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สารจากประธานกรรมการบร�ษัท

         ป 2564 ทั่วโลกยังคงอยูในสภาวะการระบาดของโรคโคว�ด-19

แมวาจะเร�่มคลี่คลายลงบางแลว แตก็ยังอยูบนความไมแนนอน รวมทั้ง

การถดถอยทางเศรษฐกิจและความยากลำบากในการฟ��นตัว อยางไร

ก็ตามตลอด 2 ปที่ผานมา บร�ทาเนีย ยังคงสามารถเติบโตไดตามแผน

ธุรกิจและมีสุขภาพทางการเง�นที่แข็งแรง ซึ่งเปนการพ�สูจนตัวเองวา

เราเปนองคกรที่แข็งแกรงและมีความยืดหยุน พรอมที่จะเผชิญกับการ

เปลี่ยนแปลงทุกรูปแบบ จากการเตร�ยมพรอมลวงหนาและเนนการ

เจร�ญเติบโตอยางย่ังยืนเสมอมา และเรายังคงจะมุงเนนในแนวทางธุรกิจ

เชนนี้ตอไป

          สถานการณ ตลอด 2 ป ท ี ่ผ านมา ส งผลกระทบต อภาค

อสังหาร�มทรัพยไดรับผลกระทบคอนขางมาก ไมวาจะเปนดานกำลังซ้ือ

ความเช่ือม่ันในการตัดสินใจซ้ือ รวมท้ังสถานการณการแขงขันในตลาด

บร�ทาเนียไดศึกษาแนวทางในการปรับตัวเขาหาผูบร�โภค เพ�่อสราง

แนวทางการตลาดและรูปแบบโครงการใหมๆ ใหการเขาถึงและตอบโจทย

ผูบร�โภคในสถานการณปจจ�บัน และสรางความแตกตางในการแขงขัน

โดยใชจ�ดแข็งที่หลากหลายทั้งความเชี่ยวชาญการพัฒนาโครงการ

โดยยึดความตองการของผูอาศัยเปนศูนยกลางในการศึกษาและว�เคราะห

เพ�่อออกแบบบานและการใหบร�การที่ตอบโจทยความตองการภายใต

แนวคิด Human Centric และนโยบายใหบร�การหลังการขายแก

ลูกคาตลอดชวงอายุของการพักอาศัยหร�อ Long-Life Living

After Sale Service โดยนำเทคโนโลยีเขามาใหบร�การ ตลอดจน

ความเช ี ่ยวชาญการบร�หารต นทุน รวมถึงการสนับสนุนจาก

บร�ษัท ออร�จิ�น พร็อพเพอรต้ี จำกัด (มหาชน) หร�อ ORI ซ่ึงเปนบร�ษัทแม

สงผลใหบร�ทาเนียยังคงสรางการเติบโตของยอดขาย และความมั่นคง

ของการรับรูรายไดในอนาคตไดอยางตอเนื่อง

         ป 2564 นี้ ยังถือเปนปที่นายินดีอยางยิ�ง สำหรับ บร�ทาเนีย แมวา

จะเปนบร�ษัทที่เร�่มธุรกิจไดเพ�ยง 4 ป แตสามารถสรางการเติบโตของ

รายไดอยางกาวกระโดด และไดรับความยอมรับจากผูบร�โภคอยางมาก

จนสามารถเขาสูการเปนบร�ษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

ไดสำเร็จซึ่งจะสงเสร�มให บร�ทาเนีย สามารถที่จะเติบโตอยางมั่นคง และ

เปนที่ยอมรับมากยิ�งข�้น

          สำหรับป 2565 บร�ทาเนีย ไดมีแผนยุทธศาสตรจะมุงดำเนินธุรกิจ

ภายใตคอนเซปต ‘Growth Together’ ท้ังการขยายตลาดสูทำเลใหมๆ

ที่มีศักยภาพ โดยเฉพาะในจังหวัดภูมิภาคทั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคตะวันออกและภาคกลางที่มีศักยภาพเติบโตสูง การรวมทุนกับ

พันธมิตร (JV) การปรับตัวสูดิจิทัล แพลตฟอรม การพัฒนาระบบนิเวศน

(Eco System) การใหคำแนะนำและสนับสนุน (Coaching & Support)

เพ�อ่สงเสร�มและพัฒนาศักยภาพใหกับทุกภาคสวน ท้ังลูกคา พันธมิตร

พารทเนอรและพนักงานของบร�ษัทฯ สงตอองคความรูท่ีจะเพ�ม่ศักยภาพ

และปรับตัวรับยุค Next Normal เพ�่อรวมมือกับทุกภาคสวนเติบโต

อยางมั่นคง

          สุดทายนี้ผมเชื ่อวาการวางแผนและการเตร�ยมพรอม อยาง

มีระบบและมีสติ จะชวยใหทุกคนและทุกธุรกิจ สามารถขามผาน

สถานการณปจจ�บันและพรอมรับมือกับการเปลี่ยนตางๆ ที่จะเกิดข�้น

ในอนาคต อยางไรก็ตามความชวยเหลือเอื้อเฟ��อจากบุคคลรอบขาง

ก็เปนสิ �งสำคัญ เชนเดียวกับบร�ทาเนียที ่ ไดรับการสนับสนุนจาก

บรรดาผูมีสวนเกี่ยวของเสมอมาทั้งคณะกรรมการบร�ษัท ผูบร�หาร

พนักงานทุกทาน ตลอดจนลูกคาสถาบันการเง�น พันธมิตร คูคา 

และผูถือหุนผมจึงตองขอขอบพระคุณทุกทานเปนอยางสูง

นายเมธา จันทรแจมจรัส
ประธานกรรมการบร�ษัท
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สารจากประธานเจาหนาที่บร�หาร

         ป 2564 เปนปที่เราอยูกับสถานการณ COVID-19 มาเปนปที่ 2

ทุกภาคสวนมีภูมิคุมกันและข�ดความสามารถในการปรับตัวสูงข�้น ซึ่ง

นาจะสงผลตอความมั่นใจในการกลับมาดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

ในระยะยาวตามปกติมากข�้น บร�ทาเนีย และผูพัฒนาอสังหาร�มทรัพย

รายอื่นๆ เอง ก็ยังปรับตัวไดอยางแข็งแกรง ทั้งนี้การที่บร�ทาเนียสราง

วัฒนธรรมองคกร ใหเปนองคกรท่ีมีการเปล่ียนแปลงและกาวไปขางหนา

อยูเสมอ ไมเพ�ยงแตการรองรับกับเหตุการณเฉพาะหนา แตยังมุงเนนที่

จะองคกรที่เติบโตอยางมั่นคงและยังยืน โดยมีการวางแผนการเติบโต

และการปองกันความเสี่ยงจากความไมแนนอนและการเปลี ่ยนแปลง

จากปจจัยตางๆ ทั้งภายในและภายนอกซึ่งถือเปน Key Success ที่ทำ

ใหเรากาวผานอุปสรรคและเติบโตไดอยางนาพอใจ ภาพรวมยอดขาย 

(Presales) โครงการที่อยูอาศัยของบร�ษัทตลอดทั้งป 2564 อยูที่

ประมาณ 8,371 ลานบาท สูงกวาเปาหมายทั้งปที่วางไวที่ 8,000

ลานบาท เติบโตจากป 2563 ถึงราว 32% และยังเปน New High 

ใหม ของบร�ษ ัท ซ ึ ่งในป  2564 นี ้  ได มีการเป ดตัวโครงการใหม 

9 โครงการมูลคา 7,750 ลานบาท ดานรายไดบร�ษัทมีรายไดรวม 

3,816 ลานบาท และมีกำไรสุทธิ 602 ลานบาท เติบโตจากป 2563 

ถึงราว 63% และ 73% ตามลำดับ ป 2564 นับเปนปที่ ไมงายสำหรับ

ธุรกิจอสังหาร�มทรัพย Key Success ของเราจึงยังคงเปนเร� ่อง

ความเขาใจใน Customer Insight 

และความสามารถในการปรับตัวใหเขากับทุกสถานการณ เราสราง

ลูกเลนใหมๆ ในการเขาถึงและตอบโจทยผูบร�โภคที ่ยังคงมองหา

ที่อยูอาศัยใหม เชน การเพ�่มชองทางใหลูกคาสามารถเขาถึงแบรนด

ไดงายยิ�งข�้น รวมถึงสรางประสบการณใหกับลูกคาผานแพลตฟอรม

ท่ีครบครันท้ัง “ออฟไลน” และ “ออนไลน” เพ�อ่อำนวยความสะดวกในการ

เยี่ยมชมโครงการ การจอง และซื้อที่อยูอาศัย สงผลใหทั้งโครงการ

พรอมอยูและโครงการเปดตัวใหมยังตอบสนองดีมานด ไดอยางดี 

จนทำยอดขายทั้งปไดสูงกวาเปาหมาย

         ความภาคภูมิใจท่ีสุดในป 2564 น้ี คือการท่ีบร�ษัท บร�ทาเนีย เขาสู

การเปนบร�ษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดสำเร็จ ซึ่งนับจาก

เร�่มเปดโครงการแรกในเดือนพฤศจิกายนป 2560 แมเปนผูเลนรายใหม

เขามาในตลาดไดเพ�ยง 4 ป แตสรางรายไดและกำไรมาตอเนื่องในธุรกิจ

อสังหาฯแนวราบ สามารถสรางขยายโครงการใหมและปดยอดขายมา

ไดตอเน่ืองสรางการรับรูแบรนด (Brand Awareness) ในตลาดแนวราบ

ไดเปนอยางดีโครงการบานจัดสรรภายใตบร�ษัท บร�ทาเนีย จำกัด (มหาชน) 

ก็สามารถสรางยอดขายระดับ All Time High ไดตอเนื ่องทุกป 

ตามแผนเติบโตของบร�ษัท สะทอนไดจากตัวเลขรายไดและกำไรสุทธิ

ในแตละป โดยมีอัตราการเติบโตของรายไดรวมเฉล่ียสะสมตอป (CAGR) 

ในป 2561 – 2564 อยูที่ 94.89% ตอป

          ทั้งนี้ บร�ทาเนีย ไดเปดตัวโครงการแนวราบอยางตอเนื่องในปที่

ผานมาอาทิ ไบรตัน (Brighton) เจาะตลาดตอบโจทยคนรุนใหม หร�อ

กลุมลูกคาวัยเร�่มทำงาน (First Jobber) ที่มีความทันสมัยและเขาใจ

เทคโนโลยี บร�ทาเนีย (Britania) เจาะตลาดกลุมครอบครัวเร�่มตน 

ที่มองหาความสะดวกสบายในการใชชีว�ต และตองการพ�้นที่สำหรับ

ทำกิจกรรมท่ีตนเองช่ืนชอบ และ แกรนด บร�ทาเนีย (Grand Britania) 

ตอบโจทยครอบครัวขนาดกลางที่มองหาสิ�งตางๆ ที่ชวยเติมความ

สมบูรณแบบของชีว�ตมองอนาคต ตองการความสงบเพ�อ่การพักผอน

กับครอบครัว

         ขณะท่ีป 2565 บร�ทาเนีย เปดแผนการเติบโตโดยจะมุงดำเนินธุรกิจ

ภายใตคอนเซปต ‘Growth Together’ ท้ังการขยายตลาดสูทำเลใหมๆ

ท่ีมีศักยภาพ โดยเฉพาะในจังหวัดภูมิภาคท้ังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคตะวันออกและภาคกลางที่มีศักยภาพเติบโตสูง การรวมทุนกับ

พันธมิตร (JV) การปรับตัวสูดิจิทัล แพลตฟอรม การพัฒนาระบบ

นิเวศน (Eco System) การใหคำแนะนำและสนับสนุน (Coaching &

Support) เพ�อ่สงเสร�มและพัฒนาศักยภาพใหกับทุกภาคสวน ท้ังลูกคา

พันธมิตร พารทเนอรและพนักงานของบร�ษัทฯ สงตอองคความรูที่จะ

เพ� ่มศักยภาพและปรับตัวรับยุค Next Normal เพ� ่อรวมมือกับ

ทุกภาคสวนเติบโตอยางม่ันคง รวมถึงการรวมมือกับพันธมิตรตอกย้ำ



นางศุภลักษณ จันทรพ�ทักษ
ประธานเจาหนาที่บร�หาร
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สารจากประธานเจาหนาที่บร�หาร

‘ผูนำดานเทคโนโลยีเพ�่อการอยูอาศัย’ โดยใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมเขามาปรับใชเพ�่อเพ�่มความสะดวกสบายในการใชชีว�ต โดยการนำพลังงาน

ทางเลือกเขามาใชเพ�่มเติม นอกจากนี้ บร�ษัทฯ มีนโยบายการบร�การหลังการขายแกลูกบานตลอดชวงอายุการพักอาศัย (Long-Life Living 

After Sale Service) ครอบคลุมทั้งภายในและหลังระยะเวลาประกัน ทั้งนี้ บร�ษัทฯ ไดวางแผนลวงหนาเพ�่อรับมือกับตนทุนที่เพ�่มข�้นเชน การ

เจรจาล็อคราคาวัสดุกอสรางกับพันธมิตร, เพ�่มประสิทธิภาพบร�หารคาใชจายในการขายและบร�หาร เปนตน เพ�่อลดผลกระทบจากการปรับ

ราคาที่อยูอาศัย

         บร�ทาเนีย ขอรวมเปนกำลังใจใหกับทุกคนสำหรับการกาวผานปญหาและอุปสรรคตางๆ ไปดวยกัน และขอขอบพระคุณเปนอยางสูงสำหรับ

การสนับสนุนที่ดีจากบรรดาผูมีสวนรวมทุกทาน ไมวาจะเปนลูกคา พันธมิตร คูคา คณะกรรมการ ผูบร�หารและพนักงานทุกทาน ทั้งนี้บร�ษัท

สัญญาวาจะมุงมั่นปฏิบัติติตามหลักธรรมมาภิบาล เพ�่อเปนประโยชนแกผูมีสวนไดสวนเสีย และสังคมโดยรวมตามตอไป 



          จากความมุงมั่นที่บร�ษัทฯ ใหความสำคัญตอการผลิตภัณฑที่ตรงตอความตองการของลูกคาทำใหในป 2564 บร�ษัทฯ ไดรับรางวัลตางๆ ดังนี้

1. รางวัล Best Housing Development (Bangkok) จากงาน “Property Guru Thailand Property

Awards 2021”

บร�ษัท บร�ทาเนีย จำกัด (มหาชน) ควารางวัลชนะเลิศ ในสาขา Best Housing Development (Bangkok)

จากโครงการ แกรนด บร�ทาเนีย วงแหวน – รามอินทรา เขารับรางวัล ในงาน พร็อพเพอรตี้กูรู ไทยแลนด

พร็อพเพอรตี้ อวอรดส ประจำป 2564 (PropertyGuru Thailand Property Awards 2021) ณ โรงแรม

ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก อะ ลักซชูร� คอลเล็คชั ่น โฮเทล นับเปนการตอกย้ำศักยภาพโครงการและ

ความสำเร็จของบร�ษัทฯ ในฐานะผูเชี่ยวชาญการพัฒนาที่อยูอาศัยแนวราบ ที่มุงเนนการศึกษาพฤติกรรม

ของผูอาศัยเพ�อ่นำมาพัฒนาแบบบาน ฟ�งกชันและพ�น้ท่ีสวนกลางภายในโครงการใหสอดคลองกับไลฟสไตล

ที่เปลี่ยนแปลงไปในปจจ�บัน 

2. รางวัล "บุคคลตัวอยางภาคธุรกิจแหงป 2021" ภาคธุรกิจพัฒนาอสังหาร�มทรัพย จาก มูลนิธิ

สภาว�ทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (มสวท.) 

คุณ ศุภลักษณ จันทรพ�ทักษ ประธานเจาหนาที่บร�หาร บร�ษัท บร�ทาเนีย จำกัด (มหาชน) หร�อ BRI เขารับ

รางวัลพรอมโลเกียรติยศ "บุคคลตัวอยางภาคธุรกิจแหงป 2021" ภาคธุรกิจพัฒนาอสังหาร�มทรัพย จาก

มูลนิธิสภาว�ทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (มสวท.) เพ�อ่ประกาศเกียรติคุณและเปนการยกยอง

บุคคลที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินชีว�ต ทั้งชีว�ตสวนตัว ชีว�ตการทำงาน และการอุทิศตนทำกิจกรรม

เพ�่อประโยชนตอสังคมและประเทศชาติในดานตางๆ 
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รางวัลที่ ไดรับ



3. รางวัลโครงการอสังหาร�มทรัพยดีเดน FIABCI-THAI PRIX D’EXCELLENCE AWARDS 2021

นายสุร�นทร สหชาติโภคานันท ประธานอำนวยการ บร�ษัท บร�ทาเนีย จำกัด (มหาชน) รับรางวัลอสังหาร�มทรัพยดีเดน FIABCI-Thai PRIX D'EXCELLENCE AWARDS 2021 จาก สมาคมการคาอสังหาร�มทรัพยสากล

ในโอกาสที่โครงการ 'เบลกราเว�ย เอ็กซคลูซีฟ พ�ลว�ลลา บางนา – พระราม 9' ของบร�ษัทฯ ผานการพ�จารณาคัดเลือกจากการตัดสินของคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิทั้งในและตางประเทศ 12 ทาน ซึ่งถือเปนรางวัล

อันทรงเกียรติของวงการอสังหาร�มทรัพยนานาชาติ ที่ตอกย้ำถึงความโดดเดนของโครงการบานหรูสไตลอังกฤษ โดยมุงเนนการศึกษาขอมูลความตองการของผูอยูอาศัยเพ�่อออกแบบบานและพ�้นที่ใชสอยใหตอบสนอง

ไลฟสไตลของผูอยูอาศัยที่เปลี่ยนแปลงไป ณ โรงแรมสว�สโซเทล กรุงเทพฯ รัชดาภิเษก  
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รางวัลที่ ไดรับ
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01
การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

         บร�ษัท บร�ทาเนีย จำกัด (มหาชน) (“บร�ษัทฯ”) (เดิมชื่อวา บร�ษัท ออร�จิ�น เฮาส จำกัด) กอตั้งข�้นโดย ORI ซึ่ง ณ วันที่

30 กรกฎาคม 2564 ORI มีสัดสวนการถือหุนในบร�ษัทฯ คิดเปนรอยละ 99.99 โดยบร�ษัทฯ ถือเปนบร�ษัทแกนนำหลัก (Flagship

Company) ของกลุม ORI ในการดำเนินธุรกิจเพ�อ่ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาร�มทรัพยประเภทท่ีอยูอาศัยแนวราบในประเทศไทย

         บร�ษัทฯ กอตั้งเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 ดวยทุนจดทะเบียนเร�่มตน 1.0 ลานบาท โดย ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564

บร�ษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 428.57 ลานบาท ซึ่งมีทุนชำระแลว 426.33 ลานบาท เพ�่อประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาร�มทรัพย

ประเภทที่อยูอาศัยแนวราบในประเทศไทย โดยปจจ�บันมีการพัฒนาโครงการที่อยูอาศัยบานแนวราบในกรุงเทพฯ และปร�มณฑล

รวมท้ังทำเลท่ีมีการขยายตัวของนิคมอุตสาหกรรมตางๆ ท่ัวประเทศ เชน พ�น้ท่ีโซนภาคตะวันออกภายใต 4 แบรนดหลัก ซ่ึงแบงตาม

กลุมลูกคาเปาหมายและรูปแบบของโครงการ ไดแก (1) แบรนด “เบลกราเว�ย” พัฒนาโครงการที่อยูอาศัย ประเภทบานเดี่ยว

(2) แบรนด “แกรนด บร�ทาเนีย” พัฒนาโครงการท่ีอยูอาศัยประเภทบานเด่ียว และบานแฝด (3) แบรนด “บร�ทาเนีย” พัฒนาโครงการ

ที่อยูอาศัยประเภทบานเดี่ยว บานแฝด และทาวนโฮม และ (4) แบรนด “ไบรตัน” พัฒนาโครงการที่อยูอาศัยประเภทบานเดี่ยว 

บานแฝด และทาวนโฮม ซ่ึงไดรับผลตอบรับท่ีดีจากผูบร�โภค เน่ืองจากบร�ษัทฯ มีความโดดเดนดานการออกแบบบาน พ�น้ท่ีใชสอย

ภายในบานรูปแบบโครงการ และสิ�งอำนวยความสะดวกภายในโครงการ ใหสามารถตอบสนองความตองการของผูบร�โภคยุคใหม

อยางแทจร�ง

         ท้ังน้ี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 บร�ษัทฯ สามารถปดโครงการแลว จำนวน 2 โครงการ มูลคาโครงการประมาณ 2,028 ลานบาท 
มีโครงการที่อยูระหวางการขายและโอนกรรมสิทธิ์จำนวน 19 โครงการ มูลคาโครงการรวมประมาณ 21,980 ลานบาท และ

โครงการในอนาคตจำนวน 12 โครงการ มูลคาโครงการประมาณ 13,400 ลานบาท 

1.  โครงสรางและการดำเนินงานของกลุมบร�ษัท
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1.1.1 ว�สัยทัศน วัตถุประสงค เปาหมาย และกลยุทธในการดำเนินงานของบร�ษัท

(1) ว�สัยทัศน (Vision) 

         เปนผูนำในธุรกิจพัฒนาอสังหาร�มทรัพย ที่มุงมั่นและสรางสรรคนวัตกรรมเพ�่อพัฒนาว�ถีการ

อยูอาศัยและยกระดับการใชชีว�ต

(2) พันธกิจ (Mission) 

         มุงสงมอบคุณภาพของการอยูอาศัย ประสบการณ และสิ�งแวดลอม ท่ีออกแบบดวยแนวคิดสรางสรรค

และนวัตกรรมล้ำหนา พรอมการบร�การที่อบอุนเอาใจใสดูแลดุจสมาชิกสำคัญของครอบครัว เพ�่อใหทาน

มั่นใจและสบายใจในว�ถีชีว�ตคุณภาพที่มีความสุขสูงสุด

(3) เปาหมาย

เปาหมายระยะสั้น

         บร�ษัทฯ มุงเนนการสรางการรับรูแบรนด BRITANIA และปรับปรุงอัตลักษณใหเปนที่รูจัก พรอมการ

พัฒนาโครงการที่อยูอาศัยใหสามารถตอบโจทยการใชชีว�ตของกลุมลูกคามากที่สุด ทั้งในดานคุณภาพ 

พ�้นที่การใชสอย ความปลอดภัย และความสะดวกสบาย ควบคูไปกับการพัฒนาองคกรใหเกิดความสมดุล

ดวยแนวคิดการดำเนินงานอยางยั่งยืน

เปาหมายระยะกลางและระยะยาว

         บร�ษัทฯ มุงเนนการพัฒนาองคกรไปสูการเติบโตแบบยั่งยืน และสามารถครองใจลูกคา เพ�่อเปนบร�ษัท

พัฒนาอสังหาร�มทรัพยประเภทแนวราบช้ันนำของประเทศไทย โดยมีแผนการพัฒนาโครงการภายใน 5 ป ให

ครอบคลุมกรุงเทพฯ และจังหวัดที่ใกลเคียง ซึ่งรวมถึงแตไมจำกัดเพ�ยง สมุทรปราการ นนทบุร� ปทุมธานี 

ฉะเชิงเทรา ชลบุร� ระยอง พระนครศร�อยุธยา นครปฐม สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม

(4) ขอไดเปร�ยบในการแขงขัน (กลยุทธทางธุรกิจของกลุมบร�ษัท)

1. การเติบโตของการพัฒนาโครงการอย�างก�าวกระโดด และมีแผนการพัฒนาโครงการอย�างต�อเนื่อง

เพ�อ่การเติบโตอย�างย่ังยืน

          ในป 2559 บร�ษัทฯ กอตั้งและเร�่มประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาร�มทรัพยประเภทที่อยูอาศัยแนวราบ

บร�เวณกรุงเทพฯ ฝงตะวันออกบร�เวณถนนบางนา ภายใตแบรนด “บร�ทาเนีย” ตอมาบร�ษัทฯ เล็งเห็นโอกาสทาง

ธุรกิจจึงเพ�่มความหลากหลายทางดานผลิตภัณฑเพ�่อใหครอบคลุมกลุมลูกคาเปาหมาย รวมทั้งบร�ษัทฯ

ไดขยายการพัฒนาโครงการไปยังทำเลที่มีศักยภาพ และมีการเติบโตของอุปสงคที่อยูอาศัยในหลายพ�้นที่

ทั้งบร�เวณเขตรอบนอกกรุงเทพฯ ปร�มณฑล และพ�้นที่ที่มีศักยภาพแหงใหม เชน กรุงเทพฯ ฝงตะวันตก

กรุงเทพฯ ตอนเหนือ สมุทรปราการ ปทุมธานี และสมุทรสงคราม เปนตน ทั้งนี้ บร�ษัทฯ มีจำนวนโครงการ

ที่พัฒนาอยางกาวกระโดดจาก 1 โครงการ ในป 2560 เปน 21 โครงการ ในป 2564 จากการเติบโตของ

บร�ษัทฯ และการเพ�่มจำนวนโครงการไปยังทำเลศักยภาพตางๆ ที่ครอบคลุมพ�้นที่กรุงเทพฯ-ปร�มณฑล 

รวมไปถึงทำเลท่ีมีการขยายตัวของนิคมอุตสาหกรรมตางๆ ท่ัวประเทศ เชน พ�น้ท่ีโซนภาคตะวันออก บร�ษัทฯ

ไดรับการตอบรับท่ีดีจากผูบร�โภค จนมีอัตราเฉล่ียการขายตอ 1 โครงการท่ีระยะเวลา 1.5 ป ซ่ึงสามารถกลาว

ไดวา ผูบร�โภคไดใหการยอมรับในแบรนด บร�ทาเนียเปนอยางดี บร�ษัทฯ จึงพัฒนาอยางตอเนื่อง ดวยการ

ใหความสำคัญในการสรางแบรนดใหเปนท่ีรูจักมากยิ�งข�น้ ดวยการส่ือสารกับกลุมผูบร�โภคเพ�อ่ใหเกิดความ

เชื่อมั่น ผานรายละเอียดตางๆ ของโครงการที่มีคุณภาพ อาทิ ดีไซน ฟ�งกชัน ระบบความปลอดภัย พ�้นที่

สวนกลาง ทำเลท่ีต้ัง ไปจนถึงการใหบร�การหลังการขาย

         บร�ษัทฯ มีผลประกอบการเติบโตอยางตอเนื่อง โดยบร�ษัทฯ มีรายไดรวมเพ�่มข�้นจาก 11.4 ลานบาท

ในป 2560 เปน 2,342.1 ลานบาท ในป 2563 หร�อคิดเปนอัตราการเติบโตโดยเฉล่ีย (CAGR) รอยละ 489.7

ตอป นอกจากนี้ บร�ษัทฯ มีการเติบโตของกำไรอยางรวดเร็ว จากผลขาดทุน 3.7 ลานบาท ในป 2560 เปน

ผลกำไร 348.7 ลานบาท ในป 2563

         ท้ังน้ี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 บร�ษัทฯ มีโครงการท่ีอยูระหวางการขายและโอนกรรมสิทธ์ิ 19 โครงการ

มูลคาโครงการรวมประมาณ 21,980 ลานบาท ซึ่งบร�ษัทฯ คาดวาจะสามารถทยอยขายโครงการและโอน

กรรมสิทธิ์ใหแกลูกคา นอกจากนี้ บร�ษัทฯ มีโครงการในอนาคต จำนวน 12 โครงการ มูลคาโครงการรวม

ประมาณ 13,400 ลานบาท ซ่ึงจะทยอยเปดขายและโอนกรรมสิทธ์ิใหแกลูกคาใน ป 2565 ท้ังน้ี บร�ษัทฯ มีการ

จัดหาท่ีดินโดยทีมงานภายในของบร�ษัทฯ เอง รวมท้ังมีสายสัมพันธอันดีกับกลุมนายหนาคาท่ีดิน เพ�อ่สรรหา

ท่ีดินท่ีมีศักยภาพในการพัฒนาโครงการของบร�ษัทฯ เพ�ม่เติมในอนาคต

2. การออกแบบบ�านที่ตอบสนองความต�องการของลูกค�า รวมทั้งการบร�การทั้งก�อนและหลังการขาย

ที่ใส�ใจลูกค�าอย�างเป�นกันเอง ทำให�เกิดเป�นความภักดีต�อแบรนด� (Brand Loyalty) และก�อให�เกิดการ

บอกต�อและแนะนำอย�างต�อเนื่องจากกลุ�มลูกค�าดังกล�าว

          บร�ษัทฯ ออกแบบบานและใหบร�การลูกคาภายใตแนวคิด Human Centric โดยศึกษาและว�เคราะห

ความตองการพ�น้ฐานของผูอยูอาศัย รวมท้ังศึกษาปญหาตางๆ (Customer Pain Point) ของกลุมลูกคา

เปาหมาย เพ�่อเขาใจการใชชีว�ต ของผูอาศัยเพ�่อออกแบบโครงการใหสอดคลองกับการใชชีว�ตของผูอาศัย  
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โดยบร�ษัทฯ มีการเร�ยนรูและพัฒนาอยางตอเนื่องจากผูพักอาศัย ทำใหแบบบานมีการปรับเปลี่ยนตาม

ยุคสมัย และสอดคลองกับว�ถีชีว�ต เพ�่อใหแบบบาน เนนฟ�งกชั่นการใชงาน เชน 

          •  บานลักซชัวร�่ จะมีสระวายนํ้าในบานใหไดระยะที่เหมาะสมกับการวายนํ้าเพ�่อการออกกำลังกาย 
          •  บานเดี่ยว ออกแบบพ�้นที่ outdoor สำหรับเปนพ�้นที่ครัวไทย ระบายอากาศโดยธรรมชาติ 

          •  บานทาวโฮม เพ�่มพ�้นที่รองรับผูสูงอายุหร�อแขกที่บร�เวณชั้น 1 เพ�่อเปนพ�้นที่หองนอน หร�อปรับ

              เปนหองทำงานได

          
          จากตัวอยางขางตน ดวยความใสใจและเขาใจลูกคา ทำใหเม่ือซ้ือบานแลวลูกคาสามารถเขาอยูไดเลย

โดยไมตองตอเติม หร�อปรับแกภายหลัง ทำใหเกิดความรูสึก คุมคาในการซื้อบาน นอกจากนี้ การออกแบบ

พ�้นที่สวนกลาง เชน ซุมทางเขาโครงการ อาคารสโมสรขนาดใหญ พรอมดวยฟ�งกชันรองรับครบครัน

สระวายนํ้าระบบเกลือ อุปกรณหอง Fitness จำนวนมาก หองโยคะ ทำใหเกิดความภาคภูมิใจกับผูอยูอาศัย

ในโครงการของบร�ษัทฯ

          เพ�่อเปนการสรางความมั่นใจใหกับลูกคาที่กำลังตัดสินใจซื้อบานของบร�ษัทฯ บร�ษัทฯ มีนโยบาย

การบร�การหลังการขายแบบตลอดชวงอายุการพักอาศัย (Long-Life Living After Sale Service) โดย

ครอบคลุมการบร�การหลังการขายในหลายดานท้ังชวงภายในระยะเวลาประกัน และชวงหลังระยะเวลาประกัน

แลว เชน การรับประกันคุณภาพของโครงสรางบานหลังจากวันที่โอนกรรมสิทธิ์นาน 5 ป การใหคำปร�กษา

และอำนวยความสะดวกในการติดตอขอสินเชื่อที่อยูอาศัยกับสถาบันการเง�น ระบบการแจงซอม และการ

ติดตามสถานะการซอมผาน Mobile Application เปนตน

          อีกท้ังบร�ษัทฯ ยังมีการมุงพัฒนา Living Solution Platform งานบร�การท่ีชวยเติมเต็มการอยูอาศัย

ของลูกคาใหมีความสะดวกสบายมากยิ�งข�้น โดยเปนพันมิตรรวมกับแบรนดชั้นนำที่มีศักยภาพในงาน

บร�การดานตางๆ ที่จำเปนตอการอยูอาศัย อาทิ บร�การดานสุขภาพ บร�การดานสัตวเลี้ยง และเซอรว�ส

งานใหบร�การในการดูแลบานในดานตางๆ

          จากความใสใจในการใหบร�การทั้งกอนและหลังการขายตอลูกคาผูซื้อบานทำใหเกิดเปนความภักดี

ตอแบรนด (Brand Loyalty) สงผลใหลูกคาหลายรายเปนลูกคาที่ ไดรับการบอกตอจากลูกคาที่เคย

ซื้อบานของบร�ษัทฯ 

3. การบร�หารต�นทุนการพัฒนาโครงการที่มีระบบและมาตรฐาน ทำให�มีประสิทธิภาพในการสร�างกำไร

ที่เติบโตอย�างต�อเนื่อง

          การบร�หารตนทุนการกอสรางเปนหน่ึงในปจจัยท่ีสำคัญในการพัฒนาโครงการ โดยบร�ษัทฯ มีหนวยงาน

ภายในเพ�่อทำหนาที่คัดเลือกผูรับเหมากอสราง และผูจัดจำหนายวัสดุกอสราง โดยฝายวางแผนและ

บร�หารงานกอสรางจะทำหนาท่ีในการกำหนดคุณภาพและมาตรฐานของผูรับเหมากอสรางและวัสดุกอสราง

ที่ใชในโครงการ ทำการประเมินและคำนวณราคากลางคาวัสดุกอสรางที่จะตองใช โดยราคากลางในการ

สั่งซื้อวัสดุกอสรางจะอางอิงจากราคาวัสดุกอสราง ราคาคาแรงที่ ไดมาตรฐานและเปนธรรม และตอง

อางอิงจากงบประมาณประจำแตละโครงการ จากนั้นเมื่อโครงการเร�่มกอสรางจึงจะทำการสั่งซื้อตาม

ความตองการใชในแตละครั้ง โดยฝายจัดซื้อจะตรวจสอบราคา การตอรองราคา จัดทำรายงานการ

เปร�ยบเทียบราคา เพ�่อทำการคัดเลือกผูขายหร�อผูใหบร�การ ภายใตราคากลางและงบประมาณที่กำหนด

ทั้งนี้ ปจจ�บันบร�ษัทฯ มีความสัมพันธอันดีกับผูรับเหมากอสราง และผูขายวัสดุกอสรางหลายรายเพ�่อ

สรางอำนาจตอรอง และบร�หารจัดการตนทุนไดอยางมีประสิทธิภาพ สงผลใหกำไรของบร�ษัทฯ เติบโต

อยางตอเนื่อง

          เพ�่อใหบร�ษัทฯ มีความมั่นใจวาการกอสรางโครงการจะเปนไปตามมาตรฐานการกอสรางที่ถูกตอง

ครบถวนตามแบบที่ตกลงไว และสามารถสงมอบบานใหแกลูกคาไดทันตามเวลา บร�ษัทฯ มีทีมว�ศวกรที่มี

ประสบการณในการพัฒนาโครงการอสังหาร�มทรัพย เพ�่อทำงานรวมกับผูรับเหมากอสรางอยางใกลชิด

เพ�อ่ตรวจสอบคุณภาพงานกอสรางและควบคุมเวลาตามแผนการกอสรางท่ีวางไว โดยบร�ษัทฯ มีเจาหนาท่ี 

QC ในการตรวจสอบบานแตละหลัง ใหเปนไปตามมาตรฐานที่บร�ษัทฯ กำหนดกอนการรับมอบ นอกจากนี้ 

บร�ษัทฯ เลือกใชการกอสรางแบบผนังสำเร็จรูป (Precast Concrete) สำหรับโครงการโดยสวนใหญ ซึ่ง

มีวัตถุประสงคเพ�่อใหสอดคลองกับรูปแบบของแตละประเภทโครงการ และลดระยะเวลาการกอสราง สงผล

ใหบร�ษัทฯ สามารถสงมอบบานที่มีคุณภาพใหแกลูกคาไดตรงตามระยะเวลาที่กำหนด

4. การสนับสนุนจาก ORI ซึ่งเป�นผู�ถือหุ�นใหญ�

          บร�ษัทฯ เปนบร�ษัทแกนนำหลัก (Flagship Company) ในการดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาร�มทรัพย

ประเภทท่ีอยูอาศัยแนวราบของกลุม ORI ซ่ึงเปนหน่ึงในผูนำในธุรกิจพัฒนาอสังหาร�มทรัพยในประเทศไทย

ทั้งนี้ บร�ษัทฯ เชื่อวาการเปนบร�ษัทแกนนำหลัก (Flagship Company) ของกลุม ORI จะทำใหบร�ษัทฯ 

ไดรับประโยชนจากความแข็งแกรงของอีกฝายเพ�อ่สงเสร�มซ่ึงกันและกันและเติบโตไปดวยกัน ในขณะเดียวกัน

บร�ษัทฯ อาจไดรับประโยชนจากความสัมพันธและการประสานงานรวมกันทางธุรกิจซ่ึงเกิดจากการท่ีบร�ษัทฯ

เปนสวนหนึ่งของกลุม ORI อาทิเชน

          •  บร�ษัทฯ ไดรับความสนับสนุนดานเง�นกูยืมจาก ORI ทำใหบร�ษัทฯ สามารถบร�หารจัดการตนทุน

              ทางการเง�นในชวงเร�ม่ตนการประกอบธุรกิจของบร�ษัทฯ ได นอกจากน้ี ORI มีอันดับความนาเช่ือถือ

              ทางการเง�นขององคกรที่แข็งแกรง ซึ่งจะชวยใหบร�ษัทฯ สามารถเขาถึงแหลงเง�นทุนไดอยางมี

              ประสิทธิภาพ

          •  บร�ษัทฯ สามารถใชประโยชนจากความสัมพันธทางธุรกิจอันดีและยาวนานของกลุม ORI ที่มี
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              กับกลุมผูรับเหมากอสราง ผูขายวัสดุกอสราง พันธมิตรทางธุรกิจ และลูกคาตางๆ

          •  บร�ษัทฯ ไดรับประโยชนจากการจัดซ้ือจัดจางผูรับเหมากอสราง และ/หร�อวัสดุกอสราง ในปร�มาณมาก

              เพ�่อสรางอำนาจตอรอง และไดรับประโยชนจากการประหยัดตอขนาด (Economy of Scale)

          •  การเพ�่มข�ดความสามารถในการดึงดูดกลุมคนที่มีความสามารถใหมารวมงานกับบร�ษัทฯ

5. กรรมการ ผู�บร�หาร และทีมงานของบร�ษัทฯ มีประสบการณ�อยู�ในอุตสาหกรรมอย�างยาวนาน และ

มีความเป�นมืออาชีพ

          บร�ษัทฯ ใหความสำคัญกับการบร�หารงานแบบมืออาชีพดวยทีมงานที่มีคุณภาพและมีว�สัยทัศน 

โดยผูบร�หารของบร�ษัทฯ มีประสบการณในธุรกิจพัฒนาอสังหาร�มทรัพย โดยเฉลี่ยมากกวา 10 ป รวมทั้ง

กรรมการของบร�ษัทฯ เปนผูมีประสบการณ ความรู ความสามารถดานธุรกิจที่หลากหลายอุตสาหกรรม 

(โปรดพ�จารณารายละเอียดเพ�่มเติมตามเอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบร�หารและ

ผูมีอำนาจควบคุมของบร�ษัทฯ) นอกจากนี้ บร�ษัทฯ มีทีมงานที่มีประสบการณในการทำงาน มีความรู 

ความเขาใจในธุรกิจพัฒนาอสังหาร�มทรัพยเปนอยางดี สงผลใหบร�ษัทฯ สามารถมั่นใจวาการพัฒนา

โครงการของบร�ษัทฯ มีคุณภาพท่ีไดมาตรฐาน เปนท่ียอมรับของลูกคา และสามารถตอบสนองความตองการ

ของลูกคาไดอยางมืออาชีพ

          นอกจากน้ี พนักงานสวนใหญของบร�ษัทฯ จะเปนกลุมคนรุนใหมท่ีมีความมุงม่ัน มีความคิดสรางสรรค

ใหมๆ และมีความเขาใจในการใชชีว�ตของผูอยูอาศัยที่เปลี่ยนแปลงไปตามเทคโนโลยี โดยบร�ษัทฯ สนับสนุน

ใหพนักงานมีสวนรวมในธุรกิจของบร�ษัทฯ และมุงมั่นสรางสรรคผลิตภัณฑ และบร�การใหมที่สามารถ

ตอบโจทยกลุมลูกคาเปาหมายไดเปนอยางดี เน่ืองจากบร�ษัทฯ เช่ือวาแนวทางดังกลาวน้ี จะสามารถขับเคล่ือน

ใหธุรกิจของบร�ษัทฯ เติบโต และสามารถดําเนินธุรกิจไดอยางย่ังยืน และทําใหบร�ษัทฯ สามารถรักษาพนักงาน

ที่มีคุณภาพใหอยูกับบร�ษัทฯ ไดในระยะยาว 

  

1.1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

พัฒนาการที่สำคัญของบร�ษัทฯ ในชวงระยะเวลาที่ผานมา มีดังนี้
2559 •          บร�ษัท ออร�จิ�น เฮาส จำกัด (ชื่อเดิม) กอตั้งดวยทุนจดทะเบียนจำนวน 1.0 ลานบาท

             เพ�่อประกอบธุรกิจการพัฒนาอสังหาร�มทรัพยประเภทที่อยูอาศัยแนวราบ

 •          บร�ษัทฯ เพ� ่มทุนจดทะเบียนจากจำนวน 1.0 ลานบาท เปน 120.0 ลานบาท เมื ่อ

             วันที่ 16 ธันวาคม 2559 เพ�่อเปนเง�นทุนสำหรับพัฒนาโครงการอสังหาร�มทรัพย

2560 •          บร�ษัทฯ เปดขายโครงการบร�ทาเนีย ศร�นคร�นทร (Britania Srinakarin) เปนโครงการ

             แรกของบร�ษัทฯ ประกอบดวยบานเดี่ยว และบานแฝด 2 ชั้น จำนวน 149 หนวย มูลคา

             โครงการ 867.0 ลานบาท เร� ่มเปดขายในเดือนพฤศจิกายน 2560 และสามารถปด

             โครงการไดในเดือนกันยายน 2562

2561 •          บร�ษัทฯ เปดขายโครงการ บร�ทาเนีย เมกะทาวน บางนา (Britania Mega Town-Bangna)

            ประกอบดวยบานแฝด และทาวน โฮม 2 ชั ้น จำนวน 472 หนวย มูลคาโครงการ

            1,900.0 ลานบาท เร�่มเปดขายในเดือนธันวาคม 2561

 •          บร�ษัทฯ เปดขายโครงการ บร�ทาเนีย บางนา กม.12 (Britania Bangna KM.12)

            ประกอบดวยบานเด่ียว จำนวน 182 หนวย มูลคาโครงการ 1,162.0 ลานบาท เร�ม่เปดขาย

            ในเดือนธันวาคม 2561 และสามารถปดโครงการไดในเดือนพฤศจิกายน 2563

2562 •          บร�ษัทฯ เปดขายโครงการ บร�ทาเนีย วงแหวน-หทัยราษฎร (Britania Wongwaen-

            Hathairat) ประกอบดวยบานแฝด และทาวนโฮม 2 ชั ้น จำนวน 288 หนวย มูลคา

            โครงการ 1,050.0 ลานบาท เร�่มเปดขายในเดือนมีนาคม 2562

 •          บร�ษัทฯ เปดขายโครงการ บร�ทาเนีย คูคต สเตชั่น (Britania Khukhot Station)

            ประกอบดวยบานเด่ียวและบานแฝด 2 ช้ัน จำนวน 138 หนวย มูลคาโครงการ 750.0 ลานบาท

             และโครงการบร�ทาเนีย บางนา-สุวรรณภูมิ (Britania Bangna-Suvarnabhumi) ประกอบดวย

             บานเดี่ยวและบานแฝด 2 ชั้น จำนวน 485 หนวย มูลคาโครงการ 2,700.0 ลานบาท โดย

            ท้ัง 2 โครงการ เร�ม่เปดขายในเดือนตุลาคม 2562

 •          บร�ษัทฯ เปดขายโครงการ บร�ทาเนีย บางนา กม.42 (Britania Bangna-KM.42)

            ประกอบดวยบานเด่ียว บานแฝด และทาวนโฮม 2 ช้ัน จำนวน 492 หนวย มูลคาโครงการ

            1,500.0 ลานบาท เร�่มเปดขายในเดือนพฤศจิกายน 2562

 •          บร�ษัทฯ มีการปรับโครงสรางของกลุมบร�ษัทฯ โดยบร�ษัทฯ ไดซื ้อหุน 3 บร�ษัท
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            จากบร�ษัท ออร�จิ�น พร็อพเพอรตี้ จำกัด (มหาชน) ไดแก

             1.  บร�ษัท ดิสทร�คท แกรนด เร�ยลเอสเตท จำกัด (เพ�่อพัฒนาโครงการ บร�ทาเนีย บางนา

    สุวรรณภูมิ)

             2.  บร�ษัท สเตเบิ�ล โฮม พร็อพเพอรต้ี จำกัด (เพ�อ่พัฒนาโครงการ ไบรตัน บางนา กม. 26)

             3.  บร�ษัท เบลกราเว�ย บางนา จำกัด (เดิมชื ่อ บร�ษัท พารค ว�ลลา ออนนุช จำกัด)

    (เพ� ่อพัฒนาโครงการ เบลกราเว�ย เอกซคลูซีฟ พ�ลว�ลลา บางนา-พระราม 9)

                   โดยในป 2562 บร�ษัทฯ ถือหุนในบร�ษัท ดิสทร�คท แกรนด เร�ยลเอสเตท จำกัด

    บร�ษัท สเตเบิ �ล โฮม พร็อพเพอรตี้ จำกัด และบร�ษัท เบลกราเว�ย บางนา จำกัด

    จำนวน 1.0 ลานหุนตอบร�ษัท มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท หร�อคิดเปนรอยละ 99.99

    ของทุนจดทะเบียนของแตละบร�ษัท

 •          เมื ่อวันที ่  17 พฤษภาคม 2562 เปลี ่ยนชื ่อจากบร�ษัท ออร�จ ิ �น เฮ าส  จำกัด เป น 

            บร�ษัท บร�ทาเนีย จำกัด เพ�่อตอกย้ำและสรางการรับรู ในแบรนดบร�ทาเนีย

 •          บร�ษัท เบลกราเว�ย ราชพฤกษ จำกัด กอตั้งข�้นเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 ดวยทุน

            จดทะเบียน 1.0 ลานบาท เพ�่อประกอบธุรกิจอสังหาร�มทรัพยประเภทที่อยูอาศัยแนวราบ

            ภายใตโครงการ แกรนด บร�ทาเนีย ราชพฤกษ-พระราม 5 

 •          บร�ษัท บร�ทาเนีย วงแหวน รามอินทรา จำกัด กอตั้งข� ้นเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 
            ดวยทุนจดทะเบียน 1.0 ลานบาท เพ�่อประกอบธุรกิจอสังหาร�มทรัพยประเภทที่อยูอาศัย

            แนวราบ ภายใตโครงการ แกรนด บร�ทาเนีย วงแหวน รามอินทรา โดยมีการเพ�่มทุน

            จดทะเบียนเปน 30.0 ลานบาท เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 และเพ�่มทุนจดทะเบียนเปน

            50.0 ลานบาท เมื ่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562 เพ�่อเปนเง�นทุนสำหรับพัฒนาโครงการ

            อสังหาร�มทรัพย

 •          บร�ษัท ดิสทร�คท แกรนด เร�ยลเอสเตท จำกัด เพ�ม่ทุนจดทะเบียนจากจำนวน 1.0 ลานบาท

            เปน 30.0 ลานบาท เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 เพ�่อเปนเง�นทุนสำหรับพัฒนาโครงการ

            อสังหาร�มทรัพย

 •          บร�ษัทฯ เพ�่มทุนจดทะเบียนจากจำนวน 120.0 ลานบาท เปน 200.0 ลานบาท เมื่อวันที่

            6 ธันวาคม 2562 เพ�่อเปนเง�นทุนสำหรับพัฒนาโครงการอสังหาร�มทรัพย

2563 •          บร�ษัทฯ เปดขายโครงการ บร�ทาเนีย สายไหม (Britania Saimai) ประกอบดวยบานแฝด

            และทาวนโฮม 2 ชั้น จำนวน 297 หนวย มูลคาโครงการ 1,400.0 ลานบาท เร�่มเปดขาย

            ในเดือนมีนาคม 2563 

 •          บร�ษัทฯ เปดขายโครงการ บร�ทาเนีย สายไหม (Britania Saimai) ประกอบดวยบานแฝด

            และทาวนโฮม 2 ชั้น จำนวน 297 หนวย มูลคาโครงการ 1,400.0 ลานบาท เร�่มเปดขาย

            ในเดือนมีนาคม 2563

 •          บร�ษัทฯ เปดขายโครงการ แกรนด บร�ทาเนีย วงแหวน รามอินทรา (Grand Britania

            Wongwaen Ramintra) ประกอบดวยบานเด่ียว 2 ช้ัน จำนวน 278 หนวย มูลคาโครงการ

            1,900.0 ลานบาท เร�ม่เปดขายในเดือนมีนาคม 2563 ซ่ึงเปนการเปดโครงการใหมภายใต

            แบรนด “แกรนด บร�ทาเนีย” ครั้งแรก ซึ่งเปนแบรนดบานระดับราคา 8 – 20 ลานบาท 
            เพ�่อรองรับกลุมลูกคาที่มีครอบครัวเร�่มตน  ครอบครัวขนาดกลาง 

 •          บร�ษัทฯ เปดขายโครงการ ไบรตัน บางนา กม.26 (Brighton Bangna KM.26) ประกอบดวย

            ทาวนเฮาส 2 ชั้นและ 3 ชั้น จำนวน 99 หนวย มูลคาโครงการ 350.0 ลานบาท และ

            โครงการ ไบรตัน คูคต (Brighton Khukhot) ประกอบดวยบานแฝดและทาวนเฮาส 2 ช้ัน

            จำนวน 224 หนวย มูลคาโครงการ 750.0 ลานบาท โดยทั้ง 2 โครงการ เร�่มเปดขาย

            ในเดือนกันยายน 2563 ซึ่งเปนการเปดโครงการใหมภายใตแบรนด “ไบรตัน” ครั้งแรก 

            ซึ่งเปนแบรนดบานระดับราคา 2 – 4 ลานบาท เพ�่อรองรับกลุมลูกคา Young Worker

            กลุมคนรุนใหม Gen Y – Gen Z 

 •          บร�ษัทฯ เปดขายโครงการ เบลกราเว�ย เอกซคลูซีฟ พ�ลว�ลลา บางนา-พระราม 9 

            (Belgravia Exclusive Pool Villa Bangna) ประกอบดวยบานเด่ียว 2 ช้ัน จำนวน 65 หนวย

            มูลคาโครงการ 1,800.0 ลานบาท เร�่มเปดขายในเดือนธันวาคม 2563 ซึ่งเปนการเปด

            โครงการใหมภายใตแบรนด “เบลกราเว�ย” ครั้งแรก ซึ่งเปนแบรนดบานระดับราคา

            20 – 50 ลานบาท เพ�่อรองรับกลุมลูกคาระดับผูบร�หาร และเจาของธุรกิจขนาดใหญ

 •          บร�ษัทฯ เพ�่มทุนจดทะเบียนจากจำนวน 200.0 ลานบาท เปน 300.0 ลานบาท เมื่อวันที่

            23 กรกฎาคม 2563 เพ�่อเปนเง�นทุนสำหรับพัฒนาโครงการอสังหาร�มทรัพย

 •          บร�ษัท สเตเบิ�ล โฮม พร็อพเพอรตี้ จำกัด เพ�่มทุนจดทะเบียนจากจำนวน 1.0 ลานบาท 

            เปน 15.0 ลานบาท เมื่อวัน 9 ตุลาคม 2563 เพ�่อเปนเง�นทุนสำหรับพัฒนาโครงการ           
            อสังหาร�มทรัพย

2564 •          บร�ษัทฯ เปดโครงการ จำนวน 9 โครงการ รวมมูลคา 7,750.0 ลานบาท

 •          บร�ษัทฯ เปดขายโครงการ ไบรตัน อมตะ ศุขประยูร (Brighton Amato-Sukprayoon)

             ประกอบดวยทาวนเฮาส จำนวน 223 หนวย มูลคาโครงการ 650.0 ลานบาท โดยเร�ม่เปด

            ขายในเดือนกุมภาพันธ  2564



 •          บร�ษัทฯ เปดขายโครงการ บร�ทาเนีย สายไหม (Britania Saimai) ประกอบดวยบานแฝด

            และทาวนโฮม 2 ชั้น จำนวน 297 หนวย มูลคาโครงการ 1,400.0 ลานบาท เร�่มเปดขาย

            ในเดือนมีนาคม 2563

 •          บร�ษัทฯ เปดขายโครงการ แกรนด บร�ทาเนีย วงแหวน รามอินทรา (Grand Britania

            Wongwaen Ramintra) ประกอบดวยบานเด่ียว 2 ช้ัน จำนวน 278 หนวย มูลคาโครงการ

            1,900.0 ลานบาท เร�ม่เปดขายในเดือนมีนาคม 2563 ซ่ึงเปนการเปดโครงการใหมภายใต

            แบรนด “แกรนด บร�ทาเนีย” ครั้งแรก ซึ่งเปนแบรนดบานระดับราคา 8 – 20 ลานบาท 
            เพ�่อรองรับกลุมลูกคาที่มีครอบครัวเร�่มตน  ครอบครัวขนาดกลาง 

 •          บร�ษัทฯ เปดขายโครงการ ไบรตัน บางนา กม.26 (Brighton Bangna KM.26) ประกอบดวย

            ทาวนเฮาส 2 ชั้นและ 3 ชั้น จำนวน 99 หนวย มูลคาโครงการ 350.0 ลานบาท และ

            โครงการ ไบรตัน คูคต (Brighton Khukhot) ประกอบดวยบานแฝดและทาวนเฮาส 2 ช้ัน

            จำนวน 224 หนวย มูลคาโครงการ 750.0 ลานบาท โดยทั้ง 2 โครงการ เร�่มเปดขาย

            ในเดือนกันยายน 2563 ซึ่งเปนการเปดโครงการใหมภายใตแบรนด “ไบรตัน” ครั้งแรก 

            ซึ่งเปนแบรนดบานระดับราคา 2 – 4 ลานบาท เพ�่อรองรับกลุมลูกคา Young Worker

            กลุมคนรุนใหม Gen Y – Gen Z 

 •          บร�ษัทฯ เปดขายโครงการ เบลกราเว�ย เอกซคลูซีฟ พ�ลว�ลลา บางนา-พระราม 9 

            (Belgravia Exclusive Pool Villa Bangna) ประกอบดวยบานเด่ียว 2 ช้ัน จำนวน 65 หนวย

            มูลคาโครงการ 1,800.0 ลานบาท เร�่มเปดขายในเดือนธันวาคม 2563 ซึ่งเปนการเปด

            โครงการใหมภายใตแบรนด “เบลกราเว�ย” ครั้งแรก ซึ่งเปนแบรนดบานระดับราคา

            20 – 50 ลานบาท เพ�่อรองรับกลุมลูกคาระดับผูบร�หาร และเจาของธุรกิจขนาดใหญ

 •          บร�ษัทฯ เพ�่มทุนจดทะเบียนจากจำนวน 200.0 ลานบาท เปน 300.0 ลานบาท เมื่อวันที่

            23 กรกฎาคม 2563 เพ�่อเปนเง�นทุนสำหรับพัฒนาโครงการอสังหาร�มทรัพย

 •          บร�ษัท สเตเบิ�ล โฮม พร็อพเพอรตี้ จำกัด เพ�่มทุนจดทะเบียนจากจำนวน 1.0 ลานบาท 

            เปน 15.0 ลานบาท เมื่อวัน 9 ตุลาคม 2563 เพ�่อเปนเง�นทุนสำหรับพัฒนาโครงการ           
            อสังหาร�มทรัพย

2564 •          บร�ษัทฯ เปดโครงการ จำนวน 9 โครงการ รวมมูลคา 7,750.0 ลานบาท

 •          บร�ษัทฯ เปดขายโครงการ ไบรตัน อมตะ ศุขประยูร (Brighton Amato-Sukprayoon)

             ประกอบดวยทาวนเฮาส จำนวน 223 หนวย มูลคาโครงการ 650.0 ลานบาท โดยเร�ม่เปด

            ขายในเดือนกุมภาพันธ  2564
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 •          บร�ษัทฯ เปดขายโครงการ แกรนด บร�ทาเนีย บางนา กม.12 (Grand Britania Bangna 

            KM.12) ประกอบดวยบานเดี่ยว จำนวน 67 หนวย มูลคาโครงการ 700.0 ลานบาท และ           
            โครงการแกรนด บร�ทาเนีย ราชพฤกษ พระราม 5  (Grand Britania Ratchaphruek –

            Rama 5) ประกอบดวยบานเดี่ยว และบานแฝด จำนวน 246 หนวย มูลคาโครงการ 

            2,100.0 ลานบาท โดยทั้ง 2 โครงการ เร�่มเปดขายรอบพ�เศษในเดือนมีนาคม 2564

 •          บร�ษัทฯ เปดขายโครงการในเดือนธันวาคม 2564 จำนวน 6 โครงการ ไดแก โครงการ

            แกรนด บร�ทาเนีย บางนา-สุวรรณภูมิ ประกอบดวยบานเด่ียว และบานแฝด จำนวน 107 หนวย

            มูลคาโครงการ 700.0 ลานบาท, โครงการแกรนด บร�ทาเนีย นนทบุร� สเตช่ัน ประกอบดวย

            บานเดี่ยว และบานแฝด จำนวน 62 หนวย มูลคาโครงการ 550.0 ลานบาท,โครงการ

            แกรนด บร�ทาเนีย พระราม 9 – กรุงเทพกร�ฑา ประกอบดวย บานเดี่ยว จำนวน 96 หนวย 

            มูลคาโครงการ 850.0 ลานบาท, โครงการบร�ทาเนีย ติวานนท-ราชพฤกษ ประกอบดวย

            บานเดี่ยว และบานแฝด จำนวน 122 หนวย มูลคาโครงการ 700.0 ลานบาท,โครงการ

            บร�ทาเนีย แพรกษา สเตช่ัน ประกอบดวยบานแฝด และทาวนเฮาส จำนวน 197 หนวย มูลคา

            โครงการ 850.0 ลานบาท และโครงการไบรตัน บางประกง ประกอบดวยทาวนเฮาส จำนวน

            211 หนวย 650.0 ลานบาท

 •          บร�ษัท บร�ทาเนีย โฮม บางนา กม.17 จำกัด กอตั้งข�้นเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564 ดวยทุน

            จดทะเบียน 1.0  ลานบาท เพ�่อประกอบธุรกิจอสังหาร�มทรัพยประเภทที่อยูอาศัยแนวราบ

            ภายใตโครงการบร�ทาเนีย โฮม บางนา กม.17

 •          บร�ษัท บร�ทาเนีย บางนา กม.35 จำกัด กอต้ังข�น้เม่ือวันท่ี 8 มิถุนายน 2564 ดวยทุนจดทะเบียน

           1.0 ลานบาท เพ�อ่ประกอบธุรกิจอสังหาร�มทรัพยประเภทท่ีอยูอาศัยแนวราบ ภายใตโครงการ

           แกรนด บร�ทาเนีย บางนา กม. 35 โดยมีการเพ�ม่ทุนจดทะเบียนเปน 50.0 ลานบาท เม่ือวันท่ี

            29 กรกฎาคม 2564 เพ�่อเปนเง�นทุนสำหรับพัฒนาโครงการอสังหาร�มทรัพย

 •          บร�ษัท สเตเบิ�ล ทาวน จำกัด กอตั้งข�้นเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ดวยทุนจดทะเบียน

            1.0 ลานบาท เพ�อ่ประกอบธุรกิจอสังหาร�มทรัพยประเภทท่ีอยูอาศัยแนวราบ ภายใตโครงการ

            โครงการบร�ทาเนีย ทาวน บางนา กม.17

 •          บร�ษัท บร�ทาเนีย อมตะ พานทอง จำกัด กอต้ังข�น้เม่ือวันท่ี 25 ตุลาคม 2564 ดวยทุนจดทะเบียน

            1.0 ลานบาท เพ�อ่ประกอบธุรกิจอสังหาร�มทรัพยประเภทท่ีอยูอาศัยแนวราบภายใตโครงการ

            บร�ทาเนีย อมตะ-พานทองโดยมีการเพ�่มทุนจดทะเบียนเปน 50.0 ลานบาท เมื่อวันที่

            30 ธันวาคม 2564 เพ�่อเปนเง�นทุนสำหรับพัฒนาโครงการอสังหาร�มทรัพย

 •          ท่ีประชุมว�สามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 2/2564 เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม 2564 ของบร�ษัทฯ มีมติ ดังน้ี

  - อนุมัติการแปรสภาพบร�ษัทจากบร�ษัทจำกัดเปนบร�ษัทมหาชนจำกัด โดยบร�ษัทฯ ได

     จดทะเบียนแปรสภาพจากบร�ษัทจำกัดเปนบร�ษัทมหาชนจำกัดเม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม

     2564

  - เปลี่ยนแปลงมูลคาที่ตราไวของหุนสามัญของบร�ษัทฯ จากเดิมหุนละ 10.0 บาท เปน

     หุนละ 0.50 บาท สงผลใหจำนวนหุนสามัญของบร�ษัทฯ เพ�ม่ข�น้จาก 30,000,000 หุน

     เปน 600,000,000 หุน  

  - เพ�่มทุนจดทะเบียน จำนวน 128,570,000 บาท สงผลใหทุนจดทะเบียนเพ�่มข�้นจาก

     300,000,000 บาท เปน 428,570,000 บาท โดยออกหุนสามัญเพ�่มทุนจำนวน 
     257,140,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.50 บาท ท้ังน้ี การจัดสรรหุนสามัญเพ�ม่ทุน

     ของบร�ษัทฯ จะมีรายละเอียดดังน้ี

     (1)  จัดสรรหุนสามัญเพ�ม่ทุนจำนวนไมเกิน 230,200,000 หุน เพ�อ่ออกและเสนอขาย

            ใหแกประชาชนทั่วไปเปนครั้งแรก (IPO) ซึ่งรวมถึงแตไมจำกัดเพ�ยงบุคคลที่

            ความสัมพันธ ผูมีอุปการคุณของบร�ษัทและบร�ษัทยอย ผูถือหุนสามัญของ ORI

            เฉพาะกลุมท่ีมีสิทธิไดรับจัดสรรหุน (Pre-emptive Offering) นักลงทุนสถาบัน

            และ/หร�อบุคคลหร�อนิติบุคคลอื่น ทั้งนี้ บร�ษัทฯ มีสิทธิใชดุลพ�นิจพ�จารณาไม

            เสนอขายหร�อไมจัดสรรหุนสามัญเพ�่มทุนใหแกบุคคลใดหร�อผูจองซื้อรายใด

            หากการเสนอขายหร�อจัดสรรหุนสามัญเพ�่มทุนดังกลาวทำให หร�ออาจเปนผล

            ให (ก) บร�ษัทฯ มีหนาท่ีตามกฎหมายตางประเทศ หร�อ (ข) ไมเปนไปตามหลักเกณฑ

            ว�ธีการ หร�อเง�อ่นไขท่ีกำหนดในการเสนอขายหร�อจัดสรรหุนสามัญเพ�ม่ทุน

     (2)  จัดสรรหุนสามัญเพ�ม่ทุนจำนวนไมเกิน 13,470,000 หุน เพ�อ่เสนอขายแกกรรมการ

            ผูบร�หาร และ/หร�อ พนักงานของ ORI และบร�ษัทยอยของ ORI 

     (3)  จัดสรรหุนสามัญเพ�ม่ทุนจำนวนไมเกิน 8,980,000 หุน เพ�อ่เสนอขายแกกรรมการ

            ผูบร�หาร และ/หร�อ พนักงานของบร�ษัท และบร�ษัทยอยของบร�ษัท (“โครงการ ESOP”) 

     (4)  จัดสรรหุนสามัญเพ�่มทุนจำนวนไมเกิน 4,490,000 หุน เพ�่อรองรับการใชสิทธิ

            ของใบสำคัญแสดงสิทธิ (ESOP Warrant) ที่ออกและเสนอขายใหแก กรรมการ

            ผูบร�หาร และ/หร�อพนักงานของบร�ษัทและบร�ษัทยอยของบร�ษัท (“โครงการ

            ESOP Warrant”)
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 •          ที ่ประช ุมว �สามัญผู ถ ือหุ น คร ั ้งท ี ่  1/2564 เม ื ่อว ันที ่  26 ส ิงหาคม 2564 ของ

            บร�ษัท ออร�จิ�น พร็อพเพอรต้ี จำกัด (มหาชน) มีมติ ดังน้ี

  - อนุมัติการออกและจัดสรรหุนสามัญเพ�ม่ทุนจำนวนไมเกิน 8,980,000 หุน เพ�อ่เสนอขาย

    ใหแกกรรมการ ผูบร�หาร และ/หร�อ พนักงานของบร�ษัทฯ และ/หร�อ บร�ษัทยอยของ

    บร�ษัทฯ (“ESOP”) 

  - อนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญเพ�่มทุนของบร�ษัทฯ 

    ใหแกกรรมการ ผูบร�หาร และ/หร�อ พนักงานของบร�ษัทฯ และ/หร�อบร�ษัทยอยของ

    บร�ษัทฯ (“ESOP Warrant”) 

  - อนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพ�ม่ทุน (ESOP) และใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญ

    เพ�่มทุน (ESOP Warrant) ของบร�ษัทฯ ใหแก นางศุภลักษณ จันทรพ�ทักษ กรรมการ

    ประธานกรรมการบร�หาร และประธานเจาหนาที่บร�หารของบร�ษัทฯ ที่จะไดรับการ

    จัดสรรหุนสามัญเพ�ม่ทุน (ESOP) และใบสําคัญแสดงสิทธิ (ESOP Warrant) ซ่ึงรวมแลว

    เกินกวา รอยละ 5 ของหุนสามัญเพ�่มทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายภายใต

    โครงการ ESOP และโครงการ ESOP Warrant

  - อนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพ�ม่ทุน (ESOP) และใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญ

    เพ�ม่ทุน (ESOP Warrant) ของบร�ษัทฯ ใหแก นายสุร�นทร สหชาติโภคานันท กรรมการ

    บร�หาร และประธานอํานวยการของบร�ษัทฯ ที่จะไดรับการจัดสรรหุนสามัญเพ�่มทุน 
    (ESOP) และใบสําคัญแสดงสิทธิ (ESOP Warrant) ซึ่งรวมแลวเกินกวารอยละ 5 ของ

    หุนสามัญเพ�่มทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายภายใต โครงการ ESOP และ

    โครงการ ESOP Warrant

 •          ท่ีประชุมคณะกรรมการบร�ษัท คร้ังท่ี 5/2564 เม่ือวันท่ี 9 พฤศจิกายน 2564 มีมติ ดังน้ี

  - อนุมัติการกำหนดหุนสามัญเพ�่มทุนจำนวนไมเกิน 34,530,000 หุน คิดเปนรอยละ 

    13.67 ของจำนวนหุนท้ังหมดท่ีบร�ษัทฯ เสนอขายคร้ังน้ี เพ�อ่เสนอขายแกผูถือหุนสามัญ

    ของ ORI เฉพาะกลุมท่ีมีสิทธิไดรับจัดสรรหุน (Pre-emptive Offering) โดยมีรายช่ือ

    ปรากฏอยูในสมุดทะเบียนผูถือหุนของ ORI ณ วันกำหนดรายช่ือผูถือหุน (Record Date)

    ตามท่ีคณะกรรมการของ ORI หร�อบุคคลท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการของ

    ORI จะเปนผูกำหนดตอไป ในราคาเสนอขายหุนเทากับราคาท่ีจะเสนอขายใหแกประชาชน

    ท่ัวไปเปนคร้ังแรก (IPO) และกำหนดใหมีการใหสิทธิจองซ้ือเกินกวาสิทธิ (Oversubscription)

    และการจัดสรรหุนที่จองซื้อเกินกวาสิทธิ (Oversubscription Allotment Methods)

    โดยไมมีการกำหนดอัตราสูงสุดของการจองซื้อเกินกวาสิทธิ  (Over subscription

    without cap of entitled right) 

  - อนุมัติการจายเง�นปนผลระหวางกาล ในอัตรา 1.23 บาทตอหุน คิดเปนเง�นปนผลจาย

    ทั้งสิ�นไมเกิน 738,000,000  บาท โดยบร�ษัทฯ จะจายเง�นปนผลเปนเง�นสด รวมทั้ง

    อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิจำนวน 36,900,000 บาท เพ�อ่เปนทุนสำรองตามกฎหมาย

 การปรับโครงสรางของบร�ษัทฯ
          กอนการปรับโครงสราง บร�ษัท ออร�จิ�น พร็อพเพอรตี้ จำกัด (มหาชน) (“ORI”) ซึ่งเปนผูถือหุนใหญ

ของบร�ษัทฯ มีการถือหุนในบร�ษัทที่มีแผนการประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาร�มทรัพยประเภทที่อยูอาศัย

แนวราบ ไดแก 

          1.  บร�ษัท ดิสทร�คท แกรนด เร�ยลเอสเตท จำกัด 

          2.  บร�ษัท สเตเบิ�ล โฮม พร็อพเพอรตี้ จำกัด 

          3.  บร�ษัท เบลกราเว�ย บางนา จำกัด (เดิมชื่อ บร�ษัท พารค ว�ลลา ออนนุช จำกัด)  

            ตอมาในป 2562 บร�ษัทฯ ไดดำเนินการตามแผนการปรับโครงสราง โดยการซื้อเง�น

 ลงทุน ในบร�ษัทยอยของ ORI จำนวน 3 บร�ษัทขางตน ดวยราคาตามมูลคาที่ตราไว (ซึ่งสูงกวา

 มูลคาตามบัญชีของแตละบร�ษัท ณ เวลาที่ทำรายการ) เพ�่อใหบร�ษัทฯ มีการบร�หารจัดการและ

 กําหนดทิศทางการดําเนินงานในอนาคตอยางมีประสิทธิภาพ และเพ�่อใหมีโครงสรางบร�ษัทฯ 

 ที่ชัดเจนเพ�อ่เตร�ยมความพรอมสำหรับการเสนอขายหุนสามัญของบร�ษัทฯ ตอประชาชนท่ัวไปเปน

 คร้ังแรก (IPO) และนำหุนของบร�ษัทฯ เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ
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โครงสรางการถือหุนของบร�ษัทฯ กอนการปรับโครงสราง

โครงสรางการถือหุนของบร�ษัทฯ ภายหลังการปรับโครงสราง

บร�ษัท ดิสทร�คท แกรนด
เร�ยลเอสเตท จำกัด

บร�ษัท สเตเบิ�ล โฮม พร็อพ
เพอรตี้ จำกัด

บร�ษัท เบลกราเว�ย บางนา
จำกัด

บร�ษัท บร�ทาเนีย จำกัด
(มหาชน)

บร�ษัท เบลกราเว�ย 
ราชพฤกษ จำกัด

บร�ษัท บร�ทาเนีย วงแหวน
รามอินทรา จำกัด

100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

100.0% 100.0%

บร�ษัท ออร�จิ�น พร็อพเพอรตี้ จำกัด
(มหาชน)

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

บร�ษัท ดิสทร�คท แกรนด
เร�ยลเอสเตท จำกัด

บร�ษัท สเตเบิ�ล โฮม พร็อพ
เพอรตี้ จำกัด

บร�ษัท เบลกราเว�ย บางนา
จำกัด

บร�ษัท บร�ทาเนีย จำกัด
(มหาชน)

บร�ษัท เบลกราเว�ย 
ราชพฤกษ จำกัด

บร�ษัท บร�ทาเนีย วงแหวน
รามอินทรา จำกัด
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1.1.3 โครงสรางการถือหุนของกลุมบร�ษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บร�ษัทฯ มีบร�ษัทยอย 9 แหง ดังนี้ 

รายละเอียดเพ�่มเติมของบร�ษัทยอยของบร�ษัทฯ มีดังนี้

1.  บร�ษัท ดิสทร�คท แกรนด เร�ยลเอสเตท จำกัด  พัฒนาอสังหาร�มทรัพยประเภทแนวราบ    2562(2)                         100.0
2.  บร�ษัท สเตเบิ�ล โฮม พร็อพเพอรตี้ จำกัด  พัฒนาอสังหาร�มทรัพยประเภทแนวราบ    2562(2)                            100.0
3.  บร�ษัท เบลกราเว�ย บางนา จำกัด   พัฒนาอสังหาร�มทรัพยประเภทแนวราบ    2562(2)                            100.0
4.  บร�ษัท เบลกราเว�ย ราชพฤกษ จำกัด  พัฒนาอสังหาร�มทรัพยประเภทแนวราบ    2562              100.0

5.  บร�ษัท บร�ทาเนีย วงแหวน รามอินทรา จำกัด  พัฒนาอสังหาร�มทรัพยประเภทแนวราบ    2562              100.0

6.  บร�ษัท บร�ทาเนีย บางนา กม.17 จำกัด  พัฒนาอสังหาร�มทรัพยประเภทแนวราบ    2564              100.0

7.  บร�ษัท บร�ทาเนีย บางนา กม.35 จำกัด  พัฒนาอสังหาร�มทรัพยประเภทแนวราบ    2564              100.0

8.  บร�ษัท สเตเบิ�ล ทาวน จำกัด   พัฒนาอสังหาร�มทรัพยประเภทแนวราบ    2564              100.0

9.  บร�ษัท บร�ทาเนีย อมตะ พานทอง จำกัด  พัฒนาอสังหาร�มทรัพยประเภทแนวราบ    2564              100.0

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
บร�ษัท ดิสทร�คท

แกรนด เร�ยล
เอสเตท จำกัด

บร�ษัท สเตเบิ�ล
โฮม พร็อพเพอรตี้

จำกัด

บร�ษัท เบลกราเว�ย
บางนา จำกัด

บร�ษัท เบลกราเว�ย 
ราชพฤกษ จำกัด

บร�ษัท บร�ทาเนีย
วงแหวน

รามอินทรา จำกัด

บร�ษัท บร�ทาเนีย
บางนา ม.17 จำกัด

บร�ษัท บร�ทาเนีย
บางนา ม.35 จำกัด

บร�ษัท สเตเบิ�ล
ทาวน จำกัด

บร�ษัท บร�ทาเนีย
อมตะ พานทอง จำกัด

บร�ษัท บร�ทาเนีย จำกัด
(มหาชน)

 ชื่อบร�ษัท            ลักษณะการประกอบธุรกิจ                ปที่จัดตั้ง  สัดสวนการถือหุน
(รอยละ)(1)

หมายเหตุ: (1) สัดสวนการถือหุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

   (2) ปที่บร�ษัทฯ ไดรับโอนหุน
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          บร�ษัทฯ มีนโยบายการจัดตั้งบร�ษัทยอยเพ�่อจัดเตร�ยมโครงสรางการถือหุนใหพรอมสำหรับโอกาสในการจัดหาผูที่สนใจรวมลงทุนในแตละโครงการ ซึ่งการจัดตั้งบร�ษัทยอยสำหรับลงทุนในแตละโครงการจะข�้นอยูกับ

หลายปจจัย เชน มูลคาและขนาดของโครงการ ทำเลที่ตั้งของโครงการ และความสนใจของผูที่จะมารวมลงทุนในแตละชวงเวลา เปนตน ทั้งนี้ หากโครงการมีความนาสนใจจากปจจัยที่กลาวมาขางตน บร�ษัทฯ จะพ�จารณา

จัดตั้งบร�ษัทยอยสำหรับการลงทุนในโครงการนั้นๆ ทั้งนี้ บร�ษัทยอยของบร�ษัทฯ จะดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาร�มทรัพยที่อยูอาศัยแนวราบ 1 โครงการตอ 1 บร�ษัทยอย

          บร�ษัทฯ จะพ�จารณาจัดหาพันธมิตรทางธุรกิจเพ�อ่รวมลงทุนภายใตบร�ษัทยอย โดยจะสงตัวแทนของบร�ษัทฯ เขาไปเปนกรรมการตามสัดสวนการถือหุนของบร�ษัทฯ ท้ังน้ี กรณีเปนการลงทุนในธุรกิจใหม หร�อธุรกิจอ่ืนๆ

บร�ษัทฯ จะตองปฎิบัติตามสัญญาไมแขงขันทางธุรกิจที่บร�ษัทฯ ลงนามรวมกับ บร�ษัท ออร�จิ�น พร็อพเพอรตี้ จำกัด (มหาชน) (“สัญญาไมแขงขันฯ”) โดยมีรายละเอียดอยูในหัวขอ 1.1.4 – ความสัมพันธกับกลุมธุรกิจ

ของผูถือหุนใหญ”

1.1.4 ความสัมพันธกับกลุมธุรกิจของผูถือหุนใหญ

          บร�ษัทฯ เปนบร�ษัทในกลุม ORI ซึ่งเปนกลุมบร�ษัทผูพัฒนาอสังหาร�มทรัพยแบบครบวงจร โดย ORI มุงเนนที่จะเปนผูนำในการเขาพัฒนาโครงการอสังหาร�มทรัพยในทำเลศักยภาพใหมๆ ซึ่งมีแนวโนมการเติบโตของ

ความตองการท่ีอยูอาศัยสูง และมีความเปนไปไดในการแขงขัน เชน ทำเลแนวรถไฟฟาสวนตอขยาย และยานอุตสาหกรรม โดยนอกจากธุรกิจพัฒนาโครงการอาคารชุด ORI ไดดำเนินการขยายธุรกิจไปยังตลาดบานจัดสรร

ซ่ึงดำเนินงานโดยบร�ษัทฯ และธุรกิจพัฒนาการโครงการอสังหาร�มทรัพยท่ีสรางรายไดตอเน่ือง (Recurring Income) เชน โรงแรม อพารทเมนท สำนักงานเพ�อ่เชา พ�น้ท่ีเชาเพ�อ่การพาณิชย ซ่ึงดำเนินงานโดยบร�ษัทในเคร�อของ ORI

บร�ษัท ออร�จิ�น พร็อพเพอรตี้ จำกัด
(มหาชน)

ธุรกิจคอนโดมิเนียม
(45 บร�ษัท)

(บร�ษัทยอยและบร�ษัทรวมคา)

ธุรกิจบานจัดสรร (10 บร�ษัท)

บจ. บร�ทาเนีย
100%

ธุรกิจสรางรายไดตอเนื่อง
เชน โรงแรมและการใหบร�การ

(13 บร�ษัท)

(บร�ษัทยอยและบร�ษัทรวมคา)

ธุรกิจบร�การ
เชน บร�การจัดหาผูเชาหองชุดและ

บร�การรับจางบร�หารโครงการนิติบุคคล
อาคารชุด (45 บร�ษัท)

(บร�ษัทยอยและบร�ษัทรวมคา)
บจ. ดิสทร�คท แกรนด เร�ยลเอสเตท 
บจ. สเตเบิ�ล โฮม พร็อพเพอรตี้
บจ. เบลกราเว�ย บางนา
บจ. เบลกราเว�ย ราชพฤกษ
บจ. บร�ษัท บร�ทาเนีย วงแหวน รามอินทรา

บจ. บร�ษัท บร�ทาเนีย บางนา กม.17
บจ. บร�ษัท บร�ทาเนีย บางนา กม.35
บจ. บร�ษัท สเตเบิ�ล ทาวน
บจ. บร�ษัท บร�ทาเนีย อมตะ พานทอง
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           บร�ษัทฯ และบร�ษัทในกลุม ORI เปนคูคาทางธุรกิจจากการดำเนินตามธุรกิจปกติของบร�ษัทฯ อาทิเชน

บร�ษัทฯ เขาทำสัญญาการใหบร�การสนับสนุน (Support Services Agreement) ฉบับลงวันท่ี 1 สิงหาคม 2563

กับ ORI โดยภายใตสัญญาดังกลาว ORI เปนผูใหบร�การสนับสนุนทั่วไป บร�การสนับสนุนการดำเนินงานที่

เก่ียวของกับการส่ือสารทางการตลาด และบร�การสนับสนุนทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงเปนการจัดหา

และใหบร�การสนับสนุนแกบร�ษัทฯ และบร�ษัทยอยของบร�ษัทฯ ในการประกอบธุรกิจอยางมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ บร�ษัทฯ มีการจัดจางงานบร�การที่เกี่ยวของกับที่อยูอาศัยแนวราบจากบร�ษัท พร�โม เซอรว�ส 

โซลูช่ัน (“พร�โม”) และ/หร�อบร�ษัทในกลุมพร�โม เชน การใชบร�การบร�หารนิติบุคคล การใชบร�การทำความสะอาด 

เปนตน และบร�ษัทฯ ยังมีการใชบร�การจากกลุมวัน ออร�จิ�น ในการจัดซ้ือบัตรของขวัญหองพักโรงแรมเพ�อ่เปน

สวนหน่ึงของรายการสงเสร�มการขายเปนตน (โปรดพ�จารณารายละเอียดเพ�ม่เติมในสวนท่ี 2 ขอ 9.2 หัวขอ

รายการระหวางกัน)

           ภายหลังเสร็จสิ�นการเสนอขายหุนสามัญเพ�่มทุนของบร�ษัทฯ ในครั้งนี้ ORI จะยังคงมีอำนาจควบคุม

ในบร�ษัทฯ และบร�ษัทฯ จะยังคงเปนบร�ษัทที่ไดรับการสนับสนุนจากกลุม ORI รวมทั้งบร�ษัทฯ ถือเปนบร�ษัท

แกนนำหลัก (Flagship Company) ของกลุม ORI ในการดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาร�มทรัพยประเภทท่ีอยู

อาศัยแนวราบในประเทศไทย

           เพ�่อกำหนดขอบเขตทางธุรกิจระหวางบร�ษัทฯ และ ORI ใหมีความชัดเจน และเพ�่อปองกันการดำเนิน

ธุรกิจท่ีอาจมีผลประโยชนขัดแยงกันในอนาคต เม่ือวันท่ี 15 กรกฎาคม 2564 บร�ษัทฯ และ ORI ไดเขาทำสัญญา

ไมแขงขันทางธุรกิจข�้น โดยสัญญาไมแขงขันทางธุรกิจจะมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่บร�ษัทฯ1 ไดเปนบร�ษัท

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยมีขอตกลงท่ีสำคัญดังน้ี

           (1)  บร�ษัทฯ ตกลงวาตลอดระยะเวลาท่ีสัญญามีผลบังคับ บร�ษัทฯ จะประกอบธุรกิจไดเฉพาะธุรกิจท่ี

เปนธุรกิจหลักของบร�ษัทฯ เทาน้ัน และจะดำเนินการใดๆ ตามท่ีจำเปนเพ�อ่ใหบร�ษัทในกลุมของบร�ษัทฯ  ดำเนินการ

ตามขอตกลงในสัญญาไมแขงขันทางธุรกิจดวย

ทั้งนี้ “ธุรกิจหลัก” ของบร�ษัทฯ นั้น หมายถึง (ก) ธุรกิจพัฒนาอสังหาร�มทรัพยประเภทที่อยูอาศัยแนวราบ

ซ่ึงรวมถึงแตไมจำกัดเพ�ยง บานเด่ียว บานแฝด ทาวนโฮม ทาวนเฮาส และอสังหาร�มทรัพยอ่ืนท่ีมีลักษณะเดียวกัน

ท้ังน้ี ตองไมมีลักษณะเปนอาคารชุดตามกฎหมายวาดวยอาคารชุด และ (ข) โครงการพัฒนาอสังหาร�มทรัพย

ประเภท Mix-use ท่ีมีสวนประกอบหลักเปนท่ีอยูอาศัยแนวราบ ท้ังน้ี ใหรวมถึงธุรกิจท่ีสนับสนุนโครงการพัฒนา

อสังหาร�มทรัพยประเภทท่ีอยูอาศัยแนวราบ เชน คอมมิวนิต้ีมอลล หร�อหางสรรพสินคาท่ีต้ังอยูในพ�น้ท่ีเดียวกัน 

หร�อใกลเคียงกับโครงการพัฒนาอสังหาร�มทรัพยประเภทท่ีอยูอาศัยแนวราบ

           (2)  ORI ตกลงวาจะไมประกอบธุรกิจประเภทท่ีเปนธุรกิจหลักของบร�ษัทฯ และจะดำเนินการใดๆ ตามท่ี

จำเปนเพ�อ่ใหบร�ษัทในกลุม ORI ดำเนินการตามขอตกลงในสัญญาไมแขงขันทางธุรกิจดวย

ทั้งนี้ “บร�ษัทในกลุม ORI” หมายถึง บร�ษัทที่ ORI มีอำนาจควบคุมกิจการ โดยไมรวมถึงบร�ษัทฯ และบร�ษัท

ในกลุมของบร�ษัทฯ

           (3)  สัญญาฉบับน้ีจะสิ�นสุดลงเม่ือ (ก) บร�ษัทฯ ไมไดมีสถานะเปนบร�ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ

และไมมีผูถือหุนสามัญรายยอย2  ถือหุนรวมกันเกินรอยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบร�ษัทฯ

หร�อ (ข) ORI ไมไดมีอำนาจควบคุมกิจการในบร�ษัทฯ

           (4)  การแกไข เพ�ม่เติม หร�อเปล่ียนแปลงในสาระสำคัญของสัญญาจะกระทำไดตอเม่ือมีการตกลงเปน

ลายลักษณอักษรระหวางคูสัญญาท้ังสองฝาย โดยการแกไข เพ�ม่เติม หร�อเปล่ียนแปลงในสาระสำคัญ ตอง

ไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนของบร�ษัทฯ ตามหลักเกณฑของกฎหมายที่เกี่ยวของตอไป โดยไมนับ

สวนของผูถือหุนท่ีมีสวนไดเสียในการพ�จารณาอนุมัติวาระดังกลาวในท่ีประชุมผูถือหุน

           (5)  ในกรณีที่มีขอพ�พาท ขอขัดแยง หร�อขอเร�ยกรองอันเกิดจากการไมปฏิบัติตามสัญญาฉบับนี้ 

คูสัญญาท้ังสองฝายตกลงวาจะเจรจาเพ�อ่ยุติขอพ�พาท ขอขัดแยง หร�อขอเร�ยกรองดังกลาวรวมกัน ภายใน 

90 วัน นับแตวันท่ีคูสัญญาฝายใดฝายหน่ึงไดรับการบอกกลาวเปนลายลักษณอักษรจากคูสัญญาอีกฝาย 

หากคูสัญญาทั้งสองฝายไมสามารถหาขอยุติรวมกันภายในระยะเวลาดังกลาวได คูสัญญาจึงจะสามารถ

ฟองคดีตอศาลท่ีมีเขตอำนาจได

(โปรดพ�จารณารายละเอียดเพ�่มเติมเกี่ยวกับสัญญาไมแขงขันทางธุรกิจในสวนที่ 1 ขอที่ 2.2.1 หัวขอ 2

ความเสี่ยงจากการที่บร�ษัทฯ มีรายไดหลักจากโครงการที่อยูอาศัยประเภทบานแนวราบชนิดเดียว)

1 
คำวา “บร�ษัทในกลุม” ของบร�ษัทฯ หมายถึง บร�ษัทท่ีบร�ษัทฯ มีอำนาจควบคุมกิจการ โดยคำวา “อำนาจควบคุมกิจการ” หมายถึง การมีความสัมพันธ

์ในลักษณะใดลักษณะหน่ึง ดังน้ี 
(ก)  การถือหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงในบร�ษัทเกินกวารอยละหาสิบของจำนวนสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบร�ษัทน้ัน 
(ข)  การมีอำนาจควบคุมคะแนนเสียงสวนใหญในท่ีประชุมผูถือหุนของบร�ษัท ไมวาโดยตรงหร�อโดยออม หร�อไมวาเพราะเหตุอ่ืนใด 
(ค)  การมีอำนาจควบคุมการแตงต้ังหร�อถอดถอนกรรมการต้ังแตก่ึงหน่ึงของกรรมการท้ังหมด ไมวาโดยตรงหร�อโดยออม
2 

ท้ังน้ี คำวา “ผูถือหุนสามัญรายยอย” หมายถึง ผูถือหุนสามัญท่ีมิไดเปนบุคคลดังตอไปน้ี
(ก)  กรรมการ ผูจัดการ หร�อผูดำรงตำแหนงระดับบร�หาร 4 รายแรกนับตอจากผูจัดการลงมา ผูซ่ึงดำรงตำแหนงเทียบเทากับผูดำรงตำแหนงระดับบร�หารรายท่ี 4 ทุกรายของบร�ษัทฯ รวมถึงผู
ที่เกี่ยวของและบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต ทางการสมรส หร�อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายกับบุคคลดังกลาวขางตน ซึ่งไดแก บิดา มารดา คูสมรส และบุตร
(ข)  ผูถือหุนท่ีถือหุนเกินกวารอยละ 5 ของทุนชำระแลว โดยใหนับรวมหุนท่ีถือโดยผูท่ีเก่ียวของดวย ยกเวนผูถือหุนน้ันเปนบร�ษัทหลักทรัพย บร�ษัทประกันชีว�ตบร�ษัทประกันภัยกองทุนรวม กองทุน
สำรองเล้ียงชีพ กองทุนประกันสังคม กองทุนบำเหน็จบำนาญ หร�อโครงการลงทุนท่ีไดรับอนุมัติตามกฎหมาย
(ค)  ผูมีอำนาจควบคุม ซ่ึงหมายถึงผูถือหุนหร�อบุคคลอ่ืนซ่ึงโดยพฤติการณมีอิทธิพลตอการกำหนดนโยบาย การจัดการ หร�อการดำเนินงานของบร�ษัทฯ อยางมีนัยสำคัญไมวาอิทธิพลดังกลาว
จะสืบเน่ืองจากการเปนผูถือหุน หร�อไดรับมอบอำนาจตามสัญญา หร�อการอ่ืนใดก็ตาม โดยเฉพาะอยางยิ�งคือบุคคลท่ีเขาลักษณะขอใดขอหน่ึงดังน้ี 
1.  บุคคลท่ีมีสิทธิออกเสียงไมวาโดยทางตรงหร�อทางออมเกินกวารอยละย่ีสิบหาของจำนวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบร�ษัทฯ 
2.  บุคคลท่ีตามพฤติการณสามารถควบคุมการแตงต้ังหร�อถอดถอนกรรมการของบร�ษัทฯ ได 
3.  บุคคลท่ีตามพฤติการณสามารถควบคุมผูซ่ึงรับผิดชอบในการกำหนดนโยบาย การจัดการหร�อการดำเนินงานของบร�ษัทฯ ใหปฏิบัติตามคำส่ังของตนในการกำหนดนโยบายการจัดการ หร�อการ
ดำเนินงานของบร�ษัทฯ 
4.  บุคคลท่ีตามพฤติการณมีการดำเนินงานในบร�ษัทฯ หร�อมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบร�ษัทเย่ียงกรรมการหร�อผูบร�หาร รวมท้ังบุคคลท่ีมีตำแหนงซ่ึงมีอำนาจ
หนาท่ีเชนเดียวกับบุคคลดังกลาวของบร�ษัทฯ
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กลไกการกำกับดูแลการปฏิบัติตามสัญญาไมแขงขันทางธุรกิจ

          เพ�อ่ใหม่ันใจวาการดำเนินธุรกิจของบร�ษัทฯ เปนไปตามขอตกลงในสัญญาไมแขงขันทางธุรกิจ บร�ษัทฯ

 ไดกำหนดหนาท่ีในการกำกับดูแลการปฏิบัติตามสัญญาไมแขงขันทางธุรกิจไวในกฎบัตรของคณะกรรมการ

บร�ษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบร�หาร (โปรดพ�จารณารายละเอียดเพ�่มเติมจากสวน

ที่ 2 ขอที่ 7 โครงสรางการกำกับดูแลกิจการ และขอมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดยอย

ผูบร�หารพนักงานอื่นๆ)

การใชเง�นที่ ไดจากการระดมทุนเปนไปตามวัตถุประสงคหร�อไม
(1)  การใชเง�นท่ีไดจากการเสนอขายตราสารทุนหร�อตราสารหน้ีแตละคร้ัง

(2) กฎหมายท่ีใชบังคับ

          สำหรับกฎหมายที่ใชบังคับตราสารทุนเปนไปตามขอกำหนดตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยรวมถึงฉบับท่ีมีการแกไขเปล่ียนแปลงเพ�ม่เติม

1.1.5 ขอผูกพันที่บร�ษัทใหคำมั่นไวในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขาย
หลักทรัพยและ/หร�อ เง�่อนไขการอนุญาตของสำนักงาน (ถามี) และ/หร�อเง�่อนไข
การรับหลักทรัพยของตลาดหลักทรัพย

          บร�ษัทฯ มีหนาที่ตองดำรงอัตราสวนของหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (Debt to Equity Ratio) ณ วัน

สิ�นงวดบัญชีรายไตรมาสในแตละไตรมาสของผูออกหุนกู ตามงบการเง�นรวมของผูออกหุนกูที่ไดผานการ

สอบทานหร�อตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีแลวเปนอัตราสวนไมเกิน 2.5:1 รายละเอียดคำจำกัดความปรากฏ

ตามขอกำหนดวาดวยสิทธิและหนาที่ของผูออกหุนกูและผูถือหุนกู

                    “หนี้สิน” หมายถึง หนี้สินทางการเง�นสุทธิ ซึ่งไดแก หนี้สินประเภทที่มีดอกเบี้ยของผูออกหุนกู

ตามท่ีปรากฏในงบการเง�นรวมท่ีตรวจสอบหร�อสอบทานโดยผูสอบบัญชี ซ่ึงรวมถึงภาระผูกพันทางการเง�น

ท่ีมีภาระตองชำระดอกเบ้ีย และสวนของหน้ีสินท่ีมีภาระตองชำระดอกเบ้ีย ท่ีอาจเกิดข�น้จากการท่ีผูออกหุนกู

เขาค้ำประกัน อาวัล หร�อกอภาระผูกพันอื่นในลักษณะเดียวกันใหแกบุคคลใดๆ หร�อนิติบุคคลอื่น ที่มิใช

บร�ษัทยอยของผูออกหุนกู หักดวยเง�นสด และ/หร�อ รายการเทียบเทา อยางไรก็ดี ภาระผูกพันทางการเง�น

และสวนของหน้ีสินดังกลาวขางตน ไมรวมถึงภาระผูกพันทางการเง�นและสวนของหน้ีสินท่ีเกิดข�น้กับเจาหน้ี

ทางการคา รายรับลวงหนา หร�อหนี้ใดๆ ของผูออกหุนกูที่ไมมีภาระดอกเบี้ย และหนี้สินตามสัญญาเชา

                    “งบการเง�นรวม” หมายถึง งบแสดงฐานะทางการเง�นรวมของผูออกหุนกูและบร�ษัทยอย ตาม

หลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในการจัดทำงบการเง�นรวมที่ ไดมีการตรวจสอบ หร�อ

สอบทานโดยผูสอบบัญชี และผูออกหุนกู ไดจัดสงใหแกตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยแลว

                    “สวนของผูถือหุน” หมายถึง สวนของผูถือหุนตามงบการเง�นรวมของผูออกหุนกูท่ีไดผานการ

ตรวจสอบหร�อสอบทานโดยผูสอบบัญชีแลว

การใช�เง�น
จำนวนเง�นที่ ใช�
โดยประมาณ

ระยะเวลาที่ใช�
เง�นโดยประมาณ

รายละเอียด/ความคืบหน�าของการใช�เง�น
เหตุผลและมาตรการดำเนินการกรณีใช�เง�น

ไม�เป�นไปตามวัตถุประสงค�

1. เพ�่อเป�นเง�นทุนสำหรับ
การพัฒนาโครงการ และ/
หร�อ การขยายธุรกิจ 

- ใช�สำหรับซื้อที ่ดินเพ�่อพัฒนาโครงการ
อสังหาร�มทรัพย� ประมาณ 148.7 ล�านบาท450.0-550.0

ล�านบาท
ภายในป� 2565

2. เพ�่อชำระคืนเง�นกู�
- สำหรับคืนเง�นกู�ระยะสั้นจากธนาคารและ
เง�นกู�ยืมระยะสั้นจากบร�ษัทใหญ� มูลค�ารวม
ประมาณ 1,890.4 ล�านบาท

1,800.0-2,000.0 
ล�านบาท

ภายในป� 2564

3. เพ�่อใช�เป�นเง�นทุน
หมุนเว�ยนของกิจการ

- ใช�สำหรับหมุนเว�ยนในกิจการ 143.4 ล�านบาท36.7-213.3
ล�านบาท

ภายในป� 2565

ณ 31 ธันวาคม 2564
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1.1.6 ชื่อ สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ ประเภทธุรกิจ เลขทะเบียนบร�ษัท โทรศัพท โทรสาร เว็บไซตบร�ษัท จำนวนชนิดของหุนที่จำหนายไดแลวทั้งหมดของบร�ษัท

 ชื่อบร�ษัท   บร�ษัท บร�ทาเนีย จำกัด (มหาชน) (“บร�ษัทฯ”)

 ชื่อยอหลักทรัพย  BRI

 ประเภทธุรกิจ  ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาร�มทรัพย

 เลขทะเบียนบร�ษัท      0107564000294

 ทุนจดทะเบียน  428,570,000 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

 ทุนชำระแลว  426,325,000 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

 จำนวนหุน  หุนสามัญ 857,140,000 หุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

 มูลคาหุน   หุนละ 0.50 บาท

 ที่ตั้งสำนักงานใหญ  เลขที่ 496 หมูที่ 9 ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ

    จังหวัดสมุทรปราการ 10270

 ที่อยูสำหรับติดตอ  ชั้น 21 อาคารภิรัชทาวเวอร แอท ไบเทค

    เลขที่ 4345 ถนนสุข�มว�ท แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

    โทรศัพท : 021 613 000    โทรสาร : 02 398 8066

 เว็บไซตบร�ษัท     www.britania.co.th
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โครงการบร�ทาเนีย ระยอง

ที่ตั้ง  ต.ทับมา อ.เมือง จ.ระยอง

พ�้นที่โครงการ 44-3-37.0 ไร

จำนวนหลัง   222 หลัง

ลักษณะผลิตภัณฑ�

-  บานเดี่ยว

-  ทาวนโฮม

มูลค�าโครงการ ประมาณ 1,100 ลานบาท

ระยะเวลาเสนอขาย ประมาณไตรมาส 4 ป 2565

ระยะเวลาที่บ�านหลังแรกก�อสร�างแล�วเสร็จ  ประมาณไตรมาส 4 ป 2565

สถานะโครงการ โครงการในอนาคต
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สถานะการกอสราง การขาย และการโอนกรรมสิทธิ์ของโครงการของบร�ษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 สรุปไดดังนี้

การขาย การก�อสร�าง การโอนกรรมสิทธิ์

พ�้นที่�
โครงการ
(ไร�-งาน-
ตร.วา)

โครงการ

จำนวนหลัง

หลัง ล�าน
บาท

หลัง ล�าน
บาท

หลัง ล�าน
บาท

หลัง ล�าน
บาท

หลัง ล�าน
บาท

ทั้งหมด ที่ขายแล�ว คงเหลือรอขาย

จำนวนหลัง จำนวนหลัง

เดือน/ป�
เร��มเป�ด

ขาย

ร�อยละ
ความ

คืบหน�า
การขาย

เดือน/ป� ท่ี
บ�านหลังแรก
ก�อสร�างแล�ว
เสร็จ และ/

หร�อบ�านหลัง
แรกสาารถโอน
กรรมสิทธ์ิได�

เดือน/ป� ท่ี
คาดว�าจะ
ก�อสร�าง

แล�วเสร็จท้ัง
โครงการ(1)

ร�อยละ
การ

ก�อสร�าง
แล�วเสร็จ 

จำนวนห�อง
ท่ีโอนกรรมสิทธ์ิ

แล�ว

จำนวนห�อง
คงเหลือรอ

โอนกรรมสิทธ์ิ

โครงการบร�ทาเนีย อุดรธานี

โครงการบร�ทาเนีย ขอนแก�น

โครงการบร�ทาเนีย ระยอง

โครงการแกรนด� บร�ทาเนีย
บางนา กม.35

โครงการบร�ทาเนีย โฮม อยุธยา

โครงการบร�ทาเนีย ทาวน� อยุธยา

24-1-51.20

48-3-4.1

44-3-37.0

73-3-56.00

ไตรมาส 4
ป� 2565

ไตรมาส 4
ป� 2565

ไตรมาส 4
ป� 2565

ไตรมาส 4
ป� 2565

ไตรมาส 4
ป� 2565

ไตรมาส 4
ป� 2565

ไตรมาส
4/2565

ไตรมาส
4/2565

ไตรมาส
4/2565

ไตรมาส
4/2565

ไตรมาส
4/2565

ไตรมาส
4/2565

ไตรมาส
4/2568

ไตรมาส
4/2569

ไตรมาส
1/2570

ไตรมาส
4/2569

ไตรมาส
4/2568

ไตรมาส
4/2568

0.0

0.0

0.1

1.3

0.0

0.0

122

240

222

394

153

235

650.0

1,200.0

1,100.0

2,000.0

750.0

650.0

รวม

51-3-4.00

7,198 37,408 1,906 10,323 2,594 13,686 880 1,729 9,118 177 1,204

(1) เป�นประมาณการเวลาเบื้องต�นในการก�อสร�างแล�วเสร็จทั้งโครงการ ซึ่งอาจมีเปลี่ยนแปลงตามป�จจัยที่เกี่ยวข�อง เช�น ระยะเวลาในการขายบ�านของโครงการ การส�งมอบงานของผู�รับเหมา เป�นต�น
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4<I$K�<0NĈR!WD�!D2O!̂�"K��K<�;K;.J@�F!V�<ĀF��K;�:2K�:�V$�2��K<�;K;VC20K!/22W>I0K!-�@2V7ĉ:̂

:K��ÿ_2�W>I�K<�;K;VC20K!</Z88�K�V4�2.2

����������2F�"K�2N_�3<ýBJ0H�;J!YD�@K:CL�J|�J37Č_20NV̂�.2M�:FQ.CKD�<<:�X-;V#7KI7Č_20N^Y2X�<!�K<7J+2K

<IV3N;!VA<B)�M"7ĉVAB9K�.I@J2FF���©©§��V2P^F!"K�V4�2WD>�!!K2�Q,9K7CR!"K�X<!!K2FQ.CKD�<<:

%O!̂V22�K<5>M.V7ČF̂�K<C�!FF�FJ2V4�24�""J;7Č_2)K2�F!4<IV0A�C�!5>YD7Č_20N-̂J!�>�K@:NW2@X2:�@K:.F!�K<

0NF̂;R�FKAJ;V7ĉ:̂CR!�ÿ_2�V$�2�2M�:FQ.CKD�<<:3K!7>N�2M�:FQ.CKD�<<:�V@>X�<�@�2M�:FQ.CKD�<<:F:.I2�<�

2M�:FQ.CKD�<<:�¸ª¨�V4�2.2�X-;�,�4�""ĕ3J2�3<ýBJ0H�:NX�<!�K<%O!̂.J_!F;R�Y2X�<!�K<7J+2K<IV3N;!VA<B)�M"

7ĉVAB9K�.I@J2FF���©©§��W>IY�>�J32M�:FQ.CKD�<<:"L2@2�ø��X�<!�K<�-J!2N_�

3<ý0KV2N;�3K!2K�CQ@<<,9R:M -  2M�:FQ.CKD�<<:3K!7>N
-  2M�:FQ.CKD�<<:�V@>X�<�@

C:Q0<4<K�K<

"J!D@J-X�<!�K< 2M�:FQ.CKD�<<:0N^F;R�Y�>

Z3<.J2�3K!2K��:�ù� -  2M�:FQ.CKD�<<:3K!7>N
-  2M�:FQ.CKD�<<:�V@>X�<�@

C:Q0<4<K�K<

Z3<.J2�3K!4I�! -  2M�:FQ.CKD�<<:�V@>X�<�@
-  2M�:FQ.CKD�<<:�¸ª¨

#IV$M!V0<K

3<ý0KV2N;�W7<�BK�CV.$J^2 -  2M�:FQ.CKD�<<:3K!4R
-  2M�:FQ.CKD�<<:W7<�BK

C:Q0<4<K�K<

W�<2-��3<ý0KV2N;��:�úü -  2M�:FQ.CKD�<<:3K!7>N
-  2M�:FQ.CKD�<<:�V@>X�<�@

C:Q0<4<K�K<

V3>�<KV@þ;�VF]�%��>R%N8
7ę>@ý>>�K�3K!2K�7<I<K:��

-  2M�:FQ.CKD�<<:FJ|1K2N�V":X:X4>MC�<Q!V07:DK2�<

3<ý0KV2N;�3K!2K��:�ûù -  2M�:FQ.CKD�<<:�V@>X�<�@
-  2M�:FQ.CKD�<<:F:.I2�<
-  2M�:FQ.CKD�<<:�¸ª¨

#IV$M!V0<K

Z3<.J2�F:.I�AQ�4<I;R< -  2M�:FQ.CKD�<<:F:.I2�<$>3Q<þ

W�<2-��3<ý0KV2N;�CQ@<<,9R:M -  2M�:FQ.CKD�<<:FJ|1K2N�V":X:X4>MCC:Q0<4<K�K<

3<ý0KV2N;�.M@K220��<K$7=�B� ���C@2FQ.CKD�<<:3K!�I-N40Q:1K2N

/%6&A/�<��C	'��6'"5��6'4A�9&�A,'-��8"ôA,-$6	�4+5�11��|���}�	'1�	)<%"÷J��9I�å�5�/+5��E�ĕB�Ĕ�5�/+5��4A�8�A�'6�5�/+5��)�<'é�B)45�/+5�'4&1�

Annual Report 2021 | Form 56 -1 One Report | Britania Public Company Limited 56



Annual Report 2021 | Form 56 -1 One Report | Britania Public Company Limited 7

ä����6'11�B��C	'��6'�9I%9A1�)5�-�ĘA�"64�|¤½¸ÀÄ´��´Â¸¶½}

����������3<ýBJ0H�YD�@K:CL�J|�J3�K<FF�W33X�<!�K<V4�2F;�K!:K��X-;W.�>IX�<!�K<"I:N<R4W330N^V4�2VF�>J�B,�V#7KI.J@��¹ÒÍÕÙÉ�¨É×ÍËÒ�W>IV22YDW.�>IX�<!�K<:N�@K:X--V-�2�2�K-O!-R-.�F�>Q�:>R��KV4�KD:K;

V$�2�X�<!�K<V3>�<KV@þ;�VF]�%��>R%N8�7ę>@ý>>�K�3K!2K�7<I<K:���0N^:N�K<FF�W33X�<!�K<X-;�K<4<I;Q�.��@K:C@;!K:�F!C/K4�.;�<<:W33�>KCCM��:K5C:5CK2�J3C/K4�.;�<<:4�""ĕ3J2�.K:W33#3J3;�K2

0NF̂;R�FKAJ;0N2̂�KD>!YD>�W>I:N<I-J3�F!;�K2V3>�<KV@þ;�4<IV0AFJ!�=B�:K4<I;Q�.�YDV�K�J3�K<.�W.�!DF!W>I7Č_20NĈ�@2�>K!�F!FK�K<0ND̂<RD<K�0LYD>R��K:N�@K:4<I0J3Y"�W>I.F!�K<V4�2V"K�F!V7ČF̂CI0F2�@K:V4�2
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1.3 โครงสรางการถือหุนของกลุมบร�ษัทฯ
1.3.1 โครงสรางการถือหุนของกลุมบร�ษัท

          ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บร�ษัทฯ มีบร�ษัทยอย 9 แหง ดังนี้ 

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
บร�ษัท ดิสทร�คท

แกรนด เร�ยล
เอสเตท จำกัด

บร�ษัท สเตเบิ�ล
โฮม พร็อพเพอรตี้

จำกัด

บร�ษัท เบลกราเว�ย
บางนา จำกัด

บร�ษัท เบลกราเว�ย 
ราชพฤกษ จำกัด

บร�ษัท บร�ทาเนีย
วงแหวน

รามอินทรา จำกัด

บร�ษัท บร�ทาเนีย
บางนา ม.17 จำกัด

บร�ษัท บร�ทาเนีย
บางนา ม.35 จำกัด

บร�ษัท สเตเบิ�ล
ทาวน จำกัด

บร�ษัท บร�ทาเนีย
อมตะ พานทอง จำกัด

บร�ษัท บร�ทาเนีย จำกัด
(มหาชน)

รายละเอียดเพ�่มเติมของบร�ษัทยอยของบร�ษัทฯ มีดังนี้

1.  บร�ษัท ดิสทร�คท แกรนด เร�ยลเอสเตท จำกัด  พัฒนาอสังหาร�มทรัพยประเภทแนวราบ    2562(2)                         100.0
2.  บร�ษัท สเตเบิ�ล โฮม พร็อพเพอรตี้ จำกัด  พัฒนาอสังหาร�มทรัพยประเภทแนวราบ    2562(2)                            100.0
3.  บร�ษัท เบลกราเว�ย บางนา จำกัด   พัฒนาอสังหาร�มทรัพยประเภทแนวราบ    2562(2)                            100.0
4.  บร�ษัท เบลกราเว�ย ราชพฤกษ จำกัด  พัฒนาอสังหาร�มทรัพยประเภทแนวราบ    2562              100.0

5.  บร�ษัท บร�ทาเนีย วงแหวน รามอินทรา จำกัด  พัฒนาอสังหาร�มทรัพยประเภทแนวราบ    2562              100.0

6.  บร�ษัท บร�ทาเนีย บางนา กม.17 จำกัด  พัฒนาอสังหาร�มทรัพยประเภทแนวราบ    2564              100.0

7.  บร�ษัท บร�ทาเนีย บางนา กม.35 จำกัด  พัฒนาอสังหาร�มทรัพยประเภทแนวราบ    2564              100.0

8.  บร�ษัท สเตเบิ�ล ทาวน จำกัด   พัฒนาอสังหาร�มทรัพยประเภทแนวราบ    2564              100.0

9.  บร�ษัท บร�ทาเนีย อมตะ พานทอง จำกัด  พัฒนาอสังหาร�มทรัพยประเภทแนวราบ    2564              100.0

 ชื่อบร�ษัท            ลักษณะการประกอบธุรกิจ                ปที่จัดตั้ง  สัดสวนการถือหุน
(รอยละ)(1)

หมายเหตุ: (1) สัดสวนการถือหุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

   (2) ปที่บร�ษัทฯ ไดรับโอนหุน
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           บร�ษัทฯ มีนโยบายการจัดตั้งบร�ษัทยอยเพ�่อจัดเตร�ยมโครงสรางการถือหุนใหพรอมสำหรับโอกาสใน

การจัดหาผูที่สนใจรวมลงทุนในแตละโครงการ ซึ่งการจัดตั้งบร�ษัทยอยสำหรับลงทุนในแตละโครงการจะข�้น

อยูกับหลายปจจัย เชน มูลคาและขนาดของโครงการ ทำเลท่ีต้ังของโครงการ และความสนใจของผูท่ีจะมารวม

ลงทุนในแตละชวงเวลา เปนตน ทั้งนี้ หากโครงการมีความนาสนใจจากปจจัยที่กลาวมาขางตน บร�ษัทฯ จะ

พ�จารณาจัดตั้งบร�ษัทยอยสำหรับการลงทุนในโครงการนั้นๆ ทั้งนี้ บร�ษัทยอยของบร�ษัทฯ จะดำเนินธุรกิจ

พัฒนาอสังหาร�มทรัพยที่อยูอาศัยแนวราบ 1 โครงการตอ 1 บร�ษัทยอย 

           บร�ษัทฯ จะพ�จารณาจัดหาพันธมิตรทางธุรกิจเพ�่อรวมลงทุนภายใตบร�ษัทยอย โดยจะสงตัวแทนของ

บร�ษัทฯ เขาไปเปนกรรมการตามสัดสวนการถือหุนของบร�ษัทฯ ทั้งนี้ กรณีเปนการลงทุนในธุรกิจใหม หร�อ

ธุรกิจอื่นๆ บร�ษัทฯ จะตองปฎิบัติตามสัญญาไมแขงขันทางธุรกิจที่บร�ษัทฯ ลงนามรวมกับ บร�ษัท ออร�จิ�น 

พร็อพเพอรต้ี จำกัด (มหาชน) (“สัญญาไมแขงขันฯ”) โดยมีรายละเอียดอยูในหัวขอ “1.5 – ความสัมพันธกับ

กลุมธุรกิจของผูถือหุนใหญ”

1.3.2 บุคคลที่อาจมีความขัดแยงถือหุนในบร�ษัทยอยหร�อบร�ษัทรวม
- ไมมี

1.3.3 ความสัมพันธกับกลุมธุรกิจของผูถือหุนใหญ
- ไมมี

1.3.4 ผูถือหุน
รายชื่อผู�ถือหุ�นของบร�ษัทฯ

           ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โครงสรางการถือหุนของบร�ษัทฯ กอนและหลังการเสนอขายหุนสามัญ

ตอประชาชนเปนครั้งแรก สรุปดังนี้

ลำดับ รายชื่อผู�ถือหุ�นใหญ� จำนวนหุ�นที่ถือ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

บร�ษัท ออร�จิ�น พร็อพเพอรตี้ จำกัด (มหาชน)

นาย พ�ระพงศ จรูญเอก

บร�ษัท ทุนพ�รดา จำกัด

นาย สมพงษ ชลคดีดำรงกุล

บัวหลวงหุนระยะยาว

บร�ษัท ไทยประกันชีว�ต จำกัด (มหาชน)

นาย นเรศ งามอภิชน

สำนักงานประกันสังคม โดย บลจ.ยูโอบี(ประเทศไทย) จำกัด

บร�ษัท เมืองไทยประกันชีว�ต จำกัด (มหาชน
โดย บร�ษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน วรรณ จำกัด

กองทุนเปดธนชาตหุนทุน

รวม

ยอดรวมทุนชำระแล�ว

ผู�ถือหุ�นสัญชาติไทย

ผู�ถือหุ�นสัญชาติต�างด�าว

599,999,940

10,196,222

8,710,830

5,053,195

4,870,500

4,643,581

4,000,000

3,984,100

3,199,772

3,152,742

1,882,275,339

2,452,862,453

2,313,157,409

139,705,044

ร�อยละ

70.37

1.20

1.02

0.59

0.57

0.54

0.47

0.47

0.38

0.37

76.74

100.00

94.30

5.70

หมายเหตุ: 1/ บร�ษัท ออร�จ��น พร็อพเพอร�ตี้ จำกัด (มหาชน) เป�นบร�ษัทฯ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย� ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาร�มทรัพย�ประเภทคอนโดมิเนียมตามแนว
                     สถานีขนส�งมวลชนระบบรางในกรุงเทพฯ และปร�มณฑล และธุรกิจให�บร�การที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจอสังหาร�มทรัพย� ได�แก� บร�การจัดหาผู�เช�าห�องชุด และบร�การรับจ�าง
                     บร�หารโครงการนิติบุคคล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บร�ษัท ออร�จ��น พร็อพเพอร�ตี้ จำกัด (มหาชน) มีผู�ถือหุ�นใหญ�ดังนี้
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ลำดับ รายชื่อผู�ถือหุ�นใหญ� จำนวนหุ�นที่ถือ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

กลุมครอบครัวจรูญเอก 5/

นายสมพงษ ชลคดีดำรงกุล และนายสมพงษ ชลคดีดำรงกุล
โดย บล.เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน)

บร�ษัท ไทยเอ็นว�ดีอาร จำกัด

นางวารุณี ชลคดีดำรงกุล

State Street Europe Limited

บร�ษัท ไทยประกันชีว�ต จำกัด (มหาชน)

นายนิติ วณิชยจิรัฐติกาล

South East Asia UK (Type C) Nominees Limited

N.C.B. Trust Limited-Norges Bank 1

บร�ษัท เมืองไทยประกันชีว�ต จำกัด (มหาชน)

รวม

ทุนชำระแล�วทั้งหมดของ
บร�ษัท ออร�จ��น พร็อพเพอร�ตี้ จำกัด (มหาชน)

1,504,679,403

118,552,400

87,228,078

35,300,000

30,095,144

24,006,900

20,500,000

20,244,154

19,962,833

15,096,500

1,860,533,012

2,452,862,453

ร�อยละ

61.34

4.83

3.56

1.44

1.23

0.98

0.84

0.83

0.81

0.62

75.85

100.00

ลำดับ รายชื่อผู�ถือหุ�นกลุ�มครอบครัวจรูญเอก จำนวนหุ�นที่ถือ

1.

2.

3.

4.

นายพ�ระพงศ จรูญเอก

บร�ษัท ทุนพ�รดา จำกัด 6/

นางอารดา จรูญเอก

นางพรรณี พ�ทยายน

รวมการถือหุ�นของกลุ�มครอบครัวจรูญเอก

693,606,354

618,779,918

167,457,556

24,835,575

1,504,679,403

ร�อยละ

28.28

25.23

6.83

1.01

61.34

หมายเหตุ: 2/ ที่ประชุมคณะกรรมการบร�ษัทครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 และที่ประชุมว�สามัญผู�ถือหุ�นครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 มีมติจัดสรรหุ�น
                     สามัญเพ��มทุน โครงการ ESOP จำนวนไม�เกิน 550,000 หุ�น และโครงการ ESOP Warrant ไม�เกิน 276,000 หน�วย (อัตราการใช�สิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน�วย
                     มีสิทธิซื้อหุ�นสามัญได� 1 หุ�น) ให�แก�นายสุร�นทร�สหชาติ โภคานันท� ตำแหน�งประธานอำนวยการของบร�ษัทฯ
                       3/ ที่ประชุมคณะกรรมการบร�ษัทครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 และที่ประชุมว�สามัญผู�ถือหุ�นครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 มีมติจัดสรรหุ�น
                     สามัญเพ��มทุน โครงการ ESOP จำนวนไม�เกิน 8,980,000 หุ�น และมีมติจัดสรรหุ�นสามัญเพ��มทุน โครงการ ESOP ให�แก�นายสุร�นทร� สหชาติโภคานันท� จำนวนไม�เกิน
                     550,000 หุ�น
                       4/ ที่ประชุมคณะกรรมการบร�ษัทครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 และที่ประชุมว�สามัญผู�ถือหุ�นครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 มีมติจัดสรรใบ
                     สำคัญแสดงสิทธิ ในโครงการ ESOP Warrant จำนวนไม�เกิน 4,490,000 หน�วย และมีมติจัดสรรหุ�นสามัญเพ��มทุนใบสำคัญแสดงสิทธิ ในโครงการ ESOP Warrant
                     ให�แก�นายสุร�นทร� สหชาติโภคานันท� จำนวนไม�เกิน 276,000 หน�วย
                       5/ กลุ�มครอบครัวจรูญเอก ถือหุ�นจำนวน 1,504,679,403 หุ�น คิดเป�นร�อยละ 61.34 ของทุนชำระแล�วท้ังหมดของบร�ษัท ออร�จ��น พร็อพเพอร�ต้ี จำกัด (มหาชน) ประกอบ
                     ด�วย 1) นายพ�ระพงศ� จรูญเอก 2) บร�ษัท ทุนพ�รดา จำกัด 3) นางอารดา จรูญเอก และ 4) นางพรรณี พ�ทยายน ท้ังน้ี การถือหุ�นของกลุ�มครอบครัวจรูญเอก ในบร�ษัท
                     ออร�จ��น พร็อพเพอร�ตี้ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 มีสัดส�วนดังนี้

หมายเหตุ: 6/ บร�ษัท ทุนพ�รดา จำกัด เป�นบร�ษัทท่ีจัดต้ังในประเทศไทย ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ�นในบร�ษัทอ่ืน (Holding Company) โดยมีผู�ถือหุ�น ณ วันท่ี 30 เมษายน 2564 เป�นดังน้ี

ลำดับ รายชื่อผู�ถือหุ�นใหญ� บร�ษัท ทุนพ�รดา จำกัด จำนวนหุ�นที่ถือ

1.

2.

3.

4.

5.

