องมีส่ดัีส่่วนไม่เกิินรี� อยละ 25 ขึ้องจำานวน 

      หุ้้� นส่ามัญเพิ�มท่้นที่�เส่นอขึ้าย 

 ค) หุ้้� นส่ามัญจำานวนไม่ตัำ�ากิว่า 63,001,500 หุ้้� น เส่นอขึ้ายตั่อปีรีะชีาชีนท่ั�วไปีหุ้รืีอบ้คคลตัามดี้ลพินิจขึ้อง ผู้้� จัดีจำาหุ้น่าย 

      เป็ีนครัี �งแรีกิ

27.2 ในชื่่วงวันท่� 2 - 4 และ 7 กุมภาพันธ์ 2565 บริษััทฯไดำ้เสนอข้ายหุ้นสามัญให้แก่ประชื่าชื่นทั�วไปเป็น 
 ครั�งแรก (Initial Public Offering) โดำยเป็นหุ้นสามัญเพิ� มทุนจำานวน 84,000,000 หุ้น มูลค่าท่� 
 ติราไว้หุ้นละ 1 บาท  ในราคาเสนอข้ายหุ้นละ 3.98 บาท คิดำเป็นเงินจำานวน 334.32 ล้านบาท บริษััทฯ 
 ไดำ้รับชื่ำาระค่ าหุ้น เพิ� มทุนดำังกล่ าวแล้วทั�งจำานวนในวันท่�  7 กุมภาพันธ์  2565 และได้ำจดำทะเบ่ยน 
 เปล่�ยนแปลงทุนท่�ออกจำาหน่ายและชื่ำาระแล้วจากจำานวน 336 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 336,000,000  
 หุ้น มูลค่าท่�ติราไว้หุ้นละ 1 บาท) เป็นจำานวน  420 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 420,000,000 หุ้น มูลค่า 
 ท่�ติราไว้หุ้นละ 1 บาท) กับกระทรวงพาณิชื่ย์ในวันเด่ำยวกัน และติลาดำหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ำ 
 รับหุ้นสามัญจำานวน 420,000,000 หุ้น มูลค่าท่�ติราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นหลักทรัพย์จดำทะเบ่ยนและ 
 เริ�มทำาการซั่�อข้ายเม่�อวันท่� 10 กุมภาพันธ์ 2565 
 ท่ั �งนี � ในกิารีเส่นอขึ้ายหุ้้� นส่ามัญเพิ�มท่้นดีังกิล่าว บริีษัท่ฯมีค่าใชี� จ่ายที่�เกีิ�ยวขึ้� องเกิิดีขึ้้ �นเป็ีนจำานวนเงินปีรีะมาณ์ 7.78 

 ล�านบาท่ (ส่้ท่ธิุ์จากิภาษีเงินไดี�จำานวน 7.56 ล�านบาท่) ซ้�งบริีษัท่ฯไดี�บันท่้กิหุ้ักิกิับส่่วนเกิินม้ลค่าหุ้้� นส่ามัญเป็ีนจำานวน  

 250.32 ล�านบาท่ โดียรีายกิารีดีังกิล่าวจะถื้กิบันท่้กิบัญชีีในไตัรีมาส่ที่�หุ้น้�งขึ้องปีี 2565

27.3 เม่�อวันท่� 24 กุมภาพันธ์ 2565 ท่�ประชืุ่มคณะกรรมการบริษััทฯ ครั�งท่� 2/2565 ได้ำม่มติิอนุมัติ ิ
 รายการท่�สำาคัญ ดัำงต่ิอไปน่�
 กิ) กิารีจ่ายเงินปัีนผู้ลจากิผู้ลกิารีดีำาเนินงานปีรีะจำาปีี 2564 ในอตััรีาหุ้้�นละ 0.40 บาท่ รีวมเป็ีนเงินปัีนผู้ลท่ั �งส่ิ �น 168 ล�าน 

       บาท่ โดียกิำาหุ้นดีจ่ายเป็ีนหุ้้�นปัีนผู้ลในอตััรีา 5 หุ้้�นเดิีม ตั่อ 1 หุ้้�นปัีนผู้ล หุ้รืีอคิดีเป็ีนอตััรีาเงินปัีนผู้ล 0.20 บาท่ตั่อหุ้้�น รีวม 