นายพ�ระพงศ จรูญเอก

นางอารดา จรูญเอก 7/

เด็กชาย พ�ระ จรูญเอก 8/

เด็กหญิง รดา จรูญเอก 8/

นางพรรณี พ�ทยายน 9/

รวม

150,000

149,999

100,000

100,000

1

500,000

ร�อยละ

30.00

30.00

20.00

20.00

0.00

100.00

หมายเหตุ: 7/ นางอารดา จรูญเอก เป�นคู�สมรสของนายพ�ระพงศ� จรูญเอก
                       8/ เด็กชายพ�ระ จรูญเอก และ เด็กหญิงรดา จรูญเอก เป�นบุตรที่ยังไม�บรรลุนิติภาวะของนายพ�ระพงศ� จรูญเอก และนางอารดา จรูญเอก
                       9/ นางพรรณี พ�ทยายน เป�นบุคคลที่กระทำการร�วมกัน (Concert party)
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ผู�ถือหุ�น

จำนวน (หุ�น)

บร�ษัท ดิสทร�คท�
แกรนด�

เร�ยลเอสเตท
จำกัด

บร�ษัท บร�ทาเนีย จำกัด (มหาชน) 

นางศุภลักษณ จันทรพ�ทักษ

นายสุร�นทร สหชาติโภคานันท

นางสาวกนกไพลิน ว�ไลแกว

นายจ�มพล ประว�ทยธนา

นายจีระวัฒน เหมะธุลิน

นายนาว�น เล็กนาวา

นายปติพงษ ไตรนุรักษ

นางสาวพนิตาภรณ วงษประกอบ

นายเกียรติศักดิ์ หนูสุรา

นายจิโรจ สุทธิอาภา

นายจักร�นทร ศร�สุข

รวมจำนวนหุ�นทั้งหมด

2,999,997

1

1

-

-

-

1

-

-

-

-

-

3,000,000

บร�ษัท
สเตเบิ�ลโฮม

พร็อพเพอร�ต
จำกัด

1,499,997

1

1

-

-

1

-

-

-

-

-

-

1,500,000

บร�ษัท
เบลกราเว�ย

บางนา จำกัด

99,997

1

-

1

1

-

-

-

-

-

-

-

100,000

บร�ษัท
เบลกราเว�ย

ราชพฤกษ� จำกัด

99,997

-

1

-

-

-

-

1

1

-

-

-

100,000

บร�ษัท
บร�ทาเนีย
วงแหวน

รามอินทรา จำกัด

4,999,997

-

1

-

-

-

-

1

1

-

-

-

5,000,000

บร�ษัท
บร�ทาเนีย

บางนา กม.17
จำกัด 1/

99,997

-

1

-

-

-

-

-

1

1

-

-

100,000

บร�ษัท
บร�ทาเนีย

บางนา กม.35
จำกัด 1/

4,999,997

-

1

-

-

-

1

-

1

-

-

-

5,000,000

บร�ษัท
สเตเบิ�ล ทาวน�

จำกัด 1/

99,997

-

-

-

-

1

1

-

-

-

-

1

100,000

บร�ษัท
บร�ทาเนีย อมตะ

พานทอง จำกัด 1/

4,999,997

-

1

-

-

-

-

-

1

-

1

-

5,000,000

หมายเหตุ: 1/ บร�ษัท บร�ทาเนีย บางนา กม.17 จำกัด และบร�ษัท บร�ทาเนีย บางนา กม.35 จำกัด จดทะเบียนจัดตั้งบร�ษัทเมื่อ 8 มิถุนายน 2564 บร�ษัท สเตเบิ�ล ทาวน� จำกัด จดทะเบียนจัดตั้งบร�ษัทวันที่ 15 เดือนตุลาคม 2564 และบร�ษัท บร�ทาเนีย อมตะ พานทอง จำกัด จดทะเบียนจัดตั้งบร�ษัทเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564 ซึ่งในป�จจ�บันทั้งสี่บร�ษัทยังไม�มีรายได�จากการ
                     ดำเนินงาน
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1.4   จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแลว
จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล�ว

         บร�ษัทฯ มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ�น 300,000,000 บาท (สามรอยลานบาทถวน) โดยเปนหุนสามัญจำนวน

600,000,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.50 บาท (หาสิบสตางค) และมีทุนท่ีเร�ยกชำระแลว 300,000,000 บาท

(สามรอยลานบาทถวน) คิดเปนหุนสามัญจำนวน 600,000,000 หุน ท้ังน้ี ท่ีประชุมว�สามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 2/2564

เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม 2564 ไดมีมติอนุมัติการเพ�ม่ทุนจดทะเบียนของบร�ษัทฯ จำนวน 128,570,000 บาท

(หนึ่งรอยยี่สิบแปดลานหาแสนเจ็ดหมื่นบาท) แบงเปนหุนสามัญเพ�่มทุนจำนวน 257,140,000 หุน (สองรอย

หาสิบเจ็ดลานหนึ่งแสนสี่หมื่นหุน) มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท (หาสิบสตางค) โดยการจัดสรรหุนสามัญ

เพ�่มทุนของบร�ษัทฯ จะมีรายละเอียดดังนี้ 

 1. จัดสรรหุนสามัญเพ�่มทุนจำนวนไมเกิน 230,200,000 หุน (สองรอยสามสิบลานสองแสนหุน)

     มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท (หาสิบสตางค) เพ�่อออกและเสนอขายใหแกประชาชนทั่วไป

     เปนคร้ังแรก (IPO) ซ่ึงรวมถึงแตไมจำกัดเพ�ยงบุคคลท่ีความสัมพันธ ผูมีอุปการคุณของบร�ษัทฯ

     และบร�ษัทยอย ผูถือหุนสามัญของ ORI เฉพาะกลุมที่มีสิทธิไดรับจัดสรรหุน (Pre-emptive

     Offering) นักลงทุนสถาบัน และ/หร�อบุคคลหร�อนิติบุคคลอื่น ตามที่สามารถกระทำไดตาม

     กฎหมายและคณะกรรมการบร�ษัทเห็นสมควร 

 2. จัดสรรหุนสามัญเพ�ม่ทุนจำนวนไมเกิน 13,470,000 หุน (สิบสามลานส่ีแสนเจ็ดหม่ืนหุน) มูลคา

     หุนที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท (หาสิบสตางค) เพ�่อเสนอขายแกกรรมการ ผูบร�หาร และ/หร�อ

     พนักงานของ ORI และบร�ษัทยอยของ ORI โดยเปนการเสนอขายที่ราคาเดียวกันกับราคา

     เสนอขายหุนสามัญตามขอ 1

 3. จัดสรรหุนสามัญเพ�่มทุนจำนวนไมเกิน 8,980,000 หุน (แปดลานเกาแสนแปดหมื่นหุน) มูลคา

     หุนที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท (หาสิบสตางค) เพ�่อเสนอขายแกกรรมการ ผูบร�หาร และ/หร�อ

     พนักงานของบร�ษัทฯ และบร�ษัทยอยของบร�ษัทฯ (“โครงการ ESOP”) โดยเปนการเสนอขาย

     ที่ราคาเดียวกันกับราคาเสนอขายหุนสามัญตามขอ 1

 4. จัดสรรหุนสามัญจัดสรรหุนสามัญเพ�ม่ทุนจำนวนไมเกิน 4,490,000 หุน (ส่ีลานส่ีแสนเกาหม่ืนหุน)

     มูลคาหุนท่ีตราไวหุนละ 0.50 บาท (หาสิบสตางค) เพ�อ่รองรับการใชสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ

     (ESOP Warrant) ท่ีออกและเสนอขายใหแก กรรมการ ผูบร�หาร และ/หร�อพนักงานของบร�ษัทฯ

     และบร�ษัทยอยของบร�ษัทฯ (“โครงการ ESOP Warrant”) ราคาเสนอขายหนวยละ 0 บาท ราคา

     การใชสิทธิต่ำกวาราคาเสนอขายหุนสามัญตอประชาชนเปนครั้งแรก (IPO Price) รอยละ

     20.00 เวนแตกรณีมีการปรับราคาการใชสิทธิตามเง�่อนไขการปรับสิทธิตามที่จะกำหนดใน

     ขอกำหนดสิทธิและเง�่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ 

         ทั้งนี้ การจัดสรรหุนตามขอ 2 - 4 เปนการเสนอขายในคราวเดียวกันที่ โดยที่การจัดสรรหุนตามขอ

2– 3 เปนการเสนอขายที่ราคาเดียวกันกับราคาเสนอขายหุนสามัญตามขอ 1 ในสวนของการจัดสรรตาม

ขอ 4 ราคาเสนอขายหนวยละ 0 บาท ราคาการใชสิทธิต่ำกวาราคาเสนอขายหุนสามัญตอประชาชนเปน

ครั้งแรก (IPO Price) รอยละ 20.00 เวนแตกรณีมีการปรับราคาการใชสิทธิตามเง�่อนไขการปรับสิทธิตาม

ที่จะกำหนดในขอกำหนดสิทธิและเง�่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยบร�ษัทฯ จะนำหุนที่เหลือจากการ

จัดสรรตามขอ 2 - 3 (ถามี) ไปรวมจัดสรรเพ�่อเสนอขายตอประชาชนเปนครั้งแรก

         โดยภายหลังการเสนอขายหุ นสามัญเพ� ่มทุนในครั ้งนี ้  บร�ษ ัทฯ จะมีทุนชำระแล วเพ� ่มเป น

428,570,000 บาท (ส่ีรอยย่ีสิบแปดลานหาแสนเจ็ดหม่ืนบาทถวน) เปนหุนสามัญจำนวน 857,140,000 หุน

มูลคาที่ตราไว หุนละ 0.50 บาท (หาสิบสตางค) 

1.5 การออกหลักทรัพยอื่น

         ที่ประชุมว�สามัญผูถือหุนครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 มีมติการออกและเสนอขาย

ใบสำคัญแสดงสิทธิที ่จะซื ้อหุนสามัญใหแกพนักงานของบร�ษัทฯ (ESOP Warrant) จำนวนไมเกิน

4,490,000 หนวย1/ และจัดสรรหุนสามัญเพ�ม่ทุนของบร�ษัทฯ จำนวน 4,490,000 หุน เพ�อ่รองรับการใชสิทธิ

ตามใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีจะเสนอขายใหแกกรรมการ ผูบร�หาร และพนักงานของบร�ษัทฯ และ/หร�อบร�ษัทยอย

โดยมีสรุปสาระสำคัญ ดังนี้
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ชื่อหลักทรัพย ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบร�ษัท บร�ทาเนีย จำกัด (มหาชน) ที่ออก
ใหแกกรรมการ ผูบร�หาร และพนักงานของบร�ษัทฯ  และ/หร�อ บร�ษัทยอยของบร�ษัทฯ
(“ใบสำคัญแสดงสิทธิ”)

วัตถุประสงคในการออกและ
เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ
ที่จะซื้อหุนสามัญ

1. เพ�่อเสร�มสรางกำลังใจใหกรรมการ ผูบร�หาร และ/หร�อ พนักงานของบร�ษัทฯ และ
    บร�ษัทยอยของบร�ษัทฯ มีสวนรวมในความสำเร็จที่ผานมาของบร�ษัทฯ และบร�ษัท
    ยอยของบร�ษัทฯ และเพ�่อใหกรรมการ ผูบร�หาร และ/หร�อพนักงาน มีสวนรวมใน
    การเปนเจาของ
2. เพ�่อเปนการสรางแรงจ�งใจและตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการ ผูบร�หาร และ
     /หร�อพนักงานของบร�ษัทฯ และบร�ษัทยอยของบร�ษัทฯ ใหมีความต้ังใจในการทำงาน
     เพ�่อสรางประโยชนสูงสุดใหแกบร�ษัทฯ บร�ษัทยอยของบร�ษัทฯ และผูถือหุน
3. สรางแรงจ�งใจใหกรรมการ ผูบร�หาร และ/หร�อพนักงานของบร�ษัทฯ และบร�ษัทยอย
     ของบร�ษัทฯ ที่มีผลงานโดดเดนและที่หาทดแทนไดยากใหทำงานกับบร�ษัทฯ ตอไป
     ในระยะยาวเพ�่อการบรรลุเปาหมายทางธุรกิจ

ประเภทและชนิดของใบสำคัญ
แสดงสิทธิ

ระบุชื่อผูถือและโอนเปลี่ยนมือไมได เวนแตโอนตามเง�่อนไขในการใชสิทธิตามใบ
สำคัญแสดงสิทธิ

จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออก
และเสนอขาย

ไมเกิน 4,490,000 หนวย (สี่ลานสี่แสนเกาหมื่นหนวย)

จำนวนหุนสามัญที่จัดสรรไว
เพ�่อรองรับการใชสิทธิ

ไมเกิน 4,490,000 หุน (สี่ลานสี่แสนเกาหมื่นหุน) มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท
(หาสิบสตางค) ซึ่งคิดเปนรอยละ 0.75 ของจำนวนหุนที่จำหนายไดแลวทั้งหมดของ
BRI ภายหลังการเปลี่ยนแปลงมูลคาที่ตราไว และกอนการเสนอขายหุนสามัญใหแก
ประชาชนเปนครั้งแรก (IPO) จำนวน 600,000,000 หุน (หกรอยลานหุน) โดย BRI
จะเสนอขายหุนรองรับนี้ใหแกผูถือใบสำคัญแสดงสิทธิใหแลวเสร็จตามอายุของ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ

อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ 4 ป นับแตวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ ภายหลังการออกใบ
สำคัญแสดงสิทธิบร�ษัทฯ จะไมขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ และจะเสนอขายหุน
รองรับใหแลวเสร็จตามอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ

ผูออกหลักทรัพย บร�ษัท บร�ทาเนีย จำกัด (มหาชน)
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ราคาเสนอขายตอหนวย หนวยละ 0 บาท (ศูนยบาท)

ราคาการใชสิทธิ ต่ำกวาราคาเสนอขายหุนสามัญตอประชาชนเปนคร้ังแรก (IPO Price) รอยละ 20.00
เวนแตกรณีมีการปรับราคาการใชสิทธิตามเง�่อนไขการปรับสิทธิตามที่จะกำหนดใน
ขอกำหนดสิทธิและเง�่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ

ระยะเวลาการใชสิทธิ ผูถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถท่ีจะใชสิทธิในการซ้ือหุนสามัญท่ีออกใหมของ บร�ษัทฯ
ในวันกำหนดการใชสิทธิคร้ังแรก และเม่ือครบระยะเวลาทุกๆ 6 เดือนนับแตวันกำหนด
การใชสิทธิครั้งแรก เวนแตในกรณีที่กรรมการ ผูบร�หาร และพนักงานดังกลาวไม
สามารถใชสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิไดตามที่ที่กำหนดไวในเง�่อนไขในการใชสิทธิ
ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 
“วันกำหนดการใช�สิทธิ” คือ ในวันทำการสุดทายของทุกๆ 6 เดือนที่ผูถือใบสำคัญ
แสดงสิทธิสามารถใชสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได 
“วันกำหนดการใช�สิทธิคร้ังแรก” คือ วันท่ี 30 กันยายน 2565 หร�อ 31 มีนาคม 2566
(แลวแตวันใดจะถึงกอน ภายหลังจากที่บร�ษัทฯ ไดรับอนุญาตใหเสนอขายหุนสามัญ
เพ�่มทุนตอประชาชนเปนครั้งแรก) ทั้งนี้ คณะกรรมการบร�หารของบร�ษัทฯ ประธาน
เจาหนาที่บร�หารของบร�ษัทฯ หร�อประธานอำนวยการของบร�ษัทฯ หร�อบุคคลที่
คณะกรรมการบร�หารของบร�ษัทฯ ประธานเจาหนาท่ีบร�หารของ บร�ษัทฯ หร�อประธาน
อำนวยการของบร�ษัทฯ มอบหมาย อาจกำหนดเปลี่ยนแปลงวันกำหนดการใชสิทธิ
ครั้งแรกตอไปตามความเหมาะสม
“วันกำหนดการใชสิทธิครั้งสุดทาย” จะตรงกับระยะเวลา 5 วันทำการกอนครบ
กำหนดเดือนที่ 30 นับแตวันกำหนดการใชสิทธิครั้งแรก

อัตราการใชสิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย มีสิทธิซ้ือหุนสามัญได 1 หุน เวนแตกรณีมีการปรับอัตรา
การใชสิทธิตามเง�่อนไขการปรับสิทธิตามที่จะกำหนดในขอกำหนดสิทธิและเง�่อนไข
ของใบสำคัญแสดงสิทธิ
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เมื่อครบกำหนดระยะเวลา 
(เดือนที่) นับแต�วันกำหนดการใช�สิทธิ

ครั้งแรก

ใช�สิทธิได�ไม�เกิน
(ร�อยละของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่

ได�รับการจัดสรร)

วันกำหนดการใชสิทธิครั้งแรก
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เหตุในการตองออกหุนใหม
เพ�่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
การใชสิทธิ

เมื่อมีการดำเนินการปรับราคาการใชสิทธิตามเง�่อนไขการปรับสิทธิตามที่กำหนด
ในขอกำหนดสิทธิและเง�่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งเปนเหตุการณที่กำหนดไว
ตามประกาศประกาศ ทจ. 34/2551

รายชื่อกรรมการของบร�ษัทฯ
ที่ไดรับการจัดสรรและจำนวน
ที่ไดรับการจัดสรร

รายชื่อกรรมการของบร�ษัทฯ ซึ่งไดรับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิและจำนวน
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ ไดรับการจัดสรร

ใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีเหลือจากการใชสิทธิหร�อไมถูกใชสิทธิในวัน กำหนดการใชสิทธิใดๆ
สามารถสะสมเพ�่อนำไปใชสิทธิไดในวันกำหนดการใชสิทธิครั้งตอๆ ไปไดตลอดอายุ
ของใบสำคัญแสดงสิทธิ แตหากครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิแลว ใบสำคัญ
แสดงสิทธิใดๆ ที ่ ไมถูกใชสิทธิจะถูกยกเลิกและสิ �นผลไป “วันทำการ” หมายถึง 
วันทำการของบร�ษัทฯ
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รายชื่อผูบร�หาร และ/หร�อ
พนักงานที่ไดรับการจัดสรรและ
จำนวนที่ไดรับการจัดสรรเกิน
กวารอยละ 5 ของหุนสามัญ
เพ�่มทุนตามโครงการ ESOP และ
จำนวนใบสําคัญแสดงสิทธิตาม
โครงการ ESOP Warrant

รายช่ือผูบร�หาร และ/หร�อพนักงาน ซ่ึงไดรับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิและจำนวน
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไดรับการจัดสรร

สิทธิและประโยชนอยางอื่น
นอกจากสิทธิและประโยชนตาม
ปกติของหุนสามัญ

ไมมี

ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ บร�ษัทฯ จะไมนำใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีออกในคร้ังน้ี ไปจดทะเบียนเปนหลักทรัพย
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

ตลาดรองของหุนสามัญท่ีเกิดจาก
การใชสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

บร�ษัทฯ จะนำหุนสามัญที่เกิดจากการใชสิทธิซื้อหุนสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
ที่ออกในครั้งนี้เขาจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย

ลำดับ รายชื่อ ตำแหน�ง จำนวนใบสำคัญ
แสดงสิทธิที่ได�รับ

การจัดสรร (หน�วย)

1 ไมเกิน 110,000นายเมธา จันทรแจมจรัส ประธานกรรมการ /ประธาน
กรรมการบร�หารความเสี่ยง
/กรรมการ

3 ไมเกิน 73,000นางสาวไตรทิพย ศิวะกฤษณกุล ประธานกรรมการ /ประธาน
กรรมการบร�หารความเสี่ยง
/กรรมการ

4 ไมเกิน 73,000ดร.ว�จารย  ศิมาฉายา ประธานคณะกรรมการสรร-
หาและพ�จารณาคาตอบแทน 
/กรรมการตรวจสอบ
/กรรมการอิสระ

5 ไมเกิน 73,000นายดลชัย บุณยะรัตเวช กรรมการตรวจสอบ
/กรรมการอิสระ

6 ไมเกิน  367,000 1/นางศุภลักษณ  จันทรพ�ทักษ กรรมการ /ประธานกรรม
การบร�หาร/ ประธาน
เจาหนาที่บร�หาร

2 ไมเกิน 73,000นายนิวัติ ลมุนพันธ กรรมการ

ลำดับ รายชื่อ ตำแหน�ง จำนวนใบสำคัญ
แสดงสิทธิที่ได�รับ

การจัดสรร (หน�วย)

1 ไมเกิน  276,000 1/นายสุร�นทร สหชาติโภคานันท กรรมการบร�หาร/
ประธานอำนวยการ

หมายเหตุ: 1/ นางศุภลักษณ� จันทร�พ�ทักษ� ได�รับการจัดสรรหุ�น ESOP และใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได�รับการจัดสรรตาม
                      โครงการ ESOP เกินกว�าร�อยละ 5 ของหุ�นสามัญเพ��มทุนตามโครงการ ESOP เม่ือรวมกับจำนวนใบสำคัญ
                     แสดงสิทธิที่ได�รับการจัดสรรตามโครงการ ESOP Warrant
                     นอกจากนี้ กรรมการที่ดำรงตำแหน�งผู�บร�หาร และ/หร�อ พนักงาน จะไม�ได�รับการจัดสรรหุ�นใบสำคัญ
                     แสดงสิทธิ สำหรับตำแหน�งอื่นนอกเหนือจากกรรมการอีก

หมายเหตุ: 1/ นายสุร�นทร� สหชาติโภคานันท�ได�รับการจัดสรรหุ�น ESOP และใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได�รับการจัดสรร
                     ตามโครงการ ESOP เกินกว�าร�อยละ 5 ของหุ�นสามัญเพ��มทุนตามโครงการ ESOP เม่ือรวมกับจำนวน
                     ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได�รับการจัดสรรตามโครงการ ESOP Warrant

หมายเหตุ: 1/ ที่ประชุมว�สามัญผู�ถือหุ�น ของ บร�ษัท ออร�จ��น พร็อพเพอร�ตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 ได�มีมติอนุมัติให�ออกและจัดสรรหุ�นสามัญ
                     เพ��มทุนของบร�ษัท บร�ทาเนีย จำกัด (มหาชน) (ESOP) และมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ�นสามัญเพ��มทุนของบร�ษัท ให�แก�กรรมการ
                     ผู�บร�หาร และหร�อพนักงานของ บร�ษัท บร�ทาเนีย จำกัด (มหาชน) และบร�ษัทย�อยของบร�ษัทฯ  (ESOP Warrant) และมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ�นสามัญเพ��มทุน (ESOP)
                      และใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ�นสามัญเพ��มทุน (ESOP Warrant) บร�ษัท บร�ทาเนีย จำกัด (มหาชน) ให�แก�นางศุภลักษณ� จันทร�พ�ทักษ� และนายสุร�นทร� สหชาติโภคานันท�
                     ที่จะได�รับการจัดสรรหุ�นสามัญเพ��มทุน (ESOP) และใบสำคัญแสดงสิทธิ (ESOP Warrant) ซึ่งรวมแล�วเกินกว�าร�อยละ 5 ของหุ�นสามัญเพ��มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิ
                     ที่เสนอขายภายใต�โครงการ ESOP และโครงการ ESOP Warrant 

                           ท้ังน้ี หลักเกณฑ� เง�อ่นไข และรายละเอียดอ่ืนๆ ของการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ�นสามัญเพ��มทุนของบร�ษัทฯ ให�แก�กรรมการ ผู�บร�หาร และ/หร�อ
                     พนักงานของบร�ษัทฯ และ/หร�อบร�ษัทย�อยของบร�ษัทฯ (ESOP Warrant) ดังกล�าว รวมถึง รายนามของพนักงานของบร�ษัทฯ และบร�ษัทย�อยของบร�ษัทฯ ซึ่งได�รับการ
                     จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ วันที่และรายละเอียดการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิแก�บุคคลดังกล�าว และการกำหนด การแก�ไขเปลี่ยนแปลง หร�อเพ��มเติมรายละเอียดและ
                     เง�่อนไขอื่น ๆ และการดำเนินการใด ๆ ที่จำเป�นและเกี่ยวเนื่องกับโครงการ ESOP Warrant และการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ให�อยู�ในดุลยพ�นิจของคณะ
                     กรรมการสรรหาและพ�จารณาค�าตอบแทน ประธานเจ�าหน�าท่ีบร�หารของบร�ษัทฯ หร�อประธานอำนวยการของบร�ษัทฯ หร�อบุคคลท่ีคณะกรรมการสรรหาและพ�จารณา
                     ค�าตอบแทน ประธานเจ�าหน�าที่บร�หารของบร�ษัทฯ หร�อประธานอำนวยการของบร�ษัทฯ มอบหมาย เป�นผู�มีอำนาจในการพ�จารณากำหนดหร�อแก�ไขตามที่เห็นสมควร
                     และมอบหมายให�คณะกรรมการสรรหาและพ�จารณาค�าตอบแทน ประธานเจ�าหน�าท่ีบร�หารของบร�ษัทฯ หร�อประธานอำนวยการของบร�ษัทฯ หร�อบุคคลท่ีคณะกรรมการ
                     สรรหาและพ�จารณาค�าตอบแทน ประธานเจ�าหน�าที่บร�หารของบร�ษัทฯ หร�อประธานอำนวยการของบร�ษัทฯ มอบหมาย เป�นผู�มีอำนาจในการจัดทำข�อกำหนดสิทธิและ
                     หน�าท่ีของกรรมการ ผู�บร�หาร และ/หร�อพนักงานของบร�ษัทฯ และ/หร�อ บร�ษัทย�อยของบร�ษัทฯ รวมท้ัง มีอำนาจในการกำหนดหร�อแก�ไขเพ��มเติม หลักเกณฑ� ข�อกำหนด 
                     เง�อ่นไข และรายละเอียดต�างๆ ท่ีเก่ียวข�องกับหุ�นสามัญดังกล�าว ตลอดจนดำเนินการใดๆ ท่ีเก่ียวข�องกับการใช�สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิและการนำหุ�นท่ีเกิดจากการ
                     ใช�สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเข�าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย และดำเนินการจดทะเบียน ย่ืนเอกสาร ติดต�อ ลงนามเอกสารใดๆ กับหน�วยงานอ่ืนใด
                     ที่เกี่ยวข�อง เพ�่อให�เป�นไปตามกฎหมายและประกาศของหน�วยงานที่เกี่ยวข�อง
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1.6   นโยบายการจายเง�นปนผล
นโยบายการจ�ายเง�นป�นผลของบร�ษัทฯ 

         บร�ษัทฯ มีนโยบายจายเง�นปนผลใหแกผูถือหุนไมนอยกวารอยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเง�น

เฉพาะกิจการหลังหักภาษีเง�นไดนิติบุคคลและหลังหักสำรองตางๆ ทุกประเภทท่ีกฎหมายและบร�ษัทฯ กำหนด

ไวในแตละป ท้ังน้ี คณะกรรมการบร�ษัทจะพ�จารณาการจายเง�นปนผลโดยคำนึงถึงปจจัยตางๆ เพ�อ่ผลประโยชน

ของกิจการ และ/หร�อผูถือหุนเปนหลัก เชน ภาวะเศรษฐกิจ ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเง�นของบร�ษัทฯ 

กระแสเง�นสด การสำรองเง�นไวเพ�่อลงทุนในอนาคต การสำรองเง�นไวเพ�่อจายชำระคืนเง�นกูยืม หร�อเปน

เง�นทุนหมุนเว�ยนภายในบร�ษัทฯ เง�อ่นไขและขอจำกัดตามท่ีกำหนดในสัญญากูยืมเง�นและการจายเง�นปนผลน้ัน

ไมมีผลกระทบตอการดำเนินงานปกติของบร�ษัทฯ อยางมีนัยสำคัญ ตามที่คณะกรรมการบร�ษัทพ�จารณา

เห็นสมควรหร�อเหมาะสม

         ในกรณีท่ีบร�ษัทฯ พ�จารณาเห็นสมควรจายเง�นปนผล บร�ษัทฯ จะตองดำเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย

ระเบียบ หลักเกณฑ หร�อประกาศอื่นที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ การจายเง�นปนผลประจำปจะตองไดรับอนุมัติจากที่

ประชุมผูถือหุน เวนแตเปนการจายเง�นปนผลระหวางกาล ซ่ึงคณะกรรมการบร�ษัทอาจอนุมัติใหจายเง�นปนผล

ระหวางกาลไดเปนครั้งคราวเมื่อเห็นวาบร�ษัทฯ มีกำไรพอที่จะทำเชนนั้นได และใหรายงานการจายเง�นปนผล

ระหวางกาลดังกลาวใหที่ประชุมผูถือหุนทราบในคราวถัดไป

9.4.2 นโยบายการจ�ายเง�นป�นผลของบร�ษัทย�อย

         คณะกรรมการบร�ษัทยอยอาจพ�จารณาจายเง�นปนผลประจำปของบร�ษัทยอย โดยจะตองไดรับความ

เห็นชอบจากที่ประชุมผูถือหุนของบร�ษัทยอย เวนแตเปนการจายเง�นปนผลระหวางกาลซึ่งคณะกรรมการ

บร�ษัทยอยมีอำนาจอนุมัติใหจายเง�นปนผลไดเปนคร้ังคราวเม่ือเห็นวาบร�ษัทยอยมีผลกำไรสมควรพอท่ีจะทำ

เชนนั้นได แลวใหคณะกรรมการรายงานใหที่ประชุมผูถือหุนของบร�ษัทยอยทราบในการประชุมคราวตอไป

         บร�ษัทยอยมีนโยบายจายเง�นปนผลใหแกผูถือหุนไมนอยกวารอยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเง�น

เฉพาะกิจการหลังหักภาษีเง�นไดนิติบุคคลและหลังหักสำรองตางๆ ทุกประเภทท่ีกฎหมายและบร�ษัทกำหนดไว

ในแตละป ท้ังน้ี คณะกรรมการของบร�ษัทยอยจะพ�จารณาการจายเง�นปนผลเพ�อ่ผลประโยชนตอผูถือหุนเปน

หลักโดยคำนึงถึงปจจัยตางๆ เชน ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเง�นของบร�ษัทยอย กระแสเง�นสด และ

ภาระผูกพันตามสัญญา (เชน การจายชำระคืนเง�นกูยืม) การสำรองเง�นไวเพ�อ่เปนเง�นทุนหมุนเว�ยน แผนการ

ลงทุนในอนาคตรวมทั้งการขยายธุรกิจ สภาพตลาด รวมทั้งปจจัยตางๆ ที่เกี่ยวของ ตามที่คณะกรรมการ

ของบร�ษัทยอยพ�จารณาเห็นสมควรหร�อเหมาะสม

         ทั้งนี้ บร�ษัท เบลกราเว�ย บางนา จำกัด ซึ่งเปนบร�ษัทยอยของบร�ษัทฯ ไดกูยืมเง�นจากสถาบันการเง�น

แหงหน่ึงท่ีกำหนดเง�อ่นไขท่ีเก่ียวของกับการจายเง�นปนผลวาจะตองไดรับความยินยอมเปนลายลักษณอักษร

จากสถาบันการเง�นกอน ดังนั้นบร�ษัท เบลกราเว�ย บางนา จำกัด จะไมสามารถจายเง�นปนผลใหแกบร�ษัทฯ 

ไดจนกวาจะไดรับความยินยอมเปนลายลักษณอักษรจากสถาบันการเง�นกอน หร�อ จนกวาบร�ษัท เบลกราเว�ย 

บางนา จำกัด จะชำระเง�นกูกับสถาบันการเง�นดังกลาวครบถวน

ประวัติการจ�ายเง�นป�นผลของบร�ษัทฯ ในช�วงป� 2561 – 2564 

รายการ ป� 25611/

กำไรสุทธิประจำป  (ลานบาท)

เง�นปนผลจาย 2/  (ลานบาท)

อัตราการจายปนผล 2/ (%)

71.65

-

-

ป� 25621/

207.14

-

-

ป� 25631/

348.72

-

-

ป� 25641/

602.49

-

-

หมายเหตุ: 1/ กำไรสุทธิประจำป� 2561 มาจากกำไรสุทธิสำหรับป� ในงบการเง�นเฉพาะกิจการ และกำไรสุทธิประจำป� 2562 และ 2563 และงวดเก�าเดือนป� 2564 มาจากกำไรสำหรับ
                    งวดในงบการเง�นรวม ที่ตรวจสอบแล�วโดยผู�ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต 
                       2/ ต้ังแต�ป� 2561 ถึงป� 2563 ไม�มีการจ�ายป�นผลให�กับผู�ถือหุ�น อย�างไรก็ดีท่ีประชุมคณะกรรมการบร�ษัท คร้ังท่ี 5/2564 เม่ือวันท่ี 9 พฤศจ�กายน 2564 มีมติอนุมัติจ�ายเง�น
                    ป�นผลระหว�างกาลให�แก�ผู�ถือหุ�นเดิม ในอัตราหุ�นละ 1.23 บาท หร�อรวมเป�นจำนวน 738.00 ล�านบาท โดยจะจ�ายให�แก�ผู�ถือหุ�นภายใน 1 เดือนนับจากวันที่ที่ประชุม
                    คณะกรรมการบร�ษัทอนุมัติจ�ายเง�นป�นผล  
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02
การบร�หารจัดการความเสี่ยง
         บร�ษัทฯ และบร�ษัทย�อยตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป�นที่ต�องนำระบบบร�หารความเสี่ยงตาม

มาตรฐานสากลมาใช�ในการบร�หาร โดยมุ�งหวังให�บร�ษัทและบร�ษัทย�อยให�ความสำคัญกับบร�หารความเสี่ยง

เพ�อ่ลดผลกระทบท่ีอาจเกิดข�น้ต�อการดำเนินธุรกิจดี รวมถึงมีภาพลักษณ�ท่ีดีและพัฒนาการดำเนินงานของ

บร�ษัทและบร�ษัทย�อยให�เป�นไปในแนวทางเดียวกันทั่วทั้งองค�กร โดยการรับรู�ตระหนักและเข�าใจถึงโอกาสและ

ความเสี่ยงโดยพ�จารณาป�จจัยเสี่ยงต�างๆ ทั้งในมิติด�านเศรษฐกิจ ด�านสังคมและสิ�งแวดล�อม รวมถึงกำหนด

ว�ธีจัดการความเส่ียงท่ีเหมาะสม คณะกรรมการบร�ษัทจ�งได�กำหนดนโยบาย กรอบการบร�หารความเส่ียงและ

แนวทางการดำเนินงานท่ีชัดเจนเพ�อ่เป�นแนวปฏิบัติให�กับบุคลากรในองค�กร โดยมีหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง ได�แก�

หน�วยงานบร�หารความเสี่ยง หน�วยงานตรวจสอบภายใน และหน�วยงานเจ�าของความเสี่ยง (Risk owners) 

ดำเนินงานเชื่อมโยงกัน เพ�่อให�สามารถบร�หารจัดการความเสี่ยงไปในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งองค�กรอย�าง

เป�นระบบ (Enterprise Risk Management)  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลครอบคลุมประเด็นความเสี่ยง

ที่สำคัญขององค�กร ตลอดจนมีระบบในการติดตามและตรวจสอบผลการดำเนินการบร�หารความเสี่ยง 

พร�อมเฝ�าระวังความเส่ียงใหม�ๆ  ท่ีอาจเกิดข�น้ได�ตลอดเวลา เพ�อ่ลดโอกาสท่ีจะทำให�เกิดความสูญเสียในกรณี

ท่ีความเส่ียงเกิดข�น้ให�อยู�ในระดับท่ีองค�กรยอมรับได� และ/หร�อสร�างโอกาสใหม�ทางธุรกิจให�กับองค�กร

 

2.1 นโยบายบร�หารความเสี่ยงและแผนการบร�หารความเสี่ยง
         บร�ษัทฯ ได�นำแนวทางการบร�หารความเสี ่ยงตามมาตรฐานสากล (COSO Enterprise Risk 

Management Framework : COSO ERM Framework) มาประยุกต� ใช�ร�วมกับแนวทางความยั่งยืน

(Environmental, Social and Governance: ESG) ของตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย ในการพ�จารณา

ประเด็นความเส่ียงและบร�หารความเส่ียง เพ�อ่ให�กระบวนการบร�หารความเส่ียงของบร�ษัทฯ เป�นไปอย�างมีระบบ

และต�อเนื่องเพ�่อลดผลกระทบที่อาจเกิดข�้นต�อการดำเนินธุรกิจ รวมถึงพัฒนาการดำเนินงานของบร�ษัทฯ

ให�เป�นไปในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งองค�กร คณะกรรมการบร�ษัทจ�งได�กำหนดนโยบายการบร�หารความเสี่ยง

และโครงสร�างการบร�หารความเส่ียง ดังน้ี

นโยบายการบร�หารความเส่ียง

         1) กำหนดให�การบร�หารความเสี่ยงเป�นความรับผิดชอบของพนักงานทุกระดับที่ต�องตระหนักถึง

ความเส่ียงท่ีมีในการปฏิบัติงานในหน�วยงานของตนและองค�กร โดยให�ความสำคัญต�อการบร�หารความเส่ียง

และการควบคุมภายในด�านต�างๆ ให�อยู�ในระดับท่ีเพ�ยงพอและเหมาะสม

         2) ให�มีกระบวนการบร�หารความเสี่ยงองค�กรที่เป�นไปตามมาตรฐานที่ดีตามแนวปฏิบัติสากล เพ�่อให�

เกิดการบร�หารจัดการความเสี่ยงที่อาจส�งผลกระทบกับการดำเนินงานของบร�ษัทและบร�ษัทย�อยอย�างมี

ประสิทธิภาพเกิดการพัฒนาและมีการปฏิบัติงานด�านการบร�หารความเส่ียงท่ัวท้ังองค�กรในทิศทางเดียวกัน

โดยนำระบบการบร�หารความเสี่ยงมาเป�นส�วนหนึ่งในการตัดสินใจการวางแผนกลยุทธ� แผนงานและการ

ดำเนินงานของบร�ษัทและบร�ษัทย�อย รวมถึงการมุ�งเน�นให�บรรลุวัตถุประสงค� เป�าหมาย ว�สัยทัศน� พันธกิจ

และกลยุทธ�ท่ีกำหนดไว�เพ�อ่สร�างความเป�นเลิศในการปฏิบัติงานและสร�างความเช่ือม่ันของผู�เก่ียวข�อง

         3) มีการกำหนดแนวทางป�องกันและบรรเทาความเสี่ยงจากการดำเนินงานของบร�ษัทและบร�ษัทย�อย

เพ�อ่หลีกเล่ียงความเสียหายหร�อความสูญเสียท่ีอาจจะเกิดข�น้ รวมถึงการติดตามและประเมินผลการบร�หาร

ความเส่ียงอย�างสม่ำเสมอ

         4) ส�งเสร�มและพัฒนาการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยมาใช�ในกระบวนการบร�หารความเส่ียง

ของบร�ษัทและบร�ษัทย�อย และสนับสนุนให�บุคลากรทุกระดับสามารถเข�าถึงแหล�งข�อมูลข�าวสารการบร�หาร

ความเส่ียงอย�างท่ัวถึงตลอดจนการจัดระบบการรายงานการบร�หารความเส่ียงให�เป�นไปอย�างมีประสิทธิภาพ

         นอกจากนี้ บร�ษัทฯ ได�มีการจัดทำคู�มือกรอบบร�หารความเสี่ยงเพ�่อกำหนดรายละเอียดขั้นตอนการ

บร�หารความเส่ียง หน�าท่ีความรับผิดชอบในการบร�หารความเส่ียง ประเภทความเส่ียงและเกณฑ�ประเมินระดับ

ความเสี่ยง ทั้งนี้เพ�่อให�ทุกหน�วยงานมีแนวทางในการบร�หารความเสี่ยงอย�างชัดเจน และบร�ษัทฯ ได�เป�ดเผย

คู�มือกรอบบร�หารความเส่ียงไว�บนเว็บไซด�ของบร�ษัทฯ

รายละเอียดนโยบาย : https://investor.britania.co.th/storage/download/cg/cg-report-and-down

load/risk-management-framework-th.pdf 
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แผนการบร�หารความเสี่ยง

         เพ�่อให�การบร�หารความเสี่ยงเป�นไปอย�างมีระบบ บร�ษัทฯ ได�นำเอาแนวทางบร�หารความเสี่ยงตาม

มาตรฐานสากล COSO ERM Framework มาประยุกต�ใช� 

         1) กำหนดวัตถุประสงค�/เป�าหมาย : เป�นการกำหนดวัตถุประสงค�ในระดับองค�กร/สายธุรกิจท่ีสอดคล�อง

/เป�นไปในทิศทางเดียวกับ ว�สัยทัศน� พันธกิจขององค�กร นโยบายและเป�าหมายหลัก รวมถึงการกำหนดแผน

บร�หารความเสี่ยงจะต�องสอดคล�องและสนับสนุนกับวัตถุประสงค�ที่กำหนดไว� เพ�่อเป�นแนวทางในการปฏิบัติ

ตามกระบวนการบร�หารความเสี่ยงให�เป�นไปอย�างมีระบบและต�อเนื่อง

         2) ระบุความเส่ียง : การรวมประเด็นความเส่ียงสำคัญท่ีทำให�ผลการดำเนินงานไม�เป�นไปตามเป�าหมาย

ที่กำหนดไว� เพ�่อนำมาจัดทำภาพรวมความเสี่ยงขององค�กร (Corporate Risk Profile) ซึ่งความเสี่ยงเหล�า

นี้มีความเป�นไปได�ที่จะเกิดข�้นในอนาคตหร�อเป�นเหตุการณ�ที่ทำให�องค�กรสูญเสียโอกาสในการดำเนินธุรกิจ

โดยพ�จารณาจากป�จจัยต�างๆ ทั้งภายในและภายนอก (เช�น สภาพเศรษฐกิจ สังคม การแข�งขัน เป�นต�น)

ที่ส�งผลกระทบต�อเป�าหมายขององค�กร          

Risk Map และการ จัดลำดับความสำคัญของความเส่ียง

  3) กำหนดเกณฑ�ประเมินความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได� : เป�นการกำหนดเกณฑ�ใน

การประเมินความเส่ียงทางด�านโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง (Likelihood) ผลกระทบจากเหตุการณ�ความเส่ียง

(Impact) เพ�่อจัดระดับความสำคัญของความเสี่ยง โดยใช� Risk Map รวมทั้งกำหนดระดับความเสี่ยงที่

ยอมรับได� และตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators/Trigger Point: KRIs)

1.
กำหนดวัตถุประสงค�

/เป�าหมาย

4.
ประเมินความเสี่ยง

3.
ระบุความเสี่ยง

5.
กำหนดมาตรการ
จัดการความเสี่ยง

2.
กำหนดเกณฑ�ประเมิน

ความเสี่ยงและ
ระดับความเสี่ยง

ที่ยอมรับได�

6.
ติดตามและรายงาน

ผลการบร�หาร
ความเสี่ยง

5
(C)

10
(B)

15
(B)

20
(A)

25
(A)

4
(C)

8
(C)

12
(B)

16
(A)

20
(A)

3
(D)

6
(C)

9
(C)

12
(B)

15
(B)

2
(D)

4
(C)

6
(C)

8
(C)

10
(BC)

1
(D)

2
(D)

3
(D)

4
(C)

5
(C)

มากที่สุด
(5)

มาก
(4)

ปานกลาง
(3)

น�อย
(2)

น�อยที่สุด
(1)

น�อยมาก (1) น�อย (2) ปานกลาง (3) มาก (4) มากที่สุด (5)

Likelihood

Im
pa

ct

16-20 Aระดับความรุนแรง/ความสำคัญสูงมาก
ต�องได�รับการบร�หารจัดการทันที

10-15 Bระดับความรุนแรง/ความสำคัญค�อนข�างสูง
ต�องบร�หารจัดการเร�งด�วน

4-9 Cระดับความรุนแรง/ความสำคัญปานกลาง
ต�องติดตามเฝ�าระวังสม่ำเสมอ

ต่ำกว�า 3 คะแนน Dระดับความรุนแรงต่ำ/ความสำคัญน�อย 
เป�นความเสี่ยงในระดับที่บร�ษัทยอมรับได�

การจัดลำดับความสำคัญ(ระดับความรุนแรง)ของความเสี่ยง และแนวทางจัดการความเสี่ยง
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         4) ประเมินความเส่ียง : เปนการว�เคราะหขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของกับปจจัยเสี่ยงที่ระบุ (ในขั้นตอนที่ 2

ระบุความเสี่ยง) เพ�่อนำมาประเมินความเสี่ยงตามเกณฑที่กำหนด

         5) กำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง : เปนการกำหนดว�ธีการในการจัดการความเสี่ยงใหอยูใน

ระดับที่ยอมรับไดดวยมาตรการตางๆ เชน การยกเลิกกิจกรรมทางธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูงมากและบร�ษัทฯ

ไมสามารถจัดการได การซื้อประกันความเสี่ยง การใชบร�การจากบุคคลที่สาม (Outsource) เปนตน

         6) ติดตามและรายงานผลการบร�หารความเสี่ยง : บร�ษัทฯ ไดกำหนดให ฝายจัดการผูรับผิดชอบ

ความเสี่ยง (Risk Owners) ตองติดตามและดำเนินการเพ�่อจัดการความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับได

(ระดับคะแนนไมเกิน 15 คะแนน) โดยตองรายงานผลการบร�หารความเสี่ยงตอคณะกรรมการบร�หาร

ความเสี่ยง คณะกรรมการบร�ษัทเปนประจำอยางนอยไตรมาสละครั้ง

บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบในการบร�หารความเสี่ยง

         คณะกรรมการบร�ษัท : มีหนาที่ความรับผิดชอบในการกำหนดนโยบาย ทิศทางกลยุทธของบร�ษัทฯ

และกำกับดูแลใหบร�ษัทฯมีระบบการบร�หารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เพ�อ่ใหม่ันใจวาฝายบร�หาร

ใหความสำคัญตอการบร�หารความเสี่ยง และปลูกฝงจนเปนวัฒนธรรมองคกร

         คณะกรรมการตรวจสอบ : มีหนาท่ีความรับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเง�นและบัญชี 

การกำกับดูแลกิจการที่ดี ระบบการควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายใน และระบบบร�หารความเสี่ยง

รวมทั้งนโยบายและมาตรการตอตานการทุจร�ตคอรรัปชั่น เพ�่อใหมั่นใจวาเปนไปตามมาตรฐานสากล

ขอกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวของอยางเหมาะสมและเพ�ยงพอ และรายงานตอคณะกรรมการบร�ษัท

         คณะกรรมการบร�หารความเสี่ยง : มีหนาที่ความรับผิดชอบในการกำหนดแนวทางในการบร�หาร

ความเส่ียง พ�จารณาใหความเห็นชอบกรอบบร�หารความเส่ียง เพ�อ่ใชเปนแนวปฏิบัติของบร�ษัทฯ ติดตามผล

การบร�หารความเสี่ยง สนับสนุนใหมีการเผยแพร เพ�่อสรางความเขาใจในเร�่องการบร�หารความเสี่ยงใหกับ

พนักงานทุกระดับและใหมีผลในทางปฏิบัติทั่วทั้งองคกร รวมทั้งใหความเห็น/ขอแนะนำ/ใหคำปร�กษาแกฝาย

บร�หาร และรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบและ/หร�อคณะกรรมการบร�ษัท

         คณะจัดการ ประธานเจ�าหน�าที่บร�หาร และผู�บร�หาร : มีหนาที่ความรับผิดชอบในการจัดใหมีระบบ

บร�หารความเสี่ยงตามนโยบายและแนวทางที่คณะกรรมการกำหนด พ�จารณากำหนดกลยุทธและกำหนด

ใหมีการจัดทำและติดตามแผนบร�หารความเสี่ยงทั่วทั้งองคกรใหครอบคลุมความเสี่ยงที่สำคัญ ทั้งทางดาน

การดำเนินธุรกิจและความเส่ียงดานความย่ังยืน (ESG Risks) กำหนดและมอบหมายผูรับผิดชอบความเส่ียง

(Risk Owners) พ�จารณาและกำหนดระดับความเส่ียงท่ียอมรับได เพ�อ่นำเสนอขออนุมัติตอคณะกรรมการ

บร�ษัท ส่ือสารและพัฒนาวัฒนธรรมองคกรท่ีตระหนักรูถึงความเส่ียง รวมท้ังทบทวนความเหมาะสมของระบบ

และมาตรการตางๆ เชน มาตรการตอตานการทุจร�ตคอรรัปชั่น เพ�่อใหเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของ

ธุรกิจ ขอบังคับระเบียบปฏิบัติและขอกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวของ

         ผู�รับผิดชอบความเสี่ยง (Risk Owners) : มีหนาที่ความรับผิดชอบในการประเมินและว�เคราะห

ความเสี่ยง  กำหนดมาตรการ/กิจกรรมที่ใชในการจัดการความเสี่ยง ว�เคราะห Cost – Benefit ของแตละ

ทางเลือก ติดตามผลการประเมินความเส่ียง และนำเสนอตอประธานเจาหนาท่ีบร�หารและ/หร�อคณะกรรมการ

บร�หารความเสี่ยง

         หน�วยงานบร�หารความเสี่ยง / หน�วยงานรับผิดชอบด�านความยั่งยืน : มีหนาที่ความรับผิดชอบ

ในการพัฒนาระบบบร�หารความเสี่ยงใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ใหคำแนะนำ ปร�กษา และจัดอบรม

สรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการบร�หารความเสี่ยง ติดตาม และสื่อสารแนวโนมในอนาคตที่จะสงผล

กระทบตอการดำเนินธุรกิจ และ ประเด็นความเส่ียงดาน ESG ท่ีอาจสงผลตอการดำเนินธุรกิจท้ังในระยะส้ัน

ระยะกลาง และระยะยาว รวมทั้งประสานงาน และติดตามผลการบร�หารความเสี่ยงจาก Risk Owners 

และผูที่เกี่ยวของ เพ�่อจัดทำรายงานความเสี่ยงเสนอฝายจัดการ และคณะกรรมการบร�หารความเสี่ยง 

คณะกรรมการตรวจสอบและ/หร�อคณะกรรมการบร�ษัท ตามที ่ ไดรับมอบหมาย รวมทั ้งสนับสนุน

การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบร�หารความเสี่ยงใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

         หน�วยงานตรวจสอบภายใน : มีหนาที่ความรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานกระบวนการ

ปฏิบัติงานวาเปนไปตามนโยบาย ระเบียบปฏิบัติที่บร�ษัทฯกำหนด/แนวปฏิบัติที่ดี กฎระเบียบ ขอบังคับของ

ภาครัฐที่เกี่ยวของ เพ�่อใหมั่นใจวาบร�ษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน/การจัดการความเสี่ยงที่เพ�ยงพอ

และเหมาะสม และรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบ เพ�่อนำเสนอตอคณะกรรมการบร�ษัท

ประเภทความเสี่ยง

         บร�ษัทฯ ไดจำแนกประเภทของความเสี่ยงตอการดำเนินธุรกิจของบร�ษัทฯ ไดดังนี้ 

         1) ความเสี่ยงด�านกลยุทธ� (Strategic Risk) :  เปนความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดกลยุทธ แผน

         ดำเนินงานและนำไปปฏิบัติไมเหมาะสม หร�อไมสามารถปฏิบัติไดจร�ง หร�อการขาดแคลนทรัพยากร

         สำคัญในการขับเคลื่อนแผนกลยุทธใหสำเร็จ เปนตน

         2) ความเสี่ยงด�านปฏิบัติการ (Operational Risk) : เปนความเสี่ยงที่เกิดจากกระบวนการปฏิบัติ

         งาน ท่ีสงผลตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงานของธุรกิจ ทำใหไมสามารถ

         บรรลุตามเปาหมายที่กำหนดไว

         3) ความเส่ียงทางด�านการเง�น (Financial Risk) : เปนความเส่ียงท่ีเก่ียวของกับการเง�น เชน ความผันผวน

          ของอัตราดอกเบ้ีย ความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียน ความเส่ียงท่ีเกิดข�น้จาก Counterparty เปนตน



2.2 ปจจัยเสี่ยงตอการดำเนินธุรกิจของบร�ษัทฯ

2.2.1 ความเสี่ยงตอการดำเนินธุรกิจของบร�ษัทฯ
1. ความเสี่ยงจากการจัดหาที่ดินเพ�่อพัฒนาโครงการอสังหาร�มทรัพย�ในอนาคต

          ที่ดินในการพัฒนาอสังหาร�มทรัพย ถือเปนสินทรัพยที่สำคัญในธุรกิจพัฒนาอสังหาร�มทรัพย

เพ�่อขาย เนื่องจากที่ดินที่เหมาะสมที่จะพัฒนาโครงการมีอยูอยางจำกัด และดวยสถานการณการระบาด

ของโรค COVID-19 ทำใหผูประกอบการสวนใหญเนนพัฒนาโครงการที่อยูอาศัยประเภทบานแนวราบมาก

กวาการพัฒนาโครงการประเภทคอนโดมิเนียม จึงทำใหการซื้อที่ดินในทำเลชานเมืองหร�อทำเลที่เหมาะสม

ในการพัฒนาโครงการท่ีอยูอาศัยประเภทบานแนวราบมีการแขงขันสูงข�น้สงผลใหราคาท่ีดินปรับเพ�ม่ข�น้ดวย

ซึ่งอาจจะสงผลใหบร�ษัทฯ และผูประกอบการรายอื่นๆ ตองจัดซื้อที่ดินในราคาที่สูงข�้น ขณะที่การปรับราคา

ขายบานคอนขางจำกัดในสถานะการณปจจ�บัน จึงอาจจะสงผลกระทบในทางลบตออัตราการทำกำไรของ

โครงการและผลการดำเนินของบร�ษัทฯ

          ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บร�ษัทฯ มีที่ดินสำหรับโครงการที่อยูระหวางการพัฒนา และโครงการ
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         4) ความเสี่ยงทางด�านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข�อบังคับ (Compliance Risk) :

         เปนความเสี่ยงที่เกิดจากการไมสามารถปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบขอบังคับหร�อมาตรฐานที่

         เกี่ยวของกับการดำเนินงาน และความเสี่ยงที่เกิดจากการไมปฏิบัติงานตามนโยบายและว�ธีการปฏิบัติ

         งานที่องคกรกำหนดข�้น

         5) ความเส่ียงทางด�านเทคโนโลยี (Technology Risks) : เปนความเส่ียงท่ีเก่ียวของกับการเปล่ียนแปลง

         ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อสังคมออนไลน รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีดิจิตัล (Digital

         Transformation) ซ่ึงมีผลกระทบตอการดำเนินงานของบร�ษัทฯ ความเส่ียงทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

         น้ีใหหมายความรวมถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีองคกรใชในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจท่ีสำคัญ

         ซึ่งไมตอบสนองความตองการทางธุรกิจดวย

         6) ความเสี่ยงทางด�านการทุจร�ตคอร�รัปชัน : เปนความเสี่ยงที่เกิดจากกระทำใดๆ เพ�่อแสวงหาผล

         ประโยชนโดยมิชอบดวยกฎหมาย โดยการให หร�อรับสินบน ไมวาจะเปนเง�น สิ�งของ การชวยเหลือทาง

         การเง�น การบร�จาคเพ�่อการกุศล คาบร�การตอนรับ หร�อคาใชจายอ่ืน โดยการเสนอให สัญญาวาจะให

         ใหคำมั่น เร�ยกรอง ใหหร�อรับซึ่งเง�น หร�อประโยชนอื่นใดที่ ไมเหมาะสมแกเจาหนาที่รัฐ หนวยงานของ

         รัฐ เอกชนหร�อผูมีหนาท่ีไมวาโดยทางตรงหร�อทางออม เพ�อ่ใหหนวยงานหร�อบุคคลดังกลาวกระทำหร�อ

         ยกเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ

 

  

ในอนาคต จำนวน 31 โครงการ สำหรับพัฒนาในชวง 1-2 ป ขางหนา ทั้งนี้ บร�ษัทฯ ไมมีนโยบายถือครอง

ทรัพยสินหร�อที่ดินเปลาที่ไมพรอมจะพัฒนา แตบร�ษัทฯ จะใชว�ธีวางแผนในการจัดซื้อที่ดินใหเพ�ยงพอตอ

รอบระยะเวลาในการพัฒนาโครงการของบร�ษัทฯ (1-2 ป) บร�ษัทฯ จะพ�จารณาจัดซื้อที่ดินแตละแหงโดย

ศึกษาความเปนไปไดเบื้องตนในการพัฒนาโครงการ รวมถึงความเหมาะสมของกลุมลูกคาเปาหมายใน

บร�เวณที่ดินดังกลาวแลวจึงดำเนินการจัดซื้อที่ดินเพ�่อพัฒนาโครงการ ทำใหบร�ษัทฯ ไมไดถือที่ดินเปลาที่

ไมพรอมจะพัฒนาไว เวนแตจะเปนท่ีดินท่ีบร�ษัทฯ เล็งเห็นวามีศักยภาพสูงในการพัฒนา และราคาอยูในระดับ

ที่ใหผลตอบแทนจากการลงทุนสูง 

          อยางไรก็ตาม บร�ษัทฯ เชื่อวาการถือครองที่ดินไวเพ�่อรอการพัฒนาโครงการนั้น นอกจากจะกอ

ใหเกิดความเสี่ยงโดยตรงกับบร�ษัทฯ แลวยังทำใหเกิดตนทุนในการพัฒนาโครงการเพ�่มข�้นจากตนทุนทาง

การเง�นท่ีตองใชไปในการซ้ือท่ีดินเก็บไว ท้ังน้ี บร�ษัทฯ มีการทำการศึกษาและติดตามเร�อ่งท่ีดินอยางใกลชิด

เพ�่อใหทราบถึงแนวโนมและศักยภาพของการพัฒนาแหลงที่อยูอาศัยในพ�้นที่นั้นๆ เพ�่อเปนการลดความ

เส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของราคาท่ีดินท่ีสูงข�น้ ความเส่ียงจากการท่ีไมสามารถซ้ือท่ีดินในทำเลท่ีมีศักยภาพ

ในการพัฒนาในอนาคต หร�อความเส่ียงจากนโยบายของรัฐบาลท่ีเปล่ียนไป เชน ภาษีท่ีดินและสิ�งปลูกสราง 

และการวางผังโครงการระบบการขนสงมวลชน เปนตน นอกจากน้ี บร�ษัทฯ มีทีมพัฒนาธุรกิจท่ีจะเขาทำการ

จัดหาที่ดินเอง ทั้งจากการเขาไปเจรจาซื้อที่ดินเพ�่อรวมที่ดินเองโดยตรงกับเจาของที่ดินในแตละแปลงเพ�่อ

รวมไดแปลงขนาดใหญเพ�ยงพอตอการพัฒนาโครงการ ทำใหชวยลดตนทุนที่ดิน (กรณีไมผานนายหนา)

ในบางโครงการและยังมีอำนาจตอรองในบางแปลงท่ีมีลักษณะถนนเขาไมถึง และ/หร�อ ไมติดถนนใหญ เปนตน 

รวมทั้งการพัฒนาสรางมูลคาเพ�่มดานอื่น เชน ผลิตภัณฑ และการบร�การ เพ�่อเพ�่มมูลคาใหโครงการและ

รักษาอัตราการทำกำไรใหไดตามเปาหมายตอไป รวมทั้งการจัดหาที่ดินผานนายหนา (broker) ซึ่งบร�ษัทฯ

มีความสัมพันธที่ดีกับนายหนาจัดหาที่ดินหลายรายทำใหบร�ษัทฯ เชื่อวาจะสามารถจัดหาที่ดินเพ�่อพัฒนา

โครงการอสังหาร�มทรัพยในอนาคตได

2. ความเสี่ยงจากการที่บร�ษัทฯ มีรายได�หลักจากโครงการที่อยู�อาศัยประเภทบ�านแนวราบชนิดเดียว

         ตามที่กำหนดในสัญญาไมแขงขันทางธุรกิจระหวางบร�ษัทฯ และบร�ษัท ออร�จิ�น พร็อพเพอรตี้ จำกัด

(มหาชน) นั้น ธุรกิจหลักของบร�ษัทฯ ไดแก การพัฒนาอสังหาร�มทรัพยประเภทที่อยูอาศัยบานแนวราบ

ซ่ึงรวมถึงแตไมจำกัดเพ�ยงบานเด่ียว บานแฝด และทาวนโฮม ทาวนเฮาส และอสังหาร�มทรัพยอ่ืนท่ีมีลักษณะ

เดียวกัน รวมท้ังการพัฒนาอสังหาร�มทรัพยประเภท Mix-use ท่ีมีสวนประกอบหลักเปนท่ีอยูอาศัยแนวราบ

เทาน้ัน ดังน้ัน บร�ษัทฯ จึงอาจมีความเส่ียงหากตลาดอสังหาร�มทรัพยประเภทบานแนวราบในพ�น้ท่ีกรุงเทพฯ

และปร�มณฑล เกิดภาวะอุปทานลนตลาด และมีผูประกอบการหลายรายแขงขันในพ�น้ท่ีดังกลาว รวมถึงหาก
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พฤติกรรมผูบร�โภคมีการเปล่ียนแปลงความตองการท่ีอยูอาศัยประเภทบานแนวราบ ไปยังโครงการท่ีอยูอาศัย

ประเภทอ่ืน เชน คอนโดมิเนียม เปนตน ซ่ึงเปนโครงการท่ีบร�ษัทฯ ไมไดพัฒนาตามขอตกลงท่ีกำหนดในสัญญา

ไมแขงขันทางธุรกิจดังกลาว หร�อในกรณีที่การแกไขสัญญาไมแขงขันทางธุรกิจดังกลาวไมไดรับการอนุมัติ

จากผูถือหุน ทำใหอาจสงผลกระทบตอรายไดและผลประกอบการของบร�ษัทฯ อยางมีนัยสำคัญ

          อยางไรก็ตาม กอนการลงทุนพัฒนาโครงการแตละโครงการ บร�ษัทฯ ไดศึกษาความเปนไปไดอยาง

ละเอียดไมวาจะเปนการวางแผนงานอยางรอบคอบ ท้ังในเร�อ่งของรูปแบบผลิตภัณฑท่ีนำเสนอ ทำเลท่ีต้ังของ

โครงการ การกำหนดราคาขายตอหลัง ภาวะตลาด ความตองการของผูซ้ือ เง�นลงทุนท่ีตองใชในการพัฒนา

และผลตอบแทนที่คาดวาจะไดรับจากการลงทุน และเมื่อเร�่มลงทุนพัฒนาโครงการ บร�ษัทฯ จะมีการติดตาม

ขอมูลขาวสารตางๆ เพ�อ่ใชในการประเมินภาวะเศรษฐกิจของประเทศ ตลอดจนปจจัยอ่ืนๆ ท่ีอาจมีผลกระทบ

ตอธุรกิจพัฒนาโครงการที่อยูอาศัยประเภทบานแนวราบอยางสม่ำเสมอ

 
3. ความเสี่ยงจากการก�อสร�างบ�านเสร็จก�อนขาย

          ภายหลังว�กฤติเศรษฐกิจ ผูประกอบการอสังหาร�มทรัพยสวนใหญไดมีการนำกลยุทธการสรางบาน

เสร็จกอนขายออกมาใชเพ�่อสรางความมั่นใจใหกับผูบร�โภค ทั้งนี้ บร�ษัทฯ เองมีการกอสรางบานแลวเสร็จ

กอนขายเชนกัน สงผลใหบร�ษัทฯ ตองใชเง�นลงทุนลวงหนาสวนหน่ึงในการกอสรางบานซ่ึงอาจสงผลตอสภาพ

คลองของบร�ษัทฯ อยางมีนัยสำคัญ และ/หร�อ เมื่อมีการกอสรางบานแลวเสร็จ แบบบานที่บร�ษัทฯ เสนอขาย

อาจจะไมตรงกับความตองการของผูบร�โภคเน่ืองจากมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมแลวน้ัน อาจสงผลกระทบ

ในทางลบตอการดำเนินธุรกิจ ฐานะทางการเง�นและผลการดำเนินงานของบร�ษัทฯ อยางมีนัยสำคัญ

          อยางไรก็ตาม บร�ษัทฯ ไดมีการดำเนินการทยอยการกอสรางบานโดยแบงเปนโซน เฉลี่ยที่ 4 – 8 โซน

ตอโครงการซึ่งโดยทั่วไปบร�ษัทฯ จะมีสัดสวนบานสรางเสร็จพรอมขายประมาณ 1.5 - 2.0 เทาของจำนวน

บานที่คาดวาจะขายได และสามารถปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมแลวแตโครงการ เพ�่อใหสอดคลองกับ

แผนการขาย และมีการกำหนดระยะเวลาการดำเนินการกอสรางบานใหเปนไปตามแผนงาน อีกทั้งยังมีแหลง

เง�นทุนจากสถาบันการเง�น ซึ่งมีวงเง�นที่สามารถเบิกใชในงานกอสรางกอนเร�่มเปดขายโครงการ (Prebuilt)

ได ทั้งนี้ บร�ษัทฯ ไดมีการศึกษาขอมูลผูบร�โภคในแตละขั้นตอน ตั้งแตการว�เคราะหขอมูลจากภาพรวมของ

ตลาดที่แขงขันในทำเลที่ตั้งดังกลาว ภาพรวมและพฤติกรรมของผูบร�โภคในปจจ�บัน ไปจนถึงการว�เคราะห

ขอมูลจากลูกคาท่ีใหความสนใจ และเขาเย่ียมชมโครงการ จากการสอบถามถึงความตองการดานตางๆ เชน

ดีไซน พ�้นที่ใชสอย ฟ�งกชัน ทำเลที่ตั้ง สิ�งอำนวยความสะดวก รวมไปถึงราคาขาย เพ�่อวางแผนงานกอสราง

และแผนการขายในแตละโครงการไดอยางเหมาะสม

4. ความเสี่ยงจากแนวโน�มต�นทุนการก�อสร�าง ราคาวัสดุก�อสร�าง และต�นทุนค�าแรงที่เพ��มสูงข�้น

          ตนทุนการกอสรางของบร�ษัทฯ ประกอบดวยตนทุนราคาวัสดุกอสราง และตนทุนคาแรง เปนหลัก

ท้ังน้ี ดัชนีราคาวัสดุกอสรางเฉล่ียในแตละป ต้ังแตป 2559 – 2564 เทากับ 103.2, 105.2, 107.9, 106.6, 104.7

และ 115.2 ตามลำดับ ดัชนีราคาวัสดุกอสราง เฉลี่ยทั้งป 2564 ขยายตัวที่รอยละ 8.0 ขยายตัวตอเนื่อง

ต้ังแตชวงตนป โดยเฉพาะหมวดเหล็กและผลิตภัณฑเหล็ก ท่ีขยายตัวในอัตราท่ีสูง เฉล่ียท้ังปอยูท่ีรอยละ 33.9

ตามราคาเหล็กในตลาดโลกท่ีเพ�ม่สูงข�น้ จากความตองการใชเหล็กท่ีเพ�ม่ข�น้ในหลายประเทศท่ัวโลก (ท่ีมา :

สำนักงานนโยบายยุทธศาสตรการคา) นอกจากนี้ ตนทุนคาแรงมีการปรับเพ�่มข�้นอยางตอเนื่อง ทำใหอาจ

สงผลกระทบตอตนทุนคาแรงของผูรับเหมา ซึ่งอาจจะสงผลกระทบตอตนทุนการกอสรางในอนาคตของ

บร�ษัทฯ

          นอกจากน้ี จากขอมูลของศูนยว�จัยกสิกรไทยระบุวา จากสถานการณการระบาดของโรค COVID-19

ทำใหอุตสาหกรรมกอสรางตองปรับตัวในการทำงาน และเกิดตนทุนฉับพลันในไซตกอสรางซ่ึงเปนผลมาจาก

มาตรการเชิงปองกันเพ�่อลดการแพรของโรคระบาด ทำใหตนทุนที่เกิดจากการปฏิบัติงาน เพ�่มข�้น เชน 

คาเดินทางรับสงแรงงาน คาที่พักคนงาน และคาใชจายอุปกรณปองกันโรค ดังนั้น ศูนยว�จัยกสิกรไทยจึง

มองวา มาตรการปองกันโรคระบาดจะสงผลใหตนทุนการกอสรางของผูรับเหมาเพ�่มข�้น ประมาณรอยละ

0.2-0.5 ในชวงการแพรระบาดของโรคหร�อตั้งแตมีนาคม 2563 เปนตนไปจนกวาจะมีการใชวัคซีนอยาง

แพรหลาย นอกจากนี้ ยังมีตนทุนจากการเพ�่มรอบการทำงานของคนงานเพ�่อลดความหนาแนนในไซต

กอสรางและคาแรงที่สูงข�้นจากการขาดแคลนแรงงานกอสราง ทำใหผูประกอบการอาจมีตนทุนกอสราง

ที่สูงข�้นอีกรอยละ 0.83 โดยรวมในป 2564 ตนทุนรวมอาจจะเพ�่มข�้นอยูที่ประมาณรอยละ 1.03-1.33

ตอโครงการ

          ในป 2564 การยับยั้งการแพรระบาดยังทำใหเกิดความผันผวนของราคาวัสดุกอสราง เนื่องจาก

เกิดสถานการณขาดแคลนแรเหล็ก (Supply shortage) ในประเทศบราซิลซ่ึงเปนผูสงออกรายใหญของโลก

จากการที่หลายโรงถลุงแรเหล็กถูกปดตัวลงจากการพบผูติดเชื้อที่พ�่งสูงข�้นอยางมีนัยสำคัญ ประกอบกับ

การที่ประเทศจีนควบคุมการแพรระบาดไดอยางรวดเร็ว และรัฐบาลจีนไดออกมาตรการกระตุนเศรษฐกิจ

ผานการกอสรางโครงสรางพ�น้ฐาน ทำใหความตองการเหล็กท่ัวโลกสูงข�น้และนำไปสูราคาเหล็กท่ีสูงข�น้ตาม 

ทั้งนี้ ในชวงไตรมาสหลังของป 2564 คาดการณวาราคาเหล็กทั่วโลกจะมีเสถียรภาพมากข�้นจากการที่จีน

ใชมาตรการควบคุมราคาเหล็กในประเทศที่ปรับตัวสูงข�้นอยางตอเนื่อง โดยการควบคุมระดับสต็อกเหล็ก

ของผูประกอบการในประเทศ เพ�่อลดการเก็งกำไร จากปจจัยดังกลาว สงผลใหราคาเหล็กในประเทศไทย

โดยรวมเพ�ม่ข�น้เฉล่ีย 18% จากป 2563 โดยคร�ง่ปแรกปรับเพ�ม่ 25% ในขณะท่ีคร�ง่ปหลังปรับเพ�ม่ข�น้ 12%

ทั้งนี้ ยังมีปจจัยที่ตองติดตาม ไดแก การฟ��นตัวของการลงทุนในประเทศที่คาดวาจะเร�่มทยอยฟ��นตัวใน
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ไตรมาสสุดทายของป 2564 หลังจากมีการเรงฉีดวัคซีนซึ่งคาดวาจะสงผลใหจำนวนผูติดเชื้อลดลงและมี

การลงทุนมากข�้น และการปรับเพ�่มกำลังผลิตของผูผลิตเหล็กรายใหญของโลกหลังจากที่ปรับลดกำลัง

การผลิตลงในชวงการระบาดของโรค COVID-19 ในป 2563 (ที่มา : ศูนยว�จัยกสิกรไทยและศูนยว�เคราะห

เศรษฐกิจ TTB)

          สำหรับรอบป 2561 – 2564 ตนทุนการกอสราง คิดเปนสัดสวนรอยละ 34.45 รอยละ 43.96 

รอยละ 44.52 และรอยละ 40.48 ของตนทุนขายรวม ตามลำดับ ซึ่งคิดเปนสัดสวนใหญของตนทุนขายรวม 

ดังนั้น หากตนทุนการกอสรางของบร�ษัทฯ เพ�่มสูงข�้นอยางตอเนื่อง อาจสงผลกระทบในทางลบตอตนทุน

โครงการ ฐานะทางการเง�นและผลประกอบการของบร�ษัทฯ อยางมีนัยสำคัญ

          อยางไรก็ตาม บร�ษัทฯ มีการบร�หารตนทุนคากอสรางโดยการสรางพันธมิตรที่ดีกับคูคาตางๆ ไดแก

ผูรับเหมา/ผูจัดจำหนายวัสดุกอสราง ทำใหคูคาสามารถวางแผนปร�มาณงานสำหรับโครงการในระยะยาว 

และชวยบร�หารตนทุนไดอยางมีประสิทธิภาพ สำหรับตนทุนคาแรงการกอสราง มากกวารอยละ 90.0 ของ

งานกอสรางของบร�ษัทฯ ใชเทคโนโลยีชิ�นสวนสำเร็จรูป ทำใหความตองการแรงงานกอสรางไมสูงมากเมื่อ

เปร�ยบเทียบกับการกอสรางรูปแบบปกติ นอกจากน้ี บร�ษัทฯ มีการติดตามและประเมินแนวโนมของตนทุนการ

กอสราง และราคาวัสดุกอสรางอยางสม่ำเสมอ เพ�อ่ท่ีจะกำหนดราคาวาจางผูรับเหมาในการกอสรางโครงการ

ในแตละโครงการใหไดอยางเหมาะสม โดยบร�ษัทฯ มีนโยบายท่ีจะกำหนดราคากลางของการรับเหมากอสราง

และราคาวัสดุกอสรางของแตละโครงการ โดยจะใหผูรับเหมา/ผูจัดจำหนายวัสดุกอสรางเสนอราคาใหแก

บร�ษัทฯ ซึ่งทางบร�ษัทฯ จะประเมินและเปร�ยบเทียบทั้งราคาและคุณภาพของผูรับเหมา/ผูจัดจำหนายวัสดุกอ

สรางแตละราย และกำหนดเปนราคามาตรฐานในการกอสรางของแตละโครงการ รวมทั้งบร�ษัทฯ มีการวาง

แผนรวมกับคูคาเพ�่อเตร�ยมความพรอมสำหรับสถานการณปจจ�บัน เชน การบร�หารตนทุนราคาเหล็ก แบบ

Just In Time โดยไมสั่งวัสดุลวงหนามากเกินไป ดังนั้น จึงทำใหมั่นใจไดวา บร�ษัทฯ จะสามารถควบคุมและ

กำหนดตนทุนในการกอสรางโครงการไดอยางสมเหตุสมผล และอยูในระดับงบประมาณท่ีบร�ษัทฯ ไดกำหนด

ไว รวมทั้งสามารถรักษาอัตรากำไรไดตามที่ประมาณการไว

5. ความเสี่ยงด�านงานก�อสร�างและคุณภาพผลงานของผู�รับเหมาก�อสร�าง

          ในการดำเนินงานกอสรางโครงการอสังหาร�มทรัพยตางๆ บร�ษัทฯ จะวาจางผูรับเหมากอสรางจาก

ภายนอกซ่ึงบร�ษัทฯ ไมไดมีการจางแรงงานกอสรางเองโดยตรง โดยจะวางแผนงานรวมกันกับผูรับเหมา บร�ษัทฯ

อาจเผชิญกับความเส่ียงกรณีท่ีผูรับเหมากอสรางสงมอบงานลาชา อันเน่ืองมาจากผูรับเหมาอาจไมมีความ

ชำนาญหร�ออาจมีปญหาขาดแคลนแรงงาน หร�อผูรับเหมาสงมอบงานไดทันตามกำหนดเวลาแตคุณภาพ

ของงานอาจไมเปนไปตามมาตรฐานที่กำหนด ตลอดจนหากผูรับเหมากอสรางกอใหเกิดความเสียหายโดย

ไมปฏิบัติตามสัญญา เชน ดำเนินการกอสรางหร�อติดตั้งอุปกรณไมเปนไปตามที่กำหนดในสัญญา เปนตน

บร�ษัทฯ อาจตองไปดำเนินการใหผูรับเหมากอสรางเขามาซอมแซมแกไขงานหร�อจางผูรับเหมากอสรางรายอ่ืน

ใหทำหนาท่ีดังกลาวแทนดวยคาใชจายของผูรับเหมากอสรางท่ีปฏิบัติผิดสัญญา ทำให บร�ษัทฯ ไมสามารถ

ดำเนินการกอสรางโครงการใหแลวเสร็จไดตามแผนงานท่ีกำหนดไว และอาจสงผลกระทบในทางลบตอการ

ดำเนินธุรกิจ ฐานะทางการเง�นและผลการดำเนินงานของบร�ษัทฯ อยางมีนัยสำคัญ 

          นอกจากน้ี ในสัญญาวาจางผูรับเหมาน้ัน แมวาบร�ษัทฯ จะสามารถเร�ยกรองคาเสียหายจากผูรับเหมา

ไดหากผูรับเหมารายดังกลาวไมไดปฏิบัติตามขอบเขตความรับผิดชอบตามท่ีกำหนดในสัญญา แตหากกรณี

ท่ีความเสียหายซ่ึงไมไดเกิดจากความผิดของผูรับเหมากอสราง บร�ษัทฯ อาจไมสามารถเร�ยกรองคาเสียหาย

จากผูรับเหมาได 

          อยางไรก็ตาม ปจจ�บัน บร�ษัทฯ มีการพัฒนาโครงการใหมีคุณภาพเปนไปตามมาตรฐาน และไดมีการ

กำหนดระเบียบ และคุณสมบัติในการคัดเลือกผูรับเหมาไวอยางชัดเจน เพ�อ่ใหการคัดเลือกเปนไปอยางโปรงใส

และมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังมีการกำหนดแผนงานรวมกัน เพ�่อพัฒนางานกอสรางให ไดคุณภาพ และ

ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด นอกจากนี้ บร�ษัทฯ ยังเนนกระบวนการตรวจประเมินคุณภาพงานกอสราง

ใหมีการดำเนินการอยางถูกตองและครบถวน โดยบร�ษัทฯ มีว�ศวกรควบคุมงานกอสรางที่หนาไซดงาน

กอสราง และฝายตรวจสอบคุณภาพ (QC) ในการตรวจสอบบานท้ังคุณภาพวัสดุและคุณภาพงานกอสราง

แตละหลังใหเปนไปตามมาตรฐานท่ีบร�ษัทฯ กำหนดและพัฒนาระบบมอนิเตอรงานกอสราง (Work package) 
ที่สามารถรายงานรูปภาพและสถานะของการกอสรางบานแตละหลังเพ�่อใหสามารถติดตามความกาวหนา

และบร�หารงานกอสรางใหเปนไปตามแผนไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีการวางแผนการทำงานและควบคุม

เวลาในการกอสรางผานโปรแกรม Microsoft Project อีกดวย นอกจากนี้ สัญญารับเหมากอสรางของ

บร�ษัทฯ ยังมีการรับประกันผลงานของผูรับเหมา ซึ่งสวนใหญกำหนดเง�นคาประกันผลงานไวในอัตรา

รอยละ 5 ของราคาวาจางตามสัญญา ซึ่งผูรับเหมาจะไดรับเง�นประกันคืนเมื่อครบกำหนดระยะเวลาประกัน

ผลงาน ทั้งนี้เพ�่อใหมั่นใจไดวาบร�ษัทฯ สามารถควบคุมระยะเวลาการกอสรางและคุณภาพของงานไดตาม

ที่กำหนด อีกทั้งบร�ษัทฯ มีนโยบายในการกำหนดใหผูรับเหมากอสรางเปนผูจัดหาวัสดุและอุปกรณสำหรับ

การดำเนินงานกอสราง ซ่ึงหากเกิดความเสียหายในระหวางการกอสราง ผูรับเหมากอสรางจะเปนผูรับผิดชอบ

ตอความเสียหายของวัสดุและอุปกรณภายใตกฎหมายที่เกี่ยวของ

6. ความเสี่ยงจากการขาดแคลนแรงงาน และแรงงานฝ�มือ

          ในปจจ�บัน อุตสาหกรรมการกอสรางประสบปญหาการขาดแคลนแรงงาน จากปจจัยดานการขยายตัว

อยางตอเนื่องของธุรกิจอสังหาร�มทรัพย อีกทั้งผลกระทบจากการระบาดของโรค COVID-19 ที่สงผลตอ
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          ผลการดำเนินงานของบร�ษัทฯ จะมีความไมแนนอนข�้นอยูกับความสำเร็จของโครงการที่อยูระหวาง

การขายและโอนกรรมสิทธิ์ โครงการที่อยูระหวางการพัฒนาและโครงการในอนาคตดังกลาว ทั้งนี้ ความ

สำเร็จในการพัฒนาโครงการท่ีอยูอาศัยประเภทบานแนวราบของบร�ษัทฯ จะข�น้อยูกับปจจัยตางๆ หลายดาน

ไดแก ภาวะเศรษฐกิจในประเทศ ความผันผวนทางการเมือง ภาวะเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก 

การเปลี่ยนแปลงของนโยบายที่ใชอยูในปจจ�บันเกี่ยวกับภาษี การเง�นและการคลังของประเทศไทย อุปสงค

และอุปทานของที่อยูอาศัยประเภทบานแนวราบ ความคืบหนาของการขยายระบบขนสงมวลชน รวมถึง

ปจจัยอื่นๆ ที่มีผลกระทบตอความเชื่อมั่นและกำลังซื้อของผูซื้อ เชน อัตราดอกเบี้ย ราคาน้ำมัน โรคระบาด

แรงงานตางชาติที่มีการเดินทางกลับประเทศ รวมไปถึงกฎหมายแรงงานตางดาวที่มีความเขมงวดมากข�้น 

อาจจะเปนผลทำใหแรงงานไมเพ�ยงพอ และทำใหการกอสรางโครงการลาชาออกไปกวาแผนการที่กำหนด 

ซึ่งอาจจะสงผลกระทบตอผลการดำเนินของบร�ษัทฯ  

          อยางไรก็ตาม บร�ษัทฯ มีนโยบายปองกันความเส่ียงดังกลาว ดวยการวางแผนการวาจางผูรับเหมาและ

แรงงานใหเหมาะสมกับการดำเนินการกอสราง การจายคาแรงใหเหมาะสมตามภาวะตลาด การกำหนดเกณฑ

เบื้องตนในการรับงาน (pre-qualify) และการประเมินหลังเสร็จงาน อีกทั้งบร�ษัทฯ ยังมีการสรางพันธมิตร

กับผูรับเหมารายที่มีคุณภาพ เพ�่อเปนการลดความเสี่ยงในการขยายการพัฒนาโครงการในอนาคต

7. ความเสี่ยงจากความสำเร็จของโครงการที่กำลังพัฒนาอยู�และโครงการในอนาคต

          ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บร�ษัทฯ สามารถปดโครงการแลว จำนวน 2 โครงการ มูลคาโครงการ

ประมาณ 2,028 ลานบาท โดยมีโครงการท่ีอยูระหวางการขายและโอนกรรมสิทธ์ิจำนวน 19 โครงการ มูลคา

โครงการรวมประมาณ 21,980 ลานบาท และโครงการในอนาคต จำนวน 12 โครงการ มูลคาโครงการ

รวมประมาณ 13,400 ลานบาท สรุปดังนี้

 
 

 

โครงการที่อยู�ระหว�างการขายและโอนกรรมสิทธิ์

1. โครงการ บร�ทาเนีย เมกะทาวน� บางนา

2. โครงการ บร�ทาเนีย วงแหวน หทัยราษฎร�

3. โครงการ บร�ทาเนีย บางนา สุวรรณภูมิ

4. โครงการ บร�ทาเนีย บางนา กม.42

5. โครงการ บร�ทาเนีย คูคต สเตชั่น

6. โครงการ แกรนด� บร�ทาเนีย วงแหวน รามอินทรา

7. โครงการ บร�ทาเนีย สายไหม

8. โครงการ ไบรตัน คูคต สเตชั่น

9. โครงการ แกรนด� บร�ทาเนีย บางนา กม.12

10. โครงการ แกรนด� บร�ทาเนีย ราชพฤกษ� พระราม 5

11. โครงการ เบลกราเว�ย เอ็กซ�คลูซีฟ พ�ลว�ลล�า บางนา พระราม 9

12. โครงการ ไบรตัน บางนา กม.26

13. โครงการ ไบรตัน อมตะ ศุขประยูร

14. โครงการ แกรนด� บร�ทาเนีย สุวรรณภูมิ
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(ลานบาท)

รอยละความคืบหนาของโครงการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

การขาย การโอน(1)

15. โครงการ แกรนด� บร�ทาเนีย นนทบุร� สเตชั่น

16. โครงการ บร�ทาเนีย ติวานนท� - ราชพฤกษ�

17. โครงการ แกรนด� บร�ทาเนีย พระราม 9 - กรุงเทพกร�ฑา

18. โครงการ บร�ทาเนีย แพรกษา สเตชั่น

19. โครงการ ไบรตัน บางนา กม.42

รวมโครงการที่อยู�ระหว�างการพัฒนา

โครงการในอนาคต(3)

1. โครงการ บร�ทาเนีย โฮม บางนา กม. 17

2. โครงการ บร�ทาเนีย ราชพฤกษ� - นครอินทร�

3. โครงการ แกรนด� บร�ทาเนีย บางนา กม.35

4. โครงการ บร�ทาเนีย พานทอง

5. โครงการ แกรนด� บร�ทาเนีย คูคต

6. โครงการ บร�ทาเนีย ทาวน� บางนา กม. 17

7. โครงการ บร�ทาเนีย อุดร-ดุษฎี

8. โครงการ บร�ทาเนียระยอง
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9. โครงการ บร�ทาเนีย วงแหวน ป��นเกล�า 

10. โครงการ บร�ทาเนีย ขอนแก�น

11. โครงการ บร�ทาเนีย โฮม อยุธยา

12. โครงการ บร�ทาเนีย ทาวน� อยุธยา

รวมโครงการในอนาคต
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โครงการ
มูลคา

โครงการ
(ลานบาท)

รอยละความคืบหนาของโครงการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

การขาย การโอน(1)

หมายเหตุ:  (1)  ร�อยละของมูลค�าโครงการ
                  (2)  โครงการท่ีอยู�ระหว�างการพัฒนา ยังไม�มีรายละเอียดความคืบหน�าการขาย และการโอน เน่ืองจาก ณ วันท่ี 31 ธ.ค. 2564 บร�ษัทฯ ยังไม�ได�เป�ดขายโครงการดังกล�าว
                        แต�มีแผนที่จะเป�ดขายในป� 2564 
                  (3)  โครงการในอนาคตยังไม�มีรายละเอียดความคืบหน�าการขาย และการโอน เนื่องจาก ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2564 บร�ษัทฯ ยังไม�ได�เป�ดขายโครงการดังกล�าว
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เปนตน ดังนั้น บร�ษัทฯ จึงอาจมีความเสี่ยงในการดำเนินโครงการที่อยูระหวางการขายและโอนกรรมสิทธิ์ 

โครงการที่อยูระหวางการพัฒนาและโครงการในอนาคตใหประสบความสำเร็จ และอาจสงผลกระทบใน

ทางลบตอการดำเนินธุรกิจ ฐานะทางการเง�นและผลการดำเนินงานของบร�ษัทฯ อยางมีนัยสำคัญ

          อยางไรก็ตาม บร�ษัทฯ มีกระบวนการพ�จารณาการลงทุนพัฒนาโครงการอยางเปนระบบ โดยมีการ

ศึกษาความเปนไปไดของโครงการ และปจจัยที่จะสงผลกระทบตอความสำเร็จของโครงการอยางรอบดาน 

รวมทั้งการพัฒนารูปแบบสินคาและบร�การอยางตอเนื่อง เพ�่อตอบสนองความตองการของผูบร�โภคที่

เปล่ียนแปลงไดอยูเสมอ อีกท้ัง บร�ษัทฯ เช่ือวาบร�ษัทฯ มีการดำเนินโครงการอยางเปนระบบ สามารถควบคุม

การพัฒนาโครงการ การขายและโอนกรรมสิทธ์ิใหเปนไปตามเปาหมายท่ีวางไวได สะทอนผานผลการดำเนิน

งานที่เติบโตอยางตอเนื่องในแตละป และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บร�ษัทฯ มียอดขายทุกโครงการที่อยู

ระหวางการขายและโอนกรรมสิทธิ์ ประมาณรอยละ 37.8 ของมูลคาโครงการรวม

8. ความเสี่ยงจากการกระจ�กตัวของโครงการในพ�้นที่กรุงเทพฯ และปร�มณฑล

          ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บร�ษัทฯ มีการพัฒนา โครงการที่อยูระหวางการขายและโอนกรรมสิทธิ์

และโครงการท่ีอยูระหวางการพัฒนา ในพ�น้ท่ีกรุงเทพฯ และปร�มณฑล (ประกอบดวย จังหวัดนนทบุร� จังหวัด

ปทุมธานี จังหวัดนครปฐม จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดสมุทรสาคร) รวม 16 โครงการ มูลคาโครงการ

รวม 19,050 ลานบาท จากโครงการที่อยูระหวางการขายและโอนกรรมสิทธิ์ และโครงการที่อยูระหวางการ

พัฒนา รวมทั้งหมด 19 โครงการของบร�ษัทฯ และมีมูลคาโครงการทั้งหมด 21,850 ลานบาท หร�อ คิดเปน

สัดสวนรอยละ 84.2 และรอยละ 87.2 ของจำนวนโครงการท้ังหมด และมูลคาโครงการรวมท้ังหมด ตามลำดับ 

ซ่ึงสอดคลองกับความตองการบานจัดสรรในพ�น้ท่ีกรุงเทพฯ และปร�มณฑล โดยคาดการยอดโอนกรรมสิทธ์ิ

ที่อยูอาศัยแนวราบในพ�้นที่กรุงเทพฯ และปร�มณฑลในป 2565 จะมีแนวโนมเพ�่มข�้น เทากับรอยละ 13.3

(ที่มา: ศูนยขอมูลอสังหาร�มทรัพย)

          ทั้งนี้ หากพ�้นที่ในกรุงเทพฯ และปร�มณฑล มีภาวะอุปทานลนตลาด และมีผูประกอบการหลายรายใน

พ�้นที่ดังกลาว จะทำใหบร�ษัทฯ มีความเสี่ยงจากการกระจ�กตัวของโครงการในพ�้นที่กรุงเทพฯ และปร�มณฑล 

ซึ่งอาจจะทำใหเกิดการแขงขันมากข�้น และอาจสงผลกระทบในทางลบตอการดำเนินธุรกิจ ฐานะทางการเง�น

และผลการดำเนินงานของบร�ษัทฯ อยางมีนัยสำคัญ

          อยางไรก็ตาม กอนการพัฒนาโครงการ บร�ษัทฯ ไดมีการศึกษาความเปนไปไดของแตละโครงการใน

ดานการตลาดทั้งในสวนของสภาวะการแขงขันในพ�้นที่และกลุมเปาหมายโดยละเอียดเพ�่อใหมั่นใจกอนการ

พัฒนาโครงการ โดยที่ผานมาบร�ษัทฯ สามารถปดโครงการไดแลวจำนวน 2 โครงการ ซึ่งไดรับผลการตอบ

รับที่ดี ไดแก โครงการ บร�ทาเนีย ศร�นคร�นทร ใชเวลาในการปดการขาย 1 ป 10 เดือน และโครงการ

บร�ทาเนีย บางนา กม.12 ใชเวลาในการปดการขาย 1 ป 11 เดือน ทั้งนี้ โครงการที่อยูระหวางการขายและ

โอนกรรมสิทธิ์ จำนวน 19 โครงการ นั้นมีการทยอยเปดขายเปนโซนตามแผนงานโครงการ ทั้งนี้ บร�ษัทฯ

ยังมีแผนการขยายโครงการไปในพ�้นที่ที่มีศักยภาพเพ�่มเติมในอนาคตอยางตอเนื่อง

9. ความเสี่ยงจากการแข�งขันสูงในอุตสาหกรรม 

          ปจจ�บันการแขงขันระหวางผูประกอบการในธุรกิจพัฒนาท่ีอยูอาศัยประเภทบานแนวราบยังคงอยูใน

ระดับสูง โดยเฉพาะในพ�น้ท่ีกรุงเทพฯ และปร�มณฑล โดยมีผูประกอบการหลายรายท้ังท่ีเปนรายใหญ รายกลาง 

และรายเล็ก และผูประกอบการที่เปนบร�ษัทจดทะเบียนและที่ไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ สำหรับ

การพัฒนาโครงการที่อยูอาศัยประเภทบานแนวราบที่เนนทำเลใกลทางดวนหร�อถนนสายหลัก ใกลระบบ

ขนสงมวลชนรูปแบบตางๆ เพ�อ่ความสะดวกในการเดินทางเขาสูแหลงงานท่ีสำคัญในยานศูนยกลางทางธุรกิจ

ของกรุงเทพฯ รวมทั้งแวดลอมดวยระบบสาธารณูปโภคขั้นพ�้นฐาน ซึ่งสวนใหญจะเปนผูประกอบการราย

ใหญท่ีจดทะเบียนอยูในตลาดหลักทรัพยฯ เปนหลัก ซ่ึงจะมีความไดเปร�ยบทางดานฐานะทางการเง�น และตน

ทุนทางการเง�น อีกทั้งยังมีทางเลือกในการระดมทุนที่หลากหลายกวาบร�ษัทฯ 

          ทั้งนี้ บร�ษัทฯ เชื่อวา ภายหลังจากการระดมทุนผานการเสนอขายหุนสามัญเพ�่มทุนใหแกประชาชน

เปนครั้งแรก และเขาจดทะเบียนเปนบร�ษัทในตลาดหลักทรัพยฯ ในครั้งนี้แลว บร�ษัทฯ จะสามารถมีความ

เทาเทียมกับคูแขงอื่นๆ ที่เปนบร�ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ ในเร�่องของตนทุนทางการเง�น และทาง

เลือกในการระดมทุนที่หลากหลายมากข�้น

10. ความเสี่ยงจากความคุ�มครองของเคร�่องหมายการค�า

          ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เคร�่องหมายการคาของบร�ษัทฯ จำนวน 4 เคร�่องหมาย ไมไดมีการจด

ทะเบียน เนื่องจากไมไดรับการพ�จารณาเพ�่อจดทะเบียนเคร�่องหมายการคา และในกรณีที่บุคคลภายนอก

นำเคร�่องหมายการคาของ บร�ษัทฯ ไปใช อาจสงผลตอชื่อเสียงและแบรนดของบร�ษัทฯ ได ปจจัยดังกลาว

ขางตนอาจสงผลกระทบดานลบตอแบรนดและภาพลักษณของบร�ษัทฯ

          บร�ษัทฯ เชื่อวาโครงการพัฒนาที่อยูอาศัยประเภทบานแนวราบที่บร�ษัทฯ เปนผูพัฒนาสามารถตอบ

สนองตอความตองการของผูบร�โภคไดอยางถูกตอง ครบถวน ทั้งในเร�่องของทำเลที่ตั้งโครงการ การออก

แบบที่มีเอกลักษณเฉพาะ การออกแบบฟ�งกชั่นการใชงานที่คุมคา และราคาที่เหมาะสม จึงทำใหโครงการ

พัฒนาที่อยูอาศัยประเภทบานแนวราบที่บร�ษัทฯ เปนผูพัฒนาเปนที่ยอมรับในกลุมลูกคา และสรางความ

แตกตางของผลิตภัณฑของบร�ษัทฯ เทียบกับคูแขงรายอ่ืน ดังน้ัน บร�ษัทฯ จึงเช่ือวาบร�ษัทฯ จะสามารถแขงขัน

กับผูประกอบการอ่ืนท่ีอยูในธุรกิจเดียวกันได และสำหรับเคร�อ่งหมายการคาท่ีบร�ษัทฯ ยังไมมีการจดทะเบียน
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การคา และยังไมไดรับความคุมครองภายใตพระราชบัญญัติเคร�อ่งหมายการคา พ.ศ. 2534 (รวมท้ังท่ีมีการ

แกไขเพ�่มเติม) เทียบเทากับเคร�่องหมายการคาที่จดทะเบียนแลวก็ตาม แตบร�ษัทฯ ยังคงไดรับความคุมครอง

ตามกฎหมายอื่นๆ อยู เชน การฟองเร�ยกคาเสียหายจากความรับผิดทางละเมิดในกรณีลวงขาย และการ

ดำเนินคดีตามประมวลกฎหมายอาญาที่เกี่ยวของกับเคร�่องหมายการคาที่ไมไดจดทะเบียน เปนตน

11. ความเสี่ยงจากนโยบายการปล�อยสินเชื่อเพ�่อที่อยู�อาศัยของสถาบันการเง�น

          ความเสี่ยงจากการเขมงวดในการปลอยสินเชื่อสามารถพ�จารณาเปน 2 ประเด็น คือ สินเชื่อสำหรับ

ผูประกอบการ (Pre-Finance) และสินเชื่อสำหรับผูบร�โภค (Post-Finance)

 
          สินเชื่อสำหรับผู�ประกอบการ (Pre-Finance) บร�ษัทฯ อาจไดรับผลกระทบในการเขาถึงแหลงเง�นทุน

สำหรับการพัฒนาโครงการ หากสถาบันการเง�นมีความเขมงวดในการอนุมัติเง�นกูสำหรับพัฒนาโครงการ

ใหมๆ ซึ่งบร�ษัทฯ ตระหนักถึงความเสี่ยงดังกลาว จึงมีการสรางความนาเชื่อถือและเปนพันธมิตรกับสถาบัน

การเง�นหลายแหง โดยการนำเสนอแผนธุรกิจ ผลการดำเนินงานและฐานะการเง�นที่มีการเติบโตตอเนื่อง และ

มีประวัติการชำระดอกเบี้ยและเง�นตนที่ตรงตามกำหนด รวมถึงการปฏิบัติตามเง�่อนไขในสัญญาเง�นกูอยาง

ครบถวน ทำใหบร�ษัทฯ เปนท่ีนาเช่ือถือ ท่ีผานมามีสถาบันการเง�นหลายแหงใหการสนับสนุนวงเง�นสินเช่ือเปน

แหลงเง�นทุนในการพัฒนาโครงการ และขยายธุรกิจตลอดมา

  
          สินเชื่อสำหรับผู�บร�โภค (Post-Finance) ผูบร�โภคอาจไดรับผลกระทบจากความเขมงวดในการ

อนุมัติสินเชื่อเพ�่อที่อยูอาศัยมากข�้น เชน ขอสินเชื่อไมผาน หร�อใชระยะเวลานานในการอนุมัติสินเชื่อ เปนตน 

ซึ่งอาจสงผลกระทบตอรายไดจากการขายอสังหาร�มทรัพยของบร�ษัทฯ ได โดยบร�ษัทฯ ตระหนักถึงความ

เสี่ยงดังกลาว จึงมีการอำนวยความสะดวกแกทั้งลูกคาและสถาบันการเง�นโดยเตร�ยมความพรอมในการยื่น

ขอสินเชื่อของลูกคา (Pre-approved) เพ�่อใหกระบวนการอนุมัติสินเชื่อเปนไปอยางรวดเร็วและสอดคลอง

กับความสามารถในการขอสินเช่ือของลูกคา โดยหากลูกคาขอสินเช่ือไมผาน บร�ษัทฯ ก็มีกระบวนการในการ

นำเสนอบานประเภทอ่ืน และ/หร�อ โครงการอ่ืนของบร�ษัทฯ ในระดับราคาท่ีเหมาะสมกับความสามารถในการ

ชำระเง�นของลูกคาได เพ�อ่นำเสนอใหกับลูกคาท่ียังคงมีความตองการผานทีมงานฝายขายของบร�ษัทฯ ตอไป 

          ในป 2562 ธนาคารแหงประเทศไทย (“ธปท.”) ไดออกประกาศเกี่ยวกับหลักเกณฑการกำกับดูแล

สินเช่ือเพ�อ่ท่ีอยูอาศัย โดยกำหนดเพดานอัตราสวนเง�นใหสินเช่ือตอหลักประกัน (“LTV ratio”) สงผลใหธนาคาร

พาณิชยเพ�่มความเขมงวดในการปลอยสินเชื่อมากข�้น โดยเฉพาะสำหรับลูกคาที่ซื้อที่อยูอาศัยสัญญาที่ 2 

ข�น้ไปหร�อสัญญาท่ีมีมูลคามากกวา 10 ลานบาทข�น้ไป ดังน้ัน หากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว อาจสงผลกระทบ

ตอการตัดสินใจซื้อที่อยูอาศัยของลูกคาเปาหมายของบร�ษัทฯ ได อยางไรก็ตาม บร�ษัทฯ คาดวามาตรการ

ดังกลาวไมนามีผลกระทบอยางมีนัยสำคัญตอผลการดำเนินงานของบร�ษัทฯ เน่ืองจากกลุมลูกคาของบร�ษัทฯ

สวนใหญเปนลูกคาที่มีความตองการซื้อเพ�่ออยูอาศัยจร�ง (Real demand) ประกอบกับสินคาของบร�ษัทฯ 

ท่ีมีครอบคลุมในทุกระดับราคา และในสวนบานระดับราคาขายเฉล่ียเกิน 10 ลานบาท จะมีการเร�ยกเก็บเง�นจอง 

สัญญา และเง�นดาวนในอัตราท่ีสอดคลองกับมาตรการของ ธปท. อีกท้ังกลุมลูกคาระดับราคาดังกลาวเปน

กลุมที่มีกำลังซื้อสูงอยูแลวจึงไมไดรับผลกระทบจากมาตรการดังกลาว 

          ท้ังน้ี ธปท. มีการประกาศเพ�ม่เติมเม่ือวันท่ี 20 มกราคม 2563 ซ่ึงไดประกาศปรับปรุงหลักเกณฑการ

กำกับดูแลสินเชื่อเพ�่อที่อยูอาศัย และสินเชื่ออื่นที่เกี่ยวเนื่องกับสินเชื่อเพ�่อที่อยูอาศัยเพ�่มเติม เพ�่อชวยให

ประชาชนกูซ้ือบานเพ�อ่อยูอาศัยจร�งไดงายข�น้ และบนพ�น้ฐานของหลักการและวัตถุประสงคของการมีมาตรการ

ในการดูแลการเก็งกำไร และสงเสร�มการออมของประชาชน สรุปดังนี้

          1. สงเสร�มใหประชาชนเปนเจาของบานหลังแรกไดงายข�้น และชวยบรรเทาภาระคาใชจายที่จำเปนใน

การเขาอาศัย โดยในการกูซื้อบานหลังแรกที่ราคาต่ำกวา 10 ลานบาท แมวายังคงเพดาน LTV 100% 

สำหรับสินเชื่อบาน แตผูกูสามารถกูเพ�่มไดอีก 10% ของมูลคาหลักประกันสำหรับคาใชจายที่จำเปนในการ

เขาอาศัยอยูจร�ง เชน การตกแตง ซอมแซมหร�อตอเติม ซ่ึงหน้ีสวนน้ีเม่ือกลายเปนหน้ีท่ีมีบานเปนหลักประกัน

จะมีดอกเบี้ยต่ำกวาการกูแบบไมมีหลักประกัน นอกจากนี้ กำหนดใหวางเง�นดาวนนอยลงจากเดิม 20% 

เปน 10% สำหรับการกูซื้อบานหลังแรกที่มีราคาตั้งแต 10 ลานบาทข�้นไป

          2. ดูแลผูจำเปนตองมีบาน 2 หลังท่ีมีว�นัยการผอนชำระหน้ีสัญญาท่ี 1 มาพอสมควรใหเขาถึงสินเช่ือ

ไดงายข�น้ ขณะท่ียังคงสงเสร�มใหมีการออมกอนกู โดยผอนเกณฑใหการกูซ้ือบานสัญญาท่ี 2 ท่ีราคาต่ำกวา 

10 ลานบาท ตองมีเง�นดาวน 10% หากผอนชำระสัญญาที่ 1 มาแลวอยางนอย 2 ป (จากเดิมกำหนด 3 ป) 

แตยังไมเหมาะสมท่ีจะยกเลิกเพดาน LTV สำหรับการกูซ้ือบานสัญญาท่ี 2 เพราะพบขอมูลวา มากกวาคร�ง่

ของผูกูที่ซื้อบาน 2 หลังพรอมกันมีระยะหางระหวางการกูสัญญาที่ 1 และสัญญาที่ 2 ไมถึง 1 ป สะทอนวา

เปนการกูเพ�่อเก็งกำไรมากกวาการอยูอาศัยจร�ง

          นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564 ธปท. ไดประกาศผอนคลายมาตรการ LTV ratio เปนการ

ชั่วคราว เพ�่อกระตุนเศรษฐกิจผานภาคอสังหาร�มทรัพย โดยมีผลสำหรับสัญญาเง�นกูที่ทำสัญญาตั้งแต

วันที่ 20 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยการผอนคลายเพดาน LTV ratio เปน 100% 

(สามารถกูไดเทากับมูลคาหลักประกัน) สำหรับสินเชื่อที่อยูอาศัย รวมถึงสินเชื่ออื่นนอกเหนือจากเพ�่อซื้อที่

อยูอาศัย และมีท่ีอยูอาศัยน้ันเปนหลักประกัน (สินเช่ือ Top-up) โดยใหมีผลบังคับใชกับสินเช่ือ (1) กรณีมูลคา

หลักประกันต่ำกวา 10 ลานบาท ต้ังแตสัญญากูหลังท่ี 2 เปนตนไป (ปจจ�บัน LTV ratio ของสัญญากูหลังแรก

ของท่ีอยูอาศัยราคาไมเกิน 10 ลานบาท ไดกำหนดไวท่ี 100% จึงไมผอนคลายเพ�ม่เติม) และ (2) กรณีมูลคา
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หลักประกันตั้งแต 10 ลานบาทข�้นไป ตั้งแตสัญญากูหลังที่ 1 เปนตนไป ทั้งนี้ ธปท. คาดวาการผอนคลาย

มาตรการ LTV ratio ในครั้งนี้ จะชวยดึงเม็ดเง�นใหมเขาสูเศรษฐกิจผานภาคอสังหาร�มทรัพยและธุรกิจเกี่ยว

เนื่องที่มีสัดสวนกวา 9.8% ของ GDP และมีการจางงานรวมกวา 2.8 ลานคน

12. ความเส่ียงจากการจัดหาเง�นทุนและสภาพคล�อง และความเส่ียงท่ีเก่ียวข�องกับข�อปฎิบัติและข�อกำหนด

ในสัญญาเง�นกู� 

          ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 31 ธันวาคม 2564 บร�ษัทฯ มีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (Interest

Bearing Debt) (รวมเง�นกูยืมจาก ORI) จำนวน 4,725.5 ลานบาท และ 4,299.2 ลานบาท หร�อคิดเปนรอยละ 

77.4 และรอยละ 75.0 ของหนี้สินรวมตามลำดับ และบร�ษัทฯ มีอัตราสวนสภาพคลองอยูที่ 1.23 เทา และ 

1.73 เทา ตามลำดับ และมีอัตราสวนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยตอสวนของผูถือหุน มีคาเทากับ 5.09 เทา และ 

1.27 เทา ตามลำดับ โดยสวนใหญเปนภาระหนี้จากเง�นกูยืม ORI และเง�นกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเง�น

เพ�่อนำมาใชในการพัฒนาโครงการอสังหาร�มทรัพยของบร�ษัทฯ 

          ท้ังน้ี สัญญาใหกูยืมเง�นดังกลาวมีการกำหนดขอตกลงดำเนินการทางการเง�น (Financial Covenants)

ที่สำคัญที่เกี่ยวกับการดำรงอัตราสวนทางการเง�น ซึ่งไดแก อัตราสวนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยตอสวนของ

ผูถือหุน (Interest Bearing Debt to Equity Ratio) ไมเกิน 2.50 เทา ตามงบการเง�นรวมของบร�ษัทฯ และ 

ORI รวมทั้งการกำหนดสัดสวนการถือหุนขั้นต่ำให ORI ดำรงความเปนผูถือหุนใหญในบร�ษัทฯ ซึ่งสัดสวน

การถือหุนขั้นต่ำดังกลาวอาจแตกตางกันตามสถาบันการเง�นผูใหกูแตละแหง และปจจ�บันอยูระหวางดำเนิน

การเปลี่ยนแปลงกับสถาบันการเง�นผูใหกูนั้นๆ ใหมีจำนวนไมต่ำกวารอยละ 50.0 – 65.0 ของจำนวนหุนที่

ออกและจำหนายแลวท้ังหมดของบร�ษัทฯ ข�น้อยูกับขอกำหนดของแตละสถาบันการเง�นผูใหกู และการสนับสนุน

ทางการเง�นสำหรับการจัดหาทุนและการลงทุนเพ�ม่เติมสำหรับการพัฒนาโครงการของบร�ษัทฯ และบร�ษัทยอย

กรณีเกิด Cost Over Run เพ�่อใหมีเง�นทุนเพ�ยงพอสำหรับการพัฒนาโครงการ รวมถึงการกำหนดให

ครอบครัวจรูญเอก ซึ่งเปนผูถือหุนใหญของ ORI รักษาสถานภาพการเปนผูมีอำนาจบร�หารกิจการหลักใน

ORI และดำรงสัดสวนการถือหุนขั้นต่ำใน ORI ไมวาทางตรงหร�อทางออมใหมีจำนวนไมต่ำกวารอยละ 51.0

ของจำนวนหุนท่ีออกและจำหนายแลวท้ังหมด ท้ังน้ี หากบร�ษัทฯ ผิดขอตกลงดำเนินการใดๆ หร�อหนาท่ีท่ีกำหนด

ในสัญญาเง�นกูดังกลาวอาจถือเปนเหตุแหงการผิดนัด ซึ่งจะเปนผลใหผูใหกูมีสิทธิเร�ยกใหบร�ษัทฯ ชำระหนี้

กอนกำหนดตามสัญญา และ/หร�อ ปฏิเสธที่จะใหเง�นกูเพ�่มเติมตามวงเง�นสินเชื่อ ทั้งนี้ บร�ษัทฯ ไมสามารถ

รับประกันไดวาบร�ษัทฯ จะสามารถปฎิบัติตามขอกำหนดทางการเง�นไดครบถวน หร�อผูใหกูจะยินยอมผอนผัน

ใหแกบร�ษัทฯ และบร�ษัทฯ ยังไมสามารถรับประกันไดอีกวาผูใหกูรายใดรายหน่ึงหร�อหลายรายภายใตสัญญา

เง�นกูดังกลาวจะไมบังคับเยียวยาการผิดขอกำหนดทางการเง�นหร�อเหตุผิดนัดตามสัญญา และการถูกเร�ยก

ใหชำระหน้ีกอนกำหนด อาจสงผลกระทบกับสภาพคลองของบร�ษัทฯ และความสามารถในการจัดหาเง�นทุน

เพ�อ่ใชพัฒนาโครงการในอนาคต ซ่ึงอาจสงผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสำคัญตอการดำเนินธุรกิจ ฐานะ

ทางการเง�น ผลการดำเนินงานของบร�ษัทฯ อยางมีนัยสำคัญ 

          อยางไรก็ตาม ที่ผานมา บร�ษัทฯ ใหความสำคัญกับการปฏิบัติตามสัญญา และสามารถปฏิบัติตาม

สัญญาไดอยางสม่ำเสมอ โดยภายใตสัญญาเง�นกูยืมระยะยาวกับสถาบันการเง�นที่บร�ษัทฯ มีวงเง�นอยูใน

ปจจ�บันน้ัน กำหนดใหบร�ษัทฯ ตองดำรงอัตราสวนทางการเง�นท่ีสำคัญ ไดแก ดำรงอัตราสวนหน้ีสินท่ีมีภาระ

ดอกเบี้ยตอสวนของผูถือหุน (Interest Bearing Debt to Equity Ratio) ไมเกิน 2.50 เทา ซึ่งจากสัญญา

เง�นกูกำหนดใหนำเง�นกูยืมจาก ORI เปนสวนหนึ่งของสวนของผูถือหุนในการคำนวณอัตราสวนดังกลาว 

ซ่ึงจากงบการเง�นรวมของบร�ษัทฯ และบร�ษัทยอย สำหรับปสิ�นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 31 ธันวาคม 

2564 หากรวมเง�นกูยืมจาก ORI เปนสวนหน่ึงของสวนของผูถือหุนในการคำนวณตามเง�อ่นไขในสัญญาเง�นกู 

บร�ษัทฯ มีอัตราสวนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียตอสวนของผูถือหุน (Interest Bearing Debt to Equity Ratio) 

เทากับ 0.48 เทา และ 0.31 เทา ตามลำดับ ซึ่งที่ผานมา บร�ษัทฯ สามารถดำรงอัตราสวนหนี้สินที่มีภาระ

ดอกเบี้ยตอสวนของผูถือหุนเปนไปตามเง�่อนไขสัญญาเง�นกูยืมระยะยาวกับสถาบันการเง�น 

          ทั้งนี้ ที่ผานมาจนถึงปจจ�บัน บร�ษัทฯไดรับการสนับสนุนวงเง�นกูยืมสำหรับการพัฒนาโครงการกับ

สถาบันการเง�นเปนอยางดี ประกอบกับในการกูยืมเง�นจากสถาบันการเง�นนั้นจะใชที่ดินของแตละโครงการ

เปนหลักประกันวงเง�นกูยืมเพ�่อพัฒนาโครงการ (Project Financing)  อีกทั้งบร�ษัทฯ มีการวางแผนทาง

การเง�นระยะยาวและมีการติดตามผลการดำเนินงานอยางตอเนื่อง เพ�่อสรางความมั่นใจวาบร�ษัทฯ จะมี

กระแสเง�นสดเพ�ยงพอสำหรับชำระดอกเบ้ียและเง�นกูยืม และสามารถปฏิบัติตามเง�อ่นไขทางการเง�นท่ีกำหนด

ในสัญญาเง�นกูจากสถาบันการเง�น รวมทั้งสามารถขยายการลงทุนไดอยางมีประสิทธิภาพตามเปาหมาย

ที่วางไว นอกจากนี้ บร�ษัทฯ มีวงเง�นกูยืมกับสถาบันการเง�นหลายแหง และมีความสัมพันธที่ดีกับสถาบัน

การเง�นดังกลาว และเมื่อบร�ษัทฯ ระดมทุนจากการเสนอขายหุนสามัญเพ�่มทุนแกประชาชนเปนครั้งแรกใน

คร้ังน้ีแลว บร�ษัทฯ คาดวาจะมีการเติบโตของผลการดำเนินงานจากการขยายโครงการอยางตอเน่ือง จึงทำ

ใหบร�ษัทฯ เชื่อวา บร�ษัทฯ จะสามารถดำรงอัตราสวนทางการเง�นตามเง�่อนไขที่กำหนดในสัญญาเง�นกูกับ

ธนาคารผูใหกูได รวมท้ัง ORI ในฐานะผูถือหุนใหญของบร�ษัทฯ มีนโยบายการประกอบธุรกิจในธุรกิจพัฒนา

อสังหาร�มทรัพยประเภทท่ีอยูอาศัยบานแนวราบผานบร�ษัทฯ อยางตอเน่ือง ทำใหบร�ษัทฯ เช่ือวา ORI จะยัง

คงรักษาสัดสวนการเปนผูถือหุนใหญในบร�ษัทฯ ตอไป 
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13. ความเส่ียงจากการรับความช�วยเหลือทางการเง�นจากผู�ถือหุ�นใหญ� 

         บร�ษัท ออร�จิ�น พร็อพเพอรตี้ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผูถือหุนใหญของบร�ษัทฯ มีการบร�หารเง�นแบบ

รวมศูนยใหแกกลุมบร�ษัทท้ังหมดภายใต ORI เพ�อ่บร�หารตนทุนทางการเง�นท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ซ่ึง

ORI ในฐานะผูถือหุนใหญเปนผูใหเง�นทุนและเง�นกูยืมหลักแกบร�ษัทฯ เพ�่อใชสำหรับการพัฒนาธุรกิจอสังหา

ร�มทรัพยประเภทท่ีอยูอาศัยบานแนวราบ และเพ�อ่เปนเง�นทุนหมุนเว�ยน ตลอดจนการไดรับการสนับสนุนทาง

การเง�นสำหรับการจัดหาทุนและการลงทุนเพ�่มเติมของบร�ษัทฯ จาก ORI ในกรณีที่บร�ษัทฯ ประสบปญหา

สภาพคลองในการพัฒนาโครงการ ซึ่งเปนไปตามที่กำหนดในสัญญาเง�นกูสำหรับการพัฒนาโครงการของ

บร�ษัทฯ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 31 ธันวาคม 2564 บร�ษัทฯ มีเง�นกูยืมจากผูถือหุนใหญรวม

จำนวน 2,889.4 ลานบาท และ 2,476.5 ลานบาท หร�อคิดเปนรอยละ 47.3 และรอยละ 43.2 ของหนี้สินรวม

 ตามลำดับ 

         เพ�่อลดความชวยเหลือทางการเง�นจากผูถือหุนใหญ บร�ษัทฯ มีนโยบายที่จะลดจำนวนเง�นกูยืมจาก

ผูถือหุนใหญใหเหลือในจำนวนเทาท่ีจำเปน และทยอยยกเลิกหนังสือการใหการสนับสนุนทางการเง�นจาก ORI 

ท่ีมีกับสถาบันการเง�นผูใหกูของบร�ษัทฯ เน่ืองจากภายหลังจากการเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ บร�ษัทฯ 

เช่ือวาบร�ษัทฯ จะมีฐานทุนท่ีแข็งแกรงและผลการดำเนินงานท่ีเติบโตอยางตอเน่ือง รวมถึงมีความนาเช่ือถือและ

ภาพลักษณที่ดี และบร�ษัทฯ จะมีชองทางการระดมทุนผานตลาดเง�นและตลาดทุนที่หลากหลายข�้น รวมทั้ง

ท่ีผานมาบร�ษัทฯ มีประวัติการจายชำระคืนเง�นตนและดอกเบ้ียใหกับธนาคารตรงตามกำหนดระยะเวลา ท้ังน้ี 

บร�ษัทฯ อาจมีการขอรับความชวยเหลือทางการเง�นจาก ORI ในอนาคต ซึ่งจะดำเนินการใหเปนไปตาม

กฎเกณฑของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยฯ ท่ีเก่ียวของ

         ท้ังน้ี ในการดำเนินธุรกิจตามปกติของบร�ษัทฯ บร�ษัทฯ จะใชแหลงเง�นทุนในการพัฒนาโครงการอสังหา

ร�มทรัพยแตละโครงการจะมาจากเง�นกูยืมจากสถาบันการเง�นเปนหลัก สวนเง�นกูยืมจากผูถือหุนใหญเปนเพ�ยง

เง�นทุนสนับสนุนเฉพาะในชวงท่ีบร�ษัทฯ มีความจำเปนตองใชเง�นทุนแบบเรงดวน เชน เม่ือบร�ษัทฯ ตองการเขา

ซื้อที่ดินที่มีศักยภาพสำหรับการพัฒนาโครงการ ซึ่งโดยสวนใหญตองร�บเจรจากับเจาของที่ดิน และตอง

ตัดสินใจวางเง�นมัดจำและ/หร�อ โอนกรรมสิทธิในระยะเวลาส้ันเพ�อ่ไมใหเสียโอกาสทางธุรกิจ ในกรณีท่ีบร�ษัทฯ 

มีสภาพคลองสวนเกินที่ไมเพ�ยงพอในชวงเวลาดังกลาว บร�ษัทฯ จึงอาจมีความจำเปนที่จะตองกูยืมเง�นจาก

ผูถือหุนใหญเพ�อ่ใชในการวางเง�นมัดจำท่ีดิน และ/หร�อ ชำระคาท่ีดินดังกลาว และเม่ือบร�ษัทฯ เร�ม่ดำเนินการ

พัฒนาที่ดินดังกลาวเปนโครงการอสังหาร�มทรัพย บร�ษัทฯ จะดำเนินการขอสินเชื่อจากสถาบันการเง�น ซึ่ง

วงเง�นสินเชื่อดังกลาวจะครอบคลุมทั้งคาที่ดินและคากอสรางโครงการ และเมื่อดำเนินโครงการจนสามารถ

ชำระคืนเง�นกูยืมจากสถาบันการเง�นไดทั้งหมด บร�ษัทฯ จะนำเง�นมาชำระคืนเง�นกูยืมจากผูถือหุนใหญตอไป

14. ความเส่ียงจากความผันผวนของอัตราดอกเบ้ีย

         ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 บร�ษัทฯ มีโครงการท่ีอยูระหวางการพัฒนาจำนวนท้ังสิ�น 19 โครงการ รวม

มูลคาโครงการท้ังสิ�น 21,980 ลานบาท และโครงการในอนาคตจำนวน 12 โครงการ มูลคา 13,400 ลานบาท 

ท้ังน้ี บร�ษัทฯ มีแนวโนมท่ีจะตองใชเง�นกูเพ�ม่ข�น้อยางตอเน่ืองจากการพัฒนาโครงการท่ีเพ�ม่ข�น้ ซ่ึงแมวาอัตรา

ดอกเบี้ยในปจจ�บันมีแนวโนมที่จะทรงตัว แตหากในอนาคตอัตราดอกเบี้ยเง�นกูยืมมีการปรับเพ�่มสูงข�้น อาจ

ทำใหสงผลกระทบโดยตรงในทางลบตอตนทุนการพัฒนาโครงการ กำไรและผลการดำเนินงานของบร�ษัทฯ 

อยางมีนัยสำคัญ

         อยางไรก็ดีในป 2564 คณะกรรมการนโยบายการเง�น (กนง.) ยังคงอัตราดอกเบ้ียนโยบาย อยูท่ีระดับ

รอยละ 0.5 ตอป เน่ืองจากสภาวะเศรษฐกิจโลกมีแนวโนมหดตัวรุนแรงกวาท่ีคาดและผลกระทบจากมาตรการ

ควบคุมการระบาดของโรค COVID-19 ท่ัวโลก จึงนาจะเปนชวงท่ีบร�ษัทฯ ไดประโยชนจากการท่ีอัตราดอกเบ้ีย

อยูในระดับท่ีต่ำ ท้ังในสวนท่ีบร�ษัทฯ กูยืมจากสถาบันการเง�นเพ�อ่พัฒนาโครงการ ทำใหมีตนทุนทางการเง�น

ท่ีต่ำลง และในสวนท่ีลูกคาของบร�ษัทฯ ท่ีกูยืมจากสถาบันการเง�นเพ�อ่ซ้ือท่ีอยูอาศัยน้ันสามารถลดภาระการ

ผอนชำระเง�นกูที่ลดลงได ทั้งนี้ บร�ษัทฯ มีการติดตามสถานการณ และมีการวางแผนงานเพ�่อใหสอดคลอง

และรองรับการเปล่ียนแปลงอยูอยางตอเน่ือง

15. ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงทางกฎหมาย และกฎระเบียบ ซ่ึงอาจมีผลกระทบต�อธุรกิจอสังหา

ร�มทรัพย�ของบร�ษัทฯ 

         การเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย และกฎระเบียบ ซึ่งเกิดข�้นเปนครั้งคราวในประเทศไทย เปนปจจัยซึ่งมี

อิทธิพลตอธุรกิจและการดำเนินงานของบร�ษัทฯ การเปล่ียนแปลงดังกลาวอาจจะสงผลกระทบตอตนทุนและ

คาใชจายในการดำเนินโครงการพัฒนาอสังหาร�มทรัพยของบร�ษัทฯ อาทิเชน การเปล่ียนแปลงขอกำหนดการ

จัดสรรที่ดินตาม พ.ร.บ. จัดสรรที่ดิน (เชน การกำหนดเนื้อที่ที่ดิน การกำหนดความกวางของเขตทางเดิน

และเขตถนน การกำหนดพ�น้ท่ีสวนกลาง การสงมอบและโอนกรรมสิทธ์ิทรัพยสินสวนกลางท้ังหมดใหแกนิติ

บุคคลโครงการ การกำหนดระเบียบชุมชน การประเมินและจัดทำรายงานผลกระทบสิ�งแวดลอม) รวมถึงการ

เปลี่ยนแปลงกฎระเบียบเกี่ยวกับการกำหนดเขตการใชประโยชนที่ดิน (Zoning) กฎหมายผังเมือง การวาง

ผังจราจร และโครงการระบบขนสงมวลชน เปนตน โดยในบางคราวไดมีการเปล่ียนแปลงดานนโยบายท่ีสำคัญ

ซึ่งรวมถึง นโยบายเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ�งปลูกสราง การควบคุมเง�นตราตางประเทศ การควบคุมคาจาง

และราคา การควบคุมเง�นทุน และการจำกัดการนำเขา ซ่ึงในการเปล่ียนแปลงนโยบายดังกลาวในบางคร้ังเปน

การเปลี่ยนแปลงภายหลังจากที่ไดมีการประกาศนโยบายใหม นอกจากนี้ ยังมีความไมแนนอนเกี่ยวกับผล
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กระทบทางการเมือง ซ่ึงอาจสงผลตอสถานะการเมือง เศรษฐกิจ และกฎหมายในประเทศไทย เปนตน ซ่ึงการ

เปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย และกฎระเบียบดังกลาวอาจสงผลกระทบในทางลบตอฐานะทางการเง�นและผล

ประกอบการของบร�ษัทฯ

         อยางไรก็ตาม บร�ษัทฯ ไดทำการศึกษา และติดตามการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับกฎระเบียบตางๆ ที่อาจ

เกิดข�้นอยางตอเนื่อง เพ�่อเตร�ยมความพรอมสำหรับการปรับเปลี่ยนการดำเนินการพัฒนาโครงการอสังหา

ร�มทรัพยใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบที่อาจจะเกิดข�้นดังกลาว ควบคูไปกับการศึกษาภาวะ

ตลาดอยางสม่ำเสมอ นอกจากน้ี บร�ษัทฯ มีประสบการณในการดำเนินธุรกิจพัฒนาโครงการอสังหาร�มทรัพย

แนวราบ ตลอดจนการจัดหาที่ดินเพ�่อพัฒนาโครงการ ซึ่งทำใหบร�ษัทฯ สามารถจัดสรรรูปแบบโครงการให

สอดคลองกับกฎระเบียบท่ีเปล่ียนแปลงไป และใชประโยชนในท่ีดินไดอยางมีศักยภาพ ซ่ึงจากการเตร�ยมความ

พรอมดังกลาว ทำใหบร�ษัทฯ เช่ือวาบร�ษัทฯ จะไมไดรับผลกระทบหร�ออาจไดรับผลกระทบเพ�ยงเล็กนอยจาก

การเปล่ียนแปลงกฎระเบียบดังกลาว หร�อ บร�ษัทฯ สามารถปรับเปล่ียนไดทันตอเหตุการณอยางทันทวงที

16. ความเส่ียงจากความผันผวนของสภาวะเศรษฐกิจ การเมืองภายในประเทศ ภัยธรรมชาติ ตลาดการเง�น 

และป�จจัยมหภาคอ่ืนๆ

         อุตสาหกรรมของบร�ษัทฯ ไดรับผลกระทบจากปจจัยทางเศรษฐกิจของประเทศในปจจ�บัน ซึ่งรวมถึง

เหตุการณความไมแนนอนทางการเมืองภายในประเทศ โรคระบาด ภัยธรรมชาติ เชน อุทกภัย แผนดินไหว 

เปนตน อัตราการจางงานท่ีลดลง การเปล่ียนแปลงรูปแบบการใชจายของผูบร�โภค ความผันผวนของเศรษฐกิจ

โดยรวมและในตลาดการเง�น ทำใหอาจลดความเช่ือม่ันของผูบร�โภคท่ีมีตอเศรษฐกิจ และการใชจายของผูบร�โภค

ซ่ึงอาจสงผลกระทบในทางลบตอฐานะทางการเง�นและผลประกอบการของบร�ษัทฯ

         ท้ังน้ี จากขอมูลรายงานนโยบายการเง�น ธนาคารแหงประเทศไทย คาดการณวาเศรษฐกิจของประเทศไทย

ในป 2565 ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product หร�อ GDP) จะมีอัตราการขยาย

ตัวรอยละ 3.4 โดยการระบาดของสายพันธุ Omicron จะสงผลกระทบโดยเฉพาะในชวงแรกของป ท้ังกิจกรรม

ทางเศรษฐกิจในประเทศการสงออกสินคา และจำนวนนักทองเที่ยวตางชาติในป 2566 เศรษฐกิจจะขยายตัว

เรงข�น้ท่ีรอยละ 4.7 จากการฟ��นตัวของนักทองเท่ียวตางชาติเปนหลัก อัตราเง�นเฟอท่ัวไปจะเคล่ือนไหวอยูใน

กรอบเปาหมายตลอดชวงประมาณการ โดยในป 2564 และ 2565 ปรับเพ�่มข�้นมาอยูที่รอยละ 1.2 และ 1.7 

ตามลำดับ จากอัตราเง�นเฟอหมวดพลังงานท่ีมีแนวโนมสูงข�น้ช่ัวคราวตามราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก และใน

ป 2566 คาดวาจะอยูท่ีรอยละ 1.4  (ท่ีมา: ธนาคารแหงประเทศไทย)

2.2.2 ความเสี่ยงดานการบร�หารจัดการของบร�ษัทฯ
1. ความเสี่ยงจากการมีผู�ถือหุ�นใหญ�ที่มีอิทธิพลต�อการกำหนดนโยบายการบร�หารงาน

          ภายหลังจากที่บร�ษัทฯ ออกและเสนอขายหุนสามัญเพ�่มทุนตอประชาชนเปนครั้งแรก (IPO) ในครั้งนี้ 

บร�ษัท ออร�จิ�น พร็อพเพอรต้ี จำกัด (มหาชน) ยังคงเปนผูถือหุนใหญของบร�ษัทฯ คิดเปนสัดสวนไมนอยกวา

รอยละ 70.0 ของจำนวนทุนเร�ยกชำระแลวทั้งหมดของบร�ษัทฯ หลังการเสนอขายหุนเพ�่มทุนเปนครั้งแรก 

และการใชสิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิท้ังจำนวน จึงทำใหผูถือหุนใหญดังกลาวมีอำนาจในการ

ควบคุมการบร�หารจัดการของบร�ษัทฯ รวมถึงสามารถควบคุมเสียงสวนใหญของที่ประชุมผูถือหุน ไมวาจะ

เปนเร�่องการแตงตั้งกรรมการหร�อการขออนุมัติในเร�่องอื่นที่ตองใชเสียงสวนใหญของที่ประชุมผูถือหุน 

ยกเวนเร�่องที่กฎหมายหร�อขอบังคับของบร�ษัทฯ กำหนดใหตองไดรับเสียงไมนอยกวาสามในสี่จากผูถือหุน

ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังน้ัน ผูถือหุนรายยอยอาจไมสามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพ�อ่ตรวจสอบ

และถวงดุลเร�่องที่กลุมผูถือหุนใหญเสนอได

          อยางไรก็ดี บร�ษัทฯ ไดมีการจัดโครงสรางการบร�หารจัดการโดยบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ

และไดมีการกำหนดขอบเขตในการดำเนินงาน หนาที่ และความรับผิดชอบ การมอบอำนาจใหแกกรรมการ

และผูบร�หารอยางชัดเจนและโปรงใส และมีการกำหนดมาตรการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันกับกรรมการ 
ผูถือหุนใหญ ผูมีอำนาจควบคุม รวมถึงบุคคลที่มีความขัดแยง โดยบุคคลดังกลาวจะไมมีสิทธิในการ

ออกเสียงในการอนุมัติรายการนั้นๆ เพ�่อใหการดำเนินธุรกิจของบร�ษัทฯ เปนไปอยางโปรงใส 

          นอกจากนี้ โครงสรางคณะกรรมการของบร�ษัทฯ ประกอบไปดวยกรรมการอิสระจำนวน 3 ทาน ซึ่ง

ตำแหนงเปนกรรมการตรวจสอบของบร�ษัทฯ โดยบร�ษัทฯ แตงต้ังกรรมอิสระดังกลาว เพ�อ่ทำหนาท่ีตรวจสอบ 

ถวงดุลการตัดสินใจ และพ�จารณารายการตางๆ รวมถึงรวมพ�จารณาวาระการประชุมรวมกับประธาน

กรรมการบร�ษัท กอนนำเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน เพ�่อสรางความมั่นใจใหแกผูถือหุนรายยอย และผูมีสวน

ไดเสียอื่นๆ วาโครงสรางการบร�หารจัดการของบร�ษัทฯ มีการถวงดุลอำนาจ โปรงใส มีการบร�หารงานที่มี

ประสิทธิภาพ และการดำเนินการหร�อเขาทำรายการใดๆ เปนไปเพ�่อประโยชนสูงสุดของบร�ษัทฯ
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2.2.3 ความเสี่ยงตอการลงทุนของผูถือหลักทรัพย
1. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหุ�นสามัญของบร�ษัทฯสภาพคล�อง และปร�มาณการซ้ือขาย

          ราคาหุนสามัญของบร�ษัทฯ สภาพคลอง และปร�มาณการซ้ือขาย ภายหลังจากการเสนอขายหุนคร้ังน้ี

อาจข�้นลงอยางผันผวนข�้นอยูกับปจจัยหลายประการที่บร�ษัทฯ อาจไมสามารถควบคุมได เชน

 – สภาวะการลงทุนในตลาดหลักทรัพยตางๆ หร�อในตลาดหลักทรัพยฯ หร�อการลงทุนในอุตสาหกรรม

    ที่เกี่ยวของ

 – ความผันผวนของผลการดำเนินงานรายไตรมาสของบร�ษัทฯ ระหวางผลประกอบการจร�งกับ

    ผลประกอบการที่มีการคาดการณไวในรายไตรมาสของบร�ษัทฯ 

 – บทว�จัยของนักว�เคราะหหลักทรัพยหร�อการเปลี่ยนแปลงคำแนะนำของนักว�เคราะหหลักทรัพย

 – การเปล่ียนแปลงในการประเมินมูลคาตลาดและราคาหุนของบร�ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ

    ซึ่งดำเนินธุรกิจคลายคลึงกับบร�ษัทฯ

 – การแตงตั้งหร�อการลาออกของตำแหนงบุคลากรที่สำคัญของบร�ษัทฯ

 – การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวของ 

 – ขอพ�พาททางกฎหมายและการสอบสวนของหนวยงานของรัฐ และ

 – สภาวะหร�อเหตุการณทางเศรษฐกิจและการเมือง

          ปจจัยตางๆ ขางตนรวมท้ังปจจัยอ่ืนๆ อาจสงผลใหราคาตลาด ความตองการซ้ือหุนสามัญของบร�ษัทฯ

 มีความผันผวนอยางมีนัยสำคัญ ซึ่งอาจจำกัดหร�อขัดขวางมิใหผูลงทุนสามารถขายหุนสามัญของบร�ษัทฯ

ไดในราคาที่เหมาะสม และอาจสงผลกระทบในทางลบตอสภาพคลองของหุนสามัญของบร�ษัทฯ

2. ความเส่ียงกรณีท่ีผู�ถือหุ�นใหญ�ของบร�ษัทฯ ถือครองหุ�นของบร�ษัทฯ จำนวนมาก และหากผู�ถือหุ�นรายใหญ�

ดังกล�าวสามารถขายหุ�นได�ในอนาคตอาจมีผลกระทบต�อราคาหุ�นของบร�ษัทฯ

          ตามขอบังคับตลาดหลักทรัพยฯ เร�่อง การรับหุนสามัญหร�อหุนบุร�มสิทธิเปนหลักทรัพยจดทะเบียน

พ.ศ. 2558 (รวมท้ังท่ีมีการแกไขเพ�ม่เติม) หุนของบร�ษัทฯ ในสัดสวนรวมรอยละ 55 ของทุนชำระแลวภายหลัง

การเสนอขายหุนสามัญตอประชาชนเปนคร้ังแรก ซ่ึงรวมถึงหุนท่ีถือโดยผูบร�หารและผูถือหุนท่ีถือหุนเกินกวา

รอยละ 5 ของทุนชำระแลว หร�อหุนที่ถือโดยผูถือหุนเดิมรายอื่นๆ ในกรณีที่จำนวนหุนที่ถือโดยผูบร�หารและ

ผูถือหุนที่ถือหุนเกินกวารอยละ 5 ของทุนชำระแลว มีจำนวนรวมนอยกวารอยละ 55 ของทุนชำระแลว จะถูก

หามมิใหขายเปนระยะเวลา 1 ปนับแตวันท่ีหุนของบร�ษัทฯ เร�ม่ทำการซ้ือขายในตลาดหลักทรัพยฯ อยางไรก็ตาม 

หลังจากครบ 6 เดือนนับจากวันที่หุนของบร�ษัทฯ เร�่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ ผูถือหุนดังกลาว

อาจขายหุนท่ีถูกส่ังหามขายไดในจำนวนไมเกินรอยละ 25 ของจำนวนหุนท้ังหมดท่ีถูกส่ังหามขาย โดยหุนท่ีถูก

ส่ังหามขายสวนท่ีเหลือจำนวนรอยละ 75 จะสามารถทำการขายไดเม่ือครบกำหนดระยะเวลา 1 ปนับแตวันท่ี

หุนของบร�ษัทฯ เร�่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ 

          เมื่อกำหนดระยะเวลาหามขายหุนสิ�นสุดลง ผูลงทุนอาจไดรับผลกระทบในทางลบจากการที่ราคา

ตลาดของหุนอาจลดลงเน่ืองจากมีการขายหุนซ่ึงกอนหนาน้ีอยูภายใตขอจำกัดการหามขายหุน การขายหุน

ในจำนวนที่มีนัยสำคัญหร�อการคาดการณวาจะมีการขายหุนในจำนวนที่มีนัยสำคัญ (ถามี) ภายหลังจาก

การเสนอขายหุนในคร้ังน้ี อาจสงผลกระทบในทางลบตอราคาซ้ือขายหุนของบร�ษัทฯ ท้ังน้ี บร�ษัทฯ ไมสามารถ

คาดการณผลกระทบที่อาจเกิดข�้นจากการขายหุนหร�อปร�มาณจำนวนหุนที่คาดวาจะมีการขายตอราคา

ซื้อขายของหุนของบร�ษัทฯ ณ ขณะใดขณะหนึ่งในอนาคตได

3. ความเส่ียงจากความสามารถในการจ�ายเง�นป�นผลในอนาคตของบร�ษัทฯ 

          ความสามารถในการจายเง�นปนผลสำหรับหุนของบร�ษัทฯ ข�้นอยูกับผลประกอบการทางการเง�นใน

อนาคตของบร�ษัทฯ ซึ่งผลประกอบการทางการเง�นดังกลาวข�้นอยูกับความสำเร็จในการดำเนินการตาม

แผนกลยุทธ ตลอดจนปจจัยดานการเง�น ปจจัยดานการแขงขัน ปจจัยที่เกี่ยวของกับการกำกับดูแลของ

หนวยงานที่เกี่ยวของ สภาพเศรษฐกิจโดยทั่วไป และปจจัยเฉพาะอื่นๆ ที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมของบร�ษัทฯ 

โดยปจจัยเหลานี้อยูนอกเหนือการควบคุมของบร�ษัทฯ การจายเง�นปนผลในอดีตไมเปนการรับประกันการ

จายเง�นปนผลในอนาคต นอกจากนี้ คณะกรรมการบร�ษัท อาจมีขอเสนอแนะที่จะใหลดหร�องดการจายเง�น

ปนผลสำหรับรอบระยะเวลาใดระยะเวลาหนึ่งก็ไดตามความเหมาะสม หร�อบร�ษัทฯ อาจไมสามารถทำกำไร

ในอนาคต หร�อคณะกรรมการบร�ษัท อาจไมอนุมัติการจายเง�นปนผลแมวาบร�ษัทฯ จะสามารถทำกำไรไดก็ตาม

          ท้ังน้ี ตาม พ.ร.บ. บร�ษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมท้ังท่ีมีการแกไขเพ�ม่เติม) หากบร�ษัทฯ มียอด

ขาดทุนสะสม บร�ษัทฯ จะไมสามารถจายเง�นปนผลไดแมวาในรอบปบัญชีดังกลาว บร�ษัทฯ จะมีกำไรสุทธิก็ตาม

 ในปท่ีบร�ษัทฯ มีกำไรสุทธิ บร�ษัทฯ ยังมีหนาท่ีตาม พ.ร.บ. บร�ษัทมหาชนจำกัด และตามขอบังคับของบร�ษัทฯ 

ที่ตองจัดสรรกำไรสุทธิประจำปนั้นสวนหนึ่งไวเปนทุนสำรองไมนอยกวารอยละ 5.0 ของกำไรสุทธิประจำป

หักดวยยอดเง�นขาดทุนสะสมยกมา จนกวาทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไมนอยกวารอยละ 10.0 ของทุนจด

ทะเบียนของบร�ษัทฯ ท้ังน้ี หากบร�ษัทฯ ไมสามารถทำกำไรไดเพ�ยงพอ หร�อหากวาบร�ษัทฯ พ�จารณาแลวเห็น

วาเหมาะสม บร�ษัทฯ อาจไมจายเง�นปนผลในอนาคต

          นอกจากน้ี เง�อ่นไขของสัญญาเง�นกูของบร�ษัท เบลกราเว�ย บางนา จำกัด ซ่ึงเปนบร�ษัทยอยของบร�ษัทฯ 

จะตองขอความยินยอมจากธนาคารผูใหกูกอนการดำเนินการจายเง�นปนผล และ สำหรับบร�ษัทฯ เองนั้น 

ไดดำเนินการขอผอนผันเง�อ่นไขการจายเง�นปนผลจากธนาคารผูใหกูแลว อยางไรก็ตาม ในอนาคตบร�ษัทฯ 

อาจจำเปนตองทำสัญญาเง�นกูซ่ึงมีเง�อ่นไขกำหนดใหการจายเง�นปนผลตองเปนไปตามท่ีกำหนดในสัญญาเง�นกู
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          ปจจ�บันบร�ษัทฯ ไดรับความยินยอมจากธนาคารผูใหกูในการจายเง�นปนผลของบร�ษัทฯ ได แตอาจมี

บางธนาคารกำหนดใหบร�ษัทฯ สามารถจายเง�นปนผลไดหากไมกระทบความสามารถในการชำระหน้ีของบร�ษัทฯ

ซ่ึงทำใหบร�ษัทฯ ตองพ�จารณาความสามารถในการชำระคืนหน้ีแกธนาคารผูใหกูรายน้ันๆ กอนการพ�จารณา

จายเง�นปนผล

4. ความเส่ียงกรณีกฎหมายไทยและข�อบังคับของบร�ษัทฯ มีข�อจำกัดการถือหุ�นของชาวต�างชาติ ซ่ึงอาจมีผล

กระทบต�อสภาพคล�องและราคาตลาดของหุ�นบร�ษัทฯ

          ขอบังคับของบร�ษัทฯ จำกัดสัดสวนการเปนเจาของหุนที่จำหนายไดแลวทั้งหมดในบร�ษัทฯ ของชาว

ตางชาติไวที่รอยละ 49 นอกจากนี้ ความเปนเจาของหุนของชาวตางชาติยังถูกจำกัดไวโดยกฎหมายไทย 

ดังนั้น สภาพคลองและราคาตลาดของหุนสามัญของบร�ษัทฯ อาจไดรับผลกระทบในทางลบ โดยเฉพาะ

อยางยิ�ง เม่ือการถือหุนของชาวตางชาติเพ�ม่ข�น้ถึงเพดานท่ีกำหนดไว ผูถือหุนชาวไทยอาจไมสามารถโอนหุน

ของตนใหบุคคลอื่นซึ่งมิไดมีสัญชาติไทย นอกจากนี้ ผูถือหุน ผูซื้อหุน ผูขายหุน ซึ่งมิไดมีสัญชาติไทย มิอาจ

ทราบลวงหนาวาหุนนั้นจะตกอยูในขอจำกัดสัดสวนการถือหุนของชาวตางชาติ และหุนนั้นจะสามารถจด

ทะเบียนในนามของผูซื้อไดหร�อไม หร�อนายทะเบียนจะปฏิเสธการจดแจงการโอนหุนเชนวานั้นหร�อไม

5. ความเส่ียงจากการท่ีผู�ลงทุนท่ีมีถิ�นท่ีอยู�นอกประเทศไทยอาจมีข�อจำกัดในการใช�สิทธิในการซ้ือหุ�นสามัญ

เพ��มทุนของบร�ษัทฯ ตามสัดส�วน (Rights Offering) ในอนาคต

          ในอนาคตบร�ษัทฯ อาจมีการออกตราสารตางๆ รวมถึงหุนสามัญและตราสารประเภทอ่ืน เชน ใบสำคัญ

แสดงสิทธิท่ีอาจจะซ้ือหุนสามัญ (Warrant) หร�อใบสำคัญแสดงสิทธิในการซ้ือหุนเพ�ม่ทุนท่ีโอนได (TSR) หร�อ

หุนกูแปลงสภาพเปนครั้งคราว โดยเสนอแกผูถือหุนเดิมของบร�ษัทฯ ตามสัดสวน (Rights Offering) หร�อ

กรณีที่คลายคลึงกัน บร�ษัทฯ มีสิทธิใชดุลยพ�นิจกำหนดว�ธีการใหผูถือหุนของบร�ษัทฯ ตองปฏิบัติตามเพ�่อ

การไดมาซึ่งสิทธิดังกลาว โดยบร�ษัทฯ อาจเลือกที่จะไมเสนอสิทธิดังกลาวแกผูถือหุนของบร�ษัทฯ ที่อยูนอก

ประเทศไทย

          นอกจากนี้ ภายใตกฎหมายที่ใชบังคับ บร�ษัทฯ อาจถูกหามมิใหเสนอขายตราสารดังกลาวแกผูถือหุน

สามัญในบางประเทศ เวนแตไดดำเนินการ การปฏิบัติตามขั้นตอนที่เกี่ยวของ ตัวอยางเชน บร�ษัทฯ ไมอาจ

เสนอสิทธิดังกลาวแกผูถือหุนสามัญที่มีสถานะเปนบุคคลอเมร�กัน (U.S. person) ตามความหมายตามกฎ

Regulation S ภายใต Securities Act ของประเทศสหรัฐอเมร�กา ค.ศ. 1933 เวนแต (ก) มีแบบแสดงรายการ

ขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยที่มีผลใชบังคับภายใต Securities Act ของประเทศสหรัฐอเมร�กาดังกลาว

หร�อ (ข) เปนการเสนอขายสิทธิดังกลาวใหแกผูถือหุนตามขอยกเวนภายใต Securities Act ของประเทศ

สหรัฐอเมร�กา การปฎิบัติตามกฎหมายหลักทรัพยหร�อขอกำหนดของกฎเกณฑอ่ืนในบางประเทศ อาจทำให

ผูลงทุนไมสามารถใชสิทธิในการซ้ือตราสารตามสัดสวนได ซ่ึงอาจลดสัดสวนการถือหุนของผูลงทุนดังกลาว

ท้ังน้ี บร�ษัทฯไมมีหนาท่ีตองดำเนินการย่ืนขอจดทะเบียนหุนสามัญของบร�ษัทฯ ในประเทศใดๆ เพ�อ่ใหผูลงทุน

ตางชาติสามารถใชสิทธิในการซื้อหุนสามัญเพ�่มทุนตามสัดสวน (Rights Offering) ในอนาคต
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03
การขับเคลื่อนธุรกิจเพ�่อความยั่งยืน

 CSR) ภายใตหลักพ�น้ฐานทางจร�ยธรรม เพ�อ่ใหเกิดความเปนธรรมตอผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย

 ท่ีเก่ียวของ พรอมท้ังนำหลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดีมาเปนแนวทาง เพ�อ่รักษาดุลยภาพของการ

 ดำเนินงานทั้งทางดานเศรษฐกิจ ชุมชน สังคม และสิ�งแวดลอม อันจะนำไปสูการพัฒนาธุรกิจที่

 ประสบความสำเร็จอยางยั่งยืน

 3. การกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข�อบังคับ

 บร�ษัทฯ ใหความสำคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวของกับสิ�งแวดลอม อาชีว

 อนามัย และความปลอดภัย รวมไปถึงการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจที่เปนสากล โดย

 กำหนดใหกรรมการ ผูบร�หาร และพนักงาน ตองปฏิบัติตนใหอยูในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ

 ขอบังคับ และตองไมมีสวนรูเห็น ชวยเหลือหร�อกระทำการใดๆ อันเปนการละเมิด ฝาฝนกฎหมาย

 กฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

 4. การกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายว�าด�วยทรัพย�สินทางป�ญญา

 บร�ษัทฯ ไมสนับสนุนการดำเนินการที่มีลักษณะเปนการละเมิดทรัพยสินทางปญญา โดยกำหนด

 ใหกรรมการ ผูบร�หาร และพนักงาน ตองปฏิบัติตนใหอยูในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ

 และตองไมมีสวนรูเห็น ชวยเหลือ หร�อกระทำการใดๆ อันเปนการละเมิด ฝาฝนกฎหมาย กฎระเบียบ

 อื่นๆ ที่เกี่ยวของกับทรัพยสินทางปญญา

 5. การส�งเสร�มให�มีการใช�ทรัพยากรอย�างมีประสิทธิภาพ

 บร�ษัทฯ สงเสร�มให กรรมการ ผูบร�หาร และพนักงานทุกระดับในองคกรใชทรัพยากรอยางมี

 ประสิทธิภาพเหมาะสมและเพ�ยงพอ และเกิดประโยชนสูงสุด รวมถึงสื่อสาร ใหความรู สนับสนุน

 และสรางจิตสำนึกแกพนักงาน รวมถึงผูที่เกี่ยวของทุกฝาย ในการบร�หารการใชทรัพยากรที่มี

 อยูใหเกิดประโยชนสูงสุดแกองคกร

2. การตอตานทุจร�ตคอรรัปชั่น

         บร�ษัทฯ ดำเนินธุรกิจดวยความโปรงใสและตระหนักถึงความสำคัญในเร�่องการตอตานการทุจร�ต

คอรรัปชั่นทุกรูปแบบ จึงไดมีการกำหนดนโยบายตอตานการทุจร�ตคอรรัปชั่น (Anti-Corruption Policy)

เพ�อ่เปนแนวทางการปฏิบัติเพ�อ่ปองกันและตอตานปญหาทุจร�ตคอรรัปช่ันของบร�ษัทฯ ใหชัดเจน โดยมีหลัก

การท่ีสำคัญคือการหามกรรมการ ผูบร�หาร พนักงานทุกระดับของบร�ษัทฯ มีสวนรวมกับการทุจร�ตคอรรัปช่ัน

ทุกรูปแบบท้ังทางตรงและทางออม การติดสินบนและการแสวงหาผลประโยชนอันมิควรไดในรูปแบบตางๆ เชน

การเร�ยก รับ เสนอ หร�อใหทรัพยสิน รวมถึงประโยชนอื่นใดกับเจาหนาที่ของรัฐหร�อบุคคลอื่นใดที่ทำธุรกิจ

กับบร�ษัทฯ เพ�่อประโยชนของตนเอง ผูอื่น หร�อสรางโอกาสทางธุรกิจแกบร�ษัทฯ กำหนดหนาที่ความ

3.1 นโยบายและเปาหมายการจัดการดานความยั่งยืน 

นโยบายความรับผิดชอบต�อสังคม (Corporate Social Responsibilities Policy: CSR)

1. การประกอบกิจการดวยความเปนธรรม

         บร�ษัทฯ ไดกำหนดแนวทางในการดูแลผูมีสวนไดสวนเสียไวในจรรยาบรรณทางธุรกิจ โดยคำนึงถึง

ความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดสวนเสีย ตั้งแตผูถือหุน พนักงาน ลูกคา คูคา คูสัญญา ชุมชน สังคม และ

สิ�งแวดลอม ทั้งยังสงเสร�มการแขงขันทางการคาอยางเสร�และเปนธรรม หลีกเลี่ยงการดำเนินการที่อาจกอ

ใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนและการละเมิดทรัพยสินทางปญญารวมถึงการตอตานการทุจร�ตทุก

รูปแบบในหัวขอตางๆ ดังนี้

 1. การกำกับดูแลกิจการ

 บร�ษัทฯ มีความมุงมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอยางถูกตอง ดวยความสุจร�ต เปนธรรม โปรงใส เปดเผย

 ขอมูลที่สำคัญ และสามารถตรวจสอบได ซึ่งบร�ษัทฯ และบร�ษัทยอยจะคำนึงถึงผลประโยชน และ

 ผลกระทบตอผูถือหุน ลูกคา คูคา พนักงาน และผูมีสวนไดเสียทุกฝาย รวมถึงมีการแบงปนผล

 ประโยชนอยางเหมาะสมและเปนธรรม

 2. ความรับผิดชอบต�อสังคม

 บร�ษัทฯ มีนโยบายดำเนินธุรกิจดานความรับผิดชอบตอสังคม (Corporate Social Responsibility:

         บร�ษัท บร�ทาเนีย จำกัด (มหาชน) และบร�ษัทยอย ไดดำเนินธุรกิจอยูภายใตกรอบของธรรมาภิบาลที่ดี

ตามแนวทางการพัฒนาอยางยั่งยืนของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยมีความมุงมั่นที่จะพัฒนา

ธุรกิจควบคูไปกับการสรางสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ�งแวดลอม ทั้งนี้ บร�ษัทฯ ตั้งมั่นที่จะดำรงตนให

เปนบร�ษัทที่เปนแบบอยางที่ดีของสังคม (Good Corporate Citizen) ในการดำเนินธุรกิจอยางยั่งยืน และ