      เป็ีนจำานวนเงิน 84 ล�านบาท่ และกิำาหุ้นดีจ่ายเป็ีนเงินส่ดีใน อตััรีาหุ้้�นละ 0.20 บาท่ตั่อหุ้้�น รีวมเป็ีนจำานวนเงิน 84 ล�านบาท่  

 ขึ้) กิารีเพิ�มท่้นจดีท่ะเบียนขึ้องบริีษัท่ฯจากิเดีิม 420 ล� านบาท่ (หุ้้� นส่ามัญ 420,000,000 หุ้้� น ม้ลค่าหุ้้� นละ1บาท่)  

    เป็ีนท่้นจดีท่ะเบียนใหุ้ม่ 504 ล�านบาท่ (หุ้้� นส่ามัญ 504,000,000 หุ้้� น ม้ลค่าหุ้้� นละ 1 บาท่) โดียกิารีออกิหุ้้� นส่ามัญ 

     ใหุ้ม่จำานวน 84,000,000 หุ้้� น ม้ลค่าหุ้้� นละ 1 บาท่ เพื�อรีองรัีบกิารีจ่ายหุ้้�นปัีนผู้ลดีังกิล่าว 

        ท่ั �งนี � มตัิดีังกิล่าวจะนำาเส่นอตั่อที่�ปีรีะชี้มส่ามัญผู้้� ถืือหุ้้� นขึ้องบริีษัท่ฯปีรีะจำาปีี 2565 เพื�อพิจารีณ์าอน้มัตัิตั่อไปี

28. การอนุมัต้ิงบการเงิน
 งบกิารีเงินนี �ไดี� รัีบอน้มัตัิใหุ้�ออกิโดียคณ์ะกิรีรีมกิารีบริีษัท่ฯ เมื�อวันที่� 24 กิ้มภาพันธุ์� 2565
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 บริีษัท่ฯ ไดี� ส่อบท่านขึ้� อม้ลในแบบแส่ดีงรีายกิารีปีรีะจำาปีีฉบับนี �แล� วดี� วยความรีะมัดีรีะวัง บริีษัท่ฯ ขึ้อรัีบรีองว่าขึ้� อม้ล 

ดีังกิล่าวถื้กิตั�องครีบถื� วน ไม่เป็ีนเท่็จ ไม่ท่ำาใหุ้�ผู้้� อื�นส่ำาคัญผิู้ดีหุ้รืีอไม่ขึ้าดีขึ้�อม้ลที่�ควรีตั�องแจ� งในส่ารีะส่ำาคัญ  นอกิจากินี � บริีษัท่ฯ 

ขึ้อรัีบรีองว่า 

 (1) งบกิารีเงินและขึ้�อม้ลท่างกิารีเงินที่�ส่ร้ีปีมาในแบบแส่ดีงรีายกิารีปีรีะจำาปีีไดี�แส่ดีงขึ้�อม้ลอย่างถื้กิตั�องครีบถื� วนใน

ส่ารีะส่ำาคัญเกีิ�ยวกิับฐานะกิารีเงิน ผู้ลกิารีดีำาเนินงาน และกิรีะแส่เงินส่ดีขึ้องบริีษัท่ฯ แล�ว

 (2) บริีษัท่ฯ ไดี�จัดีใหุ้� มีรีะบบกิารีเปิีดีเผู้ยขึ้�อม้ลที่�ดีี เพื�อใหุ้�แน่ใจว่าบริีษัท่ฯ ไดี� เปิีดีเผู้ยขึ้�อม้ลในส่่วนที่�เป็ีนส่ารีะส่ำาคัญ

ท่ั �งขึ้องบริีษัท่ฯ อย่างถื้กิตั�องครีบถื� วนแล�ว รีวมท่ั �งควบค้มดี้แลใหุ้� มีกิารีปีฏิิบัตัิตัามรีะบบดีังกิล่าว

 (3) บริีษัท่ฯ ไดี�จัดีใหุ้� มีรีะบบกิารีควบค้มภายในที่�ดีีและควบค้มดี้แลใหุ้� มีกิารีปีฏิิบัตัิตัามรีะบบดีังกิล่าว และบริีษัท่ฯ 