สามารถบร�หารกิจการใหเติบโตอยางม่ันคงและเปนท่ียอมรับในสังคมบนพ�น้ฐานของจร�ยธรรมและหลักการ

กำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งสามารถสรางผลตอบแทนใหกับผูถือหุนไดอยางมีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึง

ผลกระทบในการดำเนินธุรกิจที่มีตอผูที่มีสวนเกี่ยวของกับบร�ษัทฯ ในทุกดาน
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รับผิดชอบของคณะกรรมการบร�ษัท คณะกรรมการตรวจสอบ ฝายบร�หาร และผูตรวจสอบภายในในการดูแล

ใหบร�ษัทฯ มีระบบและกลไกการตอตานการทุจร�ตคอรรัปชั่นที่มีประสิทธิภาพ กำหนดหลักเกณฑในการการ

แลกเปลี่ยนของขวัญ การใหความบันเทิงและการเลี้ยงรับรอง การใหความชวยเหลือทางการเมือง และการ

บร�จาคเพ�่อการกุศลและการใหเง�นสนับสนุน เพ�่อใหมั่นใจไดวาการกระทำดังกลาวไมไดมีผลประโยชนอื่นใด

แอบแฝง และจัดชองทางการรองเร�ยนการทุจร�ตคอรรัปชั่นและบทลงโทษ ทั้งโดยการพ�จารณาทางว�นัยตาม

ระเบียบที่บร�ษัทฯ และตามกฎหมาย หากมีการฝาฝนนโยบายตอตานการทุจร�ตคอรรัปชั่น

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

         บร�ษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนและเคารพการปกปองสิทธิมนุษยชน โดยการปฏิบัติตอผูท่ีมีสวนเก่ียวของ

ไมวาจะเปนพนักงาน ชุมชน และสังคมรอบขางดวยความเคารพในคุณคาของความเปนมนุษย คำนึงถึงความ

เสมอภาคและเสร�ภาพท่ีเทาเทียมกัน ไมละเมิดสิทธิข้ันพ�น้ฐาน และไมเลือกปฏิบัติไมวาจะเปนในเร�อ่งของเช้ือชาติ 

สัญชาติ ศาสนา ภาษา สีผิว เพศ อายุ การศึกษา สภาวะทางรางกาย หร�อสถานะทางสังคม รวมถึงจัดใหมี

การดูแลไมใหธุรกิจของบร�ษัทฯ และบร�ษัทยอยเขาไปมีสวนเกี่ยวของกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนทั้งทางตรง

และทางออม เชน การบังคับใชแรงงาน (Forced Labour) การใชแรงงานเด็ก (Child Labour) และการคุกคาม

ทางเพศ เปนตน นอกจากน้ี บร�ษัทฯ และบร�ษัทยอยไดสงเสร�มใหมีการเฝาระวังการปฏิบัติตามขอกำหนดดาน

สิทธิมนุษยชน โดยจัดใหมีการมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น และชองทางในการรองเร�ยนสำหรับผูที่

ไดรับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิอันเกิดจากการดำเนินธุรกิจของบร�ษัทฯ และบร�ษัทยอย และดำเนิน

การเยียวยาตามสมควร

4. การปฏิบัติตอพนักงานอยางเปนธรรม

         บร�ษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและปฏิบัติตอพนักงานอยางเปนธรรม

อันเปนปจจัยที่จะชวยเพ�่มมูลคาของกิจการและเสร�มสรางความสามารถในการแขงขัน และการเจร�ญเติบโต

อยางยั่งยืนของบร�ษัทฯ และบร�ษัทยอยในอนาคต บร�ษัทฯ ใหความสำคัญกับการเคารพสิทธิของพนักงาน

ตามหลักสิทธิมนุษยชน และปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน โดยจัดใหมีกระบวนการจางงาน และเง�อ่นไขการจาง

งานเปนธรรม รวมถึงการจายคาตอบแทนท่ีเปนธรรมเหมาะสมตามศักยภาพของพนักงาน และการพ�จารณา

ผลงานความดีความชอบภายใตกระบวนการประเมินผลการทำงานท่ีเปนธรรมเพ�อ่สรางความม่ันคงในสาย

อาชีพและสงเสร�มโอกาสความกาวหนาในอาชีพ รวมทั้งใหผลตอบแทนที่เปนธรรมตอพนักงาน และจัดใหมี

สวัสดิการดานตาง ๆ สำหรับพนักงาน ทั้งตามที่กฎหมายกำหนด เชน ประกันสังคม และนอกเหนือจากที่

กฎหมายกำหนด เชน ประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุสำหรับพนักงานตลอดจนเง�นชวยเหลือประเภทตางๆ

เชน เง�นคาพ�ธีฌาปนกิจ เปนตน

         บร�ษัทฯ สงเสร�มการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ โดยจัดใหมีการฝกอบรม สัมมนาว�ชาการดานตางๆ

 ท่ีเก่ียวของ เพ�อ่พัฒนาความรู ความสามารถศักยภาพของบุคลากร รวมถึงปลูกฝงทัศนคติท่ีดี มีคุณธรรม

จร�ยธรรม และการทำงานเปนทีมแกบุคลากร และสรางสภาพแวดลอมการทำงานที่มีความสุขและยอมรับ

ซึ่งกันและกัน และมีการปฏิบัติตอพนักงานทุกระดับโดยไมมีการเอารัดเอาเปร�ยบซึ่งกันและกัน 

         นอกจากนี้ ยังเปดโอกาสใหพนักงานสามารถแสดงความคิดเห็น หร�อรองเร�ยนเกี่ยวกับการปฏิบัติ

อยางไมเปนธรรมหร�อการกระทำที่ ไมถูกตองในบร�ษัทฯ รวมถึงใหการคุมครองพนักงานที่รายงานเร�่อง

ดังกลาว และคำนึงถึงความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน โดยสงเสร�มใหวาระ

ความปลอดภัยเปนวาระสำคัญ

5. ความรับผิดชอบตอลูกคาและผูบร�โภค

         บร�ษัทฯ จะปฏิบัติตอลูกคาอยางเปนธรรม โดยไมเลือกปฏิบัติ และไมเปดเผยขอมูลของลูกคาที่ตนได

ลวงรูมาเนื่องจากการดำเนินธุรกิจอันเปนขอมูลที่ตามปกติว�สัยจะพ�งสงวนไวไมเปดเผย และไมนำขอมูล

ดังกลาวมาใชเพ�่อผลประโยชนของตนเองและผูเกี่ยวของ บร�ษัทฯ มุงมั่นในการสรางความพ�งพอใจ และ

ความม่ันใจใหกับลูกคา ภายใตความปลอดภัยและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม รวมท้ังรักษาคุณภาพท่ีไดมาตรฐาน

สากลและยกระดับมาตรฐานใหสูงข�น้อยางตอเน่ือง โดยบร�ษัทฯ มีทีมงานและแผนกเฉพาะท่ีรับผิดชอบเร�อ่ง

ดังกลาว ทั้งการรองเร�ยน การตรวจสอบ การแกไขปญหา และการติดตามความคืบหนากับทีมงานที่เกี่ยว

ของเพ�่อใหลูกคาไดรับการดูแลอยางเหมาะสมและเปนธรรม

6. การดูแลรักษาสิ�งแวดลอม

         บร�ษัทฯ ใหความสำคัญในเร�่องการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงการลดกาซเร�อนกระจก

(Greenhouse Gas) โดยสงเสร�มการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ ตระหนักถึงความปลอดภัยของ

สังคม ชุมชน และสิ�งแวดลอม ประกอบธุรกิจโดยมีระบบการดำเนินงานที่มีมาตรฐานและมีการควบคุมที่ดี

สงเสร�มการพัฒนาสังคมและสิ�งแวดลอมที่ยั่งยืน ทั้งยังปลูกฝงจิตสำนึกความรับผิดชอบตอสังคม ชุมชน

และสิ�งแวดลอมใหเกิดข�้นในบร�ษัทฯ และพนักงานทุกระดับอยางตอเนื่อง รวมทั้งสนับสนุนการจัดกิจกรรม

ที่มีสวนในการอนุรักษสิ�งแวดลอม 

         นอกจากนี้บร�ษัทฯ ยังตระหนักถึงหนาที่รับผิดชอบที่มีตอสิ�งแวดลอม ชุมชน สังคม และผูมีสวนได

สวนเสียทุกกลุมในการดำเนินงานและบร�หารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน ของเสีย รวมไปถึง

สภาพภูมิอากาศ สภาพแวดลอม และความหลากหลายทางชีวภาพ เพ�่อใหเกิดประโยชนและประสิทธิภาพ
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สูงสุด อยางเปนระบบและยั่งยืน จึงมีการกำหนดนโยบายสิ�งแวดลอมข�้น โดยไดรับอนุมัติจากที่ประชุม

คณะกรรมการบร�ษัท ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 10 มิถุนายน 2564

7. การรวมพัฒนาชุมชนหร�อสังคม

         บร�ษัทฯ มีนโยบายที่จะดำเนินธุรกิจที่เปนประโยชนตอเศรษฐกิจและสังคม และยึดมั่นการปฏิบัติตน

เปนพลเมืองที่ดี และปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับที่เกี่ยวของอยางครบถวน โดยมีนโยบายสงเสร�ม

การสรางความรูสูชุมชน สรางงาน และกระจายรายได ชวยยกระดับคุณภาพชีว�ตของประชาชน เพ�่อการ

พัฒนาสังคมและประเทศอยางยั่งยืน รวมทั้งสนับสนุนการจัดกิจกรรมและปลูกจิตสำนึกดานความรับผิด

ชอบตอสังคมอยางเปนรูปธรรม เพ�่อเปนสวนหนึ่งในการรวมขับเคลื่อนสังคมไทยใหมีการพัฒนาดานสังคม

และสิ�งแวดลอมที่ยั่งยืน

         นอกจากน้ี บร�ษัทฯ ยังเปดโอกาสใหชุมชน สังคม หร�อผูมีสวนไดเสียท่ีไดรับผลกระทบอยางมีนัยสำคัญ

ตอการดำเนินงานของบร�ษัทฯ และ/หร�อบร�ษัทยอย ตามความเปนจร�งสามารถสื่อสาร เสนอแนะ หร�อรอง

ทุกขผานชองทางที่บร�ษัทฯ ไดจัดเตร�ยมไว

8. การมีนวัตกรรมและเผยแพรนวัตกรรมซ่ึงไดจากการดำเนินงานท่ีมีความรับผิดชอบตอสังคมสิ�งแวดลอม

และผูมีสวนไดเสีย

         บร�ษัทฯ จะสนับสนุนใหมีนวัตกรรมทั้งในระดับกระบวนการทำงานในองคกร และในระดับความรวมมือ

ระหวางองคกร ซึ่งหมายถึงการทำสิ�งตางๆ ดวยว�ธีใหมๆ และยังอาจหมายถึงการเปลี่ยนแปลงทางความคิด 

การผลิต เพ�่อเพ�่มมูลคา เปาหมายของนวัตกรรมคือการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก เพ�่อทำในสิ�งตางๆ เกิด

เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีข�้น กอผลิตผลที่เพ�่มข�้น ทั้งนี้เพ�่อใหเกิดประโยชนตอสังคมสูงสุด

         การเผยแพรนวัตกรรมถือเปนความรับผิดชอบตอสังคม โดยการสื่อสารและเผยแพรใหกับกลุมผูมี

สวนไดสวนเสียรับทราบทั้งทางตรงและทางออม โดยผานชองทางการสื่อสารที่หลากหลาย เพ�่อใหมั่นใจวา

ขอมูลขาวสารของ บร�ษัทฯ เขาถึงกลุมผูมีสวนไดสวนเสียของบร�ษัทฯ ไดอยางทั่วถึง

3.2    การจัดการผลกระทบตอผูมีสวนไดสวนเสียในหวงโซคุณคาของธุรกิจ
3.2.1 หวงโซคุณคาของธุรกิจ
          บร�ษัทฯ ดำเนินธุรกิจทางดานการพัฒนาอสังหาร�มทรัพยเพ�่อขายและใหบร�การที่เกี่ยวเนื่องกับ

อสังหาร�มทรัพยครบวงจร โดยมีหวงโซคุณคาของธุรกิจ ดังนี้

         

1. การจัดหาที่ดิน
และแหลงเง�นทุน

ห�วงโซ�คุณค�า กระบวนการ ผู�เกี่ยวข�อง

2. การออกแบบ
โครงการ    

3. การจัดซื้อจัดจาง

4. การกอสราง

5. การขายและ
การตลาด

6. การสงมอบ และ
การโอนกรรมสิทธิ์

7. บร�การหลัง
การขาย

• จัดหาทำเลที่มีศักยภาพ ไมมีปญหาดานคดีความ 
• จัดซื้อจัดจาง เจรจาซื้อขายโปรงใส 
• กำหนดกลุมลูกคา และว�เคราะหคูแขง
• จัดเตร�ยมแหลงเง�นทุน

• การออกแบบพ�้นที่โครงการ
• การออกแบบอาคารใหตรงกับความตองการของผูบร�โภค 
   โดยยึดหลัก Human Centric
• การออกแบบพ�้นที่สวนกลางและทิวทัศนโดยรอบ
• การคัดสรรวัสดุในการกอสรางที่มีคุณภาพ
• การขออนุญาตกอสรางที่ถูกตองตามกฎหมาย

• คัดเลือกผูรับเหมาอยางเปนธรรม
• จัดหาสินคาที่มีคุณภาพสูงจากผูผลิตหลายรายการ

• มีเกณฑคัดเลือกผูรับเหมา มีกระบวนการจัดซื้อจัดจางที่เปนธรรม 
• คัดสรรวัสดุในการกอสรางที่มีคุณภาพ
• ควบคุมการกอสราง และตรวจสอบชิ�นงานใหไดมาตรฐาน
• ดูแลดานสภาวะแวดลอมใหแกชุมชน  ไมกระทบตอชุมชนรอบขาง
• การใชทรัพยากรอยางคุมคา ลดปร�มาณการปลอยมลภาวะ
   การทิ�งของเสียจากการกอสรางทั้งทางตรงทางออม 
• ปฏิบัติตามระเบียบราชการ 
• ดูแลรับเร�่องรองเร�ยน

• การใหขอมูลชัดเจนแกลูกคา 
• การดูแลรักษาขอมูลของลูกคา 
• การสำรวจความพ�งพอใจ 
• เคร�่องมือที่ใชในการสื่อสารการตลาด
• กิจกรรมสงเสร�มการขายและการตลาด

• อำนวยความสะดวกดานการซื้อขาย ขอสินเชื่อ
• การตรวจรับ และแกไขงาน การโอนกรรมสิทธิ์

• นิติบุคคล
• การสรางความสัมพันธกับลูกคา (CRM) 
• ดูแลรับเร�่องรองเร�ยนผานทางออฟไลนและออนไลน 
  (Call Center)

• พนักงาน
• เจาของที่ดิน
• ชุมชน

• พนักงาน
• คูคา
• หนวยงานภาครัฐ

• พนักงาน
• คูคา

• พนักงาน
• คูคา
• ชุมชน
• หนวยงานภาครัฐ 

• ลูกคา
• พนักงาน
• สถาบันการเง�น
• คูคา

• ลูกคา 
• พนักงาน
• หนวยงานภาครัฐ
• สถาบันการเง�น

• ลูกบาน 
• พนักงาน
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3.2.2 การว�เคราะหผูมีสวนไดสวนเสียในหวงโซคุณคาของธุรกิจ
          จากประเด็นที่เกี่ยวของกับกระบวนการในการดำเนินงานของบร�ษัทฯ ไดจัดกลุมผูมีสวนไดเสียทั้งภายในและภายนอก เพ�่อพ�จารณาประเมินระดับความสำคัญของผูมีสวนไดเสีย และผลกระทบตอบร�ษัทฯ ทั้ง

ทางตรงและทางออม และกำหนดเปนแนวปฏิบัติในการตอบสนองความคาดหวังและสรางการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในแตละกลุม ดังนี้

         

ผูถือหุน

ผู�มีส�วนได�
ส�วนเสีย

• ผลการดำเนินงานที่เติบโตอยาง
ตอเนื่อง
• ผลตอบแทนจากการลงทุน
• บร�หารงานดวยหลักธรรมาภิบาล
สามารถตรวจสอบได

• รายงานประจำป
• การประชุมผูถือหุน
• การพบนักว�เคราะห
และนักลงทุน

• การจายผลตอบแทนที่
เหมาะสม
• เปดเผยขอมูลทางธุรกิจ
อยางครบถวน โปรงใส 
• ปฏิบัติตอผูถือหุนอยาง
เทาเทียม
• ยึดหลักธรรมาภิบาล

ลูกคา • ผลิตสินคาและบร�การที่มีคุณภาพ
ในราคาที่เหมาะสม
• สรางความพ�งพอใจ บร�หารจัดการ
ขอรองเร�ยนอยางรวดเร็ว และมี
คุณภาพ
• เคารพสิทธิของผูบร�โภค

www.britania.co.th
FB : BritaniaPLC
Call Center: 02 1613000
CRM และแบบสำรวจความ
คิดเห็น

• ใหความสำคัญและรับผิดชอบ
ตอการพัฒนาสินคาและบร�การ
ใหมีมาตรฐาน ดวยการพัฒนา
คุณภาพและปรับปรุงบร�การ
ดวยความรวดเร็ว 
• รักษาความลับของลูกคา

พนักงาน • ความเทาเทียมและสิทธิขั้นพ�้นฐาน
• สวัสดิการและคาตอบแทนที่เหมาะสม
• การพัฒนาทักษะการเร�ยนรู
• ความมั่นคงและความกาวหนาใน
อาชีพ

• www.britania.co.th 
• FB : BritaniaPLC
• ระบบ MyOrigin
• แบบสำรวจความคิดเห็น
พนักงาน
• กิจกรรมสรางการมีสวนรวม

• ดูแลและปฏิบัติอยางเทาเทียม
• สนับสนุนศักยภาพการทำงาน 
อัตราคาตอบแทน สวัสดิการ 
การแตงตั้ง และโยกยายอยาง
เปนธรรม 
• กำกับดูแลเร�่องความปลอดภัย 
และสุขอนามัยในสถานที่ทำงาน

คูคา • การจัดซื้อจัดจางที่เปนธรรม และ
การปฏิบัติอยางเทาเทียม
• ใหผลตอบแทนที่เหมาะสม ยุติธรรม
• ปฏิบัติงานตรงตามสัญญา
• สรางความรวมมือในการพัฒนาธุรกิจ
• สุขอนามัย และความปลอดภัยในการทำงาน
•  การเคารพสิทธิมนุษยชน

• การเปดรับขอรองเร�ยน
• ประเมินความพ�งพอใจ
• Supplier Engagement และ
กิจกรรมเสร�มความสัมพันธ
• การอบรมและแบงปนความรู
- www.britania.co.th
- Supplier's code of conduct

• ปฏิบัติตามกรอบการจัดซื้อ
จัดจางและบร�การอยางสุจร�ต 
• ปฏิบัติตอคูคาตามหลักการ
กำกับดูแลกิจการที่ดี 
• กำหนดแผนธุรกิจรวมกัน
• แบงปนองคความรู

ความคาดหวัง
ของผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย

ช�องทางการสื่อสาร การตอบสนองความคาดหวัง
ของผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย

ชุมชน

ผู�มีส�วนได�
ส�วนเสีย

• มีความรับผิดชอบตอสังคมและ
สิ�งแวดลอม
• การปองกันผลกระทบจากการ
ดำเนินธุรกิจ เชน การกอสราง เสียง
ฝุน

• กิจกรรมชุมชนสัมพันธ
• แบบสำรวจความคิดเห็น
• www.britania.co.th

• สนับสนุนกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพชีว�ตที่เสร�มสราง
คุณภาพอาชีวอนามัยใหกับ
สังคมและสิ�งแวดลอม 
• มีความรับผิดชอบตอสภาพ
แวดลอมของชุมชนและสังคม 
• สำรวจความตองการ ความ
พ�งพอใจ และผลกระทบของ
ชุมชน

คูแขง • การแขงขันที่เปนธรรม • www. britania.co.th
• FB : BritaniaPLC
• Call Center : 02 1613000

• ประพฤติตามกรอบกติกา
การแขงขันที่ดี 
• ดำเนินการแขงขันอยาง
เปนธรรม

เจาหนี้ • ชำระหนี้คืนตรงตามกำหนดเวลา
• ปฏิบัติตามเง�่อนไขตางๆ อยาง
เครงครัด

• www. britania.co.th
• FB : BritaniaPLC
• Call Center : 02 1613000
• สัญญาและเง�่อนไขการ
ชำระหนี้

• ปฏิบัติตามสัญญาและกฎหมาย
ที่เกี่ยวของในการชำระหนี้

หนวยงาน
ราชการ

• การปฏิบัติตามกฎหมาย 
• การเปดเผยขอมูลที่โปรงใส
สามารถตรวจสอบได

• รายงานประจำป
• รายงานมาตรการผลกระทบ
สิ�งแวดลอม
• www.britania.co.th

• การปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบและขอบังคับตางๆ
ที่เกี่ยวของกับการดำเนินธุรกิจ

ความคาดหวัง
ของผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย

ช�องทางการสื่อสาร การตอบสนองความคาดหวัง
ของผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย
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ของผูบร�หารและพนักงานของบร�ษัทฯ ทุกระดับ ที่จะใหความรวมมือในการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด

          • สรางความตระหนักรูเร�่องการบร�หารจัดการทรัพยากร พลังงาน สาธารณูปโภค และสิ�งแวดลอม

 โดยสื่อสารใหพนักงานและผูมีสวนไดสวนเสียเกิดความเขาใจ และปฏิบัติไดอยางถูกตองการดูแล รักษา

คุณภาพสิ�งแวดลอม 

          • ใหการสนับสนุนที่จำเปน ตลอดจนจัดสรรบุคลากร งบประมาณ เวลา การฝกอบรม และสนับสนุน

การมีสวนรวมในการนำเสนอขอคิดเห็นของพนักงานที่เปนประโยชน เพ�่อพัฒนาการบร�หารจัดการดาน

ทรัพยากร พลังงาน สาธารณูปโภค รวมไปถึงการดูแลสภาพภูมิอากาศ และสิ�งแวดลอม

          • มุงม่ันพัฒนาองคความรูดานการอนุรักษสิ�งแวดลอม พลังงาน และทรัพยากรธรรมชาติ เพ�อ่สราง

นวัตกรรมที่เปนประโยชนตอการดำเนินธุรกิจของบร�ษัทฯ

แนวปฏิบัติการจัดการระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ

          • มีแนวทางในการจัดการระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ ถูกตองตามกฎหมาย ขอบังคับ

ตรงตามเจตจำนงคในการรับผิดชอบตอสังคม ชุมชน และสิ�งแวดลอม

          • มีการประเมินผลกระทบตอสิ�งแวดลอม และรายงานความเสี่ยงที่เกี่ยวกับระบบนิเวศและความ

หลากหลายทางชีวภาพ ดวยกระบวนการที่เหมาะสมกอน ระหวาง และหลังการพัฒนาโครงการตามที่

กฎหมายกำหนด

          • มีการสำรวจและศึกษาระบบนิเวศว�ทยา ดูแล อนุรักษพันธุ ไม พันธุสัตว ในระบบนิเวศบร�เวณพ�้นที่

โดยรอบของการกอสราง และดำเนินการบร�หารจัดการตามมาตรการ Mitigation Hierarchy ท่ีสนับสนุน

การหลีกเล่ียง ลดการเกิด ฟ��นฟ�และชดเชย เม่ือดำเนินธุรกิจในบร�เวณพ�น้ท่ีท่ีมีความหลากหลายทางชีวภาพ

          • มีการเลือกใชวัสดุหร�ออุปกรณในการกอสรางท่ีมาจากแหลงผลิตท่ีถูกตองตามกฎหมาย ไมมาจาก

พ�้นที่ที่มีประเด็นดานความหลากหลายทางชีวภาพ และลดการกอใหเกิดกาซเร�อนกระจก

          • จัดใหมีมาตรการดูแลการจัดการสิ�งแวดลอม ความหลากหลายทางชีวภาพ และระบบนิเวศ เพ�อ่ลด

ผลกระทบเชิงลบตอสิ�งแวดลอมในทุกกระบวนการพัฒนาและดำเนินธุรกิจ

          • สงเสร�มใหพนักงาน และผูมีสวนไดเสียตระหนักถึงผลกระทบดานนิเวศว�ทยา และความหลากหลาย

ทางชีวภาพจากการดำเนินธุรกิจ และปลูกจิตสำนึกใหพนักงานมีสวนรวมแสดงความรับผิดชอบในขอบเขต

ที่พ�งกระทำได

          • เปดเผย และส่ือสารเร�อ่งการจัดการระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ รวมท้ังมาตรการ

ปฏิบัติ ตอผูมีสวนไดสวนเสีย รวมถึงส่ือสารชองทางการแจงเบาะแสและการรองเร�ยนใหกับชุมชน และสังคมอยาง

ชัดเจน ในกรณีพบเห็นการดำเนินงานท่ีอาจกอใหเกิดการทำลายระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ

 

3.3    การจัดการดานความยั่งยืนในมิติสิ�งแวดลอม
3.3.1 นโยบายและแนวปฏิบัติดานสิ�งแวดลอม 

การจัดการเพ�่อลดป�ญหาก�าซเร�อนกระจก

          บร�ษัทฯ ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาร�มทรัพย โดยตระหนักถึงหนาท่ีรับผิดชอบท่ีมีตอสิ�งแวดลอม ชุมชน

สังคม และผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุมในการดำเนินงานและบร�หารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน 

ของเสีย รวมไปถึงสภาพภูมิอากาศ สภาพแวดลอม และความหลากหลายทางชีวภาพ เพ�่อใหเกิดประโยชน

และประสิทธิภาพสูงสุด อยางเปนระบบและยั่งยืน บร�ษัทฯ จึงไดประกาศนโยบายสิ�งแวดลอม โดยมีเปาหมาย

ในการบร�หารจัดการทรัพยากร พลังงาน ของเสีย ใหเกิดการใชอยางคุมคา เปนมิตรตอสิ�งแวดลอม เพ�่อลด

ผลกระทบตอสิ�งแวดลอมและลดปร�มาณการปลอยกาซเร�อนกระจก ซ่ึงนโยบายสิ�งแวดลอมน้ีกำหนดข�น้เพ�อ่

ใชเปนหลักในการดำเนินธุรกิจของบร�ษัทฯ และเปนแนวปฏิบัติสำหรับบุคลากรของบร�ษัทและผูเกี่ยวของทุก

ฝาย บร�ษัทฯ ไดทำการส่ือสารนโยบายน้ีใหพนักงานไดรับทราบโดยการประกาศผานระบบ เคร�อขายองคกร

ทาง Intranet นอกจากน้ี บร�ษัทฯ ไดจัดต้ังคณะทำงานเพ�อ่ขับเคล่ือนใหมีการดำเนินการทางดานสิ�งแวดลอม

ใหบูรณาการเขากับการดำเนินธุรกิจตามแนวทางความยั่งยืนโดยครอบคลุมทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และ

สิ�งแวดลอมไดอยางมีประสิทธิภาพและตอเนื่อง

          บร�ษัทฯ กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการอนุรักษพลังงานและรักษาสิ�งแวดลอมเปนสวนหนึ่งใน

การดำเนินธุรกิจตั้งแต กระบวนการจัดหาที่ดิน กระบวนการออกแบบโครงการ กระบวนการจัดซื้อจัดจาง 

กระบวนการกอสรางและพัฒนาโครงการรวมถึง กระบวนการบร�หารโครงการนิติบุคคลท่ีบร�ษัทฯ ใหบร�การ 

เพ�่อใหมั่นใจวาในทุกกระบวนการมีการบร�หารและใชทรัพยากรอยางคุมคา และไมกอใหเกิดผลกระทบตอ

สิ�งแวดลอม

แนวปฏิบัติการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน ของเสีย และสภาพแวดลอม

          • ดำเนินการและบร�หารจัดการทรัพยากร พลังงาน ควบคูไปกับการดูแลรักษาสภาพภูมิอากาศ และ

สิ�งแวดลอมในทุกขั้นตอนของการดำเนินธุรกิจ ใหสอดคลองตามกฎหมายและขอกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

อยางเครงครัด

          • กำหนดวัตถุประสงค เปาหมายการบร�หารจัดการทรัพยากร พลังงาน ของเสีย การดูแลสภาพ

ภูมิอากาศและสิ�งแวดลอม ใหเหมาะสมกับปร�มาณท่ีใช โดยมุงเนนการลดปร�มาณการใชทรัพยากรใหเกิดการ

ใชอยางคุมคา เพ�่อลดผลกระทบตอสิ�งแวดลอม 

          • กำหนดใหการบร�หารจัดการทรัพยากร พลังงาน สาธารณูปโภค และสิ�งแวดลอม เปนหนาท่ีรับผิดชอบ
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แนวปฏิบัติการดูแลและการพัฒนาสังคม

          • มุงมั่นประกอบธุรกิจอยางมีจร�ยธรรม และมีความรับผิดชอบตอสังคม ชุมชน และสิ�งแวดลอม

          • สนับสนุนการมีสวนรวมและพัฒนาความเขมแข็งของชุมชน และสังคม ใหมีคุณภาพชีว�ตที่ดี

          • สงเสร�มกิจกรรมที่สรางประโยชนตอสังคม ชุมชน และสิ�งแวดลอมในระยะยาว โดยสอดคลองกับ

การดำเนินธุรกิจของบร�ษัทฯ 

          • สนับสนุนการอนุรักษและฟ��นฟ�คุณภาพสิ�งแวดลอม เพ�่อสรางความสมดุลทางธรรมชาติ

จัดสรรและอาคารสาธารณูปโภคตางๆ นอกจากนี้ การกอสรางอาคารยังอยูภายใตหลักเกณฑและเง�่อนไข

ตามกฎหมายอ่ืนๆ ซ่ึงจะตองพ�จารณาควบคูกันดวย เชน กฎหมายสิ�งแวดลอม และกฎหมายผังเมือง เปนตน

การจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ�งแวดลอม

          ในกรณีท่ีบร�ษัทฯ มีแผนพัฒนาโครงการในอนาคต โดยทำการจัดสรรท่ีดินท่ีดินแปลงยอยต้ังแต 500

แปลงข�น้ไปหร�อดำเนินโครงการซ่ึงมีเน้ือท่ีเกินกวา 100 ไร บร�ษัทฯ จะตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสงเสร�ม

และรักษาคุณภาพสิ�งแวดลอม พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพ�่มเติม รวมถึงระเบียบที่เกี่ยวของ ที่กำหนดใหการ

ดำเนินโครงการจัดสรรที่ดินเพ�่อเปนที่อยูอาศัยตามกฎหมายวาดวยการจัดสรรที่ดินที่มีจำนวนที่ดินแปลง

ยอยต้ังแต 500 แปลงข�น้ไปหร�อมีเน้ือท่ีเกินกวา 100 ไร จะตองจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ�งแวดลอม

และตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผูชำนาญการพ�จารณารายงานการประเมินผลกระทบ

สิ�งแวดลอม ในชั้นการยื่นขอรับใบอนุญาตใหทำการจัดสรรที่ดินดังที่กลาวไปขางตนดวย ทั้งนี้  ปจจ�บัน

บร�ษัทฯ ยังไมมีการดำเนินโครงการใดท่ีเขาหลักเกณฑซ่ึงตองจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ�งแวดลอม

การจัดการเพ�่อลดปญหากาซเร�อนกระจก

          บร�ษัทฯ ใหความสำคัญกับการจัดการเพ�อ่ลดปญหากาซเร�อนกระจก โดยพบวากิจกรรมของการดำเนิน

ธุรกิจท่ีมีปร�มาณการปลอยกาซเร�อนกระจกมากท่ีสุด มาจากกาซเร�อนกระจกท่ีเกิดจากไฟฟาท่ีถูกนำเขาจาก

ภายนอกเขามาใชภายในบร�ษัทฯ โดยคำนวณจากปร�มาณการใชพลังงานไฟฟา และน้ำประปาครอบคลุม

สำนักงานใหญ บมจ.บร�ทาเนีย และสำนักงานขาย/บานตัวอยางท่ีเปดบร�การในป 2564 จำนวน12 แหง  ไดแก

          • โครงการ บร�ทาเนีย เมกะทาวน บางนา

          • โครงการ บร�ทาเนีย วงแหวน หทัยราษฎร

          • โครงการ บร�ทาเนีย บางนา สุวรรณภูมิ

          • โครงการ บร�ทาเนีย บางนา กม.42

          • โครงการ บร�ทาเนีย สายไหม

          • โครงการ ไบรตัน คูคต สเตชั่น

          • โครงการ ไบรตัน บางนา กม. 26

          • โครงการ ไบรตัน อมตะ ศุขประยูร          
          • โครงการ เบลกราเว�ย ราชพฤกษ นครอินทร

          • โครงการ แกรนด บร�ทาเนีย วงแหวน รามอินทรา

          • โครงการ แกรนด บร�ทาเนีย บางนา กม.12

          • โครงการ แกรนด บร�ทาเนีย ราชพฤกษ พระราม 5

3.3.2 เปาหมายการดำเนินการดานสิ�งแวดลอมและผลการดำเนินงาน
          บร�ษัทฯ ไดกำหนดแผนการบร�หารจัดการทรัพยากร พลังงาน และสภาพแวดลอม ใหเปนสวนหน่ึงของ

การดำเนินธุรกิจ ครอบคลุมทุกกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ ต้ังแตการออกแบบ จัดซ้ือ กอสราง ไปจนถึงการ

พัฒนาสินคาและบร�การ ท้ังน้ี

การควบคุมคุณภาพงานกอสราง

          บร�ษัทฯ มีการวาจางผูรับเหมากอสรางจากภายนอกใหเปนผูดำเนินการกอสรางทั้งหมด ซึ่งบร�ษัทฯ

ควบคุมเวลากอสรางใหเปนไปตามแผนงาน โดยมีการกำหนดแผนงานรวมกันกับทางผูรับเหมา เพ�่อพัฒนา

งานกอสรางใหไดคุณภาพ และตรงตามระยะเวลาที่กำหนด นอกจากนี้ บร�ษัทฯ ยังเนนกระบวนการตรวจ

ประเมินคุณภาพงานกอสราง ใหมีการดำเนินการอยางถูกตองและครบถวน โดยมีฝายตรวจสอบคุณภาพ

(QC) ของบร�ษัทฯ เขาตรวจสอบบานทั้งคุณภาพวัสดุและคุณภาพงานกอสรางแตละหลัง ใหเปนไปตาม

มาตรฐานที่กำหนด และพัฒนาระบบมอนิเตอรงานกอสราง (Work package) ที่สามารถรายงานรูปภาพ

และสถานะของการกอสรางบานแตละหลังเพ�่อใหสามารถติดตามความกาวหนา และบร�หารงานกอสรางให

เปนไปตามแผนไดอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ บร�ษัทฯ ยังไดมีการวางแผนการทำงานและควบคุมเวลา

ในการกอสรางผานโปรแกรม Microsoft Project อีกดวย

การกอสรางอาคาร

          ในการกอสรางอาคารบานจัดสรร รวมถึงอาคารสาธารณูปโภคตางๆ เชน อาคารสำนักงานนิติบุคคล

สระวายน้ำ สโมสร หร�อ รั้ว ฯลฯ ของแตละโครงการ บร�ษัทฯ จะตองปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติควบคุม

อาคาร พ.ศ. 2522 และท่ีแกไขเพ�ม่เติม (“พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร”) และระเบียบท่ีเก่ียวของ โดยท่ี พ.ร.บ. ควบคุม

อาคาร ไดวางแนวทางเกี่ยวกับการออกแบบ ความมั่นคง ความปลอดภัย รวมถึงเร�่องอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการ

กอสรางอาคาร ซึ่งบร�ษัทฯ จะตองไดรับใบอนุญาตกอสรางอาคารกอนการดำเนินงานกอสรางอาคารบาน
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                        ในป 2564 บร�ษัทฯ มีปร�มาณการปลอยกาซเร�อนกระจก 332.14 ตัน (หร�อกิโลกรัม) คารบอน

-ไดออกไซด โดยผูทวนสอบ คือ บร�ษัท บูโร เวอร�ทัส เซอทิฟ�เคช่ัน (ประเทศไทย) จำกัด 

 

 

ปฎิบัติิตามกฎหมายและขอกำหนดตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับผูบร�หารหร�อพนักงานอยางเครงครัด

การป�องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนภายในสถานประกอบการ 

          บร�ษัทฯ ไดตระหนักถึงความสำคัญตอการปองกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนในการบร�หารจัดการ

ดานทรัพยากรบุคคลเปนอยางมาก เนื่องจากเปนสิทธิขั้นพ�้นฐานที่ทุกคนพ�งจะไดรับอยางเทาเทียมกัน

โดยบร�ษัทฯ ไดปฏิบัติตามขอบังคับตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการจางงานและการปฏิบัติตอพนักงานตามกฎหมาย

แรงงานอยางเครง รวมทั้งการพ�จารณาในประเด็นตางๆ ที่อาจจะสงผลตอการละเมิดสิทธิมนุษยชนได เชน

การไมมีขอจำกัดในเร�่องเพศในการวาจางพนักงาน โดยบร�ษัทฯ จะพ�จารณาที่ความสามารถและความ

เหมาะสมของผูสมัครงานเปนหลัก 

          บร�ษัทฯ ไดปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนตั้งแตการจางงานจนถึงการดูแลพนักงานและบุคลากร

เพ�อ่ใหพนักงานและบุคลากรทุกคนเกิดความรูสึกผูกพันเปนครอบครัวเดียวกับองคกร โดยมีการดำเนินงาน

ดานพนักงานที่สำคัญ ดังนี้

          การจ�างงาน

                    บร�ษัทฯ มีการสรรหาการวาจางพนักงานโดยพ�จารณาถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมกับองคกร

          และตำแหนงงานภายใตแนวคิดการบร�หารจัดการทรัพยากรบุคคล โดยในป 2564 บร�ษัทฯ มีการ

          จางพนักงานประจำ และพนักงานสัญญาจางในป 2564 บร�ษัทฯ มีการจางพนักงานประจำ และ

          พนักงานสัญญาจางท้ังหมด 346 คน ในจำนวนน้ีเปนพนักงานหญิง 165 คน พนักงานชาย 181 คน 

          โดยมีชวงอายุ 10 - 21 ป (Gen Z) จำนวน 3 คน อายุ 22 - 38 ป (Gen Y) จำนวน 276 คน อายุ

          39  -53 (Gen X) จำนวน  62 คน  อายุ 54 - 72  (Baby boomer)  จำนวน 5 คน เพ�่มระดับการจาง

 
          การฝ�กอบรมพนักงาน 

                    บร�ษัทฯ สงเสร�มการฝกอบรมพัฒนาบุคลากรเพ�่อสงเสร�มและพัฒนาศักยภาพของพนักงาน

          ในแตละกลุม ใหสามารถปฏิบัติงานไดตามเปาหมายเพ�่อบรรลุวัตถุประสงครวมกันทั้งองคกรและ

          พนักงานซึ่งในป 2564 บร�ษัทฯ ไดกำหนดแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน โดยมีการ

          จัดทำเสนทางอาชีพและการวางแผนผูสืบทอดตำแหนงในระดับบร�หาร Career path and Successor 

          เพ�่อรองรับการเจร�ญเติบโตขององคกร และยังสงเสร�มการฝกอบรม โดยแผนพัฒนาบุคลากรของ

          บร�ษัทมีการวางแผนไวแตเนื่องจากสถานการณโคว�ด-19 ทำใหการฝกอบรมพัฒนาบุคลากร

          ไมเปนไปตามแผน

3.4 การจัดการดานความยั่งยืนในมิติสังคม
3.4.1 นโยบายและแนวปฏิบัติดานสังคม

          บร�ษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนและเคารพการปกปองสิทธิมนุษยชน โดยการปฏิบัติตอผูท่ีมีสวนเก่ียวของ

ไมวาจะเปนพนักงาน ชุมชน และสังคมรอบขางดวยความเคารพในคุณคาของความเปนมนุษย คำนึงถึงความ

เสมอภาคและเสร�ภาพท่ีเทาเทียมกัน ไมละเมิดสิทธิข้ันพ�น้ฐาน และไมเลือกปฏิบัติไมวาจะเปนในเร�อ่งของเช้ือชาติ 

สัญชาติ ศาสนา ภาษา สีผิว เพศ อายุ การศึกษา สภาวะทางรางกาย หร�อสถานะทางสังคม รวมถึงจัดใหมี

การดูแลไมใหธุรกิจของบร�ษัทฯ และบร�ษัทยอยเขาไปมีสวนเกี่ยวของกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนทั้งทางตรง

และทางออม เชน การบังคับใชแรงงาน (Forced Labour) การใชแรงงานเด็ก (Child Labour) และการคุกคาม

ทางเพศ เปนตน นอกจากน้ี บร�ษัทฯ และบร�ษัทยอยไดสงเสร�มใหมีการเฝาระวังการปฏิบัติตามขอกำหนดดาน

สิทธิมนุษยชน โดยจัดใหมีการมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น และชองทางในการรองเร�ยนสำหรับผูท่ีได

รับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิอันเกิดจากการดำเนินธุรกิจของบร�ษัทฯ และบร�ษัทยอย และดำเนิน

การเยียวยาตามสมควร

3.4.2 ผลการดำเนินงานดานสังคม

(1) พนักงานและแรงงาน

          บร�ษัทตระหนักถึงคุณคาทรัพยากรมนุษย และสงเสร�มใหพนักงานปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ

สูงสุดมีสภาพการจางงานที่ยุติธรรม มีโอกาสกาวหนาในหนาที่การงาน โดยบร�ษัทจะปฏิบัติตอพนักงาน

ทุกคนโดยเสมอภาคกันไมแบงแยกในเร�่องเชื้อชาติ เพศ สีผิว ศาสนา ชาติกำเนิด อายุ รสนิยมทางเพศ 

ความพ�การทางรางกาย หร�อลักษณะสวนบุคคลที่ไมเกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน และจะดูแลไมใหเกิดความ

คุกคามขมข�่ตอบุคลากรทุกระดับ ไมวาจากบุคคลใดหร�อโดยว�ธีใดๆ 

          นอกจากนี้ บร�ษัทจะใหผลตอบแทนที่เปนธรรมแกผูบร�หารหร�อพนักงานทุกคน โดยการแตงตั้งและ

โยกยายผูบร�หารหร�อพนักงาน รวมถึงการใหรางวัลและการลงโทษ ตองกระทำดวยความสุจร�ตใจและตั้ง

อยูบนพ�้นฐานความรู ความสามารถและความเหมาะสมของผูบร�หารหร�อพนักงาน ใหความสำคัญตอการ

พัฒนาความรู ความสามารถ และทักษะของพนักงานโดยใหโอกาสอยางทั่วถึงและสม่ำเสมอ ตลอดจน
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                    ทั้งนี้ ในป 2564 เนื่องจากการแพรระบาดของสถานการณโคว�ดยังสงผลกระทบและอีกทาง          
          รัฐบาลยังคงมีการฝาระวัง ยังคนมีนโยบายขอความรวมมืองดรวมกลุม จึงทำใหการฝกอบรมหร�อ

          การพัฒนาทักษะทำไดจำกัด แตถึงอยางไรบร�ษัทก็ยังคงเล็งเห็นความสำคัญในเร�่องนี้ โดยไดสงเสร�ม

          ทักษะการอบรมและศักยภาพในการทำงาน ใหแกพนักงานที่สามารถจัดทำผานระบบออนไลนไดทั้ง

          หมด 372 ชั่วโมง โดยมีจำนวนอบรมพัฒนาสงเสร�มทักษะโดยเฉลี่ยอยูที่ 1.07 ชั่วโมง / คน

          
          ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการทำงาน

                    บร�ษัทฯ ไดมีการกำหนดนโยบายดานความปลอดภัยในการปฏิบัติงานและไดบังคับใชกับ

          พนักงานรวมทั้งผูรับเหมาในงานตางๆ อยางเครงครัด เนื่องจากบร�ษัทฯ ไดเล็งเห็นถึงความจำเปน

          ในการสรางใหมีจิตสำนึกดานความปลอดภัยเปนสวนหนึ่งของความสำเร็จในงาน รวมถึงแทรกอยูใน

          ระบบความคิดของการทำงานเสมอ ท้ังน้ี บร�ษัทฯ ไดจัดใหมีการปลูกฝงทัศนคติและความเขาใจในการ

          บร�หารและดูแลงานความปลอดภัยใหกับพนักงานทุกระดับ เพ�อ่ใหพนักงานทุกคนมีความรูความเขาใจ

         ในการทำงาน และรับทราบถึงขอมูลขาวสารตางๆ ที่เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

          สิ�งแวดลอมทั้งจากหนวยงานของตนเองและหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของ

                    บร�ษัทฯ ไดคำนึงถึงสุขภาพอนามัย ความสะอาดและความปลอดภัยตอชีว�ตและทรัพยสินของ

          พนักงาน รวมถึงสวัสดิภาพท่ีดีของพนักงาน และสภาพแวดลอมในการทำงาน โดยไดจัดสภาพแวดลอม

          ในการทำงานใหมีความปลอดภัยมากที่สุด จากการดำเนินงานดานการสรางมาตรฐาน และยกระดับ

          การบร�หารงานดานความปลอดภัย และอาชีวอนามัยของผูปฏิบัติงานอยางตอเนื่องเปนประจำทุกป 

                    นอกจากนี้ในป 2564 ยังมีว�กฤตการณในเร�อ่งการแพรระบาดของโรค COVID-19 ซ่ึงบร�ษัทฯ

          มีการรับมือกับสถานการณที่เกิดข�้นในชวงนั้น โดยการกำหนดมาตรการในการปองกันดูแลความ

          ปลอดภัยของพนักงานทุกคนในองคกร และมีมาตรการเตร�ยมความพรอมในดานตางๆ ที่อำนวย

          ความสะดวกใหกับพนักงานในการปฏิบัติงานกรณีเกิดสถานการณฉุกเฉิน เพ�อ่ใหเกิดความเหมาะสม

          กับสถานการณ และสอดคลองกับการดำเนินงานตามลักษณะการดำเนินธุรกิจ รวมถึงสรางความ

          เชื่อมั่นในมาตรการปองกันการแพรระบาดของบร�ษัทฯ

          ความผูกพันของพนักงาน

                    บร�ษัทฯ ไดกำหนดแนวทางการสรางความผูกพันในองคกร และรักษาพนักงาน เพ�่อใหการ

          ดำเนินธุรกิจสามารถเติบโตไดอยางตอเนื่อง โดยการสงเสร�มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน

          รวมถึงการกำหนดโครงสรางคาตอบแทน และสวัสดิการที่สรางแรงจ�งใจตอพนักงาน และมีการจาย

          ผลตอบแทนในการทำงานท่ีเหมาะสมกับผลงานและความสามารถ โดยเร�ม่ตนไมต่ำกวาคาแรงข้ันต่ำ

          ท่ีรัฐบาลกำหนด รวมท้ังมีการกำหนดโครงสรางเง�นเดือนเพ�อ่ใหสอดคลองกับความรูความสามารถ

          และผลการปฏิบัติงานของพนักงานอีกดวย ท้ังน้ี บร�ษัทฯ กำหนดใหมีการพ�จารณาปรับเพ�ม่อัตราเง�น

          เดือนประจำปและโบนัสใหแกพนักงานโดยพ�จารณาจากผลการทำงานท่ีใชหลักการประเมินผลงานโดย 

          KPI ประกอบกับผลประกอบการของบร�ษัท มาใชเปนเคร�อ่งมือในการพ�จารณาจากผลการปฏิบัติงาน

          ของพนักงาน หนวยงานและผลประกอบการของบร�ษัทฯ นอกจากนี้บร�ษัทฯ ไดใหความสำคัญกับ

          การมีชีว�ตความเปนอยูท่ีดีของพนักงาน จึงไดจัดใหมีสวัสดิการพ�น้ฐาน และสวัสดิการเพ�ม่เติมใหกับ

          พนักงาน ดังนี้

          กลุ�มที่ 1 สวัสดิการที่เป�นตัวเง�น 

          - กองทุนสำรองเล้ียงชีพ มีวัตถุประสงคเพ�อ่การออมและสรางหลักประกันใหแกพนักงานและครอบครัว

             โดยเง�นสะสมในสวนของพนักงานจะข�้นอยูกับความสมัครใจและอายุงานของพนักงาน มีอัตราเง�น

             สะสมของพนักงานสูงสุดไมเกิน 15% และอัตราเง�นสมทบของบร�ษัทฯ อยูระหวาง 3% - 7% 

          - ประกันภัยกลุมของพนักงาน ประกอบดวยประกันชีว�ตและประกันสุขภาพ พนักงานทุกคนจะไดรับ

             สิทธิน้ีเม่ือผานทดลองงานแลว โดยพนักงานจะไดรับสิทธิประกันชีว�ตและประกันสุขภาพตามแผนท่ี

             บร�ษัทฯ กำหนด และพนักงานจะไดรับวงเง�นที่สูงข�้นตามระดับตำแหนงของพนักงาน 

          - สิทธิในการเบิกคาทันตกรรมประจำป ในแตละปพนักงานสามารถเบิกคาทันตกรรมซึ่งเปนความ

             คุมครองพ�เศษท่ีบร�ษัทฯ จายใหพนักงานเอง โดยไมเก่ียวกับบร�ษัทประกันใดๆ ซ่ึงพนักงานสามารถ

             เบิกคาทันตกรรมไดโดยมีวงเง�นเร�่มตนปละ 3,000 – 6,000 บาท 

          - บร�ษัทฯ จัดสรรงบประมาณการมอบเง�นรางวัลเพ�อ่เปนขวัญและกำลังใจสำหรับพนักงานท่ีสามารถ

             ปฏิบัติงานไดบรรลุตามเปาหมาย รวมทั้งมีการมอบเง�นรางวัลพ�เศษอื่นๆ 

          - สิทธิพ�เศษสำหรับการซื้ออสังหาร�มทรัพยของบร�ษัทฯ พนักงานทุกคนจะไดรับสิทธิพ�เศษสำหรับ

             การซ้ืออสังหาร�มทรัพยท่ีเปนโครงการของบร�ษัทฯ เพ�อ่ชวยลดคาใชจายของพนักงานและสนับสนุน

             ใหพนักงานมีคุณภาพชีว�ตที่ดีข�้น 

          กลุ�มที่ 2 สวัสดิการที่ไม�เป�นตัวเง�น 

          - ตรวจสุขภาพประจำป เนื่องดวยบร�ษัทฯ มีนโยบายสงเสร�มใหพนักงานมีสุขภาพที่ดี จึงไดรวมกับ

             โรงพยาบาล หร�อคลินิกสุขภาพชั้นนำ จัดโปรแกรมตรวจสุภาพประจำปใหกับพนักงาน

          - บร�ษัทฯ ไดจัดเตร�ยม Sim Card สำหรับพนักงานทุกคน เพ�่ออำนวยความสะดวกใหพนักงานใน
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             การติดตองานทั้งภายนอกและภายใน โดยบร�ษัทฯ เปนผูรับผิดชอบคาใชจาย 

          - บร�ษัทฯ ไดจัดใหมีการชวยเหลือพนักงานในวาระตางๆ เชน ชวยเหลือกรณีคลอดบุตร, กระเชา

             เยี่ยมผูปวยกรณีเขารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล ชวยเหลือกรณีบุคคลในครอบครัวเสียชีว�ต 

             ในป 2564 บร�ษัทฯ ไดจัดทำแบบสอบถามความพ�งพอใจและความผูกพันตอองคกร เพ�่อรับฟ�ง

             ความคิดเห็นและความตองการของพนักงานในทุกระดับ ดวยการเปดโอกาสใหพนักงานตอบแบบ

             สอบถามออนไลนซึ่งเปนความลับระหวางพนักงานแตละคนกับฝายทรัพยากรบุคคล โดยหลังจาก

             ที่ไดรับผลการสำรวจแลว บร�ษัทฯ ไดมีการดำเนินการปรับปรุงในประเด็นที่สงผลกระทบตอสภาพ

             แวดลอม สวัสดิการ และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงานของพนักงาน ซ่ึงในปน้ีมีพนักงานลาออก

             จากงานโดยสมัครใจ (Turnover rate) จำนวน 117 คน คิดเปนรอยละ 3.10% โดยพนักงานท่ีลาออก

             รอยละ 70 เปนกลุมพนักงานที่มีอายุงานต่ำกวา 1 ป และเปนกลุมพนักงานบร�การดานแรงงานที่

             มีรายไดเปนรายวัน รอยละ 2% 

          
          ทั้งนี้ การกำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรองทุกขในกรณีที่พนักงานมีความไมพอใจหร�อมี

ความทุกขอันเกิดข�น้ เน่ืองจากการทำงานไมวาจะเปนเร�อ่งสภาพการทำงาน สภาพการจาง การบังคับบัญชา

การส่ังหร�อมอบหมายงาน การจายคาตอบแทนในการทำงานหร�อประโยชนอ่ืน หร�อการปฏิบัติใดท่ีไมเหมาะสม

ระหวางบร�ษัทฯ หร�อผูบังคับบัญชาตอพนักงานหร�อระหวางพนักงานดวยกัน และพนักงานไดเสนอความ

ไมพอใจหร�อความทุกขนั้นตอบร�ษัทฯ เพ�่อใหบร�ษัทฯ ดำเนินการแก ไขหร�อยุติเหตุการณนั้น เพ�่อใหเกิด

ความสัมพันธอันดีระหวางบร�ษัทฯ และพนักงาน

(2) ลูกค�า

          บร�ษัทฯ มีเปาหมายในการเปนผูนำทางดานการพัฒนาอสังหาร�มทรัพยที่ครบวงจร โดยสงมอบ

ผลิตภัณฑที่มีคุณภาพตอบโจทยความตองการและไลฟสไตลของลูกคา ทั้งในดานทำเล ฟ�งคชั่นการใชงาน

ที่ทันสมัยใชงานไดจร�ง มีความปลอดภัยและสะดวกสบายในการใชชีว�ตในราคาที่คุมคาและเขาถึงได ซึ่งทำให

บร�ษัทฯ ใหความสำคัญกับการพัฒนาสินคาและบร�การใหกาวทันการเปลี่ยนแปลงความตองการของลูกคา

และเทคโนโลยีที่ทันสมัย

1. การออกแบบบ�านและการให�บร�การภายใต�แนวคิด Human Centric

          บร�ษัทฯ ออกแบบบานและใหบร�การลูกคาภายใตแนวคิด Human Centric โดยศึกษาและว�เคราะห

ความตองการพ�้นฐานของผูอยูอาศัย รวมทั้งศึกษาปญาหาตางๆ (Customer Pain Point) ของกลุมลูกคา

 

เปาหมาย เพ�่อเขาใจการใชชีว�ตของผูอาศัย และพัฒนาผลิตภัณฑและบร�การเพ�่อตอบสนองตอรูปแบบการ

ใชชีว�ตในสมัยใหม (Life’s Style) การใชชีว�ตที่เปลี่ยนแปลงไปในแตละชวงเวลาตามชวงอายุทุกเพศ ทุกวัย

(Universal Design)

          ในการออกแบบโครงการ บร�ษัทฯ คำนึงถึงการใชประโยชนของพ�้นที่ใชสอยสูงสุดของบานในแตละ

โครงการ โดยทีมออกแบบของบร�ษัทฯ ไดพัฒนา และออกแบบบานใหสอดคลองกับการใชชีว�ตของผูอาศัย

รวมถึงพัฒนาการออกแบบเพ�่อแกปญหาตางๆ จากการเร�ยนรูอยางตอเนื่องจากประสบการณของ

ผูพักอาศัยโดยโครงการที่อยูอาศัยแนวราบของบร�ษัทฯ สามารถตอบโจทยการดำเนินชีว�ตแบบครอบครัว

ของกลุมเปาหมายทุกกลุมที่อาจเปลี่ยนแปลงไปไดเปนอยางดี

          (1)  การออกแบบครัวไทยบร�เวณภายนอกบาน เพ�่อขจัดปญหาเร�่องกลิ�นไมพ�งประสงค โดยลูกคา

                สามารถเขาอยูอาศัยไดทันทีโดยไมตองกอสรางเพ�่มเติม 

          (2)  การออกแบบพ�น้ท่ีช้ัน 1 เปนหองนอนผูสูงอายุ หร�อสามารถปรับเปล่ียนเปนหองอเนกประสงคได

                เพ�่อความสะดวกและปลอดภัย ทำใหเกิดพ�้นที่สวนตัว Privacy Space สำหรับครอบครัวขนาด

                กลางและขนาดใหญ 

          (3) การออกแบบสระวายน้ำภายในบานใหมีขนาดมาตรฐานเพ�่อการออกกำลังกายไดจร�งตาม

                พฤติกรรมการรักสุขภาพมากข�้น

          นอกจากนี้ เพ�่อเปนการสรางความมั่นใจใหกับลูกคาที่กำลังตัดสินใจในการซื้อบานของบร�ษัทฯ

บร�ษัทฯ มีนโยบายการบร�การหลังการขายแบบชวงอายุการพักอาศัย (Long-Life Living After Sale

Service) โดยครอบคลุมการบร�การหลังการขายในหลายดานทั้งชวงภายในระยะเวลาประกัน และชวงหลัง

ระยะเวลาประกันแลว เชน การรับประกันคุณภาพของบานหลังจากวันที่โอนกรรมสิทธิ์ การใหคำปร�กษา

และอำนวยความสะดวกในการติดตอขอสินเชื่อที่อยูอาศัยกับสถาบันการเง�น ระบบการแจงซอม และการ

ติดตามสถานะการซอมผาน Application เปนตน 

          ทั้งนี้ บร�ษัทฯ มีฝายลูกคาสัมพันธเพ�่อมุงเนนการสรางความพ�งพอใจสูงสุดแกลูกคา และสราง

ความภักดี (Loyalty) ตอบร�ษัทฯ โดยฝายงานดังกลาวจะชวยอำนวยความสะดวกใหแกลูกคาของบร�ษัทฯ

ต้ังแตการใหคำปร�กษาขอสินเช่ือท่ีอยูอาศัยกับสถาบันการเง�น การตรวจรับมอบบาน การโอนกรรมสิทธบาน

ตลอดจนการใหบร�การหลังการขาย (After Sale Service) อ่ืนๆ เชน การบร�การใหคำปร�กษาดานกฎหมาย

ที่เกี่ยวของกับในการตอเติมบาน และการชวยประสานงานในการจัดหาผูบร�การตกแตงภายใน บร�การดูแล

ทำความสะอาดบาน เปนตน เพ�่อเปนการสรางสัมพันธอันดีในระยะยาว สงผลใหลูกคาหลายรายจะเปน

ลูกคาที่ไดรับการบอกตอจากลูกคาที่เคยซื้อบานของบร�ษัทฯ
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2. การพัฒนาด�านนวัตกรรมการออกแบบโครงการที่อยู�อาศัยประเภทบ�านจัดสรร ภายใต�แนวคิด 

B Genius Mode

          แบบของการใชชีว�ตที่ครบครัน ภายใตแนวคิดการออกแบบ Modern British Luxury Style ซึ่งไม

เพ�ยงแตการออกแบบรูปแบบภายนอกที่สะทอนภาพลักษณของผูอยูอาศัย บร�ษัทฯ ยังใหความสำคัญกับ

ผูอยูอาศัยที่ตองใชชีว�ตภายในบาน โดยมุงเนนพัฒนาโครงการบานจัดสรรที่สามารถตอบสนองตอการ

ใชชีว�ตของทุกเพศทุกวัย และทุกกิจกรรมในแตละวัน เพ�่อสรางความสะดวกสบายและตอบโจทยการใชชีว�ต

ตามความตองการของผูอยูอาศัย

          นอกจากนี้ บร�ษัทฯ ยังเพ�่มความสมบูรณแบบของการอยูอาศัยดวยนวัตกรรมที่ตอบโจทยรูปแบบ

การใชชีว�ตของคนยุคใหม โดยบร�ษัทฯ มีนวัตกรรมการออกแบบโครงการที่อยูอาศัยประเภทบานจัดสรร

ภายใตแนวคิด B Genius Mode ดังนี้

(2.1) B Smart Design

          บร�ษัทฯ ใหความสำคัญกับความตองการที่แทจร�งของผูอยูอาศัย โดยการออกแบบที่อยูอาศัยที่

คำนึงถึงลูกคาเปนศูนยกลาง (Human-Centric Design) เชน

          – พ�้นที่ใชงานอเนกประสงค (Multi-Purpose Space) ที่รองรับการใชงานที่หลากหลาย ปรับเปลี่ยน

             ตามความตองการของผูอยูอาศัย 

          – ครัวไทย (Thai Kitchen) แยกเปนสัดสวนที่เหมาะสำหรับผูรักการทำอาหารในสังคมของคนไทย

          – การติดตั้งไฟฉุกเฉินหลายจ�ด เชน บร�เวณหองนอน และโถงบันได เปนตน

          – ที่นั่งอาบน้ำสำหรับผูสูงอายุ เพ�่อความสะดวก และปลอดภัยสำหรับลูกคาที่มีผูสูงอายุอาศัยอยู

             ภายในบาน

(2.2) B Smart Home Automation

          บร�ษัทฯ ใหความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีเขามาชวยในการบร�หารจัดการระบบรักษาความ

ปลอดภัยภายในบานผาน Application ดวยการติดตั้งระบบ Smart Home Security ไดแก  

          – ระบบกลอนประตูดิจิตอล (Digital Door Lock) ซึ่งจะทำใหผูอยูอาศัยรูสึกอุนใจตลอด 24 ชั่วโมง

             โดยเปนระบบที่สามารถรองรับการใสรหัส (Pin Code) การสแกนลายนิ�วมือ (Fingerprints) และ

             บัตรผาน (Card) 

          – ระบบสัญญาณกันขโมย ติดที่ประตูหนาตาง (Door & Window Magnetic Sensor) ซึ่งเปนระบบ

             รักษาความปลอดภัยชั้นลางของบาน และจะสั่งการเมื่อมีการบุกรุกทางประตูหนาตางใหไซเรนดัง 

             รวมถึงมีการแจงเตือนผาน Mobile Application

          – ระบบตรวจจับความเคลื่อนไหว (Motion Sensor) เมื่อผูอยูอาศัยออกจากบาน สามารถตั้งคา

             ระบบเซ็นเซอร เพ�่อตรวจจับการบุกรุกได

          – ระบบกลองวงจรปดภายในบาน (IP Camera) ซ่ึงผูอยูอาศัยสามารถดูกลองวงจรปดผาน Mobile

             Application เพ�่อดูแลสมาชิกภายในบาน หร�อตรวจจับรักษาความปลอดภัยได

          นอกจากน้ี บางโครงการยังมีการเพ�ม่เทคโนโลยีเพ�อ่ตอบรับการอยูอาศัยยุคใหม เชน (1) ระบบ Solar 

Attic ซึ่งเปนระบบระบายความรอนใตหลังคาจากพลังงานโซลารเซลล (2) การติดตั้งระบบ Air Purifier

เคร�่องฟอกอากาศแบบฝงฝาในหองนั่งเลน ชั้น 1 เพ�่อสุขภาพที่ดีของผูอยูอาศัย และ (3) การติดตั้งระบบ

Nasket Tablet เพ�่อใหผูอยูอาศัยสามารถสั่งซื้อสินคาอุปโภคบร�โภคจากซุปเปอรมารเก็ตผาน Tablet 

ที่ติดตั้งใหภายในบาน เพ�่อใหผูอยูอาศัยมีความสะดวกสบาย และตอบโจทยรูปแบบการใชชีว�ตแบบ New

Normal มากยิ�งข�้น เปนตน

(2.3) B Smart Community

          บร�ษัทฯ ใหความสำคัญในการออกแบบพ�้นที่สวนกลางที่ทุกคนสามารถใชงานรวมกันได ภายใตชื่อ

"Club Britania" เพ�อ่ใหเปนสถานท่ีสำหรับการทำกิจกรรมและตอนรับแขกท่ีมาเยือน เชน การจัดสรรพ�น้ท่ี

สวนขนาดใหญ ลานกิจกรรม สนามบาส พ�น้ท่ี Co-Living Space ท่ีใชรับรองแขกท่ีมาเยือน การจัดประชุม

ท่ี Co-Working Space เปนตน ซ่ึงพ�น้ท่ีกิจกรรมบางสวนสามารถส่ังจองพ�น้ท่ีใชงานสวนกลางผาน Mobile

Application ได ดังน้ัน “Club Britania” จึงเปนอีกหน่ึงหัวใจสำคัญท่ีทำให “บานบร�ทาเนีย” เปน "มากกวา

ที่อยูอาศัย" แตเปนสังคมของการ "sharing" ในคอมมูนิตี้ระดับคุณภาพ ที่เติมเต็มชีว�ตของผูอยูอาศัยได

อยางสมบูรณแบบ
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บ�านนี้อยู�แล�วดีย� Britania Home Health

          เปนแคมเปญท่ีจัดทำข�น้ เพ�อ่ตอกย้ำในแนวคิดการใสใจในคุณภาพการใชชีว�ต Wellness Residence

ของบร�ษัทฯ ที่มุงมั่นที่จะสงมอบบานที่มีคุณภาพใหกับลูกบานทุกหลัง ที่ครบครันทั้งดานการฟ�งกชันที่

เหมาะสม ลงตัวตอการอยูอาศัย พ�้นที่สวนกลางที่รองรับการใชงานไดทุกเพศทุกวัย คำนึงถึงประโยชน

การใชสอยจร�งในปจจ�บันและอนาคตระยะยาว รวมไปถึงอุปกรณเสร�มภายในบานที่ชวยอำนวยความ

สะดวกตอการอยูอาศัย และทำใหการใชชีว�ตของลูกบานมีคุณภาพชีว�ตที่ดีในทุกๆวัน

          ทั้งนี้ ฝายพัฒนาธุรกิจและออกแบบผลิตภัณฑของบร�ษัทฯ มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการว�จัย และ

การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑใหม โดย ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2564 ฝายพัฒนาธุรกิจและออกแบบผลิตภัณฑ

ประกอบดวยทีมงานจำนวน 11 คน มีหนาที่กำหนดรูปแบบ และออกแบบโครงการที่อยูอาศัยประเภทบาน

จัดสรรเพ�่อตอบสนองตอความตองการของผูบร�โภค และภาวะตลาดอสังหาร�มทรัพยที่เปลี่ยนแปลงตลอด

เวลา รวมทั้งสรางความพ�งพอใจสูงสุดในการใชชีว�ตดานที่อยูอาศัยกับผูบร�โภค  

          ในการพัฒนาผลิตภัณฑใหมๆ บร�ษัทฯ จะรวบรวมขอมูลการสำรวจความพ�งพอใจ และความตองการ

ของลูกคาภายหลังจากการเขาซ้ือบานจัดสรรของบร�ษัทฯ ท่ีฝายงานตางๆ รวบรวมไว เชน ฝายขายและการ

ตลาด ฝายพัฒนาโครงการ และฝายลูกคาสัมพันธ เปนตน โดยทีมงานฝายออกแบบผลิตภัณฑนำผลลัพธ

จากการประเมิน และกล่ันกรองขอมูลตางๆ ดังกลาวท่ีไดรับนำไปพัฒนา และปรับปรุงผลิตภัณฑใหมๆ ท้ังทาง

ดานทำเลท่ีต้ัง รูปแบบบาน ประโยชนพ�น้ท่ีใชสอย การจัดวางเฟอรนิเจอร ใหเหมาะสมกับความตองการ และ

การดำเนินชีว�ตของกลุมลูกคาเปาหมาย

          อีกท้ัง บร�ษัทฯ ไดพัฒนาสินคาและบร�การอยางตอเน่ืองเพ�อ่ตอบสนองความพ�งพอใจของลูกคาดวย

ความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย และมีจร�ยธรรม ซ่ึงในป 2564 บร�ษัทฯ ไดทำการบันทึกการรับฟ�งความคิดเห็นของ

ลูกคาผานระบบ Call Center จำนวน 78 สาย 

(2.4) B Smart Home Services

          บร�ษัทฯ ใหความสำคัญกับการบร�การอยางครบครัน เพ�่อตอบโจทยความตองการของผูอยูอาศัยให

ไดรับความสะดวกสบายเสมือนมีคนดูแลสวนตัว เชน แมบาน ชางเทคนิค และคนสวน เปนตน โดยผูอยูอาศัย

สามารถเร�ยกใชบร�การอยางมั่นใจและงายดายดวยการจองผาน Mobile Application ทำใหผูอยูอาศัยมี

เวลาในการทำกิจกรรมอื่นๆ ไดอยางเต็มที่

4%

18%

18%

แนะนำสินค�า
และบร�การ

ร�องเร�ยน

ชมเชย
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         นอกจากบร�หารจัดการขอรองเร�ยนจากลูกคา บร�ษัทฯ ยังไดเตร�ยมว�ธีการบร�หารจัดการเพ�่อเปนแนว

ทางในการปองกันไมใหขอรองเร�ยนเดิมเกิดข�้นซ้ำ เพ�่อใหเกิดความพ�งพอใจและเปนประโยชนสูงสุดตอลูกคา 

โดยมีกำหนดระยะเวลาในการบร�หารจัดการขอรองเร�ยน ดังนี้

 • ภายใน 1 ชั่วโมง เมื่อไดรับขอรองเร�ยน ตองติดตอกลับขอรองเร�ยนเพ�่อสอบถามขอเท็จจร�ง และ

    แจงใหฝาย CCM รับทราบเพ�่อบันทึกขอมูล

 • ภายใน 24 ชั่วโมง (1 วัน) เมื่อไดรับขอรองเร�ยน ตองสรุปขอเท็จจร�ง และแนวทางการจัดการขอ

   รองเร�ยนเบื้องตน และแจงใหฝาย CCM รับทราบเพ�่อติดตามประสานงานและบันทึกขอมูล

 • ภายใน 72 ชั่วโมง (3 วัน) เมื่อไดรับขอรองเร�ยน ตองสรุปการแกไขขอรองเร�ยนเปนลายลักษณ

   อักษร (MOU) เพ�่อปดขอรองเร�ยนตามแบบฟอรมที่กำหนด 

 • ภายใน 24 ช่ัวโมง (1 วัน) เม่ือไดรับหลักฐานการปดขอรองเร�ยน ฝาย CCM ตองดำเนินการยืนยัน

   การปดขอรองเร�ยนกับลูกคา และบันทึกขอมูล

 • บร�หารขอรองเร�ยนตามระดับผลกระทบของลูกคา

 • นำขอรองเร�ยนมาจัดทำเปน Q&A เพ�่อสื่อสารในกรณีเกิดเหตุการณครั้งตอไป

กิจกรรมที่เกี่ยวข�องกับพนักงานและผู�บร�หารในองค�กร 

         บร�ษัทฯ ใหความสำคัญในดานของการพัฒนาความรูความสามารถผานการฝกอบรมทั้งในและนอก

องคกร แนวทางประกาศตางๆ ท่ีแสดงถึงความใสใจพนักงาน เชน การสงมอบกลองกำลังใจ ซ่ึงประกอบดวย

หนากากอนามัยและสเปรยแอลกฮอลใหกับพนักงานทุกคน จัดทำแนวทางการปฏิบัติของพนักงาน ในชวง

การแพรระบาดของ COVID-19 เพ�อ่การดูแลสุขภาพพนักงาน การทำประกันสุขภาพ COVID-19 เพ�อ่เพ�ม่

ความคุมครองใหกับพนักงานทุกคน เปนตน

กิจกรรมที่เกี่ยวข�องกับลูกค�า 

         บร�ษัทฯ ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาร�มทรัพย โดยมีการบร�หารความสัมพันธท่ีดีระหวางบร�ษัทฯ และ

ลูกคา ที่เร�ยกวา Customer Relationship Management: CRM เพ�่อเสร�มสรางความผูกพันกับองคกร

ตราสินคา ตลอดจนสินคาของบร�ษัทฯ อีกทั้งเปนการรักษาฐานลูกคาที่ดีไวกับองคกร ดังนี้

 1. บร�ษัทฯ แสดงถึงการคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกบานภายในโครงการชวง COVID-19 

กิจกรรมที่สงเสร�มการอยูรวมกันในสังคม และการใชเวลารวมกันในครอบครัว เชน กิจกรรม CRM 

หนากากอนามัยและสเปรยแอลกอฮอลล และสงมอบชุดหนากากอนามัยและสเปรยแอลกอฮอลลมาตรฐาน

ใหกับลูกบานของบร�ษัทฯ จำนวน 15 โครงการ
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 2. กิจกรรมทำบุญโครงการในวันข�น้ปใหมไทย เพ�อ่ใหลูกบานไดทำบุญข�น้ปใหมไทยภายในโครงการ

บร�ทาเนีย 6 โครงการ เพ�่อสงเสร�มการมีสวนรวมกันในสังคม และไดใชเวลารวมกันภายในครอบครัว

 3. กิจกรรม CRM Let Love Grow Terrarium Workshop กิจกรรมจัดสวนขวดใหกับลูกบาน

โครงการ บร�ทาเนีย เมกะทาวน บางนา และ บร�ทาเนีย บางนา สุวรรณภูมิ

 4. กิจกรรม CRM Season Of Love Umbrella Painting Workshop กิจกรรมเพนทรมใหกับ

ลูกบานโครงการแกรนด บร�ทาเนีย วงแหวน รามอินทรา

 5. กิจกรรม CRM Everlasting Beauty Dried Flower Terrarium Workshop กิจกรรมดอกไม

แหงในขวดโหลใหกับลูกบานโครงการบร�ทาเนีย สายไหม

 6. กิจกรรม CRM The Mask Of Happiness กิจกรรมออกแบบลวดลายหนากากอนามัยแบบผา

ใหกับลูกบานโครงการบร�ทาเนีย คูคต สเตช่ัน   
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 7. กิจกรรม CRM Painting For Love กิจกรรมเพนทถุงผาใหกับลูกบานโครงการบร�ทาเนีย 

บางนา กม.42 

 8. กิจกรรม CRM Lucky Stone กิจกรรมสรอยหินขอมือนำโชค จัดใหกับลูกบานโครงการ

บร�ทาเนีย วงแหวน จตุโชติ เปนกิจกรรมที่ใหลูกบานไดออกแบบขอมือหินนำโชค เสร�มสรางพลังบวกในการ

ใชชีว�ต และไดใชเวลารวมกันภายในครอบครัว

(3) ชุมชนและสังคม

          บร�ษัทฯ ดำเนินธุรกิจภายใตความถูกตองตามกฎหมาย กฎเกณฑ ขอกำหนดที่เกี่ยวของ ตลอดจน

หลักคุณธรรมและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี  พรอมทั้งดูแลสิทธิตามที่กฎหมายกำหนดของผูมีสวนได

เสียกลุมตางๆ (Stakeholders) และประสานประโยชนรวมกันอยางเหมาะสม โดยบร�ษัทฯ เชื่อมั่นวาการ

ดำเนินงานอยางถูกตอง โปรงใส ยุติธรรม เปนคุณสมบัติพ�้นฐานที่สำคัญที่สุดของการเปนบร�ษัทที่เติบโต

อยางยั่งยืน  และเพ�่อใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนบร�ษัทฯ จึงไดกำหนดแนวทางดำเนินการใน

เร�่องตางๆ ดังนี้

ภายนอกองค�กร

          บร�ษัทฯ ใหความสำคัญตอคูคา พันธมิตร ดานลิขสิทธ์ิทางปญญาและเจาหน้ีสถาบันการเง�น โดยดาน

พันธมิตรและคูคา มีการจัดซ้ือจัดจางท่ีเปนธรรม ชัดเจน โปรงใส โดยคัดเลือกผูรับเหมาดวยความเทาเทียม 

เปดโอกาสใหมีการแขงขัน อยางเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติหร�อเอนเอียงเพราะความแตกตางทางรางกาย จิตใจ

เช้ือชาติ ศาสนา เพศ อายุ การศึกษา รวมท้ัง ไมมีการเปดเผยขอมูลท่ีถือเปนความลับในทางธุรกิจ อาทิเชน

เง�อ่นไข ราคา ใหกับทางคูคาของบร�ษัทฯ ดานเจาหน้ีสถาบันการเง�นมีการใหความซ่ือสัตยในการชำระเง�นตรง

ตามเวลาที่ตกลงตามสัญญา ดานทรัพยสินทางปญญาหร�อลิขสิทธิ์ บร�ษัทฯ มีนโยบายใหใชโปรแกรม

คอมพ�วเตอรแบบถูกลิขสิทธ์ิเทาน้ัน และรูปภาพท่ีเผยแพรในส่ือตางๆ อาทิ อินเตอรเน็ต ปายโฆษณา โบวชัวร

เปนภาพท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกตองตามกฎหมาย หร�อไดรับการอนุญาตจากเจาของลิขสิทธ์ิแลวท้ังสิ�น

                     
การบร�หารจัดการคู�ค�า             

          การดำเนินธุรกิจของบร�ษัทฯ ตองอาศัยความรวมมือจากพันธมิตรและคูคาทางธุรกิจที่หลากหลาย 

บร�ษัทฯ จึงไดกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน ประเมินผลงาน และการคัดกรองคูคา เพ�อ่นำไปพัฒนาศักยภาพ

สินคาและบร�การท่ีมีคุณภาพมอบใหแกลูกคาไดอยางย่ังยืน โดยบร�ษัทฯ จะทำการติดตามและประเมินผลการ

ดำเนินงานของคูคาประจำป รวมท้ังกำหนดแนวทางปฏิบัติในการประเมินคูคาท้ังกอนและภายหลังการซ้ือขาย

ใหสามารถวัดผลและจัดเกรดคูคาในแตละหมวดหมูได โดยกำหนดใหฝายจัดซ้ือจัดจางเปนผูประเมินศักยภาพ

คูคากอนการซ้ือขายเพ�อ่คัดกรองคูคาท่ีมีผลการประเมินต่ำกวาเกณฑออกจาก Approved Vendor List
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มาตรฐานและเกณฑ�การประเมินคู�ค�า

          • คุณภาพของสินค�า ตรวจสอบคุณภาพ ตรงตามมาตรฐานที่อยูในเกณฑกำหนด

          • การจัดส�งสินค�าและการส�งมอบงาน ตรงตามกำหนดเวลา และสถานที่ตามแผนงาน

          • ความพ�งพอใจ ความรวดเร็วในการดำเนินงาน และการตอบสนองการแกไขปญหาอยางมีประสิทธิภาพ

ข�อร�องเร�ยนด�านสิ�งแวดล�อมจากการดำเนินธุรกิจ

          บร�ษัทฯ ดำเนินธุรกิจดวยความรับผิดชอบตอชุมชนและสังคม โดยใหความสำคัญกับการลดผลกระทบ

สิ�งแวดลอมและหลีกเลี่ยงการดำเนินงานที่อาจสรางผลกระทบเชิงลบตอคุณภาพชีว�ตของชุมชนรอบสถาน

ประกอบการ โดยเปดชองทางสื่อสารและหนวยงานที่รับเร�่องรองเร�ยนดานสังคมและสิ�งแวดลอม เพ�่อใหผู

ไดรับผลกระทบสามารถรองเร�ยนไดสะดวกท่ีสุด บร�ษัทฯ ไดจัดใหมีหนวยงานท่ีทำหนาท่ีตรวจสอบและจัดการ

ขอรองเร�ยน ตลอดจนส่ือสารผลการจัดการขอรองเร�ยนกลับไปยังผูรองเร�ยนหร�อผูท่ีเก่ียวของผานชองทาง

รองเร�ยน  

          • Call Center : 02 161 3000 

          • เว็บไซต www.britania.co.th 

          • FB : BritaniaPLC

การมีส�วนร�วมกับชุมชนและสังคม

          บร�ษัทฯ ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาร�มทรัพย โดยตระหนักถึงหนาท่ีรับผิดชอบท่ีมีตอสิ�งแวดลอม ชุมชน

สังคม และผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุมในการดำเนินงานและบร�หารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน

ของเสีย รวมไปถึงสภาพภูมิอากาศ สภาพแวดลอม และความหลากหลายทางชีวภาพ เพ�่อใหเกิดประโยชน

และประสิทธิภาพสูงสุด อยางเปนระบบและยั่งยืน 

เกรด A ไดคะแนนชวง 80-100 คะแนน

เกรด B ไดคะแนนชวง 70-79 คะแนน

เกรด C ไดคะแนนชวง 60-69 คะแนน

เกรด D ไดคะแนนชวง 50-59 คะแนน

เกรด F ไดคะแนนต่ำกวา 50 คะแนน

ผานการประเมิน ใหคงอยูใน AVL ตอไป

เกณฑ�การให�คะแนน ผลการตัดสิน

ผานการประเมิน ใหคงอยูใน AVL ตอไป

ผานการประเมิน ใหคงอยูใน AVL ตอไป

แจงผูขายทางอีเมลหร�อโทรศัพท เพ�่อใหทำการปรับปรุงแกไข

นำเสนอคณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง เพ�่อขอตัดออกจาก AVL

          1. การมอบสิ�งของชวยเหลือผูรับเหมาและคนงานกอสรางท่ีไดรับผลกระทบจากการปดแคมปคนงาน

ตามมาตรการปองกัน COVID-19

          2. ชวยเหลือเกษตรกรไทย โดยรับซื้อมะมวงจากเกษตรกรสวนมะมวงบางคลา จังหวัดฉะเชิงเทรา

          3. ประชาสัมพันธขาวสาร เก่ียวกับการปองกันและแนวทางดำเนินการของประชาชนท่ีอยูในพ�น้ท่ีเส่ียง

จากเหตุเพลิงไหมโรงงานสารเคมีรวมถึงขอความที่มีเนื้อหาที่ใหกำลังใจเจาหนาที่ที่ปฏิบัติหนาที่
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          4. แคมเปญสงเสร�มแนวคิดการใสใจในคุณภาพชีว�ตในสังคม จัดทำข�น้ เพ�อ่สงเสร�มแนวคิดการใสใจใน

คุณภาพชีว�ตในสังคมท่ีปรับเปล่ียนไปตามยุคสมัย สรางความรูความเขาใจการยอมรับ และตระหนักในความ

หลากหลายทางเช้ือชาติ เผาพันธุ สังคมวัฒนธรรม กลุมอาชีพ ชวงวัย เพศสภาพ สถานภาพ และปจจัยอ่ืนๆ 

โดยไมมุงเนนเร�อ่งการนำเสนอขาย เพ�อ่สงเสร�ภาพลักษณอันดีขององคกร

          5. แคมเปญที่แสดงความเคารพและรักษาไวซึ่ง 3 สถาบันหลัก ไดแก ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตร�ย 

จัดทำข�้น เพ�่อแสดงใหเห็นถึงการที่บร�ษัทฯ ยึดมั่นในอุดมการณตอการแสดงความเคารพและรักษาไวซึ่ง 3 

สถาบันหลัก ไดแก ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตร�ย รวมถึงดูแล ปกปอง ประเพณีและวัฒนธรรมไทยอันดีงาม

ตามว�ถีชีว�ตและหนาที่ของคนไทย

          6. บร�ษัทฯ รวมมือกับบร�ษัท สยามไดกิ�นเซลส จำกัด รวมสงมอบเทคโนโลยีอากาศบร�สุทธิ์ เพ�่อ

สุขภาพท่ีดีใหกับลูกคา ดวยการติดต้ังเคร�อ่งปรับอากาศท่ีมีระบบฟอกอากาศ กรองฝุน PM2.5 และยับย้ัง

เชื้อไวรัส
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04
การว�เคราะหและคำอธิบายของฝายจัดการ

4.1.1 ภาพรวมการดำเนินธุรกิจ

         บร�ษัท บร�ทาเนีย จำกัด (มหาชน) (“บร�ษัทฯ”) (เดิมช่ือวา บร�ษัท ออร�จิ�น เฮาส จำกัด) กอต้ังข�น้โดย ORI

ซึ่ง ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ORI มีสัดสวนการถือหุนในบร�ษัทฯ คิดเปนรอยละ 99.99 โดยบร�ษัทฯ ถือ

เปนบร�ษัทแกนนำหลัก (Flagship Company) ของกลุม ORI ในการดำเนินธุรกิจเพ�่อประกอบธุรกิจพัฒนา

อสังหาร�มทรัพยประเภทที่อยูอาศัยแนวราบในประเทศไทย

         บร�ษัทฯ กอตั้งเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 ดวยทุนจดทะเบียนเร�่มตน 1.00 ลานบาท โดย ณ วันที่

31 ธันวาคม 2564 บร�ษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 428.57 ลานบาท เพ�่อประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาร�มทรัพย

ประเภทที่อยูอาศัยแนวราบในประเทศไทย โดยปจจ�บันมีการพัฒนาโครงการที่อยูอาศัยบานแนวราบใน

กรุงเทพฯ และปร�มณฑล รวมท้ังทำเลท่ีมีการขยายตัวของนิคมอุตสาหกรรมตางๆ ท่ัวประเทศ เชน พ�น้ท่ีโซน

ภาคตะวันออก ภายใต 4 แบรนดหลัก ซึ่งแบงตามกลุมลูกคาเปาหมายและรูปแบบของโครงการ ไดแก 

1) แบรนด “เบลกราเว�ย” พัฒนาโครงการท่ีอยูอาศัยประเภทบานเด่ียว ระดับราคาอยูท่ี 20.00 – 50.00 ลานบาท

2) แบรนด “แกรนด บร�ทาเนีย” พัฒนาโครงการที่อยูอาศัยประเภทบานเดี่ยว และบานแฝด ระดับราคาอยูที่ 

8.00 – 20.00 ลานบาท 3) แบรนด “บร�ทาเนีย” พัฒนาโครงการที่อยูอาศัยประเภทบานเดี่ยว บานแฝด และ

ทาวนโฮม ระดับราคาอยูท่ี 4.00 – 8.00 ลานบาท และ 4) แบรนด “ไบรตัน” พัฒนาโครงการท่ีอยูอาศัยประเภท

บานเด่ียว บานแฝด และทาวนโฮม ระดับราคาอยูท่ี 2.50 – 4.00 ลานบาท ซ่ึงไดรับผลตอบรับท่ีดีจากผูบร�โภค 

เนื่องจากบร�ษัทฯ มีความโดดเดนดานการออกแบบบาน พ�้นที่ใชสอยภายในบาน รูปแบบโครงการ และ

สิ�งอำนวยความสะดวกภายในโครงการ ใหสามารถตอบสนองความตองการของผูบร�โภคยุคใหมอยางแทจร�ง

 

4.1 ว�เคราะหการดำเนินงานและฐานะการเง�น
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         บร�ษัทฯ เร�่มพัฒนาอสังหาร�มทรัพยแนบราบโครงการแรก ไดแก โครงการบร�ทาเนีย ศร�นคร�นทร

ซ่ึงเปดขายในเดือนพฤศจิกายนป 2560 ภายใตการเปดตัวของแบรนดบร�ทาเนีย (Britania) โดยเปนโครงการ

ประเภทบานเด่ียว และบานแฝด จำนวน 149 ยูนิต ต้ังอยูบร�เวณถนน หนามแดง-บางพลี จังหวัดสมุทรปรากร 

ทำใหบร�ษัทฯ เร�่มรับรูรายไดจากการขายอสังหาร�มทรัพยตั้งแตชวงปลายป 2560 เปนตนมา ภายหลัง

จากที่โครงการดังกลาวประสบความสำเร็จและไดรับการตอบรับจากลูกคาเปนอยางดี โดยสามารถปด

การขายภายในระยะเวลาเพ�ยง 1 ป 10 เดือน ในป 2561 บร�ษัทฯ จึงไดเปดตัวโครงการบร�ทาเนีย บางนา

กม.12 และโครงการบร�ทาเนีย เมกะทาวน บางนา จำนวนรวมท้ังหมด 654 ยูนิต ซ่ึงยังคงต้ังอยูในเขตปร�มณฑล

จังหวัดสมุทรปราการ โดยขยายประเภทโครงการใหครอบคลุมความตองการลูกคามากข�้น ไดแก บานเดี่ยว

บานแฝด และทาวนโฮม ตอมาในป 2562 บร�ษัทฯ ไดมีการเปดโครงการภายใตแบรนดบร�ทาเนีย อยางตอเน่ือง

จำนวน 4 โครงการ จำนวนยูนิตรวมทั้งหมด 1,403 ยูนิต มูลคาโครงการ รวมจำนวน 6,000 ลานบาท

โดยมุงเนนเปดโครงการในบร�เวณเขตปร�มณฑล เชน จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดปทุมธานี เปนตน

นอกจากนี้ บร�ษัทฯ ยังใหความสำคัญกับพ�้นที่เขตนิคมอุตสาหกรรม โดยเฉพาะพ�้นที่ในโครงการพัฒนา

ระเบียงเศรษฐกิจพ�เศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) เนื่องจากเปนแหลงงาน

คุณภาพสูงจากโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งเนนการผลิตเพ�่อการสงออกอันเปนปจจัยพ�้นฐานของประเทศ

สงผลใหพ�้นที่ดังกลาวมีแนวโนมความตองการที่อยูอาศัยเพ�่มสูงข� ้น เชน นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว เปนตน

         เม่ือวันท่ี 17 พฤษภาคม 2562 บร�ษัทฯ เปล่ียนช่ือจากบร�ษัท ออร�จิ�น เฮาส จำกัดเปน บร�ษัท บร�ทาเนีย จำกัด

เพ�่อตอกย้ำและสรางการรับรูในแบรนดบร�ทาเนีย อีกทั้งมีการปรับโครงสรางของบร�ษัทฯ โดยบร�ษัทฯ ไดซื้อ

เง�นลงทุนในหุนสามัญของบร�ษัทยอยของบร�ษัท ออร�จิ�น พร็อพเพอรตี้ จำกัด (มหาชน) จำนวน 2 บร�ษัท

ไดแก บร�ษัท ดิสทร�คท แกรนด เร�ยลเอสเตท จำกัด เพ�่อพัฒนาโครงการบร�ทาเนีย บางนา สุวรรณภูมิ และ

บร�ษัท สเตเบิ�ล โฮม พร็อพเพอรตี้ จำกัด เพ�่อพัฒนาโครงการไบรตั้น บางนา กม. 26 ประกอบกับบร�ษัทฯ

ไดซื้อเง�นลงทุนในหุนสามัญของบร�ษัท เบลกราเว�ย บางนา (เดิมชื่อ บร�ษัท พารค ว�ลลา ออนนุช จำกัด) จาก

บร�ษัท พารค ลักชัวร�่ จำกัด ซึ่งเปนบร�ษัทที่เกี่ยวของกัน เพ�่อพัฒนาโครงการเบลกราเว�ย เอกซคลูซีฟ

พ�ลว�ลลา บางนา-พระราม 9 

         ในป 2563 – 2564 บร�ษัทฯ ไดมีการปดโครงการบร�ทาเนีย บางนา กม. 12 โดยใชระยะเวลาเพ�ยง 1 ป

11 เดือน อีกท้ังบร�ษัทฯ ไดขยายโครงการอยางตอเน่ือง รวมถึงขยายฐานลูกคาครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย

(Segmentation) ซ่ึงมีความตองการท่ีอยูอาศัยท่ีตางกัน เชน กลุมลูกคาวัยเร�ม่ทำงาน (First Jobber) กลุม

ลูกคาท่ีตองการเปล่ียนจากการเชาท่ีพักอาศัยเปนซ้ือท่ีพักอาศัย กลุมผูประกอบอาชีพอิสระ ผูบร�หารระดับสูง

และเจาของกิจการขนาดใหญ เปนตน ภายใต 3 แบรนดใหม ไดแก 1) ไบรตัน (Brighton) 2) แกรนด บร�ทาเนีย

(Grand Britania) และ 3) เบลกราเว�ย (Belgravia) โดยมุงเนนการขยายโครงการในจังหวัดกรุงเทพฯ และ

เขตปร�มณฑล ไดแก 1) โครงการแกรนด บร�ทาเนีย วงแหวน รามอินทรา 2) โครงการเบลกราเว�ย เอ็กซคลูซีฟ

พ�ลว�ลลา บางนา-พระราม 9 และ 3) โครงการไบรตัน คูคต สเตชั่น เปนตน 

         ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 บร�ษัทฯ มีจำนวนโครงการท้ังหมด 21 โครงการ แบงเปน 1) โครงการท่ีปด

โครงการแลว จำนวน 2 โครงการ รวมมูลคา 1,941.85 ลานบาท 2) โครงการท่ีอยูระหวางการขายและโอน

กรรมสิทธิ์ จำนวน 19 โครงการ รวมมูลคา 21,980.00 ลานบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) โครงการที่ป�ดโครงการแล�ว

2) โครงการที่อยู�ระหว�างการขายและโอนกรรมสิทธิ์ 

 

ลำดับ
โครงการที่

ป�ดโครงการแล�ว ประเภทโครงการ
มูลค�า

โครงการ
(ล�านบาท)

จำนวน
ยูนิตขาย
ทั้งหมด

เดือน/ ป�ที่
เป�ดขาย

เดือน/ ป�ที่
เร��มโอน

กรรมสิทธิ์

เดือน/ ป�ที่
ป�ด

โครงการ

ราคาขาย
เฉลี่ยต�อ

จำนวนยูนิต

1. บร�ทาเนีย ศร�นคร�นทร 1/ บานเดี่ยว และบานแฝด

2. บร�ทาเนีย บางนา กม.12 1/

รวมทั้งสิ�น 1,941.85 331

บานเดี่ยว

866.52

1,075.33 7/

149

182

5.82

5.91

พ.ย. 2560

ธ.ค. 2561

ธ.ค. 2560

มี.ค. 2562

ก.ย. 2562

พ.ย. 2563

ลำดับ
โครงการที่

ป�ดโครงการแล�ว ประเภทโครงการ
มูลค�า

โครงการ
(ล�านบาท)

จำนวน
ยูนิตขาย
ทั้งหมด

เดือน/ ป�ที่
เป�ดขาย

เดือน/ ป�ที่
เร��มโอน

กรรมสิทธิ์

ราคาขาย
เฉลี่ยต�อ

จำนวนยูนิต

1. บร�ทาเนีย เมกะทาวน
บางนา 1/

บร�ทาเนีย วงแหวน
หทัยราษฏร 1/

บานเดี่ยว และบานแฝด

2. บานเดี่ยว และบานแฝด

1,900.00

1,050.00

472

288

4.03

3.65

ธ.ค. 2561

มี.ค. 2562

มี.ค. 2562

มิ.ย. 2562

3. บร�ทาเนีย บางนา 
สุวรรณภูมิ 2/

แกรนด บร�ทาเนีย วงแหวน
รามอินทรา 6/

บานเดี่ยว และบานแฝด

4. บร�ทาเนีย คูคต สเตชั่น 1/ บานเดี่ยว และบานแฝด

2,700.00

880.00

485

138

5.57

6.38

ต.ค. 2562

ต.ค. 2562

ธ.ค. 2562

ม.ค. 2563

5. บร�ทาเนีย บางนา กม. 42 1/

6. บานเดี่ยว

1,500.00

1,900.00

492

278

3.05

6.83

พ.ย. 2562

มี.ค. 2563

ธ.ค. 2562

มี.ค. 2563

7. บร�ทาเนีย สายไหม 1/ บานเดี่ยว บานแฝด
และทาวนโฮม

บานเดี่ยว บานแฝด
และทาวนโฮม

8. ไบรตัน คูคต สเตชั่น 1/ ทาวนโฮม และบานแฝด

1,400.00

750.00

297

224

4.71

3.35

มี.ค. 2563

ก.ย. 2563

มี.ค. 2563

ธ.ค. 2563

9. ไบรตัน บางนา กม. 26 3/ ทาวนโฮม 350.00 99 3.54 ก.ย. 2563 มี.ค. 2564
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หมายเหตุ: 1/ โครงการที่พัฒนา โดย บร�ษัท บร�ทาเนีย จำกัด (มหาชน)
                       2/ โครงการที่พัฒนา โดย บร�ษัท ดิสทร�คท� แกรนด� เร�ยลเอสเตท จำกัด 
                      3/ โครงการที่พัฒนา โดย บร�ษัท สเตเบิ�ล โฮม พร็อพเพอร�ตี้ จำกัด 
                       4/ โครงการท่ีพัฒนา โดย บร�ษัท เบลกราเว�ย บางนา จำกัด
                       5/ โครงการท่ีพัฒนา โดย บร�ษัท เบลกราเว�ย ราชพฤกษ� จำกัด 
                       6/ โครงการท่ีพัฒนา โดย บร�ษัท บร�ทาเนีย วงแหวน รามอินทรา จำกัด
                       7/ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเง�นฉบับที่ 15 (TFRS15) เร�่อง รายได�จากสัญญาที่ทำกับลูกค�า มีผลบังคับใช�ตั้งแต�วันที่ 1 มกราคม 2562 ทำให�มูลค�าโครงการ
                            แสดงมูลค�าตามรายได�จากการขายอสังหาร�มทรัพย�ท่ีได�รับหักด�วยส�วนลดและค�าใช�จ�ายท่ีบร�ษัทฯ จ�ายแทนให�แก�ลูกค�า (Net Sale)
                       8/ โครงการแกรนด� บร�ทาเนีย บางนา กม. 12 และโครงการแกรนด� บร�ทาเนีย ราชพฤกษ� พระราม 5 เป�ดขายรอบพ�เศษในไตรมาส 1 ป� 2564 โดยเสนอขายแก�ลูกค�าที่ให�
                            ความสนใจในโครงการ และได�ลงทะเบียนจองล�วงหน�า (VVIP)

ลำดับ
โครงการที่

ป�ดโครงการแล�ว ประเภทโครงการ
มูลค�า

โครงการ
(ล�านบาท)

จำนวน
ยูนิตขาย
ทั้งหมด

เดือน/ ป�ที่
เป�ดขาย

เดือน/ ป�ที่
เร��มโอน

กรรมสิทธิ์

ราคาขาย
เฉลี่ยต�อ

จำนวนยูนิต

10. เบลกราเว�ย เอ็กซคลูซีฟ
พ�ลว�ลลา บางนา พระราม 9 4/

ไบรตัน อมตะ-ศุขประยูร 1/

บานเดี่ยว

11. ทาวนโฮม

1,800.00

650.00

65

223

27.69

2.91

ธ.ค. 2563

ก.พ. 2564

มี.ค. 2564

มี.ค. 2564

12. แกรนด บร�ทาเนีย บางนา
กม. 12 1/ 8/

แกรนด บร�ทาเนีย ราชพฤกษ 
พระราม 5 5/ 8/

แกรนด บร�ทาเนีย บางนา-
สุวรรณภูมิ 1/

แกรนด บร�ทาเนีย นนทบุร�
สเตช่ัน 1/

แกรนด บร�ทาเนีย พระราม 9
– กรุงเทพกร�ฑา  1/

บร�ทาเนีย ติวานนท – 
ราชพฤกษ  1/

บร�ทาเนีย แพรกษา สเตช่ัน 1/

บานเดี่ยว

13. บานเดี่ยว และบานแฝด

บานเดี่ยว และบานแฝด

700.00

2,100.00

67

246

10.45

8.54

VVIP 8/

มี.ค. 2564

VVIP 8/

มี.ค. 2564

ไตรมาส
4/2564

ไตรมาส
4/2564

ไตรมาส
4/2564

ไตรมาส
1/2565

ไตรมาส
4/2564

ไตรมาส
4/2564

ไตรมาส
4/2564

ไตรมาส
4/2565

ไตรมาส
4/2564

ไตรมาส
1/2565

ไตรมาส
4/2564

ไตรมาส
1/2565

มี.ค. 2564

มี.ค. 2564

14.

15. บานแฝด และทาวนโฮม

700.00

850.00

122

197

5.74

4.31

16. บานเดี่ยว และบานแฝด

17. บานเดี่ยว และบานแฝด

700.00

550.00

107

64

6.54

8.59

18.

19.

บานเดี่ยว 850.00 96 8.85

ไบรตัน บางประกง 1/ ทาวนโฮม 650.00 211 3.08

รวมทั้งสิ�น 21,980.00 4,169

2) โครงการที่อยู�ระหว�างการขายและโอนกรรมสิทธิ์ 

 

         บร�ษัทฯ มีรายไดรวมในป 2561 – 2564 จำนวน 515.47 ลานบาท 1,561.01 ลานบาท  2,342.09

ลานบาท และ 3,815.81 ลานบาท ตามลำดับ เติบโตอยางตอเน่ืองในแตละปตามแผนการขยายโครงการของ

บร�ษัทฯ โดยคิดเปนอัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมตอป (Compound Annual Growth Rate: CAGR) ในป 

2561 – 2564 อยูท่ีรอยละ 95.07 สาเหตุหลักจากแนวโนมความตองการท่ีอยูอาศัยประเภทบานจัดสรรเติบโต

อยางตอเนื่อง จากการขยายตัวของเมืองตามการขยายตัวของระบบสาธารณูปโภค เชน ถนน ทางดวน 

รถไฟฟา รวมทั้งการลงทุนของภาครัฐและเอกชนที่กระจายไปตามชุมชนชานเมืองและจ�ดเชื่อมตอระหวาง

กรุงเทพฯ กับเขตเศรษฐกิจสำคัญของภาคตางๆ ในประเทศ ประกอบกับราคาคอนโดมิเนียมที่ปรับตัวสูงข�้น 

รวมทั้งสถานการณการแพรระบาดของไวรัส COVID-19 ทำใหผูบร�โภคมีความตองการที่อยูอาศัย

แนวราบมากข�น้ เน่ืองจากผูบร�โภคตองการท่ีอยูอาศัยท่ีมีความเปนสวนตัวและมีความเปนสัดเปนสวนในการ

อยูอาศัย โดยเห็นไดจากสวนแบงของยอดขายท่ีอยูอาศัยประเภทแนวราบในตลาดท่ีเพ�ม่สูงข�น้ในรอบ 16 ป 

อยูท่ีรอยละ 60.01  ของยอดขายท่ีอยูอาศัยท้ังหมด สงผลใหโครงการท่ีอยูอาศัยแนวราบของบร�ษัทฯ ไดรับ

การตอบรับที่ดีและเติบโตข�้นในสถานการณปจจ�บัน

         บร�ษัทฯ มีกำไรขั้นตนในป 2561 – 2563  จำนวน 163.70 ลานบาท 488.46 ลานบาท และ 738.65

ลานบาท ตามลำดับ หร�อคิดเปนอัตรากำไรข้ันตนรอยละ 31.91 รอยละ 31.38 และรอยละ 31.62 ตามลำดับ

การเพ�่มข�้นของกำไรขั้นตนสอดคลองกับรายไดจากการขายอสังหาร�มทรัพยที่เพ�่มข�้นในแตละป ในขณะที่

อัตรากำไรขั้นตนของบร�ษัทฯ ในป 2562 อยูที่รอยละ 31.38 ลดลงเล็กนอยจากป 2561 เนื่องจากในบาง

โครงการ มีอัตรากำไรขั้นตนที่ต่ำวาคาเฉลี่ยเล็กนอย จากที่มีการปรับราคาขายเพ�่อใหราคาอยูในระดับที่

สามารถแขงขันกับบร�ษัทคูแขงได ในป 2563 อัตรากำไรขั้นตนของบร�ษัทฯ อยูที่รอยละ 31.62 เพ�่มสูงข�้น

จากป 2562 เนื่องจากบร�ษัทฯ สามารถจัดหาที่ดินในราคาที่เหมาะสม รวมถึงการออกแบบโครงการโดยใช

พ�น้ท่ีใหเกิดประโยชนสูงสุด ทำใหไดรับกระแสตอบรับท่ีดีจากลูกคา สงผลใหบร�ษัทฯ สามารถขายโครงการ

ภายใตแบรนดหลักของบร�ษัทฯ คือแบรนดบร�ทาเนีย บางโครงการในอัตรากำไรขั้นตนที่สูง 

         สำหรับป 2563 และ ป 2564 บร�ษัทฯ มีกำไรข้ันตนจำนวน 738.65 ลานบาท และ 1,199.33 ลานบาท 

หร�อคิดเปนอัตรากำไรขั้นตนรอยละ 31.62 และรอยละ 31.50 ตามลำดับ เนื่องจากบางโครงการ มีอัตรา

กำไรขั้นตนที่ต่ำกวาคาเฉลี่ย จากที่มีการปรับราคาขายเพ�่อใหราคาอยูในระดับที่สามารถแขงขันกับบร�ษัท

คูแขงได และมีการใหโปรโมช่ันมากข�น้ เพ�อ่กระตุนยอดขายในชวงเศรษฐกิจชะลอตัวจากผลกระทบของการ

แพรระบาดของ COVID-19 

         บร�ษัทฯ มีกำไรสุทธิ ในป 2561 – 2563 จำนวน 71.65 ลานบาท 207.14 ลานบาท และ 348.72 ลานบาท 

หร�อคิดเปนอัตรากำไรสุทธิรอยละ 13.90 รอยละ 13.27 และรอยละ 14.89 จากรายไดรวม ตามลำดับ โดย

กำไรสุทธิที่เพ�่มข�้นสอดคลองกับรายไดจากการขายอสังหาร�มทรัพยและกำไรขั้นตนที่เพ�่มข�้น ตามจำนวน

โครงการที่พัฒนาแลวเสร็จและทยอยโอนกรรมสิทธิ์ใหแกลูกคาที่เพ�่มมากข�้น ตามแผนขยายโครงการ 

อยางไรก็ดี ในป 2562 อัตรากำไรสุทธิอยูท่ีรอยละ 13.27 ลดลงจากป 2561 เน่ืองจากคาใชจายในการขาย

เพ�ม่สูงข�น้จากการท่ีบร�ษัทฯ มุงเนนในการทำโฆษณาและประชาสัมพันธเพ�อ่สรางการรับรูของแบรนดบร�ทาเนีย

(Brand Awareness) ใหกับผูบร�โภคมากข�้น โดยเนนจัดกิจกรรมการตลาดเพ�่อสงเสร�มการขายโครงการ 

ในขณะท่ีในป 2563 อัตรากำไรสุทธิอยูท่ีรอยละ 14.89 เพ�ม่ข�น้จากป 2562 โดยมีสาเหตุหลักจากอัตรากำไร

ข้ันตนเพ�ม่สูงข�น้ ประกอบกับคาใชจายการขายลดลง เน่ืองดวยบร�ษัทฯ มีการปรับแผนการขายและการตลาด

โดยลดการใชบุคลากรภายนอกในการจัดกิจกรรมการตลาดและใชศักยภาพของบุคลากรภายในการจัด

กิจกรรมดังกลาวมากข�น้ อีกท้ังใชแผนการตลาดผานชองทางออนไลน ในการส่ือสารกับกลุมลูกคาเปาหมาย 
1
ที่มา: บร�ษัท เอเจนซี่ ฟอร� เร�ยลเอสเตท แอฟแฟร�ส จำกัด
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         สำหรับป 2563 และป 2564 บร�ษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 348.72 ลานบาท และ 602.10 ลานบาท หร�อ

คิดเปนอัตรากำไรสุทธิรอยละ 14.89 และรอยละ 15.78 จากรายไดรวม ตามลำดับ โดยกำไรสุทธิที่เพ�่มข�้น

สอดคลองกับรายไดจากการขายอสังหาร�มทรัพยที่เพ�่มข�้นตามแผนขยายโครงการเนื่องดวยการขยาย

โครงการอยางตอเนื่องของบร�ษัทฯ และในป 2564 บร�ษัทฯ สามารถทำรายไดจากการขายอสังหาร�มทรัพย

และกำไรสุทธิรายไตรมาสที่สูงที่สุดตั้งแตบร�ษัทฯ เร�่มกอตั้งในป 2559 อีกทั้ง อัตรากำไรสุทธิของบร�ษัทฯ

ปรับเพ�่มข�้น โดยมีสาเหตุหลักจากบร�ษัทฯ ไดใหความสำคัญกับการบร�หารคาใชจายควบคู ไปกับการ

ดำเนินงานของบร�ษัทฯ แมวาบร�ษัทฯ จะมีจำนวนโครงการที่เปดขายเพ�่มข�้นตามแผนการขยายธุรกิจ

อยางไรก็ดี บร�ษัทฯ สามารถบร�หารคาใชจายในการขายและการบร�หารในภาพรวมไดมีประสิทธิภาพมากข�น้

เม่ือเทียบกับงวดเดียวกันของปกอนหนา โดยการปรับรูปแบบการดำเนินงานในชวงสถานการณการแพรระบาด

ของไวรัส COVID-19 ซ่ึงใชกลยุทธการตลาดเชิงรุกผานชองทางแพลทฟอรมออนไลนในการสงเสร�มการขาย

มากข�้น โดยกลยุทธดังกลาวมีตนทุนที่ต่ำกวาการตลาดรูปแบบอื่น อีกทั้ง สามารถสื่อสารกับกลุมลูกคา

เปาหมายไดรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูง ทำใหบร�ษัทฯ สามารถลดสัดสวนคาใชจายทางดานการขายเมื่อ

เทียบกับรายไดจากการขายอสังหาร�มทรัพย โดยในป 2564 อยูที่รอยละ 9.43 ลดลงจากงวดเดียวกันของ

ปกอนหนา ซ่ึงอยูท่ีรอยละ 10.37 ทำใหบร�ษัทฯ มีคาใชจายในการขายและบร�หารตอรายไดรวมสำหรับป 2564

อยูที่รอยละ 11.66 ลดลงจากงวดเดียวกันของป 2563 ซึ่งอยูที่รอยละ 12.86 

การว�เคราะหผลการดำเนินงาน
4.1.2 การว�เคราะหผลการดำเนินงานสำหรับป 2563 และ 2564
         • รายได�
         
โครงสรางรายไดของบร�ษัทฯ สำหรับป 2561 – 2564 แบงตามประเภทของรายได สามารถสรุปไดดังนี้

รายไดจากการขาย
อสังหาร�มทรัพย 1/

รายไดดอกเบี้ย 2/  

รายไดอื่น 2/ 3/  

รวมรายได�

512.94

0.05

2.47

515.47

99.51

0.01

0.48

100.00

1,556.80

0.26

0.48

1,561.01

99.73

0.02

0.25

100.00

2,336.28

0.13

5.68

2,342.09

99.75

0.01

0.24

100.00

3,807.77

0.33

7.71

3,815.81

99.79

0.01

0.20

100.00

รายการ
(หนวย: ลานบาท) 

งบการเง�น
เฉพาะกิจการ งบการเง�นรวม

ป 2561

มูลคา รอยละ

ป 2562

มูลคา รอยละ

ป 2563

มูลคา รอยละ

ป 2564

มูลคา รอยละ

หมายเหตุ: 1/ รายได�จากการขายอสังหาร�มทรัพย�แสดงตาม มูลค�าท่ีได�รับหักด�วยส�วนลดและค�าใช�จ�ายท่ีบร�ษัทฯ จ�ายแทนให�แก�ลูกค�า และสิ�งตอบแทนท่ีจะจ�ายให�กับลูกค�า ตามมาตรฐาน
                     การรายงานทางการเง�นฉบับที่ 15 (TFRS15)
                       2/ ในป� 2561 ได�ปรับปรุงรายการรายได�อ่ืนและรายได�ดอกเบ้ียในตารางโครงสร�างรายได�ของบร�ษัทฯ เพ�อ่ให�สามารถเปร�ยบเทียบกับข�อมูลในป� 2562 - ป� 2563 โดยในป�
                            2561 รายได�ดอกเบี้ย เท�ากับ 0.05 ล�านบาท และรายได�อื่น เท�ากับ 2.47 ล�านบาท
                       3/ รายได�อ่ืน ประกอบด�วย รายได�จากการยกเลิกสัญญา เป�นหลัก 

          ในภาพรวมชวงป 2561 – 2564 รายไดรวมของบร�ษัทฯ เติบโตอยางตอเนื่องในแตละป โดยคิดเปน

อัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมตอป (Compound Annual Growth Rate: CAGR) ในป 2561 – 2564 อยูที่

รอยละ 95.07 ตอป โดยรายไดหลักของบร�ษัทฯ มาจาก 1) รายไดจากการขายอสังหาร�มทรัพย คิดเปน

สัดสวนของรายไดท้ังหมดเฉล่ียรอยละ 99.75 ซ่ึงเปนรายไดจากการขายโครงการอสังหาร�มทรัพย 2) รายได

ดอกเบ้ีย คิดเปนสัดสวนของรายไดท้ังหมดเฉล่ียรอยละ 0.01 โดยหลักเปนรายไดจากดอกเบ้ียเง�นฝากธนาคาร 

และ 3) รายไดอื่น คิดเปนสัดสวนของรายไดทั้งหมดเฉลี่ยรอยละ 0.24 โดยหลักเปนรายไดจากการยกเลิก

สัญญา ทั้งนี้รายละเอียดของรายไดแตละประเภทสามารถสรุปไดดังนี้ 
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รายได�จากการขายอสังหาร�มทรัพย�

รายได�จากการขายอสังหาร�มทรัพย�แบ�งตามแบรนด�ของบร�ษัทฯ

         บร�ษัทฯ รับรูรายไดจากการขายอสังหาร�มทรัพยเปนรายไดในงบการเง�น เม่ือมีการโอนกรรมสิทธ์ิ หร�อ

มีการโอนอำนาจในการการควบคุมอสังหาร�มทรัพยดังกลาวใหกับลูกคา บร�ษัทฯ มีรายไดจากการขาย

อสังหาร�มทรัพยในป 2561 – 2564 จำนวน 512.94 ลานบาท 1,556.80 ลานบาท 2,336.28 ลานบาท และ 

3,807.77 ลานบาท ตามลำดับ โดยมีอัตราการเติบโตเฉล่ียสะสมตอป (CAGR) ในป 2561 - 2564 อยูท่ีรอยละ

95.07 ตอป และป 2564 จำนวน 3,807.77 ลานบาท เพ�่มข� ้นจากงวดเดียวกันในปกอนหนา จำนวน 

1,471.49 ลานบาท หร�อคิดเปนรอยละ 62.98  

         สำหรับป 2561 – 2562 รายไดจากการอสังหาร�มทรัพยของบร�ษัทฯ มาจากการขายโครงการ

อสังหาร�มทรัพยแนวราบภายใตแบรนดบร�ทาเนียทั้งหมด ซึ่งเปดตัวดวยระดับราคา 4.00 – 8.00 ลานบาท

โดยมีกลุมลูกคาเปาหมายเปนครอบครัวขนาดเล็ก 

         ในป 2563 บร�ษัทฯ ไดพัฒนาแบรนดที่ครอบคลุมกับกลุมลูกคากลุมอื่นที่มีความตองการบานเดี่ยว

บานแฝด และทาวนโฮม โดยการเปดตัวแบรนดใหม 3 แบรนด ในป 2563 ไดแก 1) แบรนดไบรตัน ดวยระดับ

ราคาที่ 2.50 – 4.00 ลานบาท โดยมีกลุมลูกคาเปาหมายเปนกลุมพนักงานบร�ษัท หร�อกลุมคนรุนใหม 

2) แบรนดแกรนด บร�ทาเนีย ดวยระดับราคาที่ 8.00 – 20.00 ลานบาท ซึ่งเปนแบรนดระดับพร�เมี่ยม โดยมี

กลุมลูกคาเปาหมายเปนกลุมครอบครัวขนาดกลาง และ 3) แบรนดเบลกราเว�ย ดวยระดับราคาที่ 20.00 – 

50.00 ลานบาท ซึ่งเปนแบรนดระดับลักซัวร�่ (Luxury) โดยมีกลุมลูกคาเปาหมายเปนผูบร�หารหร�อเจาของ

ธุรกิจขนาดใหญ โดยบร�ษัทฯ ไดทยอยรับรูรายไดจากโครงการภายใตแบรนดดังกลาวมากข�น้ในชวงป 2563 

– 2564 อยางไรก็ตาม รายไดจากการขายอสังหาร�มทรัพยหลักของบร�ษัทฯ ยังคงมาจากแบรนดบร�ทาเนีย

         สำหรับป 2561 บร�ษัทฯ มีรายไดจากการขายอสังหาร�มทรัพยจำนวน 512.94 ลานบาท หร�อคิดเปน

รอยละ 99.51 ของรายไดรวม โดยรายไดจากการขายอสังหาร�มทรัพยในป 2561 ทั้งหมดมาจากการโอน

กรรมสิทธิ์ในโครงการ บร�ทาเนีย ศร�นคร�นทร ซึ่งเปดขายตอเนื่องมาจากปลายป 2560 

แบรนด Brighton

แบรนด Britania 

แบรนด Grand Britania 

แบรนด Belgravia 

-
512.94

-
-

512.94

-
100.00

-
-

100.00

-
1,556.80

-
-

1,556.80

-
100.00

-
-

100.00

2.81

2,203.85

129.62

-

2,336.28

0.12
94.33

5.55
-

100.00

  497.93 

2,019.55 

1,073.14 

  217.15 

3,807.77 

13.08

53.04
28.18

5.70

100.00

รายไดจากอสังหาร�มทรัพย
(หนวย : ลานบาท) 

งบการเง�น
เฉพาะกิจการ งบการเง�นรวม

ป 2561

มูลคา รอยละ

ป 2562

มูลคา รอยละ

ป 2563

มูลคา รอยละ

ป 2564

มูลคา รอยละ

รวมรายได�จากการขาย
อสังหาร�มทรัพย� 

รายได�จากการขายอสังหาร�มทรัพย�แบ�งตามแบรนด�ของบร�ษัทฯ

1. บร�ทาเนีย ศร�นคร�นทร

2. บร�ทาเนีย บางนา กม. 12

3. บร�ทาเนีย เมกะทาวน
    บางนา

4. บร�ทาเนีย วงแหวน
    หทัยราษฏร

5. บร�ทาเนีย บางนา
    สุวรรณภูมิ

6. บร�ทาเนีย คูคต สเตชั่น

7. บร�ทาเนีย บางนา กม. 42

8. แกรนด บร�ทาเนีย 
    วงแหวน รามอินทรา

9. บร�ทาเนีย สายไหม

10. ไบรตัน คูคต สเตชั่น

11. ไบรตัน บางนา กม. 26

12. เบลกราเว�ย เอ็กซคลูซีฟ 
       พ�ลว�ลลา บางนา-
       พระราม 9

13. ไบรตัน อมตะ-ศุขประยูร

14. แกรนด บร�ทาเนีย
       บางนา กม. 12

15. แกรนด บร�ทาเนีย
       ราชพฤกษ พระราม 5

รวมรายไดจากการขาย
อสังหาร�มทรัพย
 

512.94

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

512.94

100.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100.00

346.12

555.38

422.78

135.83

58.76

-

37.93

-

-

-

-

-

-

-

-

1,556.80

22.23

35.67

27.16

8.73

3.77

-

2.44

-

-

-

-

-

-

-

-

100.00

-

519.95

356.78

157.60

371.32

250.76

398.21

129.62

149.23

2.81

-

-

-

-

-

2,336.28

-

22.26

15.27

6.75

15.89

10.73

17.04

5.55

6.39

0.12

-

-

-

-

-

100.00

-

-

 369.91 

 221.15 

 487.61 

 332.80 

 421.68 

 262.05 

 186.40 

 235.04 

 92.46 

 217.15 

 170.43 

 371.51 

 439.58 

3,807.77

-

-

  9.71 

 5.81 

 12.81 

 8.74 

 11.07 

 6.88 

 4.90 

 6.17 

 2.43 

 5.70 

 4.48 

 9.76 

 11.54 

100.00

รายไดจากอสังหาร�มทรัพย
(หนวย : ลานบาท) 

งบการเง�น
เฉพาะกิจการ งบการเง�นรวม

ป 2561

มูลคา รอยละ

ป 2562

มูลคา รอยละ

ป 2563

มูลคา รอยละ

ป 2564

มูลคา รอยละ
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         สำหรับป 2562 บร�ษัทฯ มีรายไดจากการขายอสังหาร�มทรัพยจำนวน 1,556.80 ลานบาท เพ�่มข�้นจากป 2561 จำนวน 1,043.86 ลานบาท หร�อคิดเปนรอยละ 203.50 โดยสวนใหญมาจากการโอนกรรมสิทธิ์ของ

โครงการใหมท่ีเร�ม่โอนกรรมสิทธ์ิในป 2562 ซ่ึงมีรายการหลักจากโครงการบร�ทาเนีย บางนา กม. 12 และโครงการบร�ทาเนีย เมกะทาวน บางนา ซ่ึงเปนโครงการท่ีต้ังอยูบร�เวณ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ รวมคิด

เปนรอยละ 62.83 ของรายไดจากการขายอสังหาร�มทรัพยในป 2562 รวมถึงบร�ษัทฯ เล็งเห็นถึงศักยภาพของทำเลที่ใกลนิคมอุตสาหกรรม โดยเฉพาะพ�้นที่ในโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพ�เศษภาคตะวันออก (EEC) 

ซึ่งกลุมพนักงานที่ทำงานในนิคมอุตสาหกรรมตองการที่พักอาศัยในทำเลที่เดินทางไปทำงานสะดวก และอยูใกลแหลงอำนวยความสะดวกที่ตอบสนองตอการใชชีว�ต ทำใหบร�ษัทฯ ไดเปดตัวโครงการใหมในป 2562 และได

ขยายโครงการไปยังบร�เวณดังกลาว เชน โครงการบร�ทาเนีย บางนา สุวรรณภูมิ และโครงการบร�ทาเนีย บางนา กม. 42 นอกจากนี้ บร�ษัทฯ ยังมีรายไดจากการโอนกรรมสิทธิ์ของโครงการเดิมตอเนื่องจากป 2561 ไดแก 

โครงการบร�ทาเนีย ศร�นคร�นทร คิดเปนจำนวนรอยละ 22.23 ของรายไดจากการขายอสังหาร�มทรัพยในป 2562 

         สำหรับป 2563 บร�ษัทฯ มีรายไดจากการขายอสังหาร�มทรัพยจำนวน 2,336.28 ลานบาท เพ�ม่ข�น้จากป 2562 จำนวน 779.48 ลานบาท หร�อคิดเปนรอยละ 50.07 โดยสวนใหญมาจากการโอนกรรมสิทธ์ิของโครงการ

เดิมตอเนื่องจากป 2562 ซึ่งมีรายการหลักจาก 1) โครงการบร�ทาเนีย บางนา กม. 12 2) โครงการบร�ทาเนีย บางนา กม. 42 3) โครงการบร�ทาเนีย บางนา สุวรรณภูมิ และ 4) โครงการบร�ทาเนีย เมกะทาวน บางนา รวมคิด

เปนรอยละ 70.46 ของรายไดจากการขายอสังหาร�มทรัพยในป 2563 นอกจากนี้ บร�ษัทฯ ยังมีรายไดจากการโอนกรรมสิทธิ์ของโครงการใหม จำนวน 4 โครงการ รวมคิดเปนรอยละ 22.79 ของรายไดจากการขาย

อสังหาร�มทรัพยในป 2563 ไดแก 1) โครงการ     บร�ทาเนีย คูคต สเตชั่น 2) โครงการแกรนด บร�ทาเนีย วงแหวน รามอินทรา 3) โครงการบร�ทาเนีย สายไหม และ 4) โครงการไบรตัน คูคต สเตชั่น บร�ษัทฯ มีกลยุทธในการ

ขยายพัฒนาโครงการไปยังทำเลท่ีมีศักยภาพและมีการเติบโตของอุปสงคในหลายพ�น้ท่ีบร�เวณเขตรอบนอกกรุงเทพฯ และปร�มณฑล รวมท้ังสถานการณการแพรระบาดของไวรัส COVID-19 ทำใหผูบร�โภคมีความตองการ

ที่อยูอาศัยแนวราบมากข�้น เนื่องจากมีความเปนสวนตัวและมีความเปนสัดเปนสวนในการอยูอาศัย สงผลใหโครงการที่อยูอาศัยแนวราบของบร�ษัทฯ ไดรับการตอบรับที่ดีและเติบโตข�้นในภาพรวม 

         สำหรับป 2564 บร�ษัทฯ มีรายไดจากการขายอสังหาร�มทรัพยจำนวน 3,807.77 ลานบาทเพ�ม่ข�น้จากงวดเดียวกันในป 2563 จำนวน 1,471.49 ลานบาท หร�อคิดเปนรอยละ 62.98 เน่ืองจากกลุมบร�ษัทมีการรับรูรายได

จากโครงการบานตอเน่ืองจากป 2563 จำนวน 8 โครงการ และในป 2564 จำนวน 5 โครงการ ไดแก  1) โครงการไบรตัน บางนา กม. 26 2) โครงการเบลกราเว�ย เอ็กซคลูซีฟ พ�ลว�ลลา บางนา-พระราม 9 3) โครงการไบรตัน 

อมตะ-ศุขประยูร 4) โครงการแกรนด บร�ทาเนีย บางนา กม.12 5) โครงการแกรนด บร�ทาเนีย ราชพฤกษ-พระราม 5



Annual Report 2021 | Form 56 -1 One Report | Britania Public Company Limited 130

หมายเหตุ: 1/ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเง�นฉบับที่ 15 (TFRS15) เร�่อง รายได�จากสัญญาที่ทำกับลูกค�า มีผลบังคับใช�ตั้งแต�วันที่ 1 มกราคม 2562 ทำให�มูลค�าโครงการแสดงมูลค�าตามรายได�จากการขายอสังหาร�มทรัพย�ที่ได�รับหักด�วยส�วนลดและค�าใช�จ�ายที่บร�ษัทฯ จ�ายแทนให�แก�ลูกค�า (Net Sale) ทั้งนี้ สำหรับรายได�จากโครงการบร�ทาเนีย บางนา กม.12
ในกรณีก�อนหักส�วนลดและค�าใช�จ�ายที่เกี่ยวข�องนั้น จะมีมูลค�าอยู�ที่ 1,161.87 ล�านบาท

โครงการ 
(หน�วย: ล�านบาท)

มูลค�า
โครงการ

ยอดโอนกรรมสิทธิ์ ยอดโอนกรรมสิทธิ์สะสม

มูลค�า

ณ  31 ธันวาคม 2561 ณ  31 ธันวาคม 2562 ณ  31 ธันวาคม 2563 ณ  31 ธันวาคม 2564

ร�อยละ มูลค�า ร�อยละ มูลค�า ร�อยละ มูลค�า ร�อยละ มูลค�า ร�อยละ

1. บร�ทาเนีย ศร�นคร�นทร

2. บร�ทาเนีย บางนา กม. 12

3. บร�ทาเนีย เมกะทาวน บางนา

4. บร�ทาเนีย วงแหวน หทัยราษฏร

5. บร�ทาเนีย บางนา สุวรรณภูมิ

6. บร�ทาเนีย คูคต สเตชั่น

7. บร�ทาเนีย บางนา กม. 42

8. แกรนด บร�ทาเนีย วงแหวน รามอินทรา

9. บร�ทาเนีย สายไหม

10. ไบรตัน คูคต สเตชั่น

11. ไบรตัน บางนา กม. 26

12. เบลกราเว�ย เอ็กซคลูซีฟ พ�ลว�ลลา บางนา-พระราม 9

13. ไบรตัน อมตะ-ศุขประยูร

14. แกรนด บร�ทาเนีย บางนา กม. 12

15. แกรนด บร�ทาเนีย ราชพฤกษ พระราม 5

รวมทั้งสิ�น

866.52

1,075.33

1,900.00

1,050.00

2,700.00

880.00

1,500.00

1,900.00

1,400.00

750.00

350.00

1,800.00

650.00

700.00

2,100.00

19,621.85

512.94

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

512.94

59.20

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

346.12

555.38

422.78

135.83

58.76

-

37.93

-

-

-

-

-

-

-

-

1,556.80

39.94

51.65

22.25

12.94

2.18

-

2.53

-

-

-

-

-

-

-

-

-

519.95

356.78

157.60

371.32

250.76

398.21

129.62

149.23

2.81

-

-

-

-

-

2,336.28

-

48.35

18.78

15.01

13.75

28.50

26.55

6.82

10.66

0.37

-

-

-

-

-

-

-

369.91

221.15

487.61

332.80

421.68

262.05

186.40

235.04

92.46

217.15

170.43

371.51

439.58

3,807.77

-

-

19.47

21.06

18.06

37.82

28.11

13.79

13.31

31.34

26.42

12.06

26.22

53.07

20.93

866.52

1,075.33

1,149.47

514.59

917.70

583.56

857.81

391.67

335.63

237.85

92.46

217.15

170.43

371.51

439.58

8,221.27

100.00

100.00

60.50

49.01

33.99

66.31

57.19

20.61

23.97

31.71

26.42

12.06

26.22

53.07

20.93
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รายไดดอกเบี้ย

         รายไดดอกเบ้ียหลักของบร�ษัทฯ คือ รายไดดอกเบ้ียรับจากเง�นฝากธนาคาร โดยป 2561 - 2563 บร�ษัทฯ

มีรายไดดอกเบ้ียจำนวน 0.05 ลานบาท 0.26 ลานบาท และ 0.13 ลานบาท ตามลำดับ และในป 2564 จำนวน

0.33 ลานบาท ตามลำดับ โดยบร�ษัทฯ มีรายไดดอกเบ้ียคิดเปนรอยละ 0.01 – 0.02 ของรายไดรวม

รายไดอื่น 

         รายไดอ่ืนของบร�ษัทฯ ประกอบดวย รายไดจากการยกเลิกสัญญาเปนหลัก โดยป 2561 - 2564 บร�ษัทฯ

มีรายไดอ่ืนคิดเปนรอยละ 0.20 – 0.48 ของรายไดรวม โดยรายไดจากการยกเลิกสัญญา คือ รายไดจากเง�น

จองของลูกคาที่ชำระมาแลว และลูกคาไมปฏิบัติตามเง�่อนไขที่ระบุไวในสัญญาจองหร�อสัญญาจะซื้อจะขาย

บานจัดสรร เชน การผิดนัดการชำระเง�น หร�อการไมมารับโอนกรรมสิทธิ์ตามวันและเวลาที่กำหนดเปนตน 

• ต�นทุนขายอสังหาร�มทรัพย�

         บร�ษัทฯ จะบันทึกตนทุนคาใชจายเกี่ยวกับการพัฒนาโครงการอสังหาร�มทรัพยเปนตนทุนโครงการ

พัฒนาอสังหาร�มทรัพยเพ�อ่ขายในสินทรัพย ในงบแสดงฐานะทางการเง�น ในระหวางท่ีบร�ษัทฯ มีการกอสราง

โครงการและยังไมมีการโอนกรรมสิทธิ์ใหแกผูซื้อ อยางไรก็ตามเมื่อมีการโอนกรรมสิทธิ์ใหแกผูซื้อ และรับรู

รายไดจากการขายอสังหาร�มทรัพยแลว บร�ษัทฯ จะโอนตนทุนโครงการพัฒนาอสังหาร�มทรัพยเพ�่อขายดัง

กลาวมาเปนตนทุนขายอสังหาร�มทรัพย ในงบกำไรขาดทุน ตนทุนขายอสังหาร�มทรัพยหลักของบร�ษัทฯ 

มาจากตนทุนคากอสรางโครงการคิดเปนรอยละ 34.45 – 44.52 ของตนทุนขายอสังหาร�มทรัพยทั้งหมด 

ซึ่งตนทุนคากอสรางจะข�้นอยูกับราคารับเหมากอสรางบานสำหรับแตละโครงการตามที่บร�ษัทฯ ไดมีการ

ตกลงทำสัญญาไวกับผูรับเหมา รองลงมาคือตนทุนที่ดินและปรับปรุงที่ดิน คิดเปนรอยละ 35.06 – 40.61 

ของตนทุนขายอสังหาร�มทรัพยทั้งหมด และตนทุนอื่นๆ ไดแก คาสาธารณูปโภค ตนทุนการกูยืม เปนตน 

ซึ่งตนทุนขายอสังหาร�มทรัพยของบร�ษัทฯ จะเปลี่ยนแปลงสอดคลองตามการเพ�่มข�้นหร�อลดลงของรายได

จากการขายอสังหาร�มทรัพยที่ในแตละป โดยอัตราสวนของตนทุนขายอสังหาร�มทรัพยตอรายไดจากการ

ขายอสังหาร�มทรัพยของบร�ษัทฯ ในชวง 4 ปมีอัตราสวนที่คงที่เฉลี่ยอยูที่รอยละ 68.47  

 

         กำไรข้ันตนของบร�ษัทฯ จะแปรผันตามรายไดจากการขายอสังหาร�มทรัพยและตนทุนขายอสังหาร�มทรัพย

ที่เกิดข�้นจากการโอนกรรมสิทธิ์ที่เกิดข�้นในแตละชวงเวลา โดยบร�ษัทฯ สามารถรักษาระดับของอัตรากำไร

ข้ันตนท่ีเฉล่ียรอยละ รอยละ 31.53 ในปชวง 4 ปท่ีผานมา เน่ืองจากบร�ษัทฯ มีการกำหนดนโยบายการกำหนด

ราคาและการควบคุมตนทุนที่สอดคลองกับแผนการขยายตัวของธุรกิจ 

         สำหรับป 2561 บร�ษัทฯ มีกำไรขั้นตนจำนวน 163.70 ลานบาท หร�อคิดเปนอัตรากำไรขั้นตนรอยละ

31.91 ของรายไดจากการขายอสังหาร�มทรัพย โดยเปนผลจากการโอนกรรมสิทธิ์ตอเนื่องจากป 2560 

ของโครงการบร�ทาเนีย ศร�นคร�นทร 

         สำหรับป 2562 บร�ษัทฯ มีกำไรข้ันตนจำนวน 488.46 ลานบาท เพ�ม่ข�น้จำนวน 324.76 ลานบาท หร�อ

คิดเปนรอยละ 198.38 จากป 2561 โดยสาเหตุหลักเกิดจากรายไดจากการขายอสังหาร�มทรัพยของบร�ษัทฯ 

ที่เพ�่มข�้นรอยละ 203.50 จากในป 2561 ตามแผนขยายโครงการ โดยหลักจากโครงการบร�ทาเนีย บางนา 

กม. 12 และโครงการ บร�ทาเนีย เมกะทาวน บางนา อยางไรก็ดี อัตรากำไรข้ันตนของบร�ษัทฯ ปรับลดลงเล็ก

นอยจากรอยละ 31.91 ในป 2561 เปนรอยละ 31.38 ในป 2562 เน่ืองจากในบางโครงการมีอัตรากำไรข้ันตน

ท่ีต่ำกวาคาเฉล่ียเล็กนอยจากท่ีมีการปรับราคาขายเพ�อ่ใหราคาอยูในระดับท่ีสามารถแขงขันกับบร�ษัทคูแขงได  

         สำหรับป 2563 บร�ษัทฯ มีกำไรข้ันตนจำนวน 738.65 ลานบาท เพ�ม่ข�น้ 250.19 ลานบาท หร�อคิดเปน

รอยละ 51.22 จากป 2562 โดยสาเหตุหลักจากการเพ�่มข�้นของรายไดจากการขายอสังหาร�มทรัพยของ

บร�ษัทฯ รอยละ 50.07 จากในป 2562 ตามแผนขยายโครงการ ในป 2563 บร�ษัทฯ ไดมีการเปดตัวแบรนด

ใหมเพ�่อขยายกลุมตลาดเปาหมาย อยางไรก็ตาม กำไรขั้นตนหลักของบร�ษัทฯ ในป 2563 ยังคงมาจาก

แบรนดบร�ทาเนีย โดยบางโครงการบร�ษัทฯ สามารถปรับราคาขายของโครงการดังกลาวข�้นจากป 2562

• กำไรขั้นต�นและอัตรากำไรขั้นต�น

รายไดจากการขาย
อสังหาร�มทรัพย

ตนทุนขายอสังหาร�มทรัพย

กำไรขั้นต�น

512.94

349.24

163.70

100.00

68.09

31.91

1,556.80

1,068.34

488.46

100.00

68.62

31.38

2,336.28

1,597.63

738.65

100.00

68.38

31.62

3,807.77

2,608.45

1,199.33

162.98

68.50

31.50

รายการ
(หนวย: ลานบาท) 

งบการเง�น
เฉพาะกิจการ งบการเง�นรวม

ป 2561

มูลคา รอยละ

ป 2562

มูลคา รอยละ

ป 2563

มูลคา รอยละ

ป 2564

มูลคา รอยละ
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เน่ืองจากเปนโครงการท่ีมีการออกแบบอยางมีเอกลักษณ และสามารถจัดหาท่ีดินในราคาท่ีเหมาะสม ประกอบกับ

ความเช่ียวชาญของบร�ษัทฯ ท่ีเพ�ม่ข�น้ในพ�น้ท่ีจังหวัดสมุทรปราการ รวมถึงความเช่ือม่ันของผูบร�โภคในแบรนด

ของบร�ษัทฯ ที่เพ�่มมากข�้น อีกทั้งมีการขยายบร�เวณโครงการไปยังบร�เวณใกลนิคมอุตสาหกรรมและในพ�้นที่

เขตพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพ�เศษภาคตะวันออก (EEC) ทำใหโครงการดังกลาวไดรับกระแสตอบรับที่ดี และ

สามารถขายในอัตรากำไรขั้นตนไดสูงกวาคาเฉลี่ยของโครงการอื่นๆ สงผลใหอัตรากำไรขั้นตนของบร�ษัทฯ 

ปรับดีข�้นจากรอยละ 31.38 ในป 2562 เปนรอยละ 31.62 ในป 2563

         สำหรับป 2564 บร�ษัทฯ มีกำไรข้ันตนจำนวน 1,199.33 ลานบาท เพ�ม่ข�น้จำนวน 460.68 ลานบาท หร�อ

คิดเปนรอยละ 62.37 จากงวดเดียวกันในป 2563 โดยมีสาเหตุหลักจากการเพ�่มข�้นของรายไดจากการขาย

อสังหาร�มทรัพยดวยอัตรารอยละ 62.98 จากงวดเดียวกันในป 2563 ตามแผนการขยายตัวของธุรกิจ ซึ่ง

กำไรขั้นตนหลักของบร�ษัทฯ ยังคงมาจากแบรนดบร�ทาเนีย อยางไรก็ตาม อัตราสวนกำไรขั้นตนปรับลดลง

จากรอยละ 31.62 ในป 2563 เปนรอยละ 31.50 ในป 2564 เน่ืองจากมีการขายอสังหาร�มทรัพยบางโครงการ

ท่ีมีอัตรากำไรข้ันตนต่ำกวาคาเฉล่ีย จากการปรับราคาขายเพ�อ่ใหราคาอยูในระดับท่ีสามารถแขงขันกับบร�ษัท

คูแขงได และมีการใหสิทธิประโยชน (“โปรโมชั่น”) มากข�้น เพ�่อกระตุนยอดขายในชวงเศรษฐกิจชะลอตัวจาก

ผลกระทบของการแพรระบาดของ COVID-19 อยางไรก็ตาม บร�ษัทฯ ไดโอนกรรมสิทธ์ิของโครงการภายใต

แบรนดแกรนด บร�ทาเนียและแบรนดเบลกราเว�ยมากข�้นในชวงป 2564 ซึ่งเปนโครงการระดับระดับพร�เมี่ยม

และลักซัวร� ่(Luxury) โดยมีกลุมลูกคาระดับท่ีสูงข�น้พรอมกับราคาขายเฉล่ียตอยูนิตท่ีสูง สงผลใหอัตรากำไร

ขั้นตนยังคงเทียบเคียงไดกับอัตรากำไรขั้นตนในป 2563

ค�าใช�จ�าย 

• ค�าใช�จ�ายในการขาย

         คาใชจายในการขายของบร�ษัทฯ ประกอบดวย คาใชจายดานการตลาด คาภาษีธุรกิจเฉพาะและคา

ธรรมเนียมในการโอนกรรมสิทธิ์ และคาใชจายที่เกี่ยวกับบุคลากรฝายขายเปนหลัก ในป 2561 – ป 2564

โดยคาใชจายในการขายของบร�ษัทฯ มีรายละเอียดดังนี้   

คาใชจายดานการตลาด

คาใชจายเกี่ยวกับพนักงานฝายขาย
และการตลาด

คาภาษีธุรกิจเฉพาะและคาธรรมเนียมในการ
โอนกรรมสิทธิ์ 1/  

คาเสื่อมราคาทรัพยสิน - สวนงานขาย
และการตลาด

คาใชจายในการขายอื่น 2/  

รวมคาใชจายในการขาย

สัดส�วนต�อรายได�จากการขาย
อสังหาร�มทรัพย� (ร�อยละ) 

29.06

15.98

43.31

0.27

11.37

100.00

104.34

57.38

155.51

0.98

40.83

359.04

รายการ
(หนวย: ลานบาท) 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564

มูลคา รอยละ

32.25

19.39

40.06

0.20

8.09

100.00

78.15

46.99

97.07

0.47

19.61

242.29

มูลคา รอยละ

44.06

15.56

31.13

0.12

9.12

100.00

85.88

30.33

60.68

0.24

17.77

194.90

มูลคา รอยละ

39.03

12.94

34.38

0.06

13.59

100.00

22.30

7.39

19.64

0.03

7.76

57.13

มูลคา รอยละ

11.14 12.52 10.37 9.43

หมายเหตุ: 1/ ค�าภาษีธุรกิจเฉพาะของบร�ษัทอยู�ท่ีร�อยละ 3.30 ของราคาขายหร�อราคาประเมิน แล�วแต�ราคาใดจะสูงกว�า โดยปกติจะใช�เป�นราคาขาย  
                       2/ ค�าใช�จ�ายในการขายอ่ืนๆ ประกอบด�วย ค�าสาธารณูปโภค ค�าใช�จ�ายเก่ียวกับนิติบุคคลโครงการ ค�าใช�จ�ายท่ีเก่ียวข�องกับสำนักงานขาย ค�าใช�จ�ายท่ีเก่ียวข�องกับการขายอ่ืนๆ
                      ค�าซ�อมแซม ค�าธรรมเนียมและบร�การอ่ืนๆ เป�นหลัก

        สำหรับป 2561 บร�ษัทฯ มีคาใชจายในการขายจำนวน 57.13 ลานบาท หร�อคิดเปนรอยละ 11.14 ของ

รายไดจากการขายอสังหาร�มทรัพย โดยมีรายการหลักคือ คาใชจายดานการตลาดเพ�อ่ใชสำหรับ 1) โฆษณา

ประชาสัมพันธ แบรนดบร�ทาเนีย ซ่ึงเปนแบรนดท่ีคอนขางใหมในอุตสาหกรรมท่ีอยูอาศัยแนบราบใหเปนท่ีรับรู

ของผูบร�โภค (Brand Awareness) และ 2) การเปดโครงการใหมจำนวน 2 โครงการในชวงปลายป ไดแก 

โครงการบร�ทาเนีย บางนา กม. 12 และโครงการบร�ทาเนีย เมกะทาวน บางนา รองลงมาคือ คาภาษีธุรกิจ

เฉพาะและคาธรรมเนียมในการโอนกรรมสิทธิ์ซึ่งแปรผันตรงกับยอดการโอนกรรมสิทธิ์ในป 2561 

        สำหรับป 2562 บร�ษัทฯ มีคาใชจายในการขายจำนวน 194.90 ลานบาท เพ�่มข�้นจากป 2561 จำนวน 

137.77 ลานบาท หร�อคิดเปนรอยละ 241.14 สาเหตุหลักจาก 1) การเพ�่มข�้นของคาใชจายดานการตลาด

จำนวน 63.58 ลานบาท เน่ืองจากบร�ษัทฯ มุงเนนในการทำโฆษณาและประชาสัมพันธเพ�อ่สรางการรับรูของ

แบรนดบร�ทาเนียมากข�น้ โดยเนนการจัดกิจกรรมการตลาดเพ�อ่สงเสร�มการขายโครงการ ประกอบกับจำนวน

โครงการใหมที่เปดตัวเพ�่มในระหวางป 2562 จำนวน 4 โครงการ สงผลใหคาใชจายดังกลาวเพ�่มข�้น 2) คา

ภาษีธุรกิจเฉพาะและคาธรรมเนียมในการโอนกรรมสิทธิ์ที่เพ�่มข�้นจำนวน 41.04 ลานบาท ตามรายไดจาก
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การขายอสังหาร�มทรัพยที่เพ�่มข�้น และ 3) คาใชจายเกี่ยวกับพนักงานขายและการตลาด และคาใชจาย

ในการขายอื่นๆ เชน คาใชจายที่เกี่ยวของกับสำนักงานขายของบร�ษัทฯ เพ�่มข�้นจำนวน 22.93 ลานบาท และ 

10.00 ลานบาท ตามลำดับ ตามจำนวนโครงการที่เพ�่มข�้น 

        สำหรับป 2563 บร�ษัทฯ มีคาใชจายในการขายจำนวน 242.29 ลานบาท เพ�ม่ข�น้จากในป 2562 จำนวน 

47.39 ลานบาท หร�อคิดเปนรอยละ 24.31 โดยมีสาเหตุหลักจาก 1) คาภาษีธุรกิจเฉพาะและคาธรรมเนียมใน

การโอนกรรมสิทธิ์ที่เพ�่มข�้นจำนวน 36.39 ลานบาท สอดคลองกับรายไดจากการขายอสังหาร�มทรัพยที่

เพ�่มข�้น 2) คาใชจายเกี่ยวกับพนักงานขายและการตลาดเพ�่มข�้นจำนวน 16.66 ลานบาท จากการสรรหา

พนักงานฝายขายและการตลาดเพ�่มเติมเพ�่อรองรับแผนการพัฒนาโครงการที่ขยายตัวเพ�่มข�้นจากการที่

บร�ษัทฯ ไดมีการขยายกลุมตลาดโดยมีการประชาสัมพันธโครงการใหมจำนวน 5 โครงการ อยางไรก็ตาม

สัดสวนคาใชจายในการขายตอรายไดจากการขายอสังหาร�มทรัพยลดลงจากรอยละ 12.52 ในป 2562 

เปนรอยละ 10.37 ในป 2563 เนื่องจากบร�ษัทฯ สามารถบร�หารคาใชจายในการขายอยางมีประสิทธิภาพ

 ในชวงสถานการณการแพรระบาดของไวรัส COVID-19 ซ่ึงบร�ษัทฯ มีการควบคุมคาใชจายในดานการตลาด 

โดยคาใชจายดานการตลาดลดลงจำนวน 7.74 ลานบาทจากป 2562 เปนผลมาจากการลดการพ�ง่พ�งบุคลากร

ภายนอก โดยเนนการใชบุคลากรภายในองคกรในการจัดงานประชาสัมพันธโครงการมากข�้น อีกทั้งการใช

สื่อออนไลนในการสื่อสารกับกลุมลูกคา สงผลใหคาใชจายในการขายเพ�่มข�้นในอัตราที่นอยกวาการเพ�่มข�้น

ของรายไดจากการขายอสังหาร�มทรัพยในป 2563 

        สำหรับป 2564 บร�ษัทฯ มีคาใชจายในการขายจำนวน 359.04 ลานบาท เพ�่มข�้นจากในงวดเดียวกัน

ของป 2563 จำนวน 116.75 ลานบาทหร�อคิดเปนรอยละ 48.19 โดยสาเหตุหลักเกิดจาก 1) คาภาษีธุรกิจ

เฉพาะและคาธรรมเนียมในการโอนกรรมสิทธ์ิท่ีเพ�ม่ข�น้จำนวน 58.44 ลานบาท สอดคลองกับรายไดจากการ

ขายอสังหาร�มทรัพยที่เพ�่มข�้น 2) การเพ�่มข�้นของคาใชจายดานการตลาดจำนวน 26.19 ลานบาท จากการ

เปดตัวโครงการใหมจำนวน 9 โครงการในป 2564 ไดแก 1) โครงการไบรตัน อมตะ ศุขประยูร 2) โครงการ

แกรนด บร�ทาเนีย ราชพฤกษ พระราม 5 3) โครงการ แกรนด บร�ทาเนีย บางนา กม.12 4) โครงการบร�ทาเนีย 

ติวานนท – ราชพฤกษ 5) โครงการบร�ทาเนีย แพรกษา สเตชั่น 6) โครงการแกรนด บร�ทาเนีย บางนา-

สุวรรณภูมิ 7) โครงการแกรนด บร�ทาเนีย นนทบุร� สเตชั่น 8) โครงการแกรนด บร�ทาเนีย พระราม 9 – 

กรุงเทพกร�ฑา 9) โครงการไบรตัน บางประกง และ 3) คาใชจายในการขายอ่ืนๆ ท่ีเพ�ม่ข�น้จำนวน 32.12 ลานบาท

โดยเปนคาใชจายเกี่ยวกับสำนักงานขาย สาธารณูปโภคและนิติบุคคลบร�หารโครงการเปนหลัก เนื่องจาก

บร�ษัทฯ มีจำนวนโครงการระหวางการขายที่เพ�่มข�้นเปนจำนวนทั้งสิ�น 19 โครงการ 

        อยางไรก็ตาม สัดสวนคาใชจายการขายตอรายไดจากการขายอสังหาร�มทรัพยในป 2564 อยูท่ีรอยละ 

9.43 ลดลงจากงวดเดียวกันของปกอนหนา ซ่ึงอยูท่ีรอยละ 10.37 เน่ืองจากบร�ษัทฯ มีการควบคุมคาใชจาย

ในดานการตลาด โดยการปรับรูปแบบการดำเนินงานในชวงสถานการณการแพรระบาดของไวรัส COVID-19 

ซ่ึงใชกลยุทธการตลาดเชิงรุกผานชองทางแพลทฟอรมออนไลนในการสงเสร�มการขาย โดยกลยุทธดังกลาว

มีตนทุนที่ต่ำกวาการตลาดรูปแบบอื่น อีกทั้ง สามารถสื่อสารกับกลุมลูกคาเปาหมายไดรวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพสูง

• ค�าใช�จ�ายในการบร�หาร 

         คาใชจายในการบร�หารของบร�ษัทฯ ประกอบดวยคาใชจายเกี่ยวกับพนักงานฝายบร�หารเปนหลัก 

โดยคาใชจายในการบร�หารของบร�ษัทฯ มีรายละเอียดดังนี้ 

คาใชจายเกี่ยวกับพนักงานฝายบร�หาร

คาเสื่อมราคาทรัพยสิน-สวนงานบร�หาร

คาธรรมเนียมและบร�หารอื่น 1/  

คาใชจายในการบร�หารอื่น 2/    

รวมค�าใช�จ�ายในการบร�หาร

สัดส�วนต�อรายได�รวม (ร�อยละ) 

57.19

6.75

9.33

26.73

100.00

49.17

5.80

8.02

22.98

85.97

รายการ
(หนวย: ลานบาท) 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564

มูลคา รอยละ

62.53

7.77

2.76

26.94

100.00

36.84

4.58

1.62

15.87

58.91

มูลคา รอยละ

73.99

2.00

1.68

22.33

100.00

28.34

0.76

0.64

8.55

38.30

มูลคา รอยละ

48.23

0.88

3.10

47.80

100.00

9.08

0.17

0.58

9.00

18.83

มูลคา รอยละ

3.65 2.45 2.52 2.25

หมายเหตุ: 1/ ค�าธรรมเนียมและบร�หารอ่ืน ประกอบด�วย ค�าธรรมเนียมธนาคาร ค�าธรรมเนียมว�ชาชีพ และค�าธรรมเนียมอ่ืน ๆ เป�นหลัก
                       2/ ค�าใช�จ�ายในการบร�หารอ่ืนๆ ประกอบด�วย ค�าบร�หารงานสนับสนุนธุรกิจจากบร�ษัทใหญ� ค�าตรวจสอบบัญชี ค�าใช�จ�ายสำนักงาน ค�าตอบแทนกรรมการ เป�นหลักz

        สำหรับป 2561 บร�ษัทฯ มีคาใชจายในการบร�หารจำนวน 18.83 ลานบาท หร�อคิดเปนรอยละ 3.65 ของ

รายไดรวม โดยมีรายการหลักคือ คาใชจายที่เกี่ยวของกับพนักงานฝายบร�หาร จำนวน 9.08 ลานบาท 

ซึ่งประกอบดวยเง�นเดือนและสวัสดิการตางๆ สำหรับพนักงานของบร�ษัทฯ รองลงมาคือ คาใชจายในการ

บร�หารอื่นๆ จำนวน 9.00 ลานบาท โดยหลักคือคาบร�หารงานสนับสนุนธุรกิจจากบร�ษัทใหญ

        สำหรับป 2562 บร�ษัทฯ มีคาใชจายในการบร�หารจำนวน 38.30 ลานบาท เพ�ม่ข�น้จากในป 2561 จำนวน 

19.47 ลานบาท หร�อคิดเปนรอยละ 103.38 มีสาเหตุหลักจากการเพ�ม่ข�น้ของคาใชจายท่ีเก่ียวของกับพนักงาน

จำนวน 19.26 ลานบาท เนื่องจากบร�ษัทฯ รับพนักงานฝายฝายบร�หารเพ�่มข�้นจำนวนมากในป 2562 โดย

หลักเปนพนักงานในฝายพัฒนาโครงการ ฝายบัญชีและการเง�น ฝายกฎหมาย และฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพ�่อรองรับการขยายตัวของบร�ษัทฯ อยางตอเนื่อง  
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         สำหรับป 2563 บร�ษัทฯ มีคาใชจายในการบร�หารจำนวน 58.91 ลานบาท เพ�ม่ข�น้จากในป 2562 จำนวน 

20.61 ลานบาท หร�อคิดเปนรอยละ 53.82 โดยสาเหตุหลักยังคงเกิดจากการเพ�่มข�้นของคาใชจายเกี่ยวกับ

พนักงานจำนวน 8.50 ลานบาท เนื่องดวยการรับพนักงานฝายบร�หารเพ�่มเติม รวมถึงการเพ�่มข�้นของคา

ใชจายในการบร�หารอื่นจำนวน 7.32 ลานบาท ซึ่งเปนคาใชจายเกี่ยวกับ คาบร�หารงานสนับสนุนธุรกิจจาก

บร�ษัทใหญและคาธรรมเนียมว�ชาชีพตางๆ อีกทั้งคาเสื่อมราคาสินทรัพยในสวนที่เกี่ยวของกับการบร�หารที่

เพ�่มข�้นจำนวน 3.81 ลานบาท ตามการเติบโตอยางตอเนื่องของบร�ษัทฯ 

         สำหรับป 2564 บร�ษัทฯ มีคาใชจายในการบร�หารจำนวน 85.97 ลานบาท เพ�่มข�้นจากในงวดเดียวกัน

ของป 2563 จำนวน 27.06 ลานบาทหร�อคิดเปนรอยละ 45.93 โดยมีสาเหตุหลักจากการเพ�ม่ข�น้ของคาใชจาย

ท่ีเก่ียวกับพนักงานฝายบร�หารจำนวน 12.33 ลานบาท ซ่ึงบร�ษัทฯ มีการปรับผลตอบแทนประจำปและมีการ

รับพนักงานเพ�่มข�้น ประกอบกับคาใชจายในการบร�หารอื่นที่เพ�่มข�้นจำนวน 7.11 ลานบาท ซึ่งเปนคาใชจาย

เกี่ยวกับคาบร�หารงานสนับสนุนธุรกิจจากบร�ษัทใหญเปนหลัก อีกทั้งคาธรรมเนียมและบร�การอื่นเพ�่มข�้น

จำนวน 6.39 ลานบาท โดยสวนใหญเปนคาใชจายเกี่ยวกับคาธรรมเนียมและคาใชจายที่เกี่ยวของกับการ

เสนอขายหุนใหมแกประชาชนทั่วไปเปนครั้งแรก (IPO)

• ต�นทุนทางการเง�น 

         ตนทุนทางการเง�นของบร�ษัทฯ ประกอบดวย ดอกเบ้ียจายสำหรับเง�นกูยืมจากบร�ษัทใหญ เง�นกูยืมจาก

ธนาคาร และเง�นเบิกเกินบัญชีธนาคาร เพ�่อใชเปนเง�นทุนหมุนเว�ยนของกิจการ รวมถึงดอกเบี้ยจายรอการ

ตัดบัญชีจากสัญญาเชาอาคารสำนักงาน ตามมาตรฐานการรายงานทางการเง�นฉบับท่ี 16 เร�อ่ง สัญญาเชา 

ซึ่งบร�ษัทฯ นำมาถือปฏิบัติเปนครั้งแรกในป 2563 เปนหลัก โดยในป 2561 –2564 บร�ษัทฯ มีตนทุนทางการ

เง�นเทากับ 0.07 ลานบาท 0.29 ลานบาท 6.85 ลานบาท และ 8.78 ลานบาท ตามลำดับ โดยเปนสัดสวนรอยละ 

0.01 – 0.29 ของรายไดรวมในชวงเวลาดังกลาว

• กำไรสุทธิและอัตรากำไรสุทธิ

หมายเหตุ: 1/ อัตรากำไรสุทธิ คำนวณจาก กำไรสุทธิ หารด�วย รายได�รวม 

        บร�ษัทฯ มีกำไรสุทธิ ในป 2561 – 2563 จำนวน 71.65 ลานบาท 207.14 ลานบาท และ 348.72 ลานบาท

หร�อคิดเปนอัตรากำไรสุทธิรอยละ 13.90 รอยละ 13.27 และรอยละ 14.89 จากรายไดรวม ตามลำดับ โดย

กำไรสุทธิที่เพ�่มข�้นสอดคลองกับรายไดจากการขายอสังหาร�มทรัพยและกำไรขั้นตนที่เพ�่มข�้น ตามจำนวน

โครงการที่พัฒนาแลวเสร็จและทยอยโอนกรรมสิทธิ์ใหแกลูกคาที่เพ�่มมากข�้น ตามแผนขยายโครงการ 

        สำหรับป 2562 บร�ษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 207.14 ลานบาท เพ�่มข�้นจากป 2561 จำนวน 135.50 

ลานบาท หร�อคิดเปนรอยละ 189.11 สาเหตุหลักจากยอดการโอนกรรมสิทธิ์ของบร�ษัทฯ ที่สูงข�้นมากในป 

2562 ตามแผนขยายโครงการ อยางไรก็ตาม อัตรากำไรสุทธิของบร�ษัทฯ ในป 2562 เทากับรอยละ 13.27 

ปรับลดลงเล็กนอยจากรอยละ 13.90 ในป 2561 โดยหลักมาจากคาใชจายในการขายเพ�่มสูงข�้นจากการที่

บร�ษัทฯ มุงเนนในการทำโฆษณาและประชาสัมพันธเพ�อ่สรางการรับรูของแบรนดบร�ทาเนีย (Brand Awareness) 

ใหกับผูบร�โภคมากข�้น โดยเนนจัดกิจกรรมการตลาดเพ�่อสงเสร�มการขายโครงการ 

รายไดจากการขาย
อสังหาร�มทรัพย

รายไดดอกเบี้ย

รายไดอื่น

รวมรายได

ตนทุนขายอสังหาร�มทรัพย

คาใชจายในการขาย

คาใชจายในการบร�หาร

ตนทุนทางการเง�น

คาใชจายภาษีเง�นได

กำไรสุทธิ  

อัตรากำไรสุทธิ 1/  

512.94

0.05

2.47

515.47

349.24

57.13

18.83

0.07

18.54

71.65

99.51

0.01

0.48

100.00

68.09

11.14

3.65

0.01

3.60

13.90

1,556.80

0.26

3.95

1,561.01

1,068.34

194.90

38.30

0.29

52.03

207.14

99.73

0.02

0.25

100.00

68.62

12.52

2.45

0.02

3.33

13.27

2,336.28

0.13

5.68

2,342.09

1,597.63

242.29

58.91

6.85

87.68

348.72

99.75

0.01

0.24

100.00

68.38

10.37

2.52

0.29

3.74

14.89

3,807.77

0.33

7.71

3,815.81

2,608.45

359.04

85.97

8.78

151.09

602.49

99.79

0.01

0.20

100.00

68.50

9.43

2.26

0.23

3.97

25.72

รายการ 
(หนวย: ลานบาท)

งบเฉพาะกิจการ งบการเง�นรวม

ป 2561

มูลคา รอยละ

ป 2562

มูลคา รอยละ

ป 2563

มูลคา รอยละ

ป 2564

มูลคา รอยละ

13.90 13.27 14.89 15.79
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        สำหรับป 2563 บร�ษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 348.72 ลานบาท หร�อคิดเปนอัตรากำไรสุทธิท่ีรอยละ 14.89 

เพ�ม่ข�น้จากป 2562 จำนวน 141.58 ลานบาท หร�อคิดเปนรอยละ 68.35 ซ่ึงสอดคลองกับรายไดจากการขาย

อสังหาร�มทรัพยที่เพ�่มข�้น ตามจำนวนโครงการที่มากข�้นในป 2563 นอกจากนี้อัตรากำไรสุทธิของบร�ษัทฯ 

อยูท่ีรอยละ 14.89 เพ�ม่ข�น้จากรอยละ 13.27 ในปกอนหนา เน่ืองจากบร�ษัทฯ มีการปรับรูปแบบการดำเนินงาน

และรับมือตอสถานการณการแพรระบาดของไวรัส COVID-19 ไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยบร�ษัทฯ ไดทยอย

รับรูรายไดจากโครงการท่ีมีอัตรากำไรข้ันตนสูงกวาคาเฉล่ียมากข�น้ เชน โครงการบร�ทาเนีย บางนา กม. 42 

สงผลใหอัตรากำไรข�้นตนปรับตัวดีข�้น อีกทั้งบร�ษัทฯ มีสัดสวนของคาใชจายในการขายตอรายไดจากการ

ขายอสังหาร�มทรัพยที่ลดลง เนื่องจากบร�ษัทฯ มีการควบคุมคาใชจายในดานการตลาดไดดีข�้น เปนผล

มาจากการลดการพ�ง่พ�งบุคลากรภายนอก โดยเนนการใชบุคลากรภายในองคกรในการจัดงานประชาสัมพันธ

โครงการมากข�้น อีกทั้งการใชสื่อออนไลนในการสื่อสารกับกลุมลูกคา 

        สำหรับป 2564 บร�ษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 602.49 ลานบาท เพ�่มข�้นจากงวดเดียวกันในป 2563 

จำนวน 253.76 ลานบาท หร�อคิดเปนรอยละ 72.77 โดยกำไรสุทธิที่เพ�่มข�้นสอดคลองกับรายไดจากการ

ขายอสังหาร�มทรัพยที่เพ�่มข�้นตามการขยายโครงการอยางตอเนื่องของบร�ษัทฯ อีกทั้งอัตรากำไรสุทธิของ

บร�ษัทฯ ในป 2564 เทากับรอยละ 15.79 เพ�ม่ข�น้จากรอยละ 14.89 ในงวดเดียวกันของปกอนหนา เน่ืองจาก

บร�ษัทฯ ไดใหความสำคัญกับการบร�หารคาใชจายควบคูไปกับการดำเนินงานของบร�ษัทฯ แมวาบร�ษัทฯ จะมี

จำนวนโครงการที่เปดขายเพ�่มข�้นตามแผนการขยายธุรกิจ อยางไรก็ดี บร�ษัทฯ สามารถบร�หารคาใชจายใน

การขายและการบร�หารในภาพรวมไดมีประสิทธิภาพมากข�้น เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปกอนหนา 

โดยการปรับรูปแบบการดำเนินงานในชวงสถานการณการแพรระบาดของไวรัส COVID-19 ซึ่งใชกลยุทธ

การตลาดเชิงรุกผานชองทางแพลทฟอรมออนไลนในการสงเสร�มการขายมากข�้น โดยกลยุทธดังกลาวมี

ตนทุนที่ต่ำกวาการตลาดรูปแบบอื่น อีกทั้ง สามารถสื่อสารกับกลุมลูกคาเปาหมายไดรวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพสูง ทำใหบร�ษัทฯ สามารถลดสัดสวนคาใชจายทางดานการขายเม่ือเทียบกับรายไดจากการขาย

อสังหาร�มทรัพย โดยในป 2564 อยูท่ีรอยละ 9.43 ลดลงจากงวดเดียวกันของปกอนหนา ซ่ึงอยูท่ีรอยละ 10.37 

4.1.1 การว�เคราะหฐานะทางการเง�น
         • สินทรัพย� 

         ณ สิ�นป 2561 – 2564 บร�ษัทฯ มีสินทรัพยรวมจำนวน 1,569.94 ลานบาท 5,252.04 ลานบาท 

7,034.95 ลานบาท และ 9,116.17 ลานบาท ตามลำดับ แบงเปน 1) สินทรัพยหมุนเว�ยนรอยละ 98.51 – 99.79 

และ 2) สินทรัพยไมสินหมุนเว�ยน รอยละ 0.21 – 1.49 โดยสินทรัพยหลักของบร�ษัทฯ มากจากสินทรัพย

หมุนเว�ยนไดแก ตนทุนโครงการพัฒนาอสังหาร�มทรัพยเพ�อ่ขาย หร�อคิดเปนสัดสวนรอยละ 80.80 – 96.06 

ของสินทรัพยรวม ทั้งนี้สินทรัพยรวมของบร�ษัทฯ เพ�่มข�้นอยางตอเนื่อง โดยมีสาเหตุหลักจากการเพ�่มข�้น

ของตนทุนโครงการพัฒนาอสังหาร�มทรัพยเพ�่อขายตามแผนการเติบโตของบร�ษัทฯ ซึ่งเห็นไดจากจำนวน

โครงการอสังหาร�มทรัพยของบร�ษัทฯ ที่เพ�่มข�้นจากจำนวน 3 โครงการ ณ สิ�นป 2561 เปนจำนวนทั้งสิ�น 

21 โครงการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

         ณ สิ�นป 2562 บร�ษัทฯ มีสินทรัพยรวมจำนวน 5,252.04 ลานบาท เพ�ม่ข�น้จำนวน 3,682.10 ลานบาท

หร�อเพ�ม่ข�น้รอยละ 234.54 จาก ณ สิ�นป 2561 โดยมีสาเหตุหลักจากการเพ�ม่ข�น้ของตนทุนโครงการพัฒนา

อสังหาร�มทรัพยเพ�่อขาย เง�นฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน และเง�นจายลวงหนาคางานกอสรางแกผู

รับเหมา ตามจำนวนโครงการระหวางการพัฒนาที่เพ�่มข�้น ในชวงป 2562 

         ณ สิ�นป 2563 บร�ษัทฯ มีสินทรัพยรวมจำนวน 7,034.95 ลานบาท เพ�ม่ข�น้จำนวน 1,782.91 ลานบาท 

หร�อเพ�ม่ข�น้รอยละ 33.95 จาก ณ สิ�นป 2562 โดยสาเหตุหลักเกิดจากการเพ�ม่ข�น้ของตนทุนโครงการพัฒนา

อสังหาร�มทรัพยเพ�่อขายเพ�่อรองรับโครงการอสังหาร�มทรัพยในอนาคต 

         ณ สิ�นป 2564 บร�ษัทฯ มีสินทรัพยรวมจำนวน 9,116.17 ลานบาท เพ�ม่ข�น้จำนวน 2,081.23 ลานบาท 

หร�อเพ�่มข�้นรอยละ 29.58 จาก ณ สิ�นป 2563 โดยสาเหตุหลักเกิดจากการเพ�่มข�้นของเง�นสดและรายการ

เทียบเทาเง�นสด ลูกหนี้อื่น และเง�นมัดจำคาที่ดินตามแผนการพัฒนาโครงการของบร�ษัทฯ ในอนาคต

         ลูกหนี้อื่น 

         ลูกหนี้อื่นของบร�ษัทฯ ประกอบดวย เง�นทดรองจายพนักงานและเง�นปลอดเกินจำนองจากธนาคาร 
เปนหลัก ณ สิ�นป 2561 – 2564 บร�ษัทฯ มีลูกหน้ีอ่ืนจำนวน 0.21 ลานบาท 21.64 ลานบาท 8.97 ลานบาท 

และ 78.57 ลานบาท ตามลำดับ คิดเปนรอยละ 0.01 – รอยละ 0.86 ของสินทรัพยรวม โดยการเปล่ียนแปลง

ของลูกหนี้อื่นในแตละปเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของเง�นปลอดเกินจำนอง ซึ่งไดแกสวนตางระหวางจำนวน

เง�นท่ีบร�ษัทฯ ชำระคืนหน้ีสินเช่ือท่ีสูงกวาจำนวนเง�นกูยืมคงคางกับธนาคารผูใหสินเช่ือ โดยธนาคารกำหนด

เง�่อนไขให บร�ษัทฯ ตองชำระคืนหนี้สินเชื่อทุกครั้งเมื่อมีการปลอดจำนองที่ดินเพ�่อการโอนกรรมสิทธิ์ใหแก

ลูกคา ดังนั้น ณ สิ�นงวด ในกรณีที่ธนาคารไดรับการชำระคืนหนี้ไปเกินจำนวนเง�นกูยืมคงคางตามสัญญา 
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บร�ษัทฯ จะบันทึกรายการดังกลาวเปนลูกหนี้จากเง�นปลอดเกินจำนองจากธนาคาร และธนาคารจะโอนสวน

เกินดังกลาวคืนใหแกบร�ษัทฯ ในภายหลัง 

         ณ สิ�นป 2562 ลูกหนี้อื่นของบร�ษัทฯ เพ�่มข�้นจำนวน 21.43 ลานบาท หร�อคิดปนรอยละ 10,365.96 

โดยมีสาเหตุหลักจากเง�นปลอดเกินจำนองธนาคารจำนวน 20.65 ลานบาทของโครงการบร�ทาเนีย บางนา 
กม. 12

         ณ สิ�นป 2564 ลูกหน้ีอ่ืนของบร�ษัทฯ เพ�ม่ข�น้จำนวน 69.60 ลานบาท หร�อคิดปนรอยละ 775.78 โดยมี

สาเหตุมาจากเง�นปลอดเกินจำนองธนาคาร ซึ่งมาจาก 1) โครงการ บร�ทาเนีย วงแหวน หทัยราษฎร 

2) โครงการ บร�ทาเนีย บางนา สุวรรณภูมิ และ 3) โครงการ ไบรตัน อมตะ-ศุขประยูร เปนหลัก

         ต�นทุนโครงการพัฒนาอสังหาร�มทรัพย�เพ�่อขาย

         ตนทุนโครงการพัฒนาอสังหาร�มทรัพยเพ�่อขายของบร�ษัทฯ คือ ตนทุนโครงการอสังหาร�มทรัพยที่

บร�ษัทฯ ไดมีการพัฒนาเปนโครงการแลว โดยตนทุนโครงการพัฒนาอสังหาร�มทรัพยเพ�่อขายของบร�ษัทฯ 

ประกอบดวย คาที่ดินและพัฒนาที่ดิน คาออกแบบ คาสาธารณูปโภค คากอสราง ดอกเบี้ยจายสำหรับการ

กูยืมเพ�่อพัฒนาโครงการอสังหาร�มทรัพย และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของโดยตรงกับการพัฒนาโครงการให

อยูในสภาพพรอมขายตามที่เกิดข�้นจร�ง ซึ่งแสดงอยูในงบแสดงฐานะทางการเง�นของบร�ษัทฯ ทั้งนี้ บร�ษัทฯ 

จะมีการรับรูตนทุนโครงการพัฒนาอสังหาร�มทรัพยเพ�อ่ขายเปนตนทุนขายอสังหาร�มทรัพยในงบกำไรขาดทุน 

เม่ือมีการโอนกรรมสิทธ์ิใหแกผูซ้ือ และการเปล่ียนแปลงของตนทุนโครงการพัฒนาอสังหาร�มทรัพยเพ�อ่ขาย

ในแตละปข�้นอยูกับจำนวนโครงการที่อยูระหวางการพัฒนา ความคืบหนาในการกอสราง และยอดโอน

กรรมสิทธิ์ใหกับลูกคาของแตละโครงการ

         ณ สิ�นป 2561 – 2564 บร�ษัทฯ มีตนทุนโครงการพัฒนาอสังหาร�มทรัพยเพ�อ่ขายคิดเปนรอยละ 80.80 
– รอยละ 96.06 ของสินทรัพยรวมของบร�ษัทฯ ตามลำดับ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

         รายละเอียดตนทุนโครงการพัฒนาอสังหาร�มทรัพยเพ�่อขายของบร�ษัทฯ แยกตามโครงการ ณ สิ�นป 

2561 –2564 สามารถสรุปไดดังนี้ 

ตนทุนที่ดิน

ตนทุนคากอสรางและอื่นๆ

ดอกเบี้ยจายและคาใชจาย
ทางการเง�นที่บันทึกเปนตนทุน

รวมตนทุนโครงการพัฒนา
อสังหาร�มทรัพยเพ�่อขาย

สัดส�วนต�อสินทรัพย�รวม
(ร�อยละ)

990.55

245.01

32.89

1,268.45

78.09

19.32

2.59

100.00

3,369.66

1,495.21

117.55

4,982.42

67.63

30.01

2.36

100.00

4,541.65

1,983.79

232.22

6,757.65

67.21

29.36

3.44

10.00

5,314.43

2,276.46

314.57

7,905.46

67.22

28.80

3.98

100.00

รายการ 
(หนวย: ลานบาท)

งบการเง�นรวม

ณ 31 ธันวาคม 2561 ณ 31 ธันวาคม 2562 ณ 31 ธันวาคม 2563 ณ 31 ธันวาคม 2564

มูลคา รอยละ มูลคา รอยละ มูลคา รอยละ มูลคา รอยละ

177.33

293.03

543.47

254.62

-

-

-

-

-

-

1. บร�ทาเนีย ศร�นคร�นทร

2. บร�ทาเนีย บางนา กม. 12

3. บร�ทาเนีย เมกะทาวน บางนา

4. บร�ทาเนีย วงแหวน หทัยราษฏร

5. บร�ทาเนีย บางนา สุวรรณภูมิ

6. บร�ทาเนีย คูคต สเตชั่น

7. บร�ทาเนีย บางนา กม. 42

8. แกรนด บร�ทาเนีย วงแหวน รามอินทรา

9. บร�ทาเนีย สายไหม

10. ไบรตัน คูคต สเตชั่น

13.98

23.10

42.85

20.07

-

-

-

-

-

-

โครงการ 
(หนวย: ลานบาท)

งบการเง�นรวม

ณ 31 ธันวาคม
2561

มูลคา รอยละ

-

281.35

713.68

510.27

889.62

293.41

528.07

659.64

484.65

-

-

5.65

14.32

10.24

17.86

5.89

10.60

13.24

9.73

-

ณ 31 ธันวาคม
2562

มูลคา รอยละ

-

-

538.67

435.56

787.22

279.64

446.13

825.99

621.44

327.79

-

-

7.97

6.45

11.65

4.14

6.60

12.22

9.20

4.85

ณ 31 ธันวาคม
2563

มูลคา รอยละ

-

-

353.12

309.65

634.50

119.86

359.03

700.43

532.51

247.68

-

-

4.47

3.92

8.03

1.52

4.54

8.86

6.74

3.13

ณ 31 ธันวาคม
2564

มูลคา รอยละ

80.80 94.87 96.06 86.72
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         ณ สิ�นป 2561 บร�ษัทฯ มีตนทุนโครงการพัฒนาอสังหาร�มทรัพยเพ�่อขายจำนวน 1,268.45 ลานบาท

หร�อคิดเปนรอยละ 80.80 ของสินทรัพยรวม ตนทุนโครงการพัฒนาอสังหาร�มทรัพยเพ�่อขายของบร�ษัทฯ 

ณ สิ�นป 2561 โดยสวนใหญมาจากตนทุนที่ดิน ซึ่งคิดเปนรอยละ 78.09 ของตนทุนโครงการพัฒนา

อสังหาร�มทรัพยเพ�่อขาย โดยตนทุนโครงการพัฒนาอสังหาร�มทรัพยเพ�่อขายของบร�ษัทฯ ณ สิ�นป 2561

มีรายการหลักจากโครงการบร�ทาเนีย เมกะทาวน บางนา จำนวน 543.47 ลานบาท และโครงการบร�ทาเนีย 

บางนา กม. 12 จำนวน 293.03 ลานบาท หร�อคิดรวมเปนรอยละ 65.95 ของตนทุนโครงการพัฒนา

อสังหาร�มทรัพยเพ�อ่ขายรวม โดยโครงการดังกลาวเปนโครงการใหมท่ีเร�ม่กอสรางในไตรมาส 3 ของป 2561 

เพ�่อเตร�ยมพรอมสำหรับการเปดขายในเดือนธันวาคม ป 2561

         ณ สิ�นป 2562 บร�ษัทฯ มีตนทุนโครงการพัฒนาอสังหาร�มทรัพยเพ�อ่ขายจำนวน 4,982.42 ลานบาท

เพ�่มข�้นจำนวน 3,713.97 ลานบาท หร�อคิดเปนรอยละ 292.80  จากสิ�นป 2561 สาเหตุหลักจากบร�ษัทฯ 

มีการพัฒนาโครงการใหมจำนวน 9 โครงการ คิดเปนสัดสวนรวมรอยละ 69.79 ของตนทุนโครงการพัฒนา

อสังหาร�มทรัพยเพ�่อขาย ณ สิ�นป 2562 ซึ่งมีรายการหลักจากโครงการบร�ทาเนีย บางนา  สุวรรณภูมิ 

และโครงการแกรนด บร�ทาเนีย วงแหวน รามอินทรา โดยโครงการดังกลาวไดรับการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินใน

ชวงระหวางป 2562 และเร�่มกอสรางสาธารณูปโภคและบานภายในโครงการ เพ�่อเตร�ยมพรอมสำหรับการ

เปดขายในชวงปลายป 2562 และในไตรมาสแรกของป 2563 ตามลำดับ อีกท้ังยังมีความคืบหนาการพัฒนา

โครงการเพ�่มเติมจาก 3 โครงการเดิม ไดแก 1) โครงการบร�ทาเนีย บางนา กม. 12 2) โครงการบร�ทาเนีย 

เมกะทาวน บางนา และ 3) โครงการบร�ทาเนีย วงแหวน หทัยราษฏร อยางไรก็ดี บร�ษัทฯ สามารถปดการขาย

ของโครงการบร�ทาเนีย ศร�นคร�นทร ในเดือนกันยายนป 2562 สงผลใหตนทุนโครงการพัฒนาอสังหาร�มทรัพย

เพ�่อขายของโครงการดังกลาวถูกโอนไปเปนตนทุนการขายอสังหาร�มทรัพยทั้งหมด ณ สิ�นป 2562  

         ณ สิ�นป 2563 บร�ษัทฯ มีตนทุนโครงการพัฒนาอสังหาร�มทรัพยเพ�อ่ขายจำนวน 6,757.65 ลานบาท 

เพ�ม่ข�น้จำนวน 1,775.23 ลานบาท หร�อเพ�ม่ข�น้รอยละ 35.63 จากสิ�นป 2562 สอดคลองกับแผนการขยาย

ธุรกิจของบร�ษัทฯ ซึ่งมีสาเหตุหลักจากความคืบหนาของโครงการที่อยูระหวางการพัฒนาเพ�่มเติมจาก 11 

โครงการเดิม เพ�่อรองรับการรับรูรายไดในป 2563 คิดเปนสัดสวนรวมรอยละ 84.54 ของตนทุนโครงการ

พัฒนาอสังหาร�มทรัพยเพ�่อขาย ณ สิ�นป 2563 โดยมีรายการหลักจาก 1) โครงการบร�ทาเนีย บางนา 

สุวรรณภูมิ 2) โครงการแกรนด บร�ทาเนีย วงแหวน รามอินทรา และ 3) โครงการแกรนด บร�ทาเนีย ราชพฤกษ 

พระราม 5 นอกจากน้ี บร�ษัทฯ ยังมีการพัฒนาโครงการใหมจำนวน 2 โครงการ ไดแก โครงการไบรตัน คูคต 

สเตชั่น และโครงการไบรตัน อมตะ ศุขประยูร รวมถึงโครงการที่อยูระหวางการพัฒนา อยางไรก็ดี ตนทุน

โครงการพัฒนาอสังหาร�มทรัพยเพ�อ่ขายในป 2563 เพ�ม่ข�น้รอยละ 35.63 จากป 2562 ซ่ึงเพ�ม่ข�น้ในอัตรา

ที่นอยกวาในป 2562 เปนผลมาจากการปดการขายโครงการบร�ทาเนีย บางนา กม.12 ประกอบกับการ

ทยอยโอนกรรมสิทธ์ิของโครงการท่ีอยูระหวางการขายเพ�ม่มากข�น้ในป 2563 โดยเฉพาะโครงการบร�ทาเนีย 

บางนา สุวรรณภูมิ และโครงการบร�ทาเนีย บางนา กม. 42 เปนตน

         ณ สิ�นป 2564 บร�ษัทฯ มีตนทุนโครงการพัฒนาอสังหาร�มทรัพยเพ�อ่ขายจำนวน 7,905.46 ลานบาท 

เพ�่มข�้นจำนวน 1,147.80 ลานบาท หร�อเพ�่มข�้นรอยละ 16.99 จากสิ�นป 2563 โดยมีสาเหตุหลักจากความ

คืบหนาของงานกอสรางของโครงการท่ีอยูระหวางการพัฒนาตอเน่ืองจาก ณ สิ�นป 2563 และรายการหลัก

จากการซ้ือท่ีดินสำหรับพัฒนาโครงการใหมในบร�เวณเขตกรุงเทพและปร�มณทล ตามแผนการขยายธุรกิจ

ของบร�ษัทฯ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11. ไบรตัน บางนา กม. 26

12.เบลกราเว�ย เอ็กซคลูซีฟ พ�ลว�ลลา บางนา-
      พระราม 9

13. ไบรตัน อมตะ-ศุขประยูร

14. แกรนด บร�ทาเนีย บางนา กม. 12

15. แกรนด บร�ทาเนีย ราชพฤกษ พระราม 5

16. บร�ทาเนีย ติวานนท – ราชพฤกษ 

17. บร�ทาเนีย แพรกษา สเตชั่น 

18. แกรนด บร�ทาเนีย บางนา-สุวรรณภูมิ 

19. แกรนด บร�ทาเนีย นนทบุร� สเตชั่น 

20. แกรนด บร�ทาเนีย พระราม 9 – กรุงเทพกร�ฑา 

21. ไบรตัน บางประกง 

22. โครงการที่อยูระหวางการพัฒนาและ
       โครงการในอนาคต

รวมต�นทุนโครงการพัฒนาอสังหาร�มทรัพย�เพ�่อขาย 1,268.45 100.00 100.004,982.42 100.006,757.65 100.007,905.46

โครงการ 
(หนวย: ลานบาท)

งบการเง�นรวม

ณ 31 ธันวาคม
2561

มูลคา รอยละ

63.37

471.92

-

0.03

86.42

-

-

-

-

-

-

-

1.27

9.47

-

0.00

1.73

-

-

-

-

-

-

-

ณ 31 ธันวาคม
2562

มูลคา รอยละ

99.37

660.76

135.82

224.99

792.92

-

-

-

-

-

-

581.36

1.47

9.78

2.01

3.33

11.73

-

-

-

-

-

-

8.60

ณ 31 ธันวาคม
2563

มูลคา รอยละ

126.15

654.53

193.20

192.62

789.12

209.34

239.69

329.72

213.01

308.67

168.56

1,224.06

1.60

8.28

2.44

2.44

9.98

2.65

3.03

4.17

2.69

3.90

2.13

15.48

ณ 31 ธันวาคม
2564

มูลคา รอยละ
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         เง�นมัดจำคาที่ดิน

         เง�นมัดจำท่ีดินของบร�ษัทฯ คือเง�นมัดจำท่ีดินสำหรับโครงการพัฒนาอสังหาร�มทรัพยของบร�ษัทฯ ตาม

เง�อ่นไขขอตกลงในสัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดินระหวางบร�ษัทฯ และคูคากอนท่ีจะโอนกรรมสิทธ์ิท่ีดินใหแกบร�ษัทฯ 

โดย ณ สิ�นป 2561 – 2564 บร�ษัทฯ มีเง�นมัดจำคาที่ดินจำนวน 185.17 ลานบาท 110.48 ลานบาท 60.29 

ลานบาท และ 303.69 ลานบาท ตามลำดับ หร�อคิดเปนรอยละ 0.86 – 11.79 ของสินทรัพยรวม ซึ่งบร�ษัทฯ 

มีการวางแผนการจัดซ้ือท่ีดินและศึกษาความเปนไปไดในการพัฒนาโครงการกอนการทำสัญญาจะซ้ือจะขาย

ที่ดิน โดยเนนการทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินดวยการวางมัดจำและกำหนดการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินภายใน

ระยะเวลาประมาณ 6 เดือน – 1 ป ท้ังน้ี เม่ือมีการโอนกรรมสิทธ์ิท่ีดินใหแกบร�ษัทฯ บร�ษัทฯ จะเร�ม่พัฒนาท่ีดิน

โดยทันทีและโอนเง�นคามัดจำท่ีดินเปนตนทุนพัฒนาโครงการอสังหาร�มทรัพยเพ�อ่ขาย ซ่ึงต้ังแตสิ�นป 2561 – 

2564 บร�ษัทฯ มีการรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินเพ�่มข�้นอยางตอเนื่อง สงผลใหเง�นมัดจำที่ดินลดลง อยางไรก็ดี 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บร�ษัทฯ มีเง�นมัดจำที่ดินเพ�่มข�้นจำนวน 243.40 ลานบาท หร�อเพ�่มข�้นคิดเปน

รอยละ 403.70 จากสิ�นป 2563 เน่ืองจากการวางเง�นมัดจำท่ีดินเพ�ม่เติมสำหรับโครงการในอนาคตเปนหลัก 

         
         เง�นจายลวงหนา – คางานกอสราง 

         เง�นจายลวงหนาคางานกอสราง คือ เง�นจายลวงหนาใหแกคูคาบางรายของบร�ษัทฯ เฉพาะงานที่ตอง

การสั่งทำสินคากอนติดตั้ง (ไมรวมถึงคาใชจายแกผูรับเหมากอสราง) ไดแก คาออกแบบและตกแตงภายใน 

คาเฟอรนิเจอรเพ�ม่เติม (Built-in) คาผลิตแผนพร�แคส (Precast) งานอลูมิเนียม งานลามิเนต เปนตน ซ่ึงโดย

สวนใหญบร�ษัทฯ จะจายคาจางใหแกผูรับเหมาเมื่อสงมอบงานตามระยะเวลาที่กำหนด โดย ณ สิ�นป 2561 – 

2564 บร�ษัทฯ มีเง�นจายลวงหนาคางานกอสรางจำนวน 5.25 ลานบาท 24.21 ลานบาท 24.67 ลานบาท

และ 29.83 ลานบาท ตามลำดับ หร�อคิดเปนรอยละ 0.33 - 0.46 ของสินทรัพยรวม ซ่ึงสอดคลองตามจำนวน

โครงการท่ีอยูระหวางการพัฒนาของบร�ษัทฯ อยางไรก็ตาม นโยบายการจายเง�นลวงหนาจะข�น้อยูกับเง�อ่นไข

การตกลงระหวางบร�ษัทฯ และ คูคา โดยสวนใหญบร�ษัทฯ จะทำการชำระเง�นจายลวงหนาใหกับคูคาประมาณ

รอยละ 10 – 50 ของมูลคากอสรางตามสัญญา 

         
         เง�นฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน  
         เง�นฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน คือ เง�นฝากกับธนาคารซึ่งบร�ษัทฯ ไดนำไปค้ำประกันหนังสือ

ค้ำประกันเพ�อ่ใชสำหรับจัดทำสาธารณูปโภค หร�อบร�การสาธารณะ หร�อการปรับปรุงท่ีดินจัดสรรของบร�ษัทฯ 

ณ สิ�นป 2562 –2564 บร�ษัทฯ มีเง�นฝากธนาคารท่ีติดภาระค้ำประกันจำนวน 28.00 ลานบาท 41.59 ลานบาท 

และ 85.52 ลานบาท ตามลำดับ หร�อคิดเปนรอยละ 0.53 – 0.94 ของสินทรัพยรวม ซ่ึงเพ�ม่ข�น้ตอเน่ืองตาม

แผนการขยายตัวของบร�ษัทฯ 

         ณ 31 ธันวาคม 2564 บร�ษัทฯ มีเง�นฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันจำนวน 85.52 ลานบาท โดย

เพ�่มข�้นจาก ณ สิ�นป 2563 จำนวน 43.93 ลานบาท หร�อคิดเปนรอยละ 105.64 

         
         สินทรัพยสิทธิการใช

         สินทรัพยสิทธิการใชของบร�ษัทฯ คือ สินทรัพยสิทธิการใชตามสัญญาเชาอาคารสำนักงาน เพ�่อใช

สำหรับการดำเนินงานของบร�ษัทฯ ซึ่งบร�ษัทฯ ไดนำเอามาตรฐานการรายงานทางการเง�น ฉบับที่ 16 เร�่อง 

สัญญาเชามาถือปฏิบัติเปนครั้งแรกในป 2563 โดย ณ สิ�นป 2563 - 2564 บร�ษัทฯ มีสินทรัพยสิทธิการใช

จำนวน 27.47 ลานบาท และ 23.32 ลานบาท ตามลำดับ หร�อคิดเปนรอยละ 0.39 และรอยละ 0.26 ของ

สินทรัพยรวม ตามลำดับ โดยเปนสัญญาเชาอาคารสำนักงานอาคารภิรัชทาวเวอร แอท ไบเทค บร�เวณ

บางนา และมีอายุสัญญาเชา 7.5 ป

         • หนี้สิน

         ณ สิ�นป 2561 – 2564 บร�ษัทฯ มีหน้ีสินรวมจำนวน 1,378.99 ลานบาท 4,773.87 ลานบาท 6,106.95 

ลานบาท และ 5,729.72 ลานบาท ตามลำดับ แบงเปน 1) หนี้สินหมุนเว�ยน รอยละ 90.72 – 99.88 และ 

2) หนี้ ไมสินหมุนเว�ยน รอยละ 0.12 – 9.28 โดยหนี้สินหลักของบร�ษัทฯ มากจากหนี้สินหมุนเว�ยน ไดแก 

เง�นกูยืมระยะสั้นจากบร�ษัทใหญ หร�อคิดเปนสัดสวนรอยละ 43.22 – 47.31 ของหนี้สินรวม 
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258.81

632.81

463.45

-

8.28

11.84

2.09

1,377.32

-

-

1.67

1.67

1,378.99

-

18.77

45.89

33.61

-

0.60

0.86

0.15

99.88

-

-

0.12

0.12

100.00

14.40

813.97

2,141.29

1,657.60

-

5.60

37.32

5.36

4,676.18

95.90

-

1.78

97.68

4,773.87

0.03

17.50

44.87

34.72

-

0.12

0.78

0.11

97.95

2.01

-

0.04

2.05

100.00

14.98

1,288.39

2,889.37

1,383.37

3.24

3.67

52.33

5.31

5,640.66

437.83

25.00

3.46

466.29

6,106.95

0.25

21.10

47.31

22.65

0.05

0.06

0.86

0.09

92.36

7.17

0.41

0.06

7.64

100.00

4.98

1,307.33

2,476.47

1,313.43

3.37

22.28

60.49

9.91

5,198.26

504.31

21.63

5.52

531.46

5,729.72

0.09

22.82

43.22

22.92

0.06

0.39

1.06

0.17

90.72

8.80

0.38

0.10

9.28

100.00

หนี้สินหมุนเว�ยน

เง�นเบิกเกินบัญชีและเง�นกูยืมระยะสั้นจากธนาคาร

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น

เง�นกูยืมระยะสั้นจากบร�ษัทใหญ

เง�นกูยืมระยะยาวจากธนาคารสวนที่ถึงกำหนด
ชำระภายในหนึ่งป

หนี้สินตามสัญญาเชาสวนที่ถึงกำหนดชำระ
ภายในหนึ่งป

เง�นมัดจำรับและเง�นรับลวงหนาจากลูกคา

ภาษีเง�นไดคางจาย

หนี้สินหมุนเว�ยนอื่น

รวมหนี้สินหมุนเว�ยน

หนี้สินไม�หมุนเว�ยน

เง�นกูยืมระยะยาวจากธนาคาร-สุทธิจากสวน
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งป

หนี้สินตามสัญญาเชา - สุทธิจากสวน
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งป

สำรองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน

รวมหนี้สินไมหมุนเว�ยน

รวมหนี้สิน

รายการ
(หนวย: ลานบาท)

งบการเง�นรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

มูลคา
2561 2562 2563 2564

รอยละ1/ มูลคา รอยละ1/ มูลคา รอยละ1/ มูลคา รอยละ1/

หมายเหตุ: 1/ สัดส�วนต�อหน้ีสินรวม  

         ณ สิ�นป 2561 บร�ษัทฯ มีหน้ีสินรวมจำนวน 1,378.99 ลานบาท โดยหลักเปนหน้ีสินจากเง�นกูยืมระยะส้ัน

จากบร�ษัทใหญและเง�นกูยืมระยะยาวจากธนาคารสวนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งป

         ณ สิ�นป 2562 บร�ษัทฯ มีหนี้สินรวมจำนวน 4,773.87 ลานบาท เพ�่มข�้นจำนวน 3,394.88 ลานบาท 

หร�อคิดเปนรอยละ 246.19 จาก ณ สิ�นป 2561 สาเหตุหลักจากการเพ�่มข�้นของหนี้สินจากเง�นกูยืมระยะสั้น

จากบร�ษัทใหญและเง�นกูยืมจากธนาคารจำนวน 1,509.08 ลานบาท และ 1,290.06 ลานบาท ตามลำดับ 

เนื่องจากในป 2562 บร�ษัทฯ มีจำนวนโครงการที่อยูระหวางการพัฒนาเพ�่มข�้นจำนวน 9 โครงการจาก 

ณ สิ�นป 2562

         ณ สิ�นป 2563 บร�ษัทฯ มีหนี้สินรวมจำนวน 6,106.95 ลานบาท เพ�่มข�้นจำนวน 1,333.08 ลานบาท 

หร�อคิดเปนรอยละ 27.92 จาก ณ สิ�นป 2562 สาเหตุหลักจากการเพ�่มข�้นของหนี้สินจากเง�นกูยืมระยะสั้น

จากบร�ษัทใหญ และเจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอ่ืน จำนวน 747.45 ลานบาท และ 474.42 ลานบาท ตามลำดับ

เพ�อ่พัฒนาโครงการใหมท่ีเปดขายในป 2563 เชน โครงการบร�ทาเนีย สายไหม และโครงการแกรนด บร�ทาเนีย

วงแหวน รามอินทรา เปนตน

         ณ สิ�นป 2564 บร�ษัทฯ มีหนี้สินรวมจำนวน 5,729.72 ลานบาท ลดลงจำนวน 377.22 ลานบาท หร�อ

คิดเปนรอยละ 6.18 จาก ณ สิ�นป 2563 สาเหตุหลักจากการลดลงของเง�นกูยืมระยะสั้นจากบร�ษัทใหญ และ

เง�นเบิกเกินบัญชีธนาคาร

 
         เง�นเบิกเกินบัญชีและเง�นกูยืมระยะสั้นจากธนาคาร

         เง�นเบิกเกินบัญชีและเง�นกูยืมระยะส้ันจากธนาคารของบร�ษัทฯ เปนเง�นกูยืมเพ�อ่ใชเปนเง�นทุนหมุนเว�ยน

และการใชพัฒนาโครงการของบร�ษัทฯ เปนหลัก โดย ณ สิ�นป 2562 – 2564 บร�ษัทฯ มีเง�นเบิกเกินบัญชีและ

เง�นกูยืมระยะสั้นจากธนาคารของบร�ษัทฯ จำนวน 14.40 ลานบาท 14.98 ลานบาท และ 4.98 ลานบาท 

ตามลำดับ หร�อคิดเปนรอยละ 0.30 รอยละ 0.25 และรอยละ 0.09 ของหนี้สินรวม ตามลำดับ และมีอัตรา

ดอกเบี้ยที่แทจร�งอยูที่รอยละ MLR – 3.05  MLR และ MOR ตอป

  
         เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น

         เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่นของบร�ษัทฯ แบงเปน 1) เจาหนี้การคา ซึ่งมีรายการหลักคือเจาหนี้การคา

ที่ ไมเกี่ยวของกัน โดยหลักเปนรายการที่เกี่ยวของกับการพัฒนาโครงการของบร�ษัทฯ และ 2) เจาหนี้อื่น

ประกอบดวย 2.1) ประมาณการคาใชจายโครงการ ซ่ึงจะเกิดข�น้เม่ือมีการเร�ม่โอนกรรมสิทธ์ิของโครงการใหม 

2.2) เง�นประกันผลงานการกอสราง 2.3) เจาหนี้อื่นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน คือ เจาหนี้คาบร�การตางๆ 
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ที่บร�ษัทฯ ไดรับจากบร�ษัทใหญและบร�ษัทที่เกี่ยวของ 2.4) เจาหนี้อื่นจากกิจการที่ไมเกี่ยวของกัน คือ เจาหนี้

เก่ียวกับคาใชจายทางดานการตลาดเปนหลัก 2.5) คาใชจายคางจายจากกิจการท่ีเก่ียวของกัน คือ ดอกเบ้ีย

คางจายบร�ษัทใหญ และ 2.6) คาใชจายคางจายจากกิจการที่ไมเกี่ยวของกัน คือ ดอกเบี้ยคางจายธนาคาร

และเง�นรับประกันงานตกแตงเปนหลัก โดยมีรายละเอียดดังนี้

         ณ สิ�นป 2562 บร�ษัทฯ มีเจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอ่ืนจำนวน 813.97 ลานบาท หร�อคิดเปนรอยละ 17.05 

ของหน้ีสินรวม เพ�ม่ข�น้จำนวน 555.16 ลานบาท หร�อคิดเปนรอยละ 214.50 จากสิ�นป 2561 สาเหตุหลักจาก 

1) การเพ�ม่ข�น้ของประมาณการคาใชจายฝายโครงการ จำนวน 472.11 ลานบาท ซ่ึงสวนใหญเปนคาใชจาย

ที่เกี่ยวของกับการกอสรางงานสาธารณูปโภคและงานสวนกลาง สอดคลองกับโครงการใหมที่เร�่มโอน

เจาหนี้การคา

เจาหนี้การคาจากกิจการที่ไมเกี่ยวของกัน

เจาหนี้การคาจากกิจการที่เกี่ยวของกัน

รวมเจาหนี้การคา

เจาหนี้อื่น

ประมาณการคาใชจายฝายโครงการ

เง�นประกันผลงาน

เจาหนี้อื่นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน

เจาหนี้อื่นจากกิจการที่ไมเกี่ยวของกัน

คาใชจายคางจายจากกิจการที่เกี่ยวของกัน

คาใชจายคางจายจากกิจการที่ไมเกี่ยวของกัน

รวมเจาหนี้อื่น

รวมเจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น

198.09

-

198.09

15.88

10.19

8.76

2.73

17.77

5.40

60.72

258.81

76.54

-

76.54

6.14

3.94

3.38

1.05

6.86

2.09

23.46

100.00

217.63

-

217.63

487.74

42.97

9.15

25.53

21.89

9.07

596.35

813.97

26.74

-

26.74

59.92

5.28

1.12

3.14

2.69

1.11

73.26

100.00

719.99

0.29

720.27

427.93

63.28

4.13

52.55

10.61

9.63

568.12

1,288.39

55.88

0.02

55.90

33.21

4.91

0.32

4.08

0.82

0.75

44.10

100.00

678.46

-

678.46

423.59

71.73

5.53

97.55

1.60

28.86

628.87

1,307.33

51.90

-

51.90

32.40

5.49

0.42

7.46

0.12

2.21

48.10

100.00

รายการ
(หนวย: ลานบาท)

งบการเง�นรวม

มูลคา

ณ 31 ธันวาคม 2561 ณ 31 ธันวzาคม 2562 ณ 31 ธันวาคม 2563 ณ 31 ธันวาคม 2564

รอยละ1/ มูลคา รอยละ1/ มูลคา รอยละ1/ มูลคา รอยละ1/

กรรมสิทธิ์ในป 2562 2) การเพ�่มข�้นของเง�นประกันผลงานกอสรางจากผูรับเหมา จำนวน 32.78 ลานบาท 

และ 3) การเพ�่มข�้นของเจาหนี้อื่นจากกิจการที่ไมเกี่ยวของกัน จำนวน  22.80 ลานบาท สอดคลองกับแผน

การดำเนินธุรกิจของบร�ษัทฯ

         ณ สิ�นป 2563 บร�ษัทฯ มีเจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่นจำนวน 1,288.39 ลานบาท หร�อคิดเปนรอยละ 

21.10 ของหน้ีสินรวม เพ�ม่ข�น้จำนวน 472.42 ลานบาท หร�อคิดเปนรอยละ 58.28 จากสิ�นป 2562 เน่ืองจาก 

1) การเพ�ม่ข�น้ของเจาหน้ีการคาจากกิจการท่ีไมเก่ียวของกันของบร�ษัทฯ ท่ีเพ�ม่ข�น้จำนวน 502.36 ลานบาท

 ตามการเพ�ม่ข�น้ของจำนวนโครงการของบร�ษัทฯ โดยยอดสวนใหญเปนเจาหน้ีจากการซ้ือท่ีดินของโครงการ

ท่ีอยูระหวางการพัฒนา 2) การเพ�ม่ข�น้ของเง�นประกันผลงานกอสรางจากผูรับเหมาจำนวน 20.31 ลานบาท 

และ 3) การเพ�ม่ข�น้ของเจาหน้ีอ่ืนจากกิจการท่ีไมเก่ียวของกัน จำนวน 27.02 ลานบาท ตามลำดับ สอดคลอง

กับแผนการดำเนินธุรกิจของบร�ษัทฯ 

         ณ สิ�นป 2564 บร�ษัทฯ มีเจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่นจำนวน 1,307.33 ลานบาท หร�อคิดเปนรอยละ 

22.82 ของหนี้สินรวม เพ�่มข�้นจำนวน 18.94 ลานบาท หร�อคิดเปนรอยละ 1.47 จากสิ�นป 2563 โดยมี

สาเหตุหลักจาก 1) การเพ�่มข�้นของเจาหนี้อื่นจากกิจการที่ไมเกี่ยวของกัน 2) การเพ�่มข�้นของคาใชจายคาง

จายจากกิจการที่ ไมเกี่ยวของกัน 3) การเพ�่มข�้นของเง�นประกันผลงาน 4) การเพ�่มข�้นของเจาหนี้อื่นจาก

กิจการที่เกี่ยวของกัน ตามแผนการขยายตัวของบร�ษัทฯ

         เง�นกูยืมระยะสั้นจากบร�ษัทใหญ 

         เง�นกูยืมระยะส้ันจากบร�ษัทใหญ คือ เง�นกูยืมจากบร�ษัท ออร�จิ�น พร็อพเพอรต้ี จำกัด (มหาชน) ซ่ึงเปน

การกูยืมเง�นท่ีไมมีหลักประกัน โดย ณ สิ�นป 2561 – 2564 บร�ษัทฯ มีเง�นกูยืมระยะส้ันจากบร�ษัทใหญ 632.84 

ลานบาท 2,141.92 ลานบาท 2,889.37 ลานบาท และ 2,476.47 ลานบาท ตามลำดับ คิดเปนรอยละ 43.22 

– 47.31 ของหนี้สินรวม และมีอัตราดอกเบี้ยอยูที่รอยละ 4.30 - 5.50 ตอป โดยบร�ษัทฯ มีการกูเง�นจาก

บร�ษัทใหญเพ�่มในชวงป 2561 -  2563 เพ�่อใชในการซื้อที่ดินแปลงใหมเพ�่อพัฒนาและใชสำหรับพัฒนา

โครงการอสังหาร�มทรัพยของบร�ษัทฯ  อีกทั้งยังมีบางสวนเพ�่อใชสำหรับเง�นทุนหมุนเว�ยนของบร�ษัทฯ และ

ลดลงในป 2564

         ณ สิ�นป 2562 บร�ษัทฯ มีเง�นกูยืมระยะส้ันจากบร�ษัทใหญจำนวน 2,141.92 ลานบาท หร�อคิดเปนรอยละ 

44.87 ของหนี้สินรวม เพ�่มข�้นจำนวน 1,509.08 ลานบาท หร�อคิดเปนรอยละ 238.46 จากสิ�นป 2561 โดย

หลักเพ�่อใชสำหรับซื้อที่ดินและพัฒนาโครงการ เชน โครงการบร�ทาเนีย บางนา สุวรรณภูมิ และโครงการ

บร�ทาเนีย คูคต สเตชั่น เปนตน 
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         ณ สิ�นป 2563 บร�ษัทฯ มีเง�นกูยืมระยะสั้นจากบร�ษัทใหญจำนวน 2,889.37 ลานบาท หร�อคิดเปน

รอยละ 47.31 ของหนี้สินรวม เพ�่มข�้นจำนวน 747.45 ลานบาท หร�อคิดเปนรอยละ 34.90 จากสิ�นป 2562 

โดยหลักเพ�่อใชสำหรับซื้อที่ดินและพัฒนาโครงการ เชน โครงการไบรตัน คูคต สเตชั่น และโครงการไบรตัน 

อมตะ ศุขประยูร เปนตน 

         ณ สิ�นป 2564 บร�ษัทฯ มีเง�นกูยืมระยะส้ันจากบร�ษัทใหญจำนวน 2,476.47 ลานบาท หร�อคิดเปน รอยละ

43.22 ของหนี้สินรวม ลดลงจำนวน 412.90 ลานบาท หร�อคิดเปนรอยละ 14.29 จากสิ�นป 2563

 
         เง�นกูยืมระยะยาวจากธนาคาร

         เง�นกูยืมระยะยาวจากธนาคารของบร�ษัทฯ มีวัตถุประสงคหลักตามที่ระบุในสัญญาเพ�่อการพัฒนา

โครงการอสังหาร�มทรัพยของบร�ษัทฯ โดยจำนองที่ดินพรอมสิ�งปลูกสรางของบร�ษัทฯ และมีเง�่อนไขการเบิก

ใชเง�นกูตามท่ีระบุไวในสัญญา รวมถึงความคืบหนาของสถานการณขายและการกอสรางของแตละโครงการ

โดย ณ สิ�นป 2561 – 2564 บร�ษัทฯ มีเง�นกูยืมระยะยาวจากธนาคาร คิดเปนรอยละ 29.82 – 36.73 ของหน้ีสิน

รวม โดยมีรายละเอียดดังนี้  

 

         ณ สิ�นป 2562 บร�ษัทฯ มีเง�นกูยืมระยะยาวจากธนาคารจำนวน 1,753.51 ลานบาท เพ�่มข�้นจำนวน

1,290.06 ลานบาท หร�อคิดเปนรอยละ 278.36 จากสิ�นป 2561 เนื่องดวยบร�ษัทฯ มีโครงการที่อยูระหวาง

การพัฒนา ณ สิ�นป 2562 เพ�่มสูงข�้นจำนวน 9 โครงการจาก ณ สิ�นป 2561 โดยยอดการเบิกวงเง�นกูยืม

ระยะยาวสวนใหญเปนของโครงการใหมที่เร�่มการพัฒนาในป 2562 โดยมีรายการหลักจาก 1) โครงการ

บร�ทาเนีย สายไหม จำนวน 333.96 ลานบาท 2) โครงการบร�ทาเนีย บางนา สุวรรณภูมิ จำนวน 288.77 

ลานบาท 3) โครงการแกรนด บร�ทาเนีย วงแหวน รามอินทรา จำนวน 279.00 ลานบาท และ 4) โครงการ

บร�ทาเนีย บางนา กม. 42 จำนวน 233.05 ลานบาท โดยโครงการดังกลาวมีขนาดโครงการท่ีมีมูลคาสูงข�น้ 

สงผลใหบร�ษัทฯ มีเง�นกูยืมระยะยาวจากธนาคารที่สูงข�้น ณ สิ�นป 2562 ทั้งนี้ โครงการ บร�ทาเนีย บางนา 

สุวรรณภูมิ และโครงการบร�ทาเนีย บางนา กม. 42 เปนโครงการใหมท่ีเปดขายในป 2562 และมีการรับรูรายได 

ณ สิ�นป 2562 ซึ่งทำใหมีการทยอยชำระคืนเง�นกูยืมระยะยาวจากการโอนกรรมสิทธิ์ของลูกคา อีกทั้งโครง

การบร�ทาเนีย สายไหม และโครงการแกรนด บร�ทาเนีย วงแหวน รามอินทรา มีแผนท่ีจะเร�ม่โอนกรรมสิทธ์ิในป 

2563 และกอสรางแลวเสร็จในปลายป 2566 โดย ณ สิ�นป 2562 บร�ษัทฯ มีวงเง�นกูยืมระยะยาวตามสัญญา

เง�นกูที่ยังไมไดเบิกใชจำนวน 2,388.00 ลานบาท

         ณ สิ�นป 2563 บร�ษัทฯ มีเง�นกูยืมระยะยาวจากธนาคารจำนวน 1,821.20 ลานบาท เพ�่มข�้นจำนวน 

67.69  ลานบาท หร�อคิดเปนรอยละ 3.86 จากสิ�นป 2562 โดยยอดการเบิกวงเง�นกูยืมระยะยาวสวนใหญ

เปนของโครงการท่ีพัฒนาตอเน่ืองจากสิ�นป 2562 โดยมีสัดสวนของเง�นกูยืมระยะยาวดังกลาว คิดเปนรอยละ 

75.02 ของเง�นกูยืมระยะยาวจากธนาคาร และมีรายการหลักจาก 1) โครงการแกรนด บร�ทาเนีย ราชพฤกษ -

พระราม 5 จำนวน 519.91 ลานบาท 2) โครงการ เบลกราเว�ย เอ็กซ คลูซีฟ พ�ลว�ลลา บางนา-พระราม 9 

จำนวน 305.42 ลานบาท 3) โครงการบร�ทาเนีย สายไหม จำนวน 272.16 ลานบาท และ 4) โครงการแกรนด 

บร�ทาเนีย วงแหวน รามอินทรา จำนวน 268.85 ลานบาท ท้ังน้ี โครงการบร�ทาเนีย สายไหม โครงการ แกรนด 

บร�ทาเนีย วงแหวน รามอินทรา และโครงการ เบลกราเว�ย เอ็กซ คลูซีฟ พ�ลว�ลลา บางนา-พระราม 9 เปน

โครงการเปดขายใหมในป 2563 ซึ่งทยอยรับรูรายไดในป 2563 พรอมมีแผนการกอสรางแลวเสร็จในชวง

ปลายป 2566 ซึ่งทยอยรับรูรายไดในป 2563 เพ�่อชำระคืนเง�นกูยืมระยะยาวจากธนาคารยกเวนโครงการ

เบลกราเว�ย เอ็กซ คลูซีฟ พ�ลว�ลลา บางนา-พระราม 9 และโครงการ แกรนด บร�ทาเนีย ราชพฤกษ -

พระราม 5 ซ่ึงมีแผนการเร�ม่โอนกรรมสิทธ์ิในป ท้ังน้ี ณ สิ�นป 2563 บร�ษัทฯ มีวงเง�นกูยืมตามสัญญาการเง�น

ที่ยังไมไดเบิกใชจำนวน 2,557.00 ลานบาท

         ณ สิ�นป 2564 บร�ษัทฯ มีเง�นกูยืมระยะยาวจากธนาคารจำนวน 1,817.74 ลานบาท ลดลงจำนวน 3.46 

ลานบาท หร�อคิดเปนรอยละ 0.19 จากสิ�นป 2563 เนื่องดวยบร�ษัทฯ ไดทยอยโอนกรรมสิทธิ์ของโครงการ

ที่มีการกอสรางแลวเสร็จเพ�่มเติมใหแกลูกคาอยางตอเนื่อง 

         ณ สิ�นป 2561 บร�ษัทฯ มีเง�นกูยืมระยะยาวจากธนาคารจำนวน 463.45 ลานบาท คิดเปนรอยละ 33.61

ของหน้ีสินรวม โดยเปนการเบิกวงเง�นกูยืมระยะยาวจากธนาคารสำหรับพัฒนาโครงการของบร�ษัทฯ จำนวน 

2 โครงการ ไดแก โครงการบร�ทาเนีย เมกะทาวน บางนา จำนวน 229.28 ลานบาท และโครงการบร�ทาเนีย 

วงแหวน หทัยราษฏร จำนวน 164.17 ลานบาท ซึ่งทั้ง 2 โครงการเปนโครงการที่เร�่มพัฒนาในป 2561 ทั้งนี้

เง�นกูยืมระยะยาวจากธนาคารดังกลาวเปนสวนท่ีถึงกำหนดชำระภายใน 1 ป ท้ังหมด และณ สิ�นป 2561 บร�ษัทฯ

มีวงเง�นกูยืมระยะยาวตามสัญญาเง�นกูที่ยังไมไดเบิกใชจำนวน 777.76 ลานบาท

เง�นกูยืมจากธนาคารสวนที่ถึงกำหนดชำระ
ภายใน 1 ป

เง�นกูยืมจากธนาคาร - สุทธิจากสวนที่ถึง
กำหนดชำระภายใน 1 ป

รวมเง�นกูยืมระยะยาวจากธนาคาร

สัดสวนตอหนี้สินรวม (รอยละ)

463.45

-

463.45

33.61 36.73 29.82 31.72

100.00

-

100.00

1,657.60

95.90

1,753.51

94.53

5.47

100.00

1,383.37

437.83

1,821.20

75.96

24.04

100.00

1,313.43

504.31

1,817.74

72.26

27.74

100.00

รายการ
(หนวย: ลานบาท)

งบการเง�นรวม

มูลคา

ณ 31 ธันวาคม 2561 ณ 31 ธันวzาคม 2562 ณ 31 ธันวาคม 2563 ณ 31 ธันวาคม 2564

รอยละ มูลคา รอยละ มูลคา รอยละ มูลคา รอยละ
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         หนี้สินตามสัญญาเชา

         หนี้สินตามสัญญาเชาของบร�ษัทฯ คือ ภาระผูกพันที่บร�ษัทฯ จะตองจายชำระในอนาคต ซึ่งเกี่ยวกับ

สัญญาเชาอาคารสำนักงานอาคารภิรัชทาวเวอร แอท ไบเทค บร�เวณบางนา เพ�่อใชในการดำเนินงานของ

บร�ษัทฯ ซึ่งเปนการนำเอามาตรฐานการรายงานทางการเง�น ฉบับที่ 16 เร�่อง สัญญาเชา มาถือปฏิบัติเปน

คร้ังแรกในป 2563 โดย ณ สิ�นป 2563 - 2564 บร�ษัทฯ มีหน้ีสินตามสัญญาเชาจำนวน 28.24 ลานบาท และ 

25.00 ลานบาท ตามลำดับ หร�อคิดเปนรอยละ 0.46 และรอยละ 0.44 ของหน้ีสินรวม ตามลำดับ โดยสินทรัพย

สิทธิการใชของบร�ษัทฯ มีอายุสัญญาเชา 7.5 ป

         เง�นมัดจำรับและเง�นรับลวงหนาจากลูกคา

         เง�นมัดจำรับและเง�นรับลวงหนาจากลูกคาของบร�ษัทฯ คือ เง�นมัดจำจองโครงการ หร�อเง�นทำสัญญา

ท่ีบร�ษัทฯ ไดรับจากผูซ้ือกอนถึงวันโอนกรรมสิทธ์ิ จะถูกบันทึกเปนเง�นมัดจำรับและเง�นรับลวงหนาจากลูกคา 

และจะโอนเปนรายไดจากการขายอสังหาร�มทรัพยเมื่อบร�ษัทฯ มีการโอนกรรมสิทธิ์ใหแกผูซื้อ ณ สิ�นป 2561 

- 2564 บร�ษัทฯ มีเง�นมัดจำรับและเง�นรับลวงหนาจากลูกคาคิดเปนรอยละ 0.06 - 0.60 ของหนี้สินรวม โดย

สัดสวนของเง�นมัดจำรับและเง�นรับลวงหนาจากลูกคาเทียบกับหน้ีสินรวมคอนขางต่ำ เน่ืองจากสวนใหญเปน

โครงการสรางเสร็จพรอมขาย จึงมีระยะเวลาจากการจองโครงการจนถึงวันโอนกรรมสิทธ์ิโครงการคอนขางส้ัน 

โดยเฉลี่ยประมาณ 1 - 3 เดือน 

         ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 บร�ษัทฯ มีเง�นมัดจำรับและเง�นรับลวงหนาจากลูกคาเพ�ม่สูงข�น้จำนวน 18.61 

ลานบาท หร�อคิดเปนรอยละ 506.80 จากสิ�นป 2563 โดยมีสาเหตุหลักจากการเพ�่มข�้นของเง�นมัดจำรับและ

เง�นรับลวงหนาจากโครงการเบลกราเว�ย เอ็กซคลูซีฟ พ�ลว�ลลา บางนา-พระราม 9 และโครงการแกรนด 

บร�ทาเนีย ราชพฤกษ-พระราม 5 รวมจำนวน 18.14 ลานบาท โดยโครงการดังกลาวเปนโครงการท่ีมีมูลคาสูง 

ซึ่งเปดขายเมื่อชวงปลายป 2563 - ตนป 2564 และเร�่มโอนกรรมสิทธิ์ในชวงตนป 2564  

         ณ สิ�นป 2561 - 2564 สวนของผูถือหุนของบร�ษัทฯ มีจำนวน 190.95 ลานบาท 478.18 ลานบาท 

928.00 ลานบาท และ 3,386.45 ลานบาท ตามลำดับ ซ่ึงคิดเปนสัดสวนรอยละ 12.16 รอยละ 9.10 รอยละ 

13.19 และรอยละ 37.15 ของหน้ีสินและสวนของผูถือหุนรวม ตามลำดับ โดยบร�ษัทฯ ยังไมมีการจายปนผล 

         ณ สิ�นป 2562 สวนของผูถือหุนของบร�ษัทฯ มีจำนวน 478.18 ลานบาท เพ�ม่ข�น้จำนวน 287.23 ลานบาท 

หร�อคิดเปนรอยละ 150.42 จากสิ�นป 2561 โดยสาเหตุหลักเกิดจากการรับรูกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงาน

ในป 2562 เพ�่มข�้น ทำใหบร�ษัทฯ มีกำไรสะสมที่เพ�่มข�้นจำนวน 207.37 ลานบาท นอกจากนี้ เมื่อวันที่

6 ธันวาคม 2562 บร�ษัทฯ ไดจดทะเบียนเพ�่มทุนกับกระทรวงพาณิชยจำนวน 80.00 ลานบาท จากเดิม 

120.00 ลานบาท เปน 200.00 ลานบาท ซึ่งไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 8/2562 

ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 และไดรับชำระหุนเพ�่มทุนเต็มมูลคาแลว ทั้งนี้ การเพ�่มทุนของบร�ษัทฯ มี

วัตถุประสงคเพ�่อใชสำหรับพัฒนาโครงการอสังหาร�มทรัพยและตามเง�่อนไขของธนาคาร  

         ณ สิ�นป 2563 สวนของผูถือหุนของบร�ษัทฯ มีจำนวน 928.00 ลานบาท เพ�ม่ข�น้จำนวน 449.82 ลานบาท

หร�อคิดเปนรอยละ 94.07 จากสิ�นป 2562 โดยสาเหตุหลักเกิดจากการรับรูกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงาน

ในป 2563 เพ�ม่ข�น้ ทำใหบร�ษัทฯ มีกำไรสะสมท่ีเพ�ม่ข�น้จำนวน 348.72 ลานบาท อีกท้ังเม่ือวันท่ี 20 กรกฎาคม 

2563 บร�ษัทฯ ไดจดทะเบียนเพ�ม่ทุนกับกระทรวงพาณิชยจำนวน 100.00 ลานบาท จากเดิม 200.00 ลานบาท 

         • สวนของผูถือหุน

ทุนเร�อนหุน

     ทุนจดทะเบียน

     ทุนที่ออกและชำระแลว

สวนเกินมูลคาหุนสามัญ

สำรองสวนทุนจากการจายโดยใชหุนเปนเกณฑ

กำไรสะสม

องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน

สวนของผูถือหุนของบร�ษัทฯ

สวนของผูถือหุนเดิม

รวมสวนของผูถือหุน

120.00

120.00

-

1.32

67.71

-

189.03

1.92

190.95

7.64

7.64

-

0.08

4.31

-

12.04

0.12

12.16

200.00

200.00

-

3.40

275.08

(0.31)

478.18

-

478.18

3.81

3.81

-

0.06

5.24

(0.01)

9.10

-

9.10

300.00

300.00

-

4.50

623.80

(0.31)

928.00

-

928.00

4.26

4.26

-

0.06

8.87

(0.00)

13.19

-

13.19

428.57

426.33

2,467.72

4.80

487.91

(0.31)

3,386.45

-

3,386.45 

4.70

4.68

27.07

0.05

5.35

(0.00)

37.15

-

37.15 

รายการ
(หนวย: ลานบาท)

งบการเง�นรวม

มูลคา

ณ 31 ธันวาคม 2561 ณ 31 ธันวzาคม 2562 ณ 31 ธันวาคม 2563 ณ 31 ธันวาคม 2564

รอยละ มูลคา รอยละ มูลคา รอยละ มูลคา รอยละ
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เปน 300.00 ลานบาท ซึ่งไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2563 ลงวันที่ 18 มิถุนายน

2563 และไดรับชำระหุนเพ�ม่ทุนเต็มมูลคาแลว เพ�อ่ใชสำหรับพัฒนาโครงการอสังหาร�มทรัพยและตามเง�อ่นไข

ของธนาคาร 

         ณ สิ�นป 2564 สวนของผูถือหุนของบร�ษัทฯ มีจำนวน 3,386.45 ลานบาท เพ�่มข�้นจำนวน 2,458.46 

ลานบาท หร�อคิดเปนรอยละ 264.92 จากสิ�นป 2563 โดยสาเหตุหลักเกิดจากการท่ีบร�ษัทฯ ดำเนินการเสนอ

ขายหุนใหมแกประชาชนท่ัวไปเปนคร้ังแรก (IPO) ทำใหบร�ษัทฯ มีสวนของทุนท่ีชำระแลว และสวนเกินมูลคาหุน

สามัญเพ�่มข�้น และในป 2564 มีการจายเง�นปนผลระหวางกาลในอัตราหุนละ 1.23 บาท ใหแกผูถือหุนเดิม 

เปนจำนวน 738.00 ลานบาท 

         ในป 2562 บร�ษัทฯ มีเง�นสดและรายการเทียบเทาเง�นสดสุทธิอยูที่ 50.03 ลานบาท ลดลงจำนวน 

38.74 ลานบาท จากชวงตนป โดยหลักมาจากเง�นสดสุทธิใชไปในการดำเนินงานจำนวน 2,925.48 ลานบาท 

ในป 2562 มีโครงการอสังหาร�มทรัพยที่อยูระหวางการพัฒนาเพ�่อขายหลายโครงการ โดยเพ�่มข�้นจากป 

2561 จำนวน 12 โครงการ สงผลใหเง�นทุนหมุนเว�ยนที่เกี่ยวของกับการดำเนินการกอสรางโครงการตางๆ 

ของบร�ษัทฯ เพ�่มข�้น ไดแก ตนทุนโครงการพัฒนาอสังหาร�มทรัพยเพ�่อขายของบร�ษัทฯ เพ�่มข�้นจำนวน 

3,596.44 ลานบาท เง�นจายลวงหนาคางานกอสรางเพ�่มข�้นจำนวน 18.96 ลานบาท และเง�นฝากธนาคาร

ที่ติดภาระค้ำประกันซึ่งบร�ษัทฯ นำไปค้ำประกันหนังสือค้ำ ประกันเพ�่อการจัดทำสาธารณูปโภคหร�อบร�การ

สาธารณะตางๆ ในโครงการ เพ�่มข�้นจำนวน 28.00 ลานบาท สำหรับโครงการบร�ทาเนีย ศร�นคร�นทร 

ขณะเดียวกันในชวงสิ�นป 2562 บร�ษัทฯ มีเจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอ่ืนคงคางเพ�ม่ข�น้จำนวน 550.84 ลานบาท 

ซ่ึงสวนใหญเปนเจาหน้ีท่ีเก่ียวของกับการกอสรางโครงการ สอดคลองกับการเปดโครงการจำนวนมากของ

บร�ษัทฯ นอกจากนี้บร�ษัทฯ มีเง�นสดใชไปในกิจกรรมลงทุนอีกจำนวน 6.80 ลานบาท โดยหลักมาจากจาก

การจายเง�นซื้ออุปกรณในสวนของเคร�่องตกแตงและติดตั้งในสวนของสำนักงานขายตามโครงการตางๆ 

จำนวน 4.73 ลานบาท ตามการขยายโครงการของบร�ษัทฯ อยางตอเนื่อง และการจายเพ�่อซื้อเง�นลงทุนใน

บร�ษัทยอย ซึ่งไดแก 1) บร�ษัท ดิสทร�คท แกรนด เร�ยลเอสเตท จำกัด 2) บร�ษัท สเตเบิ�ล โฮม พร็อพเพอรตี้ 

จำกัด และ 3) บร�ษัท เบลกราเว�ย บางนา จำนวน 3.00 ลานบาท เพ�อ่ปรับโครงสรางของบร�ษัทฯ อยางไรก็ดี 

บร�ษัทฯ มีเง�นสดไดมาจากกิจกรรมจัดหาเง�นจำนวน 2,893.54 ลานบาท โดยหลักมาจากเง�นสดรับจากเง�น

กูยืมระยะยาวจากสถาบันการเง�นสุทธิและเง�นกูยืมระยะสั้นจากบร�ษัทใหญจำนวน 1,290.06 ลานบาท และ 

1,509.08 ลานบาท ตามลำดับ ซ่ึงใชสำหรับการกอสรางโครงการอสังหาร�มทรัพยตางๆ ของบร�ษัทฯ ท่ีเพ�ม่

ข� ้นตามการขยายตัวทางธุรกิจ นอกจากนี้ บร�ษัทฯ มีเง�นสดรับจากการเพ�่มทุนในป 2562 จำนวน 

80.00 ลานบาท เพ�่อใหเปนไปตามขอกำหนดของการเบิกเง�นกูยืมจากสถาบันการเง�น หร�อเพ�่อใชเปนเง�น

หมุนเว�ยนในการดำเนินงานของบร�ษัทฯ สงผลใหในป 2562 บร�ษัทฯ มีกระแสเง�นสดลดลงสุทธิ 38.74 ลานบาท 

และมีเง�นสดและรายการเทียบเทาเง�นสดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 50.03 ลานบาท

         ในป 2563 บร�ษัทฯ มีเง�นสดและรายการเทียบเทาเง�นสดสุทธิอยูที่ 71.38 ลานบาท เพ�่มข�้นจำนวน 

21.35 ลานบาทจากชวงตนป โดยหลักมาจากเง�นสดสุทธิใชไปในการดำเนินงานจำนวน 889.08 ลานบาท 

ในขณะเดียวกันป 2563 บร�ษัทฯ มีโครงการที่อยูระหวางการพัฒนาจำนวน 14 โครงการ รวมถึงโครงการ

ที่จะเปดตัวในอนาคต โดยโครงการสวนใหญเปนโครงการที่มีการพัฒนาตอเนื่องมาจากป 2562 จำนวน 

11 โครงการ ซึ่งมีหลากหลายแบรนดสอดคลองกับกลยุทธของบร�ษัทฯ ในการขยายลูกคากลุมเปาหมาย 

ทำใหเง�นทุนหมุนเว�ยนที ่เกี ่ยวของกับการดำเนินการกอสรางโครงการ ของบร�ษัทฯ เพ� ่มข� ้น ไดแก 

         กระแสเง�นสดของบร�ษัทฯ สามารถแบงออกเปน 1) กระแสเง�นสดจากกิจกรรมดำเนินงานของบร�ษัทฯ 

โดยหลักเกิดจากกำไรกอนภาษีเง�นได และการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินดำเนินงาน ซึ่งไดแก ตนทุน

โครงการพัฒนาอสังหาร�มทรัพย เง�นมัดจำที่ดิน เง�นจายลวงหนาคางานกอสราง และเจาหนี้การคา เปนตน 

2) กระแสเง�นสดจากกิจกรรมลงทุนของบร�ษัทฯ โดยหลักเกิดจากบร�ษัทฯ มีการจายเง�นลงทุนในทรัพยสิน 

ไดแก การซื้ออุปกรณในสวนของเคร�่องตกแตงและติดตั้งในสวนของสำนักงานขายตามโครงการตางๆ ตาม

การขยายตัวทางธุรกิจ และการจายเพ�่อซื้อเง�นลงทุนในบร�ษัทยอย ซึ่งไดแก บร�ษัท ดิสทร�คท แกรนด 

เร�ยลเอสเตท จำกัด บร�ษัท สเตเบิ�ล โฮม พร็อพเพอรต้ี จำกัด และบร�ษัทเบลกราเว�ย บางนา เพ�อ่ปรับโครงสราง

ของบร�ษัทฯ และ 3) กระแสเง�นสดจากกิจกรรมจัดหาเง�นของบร�ษัทฯ โดยหลักเกิดจากเง�นสดรับจากเง�นกูยืม

ระยะสั้นจากบร�ษัทใหญและเง�นสดรับจากเง�นกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเง�น และการจายชำระคืนเง�นกู

ระยะยาวใหแกสถาบันการเง�น ท้ังน้ีในป 2562 – 2564 บร�ษัทฯ มีการเปล่ียนแปลงเง�นสดและรายการเทียบเทา

เง�นสด ดังตอไปนี้

4.1.2 การว�เคราะหสภาพคลอง

รายการ (หน�วย: ล�านบาท)
สำหรับป� สิ�นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2562 2563 2564

เง�นสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน

เง�นสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน

เง�นสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเง�น

เง�นสดและรายการเทียบเทาเง�นสด เพ�่มข�้น (ลดลง) สุทธิ

เง�นสดและรายการเทียบเทาเง�นสดตนป/งวด

เง�นสดและรายการเทียบเทาเง�นสดปลายป/งวด

(2,925.48)

(6.80)

2,893.54

(38.74)
88.77

50.03

(889.08)

(2.76)

913.19

21.35
50.03

71.38

(837.39)

(7.32)

1,411.75

567.04
71.38

638.42
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         อัตราสวนสภาพคลอง

         ณ สิ�นป 2561 - 2564 บร�ษัทฯ มีอัตราสวนสภาพคลองเทากับ 1.14 เทา 1.11 เทา 1.23 เทา และ 

1.23 เทา ตามลำดับ โดยอัตราสวนสภาพคลอง ณ สิ�นป 2562 อยูที่ 1.11 เทา ลดลงเพ�ยงเล็กนอยจาก ณ 

สิ�นป 2561 ซึ่งอยูที่รอยละ 1.14 เทา เนื่องจากการเพ�่มข�้นของหนี้สินหมุนเว�ยนของบร�ษัทฯ รอยละ 239.51 

จากสิ�นป 2561 โดยหลักเกิดจากการเพ�่มข�้นของเง�นกูยืมระยะสั้นจากบร�ษัทใหญ และเง�นกูยืมระยะยาวจาก

ธนาคารสวนที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ป เพ�่อเพ�่มสภาพคลองสำหรับการดำเนินธุรกิจ ขณะเดียวกัน 

สินทรัพยหมุนเว�ยนของบร�ษัทฯ เพ�ม่ข�น้รอยละ 232.79 จากสิ�นป 2561 ซ่ึงเปนการเพ�ม่ข�น้ในสัดสวนท่ีนอยกวา

การเพ�่มข�้นของหนี้สินหมุนเว�ยนเล็กนอย โดยมีรายการหลักคือตนทุนโครงการพัฒนาอสังหาร�มทรัพยเพ�่อ

ขายจากโครงการที่อยูระหวางการกอสรางของบร�ษัทฯ ที่มีจำนวนสูงในป 2562

         ณ สิ�นป 2563 อัตราสวนสภาพคลองของบร�ษัทฯ เทากับ 1.23 เทา ปรับตัวดีข�้นจากสิ�นป 2562 

เนื่องจากการเพ�่มข�้นของสินทรัพยหมุนเว�ยน ซึ่งเปนผลจากการเพ�่มข�้นของตนทุนโครงการพัฒนา

อสังหาร�มทรัพยเพ�่อขายจากโครงการที่อยูระหวางการกอสราง และการเพ�่มข�้นของเง�นสดและรายการ

เทียบเทาเง�นสด จากผลประกอบท่ีดีของบร�ษัทฯ ในขณะท่ีบร�ษัทฯ มีเง�นกูยืมระยะยาวจากธนาคารสวนท่ีถึง

กำหนดชำระภายใน 1 ป มีจำนวนลดลงจากการชำระคืนเง�นกูยืมระยะยาวจากธนาคาร ตามการรับรูรายได

จากการโอนกรรมสิทธ์ิโครงการตางๆ ท่ีเพ�ม่ข�น้อยางตอเน่ือง ณ สิ�นป 2563 ในขณะท่ี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม

2564 อัตราสวนสภาพคลองของบร�ษัทฯ ใกลเคียงกับสิ�นป 2563 

4.1.3 การว�เคราะหอัตราสวนทางการเง�นที่สำคัญ

         • อัตราสวนสภาพคลอง (Liquidity Ratio)

อัตราส�วนทางการเง�น
สำหรับป�สิ�นสุดวันที่

หน�วย
31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2564

อัตราสวนสภาพคลอง

อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว

วงจรเง�นสด

ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย

ระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย

วงจรเง�นสด 1/  

(เทา)

(เทา)

(วัน)

(วัน)

(วัน)

1.14
0.06

838.35

106.13
732.22

1.11
0.02

1,053.18

70.04

983.14

1.23
0.01

1,322.71

105.67

1,217.04

 1.73 

 0.14 

1,011.85

96.52

915.33

หมายเหตุ: 1/ ธุรกิจของบร�ษัทฯ เป�นธุรกิจขายอสังหาร�มทรัพย�แนวราบ ซ่ึงเป�นธุรกิจท่ีไม�มีลูกหน้ีการค�า ดังน้ันจ�งไม�คำนวณระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย ทำให�วงจรเง�นสดเท�ากับระยะเวลาขาย
                      สินค�าเฉล่ีย ลบด�วยระยะเวลาชำระหน้ีเฉล่ีย

ตนทุนโครงการพัฒนาอสังหาร�มทรัพยเพ�่อขายของบร�ษัทฯ เพ�่มข�้นจำนวน 1,600.22 ลานบาท และ

เง�นฝากธนาคารท่ีติดภาระค้ำประกันซ่ึงบร�ษัทฯ นำไปค้ำประกันหนังสือค้ำประกันเพ�อ่การจัดทำสาธารณูปโภค

หร�อบร�การสาธารณะตางๆ ในโครงการเพ�่มข�้นจำนวน 13.59 ลานบาท สำหรับโครงการ บร�ทาเนีย บางนา 

กม. 12 และโครงการไบรตัน คูคต สเตช่ัน ทำใหในชวงสิ�นป 2563 บร�ษัทฯ มีเจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอ่ืนคงคาง

เพ�่มข�้นจำนวน 485.62 ลานบาท ซึ่งสวนใหญเปนเจาหนี้ที่เกี่ยวของกับการกอสรางโครงการ ทั้งนี้ บร�ษัทฯ

 มีเง�นสดใชไปในกิจกรรมลงทุนอีกจำนวน 2.76 ลานบาท โดยหลักมาจากบร�ษัทฯ จายเง�นซ้ืออุปกรณในสวน

ของเคร�่องตกแตงและติดตั้งในสวนของสำนักงานขายตามโครงการตางๆ จำนวน 2.76 ลานบาท ตามการ

เปดโครงการใหมอยางตอเนื่องของบร�ษัทฯ อยางไรก็ดี บร�ษัทฯ มีเง�นสดไดมาจากกิจกรรมจัดหาเง�นจำนวน 

913.19 ลานบาท โดยหลักมาจากเง�นสดรับจากเง�นกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเง�นสุทธิและเง�นสดรับจาก

เง�นกูยืมระยะส้ันจากบร�ษัทใหญจำนวน 67.69 ลานบาท และ 747.45 ลานบาท ตามลำดับ สำหรับการกอสราง

โครงการอสังหาร�มทรัพยตางๆ ของบร�ษัทฯ ท่ีเพ�ม่ข�น้ตามการขยายตัวทางธุรกิจ นอกจากน้ี บร�ษัทฯ มีเง�นสด

รับจากการเพ�ม่ทุนในป 2562 จำนวน 100.00 ลานบาท เพ�อ่ใหเปนไปตามขอกำหนดของการเบิกเง�นกูยืมจาก

สถาบันการเง�น และเพ�่อใชเปนเง�นหมุนเว�ยนในการดำเนินงานของบร�ษัทฯ สงผลใหในป 2562 บร�ษัทฯ 

มีกระแสเง�นสดเพ�่มข�้นสุทธิ 21.35 ลานบาท และมีเง�นสดและรายการเทียบเทาเง�นสดคงเหลือ ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2563 จำนวน 71.38 ลานบาท

         ในป 2564 บร�ษัทฯ มีเง�นสดและรายการเทียบเทาเง�นสดสุทธิอยูที่ 638.42 ลานบาท เพ�่มข�้นจำนวน 

567.04 ลานบาท จากชวงตนป สาเหตุหลักจากบร�ษัทฯ มีเง�นสดไดมาจากกิจกรรมจัดหาเง�นจำนวน 

1,411.75 ลานบาท โดยหลักมาจากเง�นสดรับคาหุนสามัญเพ�ม่ทุน (IPO) ท่ีเพ�ม่ข�น้จำนวน 2,652.83 ลานบาท 

นอกจากนี้ยังมีการจายเง�นปนผลจำนวน 738.00 ลานบาท จายคืนเง�นกูยืมระยะสั้นจากบร�ษํทใหญ 

412.90 ลานบาท จายชำระคาใชจายทางตรงในการเสนอขายหุน (IPO) จำนวน 73.47 ลานบาท จายชำระเง�น

เบิกเกินบัญชีจำนวน 10.00 ลานบาท จายชำระเง�นกูยืมระยะยาว 3.46 ลานบาท และจายชำระหนี้สินตาม

สัญญาเชาจำนวน 3.24 ลานบาท 
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         ณ สิ�นป 2564 อัตราสวนสภาพคลองของบร�ษัทฯ เทากับ 1.73 เทา ปรับตัวดีข�น้จากสิ�นป 2563 เน่ือง

จากการเพ�ม่ข�น้ของสินทรัพยหมุนเว�ยน ซ่ึงเปนผลจากการเพ�ม่ข�น้ของตนทุนโครงการพัฒนาอสังหาร�มทรัพย

เพ�่อขายจากโครงการที่อยูระหวางการกอสราง และการเพ�่มข�้นของเง�นสดและรายการเทียบเทาเง�นสด 

จากผลประกอบที่ดีของบร�ษัทฯ ในขณะที่บร�ษัทฯ มีเง�นกูยืมระยะสั้นจากบร�ษัทใหญลดลงจากการชำระคืน 

จึงทำใหอัตราสวนสภาพคลองของบร�ษัทฯเพ�่มข�้นจากสิ�นป 2563

         อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว

         ณ สิ�นป 2561 - 2564 บร�ษัทฯ มีอัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็วเพ�ยง 0.06 เทา 0.02 เทา 0.01 เทา 

และ 0.14 เทา ตามลำดับ โดยสาเหตุหลักที่อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็วอยูในระดับที่คอนขางต่ำเมื่อ

เปร�ยบเทียบกับอัตราสวนสภาพคลองเน่ืองจากการคำนวณอัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็วไมไดรวมตนทุน

โครงการพัฒนาอสังหาร�มทรัพยเพ�อ่ขายจากโครงการ หร�อสินคาคงเหลือ ซ่ึงเปนสินทรัพยหมุนเว�ยนหลัก

ของบร�ษัทที่ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาร�มทรัพยโดยทั่วไป นอกจากนี้ ธุรกิจพัฒนาอสังหาร�มทรัพยเปน

ธุรกิจที่ตองบร�หารจัดการเง�นสดใหอยูในระดับที่เหมาะสมเพ�่อนำไปลงทุนพัฒนาโครงการอสังหาร�มทรัพย

อยางตอเน่ือง สงผลใหอัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็วสำหรับธุรกิจอสังหาร�มทรัพยอาจจะไมไดสะทอนภาพ

การดำเนินงานที่แทจร�งของบร�ษัทฯ

         วงจรเง�นสด

         ธุรกิจพัฒนาอสังหาร�มทรัพยเปนธุรกิจที่มีการซื้อที่ดินรวมทั้งกอสรางสิ�งปลูกสราง (สินคาคงเหลือ 
หร�อ ตนทุนโครงการพัฒนาอสังหาร�มทรัพยเพ�่อขาย) ตามแผนพัฒนาโครงการซึ่งสินคาคงเหลือดังกลาว

อยูระหวางกอสรางยังไมแลวเสร็จเปนสินคาพรอมขาย ซ่ึงเง�นลงทุนในชวงพัฒนาโครงการมีมูลคาคอนขางสูง 
เมื่อเทียบกับตนทุนขายอสังหาร�มทรัพยในปนั้นๆ จึงทำใหผลคำนวณระยะเวลาการขายสินคามีระยะเวลา

เกินกวา 2 ป ซึ่งเปนไปตามแนวทางการดำเนินธุรกิจปกติของกลุมพัฒนาอสังหาร�มทรัพยที่มีการเติบโต

และสำหรับบร�ษัทท่ีมีแผนการพัฒนาโครงการเพ�ม่เติมอยางตอเน่ือง จะยิ�งสงผลทำใหระยะเวลาการขายสินคา

เพ�่มข�้นตามการขยายตัวทางธุรกิจดังกลาว

         ป 2561 วงจรเง�นสด (Cash Cycle) ของบร�ษัทฯ เทากับ 732.22 วัน โดยมีสาเหตุหลักจากระยะเวลา

ขายสินคาเฉลี่ยของบร�ษัทฯ อยูที่ 838.35 วัน เนื่องดวยบร�ษัทฯ เพ�่งเร�่มดำเนินการ และไดใชเง�นลงทุนเพ�่อ

พัฒนาโครงการอสังหาร�มทรัพยเปนจำนวนมาก ทำใหสินคาคงเหลือหร�อตนทุนโครงการพัฒนา

อสังหาร�มทรัพยเพ�่อขายของบร�ษัทฯ มีจำนวนสูงกวาตนทุนขายอสังหาร�มทรัพย สงผลใหระยะขายสินคา

เฉล่ียของบร�ษัทฯ มีระยะเวลา 838.35 วัน  อยางไรก็ตาม บร�ษัทฯ สามารถปดการขายของโครงการ บร�ทาเนีย 

 ศร�นคร�นทร และโครงการบร�ทาเนีย บางนา กม. 12 ภายในระยะเวลา 1 ป 10 เดือน ในขณะที่ระยะเวลาชำระ

หนี้เฉลี่ยของบร�ษัทฯ อยูที่ 106.13 วัน โดยสวนใหญเปนผลจากเจาหนี้การคาที่เพ�่มข�้นตามการพัฒนา

โครงการตามแผนพัฒนาโครงการซึ่งสินคาคงเหลือดังกลาวอยูระหวางกอสรางยังไมแลวเสร็จเปนสินคา

พรอมขาย รวมถึงเครดิตเทอมที่บร�ษัทฯ ไดรับจากเจาหนี้การคาจาการซื้อที่ดินในรูปแบบของตั๋วอาวัลที่ดิน

จากธนาคารพาณิชย 

         ป 2562 วงจรเง�นสด (Cash Cycle) ของบร�ษัทฯ เทากับ 983.14 วัน เพ�ม่ข�น้จากปกอนหนา สาเหตุหลัก

จากระยะขายสินคาเฉล่ียของบร�ษัทฯ ท่ีเพ�ม่ข�น้เปน 1,053.18 วัน จากป 2561 ซ่ึงอยูท่ี 838.35 วัน เน่ืองจาก

ตนทุนโครงการพัฒนาอสังหาร�มทรัพยเพ�อ่ขายของบร�ษัทฯ ท่ีเพ�ม่ข�น้รอยละ 292.80 จากป 2561 จากการ

ที่บร�ษัทฯ ไดเร�่มพัฒนาโครงการใหมในป 2562 จำนวน 9 โครงการ โดยโครงการสวนใหญยังคงอยูระหวาง

การกอสราง และมีการเปดขายเพ�ยงบางโครงการ สงผลใหตนทุนโครงการพัฒนาอสังหาร�มทรัพยเพ�่อขาย

เพ�่มข�้นมากกวาตนทุนขายอสังหาร�มทรัพย ในขณะที่ระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ยของบร�ษัทฯ อยูที่ 70.04 วัน 

ลดลงจากปกอนหนา เนื่องจากบร�ษัทฯ ไมมีเจาหนี้การคาจากการซื้อที่ดิน โดยสวนใหญเปนระยะเวลา

ชำระหนี้ที่บร�ษัทฯ จายใหแกเจาหนี้การคาสำหรับงานผลิตและติดตั้งแผน พร�แคส (Precast) เปนหลัก

         ป 2563 วงจรเง�นสด (Cash Cycle) ของบร�ษัทฯ เทากับ 1,217.04 วัน เพ�่มข�้นจากปกอนหนา สาเหตุ

หลักจากระยะขายสินคาเฉลี่ยของบร�ษัทฯ ที่เพ�่มข�้นเปน 1,322.71 วัน จากป 2562 ซึ่งอยูที่ 1,053.18 วัน

 เน่ืองจากบร�ษัทฯ มีตนทุนโครงการพัฒนาอสังหาร�มทรัพยเพ�อ่ขายในระดับสูง จากการพัฒนาโครงการใหม

อยางตอเนื่องของบร�ษัทฯ ในป 2563 จำนวน 3 โครงการ สงผลใหตนทุนโครงการพัฒนาอสังหาร�มทรัพย

เพ�่อขายเพ�่มข�้นมากกวาตนทุนขายอสังหาร�มทรัพย แมวาบร�ษัทฯ เร�่มมีการทยอยรับรูรายไดของโครงการ

อสังหาร�มทรัพยท่ีอยูระหวางการขายมากข�น้ ในขณะท่ีระยะเวลาชำระหน้ีเฉล่ียของบร�ษัทฯ อยูท่ี 105.67 วัน 

เพ�ม่ข�น้จากปกอนหนา เน่ืองจากบร�ษัทฯ มีเจาหน้ีการคาสวนใหญเปนเจาหน้ีการคาจากการซ้ือท่ีดินในรูปแบบ

ของตั๋วอาวัลที่ดินจากธนาคารพาณิชย ซึ่งบร�ษัทฯ จะไดรับเครดิตเทอมข�้นอยูกับการเจรจากับผูขายที่ดิน 

         ป 2564 วงจรเง�นสด (Cash Cycle) ของบร�ษัทฯ เทากับ 915.33 วัน ลดลงจากป 2563 สาเหตุหลัก

จากระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ยของบร�ษัทฯ ลดลงเปน 1,011.85 วัน จากป 2563 ซึ่งอยูที่ 1,322.71 วัน 

เนื่องจากบร�ษัทฯ สามารถรับรูรายไดจากการขายอสังหาร�มทรัพยของโครงการที่อยูระหวางการขายทั้ง 

13 โครงการในป 2564 เพ�่มข�้นรอยละ 62.98 จากงวดเดียวเดียวกันของปกอน สงผลใหมีการโอนสินคา

คงเหลือหร�อตนทุนโครงการพัฒนาอสังหาร�มทรัพยเพ�่อขายไปเปนตนทุนขายเพ�่มข�้นตามการรับรูรายได

ท่ีเพ�ม่ข�น้ ในขณะท่ีระยะเวลาชำระหน้ีเฉล่ียของบร�ษัทฯ อยูท่ี 96.52 วัน ลดลงจากป 2563 ซ่ึงอยูท่ี 105.67 วัน
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         • อัตราสวนว�เคราะหนโยบายทางการเง�น (Financial Policy Ratio)

อัตราส�วนทางการเง�น
สำหรับป�สิ�นสุดวันที่

หน�วย
31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2564

อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน

อัตราสวนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยตอสวนของผูถือหุน 1/  

อัตราสวนความสามารถชำระดอกเบี้ย 2/  

อัตราสวนความสามารถชำระภาระผูกพัน 3/  

(เทา)

(เทา)

(เทา)

(เทา)

7.22

5.74

n/a

n/a

9.98

8.18

2.29

0.07

6.58

5.09

2.32

0.10

1.69

1.27

3.70

0.20

หมายเหตุ: 1/ อัตราส�วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียต�อส�วนของผู�ถือหุ�น คำนวณโดยใช� หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียของบร�ษัทฯ ประกอบด�วย เง�นเบิกเกินบัญชีและเง�นกู�ระยะส้ันจากธนาคาร
                     เง�นกู�ยืมระยะส้ันจากบร�ษัทใหญ� และเง�นกู�ยืมระยะยาวจากธนาคาร หารด�วย ส�วนของผู�ถือหุ�นของบร�ษัทฯ (อย�างไรก็ตาม เง�อ่นไขของวงเง�นสินเช่ือของธนาคาร กำหนด
                     ให�เง�นกู�ยืมระยะสั้นจากบร�ษัทใหญ�นับรวมเป�นส�วนหนึ่งของส�วนของผู�ถือหุ�น โดยมีอัตราส�วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต�อส�วนของผู�ถือหุ�น อยู�ที่ 0.28 - 0.67 เท�า)
                       2/ อัตราส�วนความสามารถชำระดอกเบี้ย คำนวณโดยใช� กำไรก�อนหักดอกเบี้ยจ�าย ภาษีเง�นได� ค�าเสื่อมราคา และค�าตัดจำหน�าย หารด�วย ดอกเบี้ยจ�าย
                       3/ อัตราส�วนความสามารถชำระภาระผูกพัน คำนวณโดยใช� กำไรก�อนหักดอกเบี้ยจ�าย ภาษีเง�นได� ค�าเสื่อมราคา และค�าตัดจำหน�าย หารด�วย หนี้สินระยะสั้นที่มีภาระ
                     ดอกเบี้ยและหนี้สินระยะยาวที่มีภาระดอกเบี้ยที่ครบกำหนดภายใน 1 ป�

         อัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุน

         ณ สิ�นป 2561 - 2563 บร�ษัทฯ มีอัตราสวนหน้ีสินรวมตอสวนของผูถือหุนเทากับ 7.22 เทา 9.98 เทา 

และ 6.58 เทา ตามลำดับ ซึ่งอยูในระดับที่สูง ทั้งนี้ อัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุนที่อยูในระดับสูง

เปนไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจของบร�ษัทที่อยูในอุตสาหกรรมพัฒนาโครงการอสังหาร�มทรัพย 

เน่ืองจากสัดสวนของเง�นทุนท่ีใชในการพัฒนาโครงการอสังหาร�มทรัพยแตละโครงการมาจากสินเช่ือโครงการ 

(Project Finance) เปนหลัก เน่ืองจากบร�ษัทฯ มีการวางแผนการพัฒนาโครงการอสังหาร�มทรัพยท่ีเติบโต

อยางตอเนื่อง สงผลใหตองกูยืมเง�นเพ�่อใชในการพัฒนาโครงการอสังหาร�มทรัพยเปนจำนวนมาก อยางไร

ก็ดี บร�ษัทฯ มีแผนที่จะทยอยจายคืนเง�นกูจากบร�ษัทใหญเพ�่มเติมจาก 1) กระแสเง�นสดจากการดำเนินงาน 

และ/หร�อ 2) เง�นกูยืมจากธนาคารพาณิชย และ/หร�อ 3) การออกหุนกู และ/หร�อจัดหาเง�นทุนท่ีเหมาะสมผาน

ชองทางตลาดทุนหร�อชองทางอ่ืนๆ ซ่ึงจะสงผลใหอัตราสวนหน้ีสินรวมตอสวนของผูถือหุนลดลงในอนาคต

         ณ สิ�นป 2562 บร�ษัทฯ มีอัตราสวนหน้ีสินรวมตอสวนของผูถือหุนเทากับ 9.98 เทา เพ�ม่ข�น้จำนวนมาก

จาก ณ สิ�นป 2561 โดยมีสาเหตุหลักจากหนี้สินของบร�ษัทฯ ที่เพ�่มสูงข�้นจำนวน 3,394.88 ลานบาท

หร�อคิดเปนรอยละ 246.19 จากสิ�นป 2561 เนื่องดวยเง�นกูยืมระยะสั้นจากบร�ษัทใหญที่เพ�่มสูงข�้น และการ

เบิกเง�นกูยืมระยะยาวจากธนาคารเพ�่มข�้นตามสถานะโครงการที่อยูระหวางการกอสราง โดยใชเปนเง�นทุน

หมุนเว�ยนเพ�่อรองรับการพัฒนาโครงการอสังหาร�มทรัพยของบร�ษัทฯ โดยในป 2562 บร�ษัทฯ มีจำนวน

โครงการใหมที่เร�่มกอสรางจำนวน 9 โครงการ ซึ่งเพ�่มข�้นจากเพ�ยง 4 โครงการในป 2561 โดยเง�นกูยืมระยะ

ยาวจากธนาคารหลักใชสำหรับการเขาซื้อที่ดินและพัฒนาโครงการบร�ทาเนีย สายไหม และโครงการแกรนด 

บร�ทาเนีย วงแหวน รามอินทรา อีกท้ังการเพ�ม่ข�น้ของเจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอ่ืนจากประมาณการคาใชจาย

คางจายฝายโครงการ ในขณะที่สวนของผูถือหุนของบร�ษัทฯ เพ�่มข�้นจำนวน 287.23 ลานบาท หร�อคิดเปน

รอยละ 150.42 จากสิ�นป 2561 ซ่ึงเปนการเพ�ม่ข�น้ในสัดสวนท่ีนอยกวาการเพ�ม่ข�น้ของหน้ีสินรวมของบร�ษัทฯ 

เน่ืองจากจากการการเพ�ม่ทุนจำนวน 80.00 ลานบาท และการเพ�ม่ข�น้ของกำไรสะสมของ บร�ษัทฯ เปนผลให

อัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุนของบร�ษัทฯ เพ�่มสูงข�้น ณ สิ�นป 2562

         ณ สิ�นป 2563 บร�ษัทฯ มีอัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุนเทากับ 6.58 เทา ปรับลดลงจาก 

ณ สิ�นป 2562 โดยมีสาเหตุหลักจากสวนของผูถือหุนของบร�ษัทฯ ท่ีเพ�ม่ข�น้จำนวน 449.82 ลานบาท หร�อคิด

เปนรอยละ 94.07 จากสิ�นป 2562 ซ่ึงเปนผลจากการเพ�ม่ทุนของบร�ษัทฯ จำนวน 100.00 ลานบาท และการ

รับรูผลกำไรจากการดำเนินงานโดยบร�ษัทฯ มีกำไรสะสมท่ีเพ�ม่ข�น้จำนวน 348.72 ลานบาท หร�อคิดเปนรอยละ 

126.77 ในขณะท่ีหน้ีสินรวมของบร�ษัทฯ เพ�ม่ข�น้จำนวน 1,333.08 ลานบาท หร�อคิดเปนรอยละ 27.92 จาก

สิ�นป 2562 ซึ่งเปนการเพ�่มข�้นในสัดสวนที่นอยกวาการเพ�่มข�้นของสวนของผูถือหุน เนื่องจากบร�ษัทฯ ไมมี

เง�นกูยืมระยะส้ันจากธนาคารคงคาง ณ สิ�นป 2563 ประกอบกับการจายคืนเง�นกูระยะยาวจากธนาคารจำนวน 

1,461.51 ลานบาทระหวางชวงเวลาดังกลาว สงผลใหอัตราสวนหน้ีสินรวมตอสวนของผูถือหุนของบร�ษัทฯ 

ปรับลดลง ณ สิ�นป 2563

         ณ สิ�นป 2564 บร�ษัทฯ มีอัตราสวนหน้ีสินรวมตอสวนของผูถือหุนเทากับ 1.69 เทา ลดลงจาก ณ สิ�นป 

2563 เน่ืองจากสวนของผูถือหุนของบร�ษัทฯ เพ�ม่ข�น้จำนวน 2,458.46 ลานบาท หร�อคิดเปนรอยละ 264.92 

จากสิ�นป 2563 โดยหลักเนื่องจากบร�ษัทฯ ดำเนินการเสนอขายหุนใหมแกประชาชนทั่วไปเปนครั้งแรก (IPO) 

ทำใหบร�ษัทฯ มีสวนของทุนที่ชำระแลว และสวนเกินมูลคาหุนสามัญเพ�่มข�้น ในขณะที่หนี้สินรวมของบร�ษัทฯ

ลดลงจำนวน 377.23 ลานบาท หร�อคิดเปน รอยละ 6.18 จากสิ�นป 2563 จึงสงผลใหอัตราสวนหนี้สินรวม

ตอสวนของผูถือหุนลดลงจากป 2563

         ท้ังน้ี สถาบันการเง�นไดกำหนดใหโครงการของบร�ษัทฯ ตองดำรงอัตราสวนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียตอ

สวนของผูถือหุน ใหอยูในระดับไมเกิน 2.5 เทา โดยเง�อ่นไขของวงเง�นสินเช่ือของธนาคาร กำหนดใหเง�นกูยืม

ระยะสั้นจากบร�ษัทใหญนับรวมเปนสวนหนึ่งของสวนของผูถือหุน และไมนับรวมหนี้สินจากสัญญาเชา 

ซึ่งที่ผานมาบร�ษัทฯ สามารถดำรงอัตราสวนดังกลาวตามที่สถาบันการเง�นกำหนด โดย ณ สิ�นป 2561 – 

2564 บร�ษัทฯ มีอัตราสวนดังกลาวอยูที่  0.31 - 0.67 เทา

อัตราสวนความสามารถชำระดอกเบี้ย

         ณ สิ�นป 2562 - 2564 บร�ษัทฯ มีอัตราสวนความสามารถชำระดอกเบี้ย เทากับ 2.29 เทา 2.32 เทา 

และ 3.70 เทา ตามลำดับ แสดงใหเห็นถึงความสามารถชำระดอกเบ้ียหร�อสภาพคลองของบร�ษัทฯ ในเกณฑ

ท่ีดี เน่ืองดวยผลประกอบการของบร�ษัทฯ ท่ีเติบโตอยางตอเน่ือง ตามความสามารถในการทำกำไรของบร�ษัทฯ 

ท่ีเพ�ม่ข�น้ โดยบร�ษัทฯ มีการวางกลยุทธในการขายท่ีเหมาะสม ประกอบกับแผนการจัดหาและควบคุมตนทุน
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โครงการและคาใชจายที่สอดคลองกับแผนการขยายตัวของธุรกิจ ขณะที่ดอกเบี้ยจายของบร�ษัทฯ ณ สิ�นป

2562 – 2563 มีจำนวน 113.62 ลานบาท และ 193.21 ลานบาท ตามลำดับ ซึ่งมีจำนวนคอนขางสูง ตาม

จำนวนเง�นกูยืมจากธนาคารท่ีเพ�ม่ข�น้ในชวงเวลาดังกลาว เพ�อ่นำไปลงทุนพัฒนาโครงการอสังหาร�มทรัพย

ตางๆ ตามแผนการขยายตัวของบร�ษัทฯ อยางไรก็ดี ณ สิ�นป 2564 บร�ษัทฯ มีผลประกอบการท่ีเติบโตอยาง

ตอเนื่อง เนื่องจากบร�ษัทฯ ไดชำระคืนเง�นกูยืมระยะยาวจากธนาคารจำนวนมาก จากการทยอยรับโอน

กรรมสิทธ์ิโครงการตางๆ สงผลใหบร�ษัทฯ มีอัตราสวนความสามารถชำระดอกเบ้ียท่ีสูงกวาในชวงท่ีผานมา 

ทั้งนี้ เมื่อการพัฒนาโครงการแลวเสร็จ บร�ษัทฯ จะมีการรับรูรายไดอยางตอเนื่อง ซึ่งจะทำใหสภาพคลอง

ของบร�ษัทฯ ดีข�้นและมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยเพ�่มข�้น 

         อัตราสวนความสามารถชำระภาระผูกพัน

         ณ สิ�นป 2562 - 2564 บร�ษัทฯ มีอัตราสวนความสามารถชำระภาระผูกพันเทากับ 0.07 เทา 0.10 เทา 
และ 0.20 เทา ตามลำดับ สาเหตุหลักที่อัตราสวนดังกลาวอยูในระดับไมเกิน 1 เทา เนื่องจากบร�ษัทฯ อยูใน

ชวงเร�่มตนของการประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาร�มทรัพยประเภทบานเดี่ยว บานแฝด ทาวนโฮม และมีการ

ลงทุนตอเน่ืองในชวง 4 ป ท่ีผานมา ทำใหบร�ษัทฯ มีภาระผูกพันเพ�ม่สูงข�น้จากการกูยืมเง�นจากสถาบันการเง�น 

และบร�ษัทใหญ เพ�่อใชสำหรับพัฒนาโครงการอสังหาร�มทรัพย อยางไรก็ตาม บร�ษัทฯ ไดรับการสนับสนุน

ดานวงเง�นสินเช่ือเพ�อ่เปนแหลงเง�นทุนในการพัฒนาโครงการและขยายธุรกิจอยางตอเน่ือง รวมถึงมีการวาง

แผนกระแสเง�นสดในระดับกลุมบร�ษัท โดยการบร�หารกระแสเง�นสดที่ไดรับจากการขายและโอนกรรมสิทธิ์

ของแตละโครงการ เพ�อ่รองรับการชำระดอกเบ้ียและภาระผูกพันตางๆ ซ่ึงการชำระคืนเง�นกูของธนาคารจะ

ชำระเมื่อมีการโอนกรรมสิทธิ์ อีกทั้งมีนโยบายที่จะสำรองเง�นสดใหเพ�ยงพอกับคาใชจายที่เกี่ยวของกับการ

ดำเนินธุรกิจในแตละเดือนและรักษาสภาพคลอง โดยที่ผานมา บร�ษัทฯ สามารถชำระคืนเง�นตนและดอกเบี้ย

ไดตรงตามท่ีกำหนดไวในสัญญากูยืมเง�นมาโดยตลอด สงผลใหไดรับการสนับสนุนจากสถาบันการเง�นตางๆ 

เร�่อยมา ประกอบกับบร�ษัทฯ ทยอยรับรูรายไดจากการโอนกรรมสิทธิ์ของโครงการอสังหาร�มทรัพยเพ�่มข�้น

อยางตอเนื่อง จากแนวโนมความตองการที่อยูอาศัยประเภทบานจัดสรรที่เพ�่มข�้นทำใหบร�ษัทฯ มีกำไรจาก

การดำเนินงานเพ�่มข�้น สนับสนุนใหอัตราสวนความสามารถชำระภาระผูกพันของบร�ษัทฯ ปรับตัวดีข�้นตาม

ลำดับ นอกจากน้ี เง�นท่ีไดจากการเสนอขายหุนสามัญเพ�ม่ทุนตอประชาชนในคร้ังน้ีสามารถเปนแหลงเง�นทุน

เพ�ม่เติมใหแกบร�ษัทฯ เพ�อ่รองรับการชำระคืนเง�นกูยืมสถาบันการเง�นรวมถึงการเติบโตในอนาคตของบร�ษัทฯ 

และการเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยจะทำใหบร�ษัทฯ มีชองทางในการระดมทุนเพ�ม่ข�น้ผานการออกหุนกู 

หร�อชองทางตลาดทุนอื่นๆ ซึ่งจะชวยเพ�่มข�ดความสามารถดานสภาพคลองของบร�ษัทฯ ใหดีข�้น ทำใหอัตรา

สวนความสามารถชำระภาระผูกพันดีข�้นในอนาคต
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05
ขอมูลทั่วไปและขอมูลสำคัญอื่นๆ

นายทะเบียนหลักทรัพย : บร�ษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จำกัด

   อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย Tower B เลขที่ 93 ชั้น 14 

   ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 

   โทรศัพท  0-2009-9000, 0-2009-9999 (Contact center)

ผูสอบบัญชี :  บร�ษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

   ชั้น 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย

   กรุงเทพฯ 10110  โทรศัพท 0-2264-9090

5.1 ขอมูลทั่วไป (ขอมูลบุคคลอางอิงอื่นๆ)

         -  ไมมี –

         ผูลงทุนสามารถศึกษาขอมูลของบร�ษัทท่ีออกหลักทรัพยเพ�ม่เติมไดจากแบบแสดงรายการขอมูลประจำป 

(56-1 One Report) ของบร�ษัทที่แสดงไวใน www.sec.or.th หร�อเว็บไซตของบร�ษัท www.britania.co.th

5.2 ขอมูลสำคัญอื่นๆ

         ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บร�ษัทฯ และบร�ษัทยอยบร�ษัทฯ ไมไดถูกฟองรองเปนจำเลยในคดี หร�อขอ

พ�พาทรวมถึงกระบวนการอนุญาโตตุลาการใดๆ (1) ที่อาจมีผลกระทบดานลบตอสินทรัพยของบร�ษัทฯ

ที่มีจำนวนสูงกวารอยละ 5.0 ของสวนของผูถือหุน (2) ที่กระทบตอการดำเนินธุรกิจ สถานะทางการเง�น 

ผลการดำเนินงานและโอกาสทางธุรกิจของบร�ษัทฯ อยางมีนัยสำคัญแตไมสามารถประเมินผลกระทบเปน

ตัวเลขได และ (3) ที่มิไดเกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบร�ษัทฯ 

5.3 ขอพ�พาททางกฎหมาย

         -  ไมมี –

5.4 ตลาดรอง

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) :

เลขที่ 1 ซอยราษฎรบูรณะ 27/1 ถนนราษฎรบูรณะ

แขวงราษฎรบูรณะ เขตราษฎรบูรณะ กรุงเทพฯ 10140

โทร 0-2222-0000  กด 1

ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน) :

เลขที่ 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพ�นี เขตปทุมวัน 

กรุงเทพมหานคร 10330 

โทร 0-2626-7777

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) :

เลขที่ 209 อาคารเคเคพ� ทาวเวอร ถนนสุข�มว�ท 21 (อโศก) 

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. 

โทร 0-2165-5555

ธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน) : 

เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม. 

โทร 0-2777-7777

5.5 สถาบันการเง�นที่ติดตอประจำ
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06
การกำกับดูแลกิจการ
6.  นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

          บร�ษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักการและแนวทางปฏิบัติของตลาดหลักทรัพยฯ และสำนักงานก.ล.ต.

วาดวยการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดี เพ�อ่ใหเกิดประสิทธิภาพ ความโปรงใสและประสิทธิผลใน

การบร�หารงาน และกอใหเกิดความเปนธรรมแกผูถือหุน ผูลงทุน เจาหน้ี พนักงาน รัฐ ลูกคา ตลอดจนประชาชน

ท่ัวไปและผูเก่ียวของทุกฝาย และสามารถบร�หารงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  

          ท้ังน้ี ท่ีประชุมคณะกรรมการบร�ษัทคร้ัง 6/2564 เม่ือวันท่ี 8 กรกฎาคม 2564 มีมติอนุมัตินโยบายการ

กำกับดูแลกิจการที่ดีเพ�่อครอบคลุมถึงการปฏิบัติงานในดานตางๆ ขององคกรใหเปนไปตามหลักกฎหมาย

อันเปนกติกาสากล โดยไดเผยแพรใหกรรมการและพนักงานทุกคนของบร�ษัทฯ นำไปปฏิบัติ โดยบร�ษัทฯ จะจัด

ใหมีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการท่ีดีประจำป เพ�อ่สอดคลองกับการดำเนินงานของบร�ษัทฯ โดย

มีรายละเอียด ดังน้ี

          หลักปฏิบัติ 1     ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผูนำองคกรท่ีสราง

      คุณคาใหแกกิจการอยางย่ังยืน

          หลักปฏิบัติ 2     กำหนดวัตถุประสงคและเปาหมายหลักของกิจการท่ีเปนไปเพ�อ่ความย่ังยืน

          หลักปฏิบัติ 3     เสร�มสรางคณะกรรมการท่ีมีประสิทธิผล

          หลักปฏิบัติ 4     สรรหาและพัฒนาผูบร�หารระดับสูงและการบร�หารบุคลากร

          หลักปฏิบัติ 5     สงเสร�มนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบ

          หลักปฏิบัติ 6     ดูแลใหมีระบบการบร�หารความเส่ียงและการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม

          หลักปฏิบัติ 7     รักษาความนาเช่ือถือทางการเง�นและการเปดเผยขอมูล

          หลักปฏิบัติ 8     สนับสนุนการมีสวนรวมและการส่ือสารกับผูถือหุน

6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

หลักปฏิบัติ 1

ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผูนำองคกรที่สรางคุณคาใหแกกิจการ

อยางยั่งยืน

          1.1 คณะกรรมการบร�ษัทจะทําความเขาใจและตระหนักถึงบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบในฐานะ

                 ผูนําที่ตองกํากับดูแลใหบร�ษัทฯ มีการบร�หารจัดการที่ดี ซึ่งครอบคลุมถึง

  (1) การกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมาย 

  (2) การกาํหนดกลยุทธ นโยบายการดาํเนนิงาน ตลอดจนการจดัสรรทรพัยากรสาํคญั

        เพ�่อใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมาย

  (3) การติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการดําเนินงาน

          1.2 ในการสรางคุณคาใหแกกจิการอยางยัง่ยืน คณะกรรมการบร�ษทัจะกาํกบัดูแลกจิการใหนาํไปสูผล

                 (Governance Outcome) อยางนอยดังตอไปนี้

  (1) สามารถแขงขันไดและมีผลประกอบการที่ดี โดยคํานึงถึงผลกระทบในระยะยาว

        (Competitiveness and Performance with Long-Term Perspective)

  (2) ประกอบธุรกิจอยางมีจร�ยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบตอผูถือหุน และ

        ผูมีสวนไดเสีย (Ethical and Responsible Business)

  (3) เปนประโยชนตอสังคม และพัฒนาหร�อลดผลกระทบดานลบตอสิ �งแวดลอม

        (Good Corporate Citizenship)

  (4) สามารถปรับตัวไดภายใตปจจัยการเปลี่ยนแปลง (Corporate Resilience)

          1.3 คณะกรรมการบร�ษัทจะดูแลใหกรรมการทุกคนและผูบร�หารปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ

  ระมัดระวัง (Duty of Care) ซื่อสัตยสุจร�ตตอองคกร (Duty of Loyalty) และตองดูแลให

  การดําเนินงานเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับและมติที่ประชุมผูถือหุน

          1.4 คณะกรรมการบร�ษัทจะทําความเขาใจขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

  บร�ษัทและกําหนดขอบเขตการมอบหมายหนาที่และความรับผิดชอบใหประธานเจาหนาที่บร�หาร

  และฝายจัดการอยางชัดเจน ตลอดจนติดตามดูแลใหประธานเจาหนาที่บร�หารและฝายจัดการ

  ปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมาย
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          3.4 ในการเสนอคาตอบแทนคณะกรรมการบร�ษทัใหผถูอืหนุอนมุตั ิคณะกรรมการบร�ษทัตองพ�จารณา

  ใหโครงสรางและอตัราคาตอบแทนมคีวามเหมาะสมกบัความรบัผดิชอบและจ�งใจใหคณะกรรมการ

  บร�ษัทนําพาองคกรใหดําเนินงานตามเปาหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว

 3.5 คณะกรรมการบร�ษัทจะกํากับดูแลใหกรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่และ

  จัดสรรเวลาอยางเพ�ยงพอ

 3.6 คณะกรรมการบร�ษทัจะกาํกบัดแูลใหมกีรอบและกลไกในการกาํกบัดแูลนโยบายและการดาํเนนิงาน

  ของบร�ษัทยอยและกิจการอื่นที่บร�ษัทฯ ไปลงทุนอยางมีนัยสําคัญในระดับที่เหมาะสมกับกิจการ

  แตละแหง รวมทั้งบร�ษัทยอยและกิจการอื่นที่บร�ษัทฯ ไปลงทุนมีความเขาใจถูกตองตรงกันดวย

 3.7 คณะกรรมการบร�ษทัจะจดัใหมกีารประเมนิผลการปฏบิตัหินาทีป่ระจาํปของคณะกรรมการบร�ษทั

  คณะกรรมการชุดยอย และกรรมการรายบุคคล โดยผลการประเมินควรถูกนําไปใชสําหรับการ

  พัฒนาการปฏิบัติหนาที่ตอไปดวย

 3.8 คณะกรรมการบร�ษทัจะกาํกบัดแูลใหคณะกรรมการบร�ษทั และกรรมการแตละคนมคีวามรคูวาม

  เขาใจเกีย่วกบับทบาทหนาทีล่กัษณะการประกอบธรุกจิ และกฎหมายทีเ่กีย่วของกบัการประกอบ

  ธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุนใหกรรมการทุกคนไดรับการเสร�มสรางทักษะและความรูสําหรับการ

  ปฏิบัติหนาที่กรรมการอยางสมํ่าเสมอ

 3.9 คณะกรรมการบร�ษทัจะดแูลใหมัน่ใจวาการดาํเนนิงานของคณะกรรมการบร�ษทัเปนไปดวยความ

  เร�ยบรอยสามารถเขาถงึขอมลูทีจ่าํเปน และมเีลขานกุารบร�ษทัฯ ทีม่คีวามรแูละประสบการณทีจ่าํ

  เปนและเหมาะสมตอการสนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการบร�ษัท

หลักปฏิบัติ 4

สรรหาและพัฒนาผูบร�หารระดับสูงและการบร�หารบุคลากร

 4.1 คณะกรรมการบร�ษัทจะดําเนินการใหมั่นใจวามีการสรรหาและพัฒนาประธานเจาหนาที่บร�หาร

  และผูบร�หารระดับสูง ใหมีความรูทักษะ ประสบการณ และคุณลักษณะที่จําเปนตอการขับเคลื่อน

  องคกรไปสูเปาหมาย

 4.2 คณะกรรมการบร�ษัทโดยคําแนะนําของคณะกรรมการสรรหาและพ�จารณาคาตอบแทนจะกํากับ

  ดูแลใหมีการกําหนดโครงสรางคาตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสม

หลักปฏิบัติ 2

กำหนดวัตถุประสงคและเปาหมายหลักของกิจการที่เปนไปเพ�่อความยั่งยืน

          2.1 คณะกรรมการบร�ษัทจะกำหนดวัตถุประสงค และเปาหมายที่สำคัญของบร�ษัทฯ โดยเปนไปตาม

 ว�สัยทัศน พันธกิจ และคานิยมองคกร รวมถึงกลยุทธ เปาหมาย และแผนงานประจำป เพ�่อให

 บุคลากรปฏิบัติตามเพ�่อใหบร�ษัทฯ มุงไปสูเปาหมายดังกลาวภายในระยะเวลาที่กำหนดไว รวม

 ถึงสงเสร�มใหบร�ษัทฯ มีความยั่งยืน โดยคำนึงถึงการสรางคุณคาใหทั้งบร�ษัทฯ ลูกคา ผูมีสวน

 ไดเสีย และสังคมโดยรวม 

      บร�ษัทฯ มีการกำหนดเปาหมายท่ีจะเติบโตอยางม่ันคงและย่ังยืนในธุรกิจพัฒนาอสังหาร�มทรัพย

 เพ�อ่สรางความเช่ือม่ันใหเเกผูถือหุน กรรมการ ผูบร�หาร พนักงาน รวมถึงบร�ษัทคูคา และสถาบัน

 การเง�น โดยจะเห็นไดจากว�สัยทัศนและพันธกิจของบร�ษัทฯ และทำการสื่อสารว�สัยทัศนและ

 พันธกิจของบร�ษัทฯ ไปยังทุกหนวยงานขององคกรเพ�่อรับรูแนวคิดหลักในการดำเนินธุรกิจไป

 ในทางเดียวกัน ควบคูกับการเสร�มสรางคานิยมขององคกรใหกับพนักงาน

          2.2 คณะกรรมการบร�ษัทจะกำกับดูแลใหม่ันใจวา วัตถุประสงคและเปาหมายท่ีสำคัญ ตลอดจนกลยุทธ

 ในระยะเวลาปานกลาง และ/หร�อประจำปของกิจการสอดคลองกับการบรรลุวัตถุประสงคและ

 เปาหมายท่ีสำคัญของกิจการ โดยมีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใชอยางเหมาะสมปลอดภัย

หลักปฏิบัติ 3

เสร�มสรางคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล

          3.1 คณะกรรมการบร�ษัทจะรับผิดชอบในการกําหนดและทบทวนโครงสรางคณะกรรมการบร�ษัท ทั้ง

 ในเร�่องขนาดองคประกอบ สัดสวนกรรมการที่เปนอิสระ ที่เหมาะสมและจําเปนตอการนําพา

 องคกรสูวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนดไว

          3.2 คณะกรรมการบร�ษัทจะเลือกบุคคลที่เหมาะสมเปนประธานกรรมการบร�ษัทฯ และดูแลใหมั่นใจวา

 องคประกอบและการดําเนินงานของคณะกรรมการบร�ษัทเอื้อตอการใชดุลพ�นิจในการตัดสินใจ

 อยางมอีสิระ

          3.3 คณะกรรมการบร�ษทัจะกาํกบัดแูลใหการสรรหาและการคดัเลอืกกรรมการมกีระบวนการทีโ่ปรงใส

 และชัดเจน เพ�่อใหไดคณะกรรมการบร�ษัทที่มีคุณสมบัติสอดคลองกับองคประกอบที่กําหนดไว
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หลักปฏิบัติ 6

ดูแลใหมีระบบการบร�หารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม

 6.1 คณะกรรมการบร�ษทัจะกาํกบัดแูลใหมัน่ใจวา บร�ษทัฯ มรีะบบการบร�หารความเสีย่งและการควบคมุ

  ภายในที่จะทําใหบรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิผล และมีการปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย

  และมาตรฐานที่เกี่ยวของ

 6.2 คณะกรรมการบร�ษัทจะจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่สามารถปฏิบัติหนาที่ ไดอยางมี

  ประสิทธิภาพและอิสระ

 6.3 คณะกรรมการบร�ษัทจะติดตามดูแลและจัดการความขัดแยงของผลประโยชนที่อาจเกิดข�้นได

  ระหวางบร�ษัทฯ กับ ฝายจัดการ คณะกรรมการบร�ษัท หร�อผูถือหุน รวมไปถึงการปองกันการใช

  ประโยชนอันมิควรในทรัพยสิน ขอมูลและโอกาสของบร�ษัทฯ และการทําธุรกรรมกับผูที่มีความ

  สัมพันธเกี่ยวโยงกับบร�ษัทฯ ในลักษณะที่ไมสมควร

 6.4 คณะกรรมการบร�ษทัจะกาํกบัดแูลใหมกีารจดัทาํนโยบายและแนวปฏบิตัดิานการตอตานคอรรปัชัน่

  ที่ชัดเจน และสื่อสารในทุกระดับขององคกรและตอคนนอกเพ�่อใหเกิดการนําไปปฏิบัติ ไดจร�ง 

 6.5 คณะกรรมการบร�ษัทจะกํากับดูแลใหกิจการมีกลไกในการรับเร�่องรองเร�ยนและการดําเนินการ

  กรณีมีการแจงเบาะแสการกระทําความผิด

หลักปฏิบัติ 7

รักษาความนาเชื่อถือทางการเง�นและการเปดเผยขอมูล

 7.1 คณะกรรมการบร�ษัทมีความรับผิดชอบในการดูแลใหระบบการจัดทํารายงานทางการเง�น และ

  การเปดเผยขอมูลสําคัญตาง ๆ ถูกตอง เพ�ยงพอ ทันเวลา เปนไปตามกฎเกณฑ มาตรฐาน และ

  แนวปฏิบัติที่เกี่ยวของ

 7.2 คณะกรรมการบร�ษทัจะตดิตามดแูลความเพ�ยงพอของสภาพคลองทางการเง�น และความสามารถ

  ในการชําระหนี้

 7.3 ในภาวะที่กิจการประสบปญหาทางการเง�น หร�อมีแนวโนมจะประสบปญหา คณะกรรมการบร�ษัท

  จะพ�จารณาใหมัน่ใจไดวา กจิการมแีผนในการแกไขปญหา หร�อมกีลไกอืน่ทีจ่ะสามารถแกไขปญหา

  ทางการเง�นได ทั้งนี้ ภายใตการคํานึงถึงสิทธิของผูมีสวนไดเสีย

          4.3 คณะกรรมการบร�ษัทจะทำความเขาใจโครงสรางและความสัมพันธของผูถือหุนท่ีอาจมีผลกระทบ

 ตอการบร�หารและการดำเนินงานของกิจการ 

          4.4 คณะกรรมการบร�ษัทจะติดตามดูแลการบร�หารและพัฒนาบุคลากรใหมีจำนวน ความรู ทักษะ 

 ประสบการณ และแรงจ�งใจท่ีเหมาะสม

หลักปฏิบัติ 5

สงเสร�มนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบ

          5.1 คณะกรรมการบร�ษทัใหความสาํคญักบัการพฒันานวตักรรมเพ�อ่การเตบิโตอยางยัง่ยนืของบร�ษทัฯ

 จึงสนับสนุนใหฝายจัดการสรรหาผลิตภัณฑใหมๆ ที่มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย สราง

 ประโยชนตอสงัคม การใชงานของลกูคา ควบคูไปกบัการรกัษาสิ�งแวดลอม และสนบัสนนุใหมกีาร

 นําเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใชงานในองคกร โดยจัดใหมีกรอบการกํากับดูแลและการ

 บร�หารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองคกรตามความเหมาะสม เพ�่อพัฒนากระบวนการ

 ดําเนินงาน และบร�หารความเสี่ยงของกิจการ เพ�่อใหบร�ษัทฯ สามารถบรรลุวัตถุประสงคและ

 เปาหมายหลักของกิจการไดอยางยั่งยืน

          5.2 คณะกรรมการบร�ษัทจะติดตามดูแลใหฝายจัดการดําเนินการอยางมีความรับผิดชอบตอสังคม

 และสิ�งแวดลอม โดยเร�อ่งดงักลาวจะสะทอนอยูในแผนดาํเนนิการ (Operational Plan) ใหสอดคลอง

 กับวัตถุประสงค เปาหมาย และกลยุทธ (Strategies) ของบร�ษัทฯ

          5.3 คณะกรรมการบร�ษัทจะติดตามดูแลใหฝายจัดการจัดสรรและจัดการทรัพยากรใหเปนไปอยางมี

 ประสทิธภิาพและประสทิธผิล โดยคาํนงึถงึผลกระทบและการพฒันาทรพัยากรตลอดสาย Value

 Chain เพ�่อใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายหลักไดอยางยั่งยืน

          5.4 คณะกรรมการบร�ษัทจะจัดใหมีกรอบการกํากับดูแลและการบร�หารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

 ระดบั องคกรทีส่อดคลองกบัความตองการของกจิการ รวมทัง้ดแูลใหมกีารนาํเทคโนโลยสีารสนเทศ

 มาใชในการเพ�ม่โอกาสทางธรุกจิและพฒันาการดาํเนนิงาน การบร�หารความเสีย่ง เพ�อ่ใหกจิการ

 สามารถบรรลุวัตถุประสงค และเปาหมายหลักของกิจการ ตามที่ ไดกําหนดไวในนโยบายความ

 มั่นคงปลอดภัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
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          7.4 คณะกรรมการบร�ษัทจะพ�จารณาจัดทำรายงานความยั่งยืนตามความเหมาะสม

          7.5 คณะกรรมการบร�ษัทจะกำกับดูแลใหฝายจัดการจัดใหมีหนวยงานหร�อผูรับผิดชอบงานนักลงทุน

 สัมพันธ ที่ทำหนาที่ในการสื่อสารกับผูถือหุน และผูมีสวนไดเสียอื่น เชน นักลงทุน นักว�เคราะห 

 ใหเปนไปอยางเหมาะสม เทาเทียมกัน และทันเวลา 

          7.6 คณะกรรมการบร�ษัทจะสงเสร�มใหมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการเผยแพรขอมูล

หลักปฏิบัติ 8

สนับสนุนการมีสวนรวมและการสื่อสารกับผูถือหุน

         8.1 คณะกรรมการบร�ษทัจะดแูลใหมัน่ใจวา ผถูอืหนุมสีวนรวมในการตดัสนิใจในเร�อ่งสาํคญัของบร�ษทัฯ 

          8.2 คณะกรรมการบร�ษัทจะดูแลใหการดําเนินการในวันประชุมผูถือหุนเปนไปดวยความเร�ยบรอย

 โปรงใส มีประสิทธิภาพ และเอื้อใหผูถือหุนสามารถใชสิทธิของตน

          8.3 คณะกรรมการบร�ษทัจะดแูลใหการเปดเผยมตทิีป่ระชมุ และการจดัทาํรายงานการประชมุผถูอืหนุ

 เปนไปอยางถูกตองและครบถวน

6.1.1 นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ
 เนือ่งดวยบร�ษทัมกีารประกอบธรุกจิดานอสงัหาร�มทรพัยรวมถงึการใหบร�หารทีเ่กีย่วเนือ่งกนั ดงันัน้

คณะกรรมการของบร�ษัทตองมีความรู และความเชี่ยวชาญในหลากหลายแขนงเพ�่อชวยขับเคลื่อนและวาง

แนวทางในการดําเนินธุรกิจรวมกับฝายจัดการ ซึ่งเห็นไดจากตารางความรูความชํานาญเฉพาะดานของ

คณะกรรมการบร�ษัท ในหัวขอ 6.1  ภาพรวมของนโยบายการกํากับดูแลกิจการ

 1. คุณสมบัติของกรรมการและการแตงตั้ง

   บร�ษัทฯ กําหนดคุณสมบัติในการสรรหากรรมการหลักการกํากับดูแล โดยการพ�จารณา

  ของคณะกรรมการสรรหาและพ�จารณาคาตอบแทน และใหที่ประชุมผูถือหุนทําการอนุมัติจาก

  ขอมูลประวัติ ความรูความเชี่ยวชาญของกรรมการแตละทาน

 2. การกําหนดคาตอบกรรมการและผูบร�หาร

   คาตอบแทนของคณะกรรมการและผูบร�หาร เปนไปตามนโยบายและตามกรอบที่ผูถือหุน

  อนุมัติ โดยอางอิงจากการนําเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพ�จารณาคาตอบแทน (รายละ

  เอยีดคาตอบแทนกรรมการและผบูร�หาร ในหวัขอ 7.4.5 นโยบายการจายคาตอบแทน กรรมการ

  บร�หารและผูบร�หาร และ 8.1.2 การจายคาตอบแทนคณะกรรมการ)

 

 3. ความเปนอิสระของคณะกรรมการ

   เนื่องจากคณะกรรมการเปนเหมือนตัวแทนของผูถือหุน ดังนั้นคณะกรรมการบร�ษัทตองมี

  ความรับผิดชอบตอการปฏิบัติหนาที่และเปนอิสระอยางแทจร�งจากฝายจัดการ เพ�่อประโยชนสูง

  สดุของบร�ษทัฯ และผถูอืหนุโดยรวม โดยมกีารแบงแยกหนาทีค่วามรบัผดิชอบระหวางคณะกรรมการ

  และฝายจดัการทีช่ดัเจน โดยคณะกรรมการบร�ษทัจะเปนผกูาํหนดนโยบายและกาํกบัดแูลใหระบบ

  งานตางๆ ของบร�ษัทฯ ดําเนินไปตามนโยบายที่ถูกตองตามกฎหมาย และจร�ยธรรม

 4. การพัฒนากรรมการ

   บร�ษทัฯ มกีารปฐมนเิทศกรรมการใหมเมือ่มกีารแตงตัง้ใหมทกุครัง้ เพ�อ่ใหกรรมการมคีวาม

  เขาใจความคาดหวังที่บร�ษัทฯ มีตอบทบาท หนาที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ นโยบายและ

  แนวทางปฏิบัติในการกํากับดูแลกิจการของบร�ษัทฯ ตลอดจนสรางความรู ความเขาใจในธุรกิจ

  และการดาํเนนิงานดานตางๆ ของบร�ษทัฯ เพ�อ่เตร�ยมความพรอมในการปฏบิตัหินาทีข่องกรรมการ

   และบร�ษทัฯ สนบัสนนุใหคณะกรรมการบร�ษทั และผบูร�หารระดบัสงูเขารวมสมัมนาหลกัสตูร

  ทีเ่ปนประโยชนตอการปฏบิตัหินาที ่รวมทัง้พบปะแลกเปลีย่นความคดิเหน็กบัคณะกรรมการบร�ษทั

  และผบูร�หารระดบัสงูขององคกรตางๆ อยเูสมอ โดยหลกัสตูรทีก่รรมการบร�ษทัควรเขารวมสมัมนา

  อยางนอยจะเปนหลกัสตูรของสมาคมสงเสร�มสถาบนักรรมการบร�ษทัไทย (IOD) ซึง่ไดแก หลกัสตูร

  Directors Certification Program (DCP) หลกัสตูร Directors Accreditation Program (DAP)

  หลกัสตูร Audit Committee Program (ACP) หลกัสตูร Executive Development Program

  (EDP) รวมถึงการอบรมหร�อการสัมมนาภายในโดยกรรมการที่มีความรูความเชี่ยวชาญเฉพาะ

  ดาน เชน ดานกฎหมาย ดานการเง�น  เปนตน
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 5. การประเมินผลการปฎิบัติหนาที่ของกรรมการ

   บร�ษัทฯ กําหนดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบร�ษัท (ทั้งคณะและ

  รายบคุคล) และคณะกรรมการชดุยอยอยางนอยปละ 1 ครัง้ โดยเปนการประเมนิทัง้แบบรายบคุคล

  และแบบคณะกรรมการทั้งชุด เพ�่อใหคณะกรรมการรวมกันพ�จารณาและปรับปรุงแก ไขการ

  ปฏิบัติงานของตนเองตอไป (รายละเอียดผลการประเมินผลการปฎิบัติหนาที่ของกรรมการ ใน

  หัวขอ 6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกํากับดูแลกิจการ)

 6. การกําดูแลบร�ษัทยอยและบร�ษัทรวม

   บร�ษทัฯ กาํหนดนโยบายการกาํกบัดแูลและบร�หารกจิการบร�ษทัยอยและบร�ษทัรวม โดยมวีตัถุ

  ประสงคเพ�อ่กาํหนดมาตรการและกลไกทัง้ทางตรงและทางออมเพ�อ่ใหบร�ษทัฯ สามารถกาํกบัดแูล

  และบร�หารจัดการกิจการของบร�ษัทยอยและบร�ษัทรวม รวมถึงการติดตามดูแลใหบร�ษัทยอยและ

  บร�ษัทรวมมีการปฏิบัติตามมาตรการและกลไกตางๆ ที่กําหนดไวได และเปนไปตามนโยบายของ

  บร�ษัทฯ รวมถึงกฎหมายบร�ษัทมหาชน ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย กฎหมายหลักทรัพย

  และกฎหมายทีเ่กีย่วของตลอดจนประกาศ ขอบงัคบัและหลกัเกณฑตางๆ ทีเ่กีย่วของคณะกรรมการ

  กํากับตลาดทุน สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาด

  หลกัทรพัยแหงประเทศไทย ทัง้นี ้เพ�อ่รกัษาผลประโยชนในเง�นลงทนุของบร�ษทัฯ ในบร�ษทัยอยและ

  บร�ษัทรวมดังกลาว โดยมีรายละเอียดดังนี้

    1.1 บร�ษัทฯ จะสงบุคคลที่เปนตัวแทนของบร�ษัทฯ เขาไปเปนกรรมการในแตละบร�ษัทยอย

      และ/หร�อ บร�ษทัรวม ตามสดัสวนการถอืหนุในแตละบร�ษทัฯ เทาทีส่ามารถดาํเนนิการได

      เพ�่อทําหนาที่กํากับดูแลใหบร�ษัทยอย และ/หร�อ บร�ษัทรวมดําเนินการใหสอดคลอง

      กับกฎหมาย นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งนโยบายอื่นๆ ของบร�ษัทฯ  

      อยางไรก็ดี การสงตัวแทนของบร�ษัทฯ  เขาไปเปนกรรมการในแตละบร�ษัทยอย และ

      หร�อ บร�ษทัรวมจะตองไดรบัการพ�จารณาและเหน็ชอบโดยทีป่ระชมุคณะกรรมการบร�ษทั

      โดยคํานึงถึงความเหมาะสมของแตละบร�ษัทฯ 

    1.2 หากในการเขาทาํรายการ หร�อการดาํเนนิการใดๆ ของบร�ษทัยอยทีเ่ขาขายหร�อเปน

      การไดมาหร�อจําหนายไปซึ่งทรัพยสินตามประกาศรายการไดมาหร�อจําหนายไปซึ่ง

      สนิทรพัย หร�อรายการทีเ่กีย่วโยงกนัตามประกาศรายการทีเ่กีย่วโยงกนัทีเ่กีย่วของ

      ซึง่จะสงผลใหบร�ษทัฯ มหีนาทีต่องขออนมุตัทิีป่ระชมุคณะกรรมการของบร�ษทัฯ และ

      /หร�อ ขออนมุตัจิากทีป่ระชมุผถูอืหนุของบร�ษทัฯ หร�อขออนมุตัจิากหนวยงานทีเ่กีย่ว

      ของตามกฎหมายกอนการเขาทาํรายการ บร�ษทัยอยจะเขาทาํรายการหร�อดาํเนนิการ

      นั้นไดตอเมื่อไดรับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบร�ษัทฯ และ/หร�อที่ประชุม

      ผถูอืหนุของบร�ษทัฯ และ/หร�อ หนวยงานทีเ่กีย่วของ (แลวแตกรณ)ี เปนทีเ่ร�ยบรอยแลว

       นอกจากนี้ หากในการเขาทํารายการหร�อการเกิดเหตุการณบางกรณีของ

      บร�ษทัยอย อนัทาํใหบร�ษทัฯ มหีนาทีต่องเปดเผยสารสนเทศตอตลาดหลกัทรพัยแหง

      ประเทศไทยตามหลักเกณฑที่กําหนดประกาศที่เกี่ยวของคณะกรรมการตลาดหลัก

      ทรัพยแหงประเทศไทย กรรมการผูแทนของบร�ษัทยอยดังกลาวมีหนาที่ตองแจงมา

      ยงัฝายจดัการของบร�ษทัฯ ในทนัททีีท่ราบวาบร�ษทัยอยมแีผนจะเขาทาํรายการหร�อ

      เกิดเหตุการณดังกลาว

    1.3 คณะกรรมการและผบูร�หารของบร�ษทัยอย และ/หร�อ บร�ษทัรวมแตละบร�ษทัจะมขีอบ

      เขตอาํนาจหนาทีแ่ละความรบัผดิชอบทีส่าํคญัตามกฎหมายทีเ่กีย่วของ เชน เปดเผย

      ขอมูลเกี่ยวกับฐานะทางการเง�นและผลการดําเนินงานใหแกบร�ษัทฯ ทราบ โดยนํา

      ประกาศที่เกี่ยวของของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนและประกาศคณะกรรมการ

      ตลาดหลกัทรพัยแหงประเทศไทยมาใชบงัคบัโดยอนโุลม รวมทัง้เปดเผยและนาํสงขอ

      มูลสวนไดเสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวของตอคณะกรรมการบร�ษัทใหทราบ

      ถงึความสมัพนัธ และการทาํธรุกรรมกบับร�ษทัฯ  บร�ษทัยอย ในลกัษณะทีอ่าจกอให

      เกดิความขดัแยงทางผลประโยชน และหลกีเลีย่งการทาํรายการทีอ่าจกอใหเกดิความ

      ขัดแยงทางผลประโยชน 
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     4. บร�ษัทฯ จะกําหนดแผนงานและดําเนินการที่จําเปนเพ�่อทําใหมั่นใจไดวาบร�ษัทยอย

      และ/หร�อ บร�ษัทรวมมีการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับผลการดําเนินงานและฐานะทาง

      การเง�นใหแกบร�ษัทฯ  และบร�ษัทฯ จะดําเนินการที่จําเปนและติดตามใหบร�ษัทยอย มี

      ระบบในการเปดเผยขอมูลและระบบควบคุมภายในที่เพ�ยงพอและเหมาะสมในการ

      ดําเนินธุรกิจ

 7. การดูแลเร�่องการใชขอมูลภายใน

   บร�ษทัฯ ดาํเนนิธรุกจิดวยความโปรงใสและตระหนกัถงึความสาํคญัในเร�อ่งการใชขอมลูภายใน

  โดยบร�ษัทฯ มีนโยบายหามมิใหกรรมการ ผูบร�หาร พนักงาน และลูกจางของบร�ษัทฯ และบร�ษัท

  ยอย นาํความลบั และ/หร�อ ขอมลูภายในของบร�ษทัฯ และบร�ษทัยอยทีย่งัไมเปดเผยตอสาธารณชน

  ไปเปดเผยหร�อแสวงหาประโยชนแกตนเองหร�อผูอื่นไมวาทางตรงหร�อทางออม และไมวาจะไดรับ

  ผลตอบแทนหร�อไมกต็าม รวมทัง้ตองไมทาํการซือ้ขายหลกัทรพัยของบร�ษทัฯ โดยใชขอมลูภายใน

  รายละเอียด ดังตอไปนี้

     1. หามมิใหกรรมการ ผูบร�หาร พนักงาน และลูกจางของบร�ษัทฯ และบร�ษัทยอย ซึ่งรู

      หร�อครอบครอง “ขอมูลภายใน” และ/หร�ออยูในตําแหนงหร�อสายงานที่รับผิดชอบ

      “ขอมูลภายใน” หร�อที่สามารถเขาถึง “ขอมูลภายใน”

       (1) ซื้อหร�อขายหลักทรัพยของบร�ษัทฯ หร�อเขาผูกพันตามสัญญาซื้อขาย

       ลวงหนาทีเ่กีย่วของกบัหลกัทรพัยของบร�ษทัฯ ไมวาเพ�อ่ตนเองหร�อบคุคลอืน่

       (2) เปดเผย “ขอมูลภายใน” แกบุคคลอื่น ไมวาโดยทางตรงหร�อทางออม

       ไมวาดวยว�ธีใด โดยรูหร�อควรรูวาผูรับขอมูลอาจนําขอมูลนั้นไปใชประโยชน

       ในการซือ้หร�อขายหลกัทรพัยของบร�ษทัฯ หร�อเขาผกูพนัตามสญัญาซือ้ขาย

       ลวงหนาทีเ่กีย่วของกบั หลกัทรพัยของบร�ษทัฯ ไมวาเพ�อ่ตนเองหร�อบคุคลอืน่ 

      ทัง้นี ้คาํวา “ขอมลูภายใน” หมายถงึ ขอมลูทีย่งัมิไดมกีารเปดเผยตอประชาชนเปนการ

     ทัว่ไป ซึง่เปนสาระสาํคญัตอการเปลีย่นแปลงราคาหร�อมลูคาของหลกัทรพัยของบร�ษทัฯ

     เปนตนวา ขอมูลของบร�ษัทฯ ที่นาจะมีนัยสําคัญตอการเปลี่ยนแปลงราคา หร�อมูลคา

     ของหลักทรัพย หร�อการตัดสินใจลงทุน ขอมูลดังกลาวรวมถึงแตไมจํากัดเพ�ยงขอมูล

     เกี่ยวกับบร�ษัทฯ ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม

      หร�อผบูร�หารสาํคญัของบร�ษทัฯ และเปนขอมลูทีม่คีวามชดัเจนพอสมควรทีผ่ลูงทนุ

      ทั่วไปนาจะใชประกอบการตัดสินใจลงทุน 

     2. บร�ษัทฯ จะใหความรูแกกรรมการและผูบร�หารของบร�ษัทฯ และบร�ษัทยอย เกี่ยวกับ

      หนาที่ในการจดัทาํและเปดเผยรายงานการเปลีย่นแปลงการถอืและการเปลีย่นแปลง

      การถือหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนาของบร�ษัทฯ โดยตนเอง คูสมรสหร�อ

      ผูที่อยูกินดวยกันฉันสามีภร�ยา บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ และนิติบุคคลที่ตนเอง

      คสูมรสหร�อผทูีอ่ยกูนิดวยกนัฉนัสามภีร�ยา และบตุรทีย่งัไมบรรลนุติภิาวะถอืหนุรวม

      กันเกินรอยละ 30 ของจํานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลดังกลาวและการ

      ถือหุนดังกลาวเปนสัดสวนที่มากที่สุดในนิติบุคคลนั้น ตอสํานักงานคณะกรรมการ

      กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (“สํานักงาน ก.ล.ต.”) ตามมาตรา 59 และ

      บทกาํหนดโทษตามมาตรา 275 แหง พ.ร.บ. หลกัทรพัยและตลาดหลกัทรพัยฯ และ

      ประกาศสํานักงานก.ล.ต. ที่เกี่ยวของ รวมทั้งการรายงานการไดมาหร�อจําหนาย

      หลกัทรพัยของบร�ษทัฯ โดยตนเอง คสูมรสหร�อผทูีอ่ยกูนิดวยกนัฉนัสามภีร�ยา บตุร

      ทีย่งัไมบรรลนุติภิาวะ และนติบิคุคลทีม่ลีกัษณะดงักลาวขางตนตอสาํนกังาน ก.ล.ต.

      ตามมาตรา 246 และบทกําหนดโทษตามมาตรา 298 แหงพ.ร.บ. หลักทรัพยและ

      ตลาดหลักทรัพยฯ และประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่เกี่ยวของ

     3. กําหนดใหกรรมการและผูบร�หารของบร�ษัทฯ รวมถึงคูสมรสหร�อผูที่อยูกินดวยกัน

      ฉนัสามภีร�ยา และบตุรทีย่งัไมบรรลนุติภิาวะ จดัทาํและเปดเผยรายงานการถอืครอง

      หลกัทรพัยและรายงานการเปลีย่นแปลงการถอืครองหลกัทรพัยและสญัญาซือ้ขาย

      ลวงหนาของบร�ษัทฯ ตอสํานักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 และบทกําหนดโทษ ตาม

      มาตรา 275 แหงพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยและตลาดหลกัทรพัย พ.ศ. 2535 (รวม

      ทั้งที่มีการแกไขเพ�่มเติม) และจัดสงรายงานดังกลาว มายังเลขานุการบร�ษัทฯ  กอน

      นําสงสํานักงาน ก.ล.ต. ทุกครั้ง ทั้งนี้ ใหจัดทําและนําสงรายงานการถือครองหลัก

      ทรพัยภายใน 30 วนั นบัแตวนัที่ไดรบัการแตงตัง้ใหดาํรงตาํแหนงเปนกรรมการ ผบูร�หาร

      และจดัทาํและนาํสงรายงานการเปลีย่นแปลงการถอืครองหลกัทรพัยภายใน 3 วนัทาํ

      การนับแตวันที่มี การซื้อ ขาย โอน หร�อรับโอนหลักทรัพยนั้น
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     4. กรรมการ ผูบร�หาร พนักงาน และลูกจางของบร�ษัทฯ และบร�ษัทยอย ในสายงาน

      ทางการเง�น ตอง 

      (ก) ระงบัการซือ้หร�อขายหลกัทรพัยของบร�ษทัฯ  ไมวาเพ�อ่ตนเองหร�อบคุคลอืน่ และ 

      (ข) ไมเปดเผยขอมูลทางการเง�นแกบุคคลอื่น ไมวาโดยทางตรงหร�อทางออม

       ทัง้นี ้ในชวงเวลากอนทีจ่ะเผยแพรงบการเง�นรายป หร�อรายไตรมาส เปนเวลา

      อยางนอย 30 วัน กอนที่ บร�ษัทฯ จะไดเปดเผยขอมูลดังกลาวตอตลาดหลักทรัพย

      แหงประเทศไทย และควรรออยางนอย 24 ชัว่โมง ภายหลงัการเปดเผยขอมลูดงักลาว

      กอนทําการซื้อหร�อขายหลักทรัพยของบร�ษัทฯ ผูที่เกี่ยวของกับขอมูลภายในตอง

      ไมเปดเผยขอมลูนัน้ใหผอูืน่ทราบจนกวาจะไดมกีาร แจงขอมลูนัน้ใหแกตลาดหลกัทรพัยฯ

     5. หากคคูาของบร�ษทัฯ และบร�ษทัยอยเปนบร�ษทั ทีม่หีนุเปนหลกัทรพัยจดทะเบยีนในตลาด

      หลกัทรพัยแหงประเทศไทย และการเขาทาํธรุกรรมกบัคคูาดงักลาวอาจถอืเปน “ขอมลู

      ภายใน” ของคคูา ในการนี ้กรรมการ ผบูร�หาร พนกังาน และลกูจางของบร�ษทัฯ และบร�ษทั

      ยอย มหีนาทีด่าํเนนิการเกีย่วกบั “ขอมลูภายใน” ของคคูาดงักลาวในทาํนองเดยีวกนักบั

      “ขอมลูภายใน” ของบร�ษทัฯ ตามขอ 1 ขางตน

     6. ในกรณทีีบ่ร�ษทัฯ ม ี“ขอมลูภายใน” ซึง่อยใูนชวงเวลาทีย่งัไมสามารถเปดเผยได ดวยเหตุ

      ที่ยังไมอาจสรุปผลไดหร�อมีความไมแนนอนสูง กรรมการ ผูบร�หาร พนักงาน และ

      ลกูจางของบร�ษทัฯ และบร�ษทัยอยทีเ่กีย่วของมหีนาทีด่แูล จดัการรกัษาความลบัของ

      ขอมูลดังกลาวเพ�่อปองกันมิใหผูใดนําไปแสวงหาประโยชน หร�อเปดเผยโดยมิชอบ

      โดยบคุคลดงักลาวควรปฏบิตัติาม “แนวปฏบิตัิในการจดัการขอมลูลบัทีม่ผีลตอราคา

      หลกัทรพัย” ซึง่จดัทาํโดยสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยและตลาดหลกัทรพัย

       นอกจากนี ้ในกรณจีาํเปนตองเปดเผยขอมลูภายในแกผทูีม่หีนาทีเ่กีย่วของซึง่มี

      บทบาทในการดาํเนนิการทีจ่าํเปนใหแกบร�ษทัฯ  เชน ทีป่ร�กษากฎหมายทีท่าํหนาที่ใหคาํ

      ปร�กษาการทําธุรกรรม หร�อสถาบันการจัดอันดับความนาเชื่อถือ (CRA) เปนตน

      กรรมการ ผบูร�หาร พนกังาน และลกูจางของบร�ษทัฯ และบร�ษทัยอย ทีเ่กีย่วของ ตอง

      ดาํเนนิการใหมัน่ใจวาผรูบัขอมลูทราบถงึหนาทีแ่ละมรีะบบในการรกัษาความลบัของ

      ขอมูลเพ�่อปองกันการนําขอมูลนั้นไปใช หร�อเปดเผยตอบุคคลอื่น

       ทั้งนี้ ใหนํา “แนวปฏิบัติในการจัดการขอมูลลับที่มีผลตอราคาหลักทรัพย” 

      ซึ่งจัดทําโดยสํานักงาน ก.ล.ต. มาใช บร�ษัทฯ จะดําเนินการจัดใหมีการอบรมเร�่อง

      นโยบายปองกนัการใชขอมลูภายในแกกรรมการ ผบูร�หาร พนกังาน และลกูจางของ

      บร�ษทัฯ และบร�ษทัยอย ทีเ่กีย่วของปละครัง้ เพ�อ่ทบทวนความเขาใจ และเพ�อ่ใหมกีาร

      ปฏิบัติใหเปนไปตาม พ.ร.บ. หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยฯ

       นอกจากนี้ บร�ษัทฯ จะจัดอบรมใหความรูแกกรรมการและผูบร�หารที่เขารับ

      ตําแหนงใหม เกี่ยวกับหนาที่ที่ตองจัดทําและเปดเผยรายงานการถือและการเปลี่ยน

      แปลงการถือหลักทรัพยของกรรมการและผูบร�หาร ตลอดจนของบุคคลที่เกี่ยวของ

      กบักรรมการและผบูร�หาร ตามมาตรา 59 แหง พ.ร.บ. หลกัทรพัยและตลาดหลกัทรพัย

      และประกาศทีเ่กีย่วของของสาํนกังาน ก.ล.ต. ทัง้นี ้การยืน่รายงานดงักลาว กรรมการ

      และ/หร�อผูบร�หาร อาจนําสงรายงานผานทางเลขานุการของบร�ษัทฯ ได

     7. ในกรณทีีบ่ร�ษทัฯ ถอืหนุหร�อหลกัทรพัยอืน่ใดในบร�ษทัฯ อืน่ ๆ ทีม่หีนุเปนหลกัทรพัย

      จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยนั้น จะตองไมปรากฏวากรรมการ

      ผูบร�หาร พนักงาน ลูกจางของบร�ษัทฯ และ/หร�อบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวของหร�อมีสวน

      รวมในการตดัสนิใจลงทนุในหนุหร�อหลกัทรพัยอืน่ใดของบร�ษทัฯ จดทะเบยีนดงักลาว

      ไปดาํเนนิการใด ๆ ทีอ่าจสงผลกระทบใหเกดิการเปลีย่นแปลงในราคาหนุหร�อหลกัทรพัย

      ของบร�ษัทฯ จดทะเบียนนั้น ๆ อยางมีนัยสําคัญ หร�ออาจทําใหบุคคลทั่วไปเขาใจผิด

      เกี่ยวกับราคาหร�อปร�มาณการซื้อขายหุนหร�อหลักทรัพยนั้น ๆ อยางเด็ดขาด

     8. หากบร�ษัทฯ พบวากรรมการ ผูบร�หาร พนักงาน และลูกจางของบร�ษัทฯ และบร�ษัท

      ยอย ที่เกี่ยวของรายใดฝาฝนนโยบายปองกันการใชขอมูลภายในฉบับนี้ บร�ษัทฯ 

      จะถือวาเปนความผิดทางว�นัยอยางรายแรงที่มีโทษถึงขั้นพนสภาพจากการเปน

      กรรมการ ผบูร�หาร พนกังาน และลกูจางของบร�ษทัฯ และบร�ษทัยอย ไดแก การใหออก

      ปลดออก ไลออก เปนตน บร�ษทัฯ จะพ�จารณาทางว�นยัตามระเบยีบทีบ่ร�ษทัฯ กาํหนดไว

      โดยพ�จารณาจากเจตนาของการกระทําและความรายแรงของความผิดนั้นๆ
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6.1.2 นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับผูถือหุนและผูมีสวนไดเสีย
 นอกเหนอืจากนโยบายกาํกบัดแูลกจิการทีด่ที ีบร�ษทัฯ ยงัมแีนวปฎบิตัอิืน่ๆทีก่าํหนดและวางแนวปฎบิตัิ

เกีย่วกบัผถูอืหนุและผมูสีวนไดเสยี โดยบร�ษทัฯ สนบัสนนุการมสีวนรวมของผถูอืหนุและผมูสีวนไดเสยี ดงันี้

 1. กอนกาํหนดการประชมุสามญัผถูอืหนุในทกุๆ ป บร�ษทัฯ กาํหนดหลกัเกณฑการใหผถูอืหนุสวนนอย

  สามารถเสนอเพ�ม่วาระการประชมุลวงหนากอนวนัประชมุผถูอืหนุ โดยคณะกรรมการจะพ�จารณา

  บรรจ�เร�่องที่ผูถือหุนเสนอเปนวาระการประชุม ซึ่งหากกรณีคณะกรรมการปฏิเสธเร�่องที่ผูถือหุน

  เสนอบรรจ�เปนวาระ คณะกรรมการตองแจงเหตผุลใหทีป่ระชมุผถูอืหนุทราบ

 2. กอนกาํหนดการประชมุสามญัผถูอืหนุในทกุๆ ป บร�ษทัฯ กาํหนดหลกัเกณฑการใหผถูอืหนุสวนนอย

  เสนอชือ่บคุคลเพ�อ่เขาดาํรงตาํแหนงกรรมการ ทัง้นี ้คณะกรรมการควรดแูลใหมกีารเปดเผยหลกั

  เกณฑดงักลาวใหผถูอืหนุทราบลวงหนา

 3. กอนกาํหนดการประชมุสามญัผถูอืหนุในทกุๆ ป บร�ษทัฯ เปดโอกาสใหผถูอืหนุสงคาํถามลวงหนา

  กอนวนัประชมุ โดยกาํหนดหลกัเกณฑการสงคาํถามลวงหนา และเผยแพรหลกัเกณฑดงักลาวไว

  บน website ของบร�ษทัฯ ดวย

 4. มีการกําหนดนโยบายความรับผิดชอบตอลูกคา พนักงาน คูคา คูแขงทางการคา เจาหนี้ เพ�่อให

  ทางกรรมการ ผบุร�หารและพนกังานปฎบิตัอิยางเปนธรรมตอผมูสีวนไดเสยีทกุกลมุทีเ่กีย่วของ

 บร�ษทัฯ มกีารกาํหนดจรรยาบรรณธรุกจิ (Code of Conduct) ซึง่บงัคบัใชสาํหรบักรรมการ ผบูร�หาร

และพนกังานของบร�ษทัฯ และบร�ษทัในเคร�อทกุบร�ษทั และทกุระดบัไมวาบคุคลดงักลาวจะไดลงนามรบัทราบ

หร�อไม โดยจรรยาบรรณนีเ้ปนสวนทีเ่พ�ม่ข�น้จากระเบยีบ ขอบงัคบั ประกาศ คาํสัง่อืน่ ๆ ของบร�ษทั  หากขอความ

ในระเบยีบขอบงัคบั ประกาศ หร�อคาํสัง่ใดๆ ขดัแยงกบัขอความในจรรยาบรรณ ใหใชขอความในจรรยาบรรณ

นีแ้ทน และบร�ษทัฯ ไดแจงเร�องจรรยาบรรณธรุกจิ (Code of Conduct) ใหพนกังานทกุคนรบัทราบในวนัปฐมนเิทศน

กรรมการ ผูบร�หารและพนักงานใหม รวมถึงประกาศจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) ไวในระบบ

Intranet และ website ของบร�ษัทฯ เพ�่อใหสามารถเขาถึงไดโดยงาย

 ทั้งนี้คณะกรรมการบร�ษัทจะตองพ�จารณาทบทวนจรรยาบรรณธุรกิจในทุกปวามีสวนใดที่จะตองทํา

การปรับปรุงหร�อแกไขใหสอดคลองกบันโยบายกาํกบัดแูลกจิกจิการทีด่หีร�อไม โดยสาระสาํคญัของจรรยาบรรณ

ธุรกิจของบร�ษัทฯ มีดังนี้

 • ตองสนบัสนนุนโยบายและการปฏบิตัติามระเบยีบ ขอบงัคบั คาํสัง่ ขอตกลง ประกาศ หร�อหนงัสอื

  เว�ยนของบร�ษทัฯ ซึง่ประกาศใหพนกังานทกุคนทราบโดยเครงครดั

 • ตองปฏบิตังิานในหนาทีด่วยความซือ่สตัยสจุร�ตและเทีย่งธรรม ตลอดจนตองรายงานเหตกุารณ

  ทีอ่าจกอใหเกดิความเสยีหายแกชือ่เสยีง และทรพัยสนิของบร�ษทัฯ โดยเรว็

 • ตองปฏิบัติหนาที่ดวยความตั้งใจ ว�ร�ยะอุตสาหะ รักษาระเบียบแบบแผนและธรรมาภิบาลของ

  บร�ษัทฯ เพ�่อเปนแบบอยางอันดีใหแกพนักงานโดยทั่วไป เพ�่อใหบร�ษัทฯ มีความกาวหนา และเปน

  ไปอยางถกูตองตามครรลองธรรม

 • ตองจัดทําเอกสารทางธุรกิจ บัญชีและการเง�น และรายงานตางๆ ที่นําสงสวนราชการและบุคคล

  อื่นๆ ทั้งหมดอยางรอบคอบดวยความสุจร�ต และตองไดรับการบันทึกตามว�ธีการทางบัญชีของ

  บร�ษทัฯ ทีส่อดคลองกบัมาตรฐานทีก่าํหนด

 • ไมขัดขวาง หร�อกระทําการใดๆ อันเปนการขัดขวางการปฏิบัติงานโดยชอบของผูมีอํานาจหนาที่

  ในบร�ษทัฯ หร�อออกคาํสัง่ใดๆ ใหพนกังานปฏบิตัิในทางมชิอบหร�อผดิจร�ยธรรม

 • ไมทาํผดิกฎหมายแพงและกฎหมายอาญา อนัสงผลเสยีหายใหแกตนเองหร�อผอูืน่ ไมวาโดยเจตนา

  หร�อไมกต็าม

 นอกจากนี้จะตองมีการติดตามดูแลใหมีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจของบร�ษัท โดยมีการระบุ

ขัน้ตอนการลงโทษทางว�นยัหากพบการฝาฝนไวอยางชดัเจน

 ทัง้นี ้สามารถศกึษานโยบายการกาํกบัดแูลกจิการทีด่แีละจรรยาบรรณธรุกจิ ไดที่

https://investor.britania.co.th/storage/download/cg/cg-report-and-download/land-

governance-policy-th.pdf

https://investor.britania.co.th/storage/download/cg/cg-report-and-download/coc-

business-th.pdf

6.2 จรรยาบรรณธุรกิจ (ถามี)
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07
โครงสรางการกำกับดูแลกิจการ และขอมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดยอย
ผูบร�หารพนักงานอื่นๆ

7.1    โครงสรางการกำกับดูแลกิจการ

โครงสรางการจัดการของบร�ษัทฯ ตามท่ีไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการบร�ษัท คร้ังท่ี 1/2564 เม่ือวันท่ี 27 กรกฎาคม 2564 มีรายละเอียดดังน้ี

คณะกรรมการบร�ษัท

คณะกรรมการบร�หารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและ
พ�จารณาคาตอบแทน คณะกรรมการบร�หาร

ประธานเจาหนาที่บร�หาร (CEO)
คุณศุภลักษณ จันทรพ�ทักษ

ประธานอำนวยการ (President)
คุณสุร�นทร สหชาติโภคานันท

กรรมการผูจัดการอาวุโส (SMD)
คุณจิโรจ สุทธิอาภา

กรรมการผูจัดการ (MD)
คุณธีรยุทธ หลักดี

กรรมการผูจัดการ (MD)
คุณนาว�น เล็กนาวา

กรรมการผูจัดการ (MD)
คุณจีราวัฒน เหมะธุลิน

กรรมการผูจัดการฝายสนับสนุนธุรกิจ
(รักษาการ) คุณศุภลักษณ จันทรพ�ทักษ

ผูอำนวยการอาวุโสฝายการเง�น และบัญชี (SVP)
คุณพนิตาภรณ วงษประกอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ

ฝายตรวจสอบภายใน

เลขานุการบร�ษัท

ฝายพัฒนาโครงการ ฝายขายและการตลาด ฝายสนับสนุน ฝายบร�การ ฝายบัญชีและการเง�น

หมายเหตุ : 
- ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 8 กรกฏาคม 2564 ไดแตงตั้ง นางสาวธัญญาภรณ ชุมจ�ย เปนหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในของบร�ษัทฯ และบร�ษัทฯ ไดวาจาง บร�ษัท เคพ�เอ็มจี ภูมิไชย ที่ปร�กษาธุรกิจ จํากัด เปนผูตรวจสอบภายในอิสระที่เปนองคกร
จากภายนอก (Outsourcing) โดยไดวาจางใหทําการตรวจสอบระบบควบคุมภายใน ป 2563 และ 2564 (สัญญาจางเปนรายป)
- นางสาวพนิตาภรณ วงษประกอบ เปนผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเง�นของบร�ษัท บร�ทาเนีย จํากัด (มหาชน)



         
  2. ลาออก

  3. ขาดคุณสมบัติ หร�อมีลักษณะตองหามตามกฎหมาย

  4. ที่ประชุมผูถือหุนลงมติใหออกดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจำนวนผูถือหุนที่มา

   ประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของจำนวนหุนถือโดยผูถือ

   หุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

  5. ศาลมีคำสั่งใหออก

 (3) ขอบเขตอำนาจหน�าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบร�ษัท

  1. ปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตยสุจร�ต โดยคำนึงถึงผล

   ประโยชนสูงสุดของบร�ษัทฯ เปนสำคัญรวมทั้งตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค 

   และขอบังคับของบร�ษัทฯตลอดจนมติที่ประชุมผูถือหุน

  2. กำหนดและพ�จารณาอนุมัติว�สัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย แนวทาง นโยบาย กรอบอำนาจอนุมัติ

   ดำเนินการ แผนงานการดำเนินธุรกิจ และงบประมาณของบร�ษัทฯ และบร�ษัทยอย รวมท้ังควบคุม

   กำกับดูแล (Monitoring and Supervision) การบร�หาร การจัดการ และติดตามผลการ ดำเนิน

   งานของฝายบร�หารของท้ังบร�ษัทฯ และบร�ษัทยอยใหเปนไปตามนโยบาย แผนงาน และ งบประมาณ

   ที่กำหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามนโยบายทางธุรกิจ

  3. พ�จารณาอนุมัติแตงตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่กำหนดไวใน 

   พระราชบัญญัติบร�ษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลัก

   ทรัพยรวมถึงประกาศขอบังคับและ/หร�อระเบียบท่ีเก่ียวของ เขาดำรงตำแหนงกรรมการ บร�ษัทฯ

   ในกรณีท่ีตำแหนงกรรมการบร�ษัทวางลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากออกตามวาระ เวนแตวาระของ

   กรรมการผูนั้นจะเหลือนอยกวา 2 เดือน

  4. พ�จารณาแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีคุณสมบัติตามที่กำหนดโดยกฎหมายวาดวย

   หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงประกาศ ขอ

   บังคับและ/หร�อระเบียบของตลาดหลักทรัพยฯ

  5. พ�จารณาแตงตั้งกรรมการบร�หาร โดยคัดเลือกจากกรรมการและ/หร�อผูบร�หารของบร�ษัทฯ

   หร�อ บร�ษัทยอยพรอมท้ังกำหนดขอบเขตอำนาจหนาท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการบร�หาร

  6. พ�จารณาแตงต้ังคณะกรรมการชุดยอยอ่ืน พรอมท้ังกำหนดขอบเขตอำนาจหนาท่ีและความรับ

   ผิดชอบเพ�่อชวยเหลือการปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบของคณะกรรมการบร�ษัท ทั้งนี้ 

   ในระหวางที่ยังไมมีการแตงตั้งคณะกรรมการชุดยอย อาทิเชน คณะกรรมการตรวจสอบ 

   คณะกรรมการบร�หารความเส่ียง คณะกรรมการสรรหาและพ�จารณาคาตอบแทน คณะกรรมการ

2. ขอมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ
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ชื่อ ตําแหน�ง

1. นายเมธา จันทรแจมจรัส

2. นางสาวไตรทิพย ศิวะกฤษณกุล

3. ดร.ว�จารย  สิมาฉายา

4. นายดลชัย  บุณยะรัตเวช

5. นายนิวัติ ลมุนพันธ

6. นางศุภลักษณ จันทรพ�ทักษ

7. นายสมสกุล แสงสุวรรณ

ประธานกรรมการ /ประธานกรรมการบร�หารความเสี่ยง /กรรมการ

ประธานกรรมการตรวจสอบ /กรรมการอิสระ /กรรมการบร�หาร ความเสี่ยง

กรรมการสรรหาและพ�จารณาคาตอบแทน

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพ�จารณาคาตอบแทน /กรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ /กรรมการอิสระ

กรรมการ

กรรมการ /ประธานกรรมการบร�หาร

กรรมการ

7.2.1 คณะกรรมการบร�ษัท

 โดยมี นางสาวพนิตาภรณ วงษประกอบ เปนเลขานุการคณะกรรมการบร�ษัทที่ไดรับการแตงตั้งโดยที่

ประชุมคณะกรรมการบร�ษัท ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2564

 (1) กรรมการผู�มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบร�ษัทฯ

   กรรมการผูมีอำนาจลงลายมือช่ือผูกพันบร�ษัทฯ ไดแก นายเมธา จันทรแจมจรัส นายนิวัติ ลมุนพันธ

   นางศุภลักษณ จันทรพ�ทักษ และนายสมสกุล แสงสุวรรณ กรรมการสองคนในส่ีคน ลงลายมือช่ือ

   รวมกันและประทับตราสำคัญของบร�ษัทฯ

 (2) วาระการดำรงตำแหน�ง

   ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจำปทุกครั้งใหกรรมการออกจากตำแหนงจำนวนหนึ่งในสาม

   เปนอัตรา ถาจำนวนกรรมการท่ีจะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมไดก็ใหออกโดยจำนวนใกลท่ีสุด

   กับสวนหน่ึงในสาม กรรมการท่ีจะตองออกจากตำแหนงในปแรกและปท่ีสองภายหลังการแปรสภาพ

   นั้นใหจับสลากกัน สวนปหลังๆ ตอไปใหกรรมการคนที่อยูในตำแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออกจาก

   ตำแหนง กรรมการซึ่งพนจากตำแหนงอาจไดรับเลือกตั้งใหมอีกไดโดยที่ประชุมผูถือหุน

 นอกจากการพนตำแหนงตามวาระแลว กรรมการพนจากตำแหนงเมื่อ

   1. ตาย



         
  17.มอบอำนาจใหกรรมการบร�ษัทคนหนึ่งหร�อหลายคนหร�อบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอยางหนึ่ง

   อยางใดแทนคณะกรรมการบร�ษัทได โดยอยูภายใตการควบคุมของคณะกรรมการบร�ษัทหร�อ

   อาจมอบ อำนาจเพ�อ่ใหบุคคลดังกลาวมีอำนาจตามท่ีคณะกรรมการบร�ษัทเห็นสมควรและภายใน

   ระยะเวลาที่คณะกรรมการบร�ษัทเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบร�ษัทอาจยกเลิก เพ�กถอน

   เปลี่ยนแปลงหร�อแกไขการมอบอำนาจนั้นๆ ได ทั้งนี้ การมอบอำนาจนั้นตองไมมีลักษณะเปน

   การมอบอำนาจที่ทำใหบุคคลดังกลาวสามารถพ�จารณาและอนุมัติรายการที่ตนหร�อบุคคลที่

   อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หร�ออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอ่ืนใดท่ีจะทำ

   ข�้นกับบร�ษัทฯ บร�ษัทยอย และ/หร�อบร�ษัทรวม ตามที่นิยามไวในประกาศคณะกรรมการกำกับ

   ตลาดทุน และ/หร�อตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ/หร�อประกาศอื่นใดของหนวยงานที่

   เกี่ยวของ เวนแตเปนการอนุมัติรายการที่เปนไปตามนโยบายและหลักเกณฑที่คณะกรรมการ

   บร�ษัทฯ พ�จารณาและอนุมัติไวแลว

  18.ดูแลใหมีการเปดเผยบทบาทและหนาท่ีของคณะกรรมการบร�ษัทและคณะกรรมการชุดยอยจำนวน

   คร้ังของการประชุม และจำนวนคร้ังท่ีกรรมการแตละคนเขารวมประชุมในปท่ีผานมา และรายงาน

   ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบร�ษัทและคณะกรรมการชุดยอยทุกชุด

  19.สงเสร�มใหกรรมการและผูบร�หารของบร�ษัทฯ และบร�ษัทยอย เขารวมหลักสูตรสัมนาตางๆ

   ของสมาคมสงเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย ในหลักสูตรที่เกี่ยวของกับหนาที่และความรับ

   ผิดชอบของกรรมการและผูบร�หารนั้น

  20.ติดตามและกำกับดูแลการบร�หารจัดการและการดำเนินงานตางๆ ของบร�ษัทฯ บร�ษัทยอย

   และ/หร�อบร�ษัทรวม ใหเปนไปตามนโยบายที่บร�ษัทกำหนด กฎหมายที่เกี่ยวของกับการดำเนิน

   ธุรกิจ รวมทั้งกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยประกาศคณะกรรมการกำกับ

   ตลาดทุน ขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

  21.พ�จารณาแตงตั้งผูแทนเขาไปเปนกรรมการและผูบร�หารในบร�ษัทยอย และ/หร�อบร�ษัทรวมที่

   ประกอบธุรกิจหลักอยางนอยตามสัดสวนการถือหุนในบร�ษัทยอย และ/หร�อบร�ษัทรวม เวนแต

   จะมีขอจำกัดตามกฎหมายอ่ืนหร�อเง�อ่นไขการรวมทุนกับภาครัฐ หร�อกรณีอ่ืนใดตามท่ีกฎหมาย

   หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หร�อขอบังคับของ

   ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยจะกำหนด ท้ังน้ี กรรมการและผูบร�หารของบร�ษัทยอย และ/หร�อ

   บร�ษัทรวมขางตนที่ไดรับการแตงตั้งหร�อเสนอชื่อ ตองเปนบุคคลที่มีคุณสมบัติ บทบาทหนาที่

   และความรับผิดชอบตามท่ีกำหนดไวในกฎหมายท่ีเก่ียวของ ตลอดจนไมมีลักษณะขาดความนา

   ไววางใจตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. วาดวยการกำหนดลักษณะขาดความนาไววางใจ

  7. พ�จิารณาแตงต้ังกรรมการผูจัดการ หร�อ ผูบร�หารสูงสุดของบร�ษัทฯ และเลขานุการบร�ษัทท่ีมี

   คุณสมบัติเปนไปตามท่ีกฎหมายกำหนด รวมท้ังพ�จารณากำหนดคาตอบแทนของกรรมการ

   ผูจัดการ หร�อผูบร�หารสูงสุดดังกลาว ซ่ึงผานความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหา

   และพ�จารณาคาตอบแทนแลว

  8. พ�จารณากำหนดและแกไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผูมีอำนาจลงนามผูกพันบร�ษัทฯ

  9. พ�จารณาอนุมัติการทำรายการไดมาหร�อจำหนายไปซึ่งสินทรัพยและ/หร�อการทำรายการที่

   เกี่ยวโยงกัน เวนแตรายการดังกลาวจะตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน ทั้งนี้ ในการ

   พ�จารณาอนุมัติดังกลาวจะเปนไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและ/หร�อประกาศ

   ขอบังคับ และ/หร�อระเบียบที่เกี่ยวของของตลาดหลักทรัพยฯ

  10.พ�จารณาอนุมัติการจายเง�นปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุน เมื่อเห็นวาบร�ษัทฯ มีกำไรพอ

   สมควรที่ จะทำเชนนั้น และรายงานการจายเง�นปนผลดังกลาวใหที่ประชุมผูถือหุนทราบในการ

   ประชุมผู ถือหุนคราวตอไป

  11.จัดทำรายงานประจำปของคณะกรรมการบร�ษัท งบการเง�นรวม และงบการเง�นเฉพาะกิจการ

   ของบร�ษัทฯ ณ วันสิ�นสุดรอบระยะเวลาบัญชี ซึ่งผูสอบบัญชีตรวจสอบแลว เพ�่อแสดงถึงฐานะ

   การเง�นและผลการดำเนินงานในรอบปท่ีผานมา และนําเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนเพ�อ่พ�จารณาอนุมัติ

  12.พ�จารณาคัดเลือกและใหความเห็นชอบการเสนอรายช่ือผูสอบบัญชีของบร�ษัทฯ บร�ษัทยอย และ

   หร�อบร�ษัทรวม รวมท้ังพ�จารณากำหนดคาตอบแทนท่ีเหมาะสม ตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ

   นําเสนอ กอนนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนในการประชุมสามัญประจำป เพ�่อพ�จารณาอนุมัติ

  13.ดำเนินการใหบร�ษัทฯ บร�ษัทยอย และ/หร�อบร�ษัทรวม นําระบบงานบัญชีที่เหมาะสมและมี

   ประสิทธิภาพมาใชรวมท้ังจัดใหมีระบบควบคุมภายในและระบบตรวจสอบภายในท่ีมีประสิทธิภาพ

  14.พ�จารณากำหนดนโยบายดานการบร�หารความเสี่ยง (Risk Management) ใหครอบคลุมทั้ง

   องคกร และกำกับดูแลใหมีระบบหร�อกระบวนการในการบร�หารจัดการความเส่ียง โดยมีมาตรการ

   รองรับและว�ธีควบคุมเพ�่อลดผลกระทบตอธุรกิจของบร�ษัทฯ และบร�ษัทยอยอยางเหมาะสม

  15.จัดใหมีนโยบายเก่ียวกับการกำกับดูแลกิจการท่ีดี และนโยบายการตอตานการทุจร�ตคอรรัปช่ัน

   ทุกรูปแบบของบร�ษัทฯ บร�ษัทยอย และ/หร�อบร�ษัทรวมตามหลักธรรมาภิบาลท่ีเปนลายลักษณ

   อักษร อยางนอยตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพยฯ และ/หร�อสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด และมี

   การปรับใชนโยบายดังกลาวอยางมีประสิทธิภาพ เพ�อ่ใหเช่ือม่ันใจไดวาบร�ษัทฯ บร�ษัทยอย และ

   หร�อบร�ษัทรวมมีความรับผิดชอบตอผูมีสวนเกี่ยวของทุกกลุมดวยความเปนธรรม

  16.กรรมการบร�ษัทมีหนาที่รายงานการมีสวนไดเสียของตนเองและของบุคคลที่มีความเกี่ยวของ

   ใหบร�ษัทฯ ทราบรวมท้ังกำหนดใหมีการรายงานการมีสวนไดเสียของผูบร�หารและผูท่ีมีความเก่ียวของ
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   การแขงขัน คณะกรรมการบร�ษัทจะไมเสนอเร�่องดังกลาวใหกับที่ประชุมผูถือหุนเพ�่อพ�จารณา

  3. ในกรณีท่ีมีเหตุสิ�นสุดของสัญญาเกิดข�น้ตามเง�อ่นไขท่ีกำหนดในสัญญาไมแขงขันทางธุรกิจ เม่ือ

   คณะกรรมการบร�ษัท โดยกรรมการท่ีไมมีสวนไดเสีย พ�จารณาแลวเห็นวาเหตุดังกลาวเปนไปตาม

   ท่ีกำหนดไวในสัญญาไมแขงขันทางธุรกิจ ใหคณะกรรมการบร�ษัทจัดทำหนังสือบอกกลาวไปยังคู

   สัญญาอีกฝายหน่ึงเม่ือไดทราบถึงเหตุสิ�นสุดของสัญญา และดำเนินการแจงขาวการเลิกสัญญาตอ

   ตลาดหลักทรัพยฯ ตอไป

(5) การประชุมคณะกรรมการบร�ษัท

 รายละเอียดการเขาประชุมคณะกรรมการบร�ษัท สรุปดังนี้

   ของกรรมการและผูบร�หารของบร�ษัทฯ

  22.ดูแลติดตามใหบร�ษัทยอย และ/หร�อบร�ษัทรวมเปดเผยขอมูลที่สำคัญ เชน ฐานะการเง�นและ

   ผลการดำเนินงาน การทำรายการท่ีเก่ียวโยงกันและรายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน

   รายการไดมาหร�อจำหนายไปซึ่งทรัพยสินที่มีนัยสำคัญ และรายการอื่นใดที่สำคัญซึ่งมิไดเปน

   รายการธุรกิจปกติของบร�ษัทยอย และ/หร�อบร�ษัทรวม เปนตน ท้ังน้ีการเปดเผยขอมูลดังกลาว

   จะตองใหขอมูลเพ�ยงพอ ครบถวนและถูกตอง ภายในเวลาที่บร�ษัทฯ กำหนดและสอดคลองกับ

   หลักเกณฑของหนวยงานที่เกี่ยวของ

  23.คณะกรรมการบร�ษัทตองจัดใหบร�ษัทยอย และ/หร�อบร�ษัทรวมท่ีประกอบธุรกิจหลักมีระบบการ

   ควบคุมภายในที่เหมาะสมและรัดกุมเพ�ยงพอเพ�่อปองกันการทุจร�ตที่อาจเกิดข�้นกับบร�ษัทยอย

   และ/หร�อบร�ษัทรวม รวมท้ังควรใหบร�ษัทยอย และ/หร�อบร�ษัทรวมจัดใหมีระบบงานท่ีชัดเจนเพ�อ่

   แสดงไดวาบร�ษัทยอยและ/หร�อบร�ษัทรวมมีระบบเพ�ยงพอในการเปดเผยขอมูลการทำรายการท่ี

   มีนัยสำคัญ ตามหลักเกณฑที่กำหนดไดอยางตอเนื่องและนาเชื่อถือ และมีชองทางใหกรรมการ

   และผูบร�หารของบร�ษัทฯ สามารถไดรับขอมูลของบร�ษัทยอย และ/หร�อบร�ษัทรวม ในการติดตาม

   ดูแลผลการดำเนินงาน และฐานะการเง�น การทำรายการระหวางบร�ษัทยอย และ/หร�อบร�ษัท

   รวมกับกรรมการและหร�อผูบร�หารของบร�ษัทยอย และ/หร�อบร�ษัทรวม และการทำรายการที่มี

   นัยสำคัญของบร�ษัทยอยและ/หร�อบร�ษัทรวม ไดอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ีคณะกรรมการ

   บร�ษัทตองจัดใหบร�ษัทยอย และ/หร�อบร�ษัทรวมมีกลไกในการตรวจสอบระบบงานดังกลาวใน 

   บร�ษัทยอยและ/หร�อบร�ษัทรวม โดยใหทีมงานผูตรวจสอบภายในของบร�ษัทฯ สามารถเขาถึง

   ขอมูลไดโดยตรงและใหมีการรายงานผลการตรวจสอบระบบงานดังกลาวใหกับคณะกรรมการ

   ตรวจสอบและคณะกรรมการบร�ษัท เพ�่อใหมั่นใจไดวาบร�ษัทยอยและ/หร�อบร�ษัทรวมมีการ

   ปฏิบัติตามระบบงานที่จัดทำไวอยางมีประสิทธิภาพและสม่ำเสมอ

 (4) การกำกับดูแลการปฏิบัติตามสัญญาไม�แข�งขันทางธุรกิจ

  1. คณะกรรมการบร�ษัทมีหนาที่กำกับดูแลการปฏิบัติใหเปนไปตามสัญญาไมแขงขันทางธุรกิจ

   เม่ือมีการสงความเห็นมาจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยพ�จารณาความเห็นของคณะกรรมการ

   ตรวจสอบประกอบการพ�จารณา

  2. ในกรณีที่คณะกรรมการบร�ษัทโดยกรรมการที่ไมมีสวนไดเสีย พ�จารณาแลวเห็นวาการแกไข

   สัญญาน้ันจะไมกอใหเกิดการแขงขันระหวางบร�ษัทฯ กับบร�ษัท ออร�จิ�น พร็อพเพอรต้ี จำกัด (มหาชน)

   คณะกรรมการบร�ษัท อาจพ�จารณาเสนอเร�อ่งดังกลาวใหกับท่ีประชุมผูถือหุนเพ�อ่พ�จารณาอนุมัติ

   ตอไป ท้ังน้ี หากคณะกรรมการบร�ษัทฯ พ�จารณาแลวเห็นวาการแกไขสัญญาดังกลาวจะกอใหเกิด
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ชื่อ
จํานวนครั้งที่เข�าร�วมประชุม/จํานวนการประชุมทั้งหมด

1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2563 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2564

1. นายเมธา จันทรแจมจรัส 1/

2. นายนิวัติ ลมุนพันธ

3. นางสาวไตรทิพย ศิวะกฤษณกุล 2/

4. ดร.ว�จารย  สิมาฉายา 2/

5. นายดลชัย  บุณยะรัตเวช 2/

6. นางศุภลักษณ จันทรพ�ทักษ

7. นายสมสกุล แสงสุวรรณ 3/

8. นายสุร�นทร สหชาติโภคานันท 3/

6/6

6/6

3/3

3/3

2/3

6/6

-

6/6

12/12

12/12

11/12

11/12

12/12

12/12

8/8

4/4

หมายเหตุ
1/ ไดรับการแตงตั้งโดยที่ประชุมคณะกรรมการบร�ษัท ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564
2/ ไดรับการแตงตั้งโดยที่ประชุมคณะกรรมการบร�ษัท ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563
3/ จากประชุมคณะกรรมการบร�ษัท คร้ังท่ี 2/2564 เม่ือวันท่ี 24 กุมภาพันธ 2564 และท่ีประชุมสามัญผูถือหุน

ประจำป 2564 เม่ือวันท่ี 30 เมษายน 2564 ไดแตงต้ังนายสมสกุล แสงสุวรรณ ใหเขาดำรงตำแหนงกรรมการ

บร�ษัทแทนนายสุร�นทร สหชาติโภคานันทที่ลาออกไป โดยใหมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 14 พฤษภาคม 2564



         
 1. อำนาจของคณะกรรมการตรวจสอบ   

  1.1 ในการปฏิบัติหนาที่กรรมการตรวจสอบสามารถเขาถึงขอมูล และไดรับความรวมมือจากฝาย

    จัดการ รวมทั้งมีอำนาจในการตรวจสอบ และสอบสวนผูที่เกี่ยวของ เพ�่อใหไดขอมูลที่ชัดเจน

    เพ�่มข�้น ภายในขอบเขตอำนาจหนาที่ที่ ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบร�ษัท

  1.2 สามารถจัดจางผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน เชน ดานบัญชีการเง�น เพ�่อใหความเห็นประกอบการ

    พ�จารณา หร�อมาชวยงานตรวจสอบไดตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นวาจำเปน โดยบร�ษัทฯ

    รับผิดชอบคาใชจายที่เกิดข�้น

 2. หนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

  2.1 สอบทานใหบร�ษัทฯ มีรายงานทางการเง�นถูกตองและเพ�ยงพอตามมาตรฐานการบัญชีและ

    มาตรฐานการรายงานทางการเง�นที่กฎหมายกำหนด และเปดเผยขอมูลอยางเพ�ยงพอ

     1) สอบทานนโยบายบัญชีที่สำคัญและการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีที่สำคัญของบร�ษัทฯ

      เพ�่อพ�จารณาความสมเหตุสมผล ผลกระทบตอบร�ษัทฯ และการปฏิบัติตามมาตรฐาน

      บัญชีที่รับรองโดยทั่วไป

     2) สอบทานความสมเหตุสมผลและพ�จารณาผลกระทบของรายการในรายงานทางการเง�น

      ท่ีควรใหความสำคัญ รายการท่ีไมใชรายการปกติซ่ึงมีนัยสำคัญ รวมท้ังสมมติฐานท่ีใช

      ในการจัดทำประมาณการของฝายจัดการ

     3) สอบทานขอมูลอ่ืนท่ีเก่ียวของกับรายงานทางการเง�น เชน รายงานผูสอบบัญชี รายงาน

      ผูตรวจสอบภายใน รายงานการบร�หารความเสี่ยงและการกำกับดูแล เปนตน

     4) สอบทานการเปดเผยขอมูลในรายงานทางการเง�นทุกไตรมาส หร�อในรายงานประจำป

      และรายงานอื่นที่เกี่ยวของ เชน การว�เคราะหฐานะทางการเง�น และผลการดำเนินงาน

      (Management Discussion & Analysis) รวมทั้ง คดีความในศาลและภาระผูกพันที่

      อาจเกิดข�้นภายหนา

     5) สอบทานกระบวนการของฝายจัดการเก่ียวกับการใหขอมูลแกนักว�เคราะหและส่ือตาง ๆ

      เพ�่อใหขอมูลดังกลาวสอดคลองกับขอมูลที่เผยแพรตอสาธารณชน

  2.2 สอบทานใหบร�ษัทฯ มีการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมี

    ประสิทธิผล และพ�จารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหความ

    เห็นชอบในการพ�จารณาแตงตั้ง โยกยาย เลิกจางหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน หร�อ

    หนวยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

     1) สอบทานรายงานจากหนวยงานตรวจสอบภายใน ผูสอบบัญชี และหนวยงานกำกับ

7.3 คณะกรรมการชุดยอย

7.3.1 คณะกรรมการตรวจสอบ
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ชื่อ ตําแหน�ง

1. นางสาวไตรทิพย ศิวะกฤษณกุล

2. ดร.ว�จารย  สิมาฉายา

3. นายดลชัย  บุณยะรัตเวช

ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวยกรรมการตรวจสอบ จำนวน 3 ทาน

ซึ่งแตงตั้งโดยที่ประชุมคณะกรรมการบร�ษัท ครั้งที่  1/2564 เมื่อวันที่  29 มกราคม 2564 ดังนี้

 ท้ังน้ี นางสาวไตรทิพย ศิวะกฤษณกุล เปนผูมีความรูและประสบการณในการสอบทานงบการเง�น และ

ประสบการณในดานบัญชีและการเง�นเพ�ยงพอที่จะทำหนาที่สอบทานความนาเชื่อถือของงบการเง�นของ

บร�ษัทฯ ซ่ึงนางสาวไตรทิพย ศิวะกฤษณกุล มีประสบการณในการสอบทานงบการเง�น โดยดำรงตำแหนงเปน

กรรมการตรวจสอบ ในบร�ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ไดแก บร�ษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)

 โดยที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ไดมีมติแตงตั้ง

นางสาวธัญญาภรณ ชุมจ�้ย ดำรงตำแหนงเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและหัวหนาฝายตรวจสอบ

ภายใน

 (1) วาระการดำรงตำแหน�ง

  คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหนง เทากับวาระการดำรงตำแหนงของคณะกรรมการ

  บร�ษัท กรรมการตรวจสอบซึ่งพนจากตำแหนงตามวาระอาจไดรับการแตงตั้งใหกลับมาดำรง

  ตำแหนงใหมได กรณีท่ีตำแหนงกรรมการตรวจสอบวางลงเพราะเหตุอ่ืนใดนอกจากถึงคราวออก

  ตามวาระใหคณะกรรมการบร�ษัทฯ แตงต้ังบุคคลท่ีมีคุณสมบัติครบถวนเปนกรรมการตรวจสอบ

  เพ�่อใหกรรมการตรวจสอบมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบร�ษัทฯ กำหนด โดยบุคคลที่เปน

  กรรมการตรวจสอบแทนจะอยูในตำแหนงไดเพ�ยงวาระที่เหลืออยูของกรรมการตรวจสอบซึ่ง

  ตนทดแทน

 (2) ขอบเขตอำนาจหน�าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ



         
     ดูแลอ่ืน (ถามี) รวมท้ังการปฏิบัติตามขอเสนอแนะในรายงานดังกลาว เก่ียวกับการประเมิน

     ประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน และความเสี่ยงทั้งทางดานการปฏิบัติงาน ดาน

     เทคโนโลยี สารสนเทศ และการตอตานการทุจร�ตคอรรัปชั่น

     2) ใหความเห็นชอบในการพ�จารณาแตงต้ัง โยกยาย เลิกจาง หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน

      รวมถึงการพ�จารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน รวมท้ังประชุมกับหัวหนา

      หนวยงานตรวจสอบภายในอยางนอยปละ 1 ครั้ง โดยไมมีฝายจัดการเพ�่อสอบทานถึงขอ

      จำกัดในการปฏิบัติงานของหนวยงานตรวจสอบภายในท่ีอาจมีผลกระทบตอความเปนอิสระ

      กรณีใชบร�การหนวยงานภายนอกเปนผูใหบร�การดานการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการ

      ตรวจสอบพ�จารณาใหความเห็นชอบการวาจาง และกำหนดคาตอบแทน

    3) สอบทานและประเมินผลการตรวจสอบภายในประจำป เพ�อ่ใหแผนการตรวจสอบสอดคลอง

      กับประเภทและระดับความเสี่ยงของบร�ษัทฯ

    4) สอบทานใหหนวยงานตรวจสอบภายในปฏิบัติตามแผนการตรวจสอบท่ีไดรับความเห็นชอบ

      จากคณะกรรมการตรวจสอบ

    5) ประเมินผลการปฏิบัติงานในภาพรวมของหนวยงานตรวจสอบภายใน/หนวยงานตรวจสอบ

      ภายนอกที่ใหบร�การ

    6) สอบทานความรวมมือและการประสานงานระหวางหนวยงานตรวจสอบภายในและผูสอบบัญชี

  2.3 สอบทานใหบร�ษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกำหนด

    ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ขอกำหนดของ

    คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยฯ และกฎหมายที่เกี่ยวของกับ

    ธุรกิจของบร�ษัทฯ

  2.4 พ�จารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหร�อรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหเปนไป

    ตามกฎหมายและขอกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

    (ก.ล.ต.) ตลอดจนขอกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และขอกำหนดของตลาด

    หลักทรัพยฯ ท้ังน้ี เพ�อ่ใหม่ันใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอบร�ษัทฯ

    โดยใหมีผลบังคับใชหลังจากหุนของบร�ษัทฯ ไดเขาเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ

  2.5 พ�จารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้งและเลิกจางผูสอบบัญชีภายนอกซึ่งมีความเปนอิสระ รวมถึง

    พ�จารณาเสนอคาตอบแทนของบุคคลดังกลาวตอคณะกรรมการบร�ษัท เพ�อ่ประกอบความเห็น

    ตอที่ประชุมผูถือหุน

  2.6 สอบทานความเปนอิสระของผูสอบบัญชี (โดยเฉพาะในเร�่องความสัมพันธระหวางบร�ษัทฯ /

         
    บร�ษัทยอยกับสำนักงานสอบบัญชี และการใหบร�การอื่น นอกเหนือจากการสอบบัญชี)    
    รวมท้ังจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขา

    รวมประชุมดวยอยางนอยปละ 1 ครั้ง

  2.7 หาร�อและกำหนดใหผูสอบบัญชีเนนความสำคัญในการตรวจสอบและรายงานใหคณะกรรมการ

    ตรวจสอบทราบประเด็นตาง ๆ ในวาระที่พ�จารณาผลการตรวจสอบงบการเง�น รวมทั้งหาร�อ

    กับผูสอบบัญชีเกี่ยวกับขอบเขต ว�ธีการ และ ระยะเวลาที่จะใชในการสอบบัญชี  ผลกระทบของ

    การเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีที่สำคัญของบร�ษัทฯ (ถามี) รายการปรับปรุงทางบัญชีที่มีนัย

    สำคัญซ่ึงผูสอบบัญชีนำเสนอ และการดำเนินการของฝายจัดการท่ีมีตอขอเสนอของผูสอบบัญชี

  2.8 สอบทานประเด็นท่ีผิดปกติท่ีผูสอบบัญชีตรวจพบ ประเด็นปญหาและขอเสนอแนะในหนังสือจาก

    ผูสอบบัญชีถึงฝายจัดการ (Management Letter) และหาร�อกับฝายจัดการเก่ียวกับแนวทางและ

    ว�ธีแกไข

  2.9 ดำเนินการตรวจสอบเร�่องที่ ไดรับแจงจากผูสอบบัญชีของบร�ษัทฯ ในกรณีที่ผูสอบบัญชีพบ

    พฤติกรรมอันควรสงสัยวา กรรมการ ผูจัดการ หร�อบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงาน

    ของบร�ษัทฯ ไดกระทำความผิดตามที่กำหนดไวในพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด

    หลักทรัพย พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แกไขเพ�่มเติม) (“พ.ร.บ. หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย”)

    และรายงานผลการตรวจสอบในเบ้ืองตนแกสำนักคณะกรรมการหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

    ทราบ ภายในเวลา 30 วัน นับจากวันที่ไดรับแจงจากผูสอบบัญชี

  2.10 จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเพ�อ่เปดเผยไวในรายงานประจำปของบร�ษัทฯ โดย

    ตองมีขอมูลอยางนอยตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาด

    หลักทรัพย (ก.ล.ต.)

  2.11 กำหนดนโยบายและแนวทางการพัฒนาเกี่ยวกับหลักการบรรษัทภิบาล และกำกับดูแลใหฝาย

    บร�หารนำนโยบายและแนวปฏิบัติตาง ๆ ดานบรรษัทภิบาลไปใชพัฒนาอยางตอเน่ืองใหเหมาะสม

    สอดคลองกับธุรกิจของบร�ษัทฯ ตลอดจนการสรางระบบและพัฒนาแนวทางในการนำหลักการ

    บร�ษัทภิบาลไปใชในการบร�หารจัดการ เพ�่อใหองคกรเติบโตอยางยั่งยืน

  2.12 สอบทานกระบวนการปฏิบัติงานของบร�ษัทฯ ใหสอดคลองกับนโยบาย/มาตรการตอตาน

    คอรรัปช่ัน รวมท้ังสอบทานแบบประเมินตนเองของสมาคมสงเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย

    (IOD) เพ�่อใหมั่นใจวามาตรการตอตานคอรรัปชั่นมีความเพ�ยงพอ และมีประสิทธิผล

  2.13 สอบทานสรุปผลการตรวจสอบทุจร�ตและกำหนดมาตรการปองกัน รวมทั้งสอบทานกระบวน

    การภายในเกี่ยวกับการรับแจงเบาะแสและการรับขอรองเร�ยน
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  2.14 ทบทวนและปรับปรุงกฏบัตรคณะกรรมการตรวจสอบใหเปนปจจ�บันและเหมาะสมกับสภาพ

    แวดลอมของบร�ษัทฯ อยางนอยปละ 1 ครั้ง

  2.15 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบร�ษัทมอบหมาย

 (3) การกำกับดูแลการปฏิบัติตามสัญญาไม�แข�งขันทางธุรกิจ

   1. คณะกรรมการตรวจสอบมีหนาท่ีกำกับดูแลการปฏิบัติใหเปนไปตามสัญญาไมแขงขันทางธุรกิจ

    เมื่อมีการขอความเห็นจากคณะกรรมการบร�หาร โดยพ�จารณาความเห็นของคณะกรรมการ

    ตรวจสอบประกอบการพ�จารณารายละเอียดตามที่เสนอมา  

   2. ในการปฏิบัติหนาท่ีตามขอ 4.1 ใหคณะกรรมการตรวจสอบใหความเห็นแกคณะกรรมการบร�ษัท

    เก่ียวกับเร�อ่งท่ีคณะกรรมการบร�หารเสนอใหพ�จารณาวาการดำเนินการตามท่ีคณะกรรมการ

    บร�หารเสนอนั้นจะกอใหเกิดการแขงขันระหวางบร�ษัทฯ และบร�ษัท ออร�จิ�น พร็อพเพอรตี้ 

    จำกัด (มหาชน) หร�อไม โดยคณะกรรมการตรวจสอบอาจพ�จารณาแตงต้ังท่ีปร�กษาอิสระ เพ�อ่

    ศึกษาขอมูลเพ�่อเติมประกอบการพ�จารณาไดตามความเหมาะสม ดวยคาใชจายของบร�ษัทฯ

 (4) การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

         
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564  คณะกรรมการบร�หารความเส่ียง ประกอบดวยกรรมการบร�หารความเส่ียง

จำนวน 3 ทาน ซึ่งแตงตั้งโดยที่ประชุมคณะกรรมการบร�ษัท ครั้งที่  2/2564 เมื่อวันที่  24 กุมภาพันธ 2564

ดังนี้

         
โดยมี นางสาวพนิตาภรณ วงษประกอบ ดำรงตำแหนงเลขานุการคณะกรรมการบร�หารความเสี่ยง

 (1) วาระการดำรงตำแหน�ง

   คณะกรรมการบร�หารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหนงคราวละ 3 ป โดยกรรมการบร�หาร

   ความเสี่ยงซึ่งพนตำแหนงตามวาระอาจไดรับแตงตั้งใหกลับมาดำรงตำแหนงใหมได

 (2) ขอบเขตอำนาจหน�าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบร�หารความเสี่ยง

   1. กำหนดนโยบาย และแนวทางบร�หารความเส่ียงระดับองคกร ของบร�ษัทฯ และบร�ษัทยอย เพ�อ่นำ

    เสนอขออนุมัติตอคณะกรรมการบร�ษัท

   2. กำกับดูแลการบร�หารความเส่ียงท่ีสำคัญระดับองคกรท่ีมีผลกระทบตอนโยบาย การดำเนินงาน

    ชื่อเสียง/ภาพลักษณของบร�ษัทฯ เพ�่อใหความเสี่ยงอยูในระดับที่ยอมรับได ภายใตตนทุนที่

    เหมาะสม

   3. พ�จารณาและทบทวนแนวทางและเคร�อ่งมือในการบร�หารความเส่ียงใหมีประสิทธิภาพ และเหมาะ

    สมกับลักษณะและขนาดความเสี่ยงแตละดานของธุรกรรมที่บร�ษัทฯ ดำเนินการ

   4. พ�จารณาและใหความเห็นชอบเกณฑประเมินความเส่ียง ระดับความเส่ียงท่ียอมรับได/ Trigger

    Point แผน/กลยุทธการบร�หารความเสี่ยง ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงประเภทตาง ๆ ที่สำคัญ

    ไดแก ความเส่ียงดานกลยุทธ (Strategic Risk) ความเส่ียงดานปฏิบัติการ (Operational Risk)

    ความเสี่ยงดานการเง�น (Financial Risk) ความเสี่ยงดานชื่อเสียง (Reputation Risk) ความ

    เส่ียงดานกฎหมาย ระเบียบขอบังคับ (Compliance Risk) ความเส่ียงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

    (IT Risk) และความเสี่ยงดานอื่น ๆ อาทิเชน ความเสี่ยงดานการทุจร�ตคอรรัปชั่น เปนตน

   5. พ�จารณาและใหความเห็นการประเมินผลการบร�หารความเสี่ยงระดับองคกร และดำเนินการ

    ใหม่ันใจวา   บร�ษัทฯ มีการจัดการความเส่ียงในดานตาง ๆ ท่ีสำคัญรวมท้ังความเส่ียงดานการทุจร�ต

    คอรรัปชั่นอยางเพ�ยงพอและเหมาะสม รวมทั้งติดตามผลการบร�หารความเสี่ยงระดับองคกร

    ท่ีสำคัญกรณีผลการประเมินความเส่ียงเกินระดับท่ียอมรับได/ติดTrigger Point ท่ีบร�ษัทฯ กำหนด
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ชื่อ
จํานวนครั้งที่เข�าร�วมประชุม/จํานวนการประชุมทั้งหมด

1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2563 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2564

1. นางสาวไตรทิพย ศิวะกฤษณกุล 1/

2. ดร.ว�จารย  สิมาฉายา 1/

3. นายดลชัย  บุณยะรัตเวช 1/

-

-

-

8/8

8/8

8/8

หมายเหตุ 1/ คณะกรรมการตรวจสอบไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3/2563

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563

7.3.2 คณะกรรมการบร�หารความเสี่ยง

ชื่อ ตําแหน�ง

1. นายเมธา จันทรแจมจรัส

2. นางสาวไตรทิพย ศิวะกฤษณกุล

3. นายสุร�นทร สหชาติโภคานันท 1/

ประธานกรรมการบร�หารความเสี่ยง

กรรมการบร�หารความเสี่ยง

กรรมการบร�หารความเสี่ยง



         
  6. สื่อสารและพัฒนาใหบุคคลากรมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับความเสี่ยงและกระบวนการบร�หาร

    ความเสี่ยง

  7. คณะกรรมการบร�หารความเสี่ยง อาจขอคำปร�กษาจากผูเชี่ยวชาญ เพ�่อชวยใหสามารถปฏิบัติ

    หนาที่ตามกฎบัตรอยางมีประสิทธิภาพ ดวยคาใชจายของบร�ษัทฯ

  8. คณะกรรมการบร�หารความเสี่ยง มีอำนาจเชิญใหผูบร�หาร หร�อผูที่เกี่ยวของเขารวมประชุม เพ�่อ

    ชี้แจงหร�อใหขอมูลเพ�่มเติมสำหรับความเสี่ยงและการปฏิบัติหนาที่ตามความรับผิดชอบ ตามที่

    คณะกรรมการบร�หารความเสี่ยงเห็นควร

  9. คณะกรรมการบร�หารความเส่ียง มีหนาท่ีและความรับผิดชอบในการรายงานกิจกรรมการบร�หาร

    ความเส่ียงเพ�อ่นำเสนอขออนุมัติตอคณะกรรมการบร�ษัท หร�อหนาท่ีอ่ืนใดท่ีคณะกรรมการบร�ษัท

    มอบหมาย

 (3) การประชุมคณะกรรมการบร�หารความเสี่ยง

         
 ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564 คณะกรรมการสรรหาและพ�จารณาคาตอบแทน ประกอบดวยกรรมการสรรหา

และพ�จารณาคาตอบแทน จำนวน 3 ทาน ซ่ึงแตงต้ังโดยท่ีประชุมคณะกรรมการบร�ษัท คร้ังท่ี  2/2564 เม่ือวันท่ี

24 กุมภาพันธ 2564 ดังนี้ 

         
โดยท่ีประชุมคณะกรรมการสรรหาและพ�จารณาคาตอบแทน คร้ังท่ี 2/2564 วันท่ี 10 มิถุนายน 2564 ไดแตงต้ัง

นางสาววราภรณ ดาโอภา ดำรงตำแหนงเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพ�จารณาคาตอบแทน

 (1) วาระการดำรงตำแหน�ง

   คณะกรรมการบร�หารสรรหาและพ�จารณาคาตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหนงคราวละ 3 ป

   โดยกรรมการบร�หารความเส่ียงซ่ึงพนตำแหนงตามวาระอาจไดรับแตงต้ังใหกลับมาดำรงตำแหนง

   ใหมได

 (2) ขอบเขตอำนาจหน�าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพ�จารณาค�าตอบแทน

ดานการสรรหา

 1. กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ และว�ธีการในการสรรหากรรมการบร�ษัท กรรมการชุดยอย และผู

   บร�หารสูงสุด (ประธานเจาหนาที่บร�หาร)

 2. พ�จารณาหลักเกณฑและว�ธีการในการสรรหาและแตงต้ังผูบร�หารระดับสูงรวมกับประธานเจาหนา

   ที่บร�หาร

 3. พ�จารณาโครงสราง ขนาด และองคประกอบ และกำหนดคุณสมบัติของคณะกรรมการบร�ษัท และ

   คณะกรรมการชุดยอยใหมีความเหมาะสมกับกลยุทธของบร�ษัทฯ และสถานการณท่ีเปล่ียนแปลงไป

 4. พ�จารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมีความรูความชำนาญที่

   เหมาะสม เพ�อ่ใหบุคคลดังกลาวดำรงตำแหนง กรรมการบร�ษัท กรรมการชุดยอย และผูบร�หารสูงสุด

   (ประธานเจาหนาที่บร�หาร) รวมทั้งพ�จารณาประวัติบุคคลดังกลาวแลววามีคุณสมบัติครบถวน

   ตามกฎหมายท่ีเก่ียวของรวมท้ังไมขัดหร�อแยงกับกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการดำเนินธุรกิจของบร�ษัทฯ

   จะดำเนินการใหผูถือหุนไดรับขอมูลอยางเพ�ยงพอเก่ียวกับบุคคลท่ีไดรับการเสนอช่ือเพ�อ่ประกอบ

   การตัดสินใจ
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ชื่อ
จํานวนครั้งที่เข�าร�วมประชุม/จํานวนการประชุมทั้งหมด

1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2563 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2564

1. นายเมธา จันทรแจมจรัส

2. นางสาวไตรทิพย ศิวะกฤษณกุล

3. นายสุร�นทร สหชาติโภคานันท

-

-

-

3/3

3/3

3/3

หมายเหตุ: 1/ คณะกรรมการบร�หารความเสี่ยงไดรับการแตงตั้งในป 2564

7.3.3 คณะกรรมการสรรหาและพ�จารณาคาตอบแทน

ชื่อ ตําแหน�ง

1. ดร.ว�จารย  สิมาฉายา

2. นางสาวไตรทิพย ศิวะกฤษณกุล

3. นายสุร�นทร สหชาติโภคานันท 

ประธานกรรมการสรรหาและพ�จารณาคาตอบแทน

กรรมการสรรหาและพ�จารณาคาตอบแทน

กรรมการสรรหาและพ�จารณาคาตอบแทน



         
 5. ดูแลการจัดทำแผนสืบทอดตำแหนง (Succession Plan) เพ�่อเปนการเตร�ยมสืบทอดตำแหนง

   ประธานเจาหนาที่บร�หาร และผูบร�หารระดับสูง ในกรณีที่ประธานเจาหนาที่บร�หาร หร�อผูบร�หาร

   ระดับสูงเกษียณอายุ ลาออก หร�อไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได เพ�่อใหการบร�หารงานของบร�ษัทฯ

   สามารถดำเนินไปไดอยางตอเน่ือง โดยคณะกรรมการสรรหาและพ�จารณาคาตอบแทน  จะรายงาน

   ผลการดำเนินงานตามแผนสืบทอดตำแหนง (Succession Plan) ตอคณะกรรมการบร�ษัทเพ�่อ

   ทราบเปนระยะๆ ดวยอยางนอยปละ 1 ครั้ง รวมถึงกำกับดูแลใหกิจการมีการบร�หารและพัฒนา

   บุคลากรใหมีจำนวน ความรู ทักษะ ประสบการณ และแรงจ�งใจที่เหมาะสม

 6. ทบทวนหลักเกณฑและว�ธีการสรรหากรรมการ เพ�่อเสนอตอคณะกรรมการบร�ษัทกอนที่จะมีการ

   สรรหากรรมการที่ครบวาระ

 7. พ�จารณาความเปนอิสระของกรรมการอิสระแตละคน เพ�่อใหแนใจวากรรมการอิสระของบร�ษัทฯ

   เปนผูมีคุณสมบัติครบถวน

 8. ในกรณีที่คณะกรรมการสรรหาและพ�จารณาคาตอบแทน เสนอชื่อกรรมการที่พนวาระกลับเขา

   ดำรงตำแหนง คณะกรรมการสรรหาและพ�จารณาคาตอบแทน จะพ�จารณาผลการปฏิบัติหนาที่

   ของกรรมการรายดังกลาว และควรนำเสนอ ผลการปฏิบัติหนาท่ี ผลงาน (Contribution) รวมท้ัง

   ประวัติการเขารวมประชุมคณะกรรมการและการประชุมผูถือหุน เพ�่อใหผูถือหุนใชประกอบการ

   พ�จารณาดวย

 9. พ�จารณารูปแบบและจัดทำแผนการพัฒนากรรมการบร�ษัท คณะกรรมการชุดยอย และประธาน

   เจาหนาที่บร�หาร เพ�่อพัฒนาความรูของทั้งบุคลากรชุดปจจ�บันและที่เขาใหมใหเขาใจธุรกิจของ

   บร�ษัทฯ บทบาทหนาที่ และพัฒนาการตางๆ ที่สำคัญ เชน สภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม

   กฎเกณฑหร�อกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบร�ษัทฯ เปนตน

 10.ดำเนินการอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบร�ษัทดวยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

   สรรหาและพ�จารณาคาตอบแทน

ดานการกำหนดคาตอบแทน

 1. พ�จารณาและจัดทำนโยบายและหลักเกณฑในการกำหนดคาตอบแทนและผลประโยชนอ่ืน (ไมวาจะ

   อยูในรูปเง�นสด หลักทรัพย หร�ออ่ืนใด) ของคณะกรรมการบร�ษัท คณะกรรมการชุดยอย และประธาน

   เจาหนาที่บร�หาร  รวมทั้งการปรับเง�นเดือนของประธานเจาหนาที่บร�หาร เพ�่อเสนอตอที่ประชุม

   คณะกรรมการบร�ษัท และ/หร�อที่ประชุมผูถือหุนพ�จารณาและอนุมัติตอไป แลวแตกรณี ทั้งนี้คา

   ตอบแทนกรรมการควรอยู ในลักษณะที่เปร�ยบเทียบไดกับระดับที่ปฏิบัติอยู ในอุตสาหกรรม 

         
   รวมถึงพ�จารณาแนวทางการกำหนดคาตอบแทนของประธานเจาหนาที่บร�หาร ใหสอดคลองกับ

   วัตถุประสงคและเปาหมายหลักของบร�ษัทฯ และสอดคลองกับผลประโยชนของบร�ษัทฯ ในระยะยาว

 2. จัดทำนโยบายและหลักเกณฑในการประเมินผลงานของคณะกรรมการบร�ษัท คณะกรรมการตรวจสอบ

   และประธานเจาหนาท่ีบร�หาร เพ�อ่พ�จารณาผลตอบแทนประจำป และนำเสนอใหคณะกรรมการบร�ษัท

   พ�จารณาใหความเห็นชอบ

 3. เปดเผยนโยบายและหลักเกณฑในการกำหนดคาตอบแทนและผลประโยชนอื่นและจัดทำรายงาน

   การกำหนดคาตอบแทนดังกลาวไวในรายงานประจำปของบร�ษัทฯ

 4. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบร�ษัทดวยความเห็นชอบของคณะ

   กรรมการสรรหาและพ�จารณาคาตอบแทน

 5. ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพ�จารณาคาตอบแทน มีหนาที่ทบทวนและเสนอใหคณะกรรมการ

   บร�ษัทพ�จารณาแกไขขอบเขตอำนาจ หนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาพ�จารณา

   คาตอบแทนใหสอดคลองกับสภาวะการณ

 (3) การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพ�จารณาค�าตอบแทน

Annual Report 2021 | Form 56 -1 One Report | Britania Public Company Limited 165

ชื่อ
จํานวนครั้งที่เข�าร�วมประชุม/จํานวนการประชุมทั้งหมด

1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2563 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2564

1. ดร.ว�จารย  สิมาฉายา

2. นางสาวไตรทิพย ศิวะกฤษณกุล

3. นายสุร�นทร สหชาติโภคานันท 

-

-

-

5/5

5/5

5/5

หมายเหตุ: 1/ คณะกรรมการสรรหาและพ�จารณาคาตอบแทน ไดรับการแตงตั้งในป 2564



         
7.3.4 คณะกรรมการบร�หาร
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการบร�หาร ประกอบดวยกรรมการบร�หาร จำนวน 6 ทาน

ซึ่งแตงตั้งโดยที่ประชุมคณะกรรมการบร�ษัท ครั้งที่  2/2564 เมื่อวันที่  24 กุมภาพันธ 2564 ดังนี้ 

         
   5. พ�จารณาผลกำไร ขาดทุน และสภาพคลองของบร�ษัทฯ และการเสนอการจายเง�นปนผลระหวาง

    กาลเพ�อ่เสนอคณะกรรมการบร�ษัท อนุมัติ รวมถึงตรวจสอบ และใหคำแนะนำเก่ียวกับนโยบาย

    การจายเง�นปนผลและพ�จารณาการเสนอจายเง�นปนผลประจำปของบร�ษัทฯ เพ�่อนำเสนอตอ

    คณะกรรมการบร�ษัทเพ�อ่อนุมัติกอนนำเสนอท่ีประชุมผูถือหุนตอไป หร�อเง�นปนผลระหวางกาล

    ของบร�ษัทฯ เพ�่อนำเสนอตอคณะกรรมการบร�ษัทเพ�่ออนุมัติ

   6. ตรวจสอบและ/หร�ออนุมัติธุรกรรมตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการลงทุน หร�อการไดมาจำหนายไป

    ซ่ึงสินทรัพยของบร�ษัทฯ หร�อบร�ษัทยอยของบร�ษัทฯ การจัดการทรัพยากรบุคคล การเง�นและ

    การคลัง การบร�หารงานทั่วไป และตรวจสอบธุรกรรมตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการดำเนินธุรกิจ

    ของบร�ษัทฯ หร�อบร�ษัทยอยของบร�ษัทฯ ภายใตขอบเขตอำนาจการอนุมัติท่ีคณะกรรมการบร�ษัท

    พ�จารณากำหนดไว

   7. พ�จารณารับทราบและดำเนินการจัดการความเส่ียงและระบบการควบคุมความเส่ียงของบร�ษัทฯ

   8. อาจมอบอำนาจชวงใหผูบร�หารหร�อพนักงานปฏิบัติงานเฉพาะอยางแทนไดตามความเหมาะสม

    เพ�่อใหการดำเนินงานของคณะกรรมการบร�หารเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ อยางไรก็ดี การ

    มอบอำนาจชวงดังกลาวจะตองไมมีลักษณะเปนการมอบอำนาจชวงท่ีทำใหคณะกรรมการบร�หาร

    หร�อผูรับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบร�หารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหร�อบุคคลที่อาจ

    มีความขัดแยง อาจมีสวนไดเสีย หร�ออาจไดรับประโยชนในลักษณะใด ๆ หร�ออาจมีความขัดแยง

    ทางผลประโยชนอื่นใดกับบร�ษัทฯ (ตามที่นิยามไวในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

    หร�อประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย) ทั้งนี้ การอนุมัติรายการ

    ดังกลาว ตองสอดคลองกับนโยบายและหลักการตางๆ ที่กำหนดโดยคณะกรรมการบร�ษัท

    กฎบัตรนี้ และ/หร�อกฎหมายหร�อกฎเกณฑที่เกี่ยวของ

   9. พ�จารณาอนุมัติการดำเนินงานที่เปนธุรกรรมปกติธุรกิจของบร�ษัทฯ การทำสัญญาตางๆ

    การลงทุน หร�อการขายสินทรัพยของบร�ษัทฯ และบร�ษัทยอย การจัดการทรัพยากรบุคคล

    การเง�นและการคลัง การบร�หารงานทั่วไปตลอดจนการดำเนินงานที่เปนรายการสนับสนุน

    ธุรกิจปกติของบร�ษัทฯ ซึ่งมีเง�่อนไขทางการคาทั่วไป ในวงเง�นไมเกินงบประมาณที่ไดรับอนุมัติ

    จากคณะกรรมการบร�ษัท หร�อตามท่ีคณะกรรมการบร�ษัทไดมีมติอนุมัติในหลักการไวแลว ท้ังน้ี

    ภายใตบังคับของหลักเกณฑของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

    รวมถึงตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันและรายการได

    มาจำหนายไปซึ่งสินทรัพย รวมถึงตารางกำหนดอำนาจอนุมัติ (Level of Authority) ที่

    คณะกรรมการบร�ษัทกำหนด รวมถึงมีอำนาจอนุมัติการเปดและปดบัญชีธนาคารและสถาบัน
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ชื่อ ตําแหน�ง

1. นางศุภลักษณ จันทรพ�ทักษ

2. นายสุร�นทร สหชาติโภคานันท

3. นายจิโรจ สุทธิอาภา 

4. นายธีรยุทธ หลักดี

5. นายนาว�น เล็กนาวา

6. นางสาวพนิตาภรณ วงษประกอบ 

ประธานกรรมการบร�หาร

กรรมการบร�หาร

กรรมการบร�หาร

กรรมการบร�หาร

กรรมการบร�หาร

กรรมการบร�หาร

โดยมีนางสาวกิ�งกาญจน หวานแหลม ทำหนาที่เปนเลขานุการคณะกรรมการบร�หาร

 (1) วาระการดำรงตำแหน�ง

   คณะกรรมการบร�หารไมมีวาระการดำรงตำแหนง กรณีที่ตำแหนงกรรมการบร�หารวางลง ให

   คณะกรรมการบร�ษัท แตงต้ังบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเปนกรรมการบร�หาร เพ�อ่ใหกรรมการ

   บร�หารมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบร�ษัทกำหนด

 (2) ขอบเขตอำนาจหน�าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบร�หาร

   1. ใหคำแนะนำเกี่ยวกับทิศทางกลยุทธ แผนธุรกิจ โครงสรางการจัดการ การบร�หารทรัพยากร

    บุคคล แผนการดำเนินงานประจำป และงบประมาณของบร�ษัทฯ เพ�อ่นำเสนอตอคณะกรรมการ

    บร�ษัทเพ�่อพ�จารณาอนุมัติ

   2. ดำเนินการจัดการใหการดำเนินธุรกิจของบร�ษัทฯ เปนไปตามแผนการ วัตถุประสงค และเปาหมาย

    ที่กำหนดไว

   3. กำกับดูแลและตรวจสอบผลการดำเนินงานและการดำเนินงานของบร�ษัทฯ และบร�ษัทยอยใหเปน

    ไปตามทิศทาง กลยุทธ แผนการดำเนินงาน แผนการ วัตถุประสงค และเปาหมายที่กำหนดไว

    และรายงานใหคณะกรรมการบร�ษัทรับทราบตามรอบการประชุมคณะกรรมการบร�ษัท

   4. เสาะหาและประเมินโอกาสใหมๆ ในการดำเนินธุรกิจของบร�ษัทฯ



         
    การเง�นตางๆ และการใชบร�การทางการเง�นตางๆ

   10.พ�จารณาและใหขอเสนอแนะหร�อความเห็นตอคณะกรรมการบร�ษัทเก่ียวกับโครงการ ขอเสนอ

    หร�อการเขาทำธุรกรรมใด ๆ ท่ีเก่ียวของกับการดำเนินธุรกิจของบร�ษัทฯ และบร�ษัทยอย รวมถึง

    พ�จารณาทางเลือกในการระดมทุน เมื่อมีความจำเปน และเสนอใหคณะกรรมการบร�ษัทดำเนิน

    การตามท่ีกฎหมายและกฎเกณฑท่ีเก่ียวของหร�อขอบังคับของบร�ษัทฯ กำหนดใหท่ีประชุมผูถือหุน

    และ/หร�อ คณะกรรมการบร�ษัทเปนผูพ�จารณาอนุมัติ

   11.จัดหาที่ปร�กษาหร�อบุคคลที่มีความเห็นอิสระเพ�่อใหความเห็นหร�อคำแนะนำ ตามความจำเปน

   12.เชิญใหผูบร�หารหร�อพนักงานท่ีเก่ียวของเขารวมประชุม เพ�อ่ช้ีแจงหร�อใหขอมูลเพ�ม่เติมท่ีเก่ียว

    ของกับเร�่องที่มีการพ�จารณาในที่ประชุมคณะกรรมการบร�หาร

   13.รายงานใหคณะกรรมการบร�ษัททราบถึงกิจการที่คณะกรรมการบร�หารดำเนินการภายใต

    อำนาจหนาที่ของคณะกรรมการบร�หารอยางสม่ำเสมอ ทั้งนี้ รวมถึงเร�่องอื่นใดที่จำเปนและ

    สมควรที่จะตองเสนอใหคณะกรรมการบร�ษัทรับทราบ

   14.พ�จารณาและกำหนดโครงสรางคาตอบแทนของพนักงานของบร�ษัทฯ และบร�ษัทยอย และนำ

    เสนอตอคณะกรรมการบร�ษัทเพ�่อพ�จารณาอนุมัติ

   15.พ�จารณาและอนุมัติการดำเนินงานที่เปนธุรกรรมปกติธุรกิจของบร�ษัทฯ ตามงบลงทุนหร�อ

    งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบร�ษัท โดยวงเง�นสำหรับแตละรายการเปนไปตาม

    ท่ีกำหนดไวในอำนาจดำเนินการ (Delegation of Authority) ท่ีผานการอนุมัติจากคณะกรรมการ

    บร�ษัทแลว แตไมเกินงบประมาณประจำปท่ีไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบร�ษัท รวมถึงการเขา

    ทำสัญญาตางๆ ที่เกี่ยวของกับเร�่องดังกลาว

   16.ดำเนินการอื่นใดตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบร�ษัท

   17.ทั้งนี้ คณะกรรมการบร�หารมีหนาที่ทบทวนและเสนอใหคณะกรรมการบร�ษัทพ�จารณาแกไข

    ขอบเขตอำนาจ หนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบร�หารใหสอดคลองกับสภาวการณ

    1. คณะกรรมการบร�หารมีหนาท่ีกำกับดูแลการปฏิบัติใหเปนไปตามสัญญาไมแขงขันทางธุรกิจ

    2. โดยในกรณีดังตอไปน้ี

     (1) บร�ษัทฯ มีความประสงคจะแกไขสัญญา หร�อจะประกอบธุรกิจท่ีอาจขัดตอสัญญา ซ่ึงจำ

           เปนตองมีการแกไขสัญญา หร�อ

     (2) บร�ษัท ออร�จิ�น พร็อพเพอรต้ี จำกัด (มหาชน) เสนอขอแกไขสัญญา

               หากคณะกรรมการบร�หารเล็งเห็นวา การขอแกไขสัญญาตาม (ก) หร�อ (ข) ขางตน

     จะไมกอใหเกิดการแขงขันระหวางบร�ษัทฯ กับบร�ษัท ออร�จิ�น พร็อพเพอรต้ี จำกัด (มหาชน)

         
    ใหคณะกรรมการบร�หารขอความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบพรอมทั้งรายละเอียดที่

    เกี่ยวของ

              ท้ังน้ี หากคณะกรรมการบร�หารเล็งเห็นไดวา การขอแกไขสัญญาตาม (ก) หร�อ (ข) ขางตน

    อาจกอใหเกิดการประกอบธุรกิจที่แขงขันกับบร�ษัท ออร�จิ�น พร็อพเพอรตี้ จำกัด (มหาชน) 

    คณะกรรมการบร�หารจะตองไมเสนอเร�่องเพ�่อขอความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบ และ

    ในกรณีตาม (ข) ใหคณะกรรมการบร�หารมีอำนาจในการปฏิเสธขอเสนอการแกไขสัญญาไป

    ยังบร�ษัท ออร�จิ�น พร็อพเพอรตี้ จำกัด (มหาชน)

7.4    ผูบร�หาร
7.4.1 ผูบร�หาร 1/

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564  บร�ษัทฯ มีผูบร�หาร จำนวน 7 ทาน ดังนี้
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ชื่อ ตําแหน�ง

1. นางศุภลักษณ จันทรพ�ทักษ

2. นายสุร�นทร สหชาติโภคานันท 2/

3. นายจิโรจ สุทธิอาภา

4. นายธีรยุทธ หลักดี

5. นายนาว�น เล็กนาวา

6. นายจีราวัฒน เหมะธุลิน 

7. นางสาวพนิตาภรณ วงษประกอบ ผูอำนวยการอาวุโสฝายการเง�นและบัญชี

ประธานเจาหนาที่บร�หาร

ประธานอำนวยการ

กรรมการผูจัดการอาวุโสฝายพัฒนาโครงการ

กรรมการผูจัดการฝายพัฒนาโครงการ

กรรมการผูจัดการฝายพัฒนาโครงการ

กรรมการผูจัดการฝายพัฒนาโครงการ

หมายเหตุ: 1/ตามนิยามผูบร�หารของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กจ.17/2551 เร�อ่งการกำหนดบทนิยามใน ประกาศเก่ียวกับการออก

และเสนอขายหลักทรัพย (และตามท่ีไดมีการแกไขเพ�ม่เติม) และตามขอหาร�อ/การตีความนิยาม “ผูบร�หาร” ท่ีปรากฎใน website ของสำนักงาน ก.ล.ต

  2/คุณสุร�นทร สหชาติโภคานันท ไดรับมอบหมายจาก ORI ตามสัญญา Secondment Agreement ใหมา ปฏิบัติงานในตำแหนง

ประธานอำนวยการเมื่อวันที่ 1 ก.ค. 2563 และตั้งแตวันที่ 1 ก.พ. 2564 คุณสุร�นทรมาเปนพนักงานของบร�ษัทฯ



         
 ที่ประชุมคณะกรรมการบร�ษัทฯ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ไดมีมติกำหนดขอบเขต

อำนาจ หนาที่ และความรับผิดชอบของประธานเจาหนาที่บร�หารดังนี้

 1. ดูแล บร�หาร ดําเนินงาน และปฏิบัติงานประจําตามปกติธุรกิจเพ�อ่ประโยชนของบร�ษัทฯ บร�ษัทยอย

   และ/หร�อบร�ษัทรวม รวมท้ังประโยชนของกลุมบร�ษัทฯ โดยรวมใหเปนไปตามว�สัยทัศน ทิศทางการ

   ดําเนินธุรกิจ วัตถุประสงคและ ขอบังคับ ตลอดจนระเบียบ มติ นโยบาย กลยุทธทางธุรกิจ เปาหมาย

   แผนการดําเนินงาน และแผนงบประมาณ ประจําปท่ีไดรับอนุมัติโดยท่ีประชุมคณะกรรมการบร�ษัท

   และ/หร�อท่ีประชุมผูถือหุน ภายใตกรอบกฎหมายท่ี เก่ียวของ และขอบเขตอํานาจซ่ึงคณะกรรมการ

   บร�ษัท และ/หร�อคณะกรรมการบร�หารกําหนด

 2. ควบคุมดูแลการดําเนินกิจการ และ/หร�อบร�หารงานประจําวันของบร�ษัทฯ บร�ษัทยอยและ/หร�อ

   บร�ษัทรวม รวมทั้งรายงานผลการดําเนินงานของกลุมบร�ษัท เสนอแนะทางเลือกและกลยุทธที่

   สอดคลองกับนโยบายตอคณะ กรรมการบร�หาร และ/หร�อคณะกรรมการบร�ษัท

 3. จัดทําและนําเสนอนโยบายทางธุรกิจแผนธุรกิจการลงทุนขยายกิจการการบร�หารทรัพยากรบุคคล

   ว�สัยทัศน พันธกิจเปาหมายแผนการดําเนินงานกลยุทธทางธุรกิจการประชาสัมพันธ รายงาน

   ประจําปงบประมาณประจําปของ บร�ษัทฯ และบร�ษัทยอย รวมทั้งกลุมบร�ษัทฯ ที่ใชในการประกอบ

   ธุรกิจ และกําหนดอํานาจการบร�หารงานเพ�่อนําเสนอ ตอคณะกรรมการบร�หารและ/หร�อคณะ

   กรรมการบร�ษัท

 4. ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของฝายจัดการของบร�ษัทฯ บร�ษัทยอย และ/หร�อ

   บร�ษัทรวม รวมทั้งบร�ษัทรวมที่เขาไปลงทุนอยางเปนประจําสมําเสมอ และเสนอแนะแนวทางการ

   แกไขปญหาอุปสรรคตางๆ เพ�่อใหฝายจัดการดําเนินการตามยุทธศาสตร และแผนธุรกิจที่วางไว

   เพ�่อใหเปนไปตามนโยบายและเปาหมายของบร�ษัทฯ รวมทั้งรายงานตอคณะกรรมการบร�ษัททุก

   ไตรมาส

 5. ออกคําสั่ง ระเบียบ ประกาศ และบันทึกตางๆ ภายในบร�ษัทฯ เพ�่อใหแนใจวาการดําเนินงานของ

   บร�ษัทฯ เปนไปตามนโยบาย และเพ�่อผลประโยชนของบร�ษัทฯ รวมถึงเพ�่อรักษาระเบียบว�นัยภาย

   ในองคกร

 6. เปนตัวแทนบร�ษัทฯ หร�อกลุมบร�ษัทฯ ตลอดจนมีอํานาจมอบหมายบุคคลใดในการติดตอกับองคกร

   ภายนอก ซึ่งรวมถึงหนวยงานราชการและหนวยงานกํากับดูแลอื่นๆ เทาที่กรรมการผูจัดการ

   มีอํานาจหร�อไดรับมอบหมาย

 7. กําหนดโครงสรางองคกร อํานาจการบร�หารองคกร ว�ธีการบร�หาร โดยครอบคลุมถึงรายละเอียด

   ในการคัดเลือก การพัฒนาและฝกอบรม การวาจาง การแตงตั้ง โยกยาย และเลิกจางพนักงาน

         
   ของบร�ษัทฯ ต้ังแตระดับ 6 ลงไป และ กําหนดอัตราคาจาง เง�นเดือน คาตอบแทน โบนัส และสวัสดิการ

   ตางๆ สําหรับพนักงานตั้งแตระดับ 6 ลงไป ภายใตกรอบและนโยบายที่บร�ษัทฯ กําหนดไว

 8. กําหนดอัตราคาจาง คาตอบแทน บําเหน็จรางวัล เง�นโบนัส และปรับข�้นเง�นเดือนสําหรับพนักงาน

   ตั้งแตระดับ 6 ลงไป ภายใตกรอบและนโยบายที่คณะกรรมการบร�ษัทกําหนดไว 

 9. เจรจา และเขาทําสัญญา และ/หร�อ ธุรกรรมใดๆ ท่ีเก่ียวกับการดําเนินธุรกิจปกติของบร�ษัทฯ ภายใน

   อํานาจและ วงเง�นตามท่ีกําหนดไวในตารางอํานาจอนุมัติท่ีผานการอนุมัติจากคณะกรรมการบร�ษัท

   แลว และ/หร�อ ตามท่ี คณะกรรมการบร�ษัทกําหนด และ/หร�อ ตามกฎหมายและกฎเกณฑท่ีเก่ียวของ

   และ/หร�อ ตามขอบังคับของบร�ษัท

 10.มีอํานาจอนุมัติการเขาทําสัญญา และ/หร�อ ธุรกรรมใดๆที่เกี่ยวของกับการดําเนินการตามปกติ

   ธุรกิจของบร�ษัทฯ ตามอํานาจอนุมัติ (Authority Limits) ที่ ไดรับการพ�จารณาและอนุมัติจาก

   คณะกรรมการบร�ษัท เชน การจัดซื้อ ทรัพยสิน การกูยืมเง�น การขอสินเชื่อจากสถาบันการเง�น

   การใชจายเง�นลงทุนที่สําคัญ และ/หร�อ ตามกฎหมาย และกฎเกณฑที่เกี่ยวของ และ/หร�อตาม

   ขอบังคับของบร�ษัทฯ

 11.แตงตั้งที่ปร�กษาดานตางๆ ที่จําเปนตอการดําเนินงานของบร�ษัทฯ ภายในอํานาจและวงเง�นตามที่

   กําหนดไวใน อํานาจอนุมัติ (Authority Limits) และ/หร�อ ตามที่คณะกรรมการบร�ษัทกําหนด

 12.ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบร�ษัท รวมท้ังมีอํานาจดําเนินการใดๆ

   ที่จําเปนในการปฏิบัติหนาที่ดังกลาว

 13.มอบอํานาจใหบุคคลใดบุคคลหน่ึงหร�อหลายคนปฏิบัติการอยางหน่ึงอยางใดแทนกรรมการผูจัดการ

   ทั้งนี้ การ มอบอํานาจ หนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการผูจัดการ นั้นจะไมมีลักษณะเปน

   การมอบอํานาจหร�อมอบ อํานาจชวงท่ีทําใหกรรมการผูจัดการ หร�อผูรับมอบอํานาจจากกรรมการ

   ผูจัดการ สามารถอนุมัติรายการท่ีตนหร�อ บุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง (ตามท่ีนิยามไวในประกาศ

   คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ หร�อ ประกาศคณะกรรมการกํากับ

   ตลาดทุน และ/หร�อตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ/หร�อหนวยงานที่ เกี่ยวของกําหนด)

   อาจมีสวนไดเสีย หร�ออาจไดรับประโยชนในลักษณะใดๆ หร�ออาจมีความขัดแยงทาง ผลประโยชน

   อ่ืนใดกับบร�ษัทฯ หร�อบร�ษัทยอยของบร�ษัทฯ ยกเวนเปนการอนุมัติรายการท่ีเปนไปตามนโยบายและ

   หลักเกณฑที่ที่ประชุมคณะกรรมการบร�ษัทไดอนุมัติไว
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7.4.2 อำนาจอนุมัติและการดำเนินการในการทำธุรกรรมตางๆ ที่สำคัญ
ท่ีประชุมคณะกรรมการบร�ษัท คร้ังท่ี 6/2564 เม่ือวันท่ี 8 กรกฎคม 2564  มีมติกำหนดอำนาจอนุมัติท่ีสำคัญ

สรุปดังนี้

         
ขอบเขต อำนาจ หนาที่ และความรับผิดชอบของเลขานุการบร�ษัท

เลขานุการบร�ษัท ไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการบร�ษัท เพ�่อทำหนาที่รับผิดชอบดำเนินการ ดังตอไปนี้

 1. แจงมติและนโยบายของคณะกรรมการและผูถือหุนใหผูบร�หารที่เกี่ยวของรับทราบพรอมทั้งใหคำ

   ปร�กษาและ ขอเสนอแนะเบ้ืองตนแกคณะกรรมการตามระเบียบปฏิบัติของบร�ษัทฯ และขอพ�งปฏิบัติ

   ดานการกำกับดูแล กิจการ

 2. จัดทำและจัดเก็บเอกสาร ดังนี้

   2.1 ทะเบียนกรรมการ

   2.2 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานประชุมคณะกรรมการและรายงานประจำปของบร�ษัทฯ

   2.3 หนังสือนัดประชุมผูถือหุนและรายงานการประชุมผูถือหุน

 3. ดำเนินการใหกรรมการและผูบร�หารจัดทำรายงานการมีสวนไดเสียของตนเองและผูที่เกี่ยวของ

   ตามขอกำหนดของกฎหมายพรอมทั้งเก็บรักษารายงานดังกลาว รวมถึงสงสำเนาใหประธาน

   กรรมการบร�ษัทและประธานกรรมการตรวจสอบ

 4. จัดการประชุมผูถือหุน การประชุมคณะกรรมการบร�ษัทและคณะกรรมการชุดยอยตางๆ ใหเปนไป

   ตามกฎหมาย ขอบังคับของบร�ษัทฯ กฎบัตรของคณะกรรมการแตละชุด รวมถึงขอพ�งปฏิบัติรวม

   ทั้งบันทึกรายงานการประชุมและติดตามใหมีการปฏิบัติตามมติที่ประชุม

 5. ดูแลใหมีการเปดเผยขอมูลและรายงานสารสนเทศในสวนที่รับผิดชอบตอหนวยงานที่เกี่ยวของ

 6. ติดตอและสื่อสารกับผูถือหุนทั่วไปใหไดรับทราบสิทธิตางๆ ของผูถือหุน

 7. ดูแลกิจการของคณะกรรมการบร�ษัท และเปนผูประสานงานระหวางคณะกรรมการและผูบร�หาร

   พรอมท้ังใหขาวสารและขอมูลแกกรรมการในประเด็นท่ีเก่ียวของกับการประกอบธุรกิจของบร�ษัทฯ

   รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแกกรรมการทราบ

 8. สนับสนุนการจัดใหกรรมการและ/หร�อผูบร�หารไดรับความรู และเขาอบรมหลักสูตรตางๆ ที่เกี่ยว

   ของกับการปฏิบัติหนาที่กรรมการและกรรมการเฉพาะเร�่อง

 9. จัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบร�ษัท และคณะกรรมการชุดยอยทุกชุด

   รวมถึงการ ประเมินตนเองและรายงานผลการประเมินดังกลาวตอคณะกรรมการบร�ษัท

 10.ดำเนินการอ่ืนใดเพ�อ่ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมถึงกฎหมาย

   และ ขอบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวของและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

 11.ดำเนินการอื่นใดที่คณะกรรมการบร�ษัทมอบหมาย
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ประเภทธุรกรรมท่ีสำคัญ
ผูมีอำนาจอนุมัติ

คณะกรรมการบร�ษัท คณะกรรมการบร�หาร CEO / President

1. การลงทุนโครงการ

อสังหาร�มทรัพยในธุรกิจหลัก

เชน  บาน / JV รายเดิม

2. การแจงขอจัดซื้อ - จัดจาง

ตามงบประมาณ

3. การจำนำ การจำนอง

ภาระติดพันอื่นๆ ตอสินทรัพย

ของบร�ษัท

4. แผนงบคาใชจายดำเนิน

การประจำป (ตามงบประมาณ)

อนุมัติ - -

อนุมัติ - -

วงเง�นเกินกวา

5,000,000 บาทข�้นไป

วงเง�น 2,000,001 -

5,000,000 บาท
-

มูลคาโครงการ

700,000,001 -
4,000,000,000 บาท

ในกรณีที่มูลคาโครงการ

เกินกวา 4,000,000,000

บาทข�้นไป ตองการ

พ�จารณาเห็นชอบจาก

BOD ของบร�ษัทORI

มูลคาโครงการ

1 - 700,000,000 บาท -

7.4.3 เลขานุการบร�ษัท
 ท่ีประชุมคณะกรรมการบร�ษัท คร้ังท่ี 6/2564 เม่ือวันท่ี 8 กรกฎาคม 2564  ไดแตงต้ัง นางสาวพนิตาภรณ

วงษประกอบ เปนเลขานุการบร�ษัท โดยมีหนาที่และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไวใน พ.ร.บ. หลักทรัพย

และตลาดหลักทรัพย ดังนี้



7.4.4 ผูที่ ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเง�นและผูที่
ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี
 นางสาวพนิตาภรณ วงษประกอบ ดำรงตำแหนงผูอำนวยการอาวุโสฝายการเง�นและบัญชี เปนผูที่

ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเง�น และนางสาวนันทนภัส ชัยเมธพรพ�ศาล

เปนสมุหบัญชีจัดทำงบการเง�นตามมาตรฐานการรายงานทางการเง�นสำหรับกิจการท่ีมีสวนไดเสียสาธารณะ

ซ่ึงเปนผูท่ีไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชีของบร�ษัทฯ โดยมีประวัติและ

รายละเอียดตามที่ปรากฎใน เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบร�หาร ผูมีอำนาจควบคุม

ผูที่ ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเง�น และผูที่ ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบ

โดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี

7.4.5 นโยบายและว�ธีการกำหนดคาตอบแทนและโครงสรางคาตอบแทนของ
กรรมการและผูบร�หาร
 คณะกรรมการสรรหาและพ�จารณาคาตอบแทน จะพ�จารณาโครงสรางและอัตราคาตอบแทนของ

กรรมการและผูบร�หารใหมีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบ และจ�งใจใหคณะกรรมการบร�ษัทและผูบร�หาร

นำพาองคกรใหดำเนินงานตามเปาหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยนำเสนอใหกับคณะกรรมการบร�ษัท

พ�จารณาอนุมัติ ท้ังน้ี คาตอบแทนของกรรมการและผูบร�หารจะตองสอดคลองกับกลยุทธและเปาหมายระยะ

ยาวของบร�ษัทฯ ประสบการณ ภาระหนาที่ ขอบเขต บทบาทและความรับผิดชอบ รวมถึงประโยชนที่คาดวา

จะไดรับจากกรรมการและผูบร�หารแตละทาน และคาตอบแทนดังกลาวสามารถเปร�ยบเทียบไดกับธุรกิจใน

อุตสาหกรรมเดียวกัน

 ทั้งนี้ คาตอบแทนกรรมการประจำป 2564 ไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบร�ษัทครั้งที่

1/2564เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 ซึ่งคณะกรรมการบร�ษัทมีความเห็นวาคาตอบแทนกรรมการมีความ

เหมาะสมและเปนไปตามหลักเกณฑที่กำหนด และไดนำเสนอใหที่ประชุมว�สามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2564

พ�จารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการดังกลาว เม่ือวันท่ี 10 กุมภาพันธ 2564  อีกท้ัง คาตอบแทนกรรมการ

ประจำป 2564 ภายหลังการแปรสภาพบร�ษัทเปนบร�ษัทมหาชน  ไดผานการพ�จารณาความเหมาะสมจาก

คณะกรรมการสรรหาและพ�จารณาคาตอบแทน ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 7 กรกฏาคม 2564 และนำเสนอให

ที่ประชุมคณะกรรมการบร�ษัท ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 8 กรกฏาคม  2564 ไดรับทราบแลว

 1. คาตอบแทนกรรมการ

   (1)  คาตอบแทนที่เปนตัวเง�น

   ท่ีประชุมว�สามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 1/2564 เม่ือวันท่ี 10 กุมภาพันธ 2564 และท่ีประชุมสามัญผูถือหุน

   ประจำป 2564 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 ไดมีมติอนุมัติคาตอบแทนกรรมการสำหรับป 2564

   โดยมีรายละเอียดดังนี้
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คณะกรรมการ
เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง/คน)

(เฉพาะกรรมการที่เข�าประชุม)

คณะกรรมการชุดย�อย

1. คณะกรรมการตรวจสอบ

 • ประธานกรรมการตรวจสอบ

 • กรรมการตรวจสอบ
15,000
10,000

2. คณะกรรมการบร�หารความเสี่ยง

 • ประธานกรรมการบร�การความเสี่ยง

 • กรรมการบร�หารความเสี่ยง
15,000
10,000

3. คณะกรรมการสรรหาและพ�จารณาคาตอบแทน

 • ประธานกรรมการสรรหาและพ�จารณาคาตอบแทน

 • กรรมการสรรหาและพ�จารณาคาตอบแทน
15,000
10,000

หมายเหตุ: กรรมการที่เปนผูบร�หารหร�อพนักงานของบร�ษัทฯ จะไมไดรับคาตอบแทน

คณะกรรมการบร�ษัท

 • ประธานกรรมการ

 • กรรมการ

20,000
15,000



         
ค�าตอบแทนสำหรับรอบระยะเวลา 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2564
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รายชื่อ
คณะกรรมการ

คณะกรรมการ
การตรวจสอบ

คณะกรรมการ
บร�หารความ

เสี่ยง

คณะกรรมการ
สรรหาและ

พ�จารณาค�า
ตอบแทน

รวม

ค�าตอบแทนที่เป�นตัวเง�น 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2564

1. นายเมธา จันทรแจมจรัส 220,000 265,00045,000- -

2. นางสาวไตรทิพย ศิวะกฤษณกุล 165,000 365,00030,000120,000 50,000

3. ดร.ว�จารย  สิมาฉายา 165,000 320,000-80,000 75,000

4. นายดลชัย  บุณยะรัตเวช 180,000 260,000-80,000 -

5. นายนิวัติ ลมุนพันธ 200,000 200,000-- -

6. นางศุภลักษณ จันทรพ�ทักษ - --- -

7. นายสมสกุล แสงสุวรรณ 1/ - --- -

8. นายสุร�นทร สหชาติโภคานันท 1/ 220,000 265,00045,000- -

รวม 1,150,000 1,675,000120,000280,000 125,000

         
ค�าตอบแทนสำหรับรอบระยะเวลา 1 มกราคม  - 31 ธันวาคม 2563

รายชื่อ
คณะกรรมการ

คณะกรรมการ
การตรวจสอบ

คณะกรรมการ
บร�หารความ

เสี่ยง

คณะกรรมการ
สรรหาและ

พ�จารณาค�า
ตอบแทน

รวม

ค�าตอบแทนที่เป�นตัวเง�น 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2564

1. นายเมธา จันทรแจมจรัส 75,000 75,000-- -

2. นางสาวไตรทิพย ศิวะกฤษณกุล 45,000 45,000-- -

3. ดร.ว�จารย  สิมาฉายา 45,000 45,000-- -

4. นายดลชัย  บุณยะรัตเวช 30,000 30,000-- -

5. นายนิวัติ ลมุนพันธ 100,000 100,000-- -

6. นางศุภลักษณ จันทรพ�ทักษ - --- -

7. นายสุร�นทร สหชาติโภคานันท 1/ - --- -

8. นายเกร�ยงไกร กร�บงการ 2/ - --- -

9. นายจ�มพล ประว�ทยธนา 2/ - --- -

10. นางสาวกนกไพลิน ว�ไลแกว 2/ - --- -

รวม 295,000 --- -

หมายเหตุ: 1/ จากประชุมคณะกรรมการบร�ษัท ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2564 และที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 ไดแตงตั้งนายสมสกุล แสงสุวรรณ ใหเขาดํารงตําแหนงกรรมการบร�ษัทแทนนายสุร�นทร สหชาติโภคานันท

ที่ลาออกไป โดยใหมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 14

หมายเหตุ: 1/ นายสุร�นทร สหชาติโภคานันท ลาออกจากตําแหนงกรรมการของบร�ษัทฯ โดยใหมีผลตั้งแตวันที่ 14 พฤษภาคม 2564

2/ นายเกร�ยงไกร กร�บงการ นายจ�มพล ประว�ทยธนา และนางสาวกนกไพลิน ว�ไลแกว ลาออกจากตําแหนงกรรมการของบร�ษัทฯ เมื่อ

วันที่ 17 มิถุนายน 2563 โดยกรรมการทั้งสามทาน มิไดรับคาตอบแทนจากบร�ษัทฯแตอยางใด และไมไดรับคาตอบแทนจาก ORI จากการ

ทําหนาที่เปนกรรมการในบร�ษัทฯ แตอยางใด



         
   (2)  คาตอบแทนอื่นของกรรมการ

   นอกจากนี้ ที่ประชุมว�สามัญผูถือหุนครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 มีมติใหบร�ษัทฯ

   จัดสรรหุนสามัญเพ�่มทุนที่จะเสนอขายตอประชาชนทั่วไปในครั้งนี้ ใหแกกรรมการ ผูบร�หาร และ/

   หร�อ พนักงานของบร�ษัทฯ และบร�ษัทยอยของบร�ษัทฯ (“โครงการ ESOP”) รวมจำนวนไมเกิน

   8,980,000 หุน ในราคาเดียวกับราคาท่ีเสนอขายหุนสามัญเพ�ม่ทุนใหแกประชาชนท่ัวไป และมีผูบร�หาร

   2 ทานไดรับจัดสรรหุนสามัญเกินกวารอยละหาของจำนวนหุน ESOP ท้ังหมด และจำนวนใบสำคัญ

   แสดงสิทธิที่ไดรับการจัดสรรโครงการ ESOP Warrant   
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หมายเหต ุ1/ นายสมสกลุ แสงสวุรรณ ดาํรงตาํแหนงกรรมการของบร�ษทัฯ และดาํรงตาํแหนงกรรมการบร�หารและประธานเจาหนาทีส่ายงาน

ออกแบบผลติภณัฑของ ORI จงึอาจไดรบัการจดัสรรหนุสามญัเพ�ม่ทนุจาํนวนไมเกนิ 220,000 หนุ จากการจดัสรรใหแกกรรมการ ผบูร�หาร

และ/หร�อ พนักงานของ ORI และ/หร�อ บร�ษัทยอยของ ORI ในฐานะผูบร�หารของ ORI จากการออกและเสนอขายหุนสามัญตอประชาชน

ทัว่ไปเปนครัง้แรก (IPO) ของบร�ษทัฯ ทัง้นี ้รายละเอยีดขางตนอาจมกีารเปลีย่นแปลงแกไขไดตามทีค่ณะกรรมการของบร�ษทั คณะกรรมการ

ของ ORI คณะกรรมการบร�หารของบร�ษทัฯ ประธานเจาหนาทีบ่ร�หารของบร�ษทัฯ ประธานอาํนวยการของบร�ษทัฯ และ/หร�อ บคุคลที่ไดรบั

มอบหมายจากคณะกรรมการของบร�ษทัฯ คณะกรรมการของ ORI คณะกรรมการบร�หารของบร�ษทัฯ ประธานเจาหนาทีบ่ร�หารของบร�ษทัฯ 

ประธานอํานวยการของบร�ษัทฯ เห็นสมควร

2/ นางศุภลักษณ จันทรพ�ทักษ และนายสุร�นทร สหชาติโภคานันท ไดรับการจัดสรรหุน ESOP และใบสําคัญแสดงสิทธิที่ ไดรับการจัดสรร

ตามโครงการ ESOP เกนิกวารอยละ 5 ของหนุสามญัเพ�ม่ทนุตามโครงการ ESOP เมือ่รวมกบัจาํนวนใบสาํคญัแสดงสทิธทิี่ไดบการจดัสรร

ตามโครงการ ESOP Warran

 ทีป่ระชมุว�สามญัผถูอืหนุครัง้ที ่2/2564 เมือ่วนัที ่23 กรกฎาคม 2564 มมีติใหบร�ษทัฯ จดัสรรหนุสามญั

จัดสรรหุนสามัญเพ�่มทุนจํานวนไมเกิน 4,490,000 หุน (สี่ลานสี่แสนเกาหมื่นหุน) มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ

0.50 บาท (หาสบิสตางค) เพ�อ่รองรบัการใชสทิธขิองใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ(ESOP Warrant) ทีอ่อกและเสนอ

ขายใหแก กรรมการ ผบูร�หาร และ/หร�อพนกังานของบร�ษทัฯ และบร�ษทัยอยของบร�ษทัฯ (“โครงการ ESOP 

Warrant”) ราคาเสนอขายหนวยละ 0 บาท ราคาการใชสิทธิตํ่ากวาราคาเสนอขายหุนสามัญตอประชาชน

เปนครั้งแรก (IPO Price) รอยละ 20.00 เวนแตกรณีมีการปรับราคาการใชสิทธิตามเง�่อนไขการปรับสิทธิ

ตามที่จะกําหนดในขอกําหนดสิทธิและเง�่อนไขของใบสําคัญแสดงสิทธิ อีกทั้งมีผูบร�หาร 2 ทานไดรับจัดสรร

หนุสามญัเกนิกวารอยละหาของจาํนวนหนุ ESOP ทัง้หมด และจาํนวนใบสาํคญัแสดงสทิธทิี่ไดรบัการจดัสรร

โครงการ ESOP Warrant

ลําดับ รายชื่อ ตําแหน�ง
จํานวนหุ�น ESOP ที่ได�

รับการจัดสรร (หุ�น)

นายเมธา จันทรแจมจรัส ไมเกิน  220,000ประธานกรรมการ /ประธานกรรมการ

บร�หารความเสี่ยง /กรรมการ

1

นายนิวัติ ลมุนพันธ ไมเกิน  147,000กรรมการ2

นางสาวไตรทิพย ศิวะกฤษณกุล ไมเกิน  147,000ประธานกรรมการตรวจสอบ /
กรรมการอิสระ /กรรมการบร�หาร

ความเสี่ยง /กรรมการสรรหาและพ�จารณา
คาตอบแทน

3

ดร.ว�จารย ศิมาฉายา ไมเกิน  147,000ประธานคณะกรรมการสรรหาและ
พ�จารณาคาตอบแทน /กรรมการ

ตรวจสอบ /กรรมการอิสระ

4

นายดลชัย บุณยะรัตเวช ไมเกิน  147,000กรรมการตรวจสอบ /กรรมการอิสระ5

นายสมสกุล แสงสุวรรณ 1/ ไมเกิน  220,000กรรมการ6

นายสุร�นทร สหชาติโภคานันท ไมเกิน  550,0002/กรรมการบร�หาร/ประธานอำนวยการ8

นางศุภลักษณ จันทรพ�ทักษ ไมเกิน  735,0002/กรรมการ /ประธานกรรมการบร�หาร

/ ประธานเจาหนาที่บร�หาร

7

รวมจำนวนหุ�น ESOP ที่ได�รับการจัดสรรลำดับ1-8  จัดสรรให�กับกรรมการ และผู�บร�หาร

จำนวนหุ�นสามัญเพ��มทุนโครงการ ESOP ทั้งหมด

ไม�เกิน 2,313,000

ไม�เกิน 8,980,000
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 2. คาตอบแทนผูบร�หาร

  (1)  คาตอบแทนที่เปนตัวเง�น

  ระหวางวันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 บร�ษัทฯ ไดจายคาตอบแทนใหแกผู

  บร�หารของบร�ษัทฯ รวม 7 ราย เปนจํานวนเง�นทั้งสิ�นประมาณ 20.63 ลานบาท โดยคาตอบแทน

  ดังกลาวเปนคาตอบแทนในรูปแบบเง�นเดือน โบนัส ประกันสังคม เง�นสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

  และสวัสดิการอื่นๆ เชน คาเดินทาง เปนตน

  ในป 2563 บร�ษทัฯ ไดจายคาตอบแทนใหแกผบูร�หารของบร�ษทัฯ รวม 7 ราย เปนจาํนวนเง�นทัง้สิ�น

  ประมาณ 17.02 ลานบาท โดยคาตอบแทนดังกลาวเปนคาตอบแทนในรูปแบบเง�นเดือน โบนัส

  ประกันสังคม เง�นสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการอื่นๆ เชน คาเดินทาง เปนตน

  
  (2) คาตอบแทนอื่น

  บร�ษัทฯ ยังมีคาตอบแทนอื่นๆ ที่ไมใชตัวเง�น เชน สวัสดิการสวนลดสําหรับผูบร�หาร และพนักงาน

  ในการซื้ออสังหาร�มทรัพยของบร�ษัทฯ โดยมีเง�่อนไขเปนไปตามที่บร�ษัทฯ กําหนด สวัสดิการที่

  จอดรถสาํหรบัผบูร�หารตัง้แตระดบัผชูวยผอูาํนวยการข�น้ไป ทีป่ระจาํอยทูีส่าํนกังานใหญ โดยมอบ

  เปนบัตรที่จอดรถยนต หร�อบัตรคูปองจอดรถ เพ�่ออํานวยความสะดวกในการทํางาน เปนตน

 ทั้งนี้  ตามที่ที่ประชุมว�สามัญผูถือหุนของบร�ษัท ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ได

อนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพ�่มทุนบางสวนของบร�ษัทฯ ใหแกกรรมการ ผูบร�หาร และ/หร�อพนักงานของ

บร�ษัทฯ และ/หร�อบร�ษัทยอยนั้น ซึ่งไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนว�สามัญครั้งที่ 1/2564 ของบร�ษัท 

ออร�จิ�น พร็อพเพอรตี้ จํากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564  นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการ

สรรหาและกําหนดคาตอบแทน ครั้งที่ 1/2564 ประชุมเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 ไดพ�จารณาอนุมัติ

กรอบและหลักเกณฑการจัดสรรหุนสามัญเพ�่มทุนใหแกผูบร�หาร และ/หร�อพนักงานของบร�ษัทฯ และ/หร�อ

บร�ษัทยอย (ESOP) และใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญเพ�่มทุน (ESOP Warrant) บร�ษัท บร�ทาเนีย 

จาํกดั (มหาชน) สงผลทาํใหผบูร�หารไดรบัการจดัสรรหนุสามญัเพ�ม่ทนุ (ESOP) จาํนวนไมเกนิ  3.29 ลานหนุ

ในราคาเดยีวกบัราคาทีเ่สนอขายหนุสามญัเพ�ม่ทนุใหแกประชาชนทัว่ไป อกีทัง้จดัสรรหนุสามญัเพ�ม่ทนุเพ�อ่

รองรบัการใชสทิธขิองใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ(ESOP Warrant) ทีอ่อกและเสนอขายใหแก กรรมการ ผบูร�หาร

และ/หร�อพนักงานของบร�ษัทฯ และบร�ษัทยอยของบร�ษัทฯ  (“โครงการ ESOP Warrant”) ราคาเสนอขาย

หนวยละ 0 บาท ราคาการใชสิทธิตํ่ากวาราคาเสนอขายหุนสามัญตอประชาชนเปนครั้งแรก (IPO Price)

รอยละ 20.00 เวนแตกรณมีกีารปรบัราคาการใชสทิธติามเง�อ่นไขการปรบัสทิธติามทีจ่ะกาํหนดในขอกาํหนด

ลําดับ รายชื่อ ตําแหน�ง
จํานวนใบสําคัญ
แสดงสิทธิที่ได�รับ

การจัดสรร (หน�วย)

นายเมธา จันทรแจมจรัส ไมเกิน  110,000ประธานกรรมการ /ประธานกรรมการ

บร�หารความเสี่ยง /กรรมการ

1

นายนิวัติ ลมุนพันธ ไมเกิน  73,000กรรมการ2

นางสาวไตรทิพย ศิวะกฤษณกุล ไมเกิน  73,000ประธานกรรมการตรวจสอบ /
กรรมการอิสระ /กรรมการบร�หาร

ความเสี่ยง /กรรมการสรรหาและพ�จารณา
คาตอบแทน

3

ดร.ว�จารย ศิมาฉายา ไมเกิน  73,000ประธานคณะกรรมการสรรหาและ
พ�จารณาคาตอบแทน /กรรมการ

ตรวจสอบ /กรรมการอิสระ

4

นายดลชัย บุณยะรัตเวช ไมเกิน  73,000กรรมการตรวจสอบ /กรรมการอิสระ5

นางศุภลักษณ จันทรพ�ทักษ ไมเกิน  367,0001/6

นายสุร�นทร สหชาติโภคานันท ไมเกิน  276,0001/กรรมการบร�หาร/ประธานอำนวยการ8

กรรมการ /ประธานกรรมการบร�หาร

/ ประธานเจาหนาที่บร�หาร

รวมจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิโครงการ ESOP  ลำดับที่  1 – 7 ที่จัดสรรให�กับกรรมการ

 และผู�บร�หาร

ไม�เกิน 1,045,000

ไม�เกิน 4,490,000จำนวนหุ�นสามัญเพ��มทุนเพ�่อรองรับโครงการ ESOP Warrant ทั้งหมด

หมายเหตุ :   1/ นางศุภลักษณ จันทรพ�ทักษ และนายสุร�นทร สหชาติโภคานันท ไดรับการจัดสรรหุน ESOP และใบสําคัญแสดงสิทธิที่ ไดรับ

การจัดสรรตามโครงการ ESOP เกินกวารอยละ 5 ของหุนสามัญเพ�่มทุนตามโครงการ



         
    บร�ษัทยอยกับสำนักงานสอบบัญชี และการใหบร�การอื่น นอกเหนือจากการสอบบัญชี)    
    รวมท้ังจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขา

    รวมประชุมดวยอยางนอยปละ 1 ครั้ง

  2.7 หาร�อและกำหนดใหผูสอบบัญชีเนนความสำคัญในการตรวจสอบและรายงานใหคณะกรรมการ

    ตรวจสอบทราบประเด็นตาง ๆ ในวาระที่พ�จารณาผลการตรวจสอบงบการเง�น รวมทั้งหาร�อ

    กับผูสอบบัญชีเกี่ยวกับขอบเขต ว�ธีการ และ ระยะเวลาที่จะใชในการสอบบัญชี  ผลกระทบของ

    การเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีที่สำคัญของบร�ษัทฯ (ถามี) รายการปรับปรุงทางบัญชีที่มีนัย

    สำคัญซ่ึงผูสอบบัญชีนำเสนอ และการดำเนินการของฝายจัดการท่ีมีตอขอเสนอของผูสอบบัญชี

  2.8 สอบทานประเด็นท่ีผิดปกติท่ีผูสอบบัญชีตรวจพบ ประเด็นปญหาและขอเสนอแนะในหนังสือจาก

    ผูสอบบัญชีถึงฝายจัดการ (Management Letter) และหาร�อกับฝายจัดการเก่ียวกับแนวทางและ

    ว�ธีแกไข

  2.9 ดำเนินการตรวจสอบเร�่องที่ ไดรับแจงจากผูสอบบัญชีของบร�ษัทฯ ในกรณีที่ผูสอบบัญชีพบ

    พฤติกรรมอันควรสงสัยวา กรรมการ ผูจัดการ หร�อบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงาน

    ของบร�ษัทฯ ไดกระทำความผิดตามที่กำหนดไวในพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด

    หลักทรัพย พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แกไขเพ�่มเติม) (“พ.ร.บ. หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย”)

    และรายงานผลการตรวจสอบในเบ้ืองตนแกสำนักคณะกรรมการหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

    ทราบ ภายในเวลา 30 วัน นับจากวันที่ไดรับแจงจากผูสอบบัญชี

  2.10 จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเพ�อ่เปดเผยไวในรายงานประจำปของบร�ษัทฯ โดย

    ตองมีขอมูลอยางนอยตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาด

    หลักทรัพย (ก.ล.ต.)