ไดี� แจ� งขึ้� อม้ลกิารีปีรีะเมินรีะบบกิารีควบค้มภายใน ณ์ วันที่� 24 กิ้มภาพันธุ์�  2565 ตั่อผู้้� ส่อบบัญชีีและกิรีรีมกิารีตัรีวจส่อบขึ้อง 

บริีษัท่ฯ แล�ว ซ้�งครีอบคลม้ถื้งขึ้�อบกิพร่ีองและกิารีเปีลี�ยนแปีลงที่�ส่ำาคญัขึ้องรีะบบกิารีควบค้มภายใน รีวมท่ั �งกิารีกิรีะท่ำาที่�มิชีอบที่�อาจมี 

ผู้ลกิรีะท่บตั่อกิารีจัดีท่ำารีายงานท่างกิารีเงินขึ้องบริีษัท่ฯ 

 ในกิารีนี � เพื�อเป็ีนหุ้ลกัิฐานว่าเอกิส่ารีท่ั �งหุ้มดีเป็ีนเอกิส่ารีชี้ดีเดีียวกิันกิับที่�บริีษัท่ฯ ไดี� รัีบรีองความถื้กิตั�องแล�ว บริีษัท่ฯ ไดี�

มอบหุ้มายใหุ้�  นายฉันท่วิท่ย� โอฬารีรัีตันชีัย เป็ีนผู้้� ลงลายมือชืี�อกิำากิับเอกิส่ารีนี �ไว�ท่้กิหุ้น� าดี� วย หุ้ากิเอกิส่ารีใดีไม่มีลายมือชืี�อขึ้อง 

นายฉันท่วิท่ย� โอฬารีรัีตันชีัย กิำากิับไว�  บริีษัท่ฯ จะถืือว่าไม่ใชี่ขึ้�อม้ลที่�บริีษัท่ฯ ไดี� รัีบรีองความถื้กิตั�องขึ้องขึ้�อม้ลแล�วดีังกิล่าวขึ้� างตั�น

ชืี�อ – ส่กิ้ล            ตัำาแหุ้น่ง                  ลายมือชืี�อ

1. นายปีรีะส่พศักิดีิ� ศิริีโส่ภณ์า          ปีรีะธุ์านเจ� าหุ้น�าที่�บริีหุ้ารี              …….….………………….….…………….      
                            

2. นายส่้ท่ธิุ์ชีัย พ้นลาภท่วี           กิรีรีมกิารีผู้้� จัดีกิารี / กิรีรีมกิารี      …….….………………….….…………….                          

ผู้้� รัีบมอบอำานาจ                

ชืี�อ – ส่กิ้ล              ตัำาแหุ้น่ง                 ลายมือชืี�อ

นายฉันท่วิท่ย� โอฬารีรัีตันชีัย      ผู้้� ชี่วยกิรีรีมกิารีผู้้� จัดีกิารี            

      ส่ายงานกิารีเงินและบริีหุ้ารีท่ั�วไปี     …….….………………….….…………….                         
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และเลขานกุารของบริษัทัี่ฯ
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และจรยิ์ธุรรมที่างธุุรกจิ
ขึ้อ้มูลุ่เอกสิารแนบ	4	นโยบายแลุ่ะแนวป้ฏิิบตัั้กิารกำากับดูแลุ่กจิำการแลุ่ะจำรยิธรรมที่าง

ธร่กจิำ	บริษีทัี่ฯ	ได้ที่ำาการเป้ดิเผ่ยไวใ้นเว็บไซื้ตั้ข์ึ้องบรษัิีที่ฯ	www.peaceandliving.co.th
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รายงานคณะกรรมการติรวจสอบ

เรีียน      ท่่านผู้้� ถืือหุ้้� น

 คณ์ะกิรีรีมกิารีตัรีวจส่อบขึ้องบริีษัท่ พีซแอนดี�ลีฟวิ�ง จำากิัดี (มหุ้าชีน) ไดี� รัีบกิารีแตั่งตัั �งตัามมติัคณ์ะกิรีรีมกิารีบริีษัท่ ปีรีะกิอบ

ดี�วยกิรีรีมกิารีอิส่รีะผู้้�ท่รีงค้ณ์ว้ฒิ มีความร้ี� และปีรีะส่บกิารีณ์�เพียงพอในกิารีท่ำาหุ้น�าที่�ส่อบท่านความน่าเชืี�อถืือขึ้องงบกิารีเงิน จำานวน 

3 ท่่าน ปีรีะกิอบดี�วย นายปัีญญา จรีรียาร่้ีงโรีจน� เป็ีนปีรีะธุ์านกิรีรีมกิารีตัรีวจส่อบ นายพิส่ิฐ ปัีญจค้ณ์าภรีณ์� และ นายวิฑ์้รี งามบ้ญ

อนันตั� เป็ีนกิรีรีมกิารีตัรีวจส่อบ

 คณ์ะกิรีรีมกิารีตัรีวจส่อบท่้กิท่่าน ไม่ไดี�ดีำารีงตัำาแหุ้น่งเจ� าหุ้น� าที่�บริีหุ้ารีหุ้รืีอพนักิงานขึ้องบริีษัท่และมีค้ณ์ส่มบัตัิครีบถื� วน

เป็ีนไปีตัามขึ้�อกิำาหุ้นดีขึ้องตัลาดีหุ้ลกัิท่รัีพย�แหุ้่งปีรีะเท่ศไท่ยและส่ำานักิงานคณ์ะกิรีรีมกิารีกิำากิับหุ้ลกัิท่รัีพย�และตัลาดีหุ้ลกัิท่รัีพย� ซ้�ง

ไดี� รัีบมอบหุ้มายภารีกิิจใหุ้�ท่ำากิารีกิำากิับดี้แลและส่อบท่านขึ้�อม้ลตั่างๆ ขึ้องบริีษัท่ที่�เกีิ�ยวขึ้�องกิับกิารีรีายงานและกิารีเปิีดีเผู้ยขึ้�อม้ล

ท่างกิารีเงิน รีะบบกิารีควบค้มภายใน กิารีปีฏิิบัตัิตัามกิฎรีะเบียบขึ้องหุ้น่วยงานที่�ควบค้มดี้แลที่�เกีิ�ยวขึ้�อง และรีวมถื้งกิารีส่่งเส่ริีม

ใหุ้�บริีษัท่มีกิารีกิำากิับดี้แลกิิจกิารีที่�เหุ้มาะส่มตัามหุ้ลกัิธุ์รีรีมาภิบาลที่�ดีี

 ในปีี 2564 คณ์ะกิรีรีมกิารีตัรีวจส่อบไดี�จัดีใหุ้� มีกิารีปีรีะชี้มรีวม 4 ครัี �ง โดียท่ำากิารีปีรีะชี้มร่ีวมกิับผู้้� ส่อบบัญชีีรัีบอน้ญาตั ผู้้�

ตัรีวจส่อบภายในขึ้องบริีษัท่ และผู้้�บริีหุ้ารีส่้งส่้ดีดี�านกิารีบัญชีีและกิารีเงิน เพื�อพิจารีณ์าส่อบท่านขึ้�อม้ลจากิงบกิารีเงิน รีายกิารีที่�

เกีิ�ยวโยงกิันขึ้องบริีษัท่ รัีบฟังคำาชีี �แจงและใหุ้�ขึ้�อเส่นอแนะที่�เป็ีนปีรีะโยชีน�ตั่อความถื้กิตั�อง ความครีบถื�วน และเชืี�อถืือไดี�ขึ้องรีายงาน

ท่างกิารีเงิน รีวมถื้งกิารีปีรัีบปีร้ีงปีรีะส่ิท่ธิุ์ภาพขึ้องกิารีควบค้มภายในองค�กิรี ซ้�งผู้ลจากิกิารีปีรีะชี้มในแตั่ละครัี �ง จะนำาส่ร้ีปีปีรีะเดี็นที่�

ส่ำาคัญเส่นอตั่อคณ์ะกิรีรีมกิารีบริีษัท่ เพื�อรัีบท่รีาบและดีำาเนินกิารีปีรัีบปีร้ีง ท่ั �งนี �กิารีดีำาเนินกิารีขึ้องคณ์ะกิรีรีมกิารีตัรีวจส่อบมีส่ารีะ

ส่ำาคัญในปีีที่�ผู้่านมา ส่ร้ีปีไดี�ดีังนี �

 1. ส่อบท่านรีายงานท่างกิารีเงินในปีี 2564 : คณ์ะกิรีรีมกิารีตัรีวจส่อบพิจารีณ์างบกิารีเงินรีายไตัรีมาส่และปีรีะจำาปีีขึ้อง