  2.11 กำหนดนโยบายและแนวทางการพัฒนาเกี่ยวกับหลักการบรรษัทภิบาล และกำกับดูแลใหฝาย

    บร�หารนำนโยบายและแนวปฏิบัติตาง ๆ ดานบรรษัทภิบาลไปใชพัฒนาอยางตอเน่ืองใหเหมาะสม

    สอดคลองกับธุรกิจของบร�ษัทฯ ตลอดจนการสรางระบบและพัฒนาแนวทางในการนำหลักการ

    บร�ษัทภิบาลไปใชในการบร�หารจัดการ เพ�่อใหองคกรเติบโตอยางยั่งยืน

  2.12 สอบทานกระบวนการปฏิบัติงานของบร�ษัทฯ ใหสอดคลองกับนโยบาย/มาตรการตอตาน

    คอรรัปช่ัน รวมท้ังสอบทานแบบประเมินตนเองของสมาคมสงเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย

    (IOD) เพ�่อใหมั่นใจวามาตรการตอตานคอรรัปชั่นมีความเพ�ยงพอ และมีประสิทธิผล

  2.13 สอบทานสรุปผลการตรวจสอบทุจร�ตและกำหนดมาตรการปองกัน รวมทั้งสอบทานกระบวน

    การภายในเกี่ยวกับการรับแจงเบาะแสและการรับขอรองเร�ยน
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สทิธแิละเง�อ่นไขของใบสาํคญัแสดงสทิธริวมจาํนวนไมเกนิ 1.69 ลานหนวย และไมมผีบูร�หารทานใดไดรบัการ

จดัสรรหนุเกนิกวารอยละ 5 ของหนุสามญัเพ�ม่ทนุและใบสาํคญัแสดงสทิธทิีเ่สนอขายภายใตโครงการ ESOP 

และโครงการ ESOP Warrant  ทัง้หมด ยกเวน นางศภุลกัษณ จนัทรพ�ทกัษ และนายสรุ�นทร สหชาตโิภคานนัท

ตามที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมว�สามัญผูถือหุน ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ดังนี้

รายชื่อ

จําแนกตามสายงาน
จํานวนพนักงาน (ราย)

ณ วันที่ 31
ธันวาคม

2561

ณ วันที่ 31
ธันวาคม

2562

ณ วันที่ 31
ธันวาคม

2563

ณ วันที่ 31
ธันวาคม

2564

จํานวนหุ�น ESOP

ไม�เกิน (ล�านหุ�น

จํานวน ESOP Warrant

ไม�เกิน (ล�านหน�วย)

รวม

ไม�เกิน (ล�านหน�วย)

นางศุภลักษณ จันทรพ�ทักษ 0.74 0.37 1.101

นายสุร�นทร สหชาติโภคานันท 0.55 0.28 0.832

7.5   ขอมูลบุคลากร
7.5.1  บุคลากร
 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 ถงึ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 พนกังานของบร�ษทัฯ สามารถจาํแนกตาม

สายงานในแตละสาย ไดดงันี้

1. ฝายการตลาด

2. ฝายลูกคาสัมพันธ

3. ฝายพัฒนาธุรกิจและ

ออกแบบผลิตภัณฑ

4. ฝายบัญชีและการเง�น

5. ฝายบร�การหลังการขาย

6.ฝายทรัพยากรบุคคล

7. ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ

1

-

6

1

-

2 

-

9

6

17

14

3

3

4

7

8

24

13

8

4

4

7

11

12

23

10

6

2

จําแนกตามสายงาน
จํานวนพนักงาน (ราย)

ณ วันที่ 31
ธันวาคม

2561

ณ วันที่ 31
ธันวาคม

2562

ณ วันที่ 31
ธันวาคม

2563

ณ วันที่ 31
ธันวาคม

2564

8. ฝายกฏหมายและประสาน

งานราชการ

9. ฝายบร�หาร

10. ฝายควบคุมโครงการ

11. ฝายบร�หารงานโครงการ

12. ฝายการตลาดโครงการ

13.ฝายบร�หารจดัการทรพัยสนิ

14. ฝายจัดซื้อ

15. ฝายควบคุมคุณภาพ

16. ฝายขาย

17. ฝายบร�การขอมูลลูกคา

18. อื่นๆ

รวม

1

3

2

33

4

1

3

2

10

-

-

69

6

5

4

75

13

4

5

4

27

3

1

203

8

2

4

88

15

2

6

5

42

2

2

244

10

4

4

142

25

2

7

7

81

7

2

362

7.5.2   คาตอบแทนของบุคลากร (ไมรวมผูบร�หาร)
  สําหรับป 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 บร�ษัทฯ มีการจายผลตอบแทนรวมใหแกพนักงาน

  (ไมรวมผูบร�หาร) ในลักษณะตางๆ ไดแก เง�นเดือน เง�นโบนัส คาลวงเวลา เง�นสมทบกองทุนสํารอง

  เลี้ยงชีพและคาตอบแทนอื่นๆ เปนจํานวน 18.85 ลานบาท 75.07 ลานบาท 108.42 ลานบาท และ

  130.05 ลานบาท ตามลําดับ

7.5.3   คาตอบแทนอ่ืนของบุคลากร
  บร�ษัทฯ จะจัดสรรหุนสามัญเพ�่มทุนที่จะเสนอขายตอประชาชนทั่วไปในครั้งนี้ ใหแกพนักงานของ

  บร�ษทัฯ และ/หร�อบร�ษทัยอย (ESOP) (ไมรวมกรรมการและผบูร�หาร) รวมจาํนวนไมเกนิ 4.89 ลานหนุ
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7.5.6   นโยบายในการพัฒนาบุคลากร
  บร�ษัทฯ ตระหนักและใหความสําคัญกับพนักงานของบร�ษัทฯ ในทุกๆ ระดับเพราะเปนปจจัยหลัก

  แหงความสําเร็จ และการบรรลุเปาหมายของบร�ษัทฯ บุคคลากรเปนสิ�งที่มีคุณคาเปนอยางยิ�ง

  บร�ษัทฯ จึงกําหนดนโยบายเพ�่อมุงเนนการพัฒนาทักษะ และความคิดของพนักงาน เพ�่อปรับปรุง

  การทํางานในทุกดานของพนักงานอยางตอเนื่องอันสงผลใหเกิดแนวความคิดเชิงสรางสรรคเพ�่อ

  เพ�่มคุณคาเชิงนวัตกรรมใหแกบร�ษัทฯ ซึ่งถือเปนหนึ่งในกลยุทธที่สําคัญของบร�ษัทฯ อีกทั้งยัง

  สงเสร�มและดําเนินการใหมีการสัมมนาและการฝกอบรมอยางตอเนื่อง รวมทั้งการจัด กิจกรรม

  ตางๆ เพ�่อสรางความใกลชิดสนิทสนม ความคุนเคย ความสัมพันธอันดีระหวางผูบร�หารและ

  พนักงาน เพ�่อลดปญหา ดานการสื่อสารและชวยใหการตอบสนองลูกคา รวมถึงหนวยงานตางๆ

  ทัง้ภายในและนอกองคกรเปนไปอยางรวดเรว็ ทาํใหบร�ษทัฯ บรรลตุาม เปาหมายทีว่างไว โดยลกัษณะ

  ของการฝกอบรมเพ�่อพัฒนาบุคลากรของบร�ษัทฯ จะอยูทั้งในรูปแบบของการฝกอบรมภายใน

  องคกร (In-House Training) และการฝกอบรมภายนอกองคกร (Public Training) ซึ่งรวมถึง

  การสมัมนาดงูานนอกสถานทีด่วย ตวัอยางหลกัสตูรทีฝ่กอบรม เชน หลกัสตูรสาํรวจและการวาง

  ผังงานกอสรางเบื้องตน หลักสูตรว�ธีการว�เคราะหสินเชื่อ (ขั้นตน) หลักสูตรภาษีที่ดินและ

  สิ�งปลูกสราง เปนตน

7.6 ขอมูลบุคลากรอื่นๆที่สําคัญ
7.6.1 เลขานุการบร�ษัท
 ที่ประชุมคณะกรรมการบร�ษัทฯ ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 มีมติแตงตั้ง นางสาว

พนติาภรณ วงศประกอบ เปนเลขานกุารบร�ษทั (รายละเอยีดขอมลูของเลขานกุารบร�ษทั ตามเอกสารแนบ 1)

ขอบเขตอาํนาจ หนาที ่และความรบัผดิชอบของเลขานกุารบร�ษทั

 1. จดัการประชมุคณะกรรมการบร�ษทัฯ ใหเปนไปตามกฎหมายขอบงัคบัของบร�ษทัฯ

 2. แจงมตแิละนโยบายของคณะกรรมการบร�ษทัฯ ใหผบูร�หารทีเ่กีย่วของทราบและตดิตามการปฏบิตัิ

  ตามมตแิละนโยบาย

 3. ใหคําปร�กษาและขอเสนอแนะเบื้องตนแกคณะกรรมการบร�ษัทฯ ในประเด็นที่เกี่ยวกับขอกฎหมาย

  ระเบยีบขอบงัคบัของบร�ษทัฯ และขอพ�งปฏบิตัดิานการกาํกบัดแูลกจิการและตดิตามใหมกีารปฏบิตัิ

  ตามอยางถกูตองและสมํา่เสมอ รวมถงึรายงานการเปลีย่นแปลงทีม่นียัสาํคญัแกกรรมการบร�ษทัฯ

  ในราคาเดียวกับราคาที่เสนอขายหุนสามัญเพ�่มทุนใหแกประชาชนทั่วไป และไมมีพนักงานทานใด

  ไดรบัจดัสรรหนุสามญัเกนิกวารอยละหาของจาํนวนหนุสามญัทีเ่สนอขายในครัง้นี ้อกีทัง้จดัสรรหนุ

  สามญัเพ�ม่ทนุเพ�อ่รองรบัการใชสทิธขิองใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ(ESOP Warrant) ทีอ่อกและเสนอขาย

  ใหแก กรรมการ ผูบร�หาร และ/หร�อพนักงานของบร�ษัทฯ และบร�ษัทยอยของบร�ษัทฯ  (“โครงการ

  ESOP Warrant”) ราคาเสนอขายหนวยละ 0 บาท ราคาการใชสทิธติํา่กวาราคาเสนอขายหนุสามญั

  ตอประชาชนเปนครั้งแรก (IPO Price) รอยละ 20.00 เวนแตกรณีมีการปรับราคาการใชสิทธิตาม

  เง�่อนไขการปรับสิทธิตามที่จะกําหนดในขอกําหนดสิทธิและเง�่อนไขของใบสําคัญแสดงสิทธิรวม

  จํานวนไมเกิน 2.40 ลานหุน

  นอกจากนี ้บร�ษทัฯ จดัใหมสีวสัดกิารตางๆ สาํหรบัพนกังาน โดยมงุเนนในการพฒันาความเปนอยู

  และคณุภาพชวี�ตของพนกังาน เพ�อ่สงเสร�มใหพนกังานเปนทาํงานอยางความสขุ และมคีวามมัน่คง

  ในชวี�ต อาทเิชน สวสัดกิารทีเ่กีย่วกบัสขุภาพของพนกังานโดยจดัใหมสีวสัดกิารประกนัสขุภาพกลมุ

  ประกันชีว�ตและสวัสดิการดานทันตกรรม รวมไปถึงการตรวจสุขภาพประจําป ตามแผนการตรวจ

  ที่แบงตามชวงอายุของพนักงาน เง�นชวยเหลือและของขวัญสําหรับบุตรที่คลอดใหมของพนักงาน

  เง�นชวยเหลอืและของขวญัสาํหรบัพ�ธมีงคล สมรส เง�นชวยในงานฌาปนกจิของครอบครวัพนกังาน

  และสวัสดิการดานสันทนาการเพ�่อเสร�มสรางความสัมพันธของพนักงานในองคกร อาทิเชน

  กิจกรรมการทองเที่ยวประจําป เปนตน

7.5.4   กองทุนสำรองเล้ียงชีพ
  บร�ษัทฯ เขารวมกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ.2530

  (รวมทั้งที่มีการแกไข เพ�่มเติม) ตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 2560 โดยบร�ษัทฯ และพนักงานจะจายเง�น

  สมทบเขากองทุนเปนรายเดือนในอัตรารอยละ 2-7 ของคาจาง ภายใตกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เค

  มาสเตอร พ�ล ฟนด ซึ่งจดทะเบียนแลว โดยกองทุนสํารองเลี้ยงชีพนี้อยูภายใตการบร�หารจัดการ

  ของหลกัทรพัยจดัการกองทนุกสกิรไทย จาํกดั โดยมวีตัถปุระสงคเพ�อ่สรางขวญัและกาํลงัใจใหแก

  พนักงานของบร�ษัทฯ และเพ�่อจ�งใจใหพนักงานทํางานรวมกับบร�ษัทฯ ในระยะยาว

7.5.5   ขอพ�พาทดานแรงงานท่ีสำคัญในชวง 3 ปท่ีผานมา
  บร�ษทัฯ ไมมขีอพ�พาทดานแรงงานทีส่าํคญัใดๆ ซึง่สงผลกระทบอยางมนียัสาํคญัตอธรุกจิ สถานะ

  ทางการเง�น และผลการดาํเนนิงานของบร�ษทัฯ และบร�ษทัฯ ไมทราบถงึเหตกุารณใดทีอ่าจทาํใหเกดิ

  ขอพ�พาทดานแรงงานซึง่อาจสงผลกระทบอยางมนียัสาํคญัตอสถานะทางการเง�นและธรุกจิของบร�ษทัฯ
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7.6.4 ผูสอบบัญชี
 ผูสอบบัญชีของบร�ษัทฯ และบร�ษัทยอย คือ บร�ษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด โดยในป 2561 ที่ประชุม

สามัญผูถือหุนประจําป 2561 มีมติอนุมัติแตงตั้ง บร�ษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เปนบร�ษัทผูสอบบัญชี และ

อนุมัติค าสอบบัญชีประจําป  2561 เป นจํานวนเง�นรวม 400,000 บาท โดยไม รวมค าบร�การอื่น

(non-audit fee)

 ในป 2562 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2562 มีมติอนุมัติแตงตั้ง บร�ษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด

เปนบร�ษทัผสูอบบญัช ีและอนมุตัคิาสอบบญัชปีระจาํป 2562 เปนจาํนวนเง�นรวม 440,000 บาท โดยไมรวม

คาบร�การอื่น (non-audit fee)

 ในป 2563  ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563  มีมติอนุมัติแตงตั้ง บร�ษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด

เปนบร�ษทัผสูอบบญัช ีและอนมุตัคิาสอบบญัชปีระจาํป 2563 เปนจาํนวนเง�นรวม 1,890,000 บาท และบร�ษทัฯ

มีคาใชจายอื่น (Non-Audit Fee) ที่เกิดข�้นในป 2563 ที่เปนคาใชจายที่เกี่ยวของกับคาเดินทาง คาถาย

เอกสาร (Out of Pocket) เปนจํานวนเง�นรวม 8,418 บาท

 ในป 2564  ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564  มีมติอนุมัติแตงตั้ง บร�ษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด

เปนบร�ษทัผสูอบบญัช ีและอนมุตัคิาสอบบญัชปีระจาํป 2564 เปนจาํนวนเง�นรวม 1,760,000 บาท และสาํหรบั

งวดเกาเดอืนสิ�นสดุวนัที ่30 กนัยายน 2564 บร�ษทัฯ มกีารจายคาใชจายอืน่ (Non-Audit Fee)  เปนจาํนวน

เง�นรวม 8,368 บาท ซึง่เปนคาใชจายทีเ่กีย่วของกบัคาเอกสาร (Out of Pocket) และบร�ษทัฯ มิไดมกีารจาย

คาตอบแทนอื่นนอกเหนือที่กลาวมาขางตน ใหกับสํานักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัด และบุคคลหร�อ

กิจการที่เกี่ยวของกับผูสอบบัญชีและสํานักงานบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัดแตอยางใด 

 4. บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการบร�ษัทฯ รวมทั้งติดตามใหมีการปฏิบัติตามมติที่ประชุม

  คณะกรรมการบร�ษัท

 5. จัดทําและเก็บรักษาเอกสารสําคัญ ดังตอไปนี้

  5.1 ทะเบียนกรรมการ

  5.2 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการและรายงานการประชุมคณะกรรมการ

  5.3 หนังสือนัดประชุมผูถือหุนและรายงานการประชุมผูถือหุน

  5.4 รายงานประจําปของบร�ษัทฯ

  5.5 รายงานการมีสวนไดเสียของกรรมการและผูบร�หาร

 6. ดแูลกจิกรรมของคณะกรรมการบร�ษทัฯ และดาํเนนิการเร�อ่งอืน่ๆ ตามทีก่ฎหมายกาํหนด หร�อตาม

  ที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบร�ษัทฯ

7.6.2 หัวหนางานตรวจสอบภายในของบร�ษัท
 ชื่อ – สกุล  : นางสาวธัญญาภรณ ชุมจ�ย*

 ตําแหนง  : ผูจัดการอาวุโสตรวจสอบภายใน

 การศึกษา  : ปร�ญญาตร� มหาว�ทยาลัยรังสิต สาขานิเทศศาสตร

        ปร�ญญาโท มหาว�ทยาลัยรังสิต สาขานิเทศศาสตร

      *รายละเอียดประวัติเพ�่มเติมตามเอกสารแนบ 3

7.5.3 นักลงทุนสัมพันธ
 ชื่อ – สกุล   : นางสาวพนิตาภรณ วงษประกอบ

 หนวยงาน  : นักลงทุนสัมพันธ 

 ที่อยู    :  ชั้น 21 อาคารภิรัชทาวเวอร แอท ไบเทค เลขที่ 4345 ถนนสุข�มว�ท 

      แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 

 อีเมล   : ir@britania.co.th

 เว็บไซต    : www.britania.co.th

 โทรศัพท  :  (662) 161 3000
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08
รายงานผลการดำเนินงานสำคัญดานการ
กำกับดูแลกิจการ 

8.1.1 การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการ 
การสรรหา และแตงตั้งกรรมการและผูบร�หารสูงสุด
         
1.คณะกรรมการบร�ษัท

องคประกอบและการแตงตั้งคณะกรรมการบร�ษัท

 1.ผูถือหุนเปนผูพ�จารณาอนุมัติแตงต้ังกรรมการบร�ษัท ตามขอกำหนดในขอบังคับบร�ษัทฯ โดยในการ

  พ�จารณาแตงตั้งกรรมการนั้น กำหนดใหผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง

  ท้ังน้ี ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงท่ีมีอยูท้ังหมดเลือกต้ังบุคคลคนเดียวหร�อหลายคนเปนกรรมการ

  ก็ได ในกรณีที่ีเลือกต้ังบุคคลหลายคนเปนกรรมการจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพ�ยงใดก็ได

  โดยบุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกเปนกรรมการเทาจำนวน

  กรรมการที่จะพ�งมี ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกิน

  จำนวนกรรมการที่พ�งมี ใหเลือกโดยว�ธีจับสลากเพ�่อใหไดจำนวนกรรมการที่พ�งมี

 2. คณะกรรมการบร�ษัทประกอบดวยประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ (ถามี) และกรรมการ

  โดยมีจำนวนท่ีเหมาะสมกับขนาดของกิจการของบร�ษัทฯ และการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ โดยเม่ือ

  รวมแลวมีจำนวนไมนอยกวา 5 คน และตองมีกรรมการอิสระอยางนอย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการ

  บร�ษัททั้งหมด

  ทั้งนี้ คณะกรรมการบร�ษัทไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะตองมีถิ�นที่อยูใน

  ราชอาณาจักร

 3. คณะกรรมการบร�ษัทเลือกตั้งกรรมการบร�ษัทคนหนึ่งเปนประธานกรรมการ และอาจเลือกตั้งรอง

  ประธานกรรมการ และตำแหนงอ่ืนตามท่ีเห็นสมควรก็ได 

 

         
 4. ในกรณีที่ประธานกรรมการไมใชกรรมการอิสระ ใหคณะกรรมการบร�ษัทประกอบดวยกรรมการ

  อิสระไมนอยกวาก่ึงหน่ึง หร�อหากคณะกรรมการบร�ษัทประกอบดวยกรรมการอิสระนอยกวาก่ึงหน่ึง

  ใหแตงตั้งกรรมการอิสระคนหนึ่งรวมพ�จารณากำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ

  ท้ังน้ี  ท่ีประชุมคณะกรรมการบร�ษัท คร้ังท่ี 6/2564 เม่ือวันท่ี 8 กรกฎาคม 2564 ไดมีมติใหกรรมการ

  อิสระอยางนอย 1 ทาน ไดแก คุณว�จารย สิมาฉายา กรรมการอิสระ ใหเปนผูรวมพ�จารณาการ

  กำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบร�ษัท

 5. การแตงตั้งกรรมการบร�ษัทใหเปนไปตามขอบังคับของบร�ษัทฯ และขอกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยว

  ของ ทั ้งนี ้จะตองมีความโปรงใสและชัดเจนโดยการพ�จารณาจะตองมีประวัติการศึกษาและ

  ประสบการณการประกอบว�ชาชีพของบุคคลน้ันๆ โดยมีรายละเอียดท่ีเพ�ยงพอเพ�อ่ประโยชนในการ

  ตัดสินใจของคณะกรรมการบร�ษัทและผูถือหุน

คุณสมบัติของคณะกรรมการบร�ษัท

 1. กรรมการบร�ษัทตองเปนบุคคลท่ีมีความรูความสามารถ มีความซ่ือสัตยสุจร�ต มีจร�ยธรรมในการ

  ดำเนินธุรกิจ และมีเวลาอยางเพ�ยงพอท่ีจะอุทิศความรูความสามารถและปฏิบัติหนาท่ีใหแกบร�ษัทฯ ได

 2. มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบร�ษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายอื่นที่

  เก่ียวของรวมท้ังตองไมมีลักษณะท่ีแสดงถึงการขาดความเหมาะสมท่ีจะไดรับความไววางใจใหบร�หาร

  จัดการกิจการที่มีมหาชนเปนผูถือหุนตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

 3. กรรมการบร�ษัทสามารถดำรงตำแหนงกรรมการในบร�ษัทอื่นได แตทั้งนี้ ในการเปนกรรมการดัง

  กลาวตองไมเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติหนาท่ีกรรมการของบร�ษัทฯ และตองเปนไปตามแนวทางของ

  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และตลาด

  หลักทรัพยแหงประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพยฯ”)  

  4. กรรมการบร�ษัทจะตองไมประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันกับกิจการ

  ของบร�ษัทฯ หร�อเขาเปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญ หร�อเปนหุนสวนไมจากัดความรับผิดในหาง

  หุนสวนจำกัด หร�อเปนกรรมการของบร�ษัทเอกชน หร�อบร�ษัทอ่ืนท่ีประกอบกิจการอันมีสภาพอยาง

  เดียวกัน และเปนการแขงขันกับกิจการของบร�ษัทฯ ไมวาจะทำเพ�อ่ประโยชนตนหร�อเพ�อ่ประโยชนผูอ่ืน

  เวนแตจะไดแจงใหที่ประชุมผูถือหุนทราบกอนที่จะมีมติแตงตั้ง 

8.1 สรุปผลการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการในรอบปที่ผานมา
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 5. นอกจากการพนจากตำแหนงตามวาระดังกลาวขางตน กรรมการบร�ษัทพนจากตำแหนงเม่ือ

   5.1. ตาย

   5.2. ลาออก

   5.3. ขาดคุณสมบัติการเปนกรรมการบร�ษัทตามท่ีกำหนดในกฎบัตรน้ี หร�อมีลักษณะตองหามตาม

    กฎหมายวาดวยบร�ษัท มหาชน จำกัด หร�อ มีลักษณะท่ีแสดงถึงการขาดความ เหมาะสมท่ีจะ

    ไดรับความไววางใจใหบร�หารจัดการกิจการท่ีมีมหาชนเปนผูถือหุนตามท่ี กำหนดไวพระราช

    บัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (และท่ีแกไขเพ�ม่เติม) รวมท้ังประกาศของสำนักงาน

    คณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยท่ีเก่ียวของ

   5.4. ท่ีประชุมผูถือหุนมีมติใหพนจากตำแหนงกรรมการบร�ษัท (สำหรับกรณีมติของท่ีประชุมผูถือ

    หุนตองประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในส่ี (3/4) ของจำนวนผูถือหุนซ่ึงมา ประชุม

    และมีสิทธิออกเสียงและมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของจำนวนหุนท่ีถือ โดยผูถือหุน

    ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง)

   5.5. ศาลมีคำส่ังใหออกจากตำแหนงกรรมการบร�ษัท

 6. กรรมการบร�ษัทคนใดจะลาออกจากตำแหนงใหยื่นหนังสือลาออกตอบร�ษัทฯ โดยการลาออกนั้น

  จะมีผลนับแตวันท่ีใบลาออกไปถึงบร�ษัทฯ หร�อวันท่ีระบุใหมีผลในหนังสือลาออก ท้ังน้ี แลวแตวันใด

  จะเปนวันหลัง ในกรณีท่ีประธานกรรมการลาออกหร�อพนจากตำแหนงในกรณีใดๆ กอนครบกำหนด

  วาระ ให คณะกรรมการบร�ษัท ดำเนินการคัดเลือกประธานกรรมการรายใหมท่ีมีคุณสมบัติ และไมมี 

  ลักษณะตองหามตามกฎหมาย

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

 คณะกรรมการตรวจสอบเปนคณะกรรมการชุดยอยของคณะกรรมการบร�ษัทซึ่งเปนกลไกสำคัญ

เพ�อ่ใหม่ันใจวาบร�ษัทฯ มีระบบการกำกับดูแลกิจการท่ีดี คณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงไดจัดต้ังข�น้โดยมติของ

คณะกรรมการบร�ษัทประกอบดวยกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเปนอิสระตามกฎหมาย 

ประกาศ ขอบังคับ และ/หร�อระเบียบท่ีเก่ียวของ มีวัตถุประสงคเพ�อ่ชวยคณะกรรมการบร�ษัทในการตรวจสอบ

และสอบทานใหบร�ษัทฯ มีระบบการกำกับดูแลกิจการท่ีดี และมีระบบควบคุมภายในท่ีเพ�ยงพอและมีประสิทธิภาพ 

ซึ่งจะเปนผลใหการบร�หารจัดการเปนไปเพ�่อประโยชนโดยรวมของบร�ษัทฯ เปนสำคัญ

 

         
 5. กรรมการอิสระตองมีคุณสมบัติเก่ียวกับความเปนอิสระตามท่ีคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศ

  กำหนดและตองสามารถดูแลผลประโยชนของผูถือหุนทุกรายไดเทาเทียมกันและไมใหเกิดความขัด

  แยงทางผลประโยชนนอกจากนั้น ยังตองสามารถเขารวมประชุมคณะกรรมการบร�ษัทโดยใหความ

  เห็นอยางเปนอิสระได

วาระการดำรงตำแหนง

 1. คณะกรรมการสรรหาและพ�จารณาคาตอบแทนจะเปนผูทำการสรรหา และเสนอช่ือบุคคลซ่ึงมี คุณสมบัติ

  ครบถวนตามท่ีระบุไวในกฎบัตรน้ี เพ�อ่ดำรงตำแหนงกรรมการบร�ษัท โดยจะนําเสนอ ช่ือบุคคลดังกลาว

  ตอท่ีประชุมคณะกรรมการบร�ษัทและ/หร�อท่ีประชุมผูถือหุน (ตามแตกรณี) เพ�อ่เสนอตอท่ีประชุมผูถือหุน

  พ�จารณาเลือกต้ังตอไป 

 2. ใหกรรมการบร�ษัทดำรงตำแหนงคราวละ 3 ปและเม่ือครบกำหนดออกตามวาระอาจไดรับ พ�จารณา

  เลือกต้ังใหเปนกรรมการบร�ษัทตอไปได ในกรณีท่ีเปนการแตงต้ังกรรมการแทน ตำแหนงกรรมการ

  ที่วางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการสรรหา และพ�จารณาคา

  ตอบแทนเลือกบุคคลซ่ึงมีคุณสมบัติครบถวนตามท่ีระบุไวในกฎบัตรน้ีและไมมี ลักษณะตองหามตาม

  กฎหมายเพ�่อนําเสนอชื่อบุคคลดังกลาวตอที่ประชุมคณะกรรมการบร�ษัท เพ�่อแตงตั้งเขาดำรง

  ตำแหนงกรรมการบร�ษัทในการประชุมคณะกรรมการบร�ษัทคราวถัดไป เวน แตวาระของกรรมการ

  ผูนั้นจะเหลือนอยกวา 2 เดือน ทั้งนี้ บุคคลซึ่งเขารับตำแหนงเปนกรรมการ ในกรณีดังกลาว ใหอยู

  ในตำแหนงเพ�ยงเทาวาระที่ยังเหลืออยูของกรรมการบร�ษัทซึ่งพนจากตำแหนง

 3. ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจำปทุกครั้ง ใหกรรมการบร�ษัทออกจากตำแหนงจำนวน 1 ใน 3

  ของจำนวนกรรมการในขณะน้ัน ถาจำนวนกรรมการจะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ให ออก

  โดยจำนวนใกลท่ีสุดกับสวน 1 ใน 3 โดยกรรมการบร�ษัทซ่ึงพนจากตำแหนงอาจไดรับเลือก ใหกลับ

  เขามารับตำแหนงได ท้ังน้ี กรรมการท่ีจะตองออกจากตำแหนงในปแรกและปท่ีสอง ภายหลังจดทะเบียน

  บร�ษัทน้ัน ใหจับสลากกัน สวนปหลังๆ ตอไปใหกรรมการคนท่ีอยูใน ตำแหนงนานท่ีสุดน้ันเปนผูออก

  จากตำแหนง 

 4. กรรมการอิสระจะมีวาระการดำรงตำแหนงตอเน่ืองไมเกิน 9 ป เวนแตคณะกรรมการบร�ษัทจะเห็นวา

  บุคคลน้ันสมควรดำรงตำแหนงเปนกรรมการอิสระของบร�ษัทฯ ตอไปเพ�อ่ประโยชนสูงสุดของบร�ษัทฯ



Annual Report 2021 | Form 56 -1 One Report | Britania Public Company Limited 179

         
 2.1 คุณสมบัติทั่วไป : กรรมการตรวจสอบตองมีคุณสมบัติเปนกรรมการอิสระ ดังนี้

   1) ถือหุนไมเกินรอยละ 0.50 ของจำนวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบร�ษัทฯ บร�ษัทใหญ

    บร�ษัทยอย บร�ษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หร�อผูมีอำนาจควบคุมของบร�ษัทฯ ท้ังน้ีใหนับรวม

    การถือหุนของผูที่เกี่ยวของของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ดวย

   2) ไมเปนหร�อเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบร�หารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปร�กษาที่

    ไดเง�นเดือนประจำ หร�อผูมีอำนาจควบคุมของบร�ษัทฯ บร�ษัทใหญ บร�ษัทยอย บร�ษัทรวม

    บร�ษัทยอยลำดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หร�อผูมีอำนาจควบคุมของบร�ษัทฯ เวนแตจะ

    ไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนวันที่ยื่นคำขออนุญาตตอ

    สำนักงาน

   3) ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หร�อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายใน

    ลักษณะท่ีเปน บิดา มารดา คูสมรส พ�น่อง และบุตร รวมท้ังคูสมรสของบุตร ของกรรมการ

    รายอ่ืน ผูบร�หาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอำนาจควบคุมหร�อบุคคลท่ีจะไดรับการเสนอใหเปน

    กรรมการ ผูบร�หารหร�อผูมีอำนาจควบคุมของบร�ษัทฯ หร�อบร�ษัทยอย

   4) ไมมีหร�อเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบร�ษัทฯ บร�ษัทใหญ บร�ษัทยอย บร�ษัทรวม ผูถือ

    หุนรายใหญ หร�อผูมีอำนาจควบคุมของบร�ษัทฯ ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใช

    ว�จารณญาณอยางอิสระของตน รวมท้ังไมเปนหร�อเคยเปนผูถือหุนท่ีมีนัย หร�อผูมีอำนาจ

    ควบคุมของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบร�ษัทฯ บร�ษัทใหญ บร�ษัทยอย บร�ษัทรวม

    ผูถือหุนรายใหญ หร�อผูมีอำนาจควบคุมของบร�ษัทฯ เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะ

    ดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนวันที่ยื่นคำขออนุญาตตอสำนักงาน

   5) ความสัมพันธทางธุรกิจดังกลาว รวมถึงการทำรายการทางการคาท่ีกระทำ เปนปกติเพ�อ่

    ประกอบกิจการ การเชาหร�อใหเชาอสังหาร�มทรัพย รายการเก่ียวกับสินทรัพยหร�อบร�การ

    หร�อการใหหร�อรับความชวยเหลือทางการเง�น ดวยการรับหร�อใหกูยืม ค้ำประกัน การให

    สินทรัพยเปนหลักประกันหน้ีสิน รวมถึงพฤติการณอ่ืนทำนองเดียวกัน ซ่ึงเปนผลใหบร�ษัทฯ

    หร�อคูสัญญามีภาระหน้ีท่ีตองชำระตออีกฝายหน่ึง ต้ังแตรอยละ 3 ของสินทรัพยท่ีมีตัวตน

    สุทธิของบร�ษัทฯ หร�อต้ังแต 20 ลานบาทข�น้ไป แลวแตจำนวนใดจะต่ำกวา  ท้ังน้ี การคำนวณ

    ภาระหน้ีดังกลาวใหเปนไปตามว�ธีการคำนวณมูลคาของรายการท่ีเก่ียวโยงกันตามประกาศ

    คณะกรรมการกำกับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑในการทำรายการท่ีเก่ียวโยงกัน โดยอนุโลม

    แตในการพ�จารณาภาระหน้ีดังกลาว ใหนับรวมภาระหน้ีท่ีเกิดข�น้ในระหวาง 1 ปกอนวันท่ีมี

    ความสัมพันธทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

องคประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

 1. คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวยกรรมการอิสระอยางนอย 3 คน โดยกรรมการตรวจสอบ

  อยางนอย 1 ทาน เปนผูมีความรูความเขาใจ และมีประสบการณดานการบัญชี และ/หร�อการเง�น

  เพ�ยงพอท่ีจะสามารถทำหนาท่ีสอบทานความนาเช่ือถือของรายงานทางการเง�น ท้ังน้ี คณะกรรมการ

  ตรวจสอบสามารถติดตอสื่อสารโดยตรงกับผูสอบบัญชีภายนอก ผูตรวจสอบภายใน และฝาย

  จัดการของบร�ษัทฯ และบร�ษัทยอย

 2. คณะกรรมการบร�ษัทเปนผูแตงตั้งประธานกรรมการตรวจสอบหร�อใหผูที่ ไดรับการแตงตั้งเปน

  กรรมการตรวจสอบทั้งหมดทำการเลือกบุคคลหนึ่งข�้นมาเปนประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

 3. กรรมการตรวจสอบตองสามารถอุทิศเวลาอยางเพ�ยงพอในการดำเนินงานของคณะกรรมการ

  ตรวจสอบ เม่ือกรรมการตรวจสอบครบวาระการดำรงตำแหนง หร�อมีเหตุใดท่ีกรรมการตรวจสอบ

  ไมสามารถอยูไดจนครบวาระ มีผลทำใหจำนวนสมาชิกนอยกวาจำนวนท่ีกำหนด คณะกรรมการบร�ษัท

  และ/หร�อท่ีประชุมผูถือหุนจะตองแตงต้ังกรรมการตรวจสอบรายใหมใหครบทันทีหร�ออยางชาภายใน

  3 เดือน นับแตวันที่จำนวนสมาชิกไมครบถวน เพ�่อใหเกิดความตอเนื่องในการดำเนินงานของคณะ

  กรรมการตรวจสอบ โดยบุคคลซึ่งเปนกรรมการตรวจสอบแทนดังกลาวจะอยูในตำแหนงไดเพ�ยง

  เทาวาระที่เหลืออยูของกรรมการตรวจสอบที่ตนแทน

 4. ใหคณะกรรมการตรวจสอบ แตงตั้งหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในของบร�ษัทฯ ปฏิบัติหนาที่

  เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ เพ�่อชวยการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยว

  กับการนัดหมายการประชุม การจัดเตร�ยมวาระการประชุม การนำสงเอกสารการประชุมและการ

  บันทึกรายงานการประชุม รวมทั้งประสานงานกับฝายตาง ๆ ทั้งนี้ เพ�่อใหการปฏิบัติหนาที่ของ

  คณะกรรมการตรวจสอบเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

  เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ มีหนาที่เขารวมประชุมแตไมมีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน

คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ

 1. มีคุณสมบัติ และไมมีลักษณะตองหามตามท่ีกฎหมายท่ีเก่ียวของกำหนด โดยเฉพาะกฎหมายวาดวย

  บร�ษัทมหาชนจำกัด และ กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

 2. ดำรงตำแหนงกรรมการ และกรรมการอิสระของบร�ษัทฯ โดยมีคุณสมบัติครบถวนตามประกาศของ

  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ดังนี้
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 6) ไมเปนหร�อเคยเปนผูสอบบัญชีของบร�ษัทฯ บร�ษัทใหญ บร�ษัทยอย บร�ษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ

  หร�อผูมีอำนาจควบคุมของบร�ษัทฯ  และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอำนาจควบคุมหร�อหุนสวนของ

  สำนักงานสอบบัญชี  ซ่ึงมีผูสอบบัญชีของบร�ษัทฯ บร�ษัทใหญ บร�ษัทยอย บร�ษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ

  หร�อผูมีอำนาจควบคุมของบร�ษัทฯ สังกัดอยู  เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไม

  นอยกวา 2 ปกอนวันท่ีย่ืนคำขออนุญาตตอสำนักงาน

 7) ไมเปนหร�อเคยเปนผูใหบร�การทางว�ชาชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงการใหบร�การเปนท่ีปร�กษากฎหมายหร�อท่ี

  ปร�กษาทางการเง�น ซ่ึงไดรับคาบร�การเกินกวา 2 ลานบาทตอป จากบร�ษัทฯ บร�ษัทใหญ บร�ษัทยอย

  บร�ษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หร�อผูมีอำนาจควบคุมของบร�ษัทฯ  และไมเปนผูถือหุนท่ีมีนัย ผูมีอำนาจ

  ควบคุม หร�อหุนสวนของผูใหบร�การทางว�ชาชีพน้ันดวย  เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาว

  มาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนวันที่ยื่นคำขออนุญาตตอสำนักงาน

 8) ไมเปนกรรมการท่ีไดรับการแตงต้ังข�น้เปนตัวแทนของกรรมการของบร�ษัทฯ ผูถือหุนรายใหญหร�อผูถือ

  หุนซึ่งเปนผูเกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญของบร�ษัทฯ

 9) ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบร�ษัทฯ หร�อ

  บร�ษัทยอย หร�อไมเปนหุนสวนในหางหุนสวน หร�อเปนกรรมการท่ีมีสวนรวมบร�หารงานลูกจาง พนักงาน

  ท่ีปร�กษาท่ีรับเง�นเดือนประจำ หร�อถือหุนเกินรอยละ 1 ของจำนวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของ

  บร�ษัทอ่ืนซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันท่ีมีนัยกับกิจการของบร�ษัทฯ

  หร�อบร�ษัทยอย

 10) ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทำให ไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของ

  บร�ษัทฯ

คุณสมบัติเฉพาะ : กรรมการตรวจสอบตองมีคุณสมบัติเฉพาะ ดังนี้

 1) กรรมการตรวจสอบตองไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการบร�ษัท และ/หร�อที่ประชุมผูถือหุน

 2) กรรมการตรวจสอบทุกคนตองเปนกรรมการอิสระ โดยมีคุณสมบัติครบถวนตามประกาศของ

  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.)

 3) ไมเปนกรรมการที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบร�ษัทใหตัดสินใจในการดำเนินกิจการของ

  บร�ษัทฯ บร�ษัทใหญ บร�ษัทยอย บร�ษัทรวม บร�ษัทยอยลำดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หร�อผูมี

  อำนาจควบคุมของบร�ษัทฯ

 4) ไมเปนกรรมการของบร�ษัทใหญ บร�ษัทยอย และบร�ษัทยอยลำดับเดียวกัน เฉพาะท่ีเปนบร�ษัทจดทะเบียน

         
 5) มีความรูและประสบการณเพ�ยงพอท่ีจะสามารถทำหนาท่ีในฐานะกรรมการตรวจสอบตามภารกิจท่ี

  ไดรับมอบหมาย โดยกรรมการตรวจสอบตองสามารถอุทิศเวลาอยางเพ�ยงพอในการดำเนินงาน

  ของคณะกรรมการตรวจสอบ

 6) มีกรรมการตรวจสอบอยางนอย 1 คน ที่มีความรูและประสบการณเพ�ยงพอที่จะทำหนาที่ในการ

  สอบทานความนาเชื่อถือของงบการเง�นได ทั้งนี้ บร�ษัทฯ อาจพ�จารณาคุณสมบัติอื่นประกอบดวย

  เชน ความรูตอเนื่องเกี่ยวกับเหตุที่มีตอการเปลี่ยนแปลงของการรายงานทางการเง�น รวมถึงการ

  เปนผูท่ีสามารถต้ังคำถามไดอยางตรงประเด็น และสามารถตีความและประเมินผลของคำตอบท่ีไดรับ

  เปนตน 

 7) กรรมการตรวจสอบไมควรเปนกรรมการในบร�ษัทจดทะเบียนอื่นเกินกวา 5 บร�ษัท

 8) ไดรับการอบรมและเสร�มสรางความรูอยางตอเนื่องและสม่ำเสมอในเร�่องที่เกี่ยวของตอการดำเนิน

  งานของคณะกรรมการตรวจสอบเพ�่อใหทันตอการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดข�้นและไดเพ�่มพ�นความ

  รูเกี่ยวกับการดำเนินงานของบร�ษัทฯ อยางตอเนื่องเพ�่อเพ�่มประสิทธิผลของคณะกรรมการ

  ตรวจสอบ

วาระการดำรงตำแหนง

 กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหนงวาระละ 3 ป โดยมีวาระการดำรงตำแหนงติดตอกันไม

เกิน 3 วาระ ทั้งนี้วาระการดำรงตำแหนงตองสอดคลองกับวาระการเปนกรรมการบร�ษัท

การพนจากตำแหนง

 (1)  พนจากตำแหนงตามวาระ

 (2) ลาออก 

 (3) เสียชีว�ต

 (4) พนสภาพการเปนกรรมการบร�ษัท หร�อการถูกถอดถอน

 (5) ขาดคุณสมบัติการเปนกรรมการบร�ษัทตามกฎหมายที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะกฎหมายวาดวย

  บร�ษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หร�อ ขาดคุณสมบัติ

  สำหรับการเปนกรรมการตรวจสอบตามที่สำนักงานก.ล.ต. กำหนด



Annual Report 2021 | Form 56 -1 One Report | Britania Public Company Limited 181

         
 กรณีกรรมการตรวจสอบลาออกกอนครบวาระการดำรงตำแหนงกรรมการตรวจสอบ ใหแจงตอ

บร�ษัทฯ ลวงหนาอยางนอย 1 เดือนพรอมเหตุผล เพ�อ่ใหคณะกรรมการบร�ษัทพ�จารณาแตงต้ังกรรมการอ่ืน

ที่มีคุณสมบัติครบถวนทดแทนบุคคลที่ลาออก โดยใหดำรงตำแหนงเทาวาระที่ยังเหลืออยูของกรรมการที่

ตนแทน ใหบร�ษัทฯ แจงการลาออกพรอมสงสำเนาหนังสือลาออกใหตลาดหลักทรัพยฯ ทราบ

3. คณะกรรมการสรรหาและพ�จารณาคาตอบแทน

องคประกอบและการแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาและพ�จารณาคาตอบแทน

 1. ไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการบร�ษัท โดยมีจำนวนตามที่คณะกรรมการบร�ษัทเห็นสมควร

  ซ่ึงจะประกอบดวยกรรมการบร�ษัท และ/หร�อผูทรงคุณวุฒิ ท้ังน้ี คณะกรรมการสรรหาและพ�จารณา

  คาตอบแทน มีจำนวนอยางนอย 3 คน โดยอยางนอยกึ่งหนึ่งตองเปนกรรมการอิสระ และประธาน

  กรรมการบร�ษัทตองไมเปนกรรมการในคณะกรรมการสรรหาและพ�จารณาคาตอบแทน

 2. กรรมการสรรหาและพ�จารณาคาตอบแทนไมจำเปนตองเปนกรรมการบร�ษัท

 3. ประธานคณะกรรมการสรรหาและพ�จารณาคาตอบแทน ตองเปนกรรมการอิสระ โดยอาจไดรับการ

  แตงตั้งโดยคณะกรรมการบร�ษัท หร�อโดยกรรมการสรรหาและพ�จารณาคาตอบแทน เลือกตั้ง

  กรรมการสรรหาและพ�จารณาคาตอบแทน คนหนึ่งใหดำรงตำแหนงประธานกรรมการสรรหาและ

  พ�จารณาคาตอบแทน ก็ได

 4. คณะกรรมการสรรหาและพ�จารณาคาตอบแทน สามารถแตงต้ังพนักงานของบร�ษัทฯ จำนวน 1 คน

  ทำหนาที่เปนเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพ�จารณาคาตอบแทน เพ�่อชวยเหลือการดำเนิน

  งานของคณะกรรมการสรรหาและพ�จารณาคาตอบแทน เก่ียวกับการนัดหมายการประชุม จัดเตร�ยม

  วาระการประชุม นำสงเอกสารประกอบการประชุม และบันทึกรายงานการประชุม ท้ังน้ี คณะกรรมการ

  สรรหาและพ�จารณาคาตอบแทน มีอำนาจกำหนดคาตอบแทน (เบี้ยประชุม) ใหแกเลขานุการคณะ

  กรรมการสรรหาและพ�จารณาคาตอบแทน ไดตามที่เห็นสมควรและเหมาะสม

 5. ในกรณีที่คณะกรรมการบร�ษัทไดแตงตั้งบุคคลใดใหเปนที่ปร�กษาของคณะกรรมการสรรหาและ

  พ�จารณาคาตอบแทน  ควรมีการเปดเผยขอมูลของที่ปร�กษารายดังกลาวไวในรายงานประจำป

  รวมทั้งความเปนอิสระ หร�อไมมีความขัดแยงทางผลประโยชน

คุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหาและพ�จารณาคาตอบแทน

 1. กรรมการสรรหาและพ�จารณาคาตอบแทนตองเปนบุคคลท่ีมีความรูความสามารถและประสบการณ

  ที่จะเปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที ่ของคณะกรรมการสรรหาและพ�จารณาคาตอบแทน

 

   เปนอยางดี มีความซื่อสัตย สุจร�ต มีจร�ยธรรมในการดำเนินธุรกิจและมีเวลาเพ�ยงพอที่จะอุทิศ

  ความรูความสามารถและปฏิบัติหนาที่ใหแกบร�ษัทฯ อยางเต็มที่

 2. กรรมการสรรหาและพ�จารณาคาตอบแทนตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมาย

  วาดวยบร�ษัทมหาชนจำกัด กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และกฎหมายอื่นใด

  ที่เกี่ยวของ

 3. กรรมการสรรหาและพ�จารณาคาตอบแทนไมสามารถประกอบกิจการเขาเปนหุนสวน หร�อเขาเปน

  กรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอยางเดียวกันและ/หร�อเปนการแขงขันกับกิจการของบร�ษัทฯ

  และ/หร�อบร�ษัทยอยไมวาจะทำเพ�่อประโยชนของตนเองหร�อประโยชนของบุคคลอื่น เวนแตจะแจง

  ใหที่ประชุมคณะกรรมการบร�ษัททราบกอนที่จะมีมติแตงตั้ง

การแตงตั้ง

 ใหคณะกรรมการบร�ษัทเปนผูแตงตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถวนตามที่ระบุไว เพ�่อดำรงตำแหนง

กรรมการสรรหาและพ�จารณาคาตอบแทน ท้ังน้ี กรรมการสรรหาและพ�จารณาคาตอบแทน ซ่ึงพนตำแหนง

ตามวาระอาจไดรับแตงตั้งเปนกรรมการสรรหาและพ�จารณาคาตอบแทน ไดอีก

 กรรมการสรรหาและพ�จารณาคาตอบแทนไมจำเปนตองเปนกรรมการบร�ษัท

วาระการดำรงตำแหนง

 1. กรรมการสรรหาและพ�จารณาคาตอบแทน มีวาระการดำรงตำแหนงคราวละ 3 ป และใหเปนไปตาม

  วาระการดำรงตำแหนงกรรมการบร�ษัท (กรณีกรรมการสรรหาและพ�จารณาคาตอบแทนดำรง

  ตำแหนงเปนกรรมการบร�ษัทดวย)

  กรณีท่ีกรรมการสรรหาและพ�จารณาคาตอบแทนเปนบุคคลภายนอกบร�ษัท กรรมการสรรหาและ

  พ�จารณาคาตอบแทน ดังกลาวมีวาระการดำรงตำแหนงคราวละ 3 ป

 2. ในกรณีที่กรรมการสรรหาและพ�จารณาคาตอบแทน ครบวาระการดำรงตำแหนง หร�อไมอาจ

  ดำรงตำแหนงจนครบกำหนดวาระได ซึ่งจะสงผลใหมีจำนวนกรรมการสรรหาและพ�จารณาคา

  ตอบแทน ต่ำกวา 3 คน ใหคณะกรรมการบร�ษัทแตงต้ังกรรมการสรรหาและพ�จารณาคาตอบแทน

  รายใหมใหมีจำนวนครบถวนตามที่ระบุในกฏบัตรนี้ เพ�่อใหเกิดความตอเนื่องในการปฏิบัติหนาที่

  ของคณะกรรมการสรรหาและพ�จารณาคาตอบแทน ทั้งนี้ บุคคลที่ไดรับแตงตั้งเขาดำรงตำแหนง

  กรรมการสรรหาและพ�จารณาคาตอบแทน ในกรณีขางตน จะอยูในตำแหนงเพ�ยงเทาวาระที่ยัง

  เหลืออยูของกรรมการสรรหาและพ�จารณาคาตอบแทน ซึ่งตนไดรับแตงตั้งใหดำรงตำแหนงแทน 
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 3. นอกจากการพนจากตำแหนงตามวาระดังกลาวขางตน กรรมการสรรหาและพ�จารณาคาตอบแทน

  พนจากตำแหนง ดวยเหตุดังตอไปนี้

   3.1 ตาย

   3.2 ลาออก

   3.3 ขาดคุณสมบัติการเปนกรรมการสรรหาและพ�จารณาคาตอบแทนตามท่ีกำหนดในกฎบัตรน้ี

   3.4 พนจากตำแหนงกรรมการบร�ษัท (กรณีกรรมการสรรหาและพ�จารณาคาตอบแทน ดำรง

          ตำแหนงเปนกรรมการบร�ษัทดวย)

   3.5 คณะกรรมการบร�ษัทมีมติใหพนจากตำแหนงกรรมการสรรหาและพ�จารณาคาตอบแทน

 กรรมการสรรหาและพ�จารณาคาตอบแทน คนใดจะลาออกจากตำแหนงใหย่ืนหนังสือลาออกตอบร�ษัทฯ

โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแตวันที่ระบุใหมีผลในหนังสือลาออก

4. คณะกรรมการบร�หารความเสี่ยง 

องคประกอบ การแตงตั้ง และคุณสมบัติ

 1. คณะกรรมการบร�หารความเสี่ยง ไดรับการแตงตั้งโดยคณะกรรมการบร�ษัท และมอบหมายให

  คณะกรรมการบร�หารความเสี่ยงรายงานตรงตอคณะกรรมการบร�ษัท

 2. คณะกรรมการบร�หารความเสี่ยงประกอบดวยกรรมการบร�ษัท อยางนอย 3 ทาน และตองเปน

  กรรมการอิสระอยางนอย 1 ทาน

 3. คณะกรรมการบร�ษัทเปนผูแตงต้ังประธานกรรมการบร�หารความเส่ียง และใหคณะกรรมการบร�หาร

  ความเส่ียงเปนผูพ�จารณาแตงต้ังผูท่ีมีคุณสมบัติ ทักษะความสามารถทางดานการบร�หารความเส่ียง

  หร�อหัวหนาหนวยงานบร�หารความเสี่ยง ดำรงตำแหนงเปนเลขานุการของคณะกรรมการบร�หาร

  ความเสี่ยง

วาระการดำรงตำแหนง

 1. คณะกรรมการบร�หารความเส่ียงมีวาระการดำรงตำแหนงคราวละ 3 ป ท้ังน้ีวาระการดำรงตำแหนง

  ตองสอดคลองกับวาระการเปนกรรมการบร�ษัท

 2. กรรมการบร�หารความเสี่ยงพนจากตำแหนงเมื่อ

   1) พนจากตำแหนงตามวาระ

   2) ลาออก

   3) เสียชีว�ต

 

   4) ที่ประชุมคณะกรรมการบร�ษัท มีมติใหพนจากตำแหนง

 3.  กรณีกรรมการบร�หารความเส่ียง มีเหตุท่ีทำใหไมสามารถอยูไดจนครบวาระ คณะกรรมการบร�ษัท

  จะพ�จารณาแตงตั้งกรรมการบร�หารความเสี่ยงทานใหมใหครบถวนทันที หร�ออยางชาภายใน

  3 เดือน นับแตวันท่ีสมาชิกไมครบถวน เพ�อ่ใหเกิดความตอเน่ืองในการดำเนินงาน ท้ังน้ี บุคคลท่ีได

  รับการแตงตั้งใหดำรงตำแหนงแทน อยูในตำแหนงไดเพ�ยงเทาวาระที่ยังเหลืออยูของกรรมการที่

  ตนแทน

5. คณะกรรมการบร�หาร

องคประกอบคณะกรรมการบร�หาร

 1. คณะกรรมการบร�หารตองประกอบดวยบุคคลท่ีมีคุณสมบัติและประสบการณ ตามท่ีคณะกรรมการ

  สรรหาและพ�จารณาคาตอบแทนไดเสนอแนะตอคณะกรรมการบร�ษัท โดยจำนวนของกรรมการ

  บร�หารใหคณะกรรมการบร�ษัทเปนผูกำหนด

 2. ประธานคณะกรรมการบร�หารใหไดรับการแตงต้ังโดยคณะกรรมการบร�ษัท หร�อโดยคณะกรรมการ

  บร�หาร ซึ่งใชว�ธีการเลือกตั้งกรรมการบร�หารคนหนึ่งใหดำรงตำแหนงประธานกรรมการบร�หาร

  ก็ได

 3. คณะกรรมการบร�หาร อาจแตงตั ้ง เลขานุการบร�ษัทหร�อบุคคลอื ่นใด เปนเลขานุการของ

  คณะกรรมการบร�หาร เพ�่อชวยเหลือการดำเนินงานของคณะกรรมการบร�หารเกี่ยวกับการ

  นัดหมายการประชุม จัดเตร�ยมวาระการประชุม นำสงเอกสารประกอบการประชุม และบันทึกรายงาน

  การประชุม ทั ้งนี ้ คณะกรรมการบร�หารมีอำนาจกำหนดคาตอบแทนใหแกเลขานุการคณะ

  กรรมการบร�หารไดตามที่เห็นสมควรและเหมาะสม

 4. คณะกรรมการบร�ษัท หร�อคณะกรรมการบร�หาร อาจแตงตั้งบุคคลใดตามที่เห็นสมควรใหเปน

  ที่ปร�กษาของคณะกรรมการบร�หาร

คุณสมบัติของกรรมการบร�หาร

 กรรมการบร�หารตองเปนบุคคลที่มีความรูความสามารถและประสบการณที่จะเปนประโยชนตอ

การปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการบร�หารเปนอยางดี มีความซ่ือสัตย สุจร�ต มีจร�ยธรรมในการดำเนินธุรกิจ

และมีเวลาเพ�ยงพอที่จ�อุทิศความรู ความสามารถ และปฏิบัติหนาที่ใหแกบร�ษัทฯ อยางเต็มที่การแตงตั้ง

 ใหคณะกรรมการบร�ษัทเปนผูแตงตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถวนตามที่ระบุไว เพ�่อดำรงตำแหนง

กรรมการบร�หาร ท้ังน้ี กรรมการบร�หารซ่ึงพนจากตำแหนงตามวาระอาจไดรับการแตงต้ังเปนกรรมการบร�หาร

ไดอีก
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วาระการดำรงตำแหนง

 1. กรรมการบร�หารมีวาระการดำรงตำแหนงคราวละ 3 ป และใหเปนไปตามวาระการดำรงตำแหนง

  กรรมการบร�ษัท (กรณีกรรมการบร�หารดำรงตำแหนงเปนกรรมการบร�ษัทดวย)

 2. ในกรณีที่กรรมการบร�หารครบวาระการดำรงตำแหนง หร�อไมอาจดำรงตำแหนงจนครบกำหนด

  วาระได ซึ่งจะสงผลใหมีจำนวนกรรมการบร�หารต่ำกวาจำนวนที่คณะกรรมการบร�ษัทกำหนด ให

  คณะกรรมการบร�ษัทแตงต้ังกรรมการบร�หารรายใหมใหมีจำนวนครบถวนตามท่ีระบุไวในกฎบัตรน้ี

  เพ�่อใหเกิดความตอเนื่องในการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการบร�หาร ทั้งนี้ บุคคลที่ ไดรับการ

  แตงตั้งใหดำรงตำแหนงกรรมการบร�หารในกรณีขางตน จะอยูในตำแหนงเพ�ยงเทาวาระที่ยังเหลือ

  อยูของกรรมการบร�หารซึ่งตนไดรับใหดำรงตำแหนงแทน

 3. นอกจากการพนจากตำแหนงตามวาระดังกลาวขางตน ใหกรรมการบร�หารพนจากตำแหนงดวยเหตุ

  ดังตอไปนี้

   3.1  ตาย

   3.2  ลาออก

   3.3  ขาดคุณสมบัติการเปนกรรมการบร�หารตามที่กำหนดในกฎบัตรนี้

    3.4 พนจากตำแหนงกรรมการบร�ษัท (กรณีกรรมการบร�หารดำรงตำแหนงเปนกรรมการบร�ษัทดวย)

   3.5 คณะกรรมการบร�ษัทมีมติใหพนจากตำแหนงกรรมการบร�หาร

 กรรมการบร�หารคนใดจะลาออกจากตำแหนงใหยื่นหนังสือลาออกถึงประธานกรรมการบร�ษัท

โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแตวันที่ระบุใหมีผลในหนังสือลาออก

 ในป 2564 คณะกรรมการแตละชุดไดมีการประเมินผลของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอย

ไวตามหลักเกณฑเพ�่อพ�จารณาการปฎิบัติหนาที่ในรอบปที่ผานมา โดยบร�ษัทฯ กำหนดใหมีการประเมินผล

การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบร�ษัท (ทั้งคณะและรายบุคคล) และคณะกรรมการชุดยอยอยางนอยปละ

1 ครั้ง โดยเปนการประเมินทั้งแบบรายบุคคลและแบบคณะกรรมการทั้งชุด เพ�่อใหคณะกรรมการรวมกัน

พ�จารณาและปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงานของตนเองตอไป

หัวขอในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบร�ษัทและคณะกรรมการชุดยอย

 1. โครงสรางและคุณสมบัติของคณะกรรมการ

 2. บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

 3. การประชุมคณะกรรมการ

 4. การทำหนาที่ของกรรมการ (ในการประชุมคณะกรรมการ)

 5. ความสัมพันธกับฝายจัดการ

 6. การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการและการพัฒนาผูบร�หาร

หลักเกณฑในการประเมินผลงานของคณะกรรมการบร�ษัท (ทั้งคณะและรายบุคคล)

และคณะกรรมการชุดยอยของบร�ษัทฯ

ผลการประเมินโดยรวมของคณะกรรมการบร�ษัท

และคณะกรรมการชุดยอยแตละคณะของบร�ษัทฯ ประจำป 2564

1. กรรมการอิสระ

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

 คณะกรรมการบร�ษัทไดกำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระใหเปนไปตามประกาศคณะกรรมการ

กำกับตลาดทุนที่เกี่ยวของ ดังนี้

คะแนนที่ได�รับ ผลการประเมิน

ต่ำกวารอยละ 50 คะแนน

รอยละ 50 - 65

รอยละ 66 - 75

รอยละ 76 - 85

รอยละ 86 - 100

ดีมาก

ดีเย่ียม

ควรปรับปรุง

พอสมควร

ดี

คณะกรรมการ คะแนนเฉลี่ยที่ได�รับ ผลการประเมิน

คณะกรรมการบร�ษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบร�หารความเส่ียง

คณะกรรมการสรรหา

และพ�ตารณาคาตอบแทน

94.00

96.00

95.00

96.00

ดีเย่ียม

ดีเย่ียม

ดีเย่ียม

ดีเย่ียม
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 1. ถือหุนไมเกินรอยละ 0.5 ของจำนวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบร�ษัทฯ บร�ษัทใหญ บร�ษัทยอย

  บร�ษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หร�อผูมีอำนาจควบคุมของบร�ษัทฯ โดยใหนับรวมการถือหุนของผูที่

  เกี่ยวของของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ดวย

 2. ไมเปนหร�อเคยเปนกรรมการท่ีมีสวนรวมบร�หารงาน พนักงาน ลูกจาง ท่ีปร�กษาท่ีไดรับเง�นเดือนประจำ

  หร�อผูมีอำนาจควบคุมของบร�ษัทฯ บร�ษัทใหญ บร�ษัทยอย บร�ษัทรวม บร�ษัทยอยลำดับเดียวกัน

  ผูถือหุนรายใหญ หร�อของผูมีอำนาจควบคุมของบร�ษัทฯ เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาว

  มาแลวไมนอยกวา 2 ป กอนไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ 

 3. ไมมีความสัมพันธทางสายโลหิตหร�อโดยการจดทะเบียนในลักษณะท่ีเปนบิดามารดา คูสมรส พ�น่อง

  และบุตร รวมท้ังคูสมรสของบุตร ของกรรมการรายอ่ืน ผูบร�หาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอำนาจควบคุม

  หร�อบุคคลที่จะไดรับการเสนอใหเปนกรรมการ ผูบร�หาร หร�อผูมีอำนาจควบคุมของบร�ษัทฯ หร�อ

  บร�ษัทยอย

 4. ไมมีหร�อเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบร�ษัทฯ บร�ษัทใหญ บร�ษัทยอย บร�ษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ

  หร�อผูมีอำนาจควบคุมของบร�ษัทฯ ในลักษณะท่ีอาจเปนการขัดขวางการใชว�จารณญาณอยางอิสระ

  ของกรรมการอิสระรายนั้น รวมทั้งไมเปนหร�อเคยเปนผูถือหุนที่มีนัย หร�อผูมีอำนาจควบคุมของผู

  ที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบร�ษัทฯ บร�ษัทใหญ บร�ษัทยอย บร�ษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หร�อ

  ผูมีอำนาจควบคุมของบร�ษัทฯ เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป

  กอนไดรับการแตงต้ังเปนกรรมการ ความสัมพันธทางธุรกิจตามวรรคหน่ึง  รวมถึงการทำรายการ

  ทางการคาที่กระทำเปนปกติเพ�่อประกอบกิจการ  การเชาหร�อใหเชาอสังหาร�มทรัพย รายการ

  เก่ียวกับสินทรัพยหร�อบร�การ หร�อการใหหร�อรับความชวยเหลือทางการเง�น ดวยการรับหร�อใหกูยืม

  ค้ำประกัน การใหสินทรัพยเปนหลักประกันหน้ีสิน รวมถึงพฤติการณอ่ืนทำนองเดียวกัน ซ่ึงเปนผล

  ใหบร�ษัทฯ หร�อคูสัญญามีภาระหน้ีท่ีตองชำระตออีกฝายหน่ึง ต้ังแตรอยละ 3 ของสินทรัพยท่ีมีตัวตน

  สุทธิของบร�ษัทฯ หร�อต้ังแต 20 ลานบาทข�น้ไป แลวแตจำนวนใดจะต่ำกวา ท้ังน้ี การคำนวณภาระหน้ี

  ดังกลาวใหเปนไปตามว�ธีการคำนวณมูลคาของรายการท่ีเก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการ

  กำกับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม แตในการพ�จารณา

  ภาระหนี้ดังกลาว ใหนับรวมภาระหนี้ที่เกิดข�้นในระหวางหนึ่งปกอนวันที่มีความสัมพันธทางธุรกิจ

  กับบุคคลเดียวกัน

 5. ไมเปนหร�อเคยเปนผูสอบบัญชีของบร�ษัทฯ บร�ษัทใหญ บร�ษัทยอย บร�ษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ

  หร�อผูมีอำนาจควบคุมของบร�ษัทฯ และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอำนาจควบคุม หร�อหุนสวนของ

  สำนักงานสอบบัญชี ซ่ึงมีผูสอบบัญชีของบร�ษัทฯ บร�ษัทใหญ บร�ษัทยอย บร�ษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ

  หร�อผูมีอำนาจควบคุมของบร�ษัทฯ สังกัดอยู เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลว

  ไมนอยกวา 2 ปกอนไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ

 6. ไมเปนหร�อเคยเปนผูใหบร�การทางว�ชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบร�การเปนที่ปร�กษากฎหมายหร�อ

  ท่ีปร�กษาทางการเง�น ซ่ึงไดรับคาบร�การเกินกวาสองลานบาทตอปจากบร�ษัทฯ บร�ษัทใหญ บร�ษัทยอย

  บร�ษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หร�อผูมีอำนาจควบคุมของบร�ษัทฯ และไมเปนผูถือหุนท่ีมีนัย ผูมีอำนาจ

  ควบคุม หร�อหุนสวนของผูใหบร�การทางว�ชาชีพน้ันดวยเวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาว

  มาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ

 7. ไมเปนกรรมการท่ีไดรับการแตงต้ังข�น้เพ�อ่เปนตัวแทนของกรรมการของบร�ษัทฯ ผูถือหุนรายใหญ

  หร�อผูถือหุนซึ่งเปนผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญของบร�ษัทฯ

 8. ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบร�ษัทฯ หร�อ

  บร�ษัทยอย หร�อไมเปนหุนสวนที่มีนัยในหางหุนสวน หร�อเปนกรรมการที่มีสวนรวมบร�หารงาน

  ลูกจาง พนักงาน ที่ปร�กษาที่รับเง�นเดือนประจำ หร�อถือหุนเกินรอยละ 1 ของจำนวนหุนที่มีสิทธิ

  ออกเสียงทั้งหมดของบร�ษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มี

  นัยกับกิจการของบร�ษัทฯ หร�อบร�ษัทยอย

 9. ไมมีลักษณะอ่ืนใดท่ีทำใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระ เก่ียวกับการดำเนินงานของบร�ษัทฯ

 10. มีวาระการดำรงตำแหนงไมเกิน 9 ป

 โดยในรอบปท่ีผานมาไมมีกรรมการอิสระมีความสัมพันธทางธุรกิจหร�อใหบร�การทางว�ชาชีพเกินกวา

หลักเกณฑท่ีบร�ษัทฯ กำหนด

ความเปนอิสระของประธานกรรมการ
 บร�ษัทฯ กำหนดใหประธานกรรมการตองเปนกรรมการอิสระ ในกรณีที่ประธานกรรมการไมใช

กรรมการอิสระ ใหคณะกรรมการบร�ษัทประกอบดวยกรรมการอิสระไมนอยกวาก่ึงหน่ึง หร�อหากคณะกรรมการ

บร�ษัทประกอบดวยกรรมการอิสระนอยกวากึ่งหนึ่ง ใหแตงตั้งกรรมการอิสระคนหนึ่งรวมพ�จารณากำหนด

วาระการประชุมคณะกรรมการ ดังนั้นเปนไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งนโยบายเกี่ยวกับ

การกับกำดูแลกิจการท่ีดีของบร�ษัท บร�ษัทจึงไดมีมติแตงต้ัง นายว�จารย  สิมาฉายา  ซ่ึงเปนกรรมการอิสระ

เพ�่อรวมพ�จารณากำหนดวาระการประชุมรวมกับ นายเมธา จันทรแจมจรัส ประธานกรรมการ
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6. ประธานเจาหนาที่บร�หาร

 เมื ่อตำแหนงประธานเจาหนาที ่บร�หารวางลง หร�อผูดำรงตำแหนงไมสามารถปฏิบัติหนาที ่ ได

คณะกรรมการสรรหาและพ�จารณาคาตอบแทน จะมอบหมายใหผูดำรงตำแหนงใกลเคียงหร�อตำแหนงรอง

ลงมาเปนผูรักษาการช่ัวคราว จนกวาจะมีการสรรหาและคัดเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑท่ีบร�ษัทฯ

กำหนด โดยคณะกรรมการสรรรหาและพ�จารณาคาตอบแทนจะเปนผูกำหนดคุณสมบัติ และหลักเกณฑ

ในการสรรหาประธานเจาหนาท่ีบร�หารของบร�ษัทฯ บร�ษัทฯ กำหนดใหมีการวางแผนความกาวหนาในอาชีพ

(Career Development) ของพนักงานในทุกระดับ กลาวคือ พนักงานในตำแหนงงานหลัก (Key Position)

และ/หร�อตำแหนงงานสำคัญ (Critical Position) โดยผาน 6 ข้ันตอนตามหลักเกณฑท่ีกำหนดไวในตามแผน

ความกาวหนาในอาชีพและแผนสืบทอดตำแหนง (Career Development & Succession Plan) คือ

 1.1 พ�จารณาเลือกตำแหนงและจัดลำดับเพ�อ่วางแผนจัดทำแผนการสืบทอดตำแหนง (Succession Plan)

 1.2 กำหนดคุณลักษณะ ความรู ความสามารถ และทักษะที่จำเปนในการดำรงตำแหนงงานหลัก

  (Key Position) และ/หร�อตำแหนงงานสำคัญ (Critical Position)

 1.3 คัดเลือกผูท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมใหเปนผูท่ีสมควรเปนผูสืบทอดตำแหนง (Candidate Successor) 

 1.4 ประเมินผูที่สมควรเปนผูสืบทอดตำแหนง (Candidate Successor)

 1.5 สรุปรายชื่อผูสืบทอดตำแหนง (Succession Approved List)

 1.6 ออกแบบและ/หร�อจัดทำแผนพัฒนาเพ�อ่เตร�ยมกาวเขาสูตำแหนงสำคัญในอนาคต (Succession

    Development Plan (IDP) Grooming and Successor Development)

การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจาหนาที่บร�หาร

 ในป 2564 บร�ษัทฯ กำหนดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจาหนาท่ีบร�หารอยางนอย

ปละ 1 คร้ัง โดยใหทางคณะกรรมการบร�ษัททำการประเมินเพ�อ่ใหผูบร�หารสูงสุดของบร�ษัทฯ ไดรับทราบและ

นำผลการประเมินมาปรับปรุงแก ไขตอไป รวมถึงเพ�่อเปนขอมูลใหคณะกรรมการสรรหาและพ�จารณา

คาตอบแทนในการพ�จารณาคาตอบแทนอีกดวย ซึ่งการทำการประเมินดังกลาวเปนความลับ

 ท้ังน้ี ผลการประเมินโดยรวมของประธานเจาหนาท่ีบร�หาร ไดคะแนนเฉล่ียรอยละ 97.00 ผลการประเมิน

อยูในเกณฑดีเยี่ยม

หัวขอในการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจาหนาที่บร�หาร

 1. ความเปนผูนำ

 2. การกำหนดกลยุทธ

 3. การปฏิบัติตามกลยุทธ

 4. การวางแผนและผลการปฏิบัติทางการเง�น

 5. ความสัมพันธกับกรรมการ

 6. ความสัมพันธกับภายนอก

 7. การบร�หารงานและความสัมพันธกับบุคลากร

 8. การสืบทอดตำแหนง

 9. ความรูดานผลิตภัณฑและบร�การ

 10. คุณลักษณะสวนตัว

2. การสรรหากรรมการและผูบร�หารระดับสูงสุด

การสรรหากรรมการ

 ในป 2564 บร�ษัทฯ ไดมีการสรรหาและแตงต้ังกรรมการทานใหมแทนทานเดิมท่ีลาออก จำนวน 1 ทาน

ไดแก นายสมสกุล แสงสุวรรณ ดำรงตำแหนงกรรมการแทนนายสุร�นทร สหชาติโภคานันท

 และมีการพ�จารณากรรมการทานเดิมที่ครบวาระในหารประชุมสามัญผูถือหุน ประจำป 2564

จำนวน 2 ทานกลับเขาดำรงตำแหนง ไดแก นายนิวัติ ลมุนพันธ ดำรงตำแหนงกรรมการ นายเมธา จันทรแจมจรัส 

ดำรงตำแหนงประธานกรรมการ ท้ังน้ีการสรรหากรรมการไดมีการกลาวไวใน ส�วนท่ี 2 การกำกับดูแลกิจการ

หัวข�อ 6.1 ภาพรวมของนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และ 7.3.3 คณะกรรมการสรรหาและพ�จารณา

ค�าตอบแทน

การสรรหาผูบร�หารระดับสูงสุด

 การสรรหาผูบร�หารระดับสูงของบร�ษัทนั้นตองผานการพ�จารณาของคณะกรรมการสรรหา และ

พ�จารณาคาตอบแทนขอมูลการสรรหาผูบร�หารระดับสูงสูดไดมีการกลาวไวใน สวนท่ี 2 การกำกับดูแลกิจการ

หัวขอ 6.1ภาพรวมของนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และ 7.3.3 คณะกรรมการสรรหาและพ�จารณา

คาตอบแทน



Annual Report 2021 | Form 56 -1 One Report | Britania Public Company Limited 186

1. การเขารวมประชุม

การประชุมคณะกรรมการบร�ษัท

 การเขาประชุมของคณะกรรมการบร�ษัทฯ  สำหรับป  2563 และป 2564 ไดมีการกลาวไวใน ส�วนที่ 2

การกำกับดูแลกิจการ หัวข�อ 7.2 ข�อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ 7.2.1 คณะกรรมการบร�ษัท

การประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอยของบร�ษัท

 การเขาประชุมของคณะกรรมการบร�ษัทฯ  สำหรับป  2563 และป 2564 ไดมีการกลาวไวใน ส�วนที่ 2

การกำกับดูแลกิจการ หัวข�อ 7.3 คณะกรรมการชุดย�อย

2. การจายคาตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

 บร�ษัทฯ ไดพ�จารณากำหนดคาตอบแทนโดยผานการกล่ันกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนด

คาตอบแทน ไดยึดถือแนวปฏิบัติ คือ พ�จารณาคาตอบแทนจากขนาดของธุรกิจ ความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการ และไดเปร�ยบเทียบกับบร�ษัทจดทะเบียนอ่ืนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยท่ีมีมูลคาตลาด

(Market Capitalization) ในขนาดท่ีใกลเคียงกับบร�ษัทฯ เพ�อ่มาเปนขอมูลประกอบ โดยกำหนดคาตอบแทน

แบบที่เปนตัวเง�น เชน คาเบี้ยประชุม คารายเดือนและคาตอบแทนพ�เศษ เปนตน สวนคาตอบแทนอื่นๆ เชน

ESOP ท้ังน้ีคาตอบแทนกรรมการน้ันไดรับการอนุมัติจากท่ีประชท้ังน้ีคาตอบแทนกรรมการน้ันไดรับการอนุมัติ

จากที่ประชุมผูถือหุนแลว

 1)  คาตอบแทนที่เปนตัวเง�น

 ที่ประชุมว�สามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ 2564 และที่ประชุมสามัญผูถือหุน

 ประจำป 2564 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 ไดมีมติอนุมัติคาตอบแทนกรรมการสำหรับป 2564

 โดยมีรายละเอียดดังนี้

8.1.2 การเขารวมประชุมและการจายคาตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล
คณะกรรมการ

เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง/คน)

(เฉพาะกรรมการที่เข�าประชุม)

คณะกรรมการบร�ษัท

 • ประธานกรรมการ

 • กรรมการ

20,000
15,000

คณะกรรมการชุดย�อย

1. คณะกรรมการตรวจสอบ

 • ประธานกรรมการตรวจสอบ

 • กรรมการตรวจสอบ
15,000
10,000

2. คณะกรรมการบร�หารความเสี่ยง

 • ประธานกรรมการบร�การความเสี่ยง

 • กรรมการบร�หารความเสี่ยง
15,000
10,000

3. คณะกรรมการสรรหาและพ�จารณาคาตอบแทน

 • ประธานกรรมการสรรหาและพ�จารณาคาตอบแทน

 • กรรมการสรรหาและพ�จารณาคาตอบแทน
15,000
10,000

หมายเหตุ: กรรมการที่เปนผูบร�หารหร�อพนักงานของบร�ษัทฯ จะไมไดรับคาตอบแทน

- คาตอบแทนพ�เศษ (Bonus) กรรมการบร�ษัทฯ

 ประชุมสามัญผูถือหุน ประจำป 2565 จะมีขออนุมัติกำหนดกรอบวงเง�นสำหรับจายคาตอบแทนพ�เศษ

ประจำป (เง�นโบนัส) ใหแกกรรมการบร�ษัทในอัตราระหวางรอยละ 0.2 - 0.6 ของจำนวนเง�นปนผลที่บร�ษัท

ประกาศจายในแตละป และใหนำกรอบวงเง�นดังกลาวมาใชสำหรับการจายคาตอบแทนพ�เศษใหแกกรรมการ

บร�ษัทประจำปในแตละปนับต้ังแตป 2565 เปนตนไป
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 ทั้งนี้สรุปคาตอบแทนกรรมการบร�ษัทฯ ที่เปนตัวเง�น สำหรับ ป 2563 และ 2564 ไดมีการกลาวไวใน

ส�วนท่ี 2 การกำกับดูแลกิจการ หัวข�อ 7.4.5 นโยบายและว�ธีการกำหนดค�าตอบแทนและโครงสร�างค�าตอบแทน

ของกรรมการและผู�บร�หาร

 2)  คาตอบแทนอื่น

  นอกจากนี้ ที่ประชุมว�สามัญผูถือหุนครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 มีมติใหบร�ษัทฯ

 จัดสรรหุนสามัญเพ�่มทุนที่จะเสนอขายตอประชาชนทั่วไปในครั้งนี้ ใหแกกรรมการ ผูบร�หาร และ/หร�อ

 พนักงานของบร�ษัทฯ และบร�ษัทยอยของบร�ษัทฯ (“โครงการ ESOP”) รวมจำนวนไมเกิน 8,980,000 หุน

 ในราคาเดียวกับราคาที่เสนอขายหุนสามัญเพ�่มทุนใหแกประชาชนทั่วไป และมีผูบร�หาร 2 ทานไดรับ

 จัดสรรหุนสามัญเกินกวารอยละหาของจำนวนหุน ESOP ทั้งหมด และจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่

 ไดรับการจัดสรรโครงการ ESOP Warrant ไดมีการกลาวไวใน ส�วนท่ี 2 การกำกับดูแลกิจการ หัวข�อ

 7.4.5 นโยบายและว�ธีการกำหนดค�าตอบแทนและโครงสร�างค�าตอบแทนของกรรมการและผู�บร�หาร

  และที่ประชุมว�สามัญผูถือหุนครั้งที่ 2/2564 ยังมีมติใหบร�ษัทฯ จัดสรรหุนสามัญจัดสรรหุนสามัญ

 เพ�่มทุนจำนวนไมเกิน 4,490,000 หุน (สี่ลานสี่แสนเกาหมื่นหุน) มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท

 (หาสิบสตางค) เพ�่อรองรับการใชสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (ESOP Warrant) ที่ออกและเสนอขาย

 ใหแก กรรมการ ผูบร�หาร และ/หร�อพนักงานของบร�ษัทฯ และบร�ษัทยอยของบร�ษัทฯ (“โครงการ ESOP

 Warrant”) ราคาเสนอขายหนวยละ 0 บาท ราคาการใชสิทธิต่ำกวาราคาเสนอขายหุนสามัญตอประชาชน

 เปนครั้งแรก (IPO Price) รอยละ 20.00 เวนแตกรณีมีการปรับราคาการใชสิทธิตามเง�่อนไขการปรับ

 สิทธิตามที่จะกำหนดในขอกำหนดสิทธิและเง�่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ อีกทั้งมีผูบร�หาร 2 ทานได

 รับจัดสรรหุนสามัญเกินกวารอยละหาของจำนวนหุน ESOP ทั้งหมด และจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ

 ที่ ไดรับการจัดสรรโครงการ ESOP Warrant ไดมีการกลาวไวใน ส�วนที่ 2 การกำกับดูแลกิจการ

 หัวข�อ 7.4.5 นโยบายและว�ธีการกำหนดค�าตอบแทนและโครงสร�างค�าตอบแทนของกรรมการและ

 ผู�บร�หาร

8.1.3   การกำกับดูแลการดำเนินงานของบร�ษัทยอยและบร�ษัทรวม
 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบร�ษัท ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 บร�ษัทฯ กำหนด

นโยบายการกำกับดูแลและการบร�หารจัดการบร�ษัทยอยและบร�ษัทรวม โดยมีวัตถุประสงคเพ�อ่กำหนดมาตรการ

และกลไกท้ังทางตรงและทางออมเพ�อ่ใหบร�ษัทฯ สามารถกำกับดูแลและบร�หารจัดการกิจการของบร�ษัทยอย

และบร�ษัทรวม รวมถึงการติดตามดูแลใหบร�ษัทยอยและบร�ษัทรวมมีการปฏิบัติตามมาตรการและกลไกตางๆ

ที่กำหนดไวไดเสมือนเปนหนวยงานของบร�ษัทฯ เอง และเปนไปตามนโยบายของบร�ษัทฯ  รวมถึงกฎหมาย

บร�ษัทมหาชน กฎหมายหลักทรัพย ตลอดจนประกาศ ขอบังคับและหลักเกณฑตางๆ ที่เกี ่ยวของของ

คณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยฯ ท้ังน้ี เพ�อ่รักษาผลประโยชนในเง�น

ลงทุนของบร�ษัทฯ ในบร�ษัทยอยและบร�ษัทรวมดังกลาว

 โดยบร�ษัทจะสงบุคคลท่ีเปนตัวแทนของบร�ษัท เขาไปเปนกรรมการในแตละบร�ษัทยอย และ/หร�อ บร�ษัท

รวม ตามสัดสวนการถือหุนในแตละบร�ษัท เทาท่ีสามารถดำเนินการได เพ�อ่ทำหนาท่ีกำกับดูแลใหบร�ษัทยอย

และ/หร�อ บร�ษัทรวมดำเนินการใหสอดคลองกับกฎหมาย นโยบายการกำกับดูแลกิจการท่ีดี รวมท้ังนโยบาย

อื่นๆ ของบร�ษัทโดยคำนึงถึงความเหมาะสมของแตละบร�ษัท

 ในกรณีท่ีมีการเขาทำรายการ หร�อการดำเนินการใดๆ ของบร�ษัทยอยท่ีเขาขายหร�อเปนการไดมาหร�อ

จำหนายไปซึ่งทรัพยสินตามประกาศรายการไดมาหร�อจำหนายไปซึ่งสินทรัพย หร�อรายการที่เกี่ยวโยงกัน

ตามประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกันท่ีเก่ียวของเปนเร�อ่งท่ีจะตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการของบร�ษัทฯ

หร�อที่ประชุมผูถือหุนของบร�ษัทฯ (แลวแตกรณี) ใหกรรมการบร�ษัท มีหนาที่ในการจัดใหมีการประชุม

คณะกรรมการของบร�ษัทฯ และ/หร�อการประชุมผูถือหุนของบร�ษัทฯ เพ�อ่พ�จารณาอนุมัติเร�อ่งดังกลาวกอน

ที่บร�ษัทยอย และ/หร�อ บร�ษัทรวมจะจัดประชุมคณะกรรมการ และ/หร�อ ผูถือหุนของตนเองเพ�่อพ�จารณา

อนุมัติ และ/หร�อกอนการทำรายการหร�อดำเนินการในเร�อ่งน้ัน ในการน้ี ใหบร�ษัทฯ เปดเผยขอมูลและปฏิบัติ

ตามหลักเกณฑ เง�อ่นไข ข้ันตอนและว�ธีการท่ีเก่ียวของกับเร�อ่งท่ีจะขออนุมัติน้ันตามท่ีกำหนดไวในกฎหมาย

บร�ษัทมหาชน กฎหมายหลักทรัพย ตลอดจนประกาศ ขอบังคับและหลักเกณฑตางๆ ของคณะกรรมการ

กำกับตลาดทุน สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยฯ ดวยโดยอนุโลมดวย (เทาที่ ไมขัดหร�อแยง)

อยางครบถวนและถูกตอง

 1. การทำรายการหร�อการดำเนินการใดๆ ของบร�ษัทยอย และ/หร�อ บร�ษัทรวมในกรณีดังตอไปนี้จะ

  ตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการของบร�ษัท หร�อที่ประชุมผูถือหุนของบร�ษัทฯ (แลวแตกรณี)

 (1) เร�่องที่จะตองไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการของบร�ษัทฯ

  (ก) การแตงต้ังหร�อเสนอช่ือบุคคลเปนกรรมการ หร�อผูบร�หารในบร�ษัทยอย และ/หร�อ บร�ษัทรวม

    อยางนอยตามสัดสวนการถือหุนของบร�ษัทฯ ในบร�ษัทยอย และ/หร�อ บร�ษัทรวม โดยใหกรรมการ

    และผูบร�หารท่ีบร�ษัทฯ เสนอช่ือ หร�อแตงต้ังมีดุลยพ�นิจในการพ�จารณาออกเสียงในการประชุม

    คณะกรรมการของบร�ษัทยอย และ/หร�อ บร�ษัทรวมในเร�อ่งท่ีเก่ียวกับการบร�หารจัดการท่ัวไป

    และดำเนินธุรกิจตามปกติของบร�ษัทยอย และ/หร�อ บร�ษัทรวมไดตามแตที่กรรมการ และผู

    บร�หารของบร�ษัทยอย และ/หร�อ บร�ษัทรวมจะเห็นสมควรเพ�่อประโยชนสูงสุดของบร�ษัทฯ 

    บร�ษัทยอย และ/หร�อ บร�ษัทรวม เวนแตเร�่องที่กรรมการและผูบร�หารรายนั้นมีสวนไดเสียเปน
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  (ก) กรณีที่บร�ษัทยอยตกลงเขาทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบร�ษัทยอย หร�อรายการที่

    เก่ียวกับการไดมาหร�อจำหนายไปซ่ึงทรัพยสินของบร�ษัทยอย ท้ังน้ี ตองเปนกรณีท่ีเม่ือคำนวณ

    ขนาดของรายการที่บร�ษัทยอยจะเขาทำรายการเปร�ยบเทียบกับขนาดของบร�ษัทฯ  (โดยนำ

    หลักเกณฑการคำนวณรายการตามที่กำหนดไวในประกาศที่เกี่ยวของของคณะกรรมการ

    กำกับตลาดทุนและคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมาบังคับใชโดยอนุโลม)

    แลวอยูในเกณฑตองไดรับการพ�จารณาอนุมติจากที่ประชุมผูถือหุนของบร�ษัทฯ

  (ข)  การเพ�่มทุนโดยการออกหุนเพ�่มทุนของบร�ษัทยอยและการจัดสรรหุน รวมทั้งการลดทุน

    จดทะเบียนซึ่งไมเปนไปตามสัดสวนการถือหุนเดิมของผูถือหุนอันจะเปนผลใหสัดสวนการใช

    สิทธิออกเสียงลงคะแนนของบร�ษัทฯ  ทั้งทางตรงและ/หร�อทางออม ในที่ประชุมผูถือหุนของ

    บร�ษัทยอยไมวาในทอดใดๆ ลดลงเกินกวารอยละสิบ (10) ของจำนวนเสียงท้ังหมดในท่ีประชุม

    ผูถือหุนของบร�ษัทยอยนั้น หร�อเปนผลใหสัดสวนการใชสิทธิออกเสียงลงคะแนนของบร�ษัทฯ

    ทั้งทางตรงและ/หร�อทางออมในที่ประชุมผูถือหุนของบร�ษัทยอยไมวาในทอดใดๆ ลดลงเหลือ

    นอยกวารอยละหาสิบ (50) ของจำนวนเสียงทั้งหมดในที่ประชุมผูถือหุนของบร�ษัทยอยนั้น

  (ค) การดำเนินการอื่นใดอันเปนผลใหสัดสวนการใชสิทธิออกเสียงลงคะแนนของบร�ษัทฯ  ทั้งทาง

    ตรงและ/หร�อทางออมในที่ประชุมผูถือหุนของบร�ษัทยอยไมวาในทอดใดๆ ลดลงเกินกวารอย

    ละสิบ (10) ของจำนวนเสียงทั้งหมดในที่ประชุมผูถือหุนของบร�ษัทยอย หร�อเปนผลใหสัดสวน

    การใชสิทธิออกเสียงลงคะแนนของบร�ษัทฯ  ทั้งทางตรงและ/หร�อทางออมในที่ประชุมผูถือหุน

    ของบร�ษัทยอยไมวาในทอดใดๆ ลดลงเหลือนอยกวารอยละหาสิบ (50) ของจำนวนเสียงท้ังหมด

    ในท่ีประชุมผูถือหุนของบร�ษัทยอยในการเขาทำรายการอ่ืนใด ท่ีมิใชธุรกิจปกติของบร�ษัทยอย

  (ง)  การเลิกกิจการของบร�ษัทยอย ทั้งนี้ ตองเปนกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดของกิจการบร�ษัทยอย

    ที่จะเลิกนั้นเปร�ยบเทียบกับขนาดของบร�ษัทฯ  (โดยนำหลักเกณฑการคำนวณรายการตามที่

    กำหนดไวในประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการการตลาด

    หลักทรัพยแหงประเทศไทย เร�อ่ง การไดมาหร�อจำหนายไปซ่ึงทรัพยสิน มาบังคับใชโดยอนุโลม)

    แลวอยูในเกณฑตองไดรับการพ�จารณาอนุมติจากท่ีประชุมผูถือหุนของบร�ษัทฯ

  (จ)  รายการอ่ืนใดท่ีไมใชรายการธุรกิจปกติของบร�ษัทยอยและรายการท่ีจะมีผลกระทบตอบร�ษัท

    ยอยอยางมีนัยสำคัญ ท้ังน้ี ตองเปนกรณีท่ีเม่ือคำนวณขนาดรายการน้ันเปร�ยบเทียบกับขนาด

    ของบร�ษัทฯ  (โดยนำหลักเกณฑการคำนวณรายการตามท่ีกำหนดไวในประกาศของคณะกรรมการ

    กำกับตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เร�่อง การไดมา

    หร�อจำหนายไปซ่ึงทรัพยสิน มาบังคับใชโดยอนุโลม) แลวอยูในเกณฑตองไดรับการพ�จารณา

    พ�เศษในเร�่องดังกลาว

  (ข ) การพ�จารณาอนุมัติจายเง�นปนผลประจำป และเง�นปนผลระหวางกาล (หากมี) ของบร�ษัทยอย

  (ค) การแกไขขอบังคับของบร�ษัทยอย เวนแตการแกไขขอบังคับในเร�อ่งท่ีมีนัยสำคัญตามขอ (2)(ฉ)   
  (ง)  การพ�จารณาอนุมัติงบประมาณประจำปของบร�ษัทยอย

    รายการตั้งแตขอ (จ) ถึงขอ (ฐ) นี้เปนรายการที่ถือวามีสาระสำคัญ และหากเขาทำรายการจะ

    มีผลกระทบอยางมีนัยสำคัญตอฐานะทางการเง�นและผลการดำเนินงานของบร�ษัทยอย ดังน้ัน

    จะตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการของบร�ษัทฯ กอน ท้ังน้ี ตองเปนกรณีท่ีเม่ือคำนวณขนาด

    รายการท่ีบร�ษัทยอยจะเขาทำรายการเปร�ยบเทียบกับขนาดของบร�ษัทฯ  (โดยนำหลักเกณฑการ

    คำนวณรายการตามท่ีกำหนดไวในประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และคณะกรรมการ

    ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เร�่อง การไดมาหร�อจำหนายไปซึ่งทรัพยสิน และ/หร�อ เร�่อง

    การทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน (แลวแตกรณี) มาบังคับใชโดยอนุโลม) แลวอยูในเกณฑตองได

    รับการพ�จารณาอนุมติจากคณะกรรมการบร�ษัทฯ  ซึ่งรายการดังตอไปนี้คือ

  (จ)  กรณีที่บร�ษัทยอยตกลงเขาทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบร�ษัทยอย หร�อรายการที่

    เกี่ยวกับการไดมาหร�อจำหนายไปซึ่งทรัพยสินของบร�ษัทยอย 

  (ฉ) การโอนหร�อสละสิทธิประโยชน รวมตลอดถึงการสละสิทธิเร�ยกรองท่ีมีตอผูท่ีกอความเสียหาย

    แกบร�ษัทยอย

  (ช)  การขายหร�อโอนกิจการของบร�ษัทยอยทั้งหมดหร�อบางสวนที่สำคัญใหแกบุคคลอื่น

  (ซ) การซื้อหร�อการรับโอนกิจการของบร�ษัทอื่นมาเปนของบร�ษัทยอย

  (ฌ) การเขาทำ แกไข หร�อเลิกสัญญาเก่ียวกับการใหเชากิจการของบร�ษัทยอยท้ังหมดหร�อบางสวน

    ที่สำคัญ การมอบหมายใหบุคคลอื่นเขาจัดการธุรกิจของบร�ษัทยอย หร�อการรวมกิจการของ

    บร�ษัทยอยกับบุคคลอื่น

  (ญ) การเชา หร�อใหเชาซื้อกิจการหร�อทรัพยสินของบร�ษัทยอยทั้งหมดหร�อสวนที่มีสาระสำคัญ

  (ฎ) การกูยืมเง�น การใหกูยืมเง�น การใหสินเชื่อ การค้ำประกัน การทำนิติกรรมผูกพันบร�ษัทยอย

    ใหตองรับภาระทางการเง�นเพ�่มข�้น หร�อการใหความชวยเหลือดานการเง�นในลักษณะอื่นใดแก

    บุคคลอื่น และมิใชธุรกิจปกติของบร�ษัทยอย

  (ฏ) การเลิกกิจการของบร�ษัทยอย 

  (ฐ)  รายการอื่นใดที่ ไมใชรายการธุรกิจปกติของบร�ษัทยอยและเปนรายการที่จะมีผลกระทบตอ

    บร�ษัทยอยอยางมีนัยสำคัญ

 (2)  เร�่องที่จะตองไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนของบร�ษัทฯ
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 บร�ษัทฯ มีนโยบายและว�ธีการตรวจสอบและควบคุมดูแลกรรมการและผูบร�หารในการนำขอมูลภายใน

ของบร�ษัทฯ ซ่ึงยังไมเปดเผยตอสาธารณะชนไปใชเพ�อ่แสวงหาประโยชนสวนตนดังน้ี

 1) บร�ษัทฯ จะใหความรูแกกรรมการและผูบร�หารของบร�ษัทฯ และบร�ษัทยอย เกี่ยวกับหนาที่ในการ

  รายงานการถือครองหลักทรัพยของบร�ษัทฯ โดยตนเอง คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ

  ตอสำนักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แหงพระราชบัญญัติ

  หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพ�่มเติม) รวมทั้งการรายงาน

  การไดมาหร�อจำหนายหลักทรัพยของบร�ษัทฯ โดยตน คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะตอ

  สำนักงานก.ล.ต. ตามมาตรา 246 และบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 298 แหงพระราชบัญญัติ

  หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (รวมท้ังท่ีมีการแกไขเพ�ม่เติม)

 2) กำหนดใหกรรมการและผูบร�หารของบร�ษัทฯ รวมถึงคูสมรสและบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ จัดทำ

  และเปดเผยรายงานการถือครองหลักทรัพยและรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพย

  ของ บร�ษัทฯ ตอสำนักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 275 แหง

  พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพ�่มเติม) และ

  จัดสงรายงานดังกลาวมายังเลขานุการบร�ษัท กอนนำสงสำนักงาน ก.ล.ต. ทุกครั้ง ทั้งนี้ ใหจัดทำ

  และนำสงรายงานการถือครองหลักทรัพยภายใน 30 วัน นับแตวันที่ ไดรับการแตงตั้งใหดำรง

  ตำแหนงเปนกรรมการ ผูบร�หาร และจัดทำและนำสงรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครอง

  หลักทรัพยภายใน 3 วันทำการนับแตวันท่ีมีการซ้ือ ขาย โอน หร�อรับโอนหลักทรัพยน้ัน

 3) กำหนดใหกรรมการ ผูบร�หาร และพนักงานของบร�ษัทฯ และบร�ษัทยอยท่ีไดรับทราบขอมูลภายใน

  ท่ีเปนสาระสำคัญซ่ึงมีผลตอการเปล่ียนแปลงราคาหลักทรัพยของบร�ษัทฯ  ตองใชความระมัดระวัง

  ในการซื้อขายหลักทรัพยของบร�ษัทฯ ในชวง 1 เดือน กอนที่งบการเง�นหร�อขอมูลภายในนั้นจะ

  เปดเผยตอสาธารณชนและในชวงระยะเวลา 24 ช่ัวโมงภายหลังจากท่ีขอมูลภายในของบร�ษัทฯ ได

  เปดเผยตอสาธารณชนแลว ผูท่ีเก่ียวของกับขอมูลภายในตองไมเปดเผยขอมูลน้ันใหผูอ่ืนทราบจน

  กวาจะไดมีการแจงขอมูลน้ันใหแกตลาดหลักทรัพยฯ มาตรการลงโทษหากมีการกระทำการฝาฝน

  ระเบียบปฏิบัติดังกลาวขางตน บร�ษัทฯ และบร�ษัทยอยถือเปนความผิดทางว�นัยตามขอบังคับการ

  ทำงานของบร�ษัทฯ และบร�ษัทยอย โดยจะพ�จารณาลงโทษตามควรแกกรณี ไดแกการตักเตือนดวย

  วาจา การตักเตือนเปนหนังสือ การภาคทัณฑ ตลอดจนการเลิกจางพนสภาพการเปนพนักงาน

  ดวยเหตุไลออก ปลดออก หร�อใหออก แลวแตกรณี เปนตน

    อนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนของบร�ษัทฯt

  (ฉ) การแกไขขอบังคับของบร�ษัทยอยในเร�อ่งท่ีอาจสงผลกระทบอยางมีนัยสำคัญตอฐานะการเง�น

    และการผลการดำเนินงานของบร�ษัทยอย ซึ่งรวมถึงแตไมจำกัดเพ�ยง การแกไขขอบังคับของ

    บร�ษัทยอยท่ีสงผลกระทบตอสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนของบร�ษัทฯ ในท่ีประชุมคณะกรรมการ

    ของบร�ษัทยอย และ/หร�อท่ีประชุมผูถือหุนของบร�ษัทยอย หร�อการจายเง�นปนผลของบร�ษัทยอย

    เปนตน

 2. กรรมการของบร�ษัท จะตองดำเนินการใหบร�ษัทยอยมีระบบควบคุมภายใน ระบบบร�หารความเส่ียง

  และระบบปองกันการทุจร�ต รวมถึงกำหนดใหมีมาตรการในการติดตามผลการดำเนินงานของ

  บร�ษัทยอยและบร�ษัทรวมท่ีเหมาะสม มีประสิทธิภาพและรัดกุมเพ�ยงพอท่ีทำใหม่ันใจไดวาการดำเนินการ

  ตางๆ ของบร�ษัทยอยและบร�ษัทรวมจะเปนไปตามนโยบายอ่ืนๆ ของบร�ษัทอ่ืน และนโยบายฉบับน้ีรวม

  ถึงกฎหมายและประกาศเร�อ่งการกำกับดูแลกิจการท่ีดีของบร�ษัทจดทะเบียน รวมถึงประกาศ  ขอบังคับ

  และหลักเกณฑตางๆ ที่เกี่ยวของของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาด

  หลักทรัพยฯ ไดอยางแทจร�งและติดตามใหบร�ษัทยอย และ/หร�อ บร�ษัทรวมเปดเผยขอมูลการทำรายการ

  ท่ีเก่ียวโยงกัน และ/หร�อ รายการไดมาหร�อจำหนายไปซ่ึงทรัพยสิน และ/หร�อ รายการท่ีมีนัยสำคัญ

  อ่ืนใดตอบร�ษัทฯ และดำเนินการตางๆ ใหเปนไปตามหลักเกณฑในการกำกับดูแลและการบร�หารจัด

  การบร�ษัทยอยและบร�ษัทรวมตามที่กำหนดไวในนโยบายและขอบังคับของบร�ษัทฯ อยางครบถวน

  และถูกตอง

8.1.4 การติดตามใหมีการปฎิบัติตามนโยบายและแนวปฎิบัติในการกำกับดูแลกิจการ
1. การปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน

 บร�ษัทฯกำหนดนโยบายเก่ียวกับการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนบนหลักการของการกำกับ

ดูแลกิจการที่ดีวาดวยการตัดสินใจใด ๆในการเขาทำธุรกรรมหร�อการทำรายการใด ๆของบร�ษัทฯ จะตอง

เปนไปเพ�่อประโยชนสูงสุดของบร�ษัทฯและผูถือหุนของบร�ษัทฯ และควรหลีกเลี่ยงการกระทำใด ๆที่อาจกอให

เกิดความขัดแยงทางผลประโยชน โดยกำหนดใหผูท่ีมีสวนเก่ียวของหร�อมีสวนไดเสียกับรายการท่ีพ�จารณา

ตองแจงใหบร�ษัททราบถึงความสัมพันธหร�อการมีสวนไดเสียของตนในรายการดังกลาว และตองไมเขารวม

ในการพ�จารณา รวมถึงไมมีอำนาจในการอนุมัติธุรกรรมนั้น ๆ รายละเอียดนโยบาย :  https://investor.

britania.co.th/storage/download/cg/cg-report-and-download/conflict-interest-policy-th.pdf

2.  การใชขอมูลภายในเพ�อ่แสวงหาผลประโยชน
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และความมุงมั่นในการตอตานคอรรัปชัน  จึงกำหนดใหกรรมการ ผูบร�หารและพนักงาน หามกระทำหร�อ

ยอมรับหร�อสนับสนุนการคอรรัปชันทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางออม ซึ่งครอบคลุมทุกธุรกิจ และทุก

หนวยงานที่เกี่ยวของ

 ดังนั้น เพ�่อแสดงถึงความมุงมั่นในการตอตานการทุจร�ตหร�อคอรรัปชั่นของบร�ษัทในทุกรูปแบบ

บร�ษัทฯจะแสดงเจตนารมณเขาเปนแนวรวมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) เพ�่อการตอตานการ

ทุจร�ตของภาคเอกชน คณะกรรมการบร�ษัทเห็นสมควรกำหนด “นโยบายเกี่ยวกับการตอตานการทุจร�ต

หร�อคอรรัปชั่น” เปนลายลักษณอักษรในป 2565

 นโยบายเกี่ยวกับการตอตานทุจร�ตหร�อคอรรัปชั่นของบร�ษัทฯ ไดกำหนดหลักปฏิบัติสำคัญเพ�่อเปน

แนวทางในการนำไปปฏิบัติ และถือเปนสวนหน่ึงของว�นัยในการปฏิบัติงาน กรรมการ ผูบร�หาร และพนักงาน

ที่ไมปฏิบัติตามยอมถูกสอบสวนและพ�จารณา โทษทางว�นัยตามระเบียบของบร�ษัทและกฎหมายที่เกี่ยวของ

ในขณะเดียวกันบร�ษัทจะไมลดตำแหนง ลงโทษหร�อใหผลทางลบตอผูที ่ปฏิเสธการคอรรัปชัน แมวา

การกระทำนั้นจะทำใหบร�ษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ ทั้งนี้ บร�ษัทไดจัดใหมีชองทางในการแจงเบาะแสหร�อ

ขอรองเร�ยน

รายละเอียดนโยบาย : https://investor.britania.co.th/storage/download/cg/cg-report-and-

download/anti-corruption-policy-th.pd

4. การแจงเบาะแส (Whistleblowing)

 บร�ษัทกำหนดนโยบายการคุมครองและใหความเปนธรรมแกพนักงานที่แจงขอมูลหร�อ ใหเบาะแส

เกี่ยวกับการทุจร�ตหร�อไมปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับบร�ษัท และหลักจรรยาบรรณในการ

ดำเนินธุรกิจของบร�ษัทและบร�ษัทยอย (Whistleblower Policy) โดยมีการกำหนดว�ธีการรองเร�ยนและ

ชองทางในการแจงขอมูลเปนการทั่วไป

 การแจ�งเบาะแสหร�อข�อร�องเร�ยน

 บร�ษัทฯ มีมาตรการดูแลผูมีสวนไดเสียทุกฝายใหสามารถรองเร�ยนกับบร�ษัทฯ ผานชองทางตางๆ

เพ�่อเพ�่มประสิทธิภาพในการดูแลผูมีสวนไดเสียทุกฝาย

 ลูกคา คูคา และประชาชนทั่วไปสามารถรองเร�ยนหร�อแสดงความคิดเห็นตอบร�ษัทฯ ตามระเบียบวา

ดวยกระบวนการรับและพ�จารณาขอรองเร�ยน พ.ศ. 2552 โดยผานชองทางตางๆ ดังนี้

 4) กำหนดหามมิใหกรรมการ ผูบร�หาร และพนักงานของบร�ษัทฯ และบร�ษัทยอย ใชขอมูลภายในของ

  บร�ษัทฯ และบร�ษัทยอยท่ีมีหร�ออาจมีผลกระทบตอการเปล่ียนแปลงราคาของหลักทรัพยของบร�ษัทฯ

  ซึ่งยังมิไดเปดเผยตอสาธารณชน ซึ่งตนไดลวงรูมาในตำแหนงหร�อฐานะเชนนั้น มาใชเพ�่อการซื้อ

  หร�อขายหร�อเสนอซื้อหร�อเสนอขาย หร�อชักชวนใหบุคคลอื่นซื้อหร�อขาย หร�อเสนอซื้อ หร�อเสนอ

  ขายซึ่งหุนหร�อหลักทรัพยอื่น (ถามี) ของบร�ษัทฯ  ไมวาทั้งทางตรงหร�อทางออม ในประการที่นาจะ

  เกิดความเสียหายแกบร�ษัทฯ ไมวาท้ังทางตรงหร�อทางออม และไมวาการกระทำดังกลาวจะทำเพ�อ่

  ประโยชนตอตนเองหร�อผูอ่ืน หร�อนำขอเท็จจร�งเชนน้ันออกเปดเผยเพ�อ่ใหผูอ่ืนกระทำดังกลาว โดย

  ตนไดรับผลประโยชนตอบแทนหร�อไมก็ตาม

 5) กำหนดหามมิใหกรรมการ ผูบร�หาร และพนักงานของบร�ษัทฯ และบร�ษัทยอย หร�ออดีตกรรมการ

  ผูบร�หาร และพนักงานท่ีลาออกแลว เปดเผยขอมูลภายใน หร�อความลับของบร�ษัทฯ และบร�ษัทยอย

  ตลอดจนขอมูลความลับของคูคาของบร�ษัทฯ และบร�ษัทยอยท่ีตนไดรับทราบจากการปฏิบัติหนาท่ี

  ใหบุคคลภายนอกรับทราบ แมวาการเปดเผยขอมูลดังกลาวจะไมทำใหเกิดผลเสียหายแกบร�ษัทฯ

  และบร�ษัทยอยและคูคาของบร�ษัทฯ และบร�ษัทยอย

 6) กำหนดใหกรรมการ ผูบร�หาร และพนักงานของบร�ษัทฯ และบร�ษัทยอย หร�ออดีตกรรมการ ผูบร�หาร

  และพนักงาน มีหนาที่เก็บรักษาความลับและ/หร�อขอมูลภายในของบร�ษัทฯ และบร�ษัทยอย และ

  มีหนาท่ีในการใชขอมูลภายในของบร�ษัทฯ และบร�ษัทยอย เพ�อ่ประโยชนการดำเนินธุรกิจของบร�ษัทฯ

  และบร�ษัทยอย เทานั้น ทั้งนี้ หามมิใหกรรมการ ผูบร�หาร และพนักงานของบร�ษัทฯ และบร�ษัทยอย

  นำความลับและ/หร�อขอมูลภายในของบร�ษัทฯ และบร�ษัทยอยไปใชประโยชนใหแกบร�ษัทอ่ืนท่ีตนเอง

  เปนผูถือหุน กรรมการ ผูบร�หาร พนักงานและลูกจาง

รายละเอียดนโยบาย : https://investor.britania.co.th/storage/download/cg/cg-report-and-

download/conflict-interest-policy-th.pdf

3. การตอตานทุจร�ตและคอรรัปชั่น

 บร�ษัทฯใหความสำคัญและมุงมั่นในการดำเนินธุรกิจอยางมีคุณธรรม จร�ยธรรม บร�หารงานดวย

ความโปรงใสตามหลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดี เพ�อ่ใหมีการดำเนินธุรกิจมีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบ

ตอสังคมและผูมีสวนไดเสียทุกฝาย เพ�่อใหองคกรเติบโตไดอยางยั่งยืนในระยะยาวโดย บร�ษัทตระหนักดีวา

การทุจร�ตคอรรัปชัน นอกจากจะสงผลกระทบตอการดำเนินธุรกิจ ชื่อเสียงและภาพลักษณของบร�ษัทแลว 

ยังเปนอุปสรรคตอการเติบโตอยางยั่งยืนของบร�ษัทและการพัฒนาของประเทศชาติเปนอยางมากดังนั้นใน

ฐานะท่ีบร�ษัทเปนสวนหน่ึงของสังคมและมุงหวังใหประเทศไทยปราศจากการคอรรัปชัน เพ�อ่แสดงเจตนารมณ
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 จดหมาย ถึง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

     บร�ษัท บร�ทาเนีย จำกัด (มหาชน)

     ชั้น 21 อาคารภิรัชทาวเวอร แอท ไบเทค เลขที่ 4345 ถนนสุข�มว�ท แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

 จดหมายอิเล็กทรอนิกส� (E-mail) 

     ติดตอ : ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

     E-mail : Whistleblower@britania.co.th

     เว็บไซต www.britania.co.th  > Whistleblower

 ท้ังน้ีบร�ษัทฯ จะนำเร�อ่งท่ีไดรับการรองเร�ยนเขาสูกระบวนการตรวจสอบขอมูลและหาแนวทางแกไขตอไป

 ช�องทางการติดต�อส่ือสาร

 คณะกรรมการบร�ษัทมอบหมายใหฝายจัดการของบร�ษัทฯ มีหนาที่ดูแลใหบร�ษัทฯ มีการติดตอสื่อสารและเปดเผยขอมูลอยางถูกตอง ครบถวน ทันเวลา แกนักลงทุน สื่อมวลชน และผูมีสวนเกี่ยวของกลุมอื่นๆโดย

ใชส่ือหลากหลาย เชน เอกสารเผยแพร หนังสือพ�มพ ว�ทยุ โทรทัศน การจัดประชุมและการแถลงขาวตางๆ รวมท้ังการใชส่ือทางเว็บไซต และอีเมล ท่ีสามารถรับ-สงขอมูลไดอยางถูกตองและรวดเร็ว รวมท้ังมีหนวยงานนักลงทุน

สัมพันธเปนผูรับผิดชอบดูแลเร�่องดังกลาวดวย

 ทั้งนี้ในป 2564 ไมมีการแจงเบาะแสและขอรองเร�ยนที่เกี่ยวของกับการทุจร�ตหร�อละเมิดของนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบร�ษัท

8.2 สรุปผลการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปที่ผานมา
 8.2.1 รายงานผลการปฎิบัติหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
 8.2.2 ผลการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
(สามารถดูรายละเอียดไดจากเอกสารแนบ 6 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ)

8.3 สรุปผลการปฎิบัติหนาที่ของกรรมการชุดยอยอื่นๆ
 8.3.1 จำนวนครั้งการประชุมและการเขาประชุม
(สามารถดูรายละเอียดไดจากรายงานสวนที่ 2  หัวขอ 8.1.2 การเขารวมประชุมและการจายคาตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล)

 8.3.2 ผลการปฎิบัติหนาที่ของคณะกรรมการชุดยอย
(สามารถดูรายละเอียดไดจากเอกสารแนบ 6  รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ) 
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09
การควบคุมภายในและรายการระหวางกัน

 คณะกรรมการบร�ษัทตระหนักถึงความสำคัญของการมีระบบการควบคุมภายในที่ดี จึงจัดใหมี

ระบบการควบคุมภายใน และการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมและเพ�ยงพอ ในการดูแลการดำเนินงาน

ใหเปนไปตามเปาหมาย วัตถุประสงค กฎหมาย และขอกำหนดที่เกี่ยวของโดยสามารถปองกันทรัพยสิน

จากการทุจร�ต เสียหาย รวมทั้งมีการจัดทำบัญชีและรายงานทางการเง�นที่ถูกตองนาเชื่อถือ และมีการ

เปดเผยขอมูลอยางครบถวน เพ�ยงพอและในระยะเวลาที่เหมาะสม บร�เวณกรุงเทพฯ ฝงตะวันออกบร�เวณ

ถนนบางนา ภายใตแบรนด “บร�ทาเนีย” ตอมาบร�ษัทฯ เล็งเห็นโอกาสทางธุรกิจจึงเพ�ม่ความหลากหลายทาง

ดานผลิตภัณฑเพ�่อใหครอบคลุมกลุมลูกคาเปาหมาย รวมทั้งบร�ษัทฯ

9.1.1 ความเห็นของคณะกรรมการบร�ษัทเกี่ยวกับระบบ
การควบคุมภายในของบร�ษัทฯ

9.1 การควบคุมภายใน

 คณะกรรมการบร�ษัทตระหนักถึงความสำคัญของการมีระบบการควบคุมภายในที่ดี จึงดำเนินการจัด

ใหมีระบบการควบคุมภายใน และการควบคุมความเสี่ยงที่เหมาะสมและเพ�ยงพอ ในการดูแลการดำเนินงาน

ใหเปนไปตามเปาหมาย วัตถุประสงค กฎหมาย และขอกำหนดที่เกี่ยวของ โดยสามารถปองกันทรัพยสินจาก

การทุจร�ต เสียหาย รวมทั้งมีการจัดทำบัญชีและรายงานทางการเง�นที่ถูกตองนาเชื่อถือ และมีการเปดเผย

ขอมูลอยางครบถวน เพ�ยงพอและในระยะเวลาที่เหมาะสม

 คณะกรรมการบร�ษัทไดประเมินความเพ�ยงพอของระบบการควบคุมภายในของบร�ษัทฯ และอนุมัติ

แบบประเมินความเพ�ยงพอของระบบควบคุมภายในของบร�ษัทฯ ในการประชุมคณะกรรมการของบร�ษัท 

ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2564  โดยมีกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ทานเขารวมประชุมดวย 

คณะกรรมการไดประเมินระบบการควบคุมภายใน โดยซักถามขอมูลจากฝายบร�หาร หนวยงานที่เกี่ยวของ 

และผูตรวจสอบภายในอิสระ คือ บร�ษัท   เคพ�เอ็มจี ภูมิไชย ที่ปร�กษาธุรกิจ จำกัด (“เคพ�เอ็มจี”)  ซึ่งเปนผู

ตรวจสอบภายในของบร�ษัทฯ รวมท้ังการสอบทานรายงานผลการประเมินระบบการควบคุมภายในท่ีจัดทำ

โดย เคพ�เอ็มจี  ตามรายงานฉบับลงวันท่ี 8 มิถุนายน 2564 สรุปไดวา จากการประเมินระบบควบคุมภายใน

ของบร�ษัทฯ ในดานตางๆ 5 องคประกอบ ตามแนวคิดของ The Committee of Sponsoring Organiza-
tions of Treadway Commission (“COSO”) ประกอบดวย

  1. การควบคุมภายในขององคกร (Control Environment)

  2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

  3. การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)

  4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล (Information and Communication)

  5. ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

 คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบร�ษัท มีความเห็นวา บร�ษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน

ท่ีเพ�ยงพอ และมีประสิทธิผล โดยบร�ษัทฯ ไดจัดใหมีบุคลากรอยางเพ�ยงพอท่ีจะดำเนินการตามระบบไดอยาง

มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในในเร�่องการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานที่จะสามารถ

ปองกันทรัพยสินของบร�ษัทฯ อันเกิดจากการท่ีกรรมการหร�อผูบร�หารนำไปใชโดยมิชอบหร�อโดยไมมีอำนาจ 

รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงและบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันอยางเพ�ยงพอแลว 

(รายละเอียดปรากฏตามแบบประเมินความเพ�ยงพอของระบบควบคุมภายใน เอกสารแนบ 7 - แบบประเมิน

ความเพ�ยงพอของระบบควบคุมภายใน)  ซ่ึงสรุปสาระสำคัญได ดังน้ี

 1) การควบคุมภายในขององคกร (Control Environment)

 บร�ษัทแตงต้ังคณะกรรมการชุดยอย ซ่ึงรับผิดชอบ กำกับดูแลงานดานตางๆท่ีเก่ียวของกับการกำกับ

ดูแลกิจการท่ีดี ไดแก คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบร�หารความเส่ียง คณะกรรมการสรรหาและ

พ�จารณาคาตอบแทน คณะกรรมการบรรษัทภิบาลเพ�่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  โดยคณะกรรมการทุกคณะ

ประกอบดวยกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและ

สำนักงานกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย มีความรู ความสามารถนาเช่ือถือ มีประสบการณเหมาะสม

กับธุรกิจของบร�ษัท เชน ดานการพัฒนาธุรกิจอสังหาร�มทรัพย, ดานบัญชีและการเง�น, ดานกฎหมายและ

ระเบียบขอบังคับตาง ๆ เปนตน  และมีความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาที่ อาทิ ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจ

กับบร�ษัท ไมมีความสัมพันธอื่นใด อันอาจมีอิทธิพลตอการใชดุลยพ�นิจและปฏิบัติหนาที่อยางเปนอิสระ
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 บร�ษัทฯ จัดทำกฎบัตรของคณะกรรมการชุดยอยครอบคลุม วัตถุประสงค องคประกอบ คุณสมบัติ 

อำนาจและหนาที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการอยางชัดเจนเปนลายลักษณอักษรและมีการทบทวน

กฎบัตรฯใหสอดคลองกับภารกิจของคณะชุดยอยที่มีการปรับใหเหมาะสมสอดคลองกับโครงสรางและ

การดำเนินธุรกิจของบร�ษัทฯที่เปลี่ยนแปลงไป

 บร�ษัทฯ ไดนำแนวปฏิบัติที่ดีและแนวทางกำกับดูแลกิจการที่ดี อาทิ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  สมาคมสงเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัท

ไทย(IOD)  เปนตน มาประยุกตใชในการพัฒนาและปรับปรุงโครงสรางคณะกรรมการเปนไปตามแนวทาง

การการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการจัดโครงสรางองคกรกำหนดหนาที่ ความรับผิดชอบ รวมถึงจัดทำ

นโยบาย ระเบียบว�ธีปฏิบัติงานและคูมือกรอบอำนาจอนุมัติเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจนเพ�่อใหฝาย

บร�หารสามารถดำเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพไมเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนภายใตการกำกับ

ดูแลของคณะกรรมการบร�ษัท

 บร�ษัทฯ ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอยางมีจร�ยธรรม คำนึงถึงความเปนธรรมตอคูคาหร�อผูเกี่ยวของ 

โดยไดกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติตางๆ ดานบรรษัทภิบาล และการกำกับดูแล ใหผูบร�หาร พนักงานทุก

ระดับและทุกคนในองคกร ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบร�ษัทฯ โดยมีกรรมการและผูบร�หารระดับสูงปฏิบัติ

ตนเปนแบบอยางที่ดี 

 คณะกรรมการตรวจสอบ มีหนาที่กำกับดูแลการพัฒนาและการดำเนินการดานการควบคุมภายใน

โดยคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูมีความรู ความสามารถและประสบการณจากหลากหลายว�ชาชีพที่เปน

ประโยชนตอการดำเนินธุรกิจของบร�ษัทฯ  มีความเปนอิสระจากผูบร�หารสามารถปฏิบัติหนาท่ีของตนไดอยาง

มีประสิทธิภาพและเปนผูมีคุณสมบัติท่ีไมขัดตอพระราชบัญญัติบร�ษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ขอกำหนดของ

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยหร�อ

กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของรวมท้ังขอบังคับของบร�ษัท และเพ�อ่ใหการกำกับดูแลกระบวนการท่ีสำคัญ  

 บร�ษัทฯ กำหนดโครงสรางองคกรใหฝายตรวจสอบภายในข�น้ตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ โดยหนวย

งานตรวจสอบภายในมีหนาท่ีติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติของหนวยงานตาง ๆ วาสอดคลองกับระเบียบ และแนว

ปฏิบัติท่ีบร�ษัทกำหนดไวหร�อไม รวมถึงติดตามความคืบหนาดานคดีความ และขอรองเร�ยนแจงเบาะแส (Whistle 

Blowers) และรายงานผลการตรวจสอบตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบรายไตรมาส

 บร�ษัทฯ มุงเนนท่ีจะจ�งใจและรักษาบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถพรอมท้ังสงเสร�ม สนับสนุนและพัฒนา

เพ�อ่เพ�ม่ข�ดความสามารถเพ�อ่เตร�ยมความพรอมกับตำแหนงท่ีสูงข�น้ นอกจากน้ียังมีกระบวนการสรรหาผูสืบทอด

ตำแหนงท่ีสำคัญเพ�อ่เตร�ยมพรอมกรณีขาดบุคลากรในตำแหนงน้ัน ๆ อยางทันเวลา

 2) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

 คณะกรรมการบร�ษัทไดจัดต้ังคณะกรรมการบร�หารความเส่ียงเพ�อ่กำกับดูแลและพัฒนาการบร�หาร

ความเส่ียงใหครอบคลุมท้ังองคกรอยางเปนระบบ มีหนาท่ีสนับสนุนและผลักดันใหทุกหนวยงานมีสวนรวมใน

การประเมินความเส่ียงโดยพ�จารณาปจจัยท้ังภายนอกและภายในองคกร เพ�อ่ประเมินโอกาสจะเกิด และผลก

ระทบ รวมถึงการกำหนดแนวทางการบร�หารความเส่ียงใหอยูในระดับท่ียอมรับได 

 บร�ษัทฯ ไดใหความสำคัญกับการบูรณาการกระบวนการบร�หารความเส่ียงกับกระบวนการการปฏิบัติ

งาน จึงมีการกำหนดบทบาท หนาท่ีความรับผิดชอบในการบร�หารความเส่ียง และผูรับผิดชอบ (Risk Owners) 

รวมท้ังกำหนดระดับความเส่ียงท่ียอมรับได  ตัวช้ีวัดความเส่ียง เพ�อ่ใชในการติดตามผลการบร�หารความเส่ียง 

เพ�อ่รายงานฝายจัดการและนำเสนอตอคณะกรรมการบร�หารความเส่ียงและคณะกรรมการบร�ษัทตามกรอบ

แนวทางบร�หารความเส่ียงท่ีบร�ษัทฯกำหนด อยางนอยไตรมาสละคร้ัง 

 บร�ษัทฯ กำหนดกรอบคูมือบร�หารความเสี่ยงระบุบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บร�ษัทและผูบร�หารในการบร�หารความเสี่ยงขององคกร  แนวทางและเกณฑประเมินความเสี่ยง การจัด

ประเภทความเสี่ยงเกณฑการจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง และมาตรการในการบร�หารความเสี่ยง

 บร�ษัทฯ กำหนดแผนงานประจำปท่ีมีเปาหมายชัดเจน วัดผลไดภายใตว�สัยทัศนท่ีกำหนด ควบคูไปกับการ

บร�หารความเส่ียงโดยบร�ษัทฯไดระบุ/ทบทวนและว�เคราะหความเส่ียง โดยพ�จารณาปจจัยภายใน และปจจัยนอกท่ี

สงผลใหเกิดความเส่ียง ในการดำเนินธุรกิจ โดยครอบคลุมความเส่ียงดานกลยุทธ, ดานปฏิบัติการ,ดานการเง�น, 

ดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ, ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และดานทุจร�ตคอรรัปช่ันโดยมีการ

ประเมิน ติดตามผลการบร�หารความเส่ียงและรายงานตอคณะกรรมการบร�หารความเส่ียง/ คณะกรรมการ

ตรวจสอบ/ คณะกรรมการบร�ษัทอยางนอยไตรรมาสละคร้ัง

 3) การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)

 บร�ษัทฯ ไดกำหนดนโยบายและระเบียบว�ธีการปฏิบัติงานที่เหมาะสมของแตละระบบงาน ที่ครอบคลุม

กิจกรรมหลักของบร�ษัทฯ และจัดใหมีการรายงานผลการดำเนินงานอยางสม่ำเสมอเพ�อ่ใหฝายบร�หารใชเปน

ขอมูลในการตัดสินใจ และแกปญหาในการดำเนินธุรกิจไดอยางเหมาะสม โดยมีการกำหนดโครงสรางการ

บร�หารเพ�่อแบงแยกหนาที่ความรับผิดชอบของแตละหนวยงานไวเพ�่อใหเกิดการสอบทานงานซึ่งกันและกัน

มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหนาท่ี วงเง�นอนุมัติ และอำนาจดำเนินการของแตละระดับเปนลายลักษณอักษร 

และแจงใหผูบร�หารและพนักงานทุกระดับรับทราบและเผยแพรผานเว็บไซตภายในบร�ษัทฯ เพ�อ่ใหผูเก่ียวของทุก

ฝายไดรับทราบและใชเปนขอมูลในการปฏิบัติงาน
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 บร�ษัทฯ ไดกำหนดนโยบายและหลักเกณฑการทำรายการระหวางกันของบร�ษัทฯ กับบุคคลท่ีเก่ียวของ

หร�อบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงใหเปนไปตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพยฯ และสำนักงานคณะกรรมการ

กำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมท้ังจัดใหมีการสอบทานรายการดังกลาวเพ�อ่ใหม่ันใจวาไดมีการ

ปฏิบัติหนาท่ีตามหลักเกณฑท่ีกำหนดอยางถูกตอง

 4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล (Information and Communication)

 บร�ษัทฯ กำหนดใหมีการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศและระบบขอมูลอยางตอเน่ืองใหครอบคลุม

ทุกกระบวนการทำงานและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบร�ษัทฯ รวมทั้งจัดทำใหมีระบบการสื่อสารขอมูล

ภายในองคกรท่ีรวดเร็วและมีคุณภาพเพ�อ่ใหพนักงานทุกคนและผูเก่ียวของรับทราบถึงวัตถุประสงค ความรับ

ผิดชอบ ความเสี่ยงและการควบคุมภายในทำใหเกิดความรูความเขาใจและนำไปปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง  
บร�ษัทฯไดเนนย้ำผูบร�หารและพนักงานทุกระดับมีความระมัดระวังในการใชขอมูลสารสนเทศ ตามที่กำหนด

ไวในจรรยาบรรณของบร�ษัทฯ และนโยบายการรักษาความปลอดภัยของขอมูลและสารสนเทศใหทุกคนปฏิบัติ

ตามอยางเครงครัด นอกจากน้ี บร�ษัทฯไดมีการทบทวนและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบงาน

ตางๆ และกำหนดมาตรการเพ�อ่รองรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ซ่ึงทำใหพนักงานไมสามารถปฏิบัติงานท่ีสำนักงาน

ได (Business Continuity  and Recovery Plan) 

 บร�ษัทฯ มีกระบวนการสื่อสารนโยบาย ประกาศตาง ๆ ขอมูลขาวสารภายในองคกรหลากหลายชอง

ทาง ไดแก Email , ส่ือดิจิตอล จอLED ประมวลภาพการจัดกิจกรรม สวัสดิการท่ีพนักงานควรทราบ, ระบบ 
My Origin, ไลนกลุมส่ือสารองคกร รวมท้ังชองทางผาน Social Media ตาง ๆ เชน Facebook บร�ษัทฯ เพ�อ่

ใหพนักงานทุกคนสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดงาย ท่ัวถึง และรวดเร็ว