บริีษัท่ พีซแอนดี�ลีฟวิ�ง จำากิัดี (มหุ้าชีน) ซ้�งผู้่านกิารีส่อบท่านและตัรีวจส่อบจากิผู้้� ส่อบบัญชีีรัีบอน้ญาตัแล�วว่าไดี� มีกิารีจัดีท่ำาขึ้้ �นตัาม

มาตัรีฐานกิารีบญัชีีที่�รัีบรีองท่ั�วไปี และมีกิารีเปิีดีเผู้ยขึ้�อมล้ในงบกิารีเงินดี�วยความถื้กิตั�อง ครีบถื�วน และเชืี�อถืือไดี�รีวมท่ั �งไดี� มีกิารีเชิีญ

ผู้้� ส่อบบัญชีีรัีบอน้ญาตัเขึ้� าร่ีวมปีรีะชี้มท่้กิครัี �งที่�มีวารีะกิารีพิจารีณ์ารัีบรีองงบกิารีเงิน เพื�อปีร้ีกิษาหุ้ารืีอถื้งปีรีะเดี็นที่�พบรีะหุ้ว่างกิารี

ตัรีวจส่อบ ความเป็ีนอิส่รีะขึ้องผู้้� ส่อบบัญชีีรัีบอน้ญาตั ความเพียงพอในกิารีเปิีดีเผู้ยขึ้�อม้ลที่�เป็ีนปีรีะโยชีน�กิับผู้้� ใชี� งบกิารีเงิน และขึ้�อ

เส่นอแนะขึ้องผู้้�ส่อบบญัชีีรัีบอน้ญาตัในกิารีจัดีท่ำางบกิารีเงิน ก่ิอนที่�คณ์ะกิรีรีมกิารีตัรีวจส่อบจะใหุ้�ความเห็ุ้นชีอบตั่องบกิารีเงิน และ

นำาเส่นอตั่อคณ์ะกิรีรีมกิารีบริีษัท่เพื�อพิจารีณ์าอน้มัตัิ

 2. ส่อบท่านความเพียงพอขึ้องรีะบบกิารีควบค้มภายในและกิารีตัรีวจส่อบรีะบบกิารีควบค้มภายใน : คณ์ะกิรีรีมกิารีตัรีวจ

ส่อบไดี� พิจารีณ์าส่อบท่านใหุ้�บริีษัท่มีรีะบบกิารีควบค้มภายในที่�ดีีและมีปีรีะส่ิท่ธิุ์ภาพ และพิจารีณ์าใหุ้�บริีษัท่มีกิารีตัรีวจส่อบรีะบบ

กิารีควบค้มภายใน โดียไดี�หุ้ารืีอกิับผู้้� ตัรีวจส่อบภายในอิส่รีะ ในกิารีวางแผู้นและอน้มัตัิแผู้นกิารีตัรีวจส่อบปีรีะจำาปีี รีวมถื้งความ

เพียงพอ ความเหุ้มาะส่มขึ้องบ้คลากิรีและความเป็ีนอิส่รีะในกิารีปีฏิิบัตัิงานตัรีวจส่อบภายใน และมีกิารีตัิดีตัามผู้ลกิารีปีฏิิบัตัิงาน

และกิารีดีำาเนินกิารีแกิ� ไขึ้ตัามรีายงานผู้ลกิารีตัรีวจส่อบในปีรีะเด็ีนที่�มีนัยส่ำาคญัอย่างตั่อเนื�อง ซ้�งจะนำาไปีส่้่รีะบบกิารีควบค้มภายใน

ที่�ดีี กิารีบริีหุ้ารีความเส่ี�ยงที่�มีปีรีะส่ิท่ธิุ์ภาพและกิารีกิำากิับดี้แลกิิจกิารีที่�ดีี

 3.ส่อบท่านกิารีบริีหุ้ารีความเส่ี�ยง: ในปีี 2564 คณ์ะกิรีรีมกิารีตัรีวจส่อบไดี�ส่อบท่านกิารีบริีหุ้ารีความเส่ี�ยงในดี�านตั่างๆ 