 บร�ษัทฯ จัดใหมีชองทางในการแจงเบาะแส โดยบุคคลท่ัวไป รวมถึงพนักงานภายในบร�ษัทสามารถแจง

เบาะแส หร�อขอรองเร�ยน เก่ียวกับการกระทำผิดกฎหมาย จรรยาบรรณรวมถึงการฉอฉลหร�อการทุจร�ตภายใน

ไดผานทางเว็บไซตบร�ษัท หร�อทางไปรษณีย โดยขอความจะถูกสงตรงใหประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

 บร�ษัทฯ จัดเก็บมาตรฐานปฏิบัติงาน (SOP) , คูมือปฏิบัติงาน (WI), แบบฟอรมท่ีใชภายในในระบบ My 

Origin โดยจะแยกขอมูลออกแตละหนวยงาน เพ�่อใหพนักงานที่เกี่ยวของสามารถเขาถึง หนวยงานดาน

เทคโนโลยีของบร�ษัทฯ มีการสอบทาน และกำหนดสิทธิการเขาถึงขอมูลระบบงานตาง ๆของบร�ษัท และมีการ

ยกเลิก/ระงับสิทธิการเขาถึงระบบเมื่อพนักงานลาออก

 บร�ษัทฯ ไดอำนวยความสะดวกใหกับบุคคลภายนอกสามารถส่ือสารถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข�น้กับองคกร

หร�อขอแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ และงานบร�การเพ�่อนำไปสูการพัฒนาใหเกิดนวัตกรรมใหม โดยการแจง

ผานหนวยงาน Call Center ที่หมายเลข 020-300-000 ซึ่งจะประสานงานแกไขปญหารวมกับผูรับผิดชอบ

 นอกจากนั้นบร�ษัท ไดจัดใหมีชองทางการสื่อสารพ�เศษ (Whistleblower) สำหรับผูมีสวนไดเสียเพ�่อแจง

เบาะแสเก่ียวกับการฉอฉลหร�อทุจร�ตผานเว็บไซต(www.britania.co.th) หร�อ ผานทางจดหมายมายังคณะ

กรรมการตรวจสอบหร�อประธานเจาหนาท่ีปฏิบัติการ บร�ษัท บร�ทาเนีย จำกัด (มหาชน) ช้ัน 21 อาคารภิรัช 

ทาวเวอร แอท ไบเทค เลขที่ 4345 ถนนสุข�มว�ท แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

 5) ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

 ในป 2564 บร�ษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการบร�ษัทจำนวน 12 ครั้ง เพ�่อพ�จารณาและติดตามผล

การดำเนินงานตามแผนงานใหเปนไปตามเปาหมายที่กำหนดไว

 นอกจากน้ี บร�ษัทฯจัดให คณะกรรมการบร�ษัท และคณะกรรมการกรรมการชุดยอยมีการประเมินการ

ปฏิบัติงานดวยตนเองโดยใชแบบประเมินฯของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ท้ังน้ีเพ�อ่นำผลประเมินมาใชใน

การปรับปรุง/ยกระดับการดำเนินงานของคณะกรรมการฯใหดียิ�งๆข�น้

 บร�ษัทฯจัดใหมีกระบวนการติดตามการปฏิบัติงาน โดยมีฝายตรวจสอบภายในข�้นตรงตอคณะ

กรรมการตรวจสอบ   การปฏิบัติงานของฝายตรวจสอบภายในเปนอิสระจากฝายบร�หาร ทำหนาท่ีตรวจสอบ

และติดตามการปฏิบัติงานของหนวยงานตาง ๆ ใหสอดคลองกับหลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดี จรรยาบรรณ

และระเบียบ/แนวทางปฏิบัติที่บร�ษัทฯ ไดกำหนดไว  โดยในแตละหนวยงานผูบังคับบัญชาจะตองกำกับดูแล 

ควบคุมผูใตบังคับบัญชาใหปฏิบัติงานเปนไปตามขอกำหนด   หนวยงานตรวจสอบภายในจะปฏิบัติหนาท่ีสอบ

ทาน/ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหนวยงานตางๆ เพ�อ่ประเมินระบบการควบคุมภายในเพ�อ่ใหม่ันใจวาระบบ

การควบคุมภายในท่ีกำหนดไวเพ�ยงพอและเหมาะสม และรายงานผลการตรวจสอบ ขอเสนอแนะและแนวทาง

ดำเนินการแกไข กำหนดระยะเวลาดำเนินการแลวเสร็จเพ�อ่ใชในการติดตามความคืบหนาการแกไข/ปรับปรุง

ของฝายบร�หาร ซึ่งรายงานดังกลาวหนวยงานตรวจสอบภายในจะสรุปและนำเสนอตอคณะกรรมการ

ตรวจสอบและคณะกรรมการบร�ษัทในแตละไตรมาส

9.1.2 ความเห็นของผูตรวจสอบภายในอิสระ (เคพ�เอ็มจี) ในการตรวจสอบ
กระบวนการปฏิบัติงานประจำป 2564

 ในป 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2564 ไดมีมติ

อนุมัติจัดจาง บร�ษัท เคพ�เอ็มจี ภูมิไชย ท่ีปร�กษาธุรกิจ จำกัด เปนผูตรวจสอบภายในบร�ษัทฯ โดยมีวัตถุประสงคเพ�อ่
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงานที่สำคัญตามแผนงานตรวจสอบภายในประจำป 2564ที่ ไดจัดทำข�้น
โดยใชแนวทาง
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ความเสี่ยง (Risk-based Planning )และไดรับการพ�จารณาอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 

ซึ่งผลการตรวจสอบภายในตามรายงานการตรวจสอบของเคพ�เอ็มจี สรุปสาระสำคัญของประเด็นที่ตรวจ

พบและการดำเนินการแกไขที่นำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ ไดดังนี้

การตรวจสอบประจําไตรมาส
/กระบวนการที่ตรวจสอบ

ข�อเสนอแนะและการดําเนินการ
ขอฝ�ายจัดการ

สรุปผลการตรวจสอบ
และประเด็นทีตรวจพบตามรายงาน

การตรวจสอบภายใน

ไตรมาสที่ 1
การขายและรับชำระเง�น

มีประเด็นความเสี่ยงต่ำ 1 ประเด็น :
- การระบุเง�่อนไขการคืนเง�นจอง
และเง�นทำสัญญาจะซื้อจะขายไมชัดเจน

บร�ษัทฯ ไดดำเนินการแกไขแลว โดยฝาย
บร�หารไดกำหนดหลักเกณฑและเง�่อนไข
การคืนเง�นจอง เง�นทำสัญญา และเง�นดาวน
โดยมีผลบังคับใชวันที่ 1 มิถุนายน 2564
และมีการสื่อสารไปยังผูเกี่ยวของโดย
ผานทาง E-mail และกลุม Line

ไตรมาสที่ 2
การจัดซื้อจัดจางและจายชำระเง�น

ไตรมาสที่ 3
การบร�หารทรัพยากรบุคคล

มีประเด็นความเสี่ยงต่ำ 4 ประเด็น :
1.ควรมีการทบทวนการกำหนด
มาตรฐานราคากลางงานจัดซื้อ
จัดจางสำหรับคาใชจายทางการตลาด
2.การจัดทำใบสั่งซื้อหลายใบสั่งซื้อตอ
การสั่งซื้อกับคูคารายเดียวและใน
วันเดียวกัน
3.พบรายการซื้อสินคาและบร�การ
กอนการจัดทำใบสั่งซื้อ
4.การบันทึกรายการเจาหนี้ที่ ไมมี
การจัดทำใบสั่งซื้อในระบบ AX

บร�ษัทฯ ไดดำเนินการแกไขแลว ดังน้ี  
- ทบทวนและขออนุมัติปรับปรุงการกำหนด
มาตรฐานราคากลางงานจัดซ้ือจัดจาง
สำหรับคาใชจายทางการตลาด มีผลบังคับ
ใชเม่ือวันท่ี 6 สิงหาคม 2564พรอมท้ังผู
ปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของไดรับทราบทาง E-mail
- ปรับปรุงมาตรฐานข้ันตอนการปฏิบัติงาน
(SOP) กรณีจำเปนเรงดวนเพ�อ่มิใหเกิด
ความเสียหายแกบร�ษัท ทำใหตองซ้ือสินคา
/บร�การกอนจัดทำใบส่ังซ้ือตองขออนุมัติ
จาก CEO มีผลบังคับใชวันท่ี 3 สิงหาคม 2564
และส่ือสารไปยังผูเก่ียวของโดยประกาศ
ผานทาง My Origin

มีประเด็นความเสี่ยงต่ำ 1 ประเด็น 
- กระบวนการจายเง�นพนักงาน
สำหรับแคมเปญ“กันยาพารวย
”ไมไดหักภาษี ณ.ที่จาย

บร�ษัทฯ ไดทบทวนกระบวนการเก่ียวกับการ
จายเง�นในแคมเปญพ�เศษใหถูกตอง และจะ
ดำเนินการปรับปรุงภาษีเง�นไดหักภาษี ณ
ท่ีจาย ใน ภ.ง.ด. 50 เพ�อ่ย่ืนภาษีใหครบถวน
ภายใน 31 มีนาคม 2565

ไตรมาสที่ 4
การบร�หารจัดการสัญญา

มีประเด็นความเสี่ยงต่ำ 2 ประเด็น 
1. ทะเบียนคุมสัญญาควรไดรับการ
ปรับปรุงใหมีรายละเอียดครอบคลุม
ทุกประเภทของสัญญา
2. ไมพบกระบวนการตรวจนับสัญญา

บร�ษัทฯ อยูระหวางดำเนินการปรับปรุงคูมือ
ปฏิบัติงาน ใหครบถวนทุกประเภทสัญญา
รวมท้ัง จะดำเนินการตรวจนับสัญญาเปร�ยบ
เทียบกับทะเบียนคุม อยางนอยปละคร้ัง 
คาดวาจะแลวเสร็จในเดือนมีนาคม 2565

9.1.3 ความเห็นของผูตรวจสอบภายในอิสระ (เคพ�เอ็มจี) ในการตรวจสอบ
กระบวนการปฏิบัติงานประจำป 2564

 บร�ษัท สำนักงานอีวาย จำกัด (“อีวาย”) ซ่ึงเปนผูสอบบัญชีของบร�ษัทฯ ไดตรวจสอบงบการเง�นสำหรับป

สิ�นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ของบร�ษัทฯ ผูสอบบัญชีไดปฏิบัติการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี

ซ่ึงกำหนดใหผูสอบบัญชีปฏิบัติตามขอกำหนดดานจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผน และปฏิบัติงานตรวจสอบเพ�อ่

ใหไดความเช่ือม่ันอยางสมเหตุสมผลวา งบการเง�นปราศจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจร�งอันเปนสาระ

สำคัญหร�อไม ว�ธีการตรวจสอบท่ีเลือกใชข�น้อยูกับดุลยพ�นิจของผูสอบบัญชี ซ่ึงรวมถึงการประเมินความเส่ียง

จากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจร�งอันเปนสาระสำคัญของงบการเง�นไมวาจะเกิดจากการทุจร�ตหร�อขอผิด

พลาด ผูสอบบัญชีพ�จารณาการควบคุมภายในท่ีเก่ียวของกับการจัดทำและการนำเสนองบการเง�นโดยถูกตอง

ตามควรของกิจการ เพ�อ่ออกแบบว�ธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับสถานการณ  แตไมใชเพ�อ่วัตถุประสงคใน

การแสดงความเห็นตอประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ

 จากการตรวจสอบผูสอบบัญชีไมพบขอบกพรองท่ีเปนสาระสำคัญของระบบการควบคุมภายในของ

กิจการและไมไดจัดทำรายงานขอสังเกตเก่ียวกับระบบการควบคุมภายในใหกับบร�ษัทฯ

9.1.4 หัวหนางานตรวจสอบภายในของบร�ษัทฯ
 ที ่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั ้งที ่ 4/2564 เมื ่อวันที ่ 8 กรกฏาคม 2564 ไดแตงตั ้ง

นางสาวธัญญาภรณ ชุมจ�้ย เปนหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในของบร�ษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ

ไดพ�จารณาคุณสมบัติของ นางสาวธัญญาภรณ ชุมจ�้ย แลววามีความเหมาะสม มีความเปนอิสระ และมี

คุณสมบัติ วุฒิการศึกษา ประสบการณในปฏิบัติงานดานการตรวจสอบภายใน รวมทั้งไดวาจาง เคพ�เอ็มจี 

ใหปฏิบัติหนาที่ผูตรวจสอบภายในของบร�ษัทฯ สำหรับป 2564 ซึ่งเคพ�เอ็มจี ไดมอบหมายให นายศุภเชษฐ 

คุณาลักษณกุล ตำแหนงกรรมการบร�หาร สวนงานท่ีปร�กษา เคพ�เอ็มจี ประเทศไทย เปนผูรับผิดชอบหลักในการ

ปฏิบัติ หนาที่ ผูตรวจสอบภายในของบร�ษัทฯ การแสดงความเห็นตอประสิทธิผลของการควบคุมภายใน

ของกิจการ
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 คณะกรรมการตรวจสอบไดพ�จารณาวาคุณสมบัติของ เคพ�เอ็มจี และ นายศุภเชษฐ คุณาลักษณกุล  

วามีความเหมาะสม เนื่องจากมีความเปนอิสระโดยเปนบร�ษัทชั้นนำ มีความเปนมืออาชีพทั้งทางดานการ

ตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน มีความพรอมทางดานบุคลากรและทีมงานท่ีมีคุณภาพ  และมีคุณสมบัติ 
วุฒิการศึกษา ประสบการณ ในปฏิบัติงานดานการตรวจสอบภายใน และไดรับการอบรมในหลักสูตร

เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานดานตรวจสอบภาย ในอยางเหมาะสม ไดแก ผูตรวจสอบภายในรับอนุญาต

(Certified Internal Auditor: CIA) ผูตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศรับอนุญาต (Certified Infor-
mation Systems Auditor: CISA) Certification in Control Self-Assessment (CCSA) ผูสอบบัญชี

รับอนุญาต (CPA) เปนตน 

 ทั้งนี้ การพ�จารณาและอนุมัติ แตงตั้ง ถอดถอน โยกยายผูดำรงตำแหนงหัวหนาหนวยงานตรวจสอบ

ภายในของบร�ษัทฯ จะตองผานการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบโดยคุณสมบัติของผูดำรงตำแหนง

หัวหนางานตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสารแนบ 3

9.2 รายการระหวางกัน
9.2.1 รายชื่อบุคคลที่อาจมีความขัดแยงกับบร�ษัทฯ
 บร�ษัทฯ และบร�ษัทยอย มีการทำรายการระหวางกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ที่สามารถสรุป

ความสัมพันธไดดังนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย�ง ลักษณะความสัมพันธ�ลักษณะธุรกิจ

1. บร�ษัท ออร�จิ�น พร็อพเพอรตี้
จำกัด (มหาชน) (“ORI”)

• ธุรกิจพัฒนาอสังหาร�มทรัพย
และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนา
อสังหาร�มทรัพย 

• ผูถือหุนใหญของบร�ษัทฯ โดยถือหุนใน
สัดสวนรอยละ 100.0
• มีกรรมการรวมกัน 2 ทาน ไดแก 
(1) นายนิวัติ ลมุนพันธ
(2) นายเมธา จันทรแจมจรัส

2. บร�ษัท ออร�จิ�น เกษตร โซไซตี้
จำกัด (“บจก.ออร�จิ�น เกษตร โซไซตี้”)

• ธุรกิจพัฒนาอสังหาร�มทรัพย รวมถึง
การลงทุนดานอสังหาร�มทรัพย
เนนกลุมคอนโดมิเนียม

• บร�ษัทยอยทางออมของ ORI โดย ORI
ถือหุนผานบร�ษัท พารค ลักชัวร�่ จำกั
 และบร�ษัท ออร�จิ�น แคปปตอล 1 จำกัด
ในสัดสวนรอยละ 51.2
• มีกรรมการรวมกัน 1 ทาน ไดแก 
(1) นายสมสกุล แสงสุวรรณ

บุคคลที่อาจมีความขัดแย�ง ลักษณะความสัมพันธ�ลักษณะธุรกิจ

3. บร�ษัท วัน ออร�จิ�น
จำกัด (“บจก.วัน ออร�จิ�น”)

• ธุรกิจพัฒนาอสังหาร�มทรัพย
และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนา
อสังหาร�มทรัพย เนนธุรกิจสราง
รายไดตอเนื่อง เชน โรงแรม เซอรว�ส
อพารทเมนท

• บร�ษัทยอยของ ORI โดย ORI ถือหุน
ในสัดสวนรอยละ 100.0
• มีกรรมการรวมกัน 1 ทาน ไดแก 
(1) นายสมสกุล แสงสุวรรณ

4. บร�ษัท ออร�จิ�น สเฟ�ยร
จำกัด (“บจก.ออร�จิ�น สเฟ�ยร”)

• ธุรกิจพัฒนาอสังหาร�มทรัพย
เนนกลุมคอนโดมิเนียม

• บร�ษัทรวมคาทางออมของ ORI โดย
ORI ถือหุนผานบร�ษัท พารค ลักชัวร�่
จำกัด ในสัดสวนรอยละ 51.0
• มีกรรมการรวมกัน 2 ทาน ไดแก 
(1) นายเมธา จันทรแจมจรัส
(2) นายสมสกุล แสงสุวรรณ

5. บร�ษัท ออร�จิ�น คอนโดมิเนียม
จำกัด (“บจก.ออร�จิ�น คอนโดมิเนียม”)

• ธุรกิจพัฒนาอสังหาร�มทรัพย รวมถึง
การลงทุนดานอสังหาร�มทรัพย
เนนกลุมคอนโดมิเนียม

• บร�ษัทยอยของ ORI โดย ORI ถือหุนใน
สัดสวนรอยละ 100.0
• มีกรรมการรวมกัน 1 ทาน ไดแก 
(1) นายสมสกุล แสงสุวรรณ

6. บร�ษัท ออร�จิ�น วัน ทองหลอ
จำกัด (“บจก.ออร�จิ�น วัน ทองหลอ”)

• ธุรกิจพัฒนาอสังหาร�มทรัพย
เนนธุรกิจสรางรายไดตอเนื่อง
เชน โรงแรม เซอรว�สอพารทเมนท

• บร�ษัทรวมคาทางออมของ ORI
โดย ORI ถือหุนผานบร�ษัท วัน ออร�จิ�น
จำกัด ในสัดสวนรอยละ 51.0
• มีกรรมการรวมกัน 1 ทาน ไดแก 
(1) นายสมสกุล แสงสุวรรณ

7. บร�ษัท พร�โม แมเนจเมนท
จำกัด (“บจก.พร�โม แมเนจเมนท”)

• ธุรกิจใหบร�การที่เกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจอสังหาร�มทรัพย ไดแก
บร�การจัดหาผูเชาหองชุด และบร�การ
รับจางบร�หารโครงการนิติบุคคล
อาคารชุด

• บร�ษัทยอยทางออมของ ORI
โดย ORI ถือหุนผานบร�ษัท พร�โม เซอรว�ส
โซลูชั่น จำกัด ในสัดสวนรอยละ 100.0
• มีกรรมการรวมกัน 1 ทาน ไดแก 
(1) นายสมสกุล แสงสุวรรณ

8. บร�ษัท พารค ลักชัวร�่
จำกัด (“บจก.พารค ลักชัวร�่”)

• ธุรกิจพัฒนาอสังหาร�มทรัพย
รวมถึง การลงทุนดานอสังหาร�มทรัพย
เนนกลุมคอนโดมิเนียม

• บร�ษัทยอยของ ORI โดย ORI ถือหุน
ในสัดสวนรอยละ 100.0
• มีกรรมการรวมกัน 2 ทาน ไดแก 
(1) นายเมธา จันทรแจมจรัส
(2) นายสมสกุล แสงสุวรรณ

9. บร�ษัท แพสชั่น เร�ยลเตอร
จำกัด (“บจก.แพสชั่น เร�ยลเตอร”)

(เดิมชื่อ บร�ษัท พร�โม เร�ยลเตอร จำกัด)

• ธุรกิจใหบร�การที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ
อสังหาร�มทรัพย ไดแก บร�การจัดหา
ผูเชาหองชุด และบร�การรับจางบร�หาร
โครงการนิติบุคคลอาคารชุด

• บร�ษัทยอยทางออมของ ORI โดย ORI
ถือหุนผานบร�ษัท พร�โม เซอรว�ส โซลูชั่น
จำกัด ในสัดสวนรอยละ 100.0
• มีกรรมการรวมกัน 1 ทาน ไดแก 
(1) นายสมสกุล แสงสุวรรณ
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย�ง ลักษณะความสัมพันธ�ลักษณะธุรกิจ

10. บร�ษัท อูโน เซอรว�ส
จำกัด (“บจก.อูโน เซอรว�ส”)

• ธุรกิจใหบร�การที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ
อสังหาร�มทรัพย ไดแก บร�การจัดหา
ผูเชาหองชุด และบร�การรับจางบร�หาร
โครงการนิติบุคคลอาคารชุด

• บร�ษัทยอยทางออมของ ORI โดย ORI
ถือหุนผานบร�ษัท พร�โม เซอรว�ส โซลูชั่น
จำกัด ในสัดสวนรอยละ 100.0
• มีกรรมการรวมกัน 1 ทาน ไดแก 
(1) นายสมสกุล แสงสุวรรณ

11. บร�ษัท วายด อินทีเร�ย
จำกัด (“บจก.วายด อินทีเร�ย”)

(เดิมชื่อ บร�ษัท พร�โม เดคคอร จำกัด)

• ธุรกิจใหบร�การที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ
อสังหาร�มทรัพย ไดแก บร�การจัดหา
ผูเชาหองชุด และบร�การรับจางบร�หาร
โครงการนิติบุคคลอาคารชุด

• บร�ษัทยอยทางออมของ ORI โดย ORI
ถือหุนผานบร�ษัท พร�โม เซอรว�ส โซลูชั่น
จำกัด ในสัดสวนรอยละ 100.0
• มีกรรมการรวมกัน 1 ทาน ไดแก 
(1) นายสมสกุล แสงสุวรรณ

12.บร�ษัท ยูไนเต็ด โปรเจคต
แมเนจเมนท จำกัด

(“บจก.ยูไนเต็ด โปรเจคต แมเนจเมนท”)

• ธุรกิจใหบร�การดานการรับเหมา
ตกแตงภายในแบบครบวงจร ทุกกลุม
ธุรกิจอสังหาร�มทรัพย

• บร�ษัทยอยทางออมของ ORI โดย ORI
ถือหุนผานบร�ษัท พร�โม เซอรว�ส โซลูชั่น
จำกัด ในสัดสวนรอยละ 100.0
• มีกรรมการรวมกัน 1 ทาน ไดแก 
(1) นายสมสกุล แสงสุวรรณ

13. บร�ษัท พร็อพทูมอรโรว
จำกัด (“บจก.พร็อพทูมอรโรว”)

• ธุรกิจใหคำปร�กษาดานการบร�หาร
จัดการ หนังสือ และงานอีเวนท
ที่เกี่ยวของกับอสังหาร�มทรัพย

• ORI ถือหุนทางออมผานบร�ษัท เดอะ
ยูนิคอรน จำกัดในสัดสวนรอยละ 25.0 

14. บร�ษัท ออร�จิ�น ฟ�้ด จำกัด
• ธุรกิจรานอาหาร • บร�ษัทยอยทางออมของ ORI โดย ORI

ถือหุนผานบร�ษัท บร�ษัท วัน ออร�จิ�น จำกัด
ในสัดสวนรอยละ 100.0

9.2.2 รายละเอียดรายการระหวางกัน

ขนาดรายการ (พันบาท)บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย�ง ลักษณะรายการ

ความจําเป�น
และความสมเหตุสมผล

ของรายการ

ความเห็นของ
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ
รอบป�บัญชีสิ�นสุด

วันที่ 31 ธ.ค. 2563
รอบป�บัญชีสิ�นสุด

วันที่ 31 ธ.ค. 2564

1.บมจ. ออร�จิ�น
พร็อพเพอรตี้ 

1.1 เง�นกูยืม

– เง�นกูยืมระยะสั้นจากบร�ษัทใหญ

- ยอดคงเหลือตนงวด

- กูเพ�่มระหวางงวด

- ชำระคืนระหวางงวด

- ยอดคงเหลือปลายงวด

– ดอกเบี้ยจายทั้งหมดในงบการเง�น

   เฉพาะกิจการ

- ดอกเบี้ยจายสวนที่บันทึก

   เปนตนทุนโครงการพัฒนา

   อสังหาร�มทรัพยเพ�่อขาย

- ดอกเบี้ยจาย

- รวมดอกเบี้ยจายทั้งหมด

– ดอกเบี้ยจายทั้งหมดในงบ

   การเง�นรวม

- ดอกเบี้ยจายสวนที่บันทึกเปน

   ตนทุนโครงการพัฒนาอสังหา-

   ร�มทรัพยเพ�่อขาย

- ดอกเบี้ยจาย*

- รวมดอกเบี้ยจายทั้งหมด

– ดอกเบี้ยคางจาย

หมายเหตุ * BRI ไดใหเง�นกูยืมแก

บร�ษัทยอย ซึ่งมีการตัดรายการ

ระหวางกันระหวาง BRI และบร�ษัท

ยอยในงบการเง�นรวมแลว

2,141,919.6

778,113.2

(30,663.5)

2,889,369.4

61,011.7

49,383.8

110,395.5

66,553.8

67,808.8

134,362.6

2,889,369.4

761,104.2

(1,174,002.1)

2,476,471.5

จากนโยบายการบร�หารเง�นแบบรวม

ศูนยที่ ORI โดยที่ผานมาทาง ORI จะ

เปนผูระดมทุนผานชองทางตางๆ 

เชน การออกตั๋วเง�น การออกหุนกู 

เปนตน และใหกูยืมแกบร�ษัทในกลุม

เพ�่อใชเปนเง�นทุนหมุนเว�ยนในกิจการ 

ซึ่งจะทำใหมีการบร�หารเง�นที่มี

ประสิทธิภาพ และลดตนทุนทางการ

เง�นของกลุม ORI โดยรวม ทั้งนี้ 

บร�ษัทฯ กูยืมเง�นระยะสั้นจาก ORI 

แบบไมมีหลักประกัน โดยมีกำหนด

ชำระคืนเมื่อทวงถาม และมีอัตรา

ดอกเบี้ยรอยละ 4.30 ตอป ซึ่งเปน

อัตราที่ใกลเคียงกับอัตราตนทุนเง�น

กูยืมจากการออกหุนกูของ ORI 

อยางไรก็ดี เมื่อบร�ษัทฯ ไดเขาจด

ทะเบียนเปนบร�ษัทจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพยฯ บร�ษัทฯ มีแผนจะลดการ

รับความชวยเหลือทางการเง�นจาก 

ORI และจัดหาแหลงเง�นทุนอื่นที่เหมาะ

สมดวยตนเอง

รายการดังกลาวเปนรายการรับ

ความชวยเหลือทางการเง�น ซึ่งเปน

ไปตามนโยบายการบร�หารเง�นแบบ

รวมศูนยที่ ORI โดยเปนรายการ

ที่เปนประโยชนตอการดำเนินธุรกิจ

ของบร�ษัทฯ และมีอัตราดอกเบี้ย

เทียบเคียงกับอัตราตนทุนเง�นกูยืม

จากการออกหุนกูของ ORI คณะ

กรรมการตรวจสอบจึงพ�จารณา

เห็นวา รายการดังกลาวมีความ

เหมาะสมและสมเหตุสมผล

104,444.5

5,951.0

110,395.5

10,321.7

129,776.8

4,585.8

134,362.6

1,167.0
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ขนาดรายการ (พันบาท)
บุคคลที่อาจมีความขัดแย�ง ลักษณะรายการ ความจําเป�น

และความสมเหตุสมผลของรายการ
ความเห็นของ

คณะกรรมการตรวจสอบรอบป�บัญชีสิ�นสุด
วันที่ 31 ธ.ค. 2563

รอบป�บัญชีสิ�นสุด
วันที่ 31 ธ.ค. 2564

1.2 คาเชาสำนักงาน

– คาใชจายจายลวงหนา

115.5 161.0 บร�ษัทฯ และบร�ษัทยอยเชาพ�้นที่อาคาร
สำนักงาน ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมือง
สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เพ�่อใช
สำหรับการดำเนินธุรกิจ สัญญาเชาดังกลาว
มีระยะเวลาเชา 3 ป เร�่มวันที่ 1 มกราคม 
2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 จำนวน
พ�้นที่รวม 60 ตร.ม อัตราคาเชาเทากับ 175 
บาทตอ ตร.ม. โดยอัตราคาเชาดังกลาวเปนไป
ตามคาเชาที่เทียบเคียงไดกับอัตราตลาด

รายการดังกลาวเปนรายการสนับสนุน
ธุรกิจปกติ โดยมีอัตราตนทุนบวกอัตรา
กำไรเทากับ 6.0% ซึ่งเทียบเคียงไดกับ
อัตราตนทุนบวกกำไรสำหรับธุรกิจ
บร�การ คณะกรรมการตรวจสอบจัง
พ�จารณาเห็นวา รายการดังกลาวมีความ
เหมาะสมและสมเหตุสมผล

1.3 คาบร�การสนับสนุน

– เจาหนี้อื่น
– คาใชจายจายลวงหนา

8,682.4 8,500.0

42.5

บร�ษัทฯ ทำสัญญาเพ�่อรับบร�การสนับสนุน
จาก ORI ไดแก (1) บร�การสนับสนุนทั่วไป 
เชน จัดหาและใหบร�การพ�้นที่สำนักงาน รวม
ถึงอุปกรณที่จำเปน (2) บร�การสนับสนุนดาน
การสื่อสารการตลาด เชน บร�หารการสื่อสาร
ชองทางการตลาดระดับองคกรเพ�่อให
บร�ษัทฯ เปนที่รูจัก และ (3) บร�การสนับสนุน
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เชน การบร�หาร
จัดการระบบบร�หารทรัพยากร (Enterprise 
Resource Planning หร�อ ERP) โดยสัญญา
ดังกลาวมีระยะเวลา 3 ป เร�่มมีผลบังคับใชวัน
ที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 
2565 และสามารถตออายุไดคราวละ 1 ป โดย
มีคาบร�การจำนวน 8.5 ลานบาทตอป (กอน 
VAT) โดยในป 2565 เปนตนไป บร�ษัทฯ จะ
ชำระคาบร�การดังกลาวเปนรายไตรมาส 
ทั้งนี้ อัตราคาบร�การคิดจากอัตราตนทุนบวก
อัตรากำไร 6% ซึ่งเทียบเคียงไดกับอัตรา
ตนทุนบวกกำไร สำหรับธุรกิจบร�การ 
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ขนาดรายการ (พันบาท)
บุคคลที่อาจมีความขัดแย�ง ลักษณะรายการ ความจําเป�น

และความสมเหตุสมผลของรายการ
ความเห็นของ

คณะกรรมการตรวจสอบรอบป�บัญชีสิ�นสุด
วันที่ 31 ธ.ค. 2563

รอบป�บัญชีสิ�นสุด
วันที่ 31 ธ.ค. 2564

1.4 คาบร�หารงานฝายบร�หาร

– คาใชจายบร�หารงานฝายบร�การ

3,024.0 บร�ษัทฯ ไดเขาทำสัญญา Secondment กับ 
ORI โดย ORI สงผูบร�หารมาปฏิบัติหนาที่ใน
บร�ษัทฯ ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 – 31 
มกราคม 2564 เพ�่อบร�หารงานองคกรให
สอดคลองกับนโยบายและทิศทางของกลุม 
ORI โดย ORI เร�ยกเก็บคาบร�หารงานฝาย
บร�หารตามคาใชจายที่เกิดข�้นจร�ง จำนวน 
3.0 ลานบาท อยางไรก็ดี เพ�่อปรับโครงสราง
ผูบร�หารใหชัดเจนสำหรับการจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยฯ ผูบร�หารดังกลาวไดเขามา
เปนพนักงานของบร�ษัทฯ ตั้งแตวันที่ 1 
กุมภาพันธ 2564 เร�ยบรอยแลว

รายการดังกลาวเปนรายการสนับสนุน
ธุรกิจปกติ และเปนรายการท่ีเกิดข�น้ในอดีต
ตามความจำเปน โดยการทำรายการดัง
กลาวไมทำใหบร�ษัทฯ เสียประโยชน คณะ
กรรมการตรวจสอบจึงพ�จารณาเห็นวา 
รายการดังกลาวมีความเหมาะสม
และสมเหตุสมผล 

รายการดังกลาวเปนรายการเก่ียวกับ
สินทรัพยหร�อบร�การ โดยการทำรายการ
ดังกลาวไมทำใหบร�ษัทฯ เสียประโยชน  
คณะกรรมการตรวจสอบจึงพ�จารณาเห็น
วา รายการดังกลาวมีความเหมาะสมและ
สมเหตุสมผล ท้ังน้ี รายการดังกลาวเปน
รายการท่ีเกิดข�น้ในอดีต อยางไรก็ดี  
บร�ษัทฯ จะดำเนินการไมใหมีรายการดัง
กลาวอีกในอนาคต

2.1 ลูกหนี้อื่น2. บจก.ออร�จิ�น เกษตร โซไซตี้ 677.5 ลูกคา 1 ราย มีการขอเปลี่ยนแปลงการซื้อ
อสังหาร�มทรัพยจากโครงการไนทบร�ดจ 
เกษตร โซไซตี้ ของ บจก. ออร�จิ�น เกษตร โซไซ
ตี้ มาเปนโครงการบร�ทาเนีย คูคต สเตชั่น ขอ
งบร�ษัทฯ อยางไรก็ดี เนื่องจากลูกคารายดัง
กลาวไดชำระเง�นจอง เง�นทำสัญญา และเง�น
ดาวนใหกับ บจก. ออร�จิ�น เกษตร โซไซตี้ 
แลว บจก. ออร�จิ�น เกษตร โซไซตี้ จึงโอนเง�น 
677.5 พันบาท ที่ลูกคาไดชำระไวขางตนใหกับ
บร�ษัทฯ ในเดือนมกราคม 2564

รายการดังกลาวเปนรายการสนับสนุน
ธุรกิจปกติ โดยมีราคาและเง�อ่นไขท่ัวไป
เสมือนกับการทำรายการกับบุคคล
ภายนอก คณะกรรมการตรวจสอบจึง
พ�จารณาเห็นวา รายการดังกลาวมีความ
เหมาะสมและสมเหตุสมผล 

3.1 คาสมนาคุณลูกคา

– คาใชจายในการขาย

3. บจก.วัน ออร�จิ�น

136.6

บร�ษัทฯ ซื้อบัตรของขวัญ (Voucher) หองพัก
โรงแรม Holiday Inn & Suites ศร�ราชา รูป
แบบหองมาตรฐาน จาก บจก.วัน ออร�จิ�น เพ�่อ
มอบใหกับลูกคาของบร�ษัทฯ ที่มาจองหร�อโอน
อสังหาร�มทรัพย โดยคาบัตรของขวัญดัง
กลาวสามารถเทียบเคียงไดกับราคาที่ 
บจก.วัน ออร�จิ�น เสนอขายใหกับบุคคล
ภายนอก
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ขนาดรายการ (พันบาท)
บุคคลที่อาจมีความขัดแย�ง ลักษณะรายการ ความจําเป�น

และความสมเหตุสมผลของรายการ
ความเห็นของ

คณะกรรมการตรวจสอบรอบป�บัญชีสิ�นสุด
วันที่ 31 ธ.ค. 2563

รอบป�บัญชีสิ�นสุด
วันที่ 31 ธ.ค. 2564

3.2 คาคอมมิชชั่นการขาย

– คาใชจายในการขาย
– เจาหนี้อื่น

บร�ษัทฯ วาจาง บจก.วัน ออร�จิ�น เพ�่อเปน
ตัวแทนในการขายอสังหาร�มทรัพยของบร�
ษัทฯ เนื่องจากกลุม ORI มีกลยุทธ 
Everyone Can Sell (ECS) โดยสงเสร�มให
พนักงานงานทุกคนสามารถเปนตัวแทนใน
การขายโครงการตางๆ ภายใตกลุม ORI โดย
คาคอมมิชชั่นกำหนดที่อัตรารอยละ 3 ของ
มูลคาอสังหาร�มทรัพยที่ขายได ซึ่งเปนอัตรา
ที่เทียบเคียงไดกับคาคอมมิชชั่นที่ชำระใหกับ
บุคคลภายนอก ทั้งนี้ บร�ษัทฯ ไดชำระเง�นให
แก บจก. วัน ออร�จิ�น ในเดือนกันยายน 2564 
เร�ยบรอยแลว

การทำรายการกับบุคคลภายนอก คณะ
กรรมการตรวจสอบจึงพ�จารณาเห็นวา 
รายการดังกลาวมีความเหมาะสมและสม
เหตุสมผล ท้ังน้ี รายการดังกลาวเปน
รายการท่ีเกิดข�น้ในอดีต อยางไรก็ดี 
บร�ษัทฯ จะดำเนินการไมใหมีรายการดัง
กลาวอีกในอนาคต

รายการดังกลาวเปนรายการสนับสนุน
ธุรกิจปกติ และเปนรายการท่ีเกิดข�น้ในอดีต
ตามความจำเปน โดยการทำรายการดัง
กลาวไมทำใหบร�ษัทฯ เสียประโยชนคณะ
กรรมการตรวจสอบจึงพ�จารณาเห็นวา 
รายการดังกลาวมีความเหมาะสมและสม
เหตุสมผล อยางไรก็ดี บร�ษัทฯ จะดำเนิน
การไมใหมีรายการดังกลาวอีกในอนาคต 
ภายหลังการสิ�นสุดระยะเวลาเชา

3.3 คาเชายานพาหนะ

– คาใชจายในการบร�หาร 329.0 564.0

707.2
707.2 50.3

บร�ษัทฯ เชารถยนต 1 คัน จาก บจก.วัน ออร�
จิ�น เพ�่อใชเปนรถยนตสำหรับผูบร�หารของบ
ร�ษัทฯ โดยมีระยะเวลาเชา 18 เดือน เร�่มวันที่ 
1 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 
2564 โดยมีอัตราคาเชาเทากับ 47,000 บาท
ตอเดือน (กอน VAT)  ซึ่งเทียบเคียงไดกับการ
เชารถยนตจากผูใหบร�การภายนอก 

รายการดังกลาวเปนรายการสนับสนุน
ธุรกิจปกติ โดยมีราคาและเง�อ่นไขท่ัวไป
เสมือนกับการทำรายการกับบุคคล
ภายนอก คณะกรรมการตรวจสอบจึง
พ�จารณาเห็นวา รายการดังกลาวมีความ
เหมาะสมและสมเหตุสมผล 

3.4 คาสวัสดิการพนักงาน

– คาใชจายในการบร�หาร
– เจาหนี้อื่น

632.3
632.3

บจก.วัน ออร�จิ�น เร�ยกเก็บคาเชาสถานที่จัด
ประชุมของโรงแรม Holiday Inn & Suites 
ศร�ราชา รวมถึงคาอาหารและเคร�่องดื่ม
สำหรับจัดกิจกรรม Outing ประจำป 2563 
ใหกับพนักงานของบร�ษัทฯ โดยมีคาใชจายเปน
ไปตามคาใชจายที่เกิดข�้นจร�ง ซึ่งเปนคา
บร�การที่เทียบเคียงไดกับคาบร�การที่ 
บจก.วัน ออร�จิ�น เสนอใหกับบุคคลภายนอก 
ทั้งนี้ บร�ษัทฯ ไดชำระเง�นใหแก บจก. วัน ออร�
จิ�น ในเดือน มิถุนายน 2564 เร�ยบรอยแลว
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ขนาดรายการ (พันบาท)
บุคคลที่อาจมีความขัดแย�ง ลักษณะรายการ ความจําเป�น

และความสมเหตุสมผลของรายการ
ความเห็นของ

คณะกรรมการตรวจสอบรอบป�บัญชีสิ�นสุด
วันที่ 31 ธ.ค. 2563

รอบป�บัญชีสิ�นสุด
วันที่ 31 ธ.ค. 2564

4.1 รายไดคาบร�หารงานโครงการ

– รายไดอื่นๆ
– ลูกหนี้อื่น

4.9

บร�ษัทฯ เร�ยกเก็บคาถายเอกสารจาก บจก.ออ
ร�จิ�น สเฟ�ยร โดยมีคาใชจายเปนไปตามคาใช
จายที่เกิดข�้นจร�ง บวกคาดำเนินการ ทั้งนี้ 
บร�ษัทฯ ไดรับชำระเง�นจาก บจก. ออร�จิ�น 
สเฟ�ยร ในเดือนมกราคม 2564 เร�ยบรอยแลว

รายการดังกลาวเปนรายการสนับสนุน
ธุรกิจปกติ และเปนรายการท่ีเกิดข�น้ในอดีต
ตามความจำเปน คณะกรรมการตรวจสอบ
จึงพ�จารณาเห็นวา รายการดังกลาวมีความ
สมเหตุสมผล อยางไรก็ดี บร�ษัทฯ จะดำเนิน
การไมใหมีรายการดังกลาว ต้ังแตไตรมาส
ท่ี 3 ป 2564  

รายการดังกลาวเปนรายการสนับสนุน
ธุรกิจปกติ และเปนรายการท่ีเกิดข�น้ในอดีต
ตามความจำเปน คณะกรรมการตรวจ
สอบจึงพ�จารณาเห็นวา รายการดังกลาว
มีความสมเหตุสมผล อยางไรก็ดี บร�ษัทฯ 
จะดำเนินการไมใหมีรายการดังกลาว
ต้ังแตไตรมาสท่ี 3 ป 2564

5.1 รายไดคาบร�หารงานโครงการ

– รายไดอื่นๆ
– ลูกหนี้อื่น

5. บจก.ออร�จิ�น คอนโดมิเนียม

4. บจก.ออร�จิ�น สเฟ�ยร

236.6
171.2

12.2

4.0
0.6

บร�ษัทฯ เร�ยกเก็บคาใชจายเบ็ดเตล็ดจาก 
บจก.ออร�จิ�น คอนโดมิเนียม เชน คาถาย
เอกสาร คาใชงานเคร�อ่งปรับอากาศลวงเวลา 
เปนตน โดยมีคาใชจายเปนไปตามคาใชจายท่ี
เกิดข�น้จร�ง บวกคาดำเนินการ ท้ังน้ี บร�ษัทฯ 
ไดรับชำระเง�นจาก บจก. ออร�จิ�น 
คอนโดมิเนียม ในเดือนกันยายน 2564 
เร�ยบรอยแลว

รายการดังกลาวเปนรายการสนับสนุน
ธุรกิจปกติ และเปนรายการท่ีเกิดข�น้ในอดีต
ตามความจำเปน คณะกรรมการตรวจ
สอบจึงพ�จารณาเห็นวา รายการดังกลาว
มีความสมเหตุสมผล อยางไรก็ดี บร�ษัทฯ 
จะดำเนินการไมใหมีรายการดังกลาว
ต้ังแตไตรมาสท่ี 3 ป 2564

5.2 คาใชจายเบ็ดเตล็ด

– คาใชจายในการบร�หาร
– เจาหนี้อื่น

67.3
5.1

22.0

บจก.ออร�จิ�น คอนโดมิเนียม เร�ยกเก็บคาใชจาย
เบ็ดเตล็ดจากบร�ษัทฯ เชน คารับ-สงเอกสาร 
คาน้ำด่ืม เปนตน โดยมีคาใชจายเปนไปตามคา
ใชจายท่ีเกิดข�น้จร�ง บวกคาดำเนินการ ท้ังน้ี 
บร�ษัทฯ ไดชำระเง�นใหแก บจก. ออร�จิ�น 
คอนโดมิเนียม ในเดือนกันยายน 2564 
เร�ยบรอยแลว

รายการดังกลาวเปนรายการสนับสนุน
ธุรกิจปกติ โดยมีราคาและเง�อ่นไขท่ัวไป
เสมือนกับการทำรายการกับบุคคล
ภายนอก คณะกรรมการตรวจสอบจึง
พ�จารณาเห็นวา รายการดังกลาวมีความ
สมเหตุสมผล 

6.1 คาใชจายเบ็ดเต0

– คาใชจายในการบร�หาร

6. บจก.ออร�จิ�น วัน ทองหลอ

33.6

บจก.ออร�จิ�น วัน ทองหลอ เร�ยกเก็บคาเชาสถาน
ที่จัดประชุมของโรงแรม Staybridge Suites 
Bangkok Thonglor รวมถึงคาอาหารและเคร�่อง
ดื่มสำหรับจัดกิจกรรมของบร�ษัทฯ โดยมีคาใชจาย
เปนไปตามคาใชจายที่เกิดข�้นจร�ง ซึ่งเปนคาบร�การ
ที่เทียบเคียงไดกับคาบร�การที่ บจก.ออร�จิ�น วัน 
ทองหลอ เสนอใหกับบุคคลภายนอก
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วันที่ 31 ธ.ค. 2563

รอบป�บัญชีสิ�นสุด
วันที่ 31 ธ.ค. 2564

6.2 คาใชจายบร�หาร

– คาสวัสดิการพนักงาน 7.9

บจก. ออร�จิ�น วัน ทองหลอ เร�ยกเก็บคาที่พัก
โรงแรม Staybridge Suites Bangkok 
Thonglor จากบร�ษัทฯ สำหรับคาที่พักใหแก
พนักงานของบร�ษัทฯ ที่ไดรับผลกระทบจาก
เหตุการณไฟ ไหมที่กิ�งแกว โดยมีคาใชจายเปนไป
ตามคาใชจายที่เกิดข�้นจร�ง ซึ่งเปนคาบร�การที่เทียบ
เคียงไดกับคาบร�การที่ บจก.ออร�จิ�น วัน ทองหลอ 
เสนอใหกับบุคคลภายนอก

รายการดังกลาวเปนรายการสนับสนุนธุรกิจ
ปกติ โดยมีราคาและเง�อ่นไขท่ัวไปเสมือนกับการ
ทำรายการกับบุคคลภายนอก คณะกรรมการ
ตรวจสอบจึงพ�จารณาเห็นวา รายการดังกลาว
มีความสมเหตุสมผล

รายการดังกลาวเปนรายการสนับสนุนธุรกิจ
ปกติ โดยมีคาบร�การและเง�อ่นไขท่ัวไปเสมือน
กับการทำรายการกับบุคคลภายนอก คณะ
กรรมการตรวจสอบจึงพ�จารณาเห็นวา 
รายการดังกลาวมีความเหมาะสมและสมเหตุ
สมผล

7.1 คาบร�การบร�หารนิติบุคคล 

– คาใชจายในการขาย
– เจาหนี้อื่น
– คาใชจายคางจาย

7. บจก.พร�โม แมเนจเมนท

8. บจก.พารค ลักชัวร�่

1,050.8
71.6
156.8

5,284.5
1,043.3
431.2

บร�ษัทฯ ทำสัญญาบร�หารและจัดการหมูบาน
จัดสรรกับ บจก.พร�โม แมเนจเมนท เพ�อ่บร�หารและ
จัดการโครงการหมูบานจัดสรรของบร�ษัทฯ โดยมี
ระยะเวลา 1 ป (ระยะเวลาเร�ม่ตน-สิ�นสุด ข�น้อยูกับ
แตละโครงการ) โดยมีอัตราคาบร�การเทากับ 
58,000 บาทตอเดือน ซ่ึงเทียบเคียงไดกับคาบร�การ
ของบุคคลภายนอก

รายการดังกลาวเปนรายการสนับสนุนธุรกิจ
ปกติ และเปนรายการท่ีเกิดข�น้ในอดีตตามความ
จำเปน คณะกรรมการตรวจสอบจึงพ�จารณา
เห็นวา รายการดังกลาวมีความสมเหตุสมผล 
อยางไรก็ดี บร�ษัทฯ จะดำเนินการไมใหมี
รายการดังกลาวต้ังแตไตรมาสท่ี 3 ป 2564 

8.1 รายไดคาบร�หารงานโครงการ

– รายไดอื่นๆ 16.4

บร�ษัทฯ เร�ยกเก็บรายไดเบ็ดเตล็ดจาก บจก.พารค 
ลักชัวร� ่เชน คาเล้ียงรับรอง เปนตน โดยมีการเร�ยก
เก็บตามคาใชจายท่ีเกิดข�น้จร�ง บวกคาดำเนินการ 
ท้ังน้ี บร�ษัทฯ ไดรับชำระเง�นจาก บจก. พารค ลักชัว
ร� ่ในเดือนมกราคม 2564 เร�ยบรอยแลว

รายการดังกลาวเปนรายการสนับสนุนธุรกิจ
ปกติ และเปนรายการท่ีเกิดข�น้ในอดีตตาม
ความจำเปน คณะกรรมการตรวจสอบจึง
พ�จารณาเห็นวา รายการดังกลาวมีความสม
เหตุสมผล อยางไรก็ดี บร�ษัทฯ จะดำเนินการ
ลดรายการท่ีเกิดข�น้ในอนาคต 

8.2 คาใชจายเบ็ดเตล็ด

– คาใชจายในการบร�หาร 10.6 0.7

บจก.พารค ลักชัวร�่ เร�ยกเก็บคาใชจายเบ็ดเตล็ด
จากบร�ษัทฯ เชน คาเลี้ยงรับรอง เปนตน โดยมีคา
ใชจายเปนไปตามคาใชจายที่เกิดข�้นจร�ง บวกคา
ดำเนินการ ในป 2564 บจก.พารค ลักชัวร�่ เร�ยก
เก็บคาโทรศัพทของพนักงาน เนื่องจากพนักงาน
มีการยายสังกัดมาที่บร�ษัทฯ โดยเร�ยกเก็บตามคา
ใชจายที่เกิดข�้นจร�ง
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และความสมเหตุสมผลของรายการ
ความเห็นของ

คณะกรรมการตรวจสอบรอบป�บัญชีสิ�นสุด
วันที่ 31 ธ.ค. 2563

รอบป�บัญชีสิ�นสุด
วันที่ 31 ธ.ค. 2564

9.1 คาคอมมิชชั่นการขาย

– คาใชจายในการขาย
– เจาหนี้อื่น

2,492.8
399.3

ORI ทำสัญญาวาจางบจก.แพสชั่นเร�ยลเตอร 
เพ�่อเปนตัวแทนในการขายอสังหาร�มทรัพยของ
ทั้งกลุม ORI ซึ่งรวมถึงบร�ษัทฯ ดวย สัญญาดัง
กลาวมีระยะเวลา 1 ป เร�่มวันที่ 1 มกราคม 
2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยกำหนดคา
คอมมิชชั่นรอยละ 3 ของมูลคาอสังหาร�มทรัพย
ที่ขายได ซึ่งเปนอัตราที่เทียบเคียงไดกับคา
คอมมิชชั่นที่ชำระใหกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ 
บร�ษัทฯ ไดชำระเง�นใหแก บจก. แพสชั่นเร�ยล
เตอร ในเดือนมกราคม 2564 เร�ยบรอยแลว

รายการดังกลาวเปนรายการสนับสนุนธุรกิจ
ปกติ และเปนรายการท่ีเกิดข�น้ในอดีตตาม
ความจำเปน โดยมีราคาและเง�อ่นไขท่ัวไป
เสมือนกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก 
คณะกรรมการตรวจสอบจึงพ�จารณาเห็น
วา รายการดังกลาวมีความเหมาะสม
และสมเหตุสมผล 

รายการดังกลาวเปนรายการสนับสนุนธุรกิจ
ปกติ โดยมีราคาและเง�อ่นไขท่ัวไปเสมือนกับ
การทำรายการกับบุคคลภายนอก คณะ
กรรมการตรวจสอบจึงพ�จารณาเห็นวา 
รายการดังกลาวมีความเหมาะสม
และสมเหตุสมผล

9.2 คาฝกอบรมและสัมมนา 

– คาใชจายในการบร�หาร
– เจาหนี้อื่น

9. บจก.แพสชั่น เร�ยลเตอร

10. บจก.อูโน เซอรว�ส

1,125.7
1,103.3

445.9

บร�ษัทฯ จายคาการฝกอบรมและสัมมนาของพนัก
งานบร�ษัทฯ ใหแก บจก. พร�โม เร�ยลเตอร โดยมีคา
ใชจายเปนไปตามคาใชจายท่ีเกิดข�น้จร�ง ซ่ึงเปน
อัตราท่ีเทียบเคียงไดกับคาฝกอบรมท่ี บจก.พร�โม 
เร�ยลเตอร เสนอใหกับบุคคลภายนอก ท้ังน้ี 
บร�ษัทฯ ไดชำระเง�นใหแก บจก. พร�โม เร�ยลเตอร ใน
เดือนมีนาคม 2564 เร�ยบรอยแลว

รายการดังกลาวเปนรายการสนับสนุน
ธุรกิจปกติ โดยมีคาบร�การและเง�อ่นไขท่ัวไป
เสมือนกับการทำรายการกับบุคคล
ภายนอก คณะกรรมการตรวจสอบจึง
พ�จารณาเห็นวา รายการดังกลาวมีความ
เหมาะสมและสมเหตุสมผล

10.1 คาทำความสะอาด

– งานระหวางกอสราง 66.0

บร�ษัทฯและบร�ษัทยอย วาจาง บจก.อูโน เซอรว�ส 
เพ�อ่ทำความสะอาดโครงการหมูบานจัดสรรของบ
ร�ษัทฯ กอนเสนอขายแกลูกคา โดยมีอัตราคา
บร�การเทียบเคียงไดกับคาบร�การท่ี บจก.อูโน 
เซอรว�ส เสนอใหกับบุคคลภายนอก

รายการดังกลาวเปนรายการสนับสนุน
ธุรกิจปกติ โดยมีคาบร�การและเง�อ่นไขท่ัวไป
เสมือนกับการทำรายการกับบุคคล
ภายนอก คณะกรรมการตรวจสอบจึง
พ�จารณาเห็นวา รายการดังกลาวมีความ
เหมาะสมและสมเหตุสมผล

10.2 คาทำความสะอาดสำนักงานขาย

– คาใชจายในการขาย
– เจาหนี้อื่น
– คาใชจายอื่นคางจาย

7,297.2
341.0
115.9

9,792.8
2,796.0

บร�ษัทฯและบร�ษัทยอย ทำสัญญาวาจาง 
บจก.อูโน เซอรว�ส เพ�่อทำความสะอาด
สำนักงานขายของบร�ษัทฯ สัญญาดังกลาวมี
ระยะเวลา 1 ป และมีการตอสัญญาปตอป ซึ่ง
สัญญาปจจ�บันสิ�นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2564 โดยมีอัตราคาบร�การเทากับ 22,000 
บาทตอเดือน ซึ่งเทียบเคียงไดกับคาบร�การที่ 
บจก.อูโน เซอรว�ส เสนอใหกับบุคคลภายนอก
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และความสมเหตุสมผลของรายการ
ความเห็นของ

คณะกรรมการตรวจสอบรอบป�บัญชีสิ�นสุด
วันที่ 31 ธ.ค. 2563

รอบป�บัญชีสิ�นสุด
วันที่ 31 ธ.ค. 2564

10.3 คาทำความสะอาด

– คาสงเสร�มการขาย

บร�ษัทฯ วาจาง บจก.อูโน เซอรว�ส เพ�่อให
บร�การทำความสะอาดบานใหกับลูกคาที่ซื้อ
บานจากบร�ษัทฯ ซึ่งเปนสวนหนึ่งของ
กลยุทธทางการตลาดเพ�่อจ�งใจลูกคาของ
บร�ษัทฯ เชน การมอบบร�การทำความสะอาด
ฟร� 12 ครั้ง ตอ 1 ป ใหกับลูกคาที่ซื้อบาน 
เปนตน โดยมีอัตราคาบร�การเทียบเคียงได
กับคาบร�การที่ บจก.อูโน เซอรว�ส เสนอให
กับบุคคลภายนอก

รายการดังกลาวเปนรายการสนับสนุน
ธุรกิจปกติ โดยมีคาบร�การและเง�อ่นไข
ท่ัวไปเสมือนกับการทำรายการกับบุคคล
ภายนอก คณะกรรมการตรวจสอบจึง
พ�จารณาเห็นวา รายการดังกลาวมีความ
เหมาะสมและสมเหตุสมผล

รายการดังกลาวเปนรายการสนับสนุน
ธุรกิจปกติ โดยมีคาบร�การและเง�อ่นไข
ท่ัวไปเสมือนกับการทำรายการกับบุคคล
ภายนอก คณะกรรมการตรวจสอบจึง
พ�จารณาเห็นวา รายการดังกลาวมีความ
เหมาะสมและสมเหตุสมผล

11.1 คาหลังคาเหล็กโรงจอดรถ
/คาผามาน

– คาสงเสร�มการขาย 46.7 138.0

2,465.8 883.2

บร�ษัทฯและบร�ษัทยอย วาจาง บจก.วายด 
อินทีเร�ย เพ�่อติดตั้งหลังคาเหล็กโรงจอดรถ
และระบบไฟฟาสองสวาง และ การบร�การ
ติดตั้งผามาน ใหกับลูกคาของบร�ษัทฯ ซึ่ง
เปนสวนหนึ่งของกลยุทธทางการตลาดเพ�่อ
จ�งใจลูกคาของบร�ษัทฯ เชน การมอบ
บร�การตอเติมโรงจอดรถใหกับลูกคาที่ซื้อ
บาน การใหบร�การติดตั้งผามาน เปนตน โดย
มีอัตราคาบร�การเทียบเคียงไดกับคาบร�การ
ของบุคคลภายนอก 

รายการดังกลาวเปนรายการสนับสนุน
ธุรกิจปกติ โดยมีคาบร�การและเง�อ่นไข
ท่ัวไปเสมือนกับการทำรายการกับบุคคล
ภายนอก คณะกรรมการตรวจสอบจึง
พ�จารณาเห็นวา รายการดังกลาวมีความ
เหมาะสมและสมเหตุสมผล

11.2 คาตกแตงภายในสวนกลาง

– งานระหวางกอสราง
– เจาหนี้อื่น 

6,100.9
1,619.6

บร�ษัทฯ วาจาง บจก. วายด อินทีเร�ยสำหรับ
การตกแตงของโครงการ โดยรายการสวน
ใหญประกอบดวยคาตกแตงภายในสวน
กลาง และอุปกรณตกแตง โดยอัตราคา
ตกแตงสามารถเทียบเคียงไดกับคาตกแตง
ของบุคคลภายนอก

11. บจก.วายด อินทีเร�ย
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ขนาดรายการ (พันบาท)
บุคคลที่อาจมีความขัดแย�ง ลักษณะรายการ ความจําเป�น

และความสมเหตุสมผลของรายการ
ความเห็นของ

คณะกรรมการตรวจสอบรอบป�บัญชีสิ�นสุด
วันที่ 31 ธ.ค. 2563

รอบป�บัญชีสิ�นสุด
วันที่ 31 ธ.ค. 2564

12.1 คาฝกอบรมและสัมมนา 

– คาใชจายในการบร�หาร

บร�ษัทฯ จายคาการฝกอบรมและสัมมนาของ
พนักงานบร�ษัทฯ ใหแก บจก. ยูไนเต็ด โปรเจคต 
แมเนจเมนท โดยมีคาใชจายเปนไปตามคาใชจาย
ที่เกิดข�้นจร�ง ซึ่งเปนอัตราที่เทียบเคียงไดกับคา
ฝกอบรมที่ บจก. ยูไนเต็ด โปรเจคต แมเนจเม
นท เสนอใหกับบุคคลภายนอก

รายการดังกลาวเปนรายการสนับสนุนธุรกิจ
ปกติ โดยมีราคาและเง�อ่นไขท่ัวไปเสมือนกับ
การทำรายการกับบุคคลภายนอก คณะ
กรรมการตรวจสอบจึงพ�จารณาเห็นวา 
รายการดังกลาวมีความเหมาะสมและสมเหตุ
สมผล

รายการดังกลาวเปนรายการสนับสนุนธุรกิจ
ปกติ โดยมีคาบร�การและเง�อ่นไขท่ัวไปเสมือน
กับการทำรายการกับบุคคลภายนอก คณะ
กรรมการตรวจสอบจึงพ�จารณาเห็นวา 
รายการดังกลาวมีความเหมาะสมและสมเหตุ
สมผล

13.1 คาโฆษณา 298.8

314.7

บร�ษัทยอยของบร�ษัทฯ วาจาง บจก.พร็อพทู
มอรโรว เพ�่อโฆษณาประชาสัมพันธโครงการบาน
จัดสรรของบร�ษัทฯ โดยมีอัตราคาบร�การเทียบ
เคียงไดกับคาบร�การของบุคคลภายนอก และ
ประกาศมาตรฐานราคากลางสำหรับคาใชจาย
ทางการตลาดของบร�ษัทฯ 

รายการดังกลาวเปนรายการสนับสนุนธุรกิจ
ปกติ โดยมีคาบร�การและเง�อ่นไขท่ัวไปเสมือน
กับการทำรายการกับบุคคลภายนอก คณะ
กรรมการตรวจสอบจึงพ�จารณาเห็นวา 
รายการดังกลาวมีความเหมาะสมและสมเหตุ
สมผล

14.1 คารับรอง

- คารับรอง
- เจาหนี้อื่น

1.9
1.9

บร�ษัทฯ จายคาอาหารเลี้ยงรับรอง ใหแก 
บจก.ออร�จิ�น ฟ�้ด โดยมีคาใชจายเปนไปตามคา
ใชจายที่เกิดข�้นจร�ง ซึ่งเปนอัตราที่เทียบเคียงได
กับคาอาหารที่ บจก.ออร�จิ�น ฟ�้ด เสนอใหกับ
บุคคลภายนอก

13. บจก.พร็อพทูมอรโรว

14. บจก.ออร�จิ�น ฟ�้ดด

12. บจก. ยูไนเต็ด โปรเจคต
แมเนจเมนท 

9.3 การค้ำประกันหนี้เง�นกูของบร�ษัทฯ โดยบุคคลที่อาจมีความขัดแยง

1.1 ค้ำประกันวงเง�นสินเชื่อ

– วงเง�นสินเชื่อ
– ยอดสินเชื่อที่เบิกใช

ORI ค้ำประกันสัญญาสินเชื่อระยะสั้นกับ
สถาบันการเง�นใหแกบร�ษัทฯ เปนจำนวน 1 
โครงการสำหรับป 2563 และจำนวน 2 
โครงการสำหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวันที่ 30 
มิถุนายน 2564 เพ�่อใชเปนเง�นทุนสำหรับการ
เขาซื้อที่ดิน โดยไมคิดคาตอบแทนการค้ำประกัน
ดังกลาว ซึ่งการค้ำประกันดังกลาวเปนไปตาม
เง�่อนไขของสถาบันการเง�น ทั้งนี้ ปจจ�บัน 
บร�ษัทฯ ไดทำการปลดการค้ำประกันของ ORI 
สำหรับ 2 โครงการขางตนเร�ยบรอยแลว  

รายการดังกลาวเปนรายการรับความชวย
เหลือทางการเง�นของบร�ษัทฯ โดยคณะ
กรรมการตรวจสอบไดพ�จารณาวารายการ
ดังกลาวเกิดข�น้ตามความจำเปนและเปน
ประโยชนตอบร�ษัทฯ อยางไรก็ดี บร�ษัทฯ 
ไดทำการปลดภาระค้ำประกันดังกลาว
เร�ยบรอยแลว

98,560.0
98,560.0

1. บมจ. ออร�จิ�น พร็อพเพอรตี้
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9. ความจำเปนและความสมเหตุสมผลของรายการระหวางกัน
 ท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ คร้ังท่ี 4/2564 (กอนการแปรสภาพเปนบร�ษัทมหาชนจำกัด) เม่ือวันท่ี 

7 กรกฎาคม 2564 ไดพ�จารณาขอมูลรายการระหวางกันของบร�ษัทฯ ในรอบปบัญชีสิ�นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

2563 และที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2564 (หลังการแปรสภาพเปนบร�ษัทมหาชนจำกัด)

เมื่อวันท่ี 9 พฤศจิกายน 2564 ไดพ�จารณาขอมูลรายการระหวางกันของบร�ษัทฯ 

 สำหรับรอบปบัญชี สิ�นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ประกอบกับสอบถามขอมูลตางๆ จากฝายบร�หาร

ของบร�ษัทฯ รวมทั้งสอบทานขอมูลตามที่ระบุในหมายเหตุประกอบงบการเง�นที่ ไดรับการตรวจสอบโดย

ผูตรวจสอบบัญชีของบร�ษัทฯ แลวเห็นวา รายการระหวางกันของบร�ษัทฯ สำหรับรอบปบัญชีสิ�นสุดวันที่ 31 

ธันวาคม 2564 เปนรายการที่มีความจำเปนและเปนประโยชนตอการดำเนินธุรกิจของบร�ษัทฯ และ/หร�อ เปน

ไปเพ�่อการดำเนินธุรกิจตามปกติของบร�ษัทฯ และ/หร�อ เปนไปตามเง�่อนไขการคาทั่วไป ในลักษณะเดียวกับที่

ว�ญ ูชนจะพ�งกระทำกับคูสัญญาทั่วไปในสถานการณเดียวกัน ดวยอำนาจตอรองทางการคาที่ปราศจาก

อิทธิพลในการที่คูสัญญาอีกฝายมีสถานะเปนบุคคลที่อาจมีความขัดแยง (Arm’s Length Basis)

10. มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหวางกัน
และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
 ที่ประชุมคณะกรรมการบร�ษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 (หลังการแปรสภาพ

เปนบร�ษัทมหาชนจำกัด) ไดพ�จารณาอนุมัตินโยบายการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน เพ�่อใหการทำรายการ

ระหวางบร�ษัทฯ กับบุคคลหร�อนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงเปนไปอยางโปรงใส และเพ�่อเปนการรักษาผล

ประโยชนของบร�ษัทฯ โดยสามารถสรุปไดดังนี้

 ในการทำรายการระหวางกันและรายการท่ีเก่ียวโยงกันของบร�ษัทฯ และบร�ษัทยอย บร�ษัทฯ จะปฏิบัติ

ใหเปนไปตามหลักเกณฑของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 

(รวมทั้งที่มีการแกไขเพ�่มเติม) ขอบังคับ ประกาศ คำสั่ง และหลักเกณฑที่เกี่ยวของของตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย และ/หร�อ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ/หร�อ คณะกรรมการกำกับ

ตลาดทุน ตลอดจนการปฏิบัติตามขอกำหนดเกี่ยวกับการเปดเผยรายการระหวางกันในหมายเหตุประกอบ

งบการเง�น ที่ไดรับการตรวจสอบ และ/หร�อสอบทานจากผูสอบบัญชีของบร�ษัทและบร�ษัทยอย และ

/หร�อแบบแสดงรายการขอมูลประจำป/รายงานประจำป (แบบ 56-1 One-Report) ท้ังน้ี ผูท่ีมีสวนไดเสียจะ

ไมสามารถเขามามีสวนรวมในการอนุมัติรายการดังกลาวได อิทธิพลในการท่ีคูสัญญาอีกฝายมีสถานะเปน

บุคคลที่อาจมีความขัดแยง (Arm’s Length Basis)

  (1) รายการที่เปนขอตกลงทางการคาที่มีเง�่อนไขการคาโดยทั่วไป

  ฝายจัดการสามารถอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันในกรณีที่เปนรายการธุรกิจปกติหร�อ

รายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบร�ษัทฯ และเปนรายการที่อาจเกิดข�้นตอเนื่องในอนาคต หากรายการดัง

กลาวเปนรายการที่เปนขอตกลงทางการคาที่มีเง�่อนไขการคาโดยทั่วไปกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งรวมถึง

กรรมการและผูบร�หาร ตามขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และมีขอตกลงทางการคาในลักษณะเดียว

กับที่ว�ญ ูชนจะพ�งกระทำกับคูสัญญาทั่วไปในสถานการณเดียวกัน ดวยอำนาจตอรองทางการคาที่

ปราศจากอิทธิพลในการท่ีตนมีสถานะเปนบุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน ซ่ึงรวมถึงกรรมการและผูบร�หาร และไมกอให

เกิดการถายเทผลประโยชน และ/หร�อ สามารถแสดงใหเห็นไดวาการทำรายการดังกลาวมีการกำหนดราคา

หร�อเง�อ่นไขท่ีสมเหตุสมผลหร�อเปนธรรม และเปนขอตกลงทางการคาท่ีไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบร�ษัท

หร�อเปนไปตามหลักการที่คณะกรรมการบร�ษัทไดอนุมัติไวแลว ทั้งนี้ บร�ษัทฯ จะจัดทำรายงานสรุปการทำ

ธุรกรรมดังกลาวเพ�่อรายงานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการประชุมคณะกรรมการในทุก

ไตรมาส

  (2) รายการท่ีเปนขอตกลงทางการคาท่ีไมเปนเง�อ่นไขการคาโดยท่ัวไป

  การทำรายการท่ีเก่ียวโยงกันท่ีเปนขอตกลงทางการคาท่ีไมเปนเง�อ่นไขการคาโดยท่ัวไป บร�ษัทฯ

จะดำเนินการใหเปนไปตามขอบังคับ ประกาศ คำสั่ง และ/หร�อหลักเกณฑที่เกี่ยวของของตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย คณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ/หร�อคณะกรรมการกำกับตลาดทุน 

รวมถึงการวัดขนาดของรายการดังกลาว ท้ังน้ี คณะกรรมการตรวจสอบจะเปนผูใหความเห็นเก่ียวกับความ

จำเปนในการเขาทำรายการและความเหมาะสมทางดานราคาของรายการน้ัน ๆ โดยพ�จารณาเง�อ่นไขตาง ๆ

ใหเปนไปตามลักษณะการดำเนินธุรกิจปกติในอุตสาหกรรม และ/หร�อ มีการเปร�ยบเทียบกับราคาของบุคคล

ภายนอก และ/หร�อราคาตลาด และ/หร�อ มีราคาหร�อเง�อ่นไขของการทำรายการในระดับเดียวกันกับบุคคล
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กับบุคคลภายนอก และ/หร�อสามารถแสดงใหเห็นไดวาการทำรายการดังกลาวนั้นมีการกำหนดราคาหร�อ

เง�่อนไข ที่สมเหตุสมผลหร�อเปนธรรมและนำเสนอตอคณะกรรมการบร�ษัทเพ�่อพ�จารณาอนุมัติการเขาทำ

รายการ และ/หร�อท่ีประชุมผูถือหุน (แลวแตกรณี ข�น้อยูกับขนาดของรายการ) เพ�อ่พ�จารณาอนุมัติตอไป

 ท้ังน้ี ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไมมีความชำนาญในการพ�จารณารายการที่เกี่ยวโยงกันที่

อาจจะเกิดข�้นบร�ษัทฯ จะจัดใหมีบุคคลที่มีความรูความชำนาญพ�เศษ เชน ผูสอบบัญช ีหร�อผูประเมินราคา

ทรัพยสินที่มีความเปนอิสระเปนผูใหความเห็นเก่ียวกับรายการท่ีเก่ียวโยงกันดังกลาวเพ�อ่ใหคณะกรรมการ

ตรวจสอบและ/หร�อคณะกรรมการบร�ษัท และ/หร�อผูถือหุน (แลวแตกรณี) ใชเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจ

เพ�่อใหม่ันใจวาการเขาทำรายการดังกลาวมีความจำเปนและมีความสมเหตุสมผล โดยคำนึงถึงผลประโยชน

ของบร�ษัท

เปนสำคัญ  ทั้งนี้ รายการที่เกี่ยวโยงกันดังกลาวจะถูกเปดเผยเปนรายการระหวางกันในแบบแสดงรายการ

ขอมูลประจำปในและหมายเหตุประกอบงบการเง�นท่ีไดรับการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีของบร�ษัทฯ

11. นโยบายการทำรายการระหวางกันในอนาคต
 ภายหลังจากท่ีบร�ษัทฯ ไดเสนอขายหุนตอประชาชนและจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

แลว บร�ษัทฯ จะเขาทำรายการระหวางกันและรายการท่ีเก่ียวโยงกันโดยเปนไปตามหลักการ ดังน้ี

 (1) ปฏิบัติใหเปนไปตามนโยบายบร�ษัทฯ กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอบังคับ 
ประกาศ คำสั่ง หร�อขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลัก

ทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ/หร�อ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตลอดจนการปฏิบัติตามขอกำหนด

เกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลการทำรายการดังกลาวของบร�ษัทฯ หร�อบร�ษัทยอยตามมาตรฐานการบัญชีที่

กำหนดโดยสภาว�ชาชีพบัญชี และหลักเกณฑอื่นที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ การเขาทำรายการดังกลาวจะตองไมเปน

การโยกยาย หร�อถายเทผลประโยชนระหวางบร�ษัทฯ หร�อผูถือหุนของบร�ษัทฯ แตตองเปนการทำรายการที่

บร�ษัทฯ ไดคำนึงถึงประโยชนสูงสุดของบร�ษัทฯ และผูถือหุนทุกรายเปนสำคัญ

 (2) ในกรณีท่ีเปนรายการท่ีเกิดข�น้เปนปกติหร�อสนับสนุนธุรกิจปกติ และคาดวาจะเกิดข�น้อยางตอเน่ือง

ในอนาคต บร�ษัทฯ จะดำเนินการตามหลักเกณฑและแนวทางในการปฏิบัติใหเปนไปตามลักษณะการคาโดย

ท่ัวไป โดยอางอิงกับราคาและเง�อ่นไขท่ีเหมาะสมและยุติธรรม สมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได และการเขา

ทำรายการดังกลาวจะเปนไปตามหลักการเกี่ยวกับขอตกลงที่มีเง�่อนไขทางการคาทั่วไปตามที่มีการอนุมัติ

จากที่ประชุมคณะกรรมการบร�ษัท ในการนี้ ฝายจัดการจะมีการจัดทำรายการสรุปการเขาทำธุรกรรมดัง

กลาวเพ�่อรายงานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส เพ�่อประกอบการจัดทำแบบแสดง

รายการขอมูลประจำป/รายงานประจำป (แบบ 56-1 One-Report)

 (3) การเปดเผยรายการระหวางกันหร�อรายการที่เกี่ยวโยงกันของบร�ษัทฯ จะเปนไปตามกฎหมาย

และระเบียบท่ีสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมท้ังตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทยกำหนด อีกทั้งเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับบร�ษัทหร�อบุคคลที่เกี่ยวของกันของสภา

ว�ชาชีพบัญชี
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โดยสภาว�ชาชีพบัญชีในสวนที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบงบการเง�น และขาพเจาไดปฏิบัติตามขอกำหนด

ดานจรรยาบรรณอื่น ๆ ตามที่ระบุในขอกำหนดนั้นดวย ขาพเจาเชื่อวาหลักฐานการสอบบัญชีที่ขาพเจา

ไดรับเพ�ยงพอและเหมาะสมเพ�่อใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา

เร�่องสำคัญในการตรวจสอบ

 เร�่องสำคัญในการตรวจสอบคือเร�่องตาง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพ�นิจเยี่ยงผูประกอบว�ชาชีพ

ของขาพเจาในการตรวจสอบงบการเง�นสำหรับงวดปจจ�บัน ขาพเจาไดนำเร�่องเหลานี้มาพ�จารณาในบร�บท

ของการตรวจสอบงบการเง�นโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขาพเจา ทั้งนี้ ขาพเจาไมไดแสดง

ความเห็นแยกตางหากสำหรับเร�่องเหลานี้

 ขาพเจาไดปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ไดกลาวไวในวรรคความรับผิดชอบของผู�สอบบัญชีต�อ

การตรวจสอบงบการเง�นในรายงานของขาพเจา ซึ่งไดรวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเร�่องเหลานี้ดวย 

การปฏิบัติงานของขาพเจาไดรวมว�ธีการตรวจสอบท่ีออกแบบมาเพ�อ่ตอบสนองตอการประเมินความเส่ียง

จากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจร�งอันเปนสาระสำคัญในงบการเง�น ผลของว�ธีการตรวจสอบของขาพเจา

ซึ่งไดรวมว�ธีการตรวจสอบสำหรับเร�่องเหลานี้ดวย ไดใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจาตอ

งบการเง�นโดยรวม

  
 เร�่องสำคัญในการตรวจสอบ พรอมว�ธีการตรวจสอบสำหรับเร�่องดังกลาวมีดังตอไปนี้

การรับรูรายไดจากการขายอสังหาร�มทรัพย

 รายไดจากการขายอสังหาร�มทรัพยเปนตัวชี้วัดผลการดำเนินงานที่ผูใชงบการเง�นใหความสนใจ 

นอกจากนี้ สัญญาซื้อขายอสังหาร�มทรัพยมีความหลากหลาย เชน มีสัญญาแนบทายสวนลดพ�เศษหร�อ

รายการสงเสร�มการขายตาง ๆ จึงมีความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลคาและระยะเวลาในการรับรูรายได

ขาพเจาไดตรวจสอบการรับรูรายไดจากการขายอสังหาร�มทรัพยของกลุมบร�ษัทโดยการ

• ประเมินและทดสอบระบบสารสนเทศและระบบการควบคุมภายในของกลุมบร�ษัทที่เกี่ยวของกับวงจร

 รายได โดยการสอบถามผูรับผิดชอบ ทำความเขาใจและเลือกตัวอยางมาสุมทดสอบการปฏิบัติตาม

 การควบคุมที่กลุมบร�ษัทออกแบบไว

• สุมตัวอยางสัญญาขายเพ�่อตรวจสอบการรับรูรายไดวาเปนไปตามเง�่อนไขที่ระบุไวในสัญญาขาย

 และสอดคลองกับนโยบายการรับรูรายไดของกลุมบร�ษัท

บร�ษัท บร�ทาเนีย จำกัด (มหาชน) และบร�ษัทยอย
(เดิมชื่อ "บร�ษัท บร�ทาเนีย จำกัด")
รายงาน และ งบการเง�นรวม
31 ธันวาคม 2564
รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต

 เสนอตอผูถือหุนของบร�ษัท บร�ทาเนีย จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ "บร�ษัท บร�ทาเนีย จำกัด")

ความเห็น

 ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเง�นรวมของบร�ษัท บร�ทาเนีย จำกัด (มหาชน) และบร�ษัทยอย (กลุมบร�ษัท)

ซ่ึงประกอบดวยงบแสดงฐานะการเง�นรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดง

การเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวมและงบกระแสเง�นสดรวมสำหรับปสิ�นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุ

ประกอบงบการเง�นรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ และไดตรวจสอบงบการเง�นเฉพาะ

กิจการของบร�ษัท บร�ทาเนีย จำกัด (มหาชน) (บร�ษัทฯ) ดวยเชนกัน

 ขาพเจาเห็นวา งบการเง�นขางตนนี้แสดงฐานะการเง�น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ผลการดำเนินงาน

และกระแสเง�นสดสำหรับปสิ�นสุดวันเดียวกันของบร�ษัท บร�ทาเนีย จำกัด (มหาชน) และบร�ษัทยอย และเฉพาะ

ของบร�ษัท บร�ทาเนีย จำกัด (มหาชน) โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเง�น

เกณฑในการแสดงความเห็น

 ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของขาพเจาไดกลาวไว

ในวรรค ความรับผิดชอบของผู�สอบบัญชีต�อการตรวจสอบงบการเง�น ในรายงานของขาพเจา ขาพเจามี

ความเปนอิสระจากกลุมบร�ษัทตามขอกำหนดจรรยาบรรณของผูประกอบว�ชาชีพบัญชีที ่กำหนด
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 ผูมีหนาที่ในการกำกับดูแลมีหนาที่ในการสอดสองดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเง�น

ของกลุมบร�ษัท

ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเง�น

 การตรวจสอบของขาพเจามีวัตถุประสงคเพ�่อใหไดความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลวางบการเง�นโดย

รวมปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจร�งอันเปนสาระสำคัญหร�อไม ไมวาจะเกิดจากการทุจร�ตหร�อ

ขอผิดพลาด และเสนอรายงานของผูสอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของขาพเจาอยูดวย ความเชื่อมั่นอยาง

สมเหตุสมผลคือความเช่ือม่ันในระดับสูงแตไมไดเปนการรับประกันวาการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐาน

การสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจร�งอันเปนสาระสำคัญที่มีอยูไดเสมอไป ขอมูลที่

ขัดตอขอเท็จจร�งอาจเกิดจากการทุจร�ตหร�อขอผิดพลาดและถือวามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณอยาง

สมเหตุสมผลไดวารายการท่ีขัดตอขอเท็จจร�งแตละรายการหร�อทุกรายการรวมกันจะมีผลตอการตัดสินใจ

ทางเศรษฐกิจของผูใชงบการเง�นจากการใชงบการเง�นเหลานี้

 ในการตรวจสอบของขาพเจาตามมาตรฐานการสอบบัญชี ขาพเจาใชดุลยพ�นิจและการสังเกตและ

สงสัยเยี่ยงผูประกอบว�ชาชีพตลอดการตรวจสอบ และขาพเจาไดปฏิบัติงานดังตอไปนี้ดวย

• ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจร�งอันเปนสาระสำคัญในงบการเง�น

 ไมวาจะเกิดจากการทุจร�ตหร�อขอผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามว�ธีการตรวจสอบเพ�่อตอบ

 สนองตอความเสี่ยงเหลานั้น และไดหลักฐานการสอบบัญชีที่เพ�ยงพอและเหมาะสมเพ�่อเปนเกณฑใน

 การแสดงความเห็นของขาพเจา ความเส่ียงท่ีไมพบขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจร�งอันเปนสาระสำคัญซ่ึงเปน

 ผลมาจากการทุจร�ตจะสูงกวาความเสี่ยงที่เกิดจากขอผิดพลาด เนื่องจากการทุจร�ตอาจเกี่ยวกับ

 การสมรูรวมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเวนการแสดงขอมูล การแสดงขอมูล

 ที่ไมตรงตามขอเท็จจร�งหร�อการแทรกแซงการควบคุมภายใน

• ทำความเขาใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบ เพ�่อออกแบบว�ธีการ

 ตรวจสอบใหเหมาะสมกับสถานการณ แตไมใชเพ�่อวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอความมี

 ประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุมบร�ษัท

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผูบร�หารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการ

 ทางบัญชีและการเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของที่ผูบร�หารจัดทำ

• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใชเกณฑการบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานตอเนื่องของ

 ผูบร�หาร และสรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ ไดรับวามีความไมแนนอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับ

 เหตุการณหร�อสถานการณท่ีอาจเปนเหตุใหเกิดขอสงสัยอยางมีนัยสำคัญตอความสามารถของกลุมบร�ษัท

         
• สุมตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายที่เกิดข�้นในระหวางปและชวงใกลสิ�นรอบระยะเวลาบัญชี

• กระทบยอดจำนวนบานพรอมที่ดินที่ยังไมโอนกับเอกสารกรรมสิทธิ์ตัวจร�งและ/หร�อหนังสือยืนยัน

 จากธนาคารสำหรับเอกสารกรรมสิทธิ์ที่เก็บโดยธนาคาร

• ว�เคราะหเปร�ยบเทียบขอมูลบัญชีรายไดแบบแยกยอยเพ�่อตรวจสอบความผิดปกติที่อาจเกิดข�้นของ

 รายการรายไดตลอดรอบระยะเวลาบัญชี รวมถึงรายการบัญชีที่ทำผานใบสำคัญทั่วไป

• สอบทานรายการปรับปรุงรายไดที่เกิดข�้นภายหลังวันสิ�นรอบระยะเวลาบัญชี

ขอมูลอื่น

 ผูบร�หารเปนผูรับผิดชอบตอขอมูลอื่น ซึ่งรวมถึงขอมูลที่รวมอยูในรายงานประจำปของกลุมบร�ษัท

(แตไมรวมถึงงบการเง�นและรายงานของผูสอบบัญชีที่แสดงอยูในรายงานนั้น) ซึ่งคาดวาจะถูกจัดเตร�ยมให

กับขาพเจาภายหลังวันที่ในรายงานของผูสอบบัญชีนี้

 ความเห็นของขาพเจาตองบการเง�นไมครอบคลุมถึงขอมูลอื่นและขาพเจาไมไดใหขอสรุปในลักษณะ

การใหความเชื่อมั่นในรูปแบบใด ๆ ตอขอมูลอื่นนั้น

 ความรับผิดชอบของขาพเจาท่ีเก่ียวเน่ืองกับการตรวจสอบงบการเง�นคือ การอานและพ�จารณาวาขอมูล

อ่ืนน้ันมีความขัดแยงท่ีมีสาระสำคัญกับงบการเง�นหร�อกับความรูท่ีไดรับจากการตรวจสอบของขาพเจาหร�อไม

หร�อปรากฏวาขอมูลอ่ืนแสดงขัดตอขอเท็จจร�งอันเปนสาระสำคัญหร�อไม

 เม่ือขาพเจาไดอานรายงานประจำปของกลุมบร�ษัทตามท่ีกลาวขางตนแลว และหากสรุปไดวามีการแสดง

ขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจร�งอันเปนสาระสำคัญ ขาพเจาจะส่ือสารเร�อ่งดังกลาวใหผูมีหนาท่ีในการกำกับดูแลทราบ

เพ�อ่ใหมีการดำเนินการแกไขท่ีเหมาะสมตอไป

ความรับผิดชอบของผูบร�หารและผูมีหนาที่ในการกำกับดูแลตองบการเง�น

 ผูบร�หารมีหนาที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเง�นเหลานี้โดยถูกตองตามที่ควรตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเง�น และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผูบร�หารพ�จารณาวาจำเปน

เพ�อ่ใหสามารถจัดทำงบการเง�นท่ีปราศจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจร�งอันเปนสาระสำคัญไมวาจะเกิด

จากการทุจร�ตหร�อขอผิดพลาด

 ในการจัดทำงบการเง�น ผูบร�หารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุมบร�ษัทในการดำเนิน

งานตอเนื่อง การเปดเผยเร�่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตอเนื่องในกรณีที่มีเร�่องดังกลาว และการใชเกณฑ

การบัญชีสำหรับกิจการท่ีดำเนินงานตอเน่ืองเวนแตผูบร�หารมีความต้ังใจท่ีจะเลิกกลุมบร�ษัทหร�อหยุดดำเนิน

งานหร�อไมสามารถดำเนินงานตอเนื่องอีกตอไปได
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 ในการดำเนินงานตอเนื่องหร�อไม หากขาพเจาไดขอสรุปวามีความไมแนนอนที่มีสาระสำคัญ ขาพเจา

 จะตองใหขอสังเกตไวในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจาถึงการเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของในงบ

 การเง�น หร�อหากเห็นวาการเปดเผยดังกลาวไมเพ�ยงพอ ขาพเจาจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป

 ขอสรุปของขาพเจาข�้นอยูกับหลักฐานการสอบบัญชีที่ ไดรับจนถึงวันที่ในรายงานของผูสอบบัญชี

 ของขาพเจา อยางไรก็ตาม เหตุการณหร�อสถานการณในอนาคตอาจเปนเหตุใหกลุมบร�ษัทตองหยุด

 การดำเนินงานตอเนื่องได

• ประเมินการนำเสนอ โครงสรางและเน้ือหาของงบการเง�นโดยรวม รวมถึงการเปดเผยขอมูลท่ีเก่ียวของ

 ตลอดจนประเมินวางบการเง�นแสดงรายการและเหตุการณที่เกิดข�้นโดยถูกตองตามที่ควรหร�อไม

• รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีท่ีเหมาะสมอยางเพ�ยงพอเก่ียวกับขอมูลทางการเง�นของกิจการ

 หร�อของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุมบร�ษัทเพ�อ่แสดงความเห็นตองบการเง�นรวม ขาพเจารับผิดชอบ

 ตอการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุมบร�ษัท ขาพเจาเปนผูรับ

 ผิดชอบแตเพ�ยงผูเดียวตอความเห็นของขาพเจา

 ขาพเจาไดสื่อสารกับผูมีหนาที่ในการกำกับดูแลในเร�่องตาง ๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและชวงเวลาของการ

ตรวจสอบตามท่ีไดวางแผนไว ประเด็นท่ีมีนัยสำคัญท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอบกพรองท่ีมีนัยสำคัญ

ในระบบการควบคุมภายในหากขาพเจาไดพบในระหวางการตรวจสอบของขาพเจา

 ขาพเจาไดใหคำรับรองแกผูมีหนาที่ในการกำกับดูแลวาขาพเจาไดปฏิบัติตามขอกำหนดจรรยาบรรณ

ที่เกี่ยวของกับความเปนอิสระและไดสื่อสารกับผูมีหนาที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธทั้งหมด

ตลอดจนเร�่องอื่นซึ่งขาพเจาเชื่อวามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพ�จารณาวากระทบตอความเปนอิสระ

ของขาพเจาและมาตรการที่ขาพเจาใชเพ�่อปองกันไมใหขาพเจาขาดความเปนอิสระ

 จากเร�อ่งท้ังหลายท่ีส่ือสารกับผูมีหนาท่ีในการกำกับดูแล ขาพเจาไดพ�จารณาเร�อ่งตาง ๆ ท่ีมีนัยสำคัญ

ท่ีสุดในการตรวจสอบงบการเง�นในงวดปจจ�บันและกำหนดเปนเร�อ่งสำคัญในการตรวจสอบ ขาพเจาไดอธิบาย

เร�่องเหลานี้ ไวในรายงานของผูสอบบัญชี เวนแตกฎหมายหร�อขอบังคับหามไมใหเปดเผยเร�่องดังกลาวตอ

สาธารณะ หร�อในสถานการณที่ยากที่จะเกิดข�้น ขาพเจาพ�จารณาวาไมควรสื่อสารเร�่องดังกลาวในรายงาน

ของขาพเจาเพราะการกระทำดังกลาวสามารถคาดการณไดอยางสมเหตุสมผลวาจะมีผลกระทบในทางลบ

มากกวาผลประโยชนที่ผูมีสวนไดเสียสาธารณะจะไดจากการสื่อสารดังกลาว

ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้

เติมพงษ� โอปนพันธุ�
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4501

บร�ษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

กรุงเทพฯ: 24 กุมภาพันธ 2565
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'บร�ษัท บร�ทาเนีย จำกัด (มหาชน) และบร�ษัทย�อย' (เดิมชื่อ "บร�ษัท บร�ทาเนีย จำกัด")
งบแสดงฐานะการเง�น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564      

หมายเหตุประกอบงบการเง�นเปนสวนหนึ่งของงบการเง�นนี้

สินทรัพย�

สินทรัพย�หมุนเว�ยน

เง�นสดและรายการเทียบเทาเง�นสด

ลูกหนี้อื่น

เง�นใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน

ตนทุนโครงการพัฒนาอสังหาร�มทรัพยเพ�่อขาย

เง�นมัดจำคาที่ดิน

เง�นจายลวงหนา - คางานกอสราง

สินทรัพยหมุนเว�ยนอื่น

รวมสินทรัพย�หมุนเว�ยน

สินทรัพย�ไม�หมุนเว�ยน

เง�นฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน

เง�นลงทุนในบร�ษัทยอย

อุปกรณ

สินทรัพยสิทธิการใช

สินทรัพยไมมีตัวตน

สินทรัพยภาษีเง�นไดรอการตัดบัญชี

สินทรัพยไมหมุนเว�ยนอื่น

รวมสินทรัพย�ไม�หมุนเว�ยน

รวมสินทรัพย�

หมายเหตุ

7
8
6
9

10
11
12
13

22

2564

งบการเง�นรวม

2563

 638,419,890 
 78,571,738 

 - 
 7,905,455,438 

 303,693,622 
 29,833,736 
 24,696,498 

 8,980,670,922 

 85,521,924 
 - 

 12,119,173 
 23,322,984 

 70,724 
 6,078,197 
 8,389,527 

 135,502,529 
 9,116,173,451 

 71,383,563 
 8,971,673 

 - 
 6,757,653,751 

 60,292,819 
 24,666,317 
 21,290,873 

 6,944,258,996 

 41,587,500 
 - 

 7,535,309 
 27,467,523 

 95,971 
 7,281,221 
 6,720,671 

 90,688,195 
 7,034,947,191 

  557,418,301 
 204,024,260 

 1,792,823,423 
 4,054,997,500 

 190,483,629 
 19,597,025 
 21,207,213 

 6,840,551,351 

 85,521,924 
 198,999,730 

 10,326,376 
 23,322,984 

 70,724 
 1,248,058 
 6,317,727 

 325,807,523 
 7,166,358,874 

  42,340,511 
 38,378,638 

 1,443,255,348 
 3,591,398,585 

 60,292,819 
 18,360,541 
 19,198,891 

 5,213,225,333 

 41,587,500 
 96,999,850 

 6,381,222 
 27,467,523 

 95,971 
 759,304 

 5,248,071 
 178,539,441 

 5,391,764,774 

2564

งบการเง�นเฉพาะกิจการ

2563

(หนวย: บาท)11
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บร�ษัท บร�ทาเนีย จำกัด (มหาชน) และบร�ษัทย�อย (เดิมชื่อ "บร�ษัท บร�ทาเนีย จำกัด")
งบแสดงฐานะการเง�น (ต�อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

หนี้สินและส�วนของผู�ถือหุ�น

หนี้สินหมุนเว�ยน

เง�นเบิกเกินบัญชีธนาคาร

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น

เง�นกูยืมระยะสั้นจากบร�ษัทใหญ

สวนของเง�นกูยืมระยะยาวจากธนาคารที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งป

สวนของหนี้สินตามสัญญาเชาที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งป

เง�นมัดจำรับและเง�นรับลวงหนาจากลูกคา

ภาษีเง�นไดคางจาย

หนี้สินหมุนเว�ยนอื่น

รวมหนี้สินหมุนเว�ยน

หนี้สินไม�หมุนเว�ยน

เง�นกูยืมระยะยาวจากธนาคาร - สุทธิจากสวนที่ถึงกำหนด

   ชำระภายในหนึ่งป

หนี้สินตามสัญญาเชา - สุทธิจากสวนที่ถึงกำหนด

   ชำระภายในหนึ่งป

สำรองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน

รวมหนี้สินไม�หมุนเว�ยน

รวมหนี้สิน

หมายเหตุ

14
15
 6
16
13

16

13

2564

งบการเง�นรวม

2563

  4,975,227 
 1,307,328,637 
 2,476,471,517 
 1,313,425,814 

 3,369,392 
 22,281,700 
 60,493,141 

 9,911,276 
 5,198,256,704 

 504,311,232 

 21,632,139 
 5,518,933 

 531,462,304 
 5,729,719,008 

  14,979,340 
 1,288,393,526 
 2,889,369,366 
 1,383,370,851 

 3,238,864 
 3,672,000 

 52,329,406 
 5,305,828 

 5,640,659,181 

 437,829,433 

 25,001,531 
 3,458,419 

 466,289,383 
 6,106,948,564 

   - 
 720,976,748 

 2,476,471,517 
 759,644,257 

 3,369,392 
 3,702,700 

 15,235,815 
 7,940,769 

 3,987,341,198 

 119,374,932 

 21,632,139 
 5,518,933 

 146,526,004 
 4,133,867,202 

   - 
 930,981,785 

 2,889,369,366 
 598,175,957 

 3,238,864 
 1,817,000 

 37,783,537 
 3,249,074 

 4,464,615,583 

 43,000,000 

 25,001,531 
 3,458,419 

 71,459,950 
 4,536,075,533 

2564

งบการเง�นเฉพาะกิจการ

2563

(หนวย: บาท)
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บร�ษัท บร�ทาเนีย จำกัด (มหาชน) และบร�ษัทย�อย (เดิมชื่อ "บร�ษัท บร�ทาเนีย จำกัด")
งบแสดงฐานะการเง�น (ต�อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ส�วนของผู�ถือหุ�น

ทุนเร�อนหุน

   ทุนจดทะเบียน

      หุนสามัญ 857,140,000 หุน มูลคาหุนละ 0.50 บาท

         (2563: หุนสามัญ 30,000,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท)

   ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลคาแลว

      หุนสามัญ 852,650,000 หุน มูลคาหุนละ 0.50 บาท

         (2563: หุนสามัญ 30,000,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท)

สวนเกินมูลคาหุนสามัญ

สำรองสวนทุนจากการจายโดยใชหุนเปนเกณฑ

กำไรสะสม

   จัดสรรแลว - สำรองตามกฏหมาย

   ยังไมไดจัดสรร

องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน

รวมส�วนของผู�ถือหุ�น

รวมหนี้สินและส�วนของผู�ถือหุ�น

หมายเหตุ

17

17
18

19

2564

งบการเง�นรวม

2563

  

 428,570,000 

 426,325,000 
 2,467,724,425 

 4,804,735 

 42,857,000 
 445,050,991 

 (307,708)

 3,386,454,443 
 9,116,173,451 

 -  

  

 300,000,000 

 300,000,000 
 - 

 4,503,150 

 - 
 623,803,185 

 (307,708)

 927,998,627 
 7,034,947,191 

 - 

   

 428,570,000 

 426,325,000 
 2,467,724,425 

 4,804,735 

 42,857,000 
 90,780,512 

 - 
 3,032,491,672 
 7,166,358,874 

 - 

    300,000,000 

 300,000,000 
 - 

 4,503,150 

 - 
 551,186,091 

 - 
 855,689,241 

 5,391,764,774 
 - 

2564

งบการเง�นเฉพาะกิจการ

2563

(หนวย: บาท)
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บร�ษัท บร�ทาเนีย จำกัด (มหาชน) และบร�ษัทย�อย (เดิมชื่อ "บร�ษัท บร�ทาเนีย จำกัด") 
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
สำหรับป�สิ�นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 

กำไรขาดทุน: 

รายได้ 

รายไดจากการขายอสังหาร�มทรัพย 

รายไดคาบร�หารโครงการ 

รายไดดอกเบี้ยที่คำนวณโดยว�ธีดอกเบี้ยที่แทจร�ง 

กำไรจากการโอนสิทธิสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน 

รายไดอื่น 

รวมรายได� 

ค�าใช�จ�าย 
ตนทุนขายอสังหาร�มทรัพย 

คาใชจายในการขาย 

คาใชจายในการบร�หาร 

รวมค�าใช�จ�าย 

กำไรจากการดำเนินงาน 

ตนทุนทางการเง�น 

กำไรก�อนค�าใช�จ�ายภาษีเง�นได� 

คาใชจายภาษีเง�นได 

กำไรสำหรับป� 

หมายเหตุ

20 
6 
6 
6 

22 

2564

งบการเง�นรวม

2563

 3,807,773,773 
 - 

 325,893 
 - 

 7,711,793 
 3,815,811,459 

 2,608,445,133 
 359,038,172 

 85,972,470 
 3,053,455,775 

 762,355,684 
 (8,780,687)

 753,574,997 
 (151,089,767)

 602,485,230 

 2,336,283,352 
 - 

 125,139 
 - 

 5,684,610 
 2,342,093,101 

 1,597,634,557 
 242,286,512 

 58,913,163 
 1,898,834,232 

 443,258,869 
 (6,853,346)

 436,405,523 
 (87,683,487)

 348,722,036 

 2,308,690,795 
 34,308,282 
 70,936,636 

 6,400,980 
 5,932,814 

 2,426,269,507 

 1,625,243,471 
 246,775,039 

 80,929,542 
 1,952,948,052 

 473,321,455 
 (71,989,118)

 401,332,337 
 (80,500,492)

 320,831,845 

 

1,835,336,510 
 16,353,250 
 49,982,202 

 - 
 4,811,856 

 1,906,483,818 

 1,264,289,523 
 192,983,391 

 57,500,696 
 1,514,773,610 

 391,710,208 
 (50,285,875) 

 341,424,333 
 (68,673,904) 

 272,750,429 

2564

งบการเง�นเฉพาะกิจการ

2563

(หนวย: บาท)
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บร�ษัท บร�ทาเนีย จำกัด (มหาชน) และบร�ษัทย�อย (เดิมชื่อ "บร�ษัท บร�ทาเนีย จำกัด") 
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
สำหรับป�สิ�นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น: 

รายการที่จะไมถูกบันทึกในสวนของ 

   กำไรหร�อขาดทุนในภายหลัง 

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก 

   คณิตศาสตรประกันภัย - สุทธิจากภาษีเง�นได 

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับป�  

 
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับป� 

 

กำไรต�อหุ�นขั้นพ�้นฐาน 
กำไรสำหรับป 

หมายเหตุ

23

2564

งบการเง�นรวม

2563

 (380,424)

 (380,424)

 602,104,806 

 0.99  

 - 
 - 

 348,722,036 

 0.71 

 (380,424)

 (380,424)

 320,451,421 

 0.52 

 - 
 - 

 272,750,429 

 0.56 

2564

งบการเง�นเฉพาะกิจการ

2563

(หนวย: บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเง�นเปนสวนหนึ่งของงบการเง�นนี้
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บร�ษัท บร�ทาเนีย จำกัด (มหาชน) และบร�ษัทย�อย (เดิมชื่อ "บร�ษัท บร�ทาเนีย จำกัด") 
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส�วนของผู�ถือหุ�น 
สำหรับป�สิ�นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับป 

ออกหุนสามัญเพ�่มทุน (หมายเหตุ 17) 

การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ (หมายเหตุ 18) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 

กำไรสำหรับป 

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับป 

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับป 

ออกหุนสามัญเพ�่มทุน (หมายเหตุ 17) 

การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ (หมายเหตุ 18) 

เง�นปนผลจาย (หมายเหตุ 26) 

สำรองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 19) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

 

 200,000,000 
 - 

 100,000,000 
 - 

 300,000,000 

 300,000,000 
 - 
 - 
 - 

 126,325,000 
 - 
 - 
 - 

 426,325,000 

 
 

 - 
 - 
 - 
 - 
 - 

 - 
 - 
 - 
 - 

 2,467,724,425 
 - 
 - 
 - 

 2,467,724,425 

 

 
 3,403,355 

 - 
 - 

 1,099,795 
 4,503,150 

 4,503,150 
 - 
 - 
 - 
 - 

 301,585 
 - 
 - 

 4,804,735 

 - 
 - 
 - 
 - 
 - 

 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 

 42,857,000 
 42,857,000 

 ยังไมไดจัดสรร 

 275,081,149 
 348,722,036 

 - 
 - 

 623,803,185 

 623,803,185 
 602,485,230 

 (380,424)

 602,104,806 
 - 
 - 

 (738,000,000)

 (42,857,000)

 445,050,991 

 

 (307,708)

 - 
 - 
 - 

 (307,708)

 (307,708)

 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 

 (307,708)

 478,176,796 
 348,722,036 
 100,000,000 

 1,099,795 
 927,998,627 

 927,998,627 
 602,485,230 

 (380,424)

 602,104,806 
 2,594,049,425 

 301,585 
 (738,000,000)

 - 
 3,386,454,443

- 

งบการเง�นรวม

(หนวย: บาท)

ทุนเร�อนหุนที่ออก 

 และชำระแลว 

สวนเกิน 

 มูลคาหุนสามัญ

สำรองสวนทุน

 จากการจายโดย

ใชหุนเปนเกณฑ

องคประกอบอื่นของ 

 สวนของผูถือหุน 

 สวนเกินทุนจากการ 

 รวมธุรกิจภายใต 

 การควบคุมเดียวกัน 

 
จัดสรรแลว 

 - สำรองตามกฎหมาย 

 รวมสวนของ

 ผูถือหุน

หมายเหตุประกอบงบการเง�นเปนสวนหนึ่งของงบการเง�นนี้

กำไรสะสม
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บร�ษัท บร�ทาเนีย จำกัด (มหาชน) และบร�ษัทย�อย (เดิมชื่อ "บร�ษัท บร�ทาเนีย จำกัด") 
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส�วนของผู�ถือหุ�น (ต�อ) 
สำหรับป�สิ�นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับป 

ออกหุนสามัญเพ�่มทุน (หมายเหตุ 17) 

การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ (หมายเหตุ 18) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 

กำไรสำหรับป 

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับป 

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับป 

ออกหุนสามัญเพ�่มทุน (หมายเหตุ 17) 

การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ (หมายเหตุ 18) 

เง�นปนผลจาย (หมายเหตุ 26) 

สำรองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 19) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

 

  200,000,000 
 - 

 100,000,000 
 - 

 300,000,000 

 300,000,000 
 - 
 - 
 - 

 126,325,000 
 - 
 - 
 - 

 426,325,000 

 
 

  - 
 - 
 - 
 - 
 - 

 - 
 - 
 - 
 - 

 2,467,724,425 
 - 
 - 
 - 

 2,467,724,425 

 

 
  3,403,355 

 - 
 - 

 1,099,795 
 4,503,150 

 4,503,150 
 - 
 - 
 - 
 - 

 301,585 
 - 
 - 

 4,804,735 

  - 
 - 
 - 
 - 
 - 

 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 

 42,857,000 
 42,857,000 

 ยังไมไดจัดสรร 

  278,435,662 
 272,750,429 

 - 
 - 

 551,186,091 

 551,186,091 
 320,831,845 

 (380,424)

 320,451,421 
 - 
 - 

 (738,000,000)

 (42,857,000)

 90,780,512

  481,839,017 
 272,750,429 
 100,000,000 

 1,099,795 
 855,689,241 

 - 
 855,689,241 
 320,831,845 

 (380,424)

 320,451,421 
 2,594,049,425 

 301,585 
 (738,000,000)

 - 
 3,032,491,672 

- 

งบการเง�นเฉพาะกิจการ

(หนวย: บาท)

ทุนเร�อนหุนที่ออก 

 และชำระแลว 

สวนเกิน 

 มูลคาหุนสามัญ

สำรองสวนทุน

 จากการจายโดย

ใชหุนเปนเกณฑ

 
จัดสรรแลว 

 - สำรองตามกฎหมาย 

 รวมสวนของ

 ผูถือหุน

หมายเหตุประกอบงบการเง�นเปนสวนหนึ่งของงบการเง�นนี้

กำไรสะสม
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'บร�ษัท บร�ทาเนีย จำกัด (มหาชน) และบร�ษัทย�อย' (เดิมชื่อ "บร�ษัท บร�ทาเนีย จำกัด")
งบกระแสเง�นสด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564      

กระแสเง�นสดจากกิจกรรมดำเนินงาน 

กำไรกอนภาษี 

รายการปรับกระทบยอดกำไรกอนภาษีเปนเง�นสดรับ (จาย) 

   จากกิจกรรมดำเนินงาน: 

   คาเสื่อมราคาและคาตัดจำหนาย 

   ขาดทุนจากการตัดจำหนายอุปกรณ 

   สำรองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 

   คาใชจายที่เกิดจากการจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 

   รายไดดอกเบี้ย 

   ตนทุนทางการเง�น 

กำไรจากการดำเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงใน 

   สินทรัพยและหนี้สินดำเนินงาน 

สินทรัพยดำเนินงาน (เพ�่มข�้น) ลดลง 

   ลูกหนี้อื่น 

   ตนทุนโครงการพัฒนาอสังหาร�มทรัพยเพ�่อขาย 

   เง�นมัดจำคาที่ดิน 

   เง�นจายลวงหนา - คางานกอสราง 

   สินทรัพยหมุนเว�ยนอื่น 

   เง�นฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน 

   สินทรัพยไมหมุนเว�ยนอื่น 

2564

งบการเง�นรวม

2563

 753,574,997 

 6,837,873 
 7,752 

 1,584,984 
 301,585 

 (325,893)

 8,780,687 

 770,761,985 

 (69,600,065)

 (957,634,773)

 (243,400,803)

 (5,167,419)

 (3,405,625)

 (43,934,424)

 (1,668,856)

 436,405,523 

 5,053,356 
 - 

 1,678,242 
 1,099,795 

 (125,139)

 6,853,346 

 450,965,123 

 12,668,689 
 (1,600,221,575)

 50,190,866 
 (458,945)

 3,620,943 
 (13,588,013)

 (6,580,371)

 401,332,337 

 6,446,077 
 3,777 

 1,584,984 
 301,585 

 (70,936,636)

 71,989,118 

 410,721,242 

 (168,419,722)

 (367,610,461)

 (130,190,810)

 (1,236,484)

 (2,008,322)

 (43,934,424)

 (1,069,656)

 341,424,333 

 4,934,246 
 - 

 1,678,242 
 1,099,795 

 (49,982,202)

 50,285,875 

 349,440,289 

 167,054,196 
 (689,440,672)

 (25,985,944)

 (1,154,041)

 4,288,533 
 (13,588,013)

 (5,187,671)

2564

งบการเง�นเฉพาะกิจการ

2563

(หนวย: บาท)
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'บร�ษัท บร�ทาเนีย จำกัด (มหาชน) และบร�ษัทย�อย' (เดิมชื่อ "บร�ษัท บร�ทาเนีย จำกัด")
งบกระแสเง�นสด (ต�อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564      

หนี้สินดำเนินงานเพ�่มข�้น (ลดลง) 

   เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น 

   เง�นมัดจำรับและเง�นรับลวงหนาจากลูกคา 

   หนี้สินหมุนเว�ยนอื่น 

เง�นสดจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน 

   เง�นสดรับจากดอกเบี้ย 

   จายดอกเบี้ย 

   จายภาษีเง�นได 

เง�นสดสุทธิจาก (ใช�ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน

กระแสเง�นสดจากกิจกรรมลงทุน  

เง�นใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกันเพ�่มข�้น  

เง�นสดจายจากการลงทุนเพ�่มในบร�ษัทยอย  

ซื้ออุปกรณ  

เง�นสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน

กระแสเง�นสดจากกิจกรรมจัดหาเง�น 

เง�นเบิกเกินบัญชีธนาคารเพ�่มข�้น (ลดลง) 

เง�นกูยืมระยะสั้นจากบร�ษัทใหญเพ�่มข�้น (ลดลง) 

เง�นสดรับจากเง�นกูยืมระยะยาว 

ชำระคืนเง�นกูยืมระยะยาว 

ชำระหนี้สินตามสัญญาเชา    

2564

งบการเง�นรวม

2563

  27,825,938 
 18,609,700 

 4,605,448 
 (503,008,894)

 325,893 
 (207,773,756)

 (126,934,008)

 (837,390,765)

 - 
 - 

(7,324,376)

 (7,324,376)

 (10,004,113)

(412,897,849)

 3,035,160,516 
 (3,038,623,754)

 (3,238,864)

 485,615,396 
 (1,932,688)

 (57,064)

 (619,777,639)

 125,139 
 (193,212,368)

 (76,213,492)

 (889,078,360)

 - 
 - 

(2,763,631)

 (2,763,631)

 582,704 
 747,449,775 

 1,529,202,433 
 (1,461,510,343)

 (2,531,404)

 (250,002,918)

 1,885,700 
 4,691,695 

 (547,174,160)

 73,710,736 
 (176,812,942)

 (88,747,968)

 (739,024,334)

 (349,568,075)

 (52,999,880)

(6,391,972)

 (408,959,927)

 - 
(412,897,849)

2,350,357,226 
(2,112,513,994)

 (3,238,864)

 432,086,622 
 (3,399,687)

 (842,248)

 213,271,364 
 53,184,358 

 (152,176,115)

 (66,580,018)

 47,699,589 

 (564,530,692)

 (14,000,000)

 (1,691,977)

 (580,222,669)

 - 
 747,449,775 
 765,522,314 

 (1,067,178,684)

 (2,531,404)

2564

งบการเง�นเฉพาะกิจการ

2563

(หนวย: บาท)
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'บร�ษัท บร�ทาเนีย จำกัด (มหาชน) และบร�ษัทย�อย' (เดิมชื่อ "บร�ษัท บร�ทาเนีย จำกัด")
งบกระแสเง�นสด (ต�อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564      

เง�นสดรับคาหุนสามัญเพ�่มทุน  

เง�นสดจายชำระคาใชจายทางตรงในการเสนอขายหุน  

เง�นปนผลจาย  

เง�นสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเง�น  

เง�นสดและรายการเทียบเท�าเง�นสดเพ��มข�้นสุทธิ  
เง�นสดและรายการเทียบเทาเง�นสดตนป  

เง�นสดและรายการเทียบเท�าเง�นสดปลายป�

 

รายการที่ไมใชเง�นสด: 

   เจาหนี้อื่นจากการซื้ออุปกรณ 

   การเพ�่มข�้นในสินทรัพยสิทธิการใช 

   เจาหนี้คาหุน   

2564

งบการเง�นรวม

2563
 2,652,825,000 

 (73,469,468)

 (738,000,000)

 1,411,751,468 
 567,036,327 

71,383,563 
 638,419,890 

 - 

 388,628 
 - 
 - 

 100,000,000
 -
 -

 913,193,165
 21,351,174
50,032,389

 71,383,563
 -

 453,300
 30,771,799

 -

 2,652,825,000
 (73,469,468)

 (738,000,000)

 1,663,062,051
 515,077,790

42,340,511
 557,418,301

 - 

 286,551 
 - 

 49,000,000 

 100,000,000 
 - 
 - 

 543,262,001 
 10,738,921 
31,601,590 

 42,340,511 
 - 

 453,300 
 30,771,799 

 - 

2564

งบการเง�นเฉพาะกิจการ

2563

(หนวย: บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเง�นเปนสวนหนึ่งของงบการเง�นนี้
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2.2 เกณฑในการจัดทำงบการเง�นรวม

 ก) งบการเง�นรวมนี้ไดจัดทำข�้นโดยรวมงบการเง�นของบร�ษัท บร�ทาเนีย จำกัด (มหาชน) (ซึ่งตอไปนี้

 เร�ยกวา “บร�ษัทฯ”) และบร�ษัทยอย (ซึ่งตอไปนี้เร�ยกวา “บร�ษัทยอย”) ดังตอไปนี้บร�ษัท บร�ทาเนีย จำกัด (มหาชน) และบร�ษัทยอย
(เดิมชื่อ “บร�ษัท บร�ทาเนีย จำกัด”)
หมายเหตุประกอบงบการเง�นรวม
สำหรับปสิ�นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

1. ขอมูลทั่วไป 

 บร�ษัท บร�ทาเนีย จำกัด (มหาชน) (“บร�ษัทฯ”) เปนบร�ษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิลำเนาในประเทศไทย

บร�ษัทฯมีบร�ษัท ออร�จิ�น พร็อพเพอรตี้ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเปนบร�ษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทยเปน

บร�ษัทใหญ บร�ษัทฯและบร�ษัทยอย (รวมเร�ยกวา “กลุมบร�ษัท”) ดำเนินธุรกิจหลักในการพัฒนาอสังหาร�มทรัพย

ที่อยูตามที่จดทะเบียนของบร�ษัทฯอยูที่เลขที่ 496 หมูที่ 9 ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ

จังหวัดสมุทรปราการ

 เดิมบร�ษัทฯจดทะเบียนจัดต้ังเปนบร�ษัทจำกัด เม่ือวันท่ี 11 สิงหาคม 2559 และไดจดทะเบียนแปรสภาพ

เปนบร�ษัทมหาชนจำกัดกับกระทรวงพาณิชย เมื ่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 และแก ไขชื่อบร�ษัทจาก

“บร�ษัท บร�ทาเนีย จำกัด” เปน “บร�ษัท บร�ทาเนีย จำกัด (มหาชน)”

2. เกณฑในการจัดทำงบการเง�น

2.1 งบการเง�นน้ีจัดทำข�น้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเง�นท่ีกำหนดในพระราชบัญญัติว�ชาชีพบัญชี

พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเง�นตามขอกำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคาตามความ

ในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

 งบการเง�นน้ีไดจัดทำข�น้โดยใชเกณฑราคาทุนเดิมเวนแตจะไดเปดเผยเปนอยางอ่ืนในนโยบายการบัญชี

 งบการเง�นฉบับภาษาไทยเปนงบการเง�นฉบับที่บร�ษัทฯใชเปนทางการตามกฎหมาย งบการเง�นฉบับ

 ภาษาอังกฤษแปลจากงบการเง�นฉบับภาษาไทยนี้

ชื่อบร�ษัท ลักษณะธุรกิจ

อัตรารอยละ
ของการถือหุน

2564
(รอยละ)

2563
(รอยละ)

บร�ษัท สเตเบิ�ล โฮม พร็อพเพอรตี้ จำกัด

บร�ษัท ดิสทร�คท แกรนด เร�ยลเอสเตท จำกัด

พัฒนาอสังหาร�มทรัพย 100 100

พัฒนาอสังหาร�มทรัพย 100 100

พัฒนาอสังหาร�มทรัพย 100 100บร�ษัท เบลกราเว�ย บางนา จำกัด

พัฒนาอสังหาร�มทรัพย 100 100บร�ษัท บร�ทาเนีย วงแหวน รามอินทรา จำกัด

พัฒนาอสังหาร�มทรัพย 100 -บร�ษัท บร�ทาเนีย บางนา กม.17 จำกัด

พัฒนาอสังหาร�มทรัพย 100 -บร�ษัท บร�ทาเนีย บางนา กม.35 จำกัด

พัฒนาอสังหาร�มทรัพย 100 -บร�ษัท สเตเบิ�ล ทาวน จำกัด

พัฒนาอสังหาร�มทรัพย 100 -บร�ษัท บร�ทาเนีย อมตะ พานทอง จำกัด

 ข)  บร�ษัทฯจะถือวามีการควบคุมกิจการท่ีเขาไปลงทุนหร�อบร�ษัทยอยได หากบร�ษัทฯมีสิทธิไดรับหร�อ

 มีสวนไดเสียในผลตอบแทนของกิจการที่เขาไปลงทุน และสามารถใชอำนาจในการสั่งการกิจกรรม

 ที่สงผลกระทบอยางมีนัยสำคัญตอจำนวนเง�นผลตอบแทนนั้นได
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หร�อจัดใหมีข�้นเพ�่อใหมีเนื้อหาเทาเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเง�นระหวางประเทศ โดยสวนใหญ

เปนการอธิบายใหชัดเจนเก่ียวกับว�ธีปฏิบัติทางการบัญชีและการใหแนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผูใชมาตรฐาน

 การนำมาตรฐานการรายงานทางการเง�นดังกลาวมาถือปฏิบัติน้ีไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสำคัญ

ตองบการเง�นของกลุมบร�ษัท

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเง�นที่จะมีผลบังคับใชสำหรับงบการเง�นที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เร�่มใน

หร�อหลังวันท่ี 1 มกราคม 2565

 สภาว�ชาชีพบัญชีไดประกาศใชมาตรฐานการรายงานทางการเง�นฉบับปรับปรุงหลายฉบับ ซึ่งจะมี

ผลบังคับใชสำหรับงบการเง�นที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เร�่มในหร�อหลังวันที่ 1 มกราคม 2565 มาตรฐาน

การรายงานทางการเง�นดังกลาวไดรับการปรับปรุงหร�อจัดใหมีข�้นเพ�่อใหมีเนื้อหาเทาเทียมกับมาตรฐาน

การรายงานทางการเง�นระหวางประเทศ โดยสวนใหญเปนการอธิบายใหชัดเจนเกี่ยวกับว�ธีปฏิบัติทางการ

บัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเง�นบางฉบับมีการใหขอผอนปรนในทางปฏิบัติหร�อขอยกเวน

ชั่วคราวกับผูใชมาตรฐาน

 ฝายบร�หารของกลุมบร�ษัทเชื่อวาการปรับปรุงมาตรฐานนี้จะไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสำคัญตอ

งบการเง�นของกลุมบร�ษัท

4. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

4.1 การรับรูรายไดและคาใชจาย

รายไดจากการขายอสังหาร�มทรัพย

 กลุมบร�ษัทรับรูรายไดจากการขายบานพรอมท่ีดินเม่ือกลุมบร�ษัทไดมีการโอนอำนาจควบคุมในสินคา

ใหกับลูกคาแลว ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง กลาวคือ เมื่อจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ รายไดจากการขายอสังหา

ร�มทรัพยแสดงตามมูลคาท่ีไดรับหักดวยสวนลดและคาใชจายท่ีกลุมบร�ษัทจายแทนใหแกลูกคา และสิ�งตอบแทน

ท่ีจะจายใหกับลูกคา เง�อ่นไขการจายชำระเปนไปตามงวดการจายชำระท่ีระบุในสัญญาท่ีทำกับลูกคา จำนวน

เง�นที่กลุมบร�ษัทไดรับจากลูกคากอนการโอนกรรมสิทธิ์ใหกับลูกคาแสดงไวเปน “เง�นมัดจำรับและเง�นรับ

ลวงหนาจากลูกคา”

รายไดคาบร�หารโครงการ

 รายไดจากการใหบร�การบร�หารโครงการรับรูเมื่อไดใหบร�การแลว โดยอัตราคาบร�การอางอิงจาก

มูลคาโครงการตามที่ระบุในสัญญา

 

         
 ค) บร�ษัทฯนำงบการเง�นของบร�ษัทยอยมารวมในการจัดทำงบการเง�นรวมต้ังแตวันท่ีบร�ษัทฯมีอำนาจ

 ในการควบคุมบร�ษัทยอยจนถึงวันที่บร�ษัทฯสิ�นสุดการควบคุมบร�ษัทยอยนั้น

 ง) ในระหวางป 2564 ไดมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางเกี่ยวกับบร�ษัทยอยดังตอไปนี้

บร�ษัทยอยที่จัดตั้งใหม

         
 จ) งบการเง�นของบร�ษัทยอยไดจัดทำข�้นโดยใชนโยบายการบัญชีที่สำคัญเชนเดียวกันกับของบร�ษัทฯ

 ฉ) ยอดคงคางระหวางกลุมบร�ษัท รายการคาระหวางกันที่มีสาระสำคัญไดถูกตัดออกจากงบการเง�น

 รวมนี้แลว

2.3 บร�ษัทฯจัดทำงบการเง�นเฉพาะกิจการ โดยแสดงเง�นลงทุนในบร�ษัทยอยตามว�ธีราคาทุน

3. มาตรฐานการรายงานทางการเง�นใหม

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเง�นที่เร�่มมีผลบังคับใชในปปจจ�บัน 

 ในระหวางป กลุมบร�ษัทไดนำมาตรฐานการรายงานทางการเง�นและการตีความมาตรฐานการรายงาน

ทางการเง�นฉบับปรับปรุงจำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใชสำหรับงบการเง�นที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เร�่ม

ในหร�อหลังวันท่ี 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเง�นดังกลาวไดรับการปรับปรุง

บร�ษัทผูลงทุน บร�ษัทยอย ลักษณะธุรกิจ
สัดสวน

เง�นลงทุน
(รอยละ)

รายละเอียด จำนวนเง�น
(พันบาท)

บร�ษัท บร�ทาเนีย จำกัด
(มหาชน)

บร�ษัท บร�ทาเนีย บางนา
กม.17 จำกัด

พัฒนาอสังหาร�มทรัพย
หุนสามัญจำนวน

0.1 ลานหุน
มูลคาหุนละ 10 บาท

100 1,000

บร�ษัท บร�ทาเนีย บางนา
กม.35 จำกัด

พัฒนาอสังหาร�มทรัพย
หุนสามัญจำนวน

0.1 ลานหุน
มูลคาหุนละ 10 บาท

100 1,000

บร�ษัท สเตเบิ�ล ทาวน จำกัด พัฒนาอสังหาร�มทรัพย
หุนสามัญจำนวน

0.1 ลานหุน
มูลคาหุนละ 10 บาท

100 1,000

บร�ษัท บร�ทาเนีย อมตะ
พานทอง จำกัด

พัฒนาอสังหาร�มทรัพย
หุนสามัญจำนวน

0.1 ลานหุน
มูลคาหุนละ 10 บาท

100 1,000
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กลุมบร�ษัทจะบันทึกขาดทุนจากการลดมูลคาของโครงการ (ถามี) ไวในสวนของกำไรหร�อขาดทุน

4.4 เง�นลงทุนในบร�ษัทยอย

 เง�นลงทุนในบร�ษัทยอยที่แสดงอยูในงบการเง�นเฉพาะกิจการแสดงมูลคาตามว�ธีราคาทุน

4.5 อุปกรณ และคาเสื่อมราคา

 อุปกรณแสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสมและคาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย (ถามี)

 คาเส่ือมราคาของอุปกรณคำนวณจากราคาทุนของสินทรัพยโดยว�ธีเสนตรงตามอายุการใหประโยชน

โดยประมาณดังนี้

  เคร�่องตกแตงและเคร�่องใชสำนักงาน 5 ป

 กลุมบร�ษัทบันทึกคาเสื่อมราคารวมอยูในการคำนวณผลการดำเนินงาน

 กลุมบร�ษัทตัดรายการอุปกรณออกจากบัญชี เมื่อจำหนายสินทรัพยหร�อคาดวาจะไมไดรับประโยชน

เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใชหร�อการจำหนายสินทรัพย รายการผลกำไรหร�อขาดทุนจากการจำหนาย

สินทรัพย จะรับรู ในสวนของกำไรหร�อขาดทุนเมื่อกลุมบร�ษัทตัดรายการสินทรัพยนั้นออกจากบัญชีี

4.6 ตนทุนการกูยืม

 ตนทุนการกูยืมของเง�นกูที่ใชในการไดมา การกอสราง การผลิตสินทรัพย หร�อการพัฒนาโครงการ

อสังหาร�มทรัพยที่ตองใชระยะเวลานานในการแปลงสภาพใหพรอมใชหร�อขาย ไดถูกนำไปรวมเปนราคาทุน

ของสินทรัพยจนกวาสินทรัพยนั้นจะอยูในสภาพพรอมที่จะใชไดตามที่มุงประสงค สวนตนทุนการกูยืมอื่น

ถือเปนคาใชจายในงวดที่เกิดรายการ ตนทุนการกูยืมประกอบดวยดอกเบี้ยและตนทุนอื่นที่เกิดข�้นจากการ

กูยืมนั้น

 สำหรับเง�นกูที่กูมาโดยมีวัตถุประสงคเฉพาะเพ�่อพัฒนาโครงการ ดอกเบี้ยจายที่บันทึกเปนตนทุน

ประกอบดวยดอกเบี้ยที่จายจร�งหักดวยรายไดจากการนำเง�นกูนั้นไปลงทุนชั่วคราว (ถามี) สวนเง�นที่กูมา

เพ�่อวัตถุประสงคทั่วไป ดอกเบี้ยที่บันทึกเปนตนทุนจะคำนวณโดยการคูณรายจายของโครงการดวยอัตรา

การตั้งข�้นเปนทุน อัตราการตั้งข�้นเปนทุนคืออัตราถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนักของตนทุนการกูยืมในระหวางปที่ไม

รวมตนทุนการกูยืมของเง�นที่กูมาโดยเฉพาะ

4.7 สัญญาเชา

 ณ วันเร�ม่ตนของสัญญาเชา กลุมบร�ษัทจะประเมินวาสัญญาเปนสัญญาเชาหร�อประกอบดวยสัญญา

เชาหร�อไม โดยสัญญาจะเปนสัญญาเชาหร�อประกอบดวยสัญญาเชา ก็ตอเม่ือสัญญาน้ันมีการใหสิทธิในการ

ควบคุมการใชสินทรัพยที่ระบุไดสำหรับชวงเวลาหนึ่งเพ�่อเปนการแลกเปลี่ยนกับสิ�งตอบแทน

         
 รายไดจากการใหบร�การบร�หารงานกอสรางรับรูตลอดชวงเวลาท่ีใหบร�การ โดยพ�จารณาถึงข้ันความ

สำเร็จของงาน ซึ่งความสำเร็จของงานคำนวณตามว�ธีที่ระบุไวในสัญญาบร�หารงานกอสราง

 รายไดจากการใหบร�การบร�หารงานขายรับรูเม่ือไดใหบร�การแลว โดยอัตราคาบร�การอางอิงจากมูลคา

โครงการตามที่ระบุในสัญญา

รายไดดอกเบ้ีย

 รายไดดอกเบี้ยรับรูตามเกณฑคงคางดวยว�ธีดอกเบี้ยที่แทจร�ง  โดยจะนำมูลคาตามบัญชีขั้นตนของ

สินทรัพยทางการเง�นมาคูณกับอัตราดอกเบี้ยที่แทจร�ง ยกเวนสินทรัพยทางการเง�นที่เกิดการดอยคาดาน

เครดิตในภายหลัง ที่จะนำมูลคาตามบัญชีสุทธิของสินทรัพยทางการเง�น (สุทธิจากคาเผื่อผลขาดทุนดาน

เครดิตที่คาดวาจะเกิดข�้น) มาคูณกับอัตราดอกเบี้ยที่แทจร�ง

ตนทุนทางการเง�น

 คาใชจายดอกเบ้ียจากหน้ีสินทางการเง�นท่ีวัดมูลคาดวยราคาทุนตัดจำหนายคำนวณโดยใชว�ธีดอกเบ้ีย

ที่แทจร�งและรับรูตามเกณฑคงคาง

4.2 เง�นสดและรายการเทียบเทาเง�นสด

 เง�นสดและรายการเทียบเทาเง�นสด หมายถึง เง�นสดและเง�นฝากธนาคาร และเง�นลงทุนระยะส้ันท่ีมีสภาพ

คลองสูง ซ่ึงถึงกำหนดจายคืนภายในระยะเวลาไมเกิน 3 เดือนนับจากวันท่ีไดมาและไมมีขอจำกัดในการเบิกใช

4.3 ตนทุนโครงการพัฒนาอสังหาร�มทรัพยเพ�อ่ขายและตนทุนขายอสังหาร�มทรัพย

 ตนทุนโครงการพัฒนาอสังหาร�มทรัพยเพ�่อขายแสดงตามราคาทุนหร�อมูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแต

ราคาใดจะต่ำกวา ตนทุนโครงการพัฒนาอสังหาร�มทรัพยประกอบดวยตนทุนท่ีดิน คาพัฒนาท่ีดินคาออกแบบ

คาสาธารณูปโภค คากอสราง ตนทุนการกูยืมและคาใชจายท่ีเก่ียวของตามท่ีเกิดข�น้จร�ง รวมถึงประมาณการ

ตนทุนการพัฒนาอสังหาร�มทรัพย

 ในการคำนวณหาตนทุนขายบานพรอมที่ดิน กลุมบร�ษัทไดทำการแบงสรรตนทุนการพัฒนาทั้งหมดที่

คาดวาจะเกิดข�้น (โดยคำนึงถึงตนทุนที่เกิดข�้นจร�งดวย) ตามเกณฑพ�้นที่ที่ขาย

 ตนทุนการขายอสังหาร�มทรัพยรวมถึงตนทุนของสินคาอ่ืนท่ีกลุมบร�ษัทไดสงมอบใหกับลูกคาตามสัญญา

เชน เฟอรนิเจอรและเคร�่องตกแตง ซึ่งถือเปนสวนควบของบานที่สงมอบ

 คาใชจายท่ีเก่ียวของกับการขาย เชน คาภาษีธุรกิจเฉพาะ คาธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธ์ิ บันทึกเปน

คาใชจายเมื่อมีการขาย
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ชำระหนี้สินตามสัญญาเชา นอกจากนี้ มูลคาตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเชาจะถูกวัดมูลคาใหมเมื่อมี

การเปล่ียนแปลงอายุสัญญาเชา การเปล่ียนแปลงการจายชำระตามสัญญาเชา หร�อการเปล่ียนแปลงในการ

ประเมินสิทธิเลือกซื้อสินทรัพยอางอิง

สัญญาเชาระยะสั้นและสัญญาเชาซึ่งสินทรัพยอางอิงมีมูลคาต่ำ

 สัญญาเชาท่ีมีอายุสัญญาเชา 12 เดือนหร�อนอยกวานับต้ังแตวันท่ีสัญญาเชาเร�ม่มีผล หร�อสัญญาเชา

ซึ่งสินทรัพยอางอิงมีมูลคาต่ำ จะบันทึกเปนคาใชจายตามว�ธีเสนตรงตลอดอายุสัญญาเชา

4.8 รายการธุรกิจกับบุคคลหร�อกิจการที่เกี่ยวของกัน

 บุคคลหร�อกิจการที่เกี่ยวของกันกับบร�ษัทฯ หมายถึง บุคคลหร�อกิจการที่มีอำนาจควบคุมบร�ษัทฯ

หร�อถูกบร�ษัทฯควบคุมไมวาจะเปนโดยทางตรงหร�อทางออม หร�ออยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับบร�ษัทฯ

 นอกจากนี้บุคคลหร�อกิจการที่เกี่ยวของกันยังหมายรวมถึงบร�ษัทรวมและบุคคลหร�อกิจการที่มีสิทธิ

ออกเสียงโดยทางตรงหร�อทางออมซึ่งทำใหมีอิทธิพลอยางเปนสาระสำคัญตอบร�ษัทฯ ผูบร�หารสำคัญ

กรรมการหร�อพนักงานของบร�ษัทฯที่มีอำนาจในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานของบร�ษัทฯ

4.9 การดอยคาของสินทรัพยที่ไมใชสินทรัพยทางการเง�น

 ทุกวันสิ�นรอบระยะเวลารายงาน กลุมบร�ษัทจะทำการประเมินการดอยคาของอุปกรณ หร�อสินทรัพย

อื่นของกลุมบร�ษัท หากมีขอบงชี้วาสินทรัพยดังกลาวอาจดอยคา กลุมบร�ษัทรับรูขาดทุนจากการดอยคา

เมื่อมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยมีมูลคาต่ำกวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้น ทั้งนี้มูลคาที่

คาดวาจะไดรับคืนหมายถึงมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขายของสินทรัพยหร�อมูลคาจากการใชสินทรัพย

แลวแตราคาใดจะสูงกวา

 กลุมบร�ษัทจะรับรูรายการผลขาดทุนจากการดอยคาในสวนของกำไรหร�อขาดทุน

4.10 ผลประโยชนของพนักงาน

ผลประโยชนระยะสั้นของพนักงาน

 กลุมบร�ษัทรับรู เง�นเดือน คาจาง โบนัส และเง�นสมทบกองทุนประกันสังคมเปนคาใชจายเม่ือเกิดรายการ

ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน

โครงการสมทบเง�น

 กลุมบร�ษัทและพนักงานไดรวมกันจัดต้ังกองทุนสำรองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดวยเง�นท่ีพนักงานจายสะสม

และเง�นท่ีกลุมบร�ษัทจายสมทบใหเปนรายเดือน สินทรัพยของกองทุนสำรองเล้ียงชีพไดแยกออกจากสินทรัพย

         
กลุมบร�ษัทในฐานะผูเชา

 กลุมบร�ษัทใชว�ธีการบัญชีเดียวสำหรับการรับรูรายการและการวัดมูลคาสัญญาเชาทุกสัญญา เวนแต

สัญญาเชาระยะสั้นและสัญญาเชาที่สินทรัพยอางอิงมีมูลคาต่ำ ณ วันที่สัญญาเชาเร�่มมีผล (วันที่สินทรัพย

อางอิงพรอมใชงาน) กลุมบร�ษัทบันทึกสินทรัพยสิทธิการใชซ่ึงแสดงสิทธิในการใชสินทรัพยอางอิงและหน้ีสิน

ตามสัญญาเชาตามการจายชำระตามสัญญาเชา

สินทรัพยสิทธิการใช

 สินทรัพยสิทธิการใชวัดมูลคาดวยราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการดอยคาสะสม

(ถามี) และปรับปรุงดวยการวัดมูลคาของหนี้สินตามสัญญาเชาใหม (ถามี) ราคาทุนของสินทรัพยสิทธิการ

ใช ประกอบดวยจำนวนเง�นของหนี้สินตามสัญญาเชาจากการรับรูเร�่มแรก ตนทุนทางตรงเร�่มแรกที่เกิดข�้น

จำนวนเง�นที่จายชำระตามสัญญาเชา ณ วันที่สัญญาเชาเร�่มมีผลหร�อกอนวันที่สัญญาเชาเร�่มมีผล และหัก

ดวยสิ�งจ�งใจตามสัญญาเชาที่ไดรับ

 คาเสื่อมราคาของสินทรัพยสิทธิการใชคำนวณจากราคาทุน โดยว�ธีเสนตรงตามอายุสัญญาเชาหร�อ

อายุการใหประโยชนโดยประมาณของสินทรัพยสิทธิการใชแลวแตระยะเวลาใดจะสั้นกวา ดังนี้

      สำนักงาน 7.5 ป

 หากความเปนเจาของในสินทรัพยอางอิงไดโอนใหกับกลุมบร�ษัทเมื่อสิ�นสุดอายุสัญญาเชาหร�อราคา

ทุนของสินทรัพยดังกลาวไดรวมถึงการใชสิทธิเลือกซื้อ คาเสื่อมราคาจะคำนวณจากอายุการใหประโยชน

โดยประมาณของสินทรัพย

หนี้สินตามสัญญาเชา

 หน้ีสินตามสัญญาเชาวัดมูลคาดวยมูลคาปจจ�บันของจำนวนเง�นท่ีตองจายตามสัญญาเชาตลอดอายุ

สัญญาเชา จำนวนเง�นที่ตองจายตามสัญญาเชาประกอบดวยคาเชาคงที่หักดวยสิ�งจ�งใจตามสัญญาเชา