ขึ้ององค�กิรีโดียรีวมและไดี� พิจารีณ์าและนำาเส่นอปัีจจัยเส่ี�ยงที่�มีผู้ลกิรีะท่บตั่อกิารีดีำาเนินงานที่�มีนัยส่ำาคัญตั่อคณ์ะกิรีรีมกิารีบริีษัท่

 4. พิจารีณ์าคัดีเลือกิและเส่นอแตั่งตัั �งผู้้� ส่อบบัญชีีรัีบอน้ญาตั: คณ์ะกิรีรีมกิารีตัรีวจส่อบไดี� พิจารีณ์าคัดีเลือกิ เส่นอแตั่ง

ตัั �ง และเส่นอค่าตัอบแท่นผู้้� ส่อบบัญชีี ปีรีะจำาปีี 2564 โดียคำาน้งถื้งค้ณ์ส่มบัตัิ ความเป็ีนอิส่รีะ ผู้ลกิารีปีฏิิบัตัิงานและค่าตัอบแท่นที่�

เหุ้มาะส่มขึ้องผู้้� ส่อบบัญชีีและนำาเส่นอตั่อคณ์ะกิรีรีมกิารีบริีษัท่ก่ิอนนำาเส่นอตั่อที่�ปีรีะชี้มผู้้� ถืือหุ้้� น

 5. ส่อบท่านและใหุ้�ความเหุ้็นตั่อรีายกิารีที่�เกีิ�ยวโยงกิัน: คณ์ะกิรีรีมกิารีตัรีวจส่อบไดี�พิจารีณ์าและส่อบท่านกิารีท่ำารีายกิารี

ที่�เกีิ�ยวโยงกิันหุ้รืีอรีายกิารีที่�อาจมีความขึ้ัดีแย�งท่างผู้ลปีรีะโยชีน� โดียพิจารีณ์าภายใตั�ความจำาเป็ีน ความส่มเหุ้ตั้ส่มผู้ล ความโปีร่ีงใส่ 

กิารีเปิีดีเผู้ยขึ้�อมล้รีวมถื้งขึ้�อกิำาหุ้นดีตั่างๆ ตัามที่�ไดี� รัีบขึ้�อมล้จากิบริีษัท่ ก่ิอนนำาเส่นอตั่อคณ์ะกิรีรีมกิารีบริีษัท่เพื�ออนม้ตััิกิารีท่ำารีายกิารี

ดีังกิล่าว

 6. พิจารีณ์ารัีบท่รีาบกิฎบัตัรีคณ์ะกิรีรีมกิารีตัรีวจส่อบ กิฎบัตัรีหุ้น่วยงานตัรีวจส่อบภายใน นโยบายบริีหุ้ารีความเส่ี�ยง 
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ไดี� พิจารีณ์ารัีบท่รีาบกิฎบตััรีคณ์ะกิรีรีมกิารีตัรีวจส่อบ โดียกิฎบตััรีคณ์ะกิรีรีมกิารีตัรีวจส่อบที่�จดัีท่ำาขึ้้ �นมีเนื �อหุ้าส่อดีคล�องกิับแนวท่าง

กิารีปีฏิิบัตัิงานที่�ดีี เพื�อใชี� เป็ีนกิรีอบอ�างอิงและเป็ีนแนวท่างกิารีปีฏิิบัตัิงานตัรีวจส่อบภายในตั่อไปี

 7. พิจารีณ์าโอกิาส่ในกิารีเกิิดีท่้จริีตั : ในปีี 2564 คณ์ะกิรีรีมกิารีตัรีวจส่อบไดี� พิจารีณ์าโอกิาส่ที่�จะเกิิดีกิารีท่้จริีตัภายใน

บริีษัท่อย้่ในรีะดีับตัำ�า เนื�องจากิบริีษัท่ไดี�ดีำาเนินกิารีตัามรีะบบกิารีควบค้มภายในอย่างมีปีรีะส่ิท่ธิุ์ภาพ และไม่พบขึ้�อรี� องเรีียนท่ั �ง

ภายในและภายนอกิขึ้ององค�กิรี

         (นายปัีญญา จรีรียาร่้ีงโรีจน�)        

         ปีรีะธุ์านกิรีรีมกิารีตัรีวจส่อบ
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