คาเชาผันแปรท่ีข�น้อยูกับดัชนีหร�ออัตรา จำนวนเง�นท่ีคาดวาจะจายภายใตการรับประกันมูลคาคงเหลือ รวม

ถึงราคาใชสิทธิของสิทธิเลือกซ้ือซ่ึงมีความแนนอนอยางสมเหตุสมผลท่ีกลุมบร�ษัทจะใชสิทธิน้ัน และการจาย

คาปรับเพ�่อการยกเลิกสัญญาเชา หากขอกำหนดของสัญญาเชาแสดงใหเห็นวากลุมบร�ษัทจะใชสิทธิในการ

ยกเลิกสัญญาเชา กลุมบร�ษัทบันทึกคาเชาผันแปรท่ีไมข�น้อยูกับดัชนีหร�ออัตราเปนคาใชจายในงวดท่ีเหตุการณ

หร�อเง�่อนไขซึ่งเกี่ยวของกับการจายชำระนั้นไดเกิดข�้น

 กลุมบร�ษัทคิดลดมูลคาปจจ�บันของจำนวนเง�นที่ตองจายตามสัญญาเชาดวยอัตราดอกเบี้ยตามนัย

ของสัญญาเชาหร�ออัตราดอกเบ้ียการกูยืมสวนเพ�ม่ของกลุมบร�ษัท หลังจากวันท่ีสัญญาเชาเร�ม่มีผล มูลคา

ตามบัญชีของหน้ีสินตามสัญญาเชาจะเพ�ม่ข�น้จากดอกเบ้ียของหน้ีสินตามสัญญาเชาและลดลงจากการจาย
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 กลุมบร�ษัทรับรูหนี้สินภาษีเง�นไดรอการตัดบัญชีของผลแตกตางชั่วคราวที่ตองเสียภาษีทุกรายการ

แตรับรูสินทรัพยภาษีเง�นไดรอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทาง

ภาษีท่ียังไมไดใชในจำนวนเทาท่ีมีความเปนไปไดคอนขางแนท่ีกลุมบร�ษัทจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพ�ยงพอ

ที่จะใชประโยชนจากผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดใชนั้น

 กลุมบร�ษัทจะทบทวนมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยภาษีเง�นไดรอการตัดบัญชีทุกสิ�นรอบระยะเวลา

รายงานและจะทำการปรับลดมูลคาตามบัญชีดังกลาว หากมีความเปนไปไดคอนขางแนวากลุมบร�ษัทจะไมมี

กำไรทางภาษีเพ�ยงพอตอการนำสินทรัพยภาษีเง�นไดรอการตัดบัญชีทั้งหมดหร�อบางสวนมาใชประโยชน

 กลุมบร�ษัทจะบันทึกภาษีเง�นไดรอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังสวนของผูถือหุนหากภาษีท่ีเกิดข�น้เก่ียวของ

กับรายการที่ไดบันทึกโดยตรงไปยังสวนของผูถือหุน

4.14 เคร�่องมือทางการเง�น

 กลุมบร�ษัทรับรูรายการเม่ือเร�ม่แรกของสินทรัพยทางการเง�นดวยมูลคายุติธรรม และบวกดวยตนทุน

การทำรายการเฉพาะในกรณีท่ีเปนสินทรัพยทางการเง�นท่ีไมไดวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผานกำไรหร�อ

ขาดทุน อยางไรก็ตาม สำหรับลูกหนี้อื่นที่ไมมีองคประกอบเกี่ยวกับการจัดหาเง�นที่มีนัยสำคัญ กลุมบร�ษัท

จะรับรูสินทรัพยทางการเง�นดังกลาวดวยราคาของรายการ ตามที่กลาวไวในนโยบายการบัญชีเร�่องการ

รับรูรายได

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลคาของสินทรัพยทางการเง�น

 กลุมบร�ษัทจัดประเภทสินทรัพยทางการเง�น ณ วันที่รับรูรายการเร�่มแรก เปนสินทรัพยทางการเง�นที่

วัดมูลคาในภายหลังดวยราคาทุนตัดจำหนาย สินทรัพยทางการเง�นท่ีวัดมูลคาในภายหลังดวยมูลคายุติธรรม

ผานกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และสินทรัพยทางการเง�นท่ีวัดมูลคาในภายหลังดวยมูลคายุติธรรมผานกำไร

หร�อขาดทุน โดยพ�จารณาจากแผนธุรกิจของกิจการในการจัดการสินทรัพยทางการเง�น และลักษณะของ

กระแสเง�นสดตามสัญญาของสินทรัพยทางการเง�น

สินทรัพยทางการเง�นที่วัดมูลคาดวยราคาทุนตัดจำหนาย

 กลุมบร�ษัทวัดมูลคาสินทรัพยทางการเง�นดวยราคาทุนตัดจำหนาย เม่ือกลุมบร�ษัทถือครองสินทรัพย

ทางการเง�นน้ันเพ�อ่รับกระแสเง�นสดตามสัญญา และเง�อ่นไขตามสัญญาของสินทรัพยทางการเง�นกอใหเกิด

กระแสเง�นสดที่เปนการรับชำระเพ�ยงเง�นตนและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเง�นตนในวันที่ระบุไวเทานั้น

 สินทรัพยทางการเง�นดังกลาววัดมูลคาในภายหลังโดยใชว�ธีดอกเบ้ียท่ีแทจร�งและตองมีการประเมินการ

ดอยคา ทั้งนี้ ผลกำไรและขาดทุนที่เกิดข�้นจากการตัดรายการ การเปลี่ยนแปลง หร�อการดอยคาของ

สินทรัพยดังกลาวจะรับรูในสวนของกำไรหร�อขาดทุน

         
ของกลุมบร�ษัท เง�นท่ีกลุมบร�ษัทจายสมทบกองทุนสำรองเล้ียงชีพบันทึกเปนคาใชจายในปท่ีเกิดรายการ

โครงการผลประโยชนหลังออกจากงาน

 กลุมบร�ษัทมีภาระสำหรับเง�นชดเชยที่ตองจายใหแกพนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน

ซึ่งกลุมบร�ษัทถือวาเง�นชดเชยดังกลาวเปนโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานสำหรับพนักงาน

 กลุมบร�ษัทคำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน โดยใชว�ธีคิดลด

แตละหนวยที่ประมาณการไว (Projected Unit Credit Method) โดยผูเชี่ยวชาญอิสระไดทำการประเมิน

ภาระผูกพันดังกลาวตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย 

 ผลกำไรหร�อขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย สำหรับโครงการผลประโยชน

หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรูทันทีในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

4.11 ประมาณการหนี้สิน

 กลุมบร�ษัทจะบันทึกประมาณการหนี้สินไวในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเปนผลมาจากเหตุการณในอดีต

ไดเกิดข�้นแลว และมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวากลุมบร�ษัทจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพ�่อ

ปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และกลุมบร�ษัทสามารถประมาณมูลคาภาระผูกพันนั้นไดอยางนาเชื่อถือ

4.12 การจายโดยใชหุนเปนเกณฑที่ชำระดวยตราสารทุน

 กลุมบร�ษัทบันทึกโครงการจายโดยใชหุนเปนเกณฑท่ีชำระดวยตราสารทุนเม่ือไดรับบร�การจากพนักงาน

ตามมูลคายุติธรรมของสิทธิซื้อหุนของบร�ษัทใหญ ณ วันใหสิทธิ โดยบันทึกเปนคาใชจายพรอมกับการเพ�่ม

ข�้นของบัญชี “สำรองสวนทุนจากการจายโดยใชหุนเปนเกณฑ” ในสวนของผูถือหุน ตามระยะเวลาการให

บร�การของพนักงานที่กำหนดไวในโครงการ

4.13 ภาษีเง�นได

 ภาษีเง�นไดประกอบดวยภาษีเง�นไดปจจ�บันและภาษีเง�นไดรอการตัดบัญชี

ภาษีเง�นไดปจจ�บัน

 กลุมบร�ษัทบันทึกภาษีเง�นไดปจจ�บันตามจำนวนท่ีคาดวาจะจายใหกับหนวยงานจัดเก็บภาษีของรัฐโดย

คำนวณจากกำไรทางภาษีตามหลักเกณฑที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร

ภาษีเง�นไดรอการตัดบัญชี

 กลุมบร�ษัทบันทึกภาษีเง�นไดรอการตัดบัญชีของผลแตกตางช่ัวคราวระหวางราคาตามบัญชีของสินทรัพย

และหนี้สิน ณ วันสิ�นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพยและหนี้สินที่เกี่ยวของนั้น โดยใชอัตรา

ภาษีที่มีผลบังคับใช ณ วันสิ�นรอบระยะเวลารายงาน
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ที่คาดวาจะเกิดข�้นตลอดอายุที่เหลืออยูของเคร�่องมือทางการเง�น

 กลุมบร�ษัทพ�จารณาวาความเสี่ยงดานเครดิตจะเพ�่มข�้นอยางมีนัยสำคัญ และพ�จารณาวาสินทรัพย

ทางการเง�นนั้นมีการดอยคาดานเครดิตหร�อมีการผิดสัญญา เมื่อมีการคางชำระการจายเง�นตามสัญญา

อยางไรก็ตาม ในบางกรณี กลุมบร�ษัทอาจพ�จารณาวาสินทรัพยทางการเง�นน้ันมีการเพ�ม่ข�น้ของความเส่ียง

ดานเครดิต อยางมีนัยสำคัญและมีการผิดสัญญา โดยพ�จารณาจากขอมูลภายในหร�อขอมูลภายนอกอื่น

เชน อันดับความนาเชื่อถือดานเครดิตของผูออกตราสาร

 กลุมบร�ษัทใชว�ธีการอยางงายในการคำนวณผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดข�น้สำหรับลูกหน้ีอ่ืน

ดังนั้น ทุกวันสิ�นรอบระยะเวลารายงาน กลุมบร�ษัทจึงไมมีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงทาง

ดานเครดิต แตจะรับรูคาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดข�้นตลอดอายุของลูกหนี้อื่น

 การคำนวณผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดข�น้ขางตน อางอิงจากขอมูลผลขาดทุนดานเครดิต

จากประสบการณในอดีต ปรับปรุงดวยขอมูลการคาดการณ ไปในอนาคตเกี่ยวกับลูกหนี้นั้นและสภาพ

แวดลอมทางดานเศรษฐกิจ

 สินทรัพยทางการเง�นจะถูกตัดจำหนายออกจากบัญชี เมื่อกิจการคาดวาจะไมไดรับคืนกระแสเง�นสด

ตามสัญญาอีกตอไป

การหักกลบของเคร�่องมือทางการเง�น

 สินทรัพยทางการเง�นและหนี้สินทางการเง�นจะนำมาหักกลบกัน และแสดงดวยยอดสุทธิในงบแสดง

ฐานะการเง�น ก็ตอเมื่อกิจการมีสิทธิบังคับใชไดตามกฎหมายอยูแลวในการหักกลบจำนวนเง�นที่รับรู และ

กิจการมีความตั้งใจที่จะชำระดวยยอดสุทธิ หร�อตั้งใจที่จะรับสินทรัพยและชำระหนี้สินพรอมกัน

4.15 การวัดมูลคายุติธรรม

 มูลคายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดวาจะไดรับจากการขายสินทรัพยหร�อเปนราคาที่จะตองจาย

เพ�อ่โอนหน้ีสินใหผูอ่ืนโดยรายการดังกลาวเปนรายการท่ีเกิดข�น้ในสภาพปกติระหวางผูซ้ือและผูขาย (ผูรวม

ในตลาด) ณ วันท่ีวัดมูลคา กลุมบร�ษัทใชราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคลองในการวัดมูลคายุติธรรม

ของสินทรัพยและหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเง�นท่ีเก่ียวของกำหนดใหตองวัดมูลคาดวยมูลคา

ยุติธรรม ยกเวนในกรณีที่ ไมมีตลาดที่มีสภาพคลองสำหรับสินทรัพยหร�อหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหร�อ

ไมสามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคลองได กลุมบร�ษัทจะประมาณมูลคายุติธรรมโดยใช

เทคนิคการประเมินมูลคาที่เหมาะสมกับแตละสถานการณ และพยายามใชขอมูลที่สามารถสังเกตไดที่เกี่ยว

ของกับสินทรัพยหร�อหนี้สินที่จะวัดมูลคายุติธรรมนั้นใหมากที่สุ

         
การจัดประเภทรายการและการวัดมูลคาของหนี้สินทางการเง�น

 ยกเวนหน้ีสินตราสารอนุพันธ กลุมบร�ษัทรับรูรายการเม่ือเร�ม่แรกสำหรับหน้ีสินทางการเง�นดวยมูลคา

ยุติธรรมหักตนทุนการทำรายการ และจัดประเภทหนี้สินทางการเง�นเปนหนี้สินทางการเง�นที่วัดมูลคาใน

ภายหลังดวยราคาทุนตัดจำหนาย โดยใชว�ธีดอกเบี้ยที่แทจร�ง ทั้งนี้ ผลกำไรและขาดทุนที่เกิดข�้นจากการตัด

รายการหนี้สินทางการเง�นและการตัดจำหนายตามว�ธีดอกเบี้ยที่แทจร�งจะรับรูในสวนของกำไรหร�อขาดทุน

โดยการคำนวณมูลคาราคาทุนตัดจำหนายคำนึงถึงคาธรรมเนียมหร�อตนทุนที่ถือเปนสวนหนึ่งของอัตรา

ดอกเบี้ยที่แทจร�งนั้นดวย ทั้งนี้ คาตัดจำหนายตามว�ธีดอกเบี้ยที่แทจร�งแสดงเปนสวนหนึ่งของตนทุนทาง

การเง�นในสวนของกำไรหร�อขาดทุน

การตัดรายการของเคร�่องมือทางการเง�น

 สินทรัพยทางการเง�นจะถูกตัดรายการออกจากบัญชี เมื่อสิทธิที่จะไดรับกระแสเง�นสดของสินทรัพย

น้ันไดสิ�นสุดลง หร�อไดมีการโอนสิทธิท่ีจะไดรับกระแสเง�นสดของสินทรัพยน้ัน รวมถึงไดมีการโอนความเส่ียง

และผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพยนั้น หร�อมีการโอนการควบคุมในสินทรัพยนั้น

 กลุมบร�ษัทตัดรายการหนี้สินทางการเง�นก็ตอเมื่อไดมีการปฏิบัติตามภาระผูกพันของหนี้สินนั้นแลวมี

การยกเลิกภาระผูกพันน้ัน หร�อมีการสิ�นสุดลงของภาระผูกพันน้ัน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนหน้ีสินทางการเง�น

ที่มีอยูใหเปนหนี้สินใหมจากผูใหกูรายเดียวกันซึ่งมีขอกำหนดที่แตกตางกันอยางมาก หร�อมีการแกไขขอ

กำหนดของหน้ีสินท่ีมีอยูอยางเปนสาระสำคัญ จะถือวาเปนการตัดรายการหน้ีสินเดิมและรับรูหน้ีสินใหม โดย

รับรูผลแตกตางของมูลคาตามบัญชีดังกลาวในสวนของกำไรหร�อขาดทุน

การดอยคาของสินทรัพยทางการเง�น

 กลุมบร�ษัทรับรูคาเผ่ือผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดข�น้ของตราสารหน้ีท้ังหมดท่ีไมไดวัดมูลคา

ดวยมูลคายุติธรรมผานกำไรหร�อขาดทุน ผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดข�้นคำนวณจากผลตางของ

กระแสเง�นสดท่ีจะครบกำหนดชำระตามสัญญากับกระแสเง�นสดท้ังหมดท่ีกลุมบร�ษัทคาดวาจะไดรับชำระ และ

คิดลดดวยอัตราดอกเบี้ยที่แทจร�งโดยประมาณของสินทรัพยทางการเง�น ณ วันที่ไดมา

 ในกรณีท่ีความเส่ียงดานเครดิตของสินทรัพยไมไดเพ�ม่ข�น้อยางมีนัยสำคัญนับต้ังแตการรับรูรายการ

เร�ม่แรก กลุมบร�ษัทวัดมูลคาผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดข�น้โดยพ�จารณาจากการผิดสัญญาท่ีอาจ

จะเกิดข�น้ใน 12 เดือนขางหนา ในขณะท่ีหากความเส่ียงดานเครดิตของสินทรัพยเพ�ม่ข�น้อยางมีนัยสำคัญนับ

ต้ังแตการรับรูรายการเร�ม่แรก กลุมบร�ษัทวัดมูลคาผลขาดทุนดวยจำนวนเง�นท่ีเทากับผลขาดทุนดานเครดิต
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 ลำดับชั้นของมูลคายุติธรรมที่ใชวัดมูลคาและเปดเผยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหนี้สินในงบ

การเง�นแบงออกเปนสามระดับตามประเภทของขอมูลที่นำมาใชในการวัดมูลคายุติธรรม ดังนี้

 ระดับ 1 ใชขอมูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยหร�อหน้ีสินอยางเดียวกันในตลาดท่ีมีสภาพคลอง

 ระดับ 2 ใชขอมูลอื่นที่สามารถสังเกตไดของสินทรัพยหร�อหนี้สิน ไมวาจะเปนขอมูลทางตรงหร�อ

    ทางออม

 ระดับ 3 ใชขอมูลที่ ไมสามารถสังเกตได เชน ขอมูลเกี่ยวกับกระแสเง�นสดในอนาคตที่กิจการ

    ประมาณข�้น

 ทุกวันสิ�นรอบระยะเวลารายงาน กลุมบร�ษัทจะประเมินความจำเปนในการโอนรายการระหวางลำดับช้ัน

ของมูลคายุติธรรมสำหรับสินทรัพยและหนี้สินที่ถืออยู ณ วันสิ�นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลคา

ยุติธรรมแบบเกิดข�้นประจำ

5. การใชดุลยพ�นิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

 ในการจัดทำงบการเง�นตามมาตรฐานการรายงานทางการเง�น ฝายบร�หารจำเปนตองใชดุลยพ�นิจและ

การประมาณการในเร�อ่งท่ีมีความไมแนนอนเสมอ การใชดุลยพ�นิจและการประมาณการดังกลาวน้ีสงผลกระทบ

ตอจำนวนเง�นที่แสดงในงบการเง�นและตอขอมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเง�น ผลที่เกิดข�้นจร�งอาจ

แตกตางไปจากจำนวนที่ประมาณการไว การใชดุลยพ�นิจและการประมาณการที่สำคัญมีดังนี้

การจัดประเภทเง�นกูยืมระยะยาว

 ในการจัดประเภทสวนของเง�นกูยืมระยะยาวท่ีถึงกำหนดชำระภายในหน่ึงป ฝายบร�หารตองใชดุลยพ�นิจ

ในการประมาณการไถถอนหลักประกันและการจายชำระคืนเง�นกูยืมตามเง�่อนไขและขอกำหนดที่ระบุใน

สัญญาเง�นกู

6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน

 ในระหวางป กลุมบร�ษัทมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหร�อกิจการที่เกี่ยวของกัน รายการธุรกิจ

ดังกลาวเปนไปตามเง�่อนไขทางการคาและเกณฑตามที่ตกลงกันระหวางกลุมบร�ษัทและบุคคลหร�อกิจการที่

เกี่ยวของกันเหลานั้น ซึ่งเปนไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดดังนี้

รายการ
งบการเง�นรวม

2564 2563 2564 2563

งบการเง�นเฉพาะกิจการ
นโยบายการ
กําหนดราคา

รายการธุรกิจกับบร�ษัทใหญ�

คาบร�การสวนกลาง

คาบร�หารงานฝายบร�หาร

 
ดอกเบ้ียจาย (1)

รายการธุรกิจกับบร�ษัทย�อย

(ตัดออกจากงบการเง�นรวมแล�ว)

รายไดคาบร�หารโครงการ

กำไรจากการโอนสิทธิสัญญา

จะซ้ือจะขายท่ีดิน

รายไดดอกเบ้ีย

รายการธุรกิจกับบร�ษัทท่ีเก่ียวข�องกัน

คานายหนาขายอสังหาร�มทรัพย

คาบร�หารงานพัฒนาโครงการ

ดานออกแบบและตกแตงภายใน (2)

คาบร�หารนิติบุคคล

9

3

134

-

-

-

-

6

5

9

-

110

-

-

-

3

-

1

9

3

134

34

6

71

-

5

4

9

-

110

16

-

50

3

-

1

รอยละ 6 ของราคา

บวกจากตนทุน

ตามอัตราท่ีระบุในสัญญา

รอยละ 4.3 ตอป 

ราคาตามสัญญารายโครงการ 

 โดยอัตราคาบร�การอางอิง

จากมูลคาโครงการและ 

 ข้ันความสำเร็จของงาน

รอยละ 3 ของเง�นมัดจำคาท่ีดิน

รอยละ 4.5 ตอป

รอยละ 3 ของมูลคา

อสังหาร�มทรัพยท่ีขายได

ตามอัตราท่ีระบุในสัญญา

ซ่ึงราคาเทียบเคียง

กับบุคคลภายนอก

ตามอัตราท่ีระบุในสัญญา

ซ่ึงราคาเทียบเคียง

กับบุคคลภายนอก

(หนวย: ลานบาท)
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รายการ
งบการเง�นรวม

2564 2563 2564 2563

งบการเง�นเฉพาะกิจการ
นโยบายการ
กําหนดราคา

รายการธุรกิจกับบร�ษัทท่ีเก่ียวข�องกัน

คาบร�หารนิติบุคคล

คาบร�การทำความสะอาด

คาซ้ือสินคาและบร�การอ่ืน

คาใชจายอ่ืนๆ

5

9

1

1

1

6

3

1

4

5

1

1

1

5

3

1

ตามอัตราท่ีระบุในสัญญา

ซ่ึงราคาเทียบเคียง

กับบุคคลภายนอก

ราคาตลาด

ราคาตลาด

ราคาตลาด

(1) ดอกเบ้ียจายประกอบดวยคาใชจายดอกเบ้ียและตนทุนการกูยืมท่ีบันทึกรวมในตนทุนโครงการพัฒนาอสังหาร�มทรัพยเพ�อ่ขาย

(2) คาใชจายดังกลาวไดรวมเปนตนทุนของโครงการพัฒนาอสังหาร�มทรัพยเพ�อ่ขาย

         

 ยอดคงคางระหวางกลุมบร�ษัทและกิจการที่เกี่ยวของกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 

มีรายละเอียดดังนี้

รายการ
งบการเง�นรวม

2564 2563 2564 2563

งบการเง�นเฉพาะกิจการ

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวข�องกัน (หมายเหตุ 8)

บร�ษัทยอย

บร�ษัทท่ีเก่ียวของกัน (มีผูถือหุนรวมกัน)

รวมลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวข�องกัน

-
-

-

-
865

865

144,170

-

144,170

31,133

865

31,998

เง�นใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 เง�นใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการท่ีเก่ียวของกันเปนการกูยืมในรูปของสัญญา

กูยืมเง�นที่ไมมีหลักประกัน โดยมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม (2563: กูยืมในรูปของตั๋วสัญญาใชเง�น)  ยอด

คงคางของเง�นใหกูยืมระหวางกลุมบร�ษัทและกิจการที่เกี่ยวของกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563

และการเคลื่อนไหวของเง�นใหกูยืมดังกลาวมีรายละเอียดดังนี้

รายการ
งบการเง�นรวม

2564 2563 2564 2563

งบการเง�นเฉพาะกิจการ

เจ�าหน้ีการค�าและเจ�าหน้ีอ่ืน -

กิจการท่ีเก่ียวข�องกัน (หมายเหตุ 15)

บร�ษัทใหญ

บร�ษัทยอย

บร�ษัทยอย - เจาหน้ีคาหุน

บร�ษัทท่ีเก่ียวของกัน (มีผูถือหุนรวมกัน)

รวมเจ�าหน้ีการค�าและเจ�าหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวข�องกัน

1,199

-
-

5,927

7,126

10,364

-
-

4,662

15,026

1,194

5,548

49,000

4,874

60,616

10,364

10
-

4,154

14,528

รายการ

(หนวย: พันบาท)
งบการเง�นเฉพาะกิจการ

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่

31 ธันวาคม

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่

31 ธันวาคม 2564

เพ�่มข�้น
ระหวางป

ลดลง
ระหวางป

เง�นให�กู�ยืมระยะส้ันแก�กิจการท่ีเก่ียวข�องกัน

บร�ษัทยอย

บร�ษัท ดิสทร�ค แกรนด เร�ยลเอสเตท จำกัด

บร�ษัท สเตเบิ�ล โฮม พร็อพเพอรต้ี จำกัด

บร�ษัท เบลกราเว�ย บางนา จำกัด

บร�ษัท บร�ทาเนีย วงแหวน รามอินทรา จำกัด

บร�ษัท เบลกราเว�ย ราชพฤกษ จำกัด

บร�ษัท บร�ทาเนีย บางนา กม.17 จำกัด

บร�ษัท บร�ทาเนีย บางนา กม.35 จำกัด

บร�ษัท สเตเบิ�ล ทาวน จำกัด

บร�ษัท บร�ทาเนีย อมตะ พานทอง จำกัด

รวม

367,696

74,910

340,555

407,633

252,461

-
-
-
-

1,443,255

35,204

15,567

45,414

32,323

89,105

111,448

19,942

97,212

1,000
447,215

(97,647)

-
-
-
-
-
-
-
-

(97,647)

305,253

90,477

385,969

439,956

341,566

111,448

19,942

97,212

1,000
1,792,823

(หนวย: ลานบาท)

หนวย : พันบาท



         
7.  เง�นสดและรายการเทียบเทาเง�นสด 

         
เง�นกูยืมระยะสั้นจากบร�ษัทใหญ

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เง�นกูยืมระยะสั้นจากบร�ษัทใหญเปนการกูยืมในรูปของสัญญากูยืมเง�นที่

ไมมีหลักประกัน โดยมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม (2563: กูยืมในรูปของตั๋วสัญญาใชเง�น) ยอดคงคางของ

เง�นกูยืมจากบร�ษัทใหญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 และการเคลื่อนไหวของเง�นกูยืมดังกลาวมี

รายละเอียดดังนี้
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รายการ

งบการเง�นเฉพาะกิจการ

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่

31 ธันวาคม 2563

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่

31 ธันวาคม 2564

เพ�่มข�้น
ระหวางป

ลดลง
ระหวางป

เง�นกู�ยืมระยะส้ันจากบร�ษัทใหญ�

บร�ษัท ออร�จิ�น พร็อพเพอรต้ี จำกัด (มหาชน)

รวม

2,889,369

2,889,369

761,104

761,104

(1,174,001)

(1,174,001)

2,476,472

2,476,472

คาตอบแทนกรรมการและผูบร�หาร

 ในระหวางปสิ�นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุมบร�ษัทมีคาใชจายผลประโยชนพนักงานท่ีให

แกกรรมการและผูบร�หาร ดังตอไปนี้

รายการ

งบการเง�นรวม/งบการเง�นเฉพาะกิจการ

2564 2563

ผลประโยชนระยะส้ัน

ผลประโยชนหลังออกจากงาน

ผลประโยชนท่ีจายโดยใชหุนเปนเกณฑ (หมายเหตุ 18)

รวม

22,043

586

130

22,759

13,562

838

300

14,700

รายการ

งบการเง�นรวม

2564 2563 2564 2563

งบการเง�นเฉพาะกิจการ

เง�นสด

เง�นฝากธนาคาร

รวมเง�นสดและรายการเทียบเท�าเง�นสด

82

638,338

638,420

52
71,332

71,384

82

557,336

557,418

52
42,289

42,341

         
8. ลูกหนี้อื่น

รายการ

2564 2563 2564 2563

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวของกัน

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไมเก่ียวของกัน

รวมลูกหน้ีอ่ืน 

-
78,572

78,572

865

8,107

8,972

144,170

59,854

204,024

31,998

6,381

38,379

         
9. ตนทุนโครงการพัฒนาอสังหาร�มทรัพยเพ�่อขาย

รายการ

2564 2563 2564 2563

ตนทุนท่ีดิน

ตนทุนคากอสรางและอ่ืน ๆ

ดอกเบ้ียจายและคาใชจายทางการเง�นท่ีบันทึกเปนตนทุน

รวมต�นทุนโครงการพัฒนาอสังหาร�มทรัพย�เพ�อ่ขาย 

5,314,433

2,276,456

314,566

7,905,455

4,541,648

1,983,789

232,217

6,757,654

2,604,670

1,295,507

154,820

4,054,997

2,351,987

1,115,275

124,137

3,591,399

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เง�นฝากออมทรัพยมีอัตราดอกเบี้ยระหวางรอยละ 0.05 - 0.25 ตอป

(2563: รอยละ 0.05 - 0.343 ตอป)

(หนวย: พันบาท)

(หนวย: พันบาท)

(หนวย: พันบาท)

(หนวย: พันบาท)

(หนวย: พันบาท)

งบการเง�นรวม งบการเง�นเฉพาะกิจการ

งบการเง�นรวม งบการเง�นเฉพาะกิจการ



         
9.1 กลุมบร�ษัทไดนำท่ีดินและสิ�งปลูกสรางในโครงการไปจดจำนองไวกับธนาคารพาณิชยเพ�อ่เปนหลักประกัน

วงเง�นสินเชื่อ การออกหนังสือค้ำประกันและการออกตั๋วอาวัลสรุปไดดังนี้

         
9.1 ในระหวางป กลุมบร�ษัทไดรวมตนทุนการกูยืมเขาเปนตนทุนของโครงการพัฒนาอสังหาร�มทรัพยเพ�่อ

ขาย โดยคำนวณจากอัตราการตั้งข�้นเปนทุนซึ่งเปนอัตราถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนักของเง�นกูดังนี้
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บร�ษัท

2564 25642563 2563 25632564

บร�ษัท ดิสทร�ค แกรนด เร�ยลเอสเตท จำกัด

บร�ษัท สเตเบิ�ล โฮม พร็อพเพอรต้ี จำกัด

บร�ษัท เบลกราเว�ย บางนา จำกัด

บร�ษัท เบลกราเว�ย ราชพฤกษ จำกัด

บร�ษัท บร�ทาเนีย วงแหวน รามอินทรา จำกัด

บร�ษัท บร�ทาเนีย บางนา กม.17 จำกัด

บร�ษัท บร�ทาเนีย บางนา กม.35 จำกัด

บร�ษัท สเตเบิ�ล ทาวน จำกัด

บร�ษัท บร�ทาเนีย อมตะ พานทอง จำกัด

รวมเง�นลงทุนในบร�ษัทย�อย

30,000

15,000
1,000
1,000

50,000
1,000

50,000
1,000

50,000

30,000

15,000
1,000
1,000

50,000
1,000

50,000
1,000

50,000
199,000

30,000

15,000
1,000
1,000

50,000
-
-
-
-

97,000

30,000

15,000
1,000
1,000

50,000
-
-
-
-

100
100
100
100
100
100
100
100
100

100
100
100
100
100

-
-
-
-

(หนวย: พันบาท)
ทุนเร�ยกชําระแลว

(หนวย: พันบาท)
สัดสวนเง�นลงทุน

(หนวย: พันบาท)
ราคาทุน

รายการ

2564 2563 2564 2563

มูลคาสุทธิตามบัญชี (ลานบาท) 7,861 6,755 4,034 3,589

งบการเง�นรวม งบการเง�นเฉพาะกิจการ

รายการ

2564 2563 2564 2563

ตนทุนการกูยืมสวนท่ีรวมเปนตนทุนของโครงการ

พัฒนาอสังหาร�มทรัพย (ลานบาท)

อัตราการต้ังข�น้เปนทุน (รอยละ)

190

2.98 - 5.85

174

2.98 - 4.30

96

2.98 - 5.85

91

2.98 - 4.30

งบการเง�นรวม งบการเง�นเฉพาะกิจการ

10. เง�นฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน

 ยอดคงเหลือของเง�นฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเปนเง�นฝากธนาคารซึ่งบร�ษัทฯนำไปค้ำประกัน

การออกหนังสือค้ำประกันโดยธนาคาร

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เง�นฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันมีอัตราดอกเบี้ยระหวางรอยละ 

0.05 - 0.25 ตอป (2563: รอยละ 0.05 - 0.125 ตอป)

 

บร�ษัทยอย ลักษณะธุรกิจ รายละเอียด จํานวนเง�น
(พันบาท)

สัดสวนเง�นลงทุน
(รอยละ)

บร�ษัท บร�ทาเนีย บางนา 

กม.17 จำกัด

บร�ษัท บร�ทาเนีย บางนา

 กม.35 จำกัด

บร�ษัท สเตเบิ�ล ทาวน จำกัด

บร�ษัท บร�ทาเนีย อมตะ 

พานทอง จำกัด

พัฒนาอสังหาร�มทรัพย

พัฒนาอสังหาร�มทรัพย

พัฒนาอสังหาร�มทรัพย

พัฒนาอสังหาร�มทรัพย

100

100

100

100

1,000

1,000

1,000

1,000

4,000

หุนสามัญจำนวน 0.1 ลานหุน

มูลคาหุนละ 10 บาท

หุนสามัญจำนวน 0.1 ลานหุน

มูลคาหุนละ 10 บาท

หุนสามัญจำนวน 0.1 ลานหุน

มูลคาหุนละ 10 บาท

หุนสามัญจำนวน 0.1 ลานหุน

มูลคาหุนละ 10 บาท

รวม

11.2  การเปลี่ยนแปลงของเง�นลงทุนในบร�ษัทยอย

บร�ษัทยอยที่จัดตั้งใหม

ในระหวางป 2564 และ 2563 บร�ษัทฯไมมีรายไดเง�นปนผลจากบร�ษัทยอย

11. เง�นลงทุนในบร�ษัทยอย

11.1  เง�นลงทุนในบร�ษัทยอยตามที่แสดงในงบการเง�นเฉพาะกิจการมีรายละเอียดดังตอไปนี้



         
การลงทุนเพ�่มในบร�ษัทยอย
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บร�ษัทยอย ลักษณะธุรกิจ รายละเอียด จํานวนเง�น
(พันบาท)

สัดสวนเง�นลงทุน
(รอยละ)

บร�ษัท บร�ทาเนีย บางนา

กม.35 จำกัด

บร�ษัท บร�ทาเนีย อมตะ

พานทอง จำกัด

พัฒนาอสังหาร�มทรัพย

พัฒนาอสังหาร�มทรัพย

100

100

49,000

49,000

98,000

ลงทุนเพ�ม่ในหุนสามัญ

เพ�ม่ทุนของบร�ษัทยอย

จำนวน 4.9 ลานหุน

มูลคาหุนละ 10 บาท 

(เร�ยกชำระคาหุน 10 บาท)

จำนวนเง�น 49 ลานบาท 

ลงทุนเพ�ม่ในหุนสามัญเพ�ม่ทุน

ของบร�ษัทยอย จำนวน 4.9 ลานหุน

 มูลคาหุนละ 10 บาท

(เร�ยกชำระคาหุน 10 บาท)

จำนวนเง�น 49 ลานบาท

รวม

12. อุปกรณ

รายการ

2564 2563 2564 2563

เคร�อ่งตกแตงและเคร�อ่งใชสำนักงาน - ราคาทุน

หัก  คาเส่ือมราคาสะสม

มูลค�าสุทธิตามบัญชี

มูลคาสุทธิตามบัญชีตนป

ซ้ือเพ�ม่

ตัดจำหนาย

คาเส่ือมราคาสำหรับป

มูลค�าสุทธิตามบัญชีปลายป�

17,678

(5,559)

12,119
7,535

7,260

(8)

(2,668)

12,119

10,443

(2,908)

7,535

6,349

2,910

-
(1,724)

7,535

15,361

(5,035)

10,326

6,381

6,225
(4)

(2,276)

10,326

9,156

(2,775)

6,381

6,134

1,852

-
(1,605)

6,381

งบการเง�นรวม งบการเง�นเฉพาะกิจการ

13. สัญญาเชา

กลุมบร�ษัทในฐานะผูเชา

กลุมบร�ษัททำสัญญาเชาสินทรัพยเพ�่อใชในการดำเนินงานของกลุมบร�ษัท โดยมีอายุสัญญา 7.5 ป

 ก)   สินทรัพยสิทธิการใช 

 รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีสินทรัพยสิทธิการใชสำหรับปสิ�นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563

สรุปไดดังนี้

รายการ

งบการเง�นรวม/งบการเง�นเฉพาะกิจการ

2564 2563

ยอดคงเหลือตนป 

เพ�ม่ข�น้

คาเส่ือมราคาสำหรับป

ยอดคงเหลือปลายป�

27,468

-
(4,145)

23,323

-
30,772

(3,304)

27,468

รายการ

2564 2563

จำนวนเง�นท่ีตองจายตามสัญญาเชา

หัก: ดอกเบ้ียรอการตัดจำหนาย

รวม

หัก: สวนท่ีถึงกำหนดชำระภายในหน่ึงป

หน้ีสินตามสัญญาเชา - สุทธิจากสวนท่ีถึงกำหนดชำระ

ภายในหน่ึงป

28,084

(3,083)

25,001
(3,369)

21,632

32,383

(4,142)

28,241

(3,239)

25,002

 ข)   หนี้สินตามสัญญาเชา

 การว�เคราะหการครบกำหนดของจำนวนเง�นที่ตองจายตามสัญญาเชาเปดเผยขอมูลอยูในหมายเหตุ

28.1 ภายใตหัวขอความเสี่ยงดานสภาพคลอง

(หนวย: พันบาท)

(หนวย: พันบาท)

(หนวย: พันบาท)

งบการเง�นรวม/งบการเง�นเฉพาะกิจการ



รายการ

2564 2563 2564 2563

เจาหน้ีการคา - กิจการท่ีเก่ียวของกัน

เจาหน้ีการคา - กิจการท่ีไมเก่ียวของกัน

ประมาณการคาใชจายฝายโครงการ

เจาหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวของกัน

เจาหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไมเก่ียวของกัน

คาใชจายคางจาย - กิจการท่ีเก่ียวของกัน

คาใชจายคางจาย - กิจการท่ีไมเก่ียวของกัน

เง�นประกันผลงาน

เจาหน้ีคาหุน

รวมเจ�าหน้ีการค�าและเจ�าหน้ีอ่ืน

-
678,461

423,593

5,528

97,555

1,598

28,864

71,730

-

1,307,329

286

719,988

427,927

4,126

52,550
10,614

9,625

63,278

-

1,288,394

-
377,306

147,389

10,017

70,590

1,599

20,731

44,345

49,000

720,977

286

634,203

195,212

3,628

38,927

10,614

7,954

40,158

-

930,982

งบการเง�นรวม งบการเง�นเฉพาะกิจการ

         
 ค)   คาใชจายเกี่ยวกับสัญญาเชาที่รับรูในสวนของกำไรหร�อขาดทุน

         
 ง)   อื่น ๆ

 กลุมบร�ษัทมีกระแสเง�นสดจายทั้งหมดของสัญญาเชาสำหรับปสิ�นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน

9 ลานบาท (2563: 5 ลานบาท) ซึ่งรวมถึงกระแสเง�นสดจายของสัญญาเชาระยะสั้น

14. เง�นเบิกเกินบัญชีธนาคาร

         
 เง�นเบิกเกินบัญชีธนาคารของกลุมบร�ษัทค้ำประกันโดยการจำนองที่ดินพรอมสิ�งปลูกสรางบนที่ดิน

ดังกลาวตอธนาคาร นอกจากน้ีกลุมบร�ษัทตองปฏิบัติตามเง�อ่นไขทางการเง�นท่ีระบุไวในสัญญา เชน การดำรง

อัตราสวนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยตอสวนของผูถือหุนใหเปนไปตามอัตราที่กำหนดในสัญญา เปนตน
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15.  เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น

  

รายการ

2564 2563 2564 2563

คาเส่ือมราคาของสินทรัพยสิทธิการใช

ดอกเบ้ียจายของหน้ีสินตามสัญญาเชา

คาใชจายท่ีเก่ียวกับสัญญาเชาระยะส้ัน

4,145

1,059

4,783

3,304

877

1,827

4,145

1,059

3,287

3,304

877

1,428

งบการเง�นรวม งบการเง�นเฉพาะกิจการ

2564 25642563 2563 25632564

เง�นเบิกเกินบัญชีธนาคาร

รวม

MOR -

-

-

-

MOR 4,975

4,975

14,979

14,979

อัตราดอกเบี้ย
(รอยละตอป)

งบการเง�นรวม งบการเง�นเฉพาะกิจการ
16. เง�นกูยืมระยะยาวจากธนาคาร

(หนวย: พันบาท)

อัตราดอกเบี้ยตามสัญญา
(รอยละตอป)

การชําระคืน งบการเง�นรวม งบการเง�นเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563เง�นกูยืมระยะยาวโดย

บร�ษัทฯ

บร�ษัทยอย

รวม

หัก: ส�วนท่ีถึงกำหนด

ชำระภายในหน่ึงป�

เง�นกู�ยืมระยะยาว - 

สุทธิจากส�วนท่ีถึง

กำหนดชำระภายใน

หน่ึงป�

MLR-3.05
ถึง

MLR-1.325

MLR-2.75
ถึง 

MLR-1.825

879,019

938,718

641,176

1,180,024

879,019

-

641,176

-

1,821,2001,817,737 879,019 641,176

(1,383,371)(1,313,426) (759,644) (598,176)

437,829504,311 119,375 43,000

SPRL-3.65
ถึง

MLR-1.80

MLR-2.75
ถึง

MLR-1.825

ภายในเดือน
มกราคม 2569

ภายในเดือน
สิงหาคม 2569

ภายในเดือน
ธันวาคม 2567

ภายในเดือน
ธันวาคม 2567

(หนวย: พันบาท)

(หนวย: พันบาท)

(หนวย: พันบาท)



รายการ

2564 2563 2564 2563

ยอดคงเหลือตนป

บวก: กูเพ�ม่

หัก: จายคืนเง�นกู

ยอดคงเหลือปลายป�

1,821,200

3,035,161

(3,038,624)

1,817,737

1,753,508

1,529,202

(1,461,510)

1,821,200

641,176

2,350,357

(2,112,514)

879,019

942,832

765,522

(1,067,178)

641,176

งบการเง�นรวม งบการเง�นเฉพาะกิจการ

รายการ

2564 2563 2564 2563

วงเง�นกูยืมท่ียังมิไดเบิกใช 2,516 2,557 1,398 1,248

(หนวย: พันบาท)
งบการเง�นรวม

(หนวย: พันบาท)
งบการเง�นเฉพาะกิจการ

         
 การเปลี่ยนแปลงของบัญชีเง�นกูยืมระยะยาวสำหรับปสิ�นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563

มีรายละเอียดดังนี้
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 เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม 2564 ท่ีประชุมว�สามัญผูถือหุนของบร�ษัทฯ ไดมีมติอนุมัติการเปล่ียนแปลงมูลคา

หุนที่ตราไวของบร�ษัทฯ และการเพ�่มทุนจดทะเบียนของบร�ษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

 ก)  เปลี่ยนแปลงมูลคาหุนที่ตราไวของบร�ษัทฯ โดยลดมูลคาหุนที่ตราไวจากเดิมหุนละ 10 บาท เปน

 มูลคาหุนท่ีตราไวหุนละ 0.50 บาท ซ่ึงทำใหจำนวนหุนของบร�ษัทฯเพ�ม่จากเดิม 30 ลานหุน เปน 600 ลานหุน

 โดยเปนหุนสามัญทั้งหมดจำนวน 600 ลานหุน

 ข)  เพ�่มทุนจดทะเบียนของบร�ษัทฯ อีกจำนวน 128.57 ลานบาท (หุนสามัญ 257.14 ลานหุน มูลคา

 ที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท) จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 300 ลานบาท เปนทุนจดทะเบียนจำนวน

 428.57 ลานบาท โดยจะทำใหบร�ษัทฯมีหุนสามัญจดทะเบียนจำนวน 857.14 ลานหุน มูลคาหุนท่ีตรา

 ไวหุนละ 0.50 บาท

 และในวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 บร�ษัทฯไดดำเนินการจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชยแลว

17.2  ในระหวางวันท่ี 7 ถึง 9 ธันวาคม 2564 บร�ษัทฯไดเสนอขายหุนสามัญใหแกประชาชนท่ัวไปเปนคร้ังแรก

(Initial Public Offering) โดยเปนหุนสามัญเพ�ม่ทุนจำนวน 252.65 ลานหุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.50 บาท

ในราคาเสนอขายหุนละ 10.50 บาท คิดเปนเง�นจำนวน 2,652.83 ลานบาท ตอมาเมื่อวันที่ 13 และ 16 

ธันวาคม 2564 บร�ษัทฯไดรับชำระคาหุนเพ�่มทุนดังกลาวแลวทั้งจำนวนและไดจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนที่

ออกจำหนายและชำระแลวจากจำนวน 300 ลานบาท (หุนสามัญ 600 ลานหุน มูลคาหุนละ 0.50 บาท) เปน

จำนวน 426.33 ลานบาท (หุนสามัญ 852.65 ลานหุน มูลคาหุนละ 0.50 บาท) กับกระทรวงพาณิชยเมื่อ

วันท่ี 17 ธันวาคม 2564 และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดรับหุนสามัญจำนวน 252.65 ลานหุน มูลคา

ที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท เปนหลักทรัพยจดทะเบียนและเร�่มทำการซื้อขายเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 ทั้งนี้

ในการเสนอขายหุนสามัญเพ�่มทุนดังกลาว บร�ษัทฯมีคาใชจายที่เกี่ยวของเกิดข�้นเปนจำนวนเง�นประมาณ

58.78 ลานบาท (สุทธิจากภาษีเง�นไดจำนวน 14.69 ลานบาท) ซึ่งบร�ษัทฯไดบันทึกหักกับสวนเกินมูลคา

หุนสามัญ

  

 เง�นกูยืมระยะยาวของกลุมบร�ษัทมีเง�่อนไขการชำระคืนเง�นตนในอัตราตามที่ระบุในสัญญาเมื่อมีการ

ปลอดจำนองหลักประกันท่ีวางไวกับธนาคาร และมีกำหนดชำระดอกเบ้ียทุกเดือน เง�นกูยืมดังกลาว ค้ำประกัน

โดยการจำนองที่ดินพรอมสิ�งปลูกสรางของกลุมบร�ษัท

 ภายใตสัญญาเง�นกู กลุมบร�ษัทตองปฏิบัติตามเง�อ่นไขทางการเง�นบางประการตามท่ีระบุในสัญญา เชน

การคงสัดสวนโครงสรางของผูถือหุนและการดำรงอัตราหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยตอสวนของผูถือหุนตาม

งบการเง�นของผูกูและงบการเง�นรวมของบร�ษัทใหญ ใหเปนไปตามอัตราที่กำหนดในสัญญา เปนตน

 กลุมบร�ษัทมีวงเง�นกูยืมระยะยาวตามสัญญาเง�นกูที่ยังมิไดเบิกใชสรุปไดดังนี้

17. ทุนเร�อนหุน

17.1  เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ที่ประชุมว�สามัญผูถือหุนของบร�ษัทฯมีมติอนุมัติใหบร�ษัทฯเพ�่มทุน

จดทะเบียนจากเดิม 200 ลานบาท (หุนสามัญ 20 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท) เปน 300 ลานบาท

(หุนสามัญ 30 ลานหุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 10 บาท) โดยการออกหุนสามัญเพ�ม่ทุน 10 ลานหุน มูลคาท่ีตรา

ไวหุนละ 10 บาท บร�ษัทฯไดจดทะเบียนเพ�่มทุนกับกระทรวงพาณิชย  เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563และไดรับ

ชำระคาหุนเพ�่มทุนเต็มมูลคาแลว

(หนวย: พันบาท)



จำนวนหุนสามัญ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563

ออกหุนสามัญเพ�ม่ทุน

จำนวนหุนสามัญ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563

เปล่ียนแปลงมูลคาหุนท่ีตราไว

เพ�ม่ทุนจดทะเบียนของบร�ษัทเพ�อ่รองรับการเสนอขาย

หุนสามัญใหแกประชาชนท่ัวไปและรองรับการใชสิทธิ Warrant

ออกหุนสามัญเพ�อ่การเสนอขายหุนสามัญใหแกประชาชนท่ัวไป

จำนวนหุนสามัญ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564

20,000,000
10,000,000
30,000,000

570,000,000

257,140,000

-
857,140,000

20,000,000
10,000,000
30,000,000

570,000,000

-

252,650,000
852,650,000

หุนสามัญจดทะเบียน หุนสามัญที่ออกและชําระแลว

2563

         
17.3 รายการกระทบยอดจำนวนหุนสามัญจดทะเบียนและจำนวนหุนสามัญที่ออกและชำระแลวสำหรับ

ป 2564 และ 2563 มีดังนี้
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(หนวย: หุน)

18.  ใบสำคัญแสดงสิทธ

18.1 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบร�ษัทใหญ

 ใบสำคัญแสดงสิทธิเปนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบร�ษัทใหญประเภทระบุชื่อผูถือและไม

สามารถโอนเปล่ียนมือได โดยไมมีราคาเสนอขาย โดยมีอัตราการใชสิทธิและราคาใชสิทธิตามท่ีกำหนด ในกรณี

ท่ีผูถือใบสำคัญแสดงสิทธิพนสภาพจากการเปนกรรมการ ผูบร�หารและพนักงานไมวาดวยเหตุใด คณะกรรมการ

บร�หารของบร�ษัทใหญมีอำนาจจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิสวนที่เหลือใหแกผูบร�หารและพนักงานของกลุม

บร�ษัท ซ่ึงเปนไปตามท่ีไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุนของบร�ษัทใหญ ซ่ึงอนุมัติใหออก “ใบสำคัญแสดงสิทธิ

ที่จะซื้อหุนสามัญของบร�ษัท ออร�จิ�น พร็อพเพอรตี้ จำกัด (มหาชน) ที่ออกใหแกกรรมการ ผูบร�หาร และ

พนักงานของบร�ษัทฯ และบร�ษัทยอย”  

 พนักงานของบร�ษัทฯสามารถใชสิทธิซ้ือหุนสามัญตามจำนวนท่ีบร�ษัทใหญ ซ่ึงกำหนดใชสิทธิไดปละ 2 คร้ัง

ในวันทำการสุดทายของเดือนมีนาคมและเดือนกันยายนของแตละป กำหนดวันใชสิทธิคร้ังแรกและคร้ังสุดทาย

เปนไปตามที่กำหนด

 

ประเภทใบสําคัญ
แสดงสิทธิ

จํานวนหนวย
(ไมเกิน)

ราคาใชสิทธิ
ตอ 1 หุนสามัญ

วันใชสิทธิได
ครั้งแรก

วันใชสิทธิได
ครั้งสุดทาย

อัตราการใชสิทธิ
ตอ1 หนวยใบ

สําคัญแสดงสิทธิ

ORI-WC

ORI-WD

8.0 ลานหนวย

8.0 ลานหนวย

12.7320

10.0000
1:1.5

1:1

28 กันยายน 2561

30 กันยายน 2562

31 มีนาคม 2564

31 มีนาคม 2565

ประเภทใบสําคัญ
แสดงสิทธิ คงเหลือ ณ วันที่

1 มกราคม 2564
หมดอายุการใชสิทธิ

ในระหวางป
ยกเลิก

ในระหวางป
คงเหลือ ณ วันที่

31 ธันวาคม 2564

ORI-WC

ORI-WD

472,300

1,080,000

-
(105,000)

(472,300)

-
-

975,000

รายการกระทบยอดจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิสำหรับปมีดังนี้

จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิ

 ในระหวางป 2564 และ 2563 บร�ษัทฯบันทึกคาใชจายสำหรับโครงการใบสำคัญแสดงสิทธิ ORI-WB

ORI-WC และ ORI-WD ที่บร�ษัทใหญออกใหแกกรรมการ ผูบร�หาร และพนักงานของบร�ษัทฯเปนคาใชจาย

เก่ียวกับพนักงานพรอมกับรับรู “สำรองสวนทุนจากการจายโดยใชหุนเปนเกณฑ” ในสวนของผูถือหุนดวย

จำนวนเดียวกันดังนี้
(หนวย: พันบาท)

ประเภทใบสําคัญแสดงสิทธิ

(หนวย: พันบาท)
งบการเง�นรวม/งบการเง�นเฉพาะกิจการ

2564 2563

ORI-WB

ORI-WC

ORI-WD

รวม

-
55

247

302

77

483

540

1,100

ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญของบร�ษัทใหญมีรายละเอียดสรุปไดดังนี้



2563

         
มูลคายุติธรรมและขอมูลที่สำคัญที่ใชในการคำนวณ(*) มีรายละเอียดดังนี้
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ครั้งที่ วันใชสิทธิ
ใชสิทธิไดไมเกิน

(รอยละของจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไดรับการจัดสรร)

1
2
3
4
5
6

วันที่ 30 กันยายน 2565
วันที่ 31 มีนาคม 2566

วันที่ 29 กันยายน 2566
วันที่ 29 มีนาคม 2567

วันที่ 30 กันยายน 2567
วันที่ 31 มีนาคม 2568

รอยละ 10
รอยละ 25 (รวมการใชสิทธิที่ใชในครั้งที่ 1)

รอยละ 40  (รวมการใชสิทธิที่ใชในครั้งที่ 1-2)
รอยละ 60  (รวมการใชสิทธิที่ใชในครั้งที่ 1-3)
รอยละ 80  (รวมการใชสิทธิที่ใชในครั้งที่ 1-4)
รอยละ 100 (รวมการใชสิทธิที่ใชในครั้งที่ 1-5)

ประเภทใบ
สําคัญ

แสดงสิทธิ

วันที่ออก
ใบสําคัญ
แสดงสิทธิ

มูลคายุติธรรม
โดยประมาณ

(บาท)

ราคาหุน
ตอ 1 หุน

(บาท)

ความ
ผันผวน
ที่คาด

(รอยละ)

อายุ
สัญญา

(ป)

ความคาดหวัง
อัตราการจาย

เง�นปนผล
(รอยละ)

อัตราดอกเบี้ย
ปลอดความ

เสี่ยง
(รอยละ)

ORI-WC

ORI-WD

31 พฤษภาคม 2561

10 กันยายน 2561

4 มิถุนายน 2562

4.01 - 7.12

2.53 - 5.40

0.50 - 1.53

58.16 - 67.14

58.16 - 67.14

58.16 - 67.14

1.50 - 1.87

1.51 - 2.03

1.78 - 1.86

20.00
17.40

7.10

2.99

3.44

5.45

3.0

3.0

3.0

* ขอมูลท่ีใชในการคำนวณ เปนขอมูล ณ วันท่ีมีการออกใบสำคัญแสดงสิทธิใหกับพนักงาน

 บร�ษัทใหญคำนวณมูลคายุติธรรม โดยใชแบบจำลองการกำหนดราคาสิทธิของ Black-Scholes model 

ซ่ึงมูลคายุติธรรมท่ีคำนวณดังกลาวไมแตกตางอยางเปนสาระสำคัญกับมูลคายุติธรรมท่ีคำนวณโดยใชแบบ

จำลองของ Lattice ซึ่งเปนแบบจำลองที่เหมาะสมกับขอกำหนดการใชสิทธิ

18.2 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบร�ษัทฯ

 ท่ีประชุมว�สามัญผูถือหุนของบร�ษัทฯ เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม 2564 และ ท่ีประชุมว�สามัญผูถือหุนของ

บร�ษัท ออร�จิ�น พร็อพเพอรต้ี จำกัด (มหาชน) เม่ือวันท่ี 26 สิงหาคม 2564 ไดมีมติอนุมัติการออกและจัดสรร

“ใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีออกใหแกกรรมการ ผูบร�หาร  และพนักงานของบร�ษัทฯ และบร�ษัทยอย” (ESOP Warrant)

จำนวนไมเกิน 4.49 ลานหนวย ประเภทระบุชื่อผูถือและไมสามารถโอนเปลี่ยนมือได โดยไมมีราคาเสนอขาย 

โดยมีอัตราการใชสิทธิคือใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หนวยมีสิทธิซ้ือหุนสามัญได 1 หุน ในราคาใชสิทธิ 8.40 บาท

ตอ 1 หุนสามัญ ในกรณีที่ผูถือใบสำคัญแสดงสิทธิพนสภาพจากการเปนกรรมการ ผูบร�หารและพนักงาน

ไมวาดวยเหตุใด คณะกรรมการบร�หารของบร�ษัทฯมีอำนาจจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิสวนท่ีเหลือใหแกผูบร�หาร

และพนักงานของกลุมบร�ษัท 

 กรรมการ ผูบร�หาร และพนักงานของบร�ษัทฯและบร�ษัทยอยสามารถใชสิทธิซื้อหุนสามัญของบร�ษัทฯ

ไดปละ 2 คร้ังในวันทำการสุดทายของบร�ษัทฯในเดือนมีนาคมและเดือนกันยายนของแตละป โดยมีกำหนดวัน

ใชสิทธิและจำนวน ดังนี้

ปจจ�บันบร�ษัทฯอยูระหวางการดำเนินการจัดสรรสิทธิ

19. สำรองตามกฎหมาย

 ภายใตบทบัญญัติของมาตรา 116 แหงพระราชบัญญัติบร�ษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บร�ษัทฯตอง

จัดสรรกำไรสุทธิประจำปสวนหน่ึงไวเปนทุนสำรองไมนอยกวารอยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำป หักดวยยอด

ขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสำรองน้ีจะมีจำนวนไมนอยกวารอยละ 10 ของ ทุนจดทะเบียน สำรอง

ตามกฎหมายดังกลาวไมสามารถนำไปจายเง�นปนผลได ในระหวางป 2564  บร�ษัทฯไดจัดสรรสำรองตาม

กฎหมายจำนวน 42.9 ลานบาท ทำใหในปจจ�บัน บร�ษัทฯไดจัดสรรสำรองตามกฎหมายไวครบถวนแลว

20. รายไดจากการขายอสังหาร�มทรัพย

 รายไดที่คาดวาจะรับรูสำหรับภาระที่ยังปฏิบัติไมเสร็จสิ�น

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุมบร�ษัทมีมูลคาของสัญญาจะซื้อจะขายบานที่ไดทำกับลูกคาแลวแต

ยังไมโอนกรรมสิทธิ์*  เปนจำนวน 1,204 ลานบาท (2563: 805 ลานบาท) (เฉพาะบร�ษัทฯ: 886 ลานบาท

2563: 456 ลานบาท) ซึ่งกลุมบร�ษัทคาดวาจะปฏิบัติตามภาระที่ตองปฏิบัติของสัญญาดังกลาวเสร็จสิ�น

ภายใน 1 ป (2563: 1 ป) (เฉพาะบร�ษัทฯ: 1 ป 2563: 1 ป)

*  มูลคาของรายไดที่คาดวาจะรับรูสำหรับภาระที่ยังปฏิบัติไมเสร็จสิ�นดังกลาวอาจเปลี่ยนแปลงไดข�้นอยูกับทั้งปจจัยภายในและภายนอก

ไดแก ความสามารถในการจายชำระของลูกคาและการอนุมัติสินเช่ือของลูกคาจากธนาคารพาณิชย ความคืบหนาใน การกอสรางโครงการ

ของบร�ษัทฯและบร�ษัทยอย รวมทั้งภาวะเศรษฐกิจและการเมือง



รายการ

2564 2563 2564 2563

กำไรทางบัญชีกอนภาษีเง�นไดนิติบุคคล

อัตราภาษีเง�นไดนิติบุคคล

กำไรทางบัญชีกอนภาษีเง�นไดนิติบุคคลคูณอัตราภาษี

ผลกระทบทางภาษีสำหรับ:

คาใชจายตองหาม

คาใชจายที่มีสิทธิหักไดเพ�่มข�้น

รวม

คาใชจายภาษีเง�นไดที่แสดงอยูในสวนของ

กำไรหร�อขาดทุน

753,575

รอยละ 20

150,715

573

(198)

375

151,090

436,406

รอยละ 20

87,281

544

(142)

402

87,683

401,332

รอยละ 20

80,266

432

(198)

234

80,500

341,424

รอยละ 20

68,285

531

(142)

389

68,674

งบการเง�นรวม งบการเง�นเฉพาะกิจการ

         
21. คาใชจายตามลักษณะ

 รายการคาใชจายแบงตามลักษณะประกอบดวยรายการคาใชจายที่สำคัญดังตอไปนี้

รายการ
งบการเง�นรวม

2564 2563 2564 2563

งบการเง�นเฉพาะกิจการ

ซ้ือท่ีดินและจายคากอสรางระหวางป

การเปล่ียนแปลงในตนทุนโครงการพัฒนาอสังหาร�มทรัพย

เง�นเดือนและผลประโยชนอ่ืนของพนักงาน

คาเส่ือมราคาและคาตัดจำหนาย

คาโฆษณาและสงเสร�มการขาย

คาธรรมเนียมการโอนและคาภาษีธุรกิจเฉพาะ

คาท่ีปร�กษาและคาธรรมเนียมว�ชาชีพ

3,756,247

(1,147,802)

106,540

6,838

104,284

155,511
13,526

3,372,872

(1,775,238)

83,830

5,053

78,144

97,068

6,673

2,088,842

(463,599)

106,540

6,446

66,432

94,649

11,406

2,044,235

(779,945)

83,830

4,934

54,327

76,329

5,231
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 จำนวนภาษีเง�นไดที่เกี่ยวของกับสวนประกอบแตละสวนของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปสิ�นสุด

วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 คือ ภาษีเง�นไดรอตัดบัญชีเก่ียวของกับขาดทุนจากประมาณการตามหลักคณิตศาสตร

ประกันภัยเปนจำนวน 0.1 ลานบาท (2563: ไมมี) 

 จำนวนภาษีเง�นไดท่ีรับรูโดยตรงไปยังสวนของผูถือหุนสำหรับปสิ�นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 จำนวน

14.7 ลานบาท เปนภาษีเง�นไดของคาใชจายทางตรงในการเสนอขายหุนสามัญใหแกประชาชนทั่วไป (2563:

ไมมี

รายการกระทบยอดระหวางกำไรทางบัญชีกับคาใชจายภาษีเง�นไดมีดังนี้

(หนวย: พันบาท)

รายการ
งบการเง�นรวม

2564 2563 2564 2563

งบการเง�นเฉพาะกิจการ

ภาษีเง�นได�ป�จจ�บัน:

ภาษีเง�นไดนิติบุคคลสำหรับป

ภาษีเง�นได�รอการตัดบัญชี:

ภาษีเง�นไดรอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกตาง

ช่ัวคราวและการกลับรายการ ผลแตกตางช่ัวคราว

ค�าใช�จ�ายภาษีเง�นได�ท่ีแสดงอยู�ในส�วนของ

กำไรหร�อขาดทุน

149,792

1,298

151,090

91,008

(3,325)

87,683

80,894

(394)

80,500

69,077

(403)

68,674

(หนวย: พันบาท)

(หนวย: พันบาท)

22. ภาษีเง�นได

 คาใชจายภาษีเง�นไดสำหรับปสิ�นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สรุปไดดังนี้

สวนประกอบของสินทรัพยภาษีเง�นไดรอการตัดบัญชี ประกอบดวยรายการดังตอไปนี้



รายการ
งบการเง�นรวม

2564 2563 2564 2563

งบการเง�นเฉพาะกิจการ

สินทรัพย�ภาษีเง�นได�รอการตัดบัญชี

ตนทุนโครงการพัฒนาอสังหาร�มทรัพยเพ�อ่ขาย

สำรองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน

สัญญาเชา

ขาดทุนทางภาษีท่ียังไมไดใช

รวม

4,477

1,104

144

353

6,078

3,145

691

68

3,377

7,281

-
1,104

144

-
1,248

-
691

68

-
759
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24. ขอมูลทางการเง�นจำแนกตามสวนงาน

 ขอมูลสวนงานดำเนินงานท่ีนำเสนอน้ีสอดคลองกับรายงานภายในของกลุมบร�ษัทท่ีผูมีอำนาจตัดสินใจ

สูงสุดดานการดำเนินงานไดรับและสอบทานอยางสม่ำเสมอเพ�อ่ใชในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากร

ใหกับสวนงานและประเมินผลการดำเนินงานของสวนงาน

 กลุมบร�ษัทมีธุรกิจหลักในสวนงานดำเนินงานที่รายงานเพ�ยงสวนงานเดียว คือ การพัฒนาอสังหา

ร�มทรัพย และดำเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตรเดียว คือ ประเทศไทย กลุมบร�ษัทประเมินผลการปฏิบัติงานของ

สวนงานโดยพ�จารณาจากกำไรหร�อขาดทุนจากการดำเนินงานซ่ึงวัดมูลคาโดยใชเกณฑเดียวกับท่ีใชในการ

วัดกำไรหร�อขาดทุนจากการดำเนินงานในงบการเง�น ดังนั้น รายได กำไรจากการดำเนินงาน และสินทรัพย

ที่แสดงอยูในงบการเง�น จึงถือเปนการรายงานตามสวนงานดำเนินงานและเขตภูมิศาสตรแลว 

 ในป 2564 และ 2563 กลุมบร�ษัทไมมีรายไดจากลูกคารายใดท่ีมีมูลคาเทากับหร�อมากกวารอยละ 10

ของรายไดของกิจการ

25. กองทุนสำรองเล้ียงชีพ

 กลุมบร�ษัทและพนักงานของกลุมบร�ษัทไดรวมกันจัดต้ังกองทุนสำรองเล้ียงชีพข�น้ตามพระราชบัญญัติ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยกลุมบร�ษัทและพนักงานจะจายสมทบเขากองทุนเปนรายเดือนใน

อัตรารอยละ 2 - 7 ของเง�นเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้บร�หารโดย บร�ษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน

กสิกรไทย จำกัด และจะจายใหแกพนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบวาดวยกองทุนของ

กลุมบร�ษัท ในระหวางป 2564 กลุมบร�ษัทรับรูเง�นสมทบดังกลาวเปนคาใชจายจำนวนเง�น 1.7 ลานบาท

(2563: 1.4 ลานบาท) (เฉพาะบร�ษัทฯ: 1.7 ลานบาท 2563: 1.4 ลานบาท)

(หนวย: พันบาท)

รายการ
งบการเง�นรวม

2564 2563 2564 2563

งบการเง�นเฉพาะกิจการ

กำไรสำหรับป (พันบาท)

จำนวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงน้ำหนัก (พันหุน)

กำไรตอหุนข้ันพ�น้ฐาน (บาท)

602,485

611,359

0.99

348,722

488,524

0.71

320,832

611,359

0.52

272,750

488,524

0.56

(หนวย: พันบาท)

23. กำไรตอหุน

 กำไรตอหุนขั้นพ�้นฐานคำนวณโดยหารกำไรสำหรับปที่เปนของผูถือหุนของบร�ษัทฯ (ไมรวมกำไรขาด

ทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ดวยจำนวนถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนักของหุนสามัญที่ออกอยูในระหวางปโดยไดปรับจํานวนหุน

สามัญเพ�่อสะทอนผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงมูลคาที่ตราไวของหุนสามัญตามที่กลาวไวในหมายเหตุ

ประกอบงบการเง�นรวมขอ 17 โดยถือเสมือนวาการเปล่ียนแปลง มูลคาท่ีตราไวของหุนสามัญดังกลาวไดเกิด

ข�้นตั้งแตวันเร�่มตนของงวดแรกที่เสนอรายงาน

สวนประกอบของสินทรัพยภาษีเง�นไดรอการตัดบัญชี ประกอบดวยรายการดังตอไปนี้

 กลุมบร�ษัทมีผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดใชเปนจำนวนเง�น 2 ลานบาท (2563: 17 ลานบาท) (เฉพาะ

บร�ษัทฯ: ไมมี) ซึ่งจะทยอยสิ�นสุดระยะเวลาการใหประโยชนภายในป 2569 (2563: ป 2568)



เง�นปนผล อนุมัติโดย เง�นปนผลจาย (ลานบาท) เง�นปนผลจายตอหุน  (บาท)

เง�นปนผลระหวาง

กาลป 2564

รวมเง�นปนผล

สำหรับป 2564

ท่ีประชุมคณะกรรมการ บร�ษัทฯ 

เม่ือวันท่ี 9 พฤศจิกายน 2564

738

738

1.23

1.23
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28. เคร�อ่งมือทางการเง�น

28.1 วัตถุประสงคและนโยบายการบร�หารความเสี่ยงทางการเง�น

 เคร�อ่งมือทางการเง�นท่ีสำคัญของกลุมบร�ษัท ประกอบดวยเง�นสดและรายการเทียบเทาเง�นสด ลูกหน้ี

อื่น เง�นใหกูยืมแกกิจการที่เกี่ยวของกัน เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น เง�นเบิกเกินบัญชีธนาคารเง�นกูยืมระยะ

ส้ันจากบร�ษัทใหญและเง�นกูยืมระยะยาวจากธนาคาร กลุมบร�ษัทมีความเส่ียงทางการเง�นท่ีเก่ียวของกับเคร�อ่ง

มือทางการเง�นดังกลาว และมีนโยบายการบร�หารความเสี่ยง ดังนี้

ความเสี่ยงด�านเครดิต

 กลุมบร�ษัทมีความเส่ียงดานเครดิตท่ีเก่ียวเน่ืองกับลูกหน้ีอ่ืน และเง�นใหกูยืม ฝายบร�หารควบคุมความ

เสี่ยงนี้โดยการกำหนดใหมีนโยบายและว�ธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้น กลุมบร�ษัทจึงไมคาด

วาจะไดรับความเสียหายท่ีเปนสาระสำคัญจากการใหสินเช่ือ จำนวนเง�นสูงสุดท่ีกลุมบร�ษัทอาจตองสูญเสีย

จากการใหสินเชื่อคือมูลคาตามบัญชีของลูกหนี้อื่น และเง�นใหกูยืมที่แสดงอยูในงบแสดงฐานะการเง�น

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

 กลุมบร�ษัทมีความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ียท่ีสำคัญอันเก่ียวเน่ืองกับเง�นเบิกเกินบัญชี เง�นกูยืมระยะส้ัน

จากบร�ษัทใหญ เง�นกูยืมระยะยาวจากธนาคาร และหนี้สินตามสัญญาเชา สินทรัพยและหนี้สินทางการเง�น

สวนใหญมีอัตราดอกเบ้ียท่ีปรับข�น้ลงตามอัตราตลาด หร�อมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเคียงกับอัตราตลาด

ในปจจ�บัน 

 กลุมบร�ษัทบร�หารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยโดยการจัดหาเง�นกูยืมที่มีทั้งอัตราดอกเบี้ยคงที่และ

อัตราดอกเบี้ยผันแปรในสัดสวนที่ใกลเคียงกัน

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สินทรัพยและหน้ีสินทางการเง�นท่ีสำคัญสามารถจัดตามประเภท

อัตราดอกเบ้ีย และสำหรับสินทรัพยและหน้ีสินทางการเง�นท่ีมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถแยกตามวันท่ีครบ

กำหนด หร�อ วันท่ีมีการกำหนดอัตราดอกเบ้ียใหม (หากวันท่ีมีการกำหนดอัตราดอกเบ้ียใหมถึงกอน) ไดดังน้ี

(หนวย: พันบาท)

รายการ
งบการเง�นรวม

2564 2563 2564 2563

งบการเง�นเฉพาะกิจการ

สัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดิน

สัญญากอสรางโครงการ 

1,449

918

566
517

1,127

582

566
347

(หนวย: ลานบาท)

26. เง�นปนผล

27. ภาระผูกพันและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข�น้

27.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญากอสรางโครงการ

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุมบร�ษัทมีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญากอสรางโครงการ

และรายจายฝายทุนสรุปไดดังนี้

27.2 การค้ำประกัน

1) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุมบร�ษัทมีหนังสือค้ำประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนามของกลุมบร�ษัท

 จำนวน 917 ลานบาท (2563: 844 ลานบาท) (เฉพาะบร�ษัทฯ: 635 ลานบาท 2563: 457 ลานบาท) เพ�อ่

 ค้ำประกันการจัดทำสาธารณูปโภคหร�อบร�การสาธารณะ หร�อการปรับปรุงท่ีดินจัดสรร ซ่ึงเปนไปตาม

 ปกติธุรกิจของกลุมบร�ษัท

2) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุมบร�ษัทมีตั๋วสัญญาใชเง�นที่อาวัลโดยธนาคารในนามของกลุมบร�ษัท

 เพ�อ่ค้ำประกันการจายชำระซ้ือท่ีดิน 374 ลานบาท (2563: 514 ลานบาท) (เฉพาะบร�ษัทฯ: 174 ลานบาท

 2563: 514 ลานบาท)
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รายการ

(หนวย: ลานบาท)

งบการเง�นรวม

อัตราดอกเบี้ยคงที่

ภายใน 1 ป มากกวา 1 ป ถึง 5 ป มากกวา 5 ป

อัตราดอกเบี้ย
ปรับข�้นลงตามราคาตลาด

ไมมีอัตราดอกเบี้ย รวม
อัตราดอกเบี้ยที่แทจร�ง

(รอยละตอป)

2564 2563 2564 2563 2564 25642563 2563 2564 2563 2564 2563

สินทรัพย�ทางการเง�น

เง�นสดและรายการเทียบเทาเง�นสด

ลูกหนี้อื่น

เง�นฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน

หนี้สินทางการเง�น

เง�นเบิกเกินบัญชีจากธนาคาร

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น

เง�นกูยืมระยะสั้นจากบร�ษัทใหญ

เง�นกูยืมระยะยาวจากธนาคาร

หนี้สินตามสัญญาเชา

สินทรัพย�ทางการเง�น

เง�นสดและรายการเทียบเทาเง�นสด

ลูกหนี้อื่น

-

-

-

-

-

2,476

-

3

2,479

-

-

-

-

-

-

-

2,889

-

3

2,892

-

-

-

-

-

-

-

-

-

18

18

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16

16

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9

9

-

-

638

-

86

724

5

-

-

1,818

-

1,823

557

-

71

-

42

113

15

-

-

1,821

-

1,836

42

-

-

79

-

79

-

1,307

-

-

-

1,307

-

204

-

9

-

9

-

1,288

-

-

-

1,288

-

38

638

79

86

803

5

1,307

2,476

1,818

25

5,631

557

204

71

9

42

122

15

1,288

2,889

1,821

28

6,041

42

38

หมายเหตุ 7

-

หมายเหตุ 10

หมายเหตุ 14

-

หมายเหตุ 6

หมายเหตุ 16

หมายเหตุ 13

หมายเหตุ 7

-
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รายการ

(หนวย: ลานบาท)

งบการเง�นรวม

อัตราดอกเบี้ยคงที่

ภายใน 1 ป มากกวา 1 ป ถึง 5 ป มากกวา 5 ป

อัตราดอกเบี้ย
ปรับข�้นลงตามราคาตลาด

ไมมีอัตราดอกเบี้ย รวม
อัตราดอกเบี้ยที่แทจร�ง

(รอยละตอป)

2564 2563 2564 2563 2564 25642563 2563 2564 2563 2564 2563

สินทรัพย�ทางการเง�น

เง�นใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน

เง�นฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน

หนี้สินทางการเง�น

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น

เง�นกูยืมระยะสั้นจากบร�ษัทใหญ

เง�นกูยืมระยะยาวจากธนาคาร

หนี้สินตามสัญญาเชา

1,793

-

1,793

-

2,476

-

3

2,479

1,443

-

1,443

-

2,889

-

3

2,892

-

-

-

-

-

-

18

18

-

-

-

-

-

-

16

16

-

-

-

-

-

-

4

4

-

-

-

-

-

-

9

9

-

86

643

-

-

879

-

879

-

42

84

-

-

641

-

641

-

-

204

721

-

-

-

721

-

-

38

931

-

-

-

931

1,793

86

2,640

721

2,476

879

25

4,101

1,443

42

1,565

931

2,889

641

28

4,489

หมายเหตุ 6

หมายเหตุ 10

-

หมายเหตุ 6

หมายเหตุ 16

หมายเหตุ 13
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ความเสี่ยงด�านสภาพคล�อง

 กลุมบร�ษัทมีการติดตามความเส่ียงจากการขาดสภาพคลองโดยการใชเง�นเบิกเกินบัญชี เง�นกูยืมจาก

ธนาคาร เง�นกูยืมจากบร�ษัทใหญและสัญญาเชา กลุมบร�ษัทไดประเมินการกระจ�กตัวของความเส่ียงท่ีเก่ียวของ

กับการกูยืมเง�นเพ�่อนำไปชำระหนี้สินเดิมและไดขอสรุปวาความเสี่ยงดังกลาวอยูในระดับตอ

 รายละเอียดการครบกำหนดชำระของหน้ีสินทางการเง�นท่ีไมใชตราสารอนุพันธของกลุมบร�ษัท ณ วันท่ี 

31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ซึ่งพ�จารณาจากกระแสเง�นสดตามสัญญาที่ยังไมคิดลดเปนมูลคาปจจ�บัน

สามารถแสดงไดดังนี้ 
(หนวย: พันบาท)

งบการเง�นรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

เมื่อทวงถาม ไมเกิน 1 ป 1 - 5 ป มากกวา 5 ป รวม

รายการท่ีไม�ใช�ตราสารอนุพันธ�

เง�นเบิกเกินบัญชีจากธนาคาร

เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอ่ืน

เง�นกูยืมระยะส้ันจากบร�ษัทใหญ

หน้ีสินตามสัญญาเชา

เง�นกูยืมระยะยาวจากธนาคาร

รวมรายการท่ีไม�ใช�ตราสารอนุพันธ�

-

-

2,477,639

-

-

2,477,639

4,975

1,305,048

-

4,298

1,375,215

2,689,536

-

-

-

20,226

528,912

549,138

-

-

-

3,560

-

3,560

4,975

1,305,048

2,477,639

28,084

1,904,127

5,719,873

(หนวย: พันบาท)

งบการเง�นรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

เมื่อทวงถาม ไมเกิน 1 ป 1 - 5 ป มากกวา 5 ป รวม

รายการท่ีไม�ใช�ตราสารอนุพันธ�

เง�นเบิกเกินบัญชีจากธนาคาร

เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอ่ืน

เง�นกูยืมระยะส้ันจากบร�ษัทใหญ

หน้ีสินตามสัญญาเชา

เง�นกูยืมระยะยาวจากธนาคาร

รวมรายการท่ีไม�ใช�ตราสารอนุพันธ�

-

-

2,899,691

-

-

2,899,691

14,979

1,277,386

-

4,298

1,420,486

2,717,149

-

-

-

18,993

446,295

465,288

-

-

-

9,092

-

9,092

14,979

1,277,386

2,899,691

32,383

1,866,781

6,091,220
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(หนวย: พันบาท)

งบการเง�นเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

เมื่อทวงถาม ไมเกิน 1 ป 1 - 5 ป มากกวา 5 ป รวม

รายการท่ีไม�ใช�ตราสารอนุพันธ�

เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอ่ืน

เง�นกูยืมระยะส้ันจากบร�ษัทใหญ

หน้ีสินตามสัญญาเชา

เง�นกูยืมระยะยาวจากธนาคาร

รวมรายการท่ีไม�ใช�ตราสารอนุพันธ�

-

2,477,639

-

-

2,477,639

669,994

-

4,298

788,366

1,462,658

-

-

20,226

124,961

145,187

-

-

3,560

-

3,560

669,994

2,477,639

28,084

913,327

4,089,044

(หนวย: พันบาท)

งบการเง�นเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

เมื่อทวงถาม ไมเกิน 1 ป 1 - 5 ป มากกวา 5 ป รวม

รายการท่ีไม�ใช�ตราสารอนุพันธ�

เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอ่ืน

เง�นกูยืมระยะส้ันจากบร�ษัทใหญ

หน้ีสินตามสัญญาเชา

เง�นกูยืมระยะยาวจากธนาคาร

รวมรายการท่ีไม�ใช�ตราสารอนุพันธ�

-

2,899,691

-

-

2,899,691

920,164

-

4,298

608,401

1,532,863

-

-

18,993

43,121

62,114

-

-

9,092

-

9,092

920,164

2,899,691

32,383

651,522

4,503,760

28.2 มูลคายุติธรรมของเคร�่องมือทางการเง�น

 กลุมบร�ษัทมีการประมาณการมูลคายุติธรรมของเคร�่องมือทางการเง�นตามหลักเกณฑดังนี้

ก) สินทรัพยและหนี้สินทางการเง�นที่จะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น และมีอัตราดอกเบี้ยใกลเคียงกับ

อัตราดอกเบี้ยในตลาดไดแก เง�นสดและรายการเทียบเทาเง�นสด ลูกหนี้อื่น เง�นใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่

เก่ียวของกัน เง�นเบิกเกินบัญชีจากธนาคาร เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอ่ืน และเง�นกูยืมระยะส้ันจากบร�ษัทใหญ

แสดงมูลคายุติธรรมโดยประมาณตามมูลคาตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเง�น

ข) เง�นกูยืมระยะยาวจากธนาคารท่ีจายดอกเบ้ียในอัตราใกลเคียงกับอัตราดอกเบ้ียในตลาดแสดงมูลคา

ยุติธรรมโดยประมาณตามมูลคาตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเง�น

 ในระหวางปปจจ�บัน ไมมีการโอนรายการระหวางลำดับชั้นของมูลคายุติธรรม

29. การบร�หารจัดการทุน 

 วัตถุประสงคในการบร�หารจัดการทุนท่ีสำคัญของกลุมบร�ษัท คือ การจัดใหมีซ่ึงโครงสรางทุนท่ีเหมาะสม

เพ�่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของกลุมบร�ษัทและเสร�มสรางมูลคาการถือหุนใหกับผูถือหุน รวมถึงการ

ปฏิบัติตามเง�อ่นไขทางการเง�นตามท่ีกำหนดไวในสัญญาเง�นกู โดยกลุมบร�ษัทไดปฏิบัติตามเง�อ่นไขทางการ

เง�นดังกลาวตลอดระยะเวลาที่รายงาน

 กลุมบร�ษัทบร�หารโครงสรางทุนโดยพ�จารณาจากอัตราสวนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียตอทุน (Interest

Bearing Debt-to-Equity Ratio) เพ�อ่ใหสอดคลองกับเง�อ่นไขในสัญญาเง�นเบิกเกินบัญชี และเง�นกูยืมระยะ

ยาวจากธนาคารและตามที่กลาวไวในหมายเหตุ 14 และ 16

 ในการคำนวณอัตราสวนทางการเง�นดังกลาว ทุนของกลุมบร�ษัทประกอบดวย สวนของผูถือหุนและ

เง�นกูยืมจากผูถือหุน/กรรมการ หนี้สินของกลุมบร�ษัทประกอบดวยหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุมบร�ษัทมีอัตราสวนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยตอทุนเทากับ 0.31:1

(2563: 0.49:1) (เฉพาะบร�ษัทฯ: 0.16:1 2563: 0.18:1)
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30. เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

30.1 บร�ษัทฯจัดต้ังบร�ษัทยอยแหงใหมจำนวน 1 บร�ษัทในประเทศไทย เพ�อ่ประกอบธุรกิจเก่ียวกับการพัฒนา

อสังหาร�มทรัพยตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบร�ษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้

บร�ษัทยอย
ทุนจดทะเบียน

ที่ชําระแลว
(ลานบาท)

อัตรารอยละ
ของการถือหุน

(รอยละ)

วันที่จดทะเบียน
จัดตั้งบร�ษัท

บร�ษัท แกรนด บร�ทาเนีย คูคต

สเตช่ัน จำกัด
1 100 18 กุมภาพันธ 2565 

30.2 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการบร�ษัทฯไดมีมติเห็นชอบใหเสนอตอที่ประชุม

สามัญผูถือหุนซ่ึงจะจัดข�น้ในวันท่ี 26 เมษายน 2565 เร�อ่งการออกและเสนอขายหุนกูทุกประเภท/ทุกชนิด และ

เสนอขายหุนกูภายในวงเง�น ณ ขณะใดขณะหนึ่งภายในวงเง�นไมเกิน 3,000 ลานบาท อายุและอัตราดอกเบี้ย

ตามที่จะกำหนดในแตละคราว โดยข�้นอยูกับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายในแตละครั้ง หร�อตาม

ขอตกลงและเง�อ่นไขของหุนกูท่ีไดออกในคราวน้ันๆ โดยสามารถกำหนดใหมีการไถถอนกอนครบกำหนดอายุ

หร�อไมก็ได หร�อเปนหุนกูที่ครบกำหนดไถถอนเมื่อมีการเลิกบร�ษัท

31. การอนุมัติงบการเง�น

 งบการเง�นนี้ไดรับอนุมัติใหออกโดยคณะกรรมการบร�ษัทฯเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2565
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13 การรับรองความถูกตองของขอมูล
 บร�ษัทฯ ไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจำป/รายงานประจำปฉบับนี้แลว ดวยความระมัดระวัง บร�ษัทฯ ขอรับรองวา ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทำใหผูอื่นสำคัญผิด หร�อไมขาด

ขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสำคัญ นอกจากนี้บร�ษัทฯ ขอรับรองวา

 1. งบการเง�นและขอมูลทางการเง�นที่สรุปมาในแบบแสดงรายการขอมูลประจำป/รายงานประจำป ไดแสดงขอมูลอยางถูกตองครบถวนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเง�น ผลการดำเนินงาน และกระแสเง�นสดของบร�ษัท และบร�ษัทยอยแลว 

 2. บร�ษัทฯ ไดจัดใหมีระบบการเปดเผยขอมูลที่ดี เพ�่อใหแนใจวาบร�ษัทฯ ไดเปดเผยขอมูลในสวนที่เปนสาระสำคัญทั้งของบร�ษัท และบร�ษัทยอยอยางถูกตองครบถวนแลว รวมทั้งควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว 

 3. บร�ษัทฯ ไดจัดใหมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว และบร�ษัทฯ ไดแจงขอมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2564 ตอผูสอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบร�ษัทฯ

 แลว ซึ่งครอบคลุมถึงขอบกพรองและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบตอการจัดทำรายงานทางการเง�นของบร�ษัทฯ และบร�ษัทยอย

 ในการนี้ เพ�่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่บร�ษัทฯ ไดรับรองความถูกตองแลว บร�ษัทฯ ไดมอบหมายให นางสาวพนิตาภรณ วงศประกอบหร�อ นางสาวกิ�งกาญจน หวานแหลม เปนผูลงลายมือชื่อกำกับเอกสาร

นี้ไวทุกหนาดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือชื่อของ นางสาวพนิตาภรณ วงศประกอบหร�อ นางสาวกิ�งกาญจน หวานแหลม กำกับไว บร�ษัทฯ จะถือวาไมใชขอมูลที่บร�ษัทฯ ไดรับรองความถูกตองของขอมูลแลวดังกลาวขางตน

นางศุภลักษณ� จันทร�พ�ทักษ�
กรรมการ 

กรรมการผู�มีอำนาจลงนาม

นายสมสกุล แสงสุวรรณ
กรรมการ 

กรรมการผู�มีอำนาจลงนาม

นางสาวพนิตาภรณ� วงศ�ประกอบ
กรรมการบร�หาร

ประธานเจ�าหน�าที่ฝ�ายการเง�น เลขานุการบร�ษัท

นางสาวกิ�งกาญจน� หวานแหลม
ผู�ช�วยเลขานุการบร�ษัท

ผู�รับมอบอำนาจ



Annual Report 2021 | Form 56 -1 One Report | Britania Public Company Limited 245

 เอกสารแนบ 1 - รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบร�หาร ผูมีอำนาจควบคุม ผูที่ ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเง�น ผูที่ ไดรับมอบหมาย
ใหรับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี 

สัดส�วนการถือหุ�นในบร�ษัทฯ (ร�อยละ)1/
ไมมี

ความสัมพันธ�กรรมการและผู�บร�หาร
ไมมี

คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปร�ญญาโท สาขาการบร�หารและการจัดการ มหาว�ทยาลัยอินเดียนา ประเทศสหรัฐอเมร�กา
- ปร�ญญาตร� สาขาการเง�นและการธนาคาร จ�ฬาลงกรณมหาว�ทยาลัย 

ประวัติอบรม 
- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุนที่ 45/2019 
   สมาคมสงเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD)
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุนที่ 124/2009
   สมาคมสงเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD)

ประสบการณ�ทำงานในระยะ 5 ป�ย�อนหลัง
2561 - ปจจ�บัน

2558 - ปจจ�บัน
2558 - 2560
2562 - ปจจ�บัน
2558 - ปจจ�บัน
2542 - ปจจ�บัน
2559 - ปจจ�บัน
2560 - ปจจ�บัน
2560 - ปจจ�บัน

ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการ
บร�หารความเสี่ยง
กรรมการ
ประธานกรรมการบร�หาร
กรรมการ/ ประธานกรรมการบร�ษัท
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/ ประธานกรรมการบร�ษัท
กรรมการ/ ประธานกรรมการบร�ษัท
กรรมการ/ ประธานกรรมการบร�ษัท

บร�ษัท บร�ทาเนีย จำกัด (มหาชน)

บร�ษัท ออร�จิ�น พร็อพเพอรตี้ จำกัด (มหาชน)
บร�ษัท ออร�จิ�น พร็อพเพอรตี้ จำกัด (มหาชน)
บร�ษัท พารค ลักชัวร�่ จำกัด
บร�ษัท พร�โม เซอรว�ส โซลูชั่น จํากัด
บร�ษัท เอซี. ซีเนียร จำกัด
บร�ษัท ออร�จิ�น เวอรติเคิล จํากัด
บร�ษัท ออร�จิ�น ไพรม 2 จํากัด
บร�ษัท ออร�จิ�น พารค ที 1 จํากัด

ดำรงตำแหน�งวันที่
18 กันยายน 2561

ตำแหน�งป�จจ�บัน
ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบร�หารความเสี่ยง

นายเมธา จันทร�แจ�มจรัส
(อายุ 56 ป�)
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สัดส�วนการถือหุ�นในบร�ษัทฯ (ร�อยละ)1/
ไมมี

ความสัมพันธ�กรรมการและผู�บร�หาร
ไมมี

ประวัติอบรม 
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุนที่ 158/2012
สมาคมสงเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD)
- หลักสูตร Successful Formulation and Execution the Strategy รุนที่3/2009 
สมาคมสงเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD)
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุนที่ 31/2005 
สมาคมสงเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD)

ประสบการณ�ทำงานในระยะ 5 ป�ย�อนหลัง
2563 - ปจจ�บัน

2563 - ปจจ�บัน
2563 - ปจจ�บัน
2562 - ปจจ�บัน
2561 - ปจจ�บัน
2559 - ปจจ�บัน
2558 - ปจจ�บัน

2562 - ปจจ�บัน
2564 - ปจจ�บัน
2564 - ปจจ�บัน
2562 - 2563
2561 - 2562
2560 - 2561
2560 - 2562
2560 - 2562

ประธานกรรมการตรวจสอบ /
กรรมการบร�หารความเสี่ยง /
กรรมการสรรหาและพ�จารณาคาตอบแทน/
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ /
กรรมการคณะสรรหาและพ�จารณาคาตอบแทน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเง�น
กรรมการ
รองกรรมการผูจัดการใหญสายงานการเง�นกลุม
ประธานเจาหนาที่บร�หาร/กรรมการ
กรรมการ

บร�ษัท บร�ทาเนีย จำกัด (มหาชน)

องคกรการเภสัช
การทางพ�เศษแหงประเทศไทย
การรถไฟแหงประเทศไทย
บร�ษัท ซุปเปอร เอนเนอรยี คอรเปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
บร�ษัท ทาพาโก โมลด จำกัด
บร�ษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)

บร�ษัท ที คิว อาร จำกัด (มหาชน)
บร�ษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร จำกัด (มหาชน)
บร�ษัท เอส อารที แอสเสท จำกัด 
บร�ษัท อินเซปชั่น เทคโนโลยี จำกัด
บร�ษัท พฤกษา เร�ยลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
บร�ษัท พฤกษา โฮลดิ�ง จำกัด (มหาชน
บร�ษัท โรงพยาบาลว�มุต โฮลดิ�ง จำกัด
บร�ษัท โรงพยาบาลว�มุต อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด

ดำรงตำแหน�งวันที่
18 มิถุนายน 2563

ตำแหน�งป�จจ�บัน
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการบร�หารความเสี่ยง /
กรรมการสรรหาและพ�จารณาคาตอบแทน / กรรมการอิสระ

คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปร�ญญาโท สาขาบร�หารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบร�หารธุรกิจศศินทร แหงจ�ฬาลงกรณมหาว�ทยาลัย
- โครงการแลกเปล่ียนนักศึกษา Kellogg Graduate of Management, 
   Northwestern University, USA
- ปร�ญญาตร� พาณิชยศาสตรและการบัญชี สาขาการเง�นการธนาคาร จ�ฬาลงกรณมหาว�ทยาลัย

นางสาวไตรทิพย�  ศิวะกฤษณ�กุล
(อายุ 54 ป�)
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สัดส�วนการถือหุ�นในบร�ษัทฯ (ร�อยละ)1/
ไมมี

ความสัมพันธ�กรรมการและผู�บร�หาร
ไมมี

ประวัติอบรม 
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 
รุนที่ 186/2021 สมาคมสงเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย
(Thai Institute of Directors : IOD)

ประสบการณ�ทำงานในระยะ 5 ป�ย�อนหลัง
2563 - ปจจ�บัน

2563 - ปจจ�บัน

2563 - ปจจ�บัน
2562 - ปจจ�บัน
2559 - 2562
2558 - 2559

ประธานกรรมการสรรหาและพ�จารณาคาตอบแทน /
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจ
จากฐานชีวภาพ (องคการมหาชน)
นายกสภามหาว�ทยาลัย
ผูอำนวยการสถาบันสิ�งแวดลอมไทย
ปลัดกระทรวง 
อธิบดี

บร�ษัท บร�ทาเนีย จำกัด (มหาชน)

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอม

มหาว�ทยาราชภัฏศร�สะเกษ
มูลนิธิสถาบันสิ�งแวดลอมไทย
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอม
กรมควบคุมมลพ�ษ

ดำรงตำแหน�งวันที่
18 มิถุนายน 2563

ตำแหน�งป�จจ�บัน
ประธานกรรมการสรรหาและพ�จารณาคาตอบแทน /
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปร�ญญาเอก Doctorate in Philosophy (Environmental 
Engineering), University of Guelph, Canada
- ปร�ญญาโท ว�ทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาว�ทยาศาสตรสิ�งแวดลอม มหาว�ทยาลัยเกษตรศาสตร 
- ปร�ญญาตร� สาขานิติศาสตรบัณฑิต มหาว�ทยาลัยรามคำแหง
- ปร�ญญาตร� สาขาว�ทยาศาสตรบัณฑิต มหาว�ทยาลัยเชียงใหม สัดส�วนการถือหุ�นในบร�ษัทฯ (ร�อยละ)1/

ไมมี

ความสัมพันธ�กรรมการและผู�บร�หาร
ไมมี

ประวัติอบรม 
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 
รุนที่ 40/2005 สมาคมสงเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย 
(Thai Institute of Directors : IOD)

ประสบการณ�ทำงานในระยะ 5 ป�ย�อนหลัง
2563 - ปจจ�บัน
2556 - ปจจ�บัน
2560 - ปจจ�บัน
2561 - ปจจ�บัน
2540 - ปจจ�บัน
2557 - 2563

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
อาจารยพ�เศษภาคว�ชาการตลาด
ประธานบร�ษัท / ประธานควบคุม
การสรางกลยุทธแบรนด

บร�ษัท บร�ทาเนีย จำกัด (มหาชน)
บร�ษัท ณดล ว�ลลา จำกัด
บร�ษัท บางกอก เทรเชอรส จำกัด
หางหุนสวนจำกัด อินสปร�ตี้
จ�ฬาลงกรณมหาว�ทยาลัย
บร�ษัท เดนทสุ วัน (กรุงเทพฯ) จำกัด

ดำรงตำแหน�งวันที่
18 มิถุนายน 2563

ตำแหน�งป�จจ�บัน
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปร�ญญาโท (MFA) Advertising Design, Visual and Performing
Arts, Syracuse University, New York, USA
- ปร�ญญาตร�สถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม)
สาขาสถาปตยกรรมศาสตร จ�ฬาลงกรณมหาว�ทยาลัย

ดร.ว�จารย� สิมาฉายา
(อายุ 63 ป�)

นายดลชัย บุณยะรัตเวช
(อายุ 64 ป�)
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สัดส�วนการถือหุ�นในบร�ษัทฯ (ร�อยละ)1/
ไมมี

ความสัมพันธ�กรรมการและผู�บร�หาร
ไมมี

ประวัติอบรม 
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุนที่ 269/2019
สมาคมสงเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD)
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุนที่ 105/2013 
สมาคมสงเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD)
- หลักสูตร The Role of Chairman (RCP) รุนที่ 44/2019 
สมาคมสงเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD)
- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุนที่ 36/2020 
สมาคมสงเสร�ม สถาบันกรรมการบร�ษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD)

ประสบการณ�ทำงานในระยะ 5 ป�ย�อนหลัง
2564 - ปจจ�บัน
2557 - ปจจ�บัน
2560 – 2564
2557 - ปจจ�บัน
2561 - ปจจ�บัน
2555 - ปจจ�บัน
2535 - ปจจ�บัน
2558 - ปจจ�บัน
2560 - 2564 
2558 - 2560
2554 - 2558

กรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการบร�หาร
กรรมการ / ประธานกรรมการบร�ษัท
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ,กรรมการบร�หาร
ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง
ประธานกรรมการ 
กรรมการบร�หาร
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

บร�ษัท บร�ทาเนีย จำกัด (มหาชน)
บร�ษัท ออร�จิ�น พร็อพเพอรตี้ จำกัด (มหาชน)
บร�ษัท ออร�จิ�น พร็อพเพอรตี้ จำกัด (มหาชน)
บร�ษัท พร�โม เซอรว�ส โซลูชั่น จำกัด
การไฟฟานครหลวง
บร�ษัท นิโคลัส แอนด พาสคัล จำกัด
บร�ษัท บางกอก เมเนจเม็นท เร�ยลตี้ จำกัด
กระทรวงมหาดไทย
บร�ษัท บร�ทาเนีย จำกัด (มหาชน)
บร�ษัท ออร�จิ�น พร็อพเพอรตี้ จำกัด (มหาชน)
บร�ษัท ว�คแอนดฮุคลันด จำกัด (มหาชน)

ดำรงตำแหน�งวันที่
15 พฤศจิกายน 2560

ตำแหน�งป�จจ�บัน
กรรมการ

คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปร�ญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร มหาว�ทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
- ปร�ญญาตร� คณะรัฐศาสตร มหาว�ทยาลัยรามคำแหง

นายนิวัติ ลมุนพันธ�
(อายุ 61 ป�)
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2564 - ปจจ�บัน
2561 - ปจจ�บัน
2559 - ปจจ�บัน
2563 - ปจจ�บัน
2562 - ปจจ�บัน
2560 - ปจจ�บัน
2560 - ปจจ�บัน
2560 - ปจจ�บัน

กรรมการ
ประธานเจาหนาที่สายงานออกแบบผลิตภัณฑ
กรรมการบร�หาร
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บร�ษัท บร�ทาเนีย จำกัด (มหาชน)
บร�ษัท ออร�จิ�น พร็อพเพอรตี้ จำกัด (มหาชน)
บร�ษัท ออร�จิ�น พร็อพเพอรตี้ จำกัด (มหาชน)
บร�ษัท พร�โม เซอรว�ส โซลูชั่น จำกัด
บร�ษัท วัน ออร�จิ�น จำกัด
บร�ษัท ออร�จิ�น คอนโดมิเนียม จํากัด
บร�ษัท ออร�จิ�น ไพรม จํากัด
บร�ษัท ออร�จิ�น อีอีซี จํากัด

สัดส�วนการถือหุ�นในบร�ษัทฯ (ร�อยละ)1/
ไมมี

ความสัมพันธ�กรรมการและผู�บร�หาร
ไมมี

ดำรงตำแหน�งวันที่
21 กุมภาพันธ 2561

ตำแหน�งป�จจ�บัน
ประธานเจาหนาที่บร�หาร / 
ประธานกรรมการบร�หาร / กรรมการ

นางศุภลักษณ� จันทร�พ�ทักษ�
(อายุ 62 ป�)

คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปร�ญญาโท คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร
- ปร�ญญาตร� คณะสถาปตยกรรมศาสตร จ�ฬาลงกรณมหาว�ทยาลัย

ประวัติอบรม 
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 
รุนที่ 186/2021สมาคมสงเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย 
(Thai Institute of Directors : IOD)

ประสบการณ�ทำงานในระยะ 5 ป�ย�อนหลัง
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ประวัติอบรม 
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุนที่ 186/2021
สมาคมสงเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD)

นายสมสกุล แสงสุวรรณ
(อายุ 58 ป�)

สัดส�วนการถือหุ�นในบร�ษัทฯ (ร�อยละ)1/
ไมมี

ความสัมพันธ�กรรมการและผู�บร�หาร
ไมมี

ดำรงตำแหน�งวันที่
30 เมษายน 2564

ตำแหน�งป�จจ�บัน
กรรมการ

คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปร�ญญาโท บร�หารธุรกิจ มหาบัณฑิต - นักบร�หาร คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชีจ�ฬาลงกรณมหาว�ทยาลัย
- ปร�ญญาตร� สถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต คณะสถาปตยกรรมศาสตร จ�ฬาลงกรณมหาว�ทยาลัย

2564 - ปจจ�บัน
2561 - ปจจ�บัน
2559 - ปจจ�บัน
2563 - ปจจ�บัน
2562 - ปจจ�บัน
2560 - ปจจ�บัน
2560 - ปจจ�บัน
2560 - ปจจ�บัน
2562 - ปจจ�บัน
2561 - ปจจ�บัน
2563 - ปจจ�บัน
2563 - ปจจ�บัน
2562 - 2564
2561 - ปจจ�บัน
2560 - ปจจ�บัน
2560 - ปจจ�บัน
2560 - ปจจ�บัน
2560 - 2564
2560 - ปจจ�บัน
2562 - ปจจ�บัน
2563 - ปจจ�บัน
2563 - ปจจ�บัน
2563 - ปจจ�บัน
2564 - ปจจ�บัน
2563 - ปจจ�บัน
2563 - ปจจ�บัน
2563 - ปจจ�บัน
2563 - ปจจ�บัน
2563 - ปจจ�บัน
2563 - ปจจ�บัน
2560 - 2561

2559 - 2560

กรรมการ
ประธานเจาหนาที่สายงานออกแบบผลิตภัณฑ
กรรมการบร�หาร
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ผูชวยกรรมการผูจัดการอาวุโสฝายออกแบบ
และพัฒนาผลิตภัณฑ
ผูชวยกรรมการผูจัดการฝายออกแบบ
และพัฒนาผลิตภัณฑ   

บร�ษัท บร�ทาเนีย จำกัด (มหาชน)
บร�ษัท ออร�จิ�น พร็อพเพอรตี้ จำกัด (มหาชน)
บร�ษัท ออร�จิ�น พร็อพเพอรตี้ จำกัด (มหาชน)
บร�ษัท พร�โม เซอรว�ส โซลูชั่น จำกัด
บร�ษัท วัน ออร�จิ�น จำกัด
บร�ษัท ออร�จิ�น คอนโดมิเนียม จํากัด
บร�ษัท ออร�จิ�น ไพรม จํากัด
บร�ษัท ออร�จิ�น อีอีซี จํากัด
บร�ษัท ออร�จิ�น เกษตรโซไซตี้ จํากัด
บร�ษัท พารค ลักชัวร�่ จํากัด
บร�ษัท วัน สนามเปา จํากัด
บร�ษัท วัน สุข�มว�ท 59 จำกัด
บร�ษัท พารครัชดา จํากัด
บร�ษัท พารค ออร�จิ�น ราชเทว� จำกัด 
บร�ษัท ออร�จิ�น เวอรติเคิล จำกัด 
บร�ษัท ออร�จิ�น สเฟ�ยร จำกัด 
บร�ษัท ออร�จิ�น ไพรม 2 จำกัด 
บร�ษัท ออร�จิ�น รามคำแหง จำกัด 
บร�ษัท ออร�จิ�น พารค ที 1 จำกัด 
บร�ษัท พารค ออร�จิ�น พระราม 4 จำกัด 
บร�ษัท ออร�จิ�น วัน ทองหลอ จำกัด  
บร�ษัท ออร�จิ�น วัน พรอมพงษ จำกัด  
บร�ษัท ออร�จิ�น วัน สุข�มว�ท 24  จำกัด  
บร�ษัท พร�โม อินชัวรันส โบรคเกอร  จำกัด  
บร�ษัท พร�โมเร�ยลเตอร จำกัด
บร�ษัท อูโน เซอรว�ส จำกัด
บร�ษัท พร�โม แมเนจเมนท จํากัด
บร�ษัท พร�โม เดดคอร จํากัด
บร�ษัท คราวน เรสซิเดนซ จํากัด
บร�ษัท ยูไนเต็ด โปรเจคต แมเนจเมนท จํากัด
บร�ษัท ออร�จิ�น พร็อพเพอรตี้ จำกัด (มหาชน)

บร�ษัท ออร�จิ�น พร็อพเพอรตี้ จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ�ทำงานในระยะ 5 ป�ย�อนหลัง
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ประวัติอบรม 
- Chief Transformation Officer (CTO) สมาคมบร�ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ

นายสุร�นทร� สหชาติโภคานันท�
(อายุ 55 ป�)

สัดส�วนการถือหุ�นในบร�ษัทฯ (ร�อยละ)1/
ไมมี

ความสัมพันธ�กรรมการและผู�บร�หาร
ไมมี

ดำรงตำแหน�งวันที่
18 มิถุนายน 2563

ตำแหน�งป�จจ�บัน
กรรมการ

คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปร�ญญาโท สาขาบร�หารรัฐกิจ มหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร
- ปร�ญญาตร� สาขาเทคโนโลยีและบร�หารงานกอสรางสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา เจาคุณทหารลาดกระบัง

2564 - ปจจ�บัน

2564 – ปจจ�บัน
2562 - ปจจ�บัน
2562 - ปจจ�บัน
2562 - ปจจ�บัน
2562 - ปจจ�บัน
2564 - ปจจ�บัน
2564 - ปจจ�บัน
2547 - ปจจ�บัน
2562 - 2564
2560 - 2564
2560 - 2561
2559 - 2560
2558 - 2559

กรรมการบร�หารความเสี่ยง /
กรรมการสรรหาและพ�จารณาคาตอบแทน / 
กรรมการบร�หาร / ประธานอำนวยการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการบร�หาร / ประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการ
ประธานเจาหนาที่สายงานบร�หารงานกอสราง
ผูชวยกรรมการผูจัดการอาวุโสฝายบร�หารโครงการ
ผูชวยกรรมการผูจัดการฝายบร�หารโครงการ   

บร�ษัท บร�ทาเนีย จำกัด (มหาชน)

บร�ษัท บร�ทาเนีย อมตะ พานทอง จำกัด
บร�ษัท สเตเบิ�ล โฮม พร็อพเพอรตี้ จำกัด 
บร�ษัท เบลกราเว�ย บางนา จำกัด
บร�ษัท เบลกราเว�ย ราชพฤกษ จำกัด
บร�ษัท บร�ทาเนีย วงแหวน รามอินทรา จำกัด
บร�ษัท บร�ทาเนีย บางนา กม. 35 จำกัด
บร�ษัท บร�ทาเนีย บางนา กม. 17 จำกัด
บร�ษัท ว�สชั่นทีม คอนสตรัคชั่น จำกัด
บร�ษัท บร�ทาเนีย จำกัด (มหาชน)
บร�ษัท ออร�จิ�น พร็อพเพอรตี้ จำกัด (มหาชน)
บร�ษัท ออร�จิ�น พร็อพเพอรตี้ จำกัด (มหาชน)
บร�ษัท ออร�จิ�น พร็อพเพอรตี้ จำกัด (มหาชน)
บร�ษัท ออร�จิ�น พร็อพเพอรตี้ จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ�ทำงานในระยะ 5 ป�ย�อนหลัง
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สัดส�วนการถือหุ�นในบร�ษัทฯ (ร�อยละ)1/
ไมมี

ความสัมพันธ�กรรมการและผู�บร�หาร
ไมมี

สัดส�วนการถือหุ�นในบร�ษัทฯ (ร�อยละ)1/
ไมมี

ความสัมพันธ�กรรมการและผู�บร�หาร
ไมมี

ประสบการณ�ทำงานในระยะ 5 ป�ย�อนหลัง
2562 - ปจจ�บัน
2564 – ปจจ�บัน
2563 - ปจจ�บัน
2560 - 2561  
2554 - 2559
2553 - 2554
2550 - 2552

กรรมการบร�หาร / กรรมการผูจัดการอาวุโส
กรรมการ
กรรมการ 
ผูบร�หารฝายการตลาด
ที่ปร�กษาฝายพัฒนาธุรกิจ
ผูบร�หารฝายพัฒนาธุรกิจ
กรรมการผูจัดการบร�ษัท

บร�ษัท บร�ทาเนีย จำกัด (มหาชน)
บร�ษัท บร�ทาเนีย อมตะ พานทอง จำกัด
บร�ษัท ดิสทร�ค แกรนด เร�ยลเอสเตท จำกัด 
บร�ษัท บานสุข�มว�ท 1 จำกัด
บร�ษัท บานสุข�มว�ท 1 จำกัด
บร�ษัท ไอทาวน โฮลดิ�ง จำกัด (มหาชน)
บร�ษัท บานสวยน้ำใส 6 จำกัด

ดำรงตำแหน�งวันที่
18 มิถุนายน 2562

ตำแหน�งป�จจ�บัน
กรรมการบร�หาร / กรรมการผูจัดการอาวุโส

คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปร�ญญาโท คณะบร�หารธุรกิจ สาขาการตลาด 
มหาว�ทยาลัยหอการคาไทย
- ปร�ญญาโท คณะสถาปตยกรรมศาสตร (วางแผนภาค-การเมือง)
จ�ฬาลงกรณมหาว�ทยาลัย
- ปร�ญญาตร� คณะเศรษฐศาสตร (การเง�น) มหาว�ทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ�ทำงานในระยะ 5 ป�ย�อนหลัง
2562 - ปจจ�บัน
2545 - 2562
2543 - 2545

กรรมการบร�หาร/กรรมการผูจัดการ
ผูอำนวยการ
ว�ศวกรโครงการ

บร�ษัท บร�ทาเนีย จำกัด (มหาชน)
บร�ษัท พฤกษา เร�ยลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
บร�ษัท อีพ�ซี โซลูชั่น จำกัด

ดำรงตำแหน�งวันที่
1 มีนาคม 2562

ตำแหน�งป�จจ�บัน
กรรมการบร�หาร / กรรมการผูจัดการ

คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปร�ญญาตร� คณะว�ศวกรรมศาสตร มหาว�ทยาลัยขอนแกน

นายจ�โรจ สุทธิอาภา
(อายุ 65 ป�)

นายธีรยุทธ หลักดี
(อายุ 48 ป�)
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ประสบการณ�ทำงานในระยะ 5 ป�ย�อนหลัง
2564 - ปจจ�บัน
2564 - ปจจ�บัน
2564 - ปจจ�บัน
2561 - ปจจ�บัน
2561 - ปจจ�บัน
2563 - ปจจ�บัน
2551 - 2561
2539 - 2551

กรรมการบร�หาร/กรรมการผูจัดการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการผูจัดการ
กรรมการ 
กรรมการ
ผูจัดการโครงการ
ผูจัดการโครงการ

บร�ษัท บร�ทาเนีย จำกัด (มหาชน)
บร�ษัท บร�ทาเนีย บางนา กม. 35 จำกัด
บร�ษัท สเตเบิ�ล ทาวน จำกัด
บร�ษัท บร�ทาเนีย จำกัด (มหาชน)
บร�ษัท ดิสทร�ค แกรนด เร�ยลเอสเตท จำกัด 
บร�ษัท บร�ทาเนีย วงแหวน รามอินทรา จำกัด
บร�ษัท พฤกษา เร�ยลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
บร�ษัท ออกัสคอนสตัคชั่น จำกัด

ดำรงตำแหน�งวันที่
1 มกราคม 2564

ตำแหน�งป�จจ�บัน
กรรมการบร�หาร/กรรมการผูจัดการ

คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปร�ญญาตร�  สาขาว�ศวกรรมโยธา คณะว�ศวกรรมศาสตร 
มหาว�ทยาลัยขอนแกน

ประสบการณ�ทำงานในระยะ 5 ป�ย�อนหลัง
2560 - ปจจ�บัน
2564 - ปจจ�บัน
2561 - ปจจ�บัน
2562 - ปจจ�บัน

กรรมการผูจัดการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บร�ษัท บร�ทาเนีย จำกัด (มหาชน)
บร�ษัท สเตเบิ�ล ทาวน จำกัด
บร�ษัท สเตเบิ�ล โฮม พร็อพเพอรตี้ จำกัด 
บร�ษัท เบลกราเว�ย บางนา จำกัด

ดำรงตำแหน�งวันที่
1 มกราคม 2564

ตำแหน�งป�จจ�บัน
กรรมการผูจัดการ

คุณวุฒิทางการศึกษา
- Mini MRE Mini Master of Real Estate Business
Thammasat Business School
- ปร�ญญาตร� คณะว�ศวกรรมศาสตร มหาว�ทยาลัยขอนแกน

นายนาว�น เล็กนาวา
(อายุ 49 ป�)

นายจ�ระวัฒน� เหมะธุลิน
(อายุ 49 ป�)

สัดส�วนการถือหุ�นในบร�ษัทฯ (ร�อยละ)1/
ไมมี

ความสัมพันธ�กรรมการและผู�บร�หาร
ไมมี

สัดส�วนการถือหุ�นในบร�ษัทฯ (ร�อยละ)1/
ไมมี

ความสัมพันธ�กรรมการและผู�บร�หาร
ไมมี



ประสบการณ�ทำงานในระยะ 5 ป�ย�อนหลัง
2562 - ปจจ�บัน

2564 - ปจจ�บัน
2564 - ปจจ�บัน
2564 - ปจจ�บัน
2564 - ปจจ�บัน
2562 - ปจจ�บัน
2562 - ปจจ�บัน
2559 - 2562
2557 - 2559
2552 - 2557
2549 - 2552

กรรมการบร�หาร / 
ผูอำนวยการอาวุโสฝายการเง�นและบัญชี
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ผูอำนวยการฝายการเง�น
ผูจัดการฝายจัดหาเง�นลงทุน
ผูจัดการฝายการเง�น
ผูชวยประธานเจาหนาที่บร�หาร

บร�ษัท บร�ทาเนีย จำกัด (มหาชน)

บร�ษัท บร�ทาเนีย บางนา กม. 17 จำกัด
บร�ษัท บร�ทาเนีย บางนา กม. 35 จำกัด
บร�ษัท เบลกราเว�ย บางนา จำกัด
บร�ษัท บร�ทาเนีย อมตะ พานทอง จำกัด
บร�ษัท เบลกราเว�ย ราชพฤกษ จำกัด
บร�ษัท บร�ทาเนีย วงแหวน รามอินทรา จำกัด
บร�ษัท ออร�จิ�น พร็อพเพอรตี้ จำกัด (มหาชน)
บร�ษัท ไอร�ส กรุป จำกัด
บร�ษัท ดั๊บเบิ�ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)
บร�ษัท ดั๊บเบิ�ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)

ดำรงตำแหน�งวันที่
1 เมษายน 2562

ตำแหน�งป�จจ�บัน
กรรมการบร�หาร / ผูอำนวยการ
อาวุโสฝายการเง�นและบัญชี

คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปร�ญญาโท คณะบร�หารธุรกิจ (การเง�น) สถาบันบัณฑิตพัฒน 
บร�หารศาสตร
- ปร�ญญาตร� คณะเศรษฐศาสตร มหาว�ทยาลัยเกษตรศาสตร

ประสบการณ�ทำงานในระยะ 5 ป�ย�อนหลัง
2562 - ปจจ�บัน
2555 - 2562

ผูชวยผูอำนวยการฝายบัญชี
ผูชวยผูอำนวยการฝายบัญชี

บร�ษัท บร�ทาเนีย จำกัด (มหาชน)
บร�ษัท ออร�จิ�น พร็อพเพอรตี้ จำกัด (มหาชน)

ดำรงตำแหน�งวันที่
1 กรกฎาคม 2562

ตำแหน�งป�จจ�บัน
ผูชวยผูอำนวยการฝายบัญชี

คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปร�ญญาโท คณะบร�หารธุรกิจ (การจัดการ) มหาว�ทยาลัย
ศร�นคร�นทรว�โรฒ
- ปร�ญญาตร� สาขาบัญชี มหาว�ทยาลัยศร�นคร�นทรว�โรฒ

นางสาวพนิตาภรณ� วงษ�ประกอบ
(อายุ 38 ป�)

นางสาวนันท�นภัส ชัยเมธพรพ�ศาล
(อายุ 35 ป�)

สัดส�วนการถือหุ�นในบร�ษัทฯ (ร�อยละ)1/
ไมมี

ความสัมพันธ�กรรมการและผู�บร�หาร
ไมมี

สัดส�วนการถือหุ�นในบร�ษัทฯ (ร�อยละ)1/
ไมมี

ความสัมพันธ�กรรมการและผู�บร�หาร
ไมมี
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สัดส�วนการถือหุ�นในบร�ษัทฯ (ร�อยละ)1/
ไมมี

ความสัมพันธ�กรรมการและผู�บร�หาร
ไมมี

คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปร�ญญาโท คณะบร�หารธุรกิจ (การเง�น) สถาบันบัณฑิตพัฒน บร�หารศาสตร
- ปร�ญญาตร� คณะเศรษฐศาสตร มหาว�ทยาลัยเกษตรศาสตร 

ประสบการณ�ทำงานในระยะ 5 ป�ย�อนหลัง
2562 - ปจจ�บัน

2564 - ปจจ�บัน
2564 - ปจจ�บัน
2564 - ปจจ�บัน
2564 - ปจจ�บัน
2562 - ปจจ�บัน
2562 - ปจจ�บัน
2559 - 2562
2557 - 2559
2552 - 2557
2549 - 2552

กรรมการบร�หาร / 
ผูอำนวยการอาวุโสฝายการเง�นและบัญชี
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ผูอำนวยการฝายการเง�น
ผูจัดการฝายจัดหาเง�นลงทุน
ผูจัดการฝายการเง�น
ผูชวยประธานเจาหนาที่บร�หาร

บร�ษัท บร�ทาเนีย จำกัด (มหาชน)

บร�ษัท บร�ทาเนีย บางนา กม. 17 จำกัด
บร�ษัท บร�ทาเนีย บางนา กม. 35 จำกัด
บร�ษัท เบลกราเว�ย บางนา จำกัด
บร�ษัท บร�ทาเนีย อมตะ พานทอง จำกัด
บร�ษัท เบลกราเว�ย ราชพฤกษ จำกัด
บร�ษัท บร�ทาเนีย วงแหวน รามอินทรา จำกัด
บร�ษัท ออร�จิ�น พร็อพเพอรตี้ จำกัด (มหาชน)
บร�ษัท ไอร�ส กรุป จำกัด
บร�ษัท ดั๊บเบิ�ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)
บร�ษัท ดั๊บเบิ�ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)ดำรงตำแหน�งวันที่

1 เมษายน 2562

ตำแหน�งป�จจ�บัน
กรรมการบร�หาร / ผูอำนวยการอาวุโสฝายการเง�นและบัญชี

นางสาวพนิตาภรณ� วงษ�ประกอบ
(อายุ 38 ป�)

2. รายละเอียดเกี่ยวกับเลขานุการบร�ษัท
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ขอมูลการดำรงตำแหนงของกรรมการ ผูบร�หาร และผูมีอำนาจควบคุมของบร�ษัทฯ ในบร�ษัทยอยและบร�ษัทที่เกี่ยวของ

กลุ�มบร�ษัทฯ นายเมธา
จันทร�แจ�มจรัส

นางสาว
ไตรทิพย� 

ศิวะกฤษณ�กุล

นาง
ศุภลักษณ�

จันทร�พ�ทักษ�

ดร.ว�จารย�
สิมาฉายา

นายดลชัย
บุณยะรัตเวช

นายนิวัติ
ลมุนพันธ�

นาย
สมสกุล

 แสงสุวรรณ

นายสุร�นทร�
สหชาติโภคานันท�

นายจ�โรจ
สุทธิอาภา

นาย
ธีรยุทธ 
หลักดี

นาย
นาว�น

เล็กนาวา

นาย
จ�ระวัฒน�
เหมะธุลิน

นางสาว
พนิตาภรณ�
วงษ�ประกอบ

นางสาว
นันท�นภัส

ชัยเมธพรพ�ศาล

บร�ษัทฯ

1. บมจ. บร�ทาเนีย 

บร�ษัทยอย 

2. บจก. ดิสทร�คท แกรนด เร�ยลเอสเตท

3. บจก. สเตเบิ�ล โฮม พร็อพเพอรตี้

4. บจก. เบลกราเว�ย บางนา

5. บจก. เบลกราเว�ย ราชพฤกษ

6. บจก. บร�ทาเนีย วงแหวน รามอินทรา

7. บจก. บร�ทาเนีย บางนา กม. 35

8. บจก. บร�ทาเนีย บางนา กม. 17

9. บจก. บร�ทาเนีย อมตะ พานทอง 

10. บจก. สเตเบิ�ล ทาวน

บร�ษัทที่เกี่ยวของ

9. บมจ. ออร�จิ�น พร็อพเพอรตี้

10. บจก. พารค ลักชัวร�่

11. บจก. พร�โม เซอรว�ส  โซลูชั่น 

12. บจก. เอซี. ซีเนียร

13. บจก. ออร�จิ�น เวอรติเคิล

14. บจก. ออร�จิ�น ไพรม 2

15. บจก. ออร�จิ�นพารค ที1

16. บจก. พารค ออร�จิ�น ราชเทว�

17. บจก. พารค ออร�จิ�น พระราม 4

18. บจก. บร�หารสินทรัพย พรอมมิเนนท

19. บจก. บร�ษัท โฟร สตรอง ว�นดส จำกัด

20. บจก. ออร�จิ�น สเฟ�ยร

21. บจก. ออร�จิ�น รามคำแหง

22. องคกรการเภสัช

23. การทางพ�เศษแหงประเทศไทย
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กลุ�มบร�ษัทฯ นายเมธา
จันทร�แจ�มจรัส

นางสาว
ไตรทิพย� 

ศิวะกฤษณ�กุล

นาง
ศุภลักษณ�

จันทร�พ�ทักษ�

ดร.ว�จารย�
สิมาฉายา

นายดลชัย
บุณยะรัตเวช

นายนิวัติ
ลมุนพันธ�

นาย
สมสกุล

 แสงสุวรรณ

นายสุร�นทร�
สหชาติโภคานันท�

นายจ�โรจ
สุทธิอาภา

นาย
ธีรยุทธ 
หลักดี

นาย
นาว�น

เล็กนาวา

นาย
จ�ระวัฒน�
เหมะธุลิน

นางสาว
พนิตาภรณ�
วงษ�ประกอบ

นางสาว
นันท�นภัส

ชัยเมธพรพ�ศาล

24. การรถไฟแหงประเทศไทย

25. บมจ. ซุปเปอร เอนเนอรยี คอรเปอเรชั่น

26. บจก. ทาพาโก โมลด

27. บมจ. เอสไอเอสบี 

28. บมจ. ที คิว อาร

29. บมจ. ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร

30. บจก. เอสอารที แอสเสท

31. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอม

32. มหาว�ทยาลัยราชภัฏ ศร�สะเกษ

33. มูลนิธิสถาบันสิ�งแวดลอมไทย

34. บจก. ณดล ว�ลลา

35. บจก. บางกอก เทรเชอรส

36. หางหุนสวนจำกัด อินสปร�ตี้

37. การไฟฟานครหลวง

38. บจก. นิโคลัส แอนด พาสคัล

39. บจก. บางกอก เมเนจเม็นท เร�ยลตี้

40. บจก. วัน ออร�จิ�น 

41. บจก. ออร�จิ�นคอนโดมิเนียม

42. บจก. ออร�จิ�น ไพรม

43. บจก. ออร�จิ�น อีอีซี

44. บจก. ออร�จิ�น เกษตร โซไซตี้

45. บจก. วัน สนามเปา

46. บจก. วัน สุข�มว�ท 59

47. บจก. พารค รัชดา

48. บจก. ออร�จิ�น วัน ทองหลอ

49. บจก. ออร�จิ�น วัน พรอมพงษ

50. บจก. ออร�จิ�น วัน สุข�มว�ท 24

51. บจก. พร�โม อินชัวรันส โบรคเกอร

52. บจก. พร�โม เร�ยลเตอร 

53. บจก. อูโน เซอรว�ส

54. บจก. พร�โม แมเนจเมนท
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กลุ�มบร�ษัทฯ นายเมธา
จันทร�แจ�มจรัส

นางสาว
ไตรทิพย� 

ศิวะกฤษณ�กุล

นาง
ศุภลักษณ�

จันทร�พ�ทักษ�

ดร.ว�จารย�
สิมาฉายา

นายดลชัย
บุณยะรัตเวช

นายนิวัติ
ลมุนพันธ�

นาย
สมสกุล

 แสงสุวรรณ

นายสุร�นทร�
สหชาติโภคานันท�

นายจ�โรจ
สุทธิอาภา

นาย
ธีรยุทธ 
หลักดี

นาย
นาว�น

เล็กนาวา

นาย
จ�ระวัฒน�
เหมะธุลิน

นางสาว
พนิตาภรณ�
วงษ�ประกอบ

นางสาว
นันท�นภัส

ชัยเมธพรพ�ศาล

56. บจก. คราวน เรสซิเดนซ

57. บจก. ยูไนเต็ด โปรเจคต แมเนจเมนท

58. บจก. ว�สชั่นทีม คอนสตรัคชั่น
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-
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-
-
-

-
-
-

-
-
-

C
C
-

-
-
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-
-
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-
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-
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-
-

-
-
-



Annual Report 2021 | Form 56 -1 One Report | Britania Public Company Limited 259

เอกสารแนบ 2 - รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบร�ษัทยอย

รายชื่อกรรมการ บร�ษัทฯ
บร�ษัทยอย

บจก. ดิสทร�คท
แกรนด เร�ยลเอสเตท

บจก. สเตเบิ�ล
โฮม พร็อพเพอรตี้

บจก. เบลกราเว�ย
บางนา

บจก. เบลกราเว�ย
ราชพฤกษ

บจก. บร�ทาเนีย
วงแหวน รามอินทรา

บจก. บร�ทาเนีย
อมตะ พานทอง

บจก.บร�ทาเนีย
บางนา กม.17

บจก.บร�ทาเนีย
บางนา กม.35

บจก.บร�ทาเนีย
อมตะ พานทอง

บจก. สเตเบิ�ล ทาวน

1. นายเมธา จันทรแจมจรัส

2. นางสาวไตรทิพย ศิวะกฤษณกุล

3. ดร.ว�จารย ศิมาฉายา

4. นายดลชัย บุณยะรัตเวช

5. นายสมสกุล แสงสุววณ

6. นางศุภลักษณ จันทรพ�ทักษ

7. นายสุร�นทร สหชาติโภคานันท

8. นายจิโรจ สุทธิอาภา

9. นายธีรยุทธ หลักดี

10. นายนาว�น เล็กนาวา

11. นายจีระวัฒน เหมะธุลิน

12. นางสาวพนิตาภรณ วงษประกอบ

13. นายนิวัติ ลมุนพันธ

14. นางสาวนันทนภัส ชัยเมธพรพ�ศาล

15. นายเกียรติศักดิ์ หนูสุรา

16. นายจักร�นทร ศร�สุข

C , CRM , D

CAC , RM , NR , D , ID

CNR , AC , D , ID

AC , D , ID

D

CEO , CEB , D

RM , NR , EB , VP

EB , M

EB , M

EB , M

EB , M

EB , M

D

M

-

-

-

-

-

-

-

D

-

D

-

D

-

-

-

-

-

D

-

-

-

-

-

-

D

-

-

-

D

-

-

-

D

-

-

-

-

-

-

D

D

-

-

-

D

D

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

D

-

-

-

D

D

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

D

-

-

D

-

D

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

D

D

-

-

-

D

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

D

D

-

-

-

-

D

-

-

-

-

-

-

D

-

-

-

-

D

-

-

D

-

-

-

-

-

-

-

D

-

-

D

-

D

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

D

D

-

-

-

D

-

-

-

-

หมายเหตุ : 

 C :  ประธานกรรมการ D :  กรรมการ ID  :  กรรมการอิสระ CEO :  ประธานเจาหนาที่บร�หาร

 CAC :  ประธานกรรมการตรวจสอบ AC :  กรรมการตรวจสอบ VP  :  ประธานอํานวยการ CEB  :  ประธานกรรมการบร�หาร

 CRM :  ประธานกรรมการบร�หารความเสี่ยง  RM  :  กรรมการบร�หารความเสี่ยง EB  :  กรรมการบร�หาร M      :  ผูบร�หาร

 CNR  : ประธานกรรมการสรรหาและ NR  : กรรมการสรรหาและพ�จารณาคาตอบแทน 
พ�จารณาคาตอบแทน 



Annual Report 2021 | Form 56 -1 One Report | Britania Public Company Limited 260

ชื่อ – สกุล  :          นางสาวธัญญาภรณ ชุมจ�้ย

ตำแหนง  :          ผูจัดการอาวุโสตรวจสอบภายใน

การศึกษา :          ปร�ญญาตร� มหาว�ทยาลัยรังสิต สาขานิเทศศาสตร

              ปร�ญญาโท มหาว�ทยาลัยรังสิต สาขานิเทศศาสตร

ประสบการณทำงาน

เอกสารแนบ 3 - รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหนางานตรวจสอบภายใน
-          อบรม “ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส พลิกเกมสการคา (ปฐมบท)

-          อบรม “นโยบายเพ�่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจคารบอนต่ำ : รวมสงเสร�มนโยบายการเปลี่ยนแปลง

            ภูมิอากาศและเปาหมาย Carbon Neutrality ของไทย

-          อบรม “การใชงานฟ�งกชันการจัดทำแบบแสดงรายการขอมูลประจำป/รายงานประจำป

            (แบบ 56-1 One Report) บนระบบ SET Link

-          อบรม “เร�่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนและแนวทางการกรอกขอมูลดานสิทธิมนุษยชนในแบบ 56-1

            One Report ภายใตโครงการธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน สำหรับภาคธุรกิจในตลาดทุนไทย (ระยะที่ 1)

-          อบรม “ESG Risk & Investment for Asset Managers and Market Participants

-          อบรมหลักสูตร “กลยุทธดานความยั่งยืนของธุรกิจ” ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

ประวัติการอบรม

ป� 2564 - ป�จจ�บัน บร�ษัท บร�ทาเนีย จำกัด (มหาชน)   
ประเภทธุรกิจ :          อสังหาร�มทรัพย
ตำแหนงงาน :          ผูจัดการอาวุโสตรวจสอบภายใน

ป� 2561 - 2564 บร�ษัท ออร�จ��น พร็อพเพอร�ตี้ จำกัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ :          อสังหาร�มทรัพย
ตำแหนงงาน :          ผูจัดการอาวุโสตรวจสอบภายใน

ป� 2559 - 2560 บร�ษัท พร�ไซซ� คอร�ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ :          พลังงาน
ตำแหนงงาน :          ผูจัดการฝายพัฒนาอุตสาหกรรม

ป� 2556 - 2558 มหาว�ทยาลัยชินวัตร
ประเภทธุรกิจ :          การศึกษา
ตำแหนงงาน :          รองผูจัดการศูนยการศึกษาออนไลนและบร�หารสินทรัพย

ป� 2553 - 2555 มหาว�ทยาลัยศร�ปทุม
ประเภทธุรกิจ :          การศึกษา
ตำแหนงงาน :          อาจารยประจำคณะนิเทศศาสตร  

ป� 2550 - 2552 ศูนย�บร�การว�ชาการแห�งจ�ฬาลงกรณ�มหาว�ทยาลัย 
ประเภทธุรกิจ :          การศึกษา

ตำแหนงงาน :         ผูชวยนักว�จัย
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บร�ษัท บร�ทาเนีย จำกัด (มหาชน)
BRITANIA PUBLIC COMPANY LIMITED

เอกสารแนบ 4 - รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพยสิน

ทรัพยสินที่ประเมิน
ราคาประเมิน

(บาท)
ผูประเมินราคาทรัพยสิน/ผูประเมินหลัก

วัตถุประสงคการ
ประเมินทรัพยสิน

ว�นที่ประเมินมูลคา
ทรัพยสิน

1. โครงการไบรตัน บางนา กม. 26

 ทรัพยสิน : - ที่ดิน จำนวน 93 โฉนด เนื้อที่ 5-0-15.3 ไร

   - อาคารและสิ�งปลูกสราง ไดแก บานที่สรางเสร็จ บานที่

    อยูระหวางกอสราง และระบบสาธารณูปโภคและสวนกลาง

 ที่ตั้งทรัพยสิน :  โครงการไบรตัน บางนา กม.26 ถนนวัดบางบอ ตำบลบางบอ

    อำเภอบางบอ จังหวัดสมุทรปราการ

 ผูถือกรรมสิทธิ์ :  บร�ษัท สเตเบิ�ล โฮม พร็อพเพอรตี้ จำกัด

 ภาระผูกพัน :  จำนองเปนประกันกับ ธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน)  

2. โครงการไบรตัน คูคต สเตชั่น

 ทรัพยสิน : - ที่ดิน จำนวน 194 โฉนด เนื้อที่ 10-0-52.0 ไร

   - อาคารและสิ�งปลูกสราง ไดแก บานที่สรางเสร็จ บานที่

    อยูระหวางกอสราง และระบบสาธารณูปโภคและสวนกลาง

 ที่ตั้งทรัพยสิน :  โครงการไบรตัน คูคต สเตชั่น ถนนลำลูกกา ตำบลคูคต

    อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

 ผูถือกรรมสิทธิ์ :  บร�ษัทฯ

 ภาระผูกพัน :  จำนองเปนประกันกับ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

195,322,000

384,443,000

บร�ษัท ซีพ�เอ็ม แคปปทัล จำกัด

นายนพพันธ ลี้ฤทธิกุลชัย

ผูประเมินหลักชั้นวุฒิ วฒ.399

บร�ษัท ซีพ�เอ็ม แคปปทัล จำกัด

นายนพพันธ ลี้ฤทธิกุลชัย

ผูประเมินหลักชั้นวุฒิ วฒ.399

เพ�่อวัตถุประสงคสาธารณะ

เพ�่อวัตถุประสงคสาธารณะ

7 พฤษภาคม 2564

7 พฤษภาคม 2564
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บร�ษัท บร�ทาเนีย จำกัด (มหาชน)
BRITANIA PUBLIC COMPANY LIMITED

เอกสารแนบ 4 - รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพยสิน

ทรัพยสินที่ประเมิน
ราคาประเมิน

(บาท)
ผูประเมินราคาทรัพยสิน/ผูประเมินหลัก

วัตถุประสงคการ
ประเมินทรัพยสิน

ว�นที่ประเมินมูลคา
ทรัพยสิน

3. โครงการไบรตัน อมตะ ศุขประยูร

 ทรัพยสิน : - ที่ดิน จำนวน 218 โฉนด เนื้อที่ 12-2-67.8 ไร

   - อาคารและสิ�งปลูกสราง ไดแก บานที่สรางเสร็จ บานที่อยู

    ระหวางกอสราง และระบบสาธารณูปโภคและสวนกลาง

 ที่ตั้งทรัพยสิน :  โครงการไบรตัน อมตะ ศุขประยูร ซอยเทศบาล 6 ถนนศุขประยูร

    อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุร�

 ผูถือกรรมสิทธิ์ :  บร�ษัทฯ

 ภาระผูกพัน :  จำนองเปนประกันกับ ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย

4. โครงการบร�ทาเนีย เมกะทาวน� บางนา

 ทรัพยสิน : - ที่ดิน จำนวน 242 โฉนด เนื้อที่ 15-0-75.4 ไร

   - อาคารและสิ�งปลูกสราง ไดแก บานที่สรางเสร็จ บานที่อยู

    ระหวางกอสราง และระบบสาธารณูปโภคและสวนกลาง

 ที่ตั้งทรัพยสิน :  โครงการบร�ทาเนีย เมกะทาวน บางนา ถนนบัวนคร�นทร

    ตำบลบางแกว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

 ผูถือกรรมสิทธิ์ :  บร�ษัทฯ

 ภาระผูกพัน :  จำนองเปนประกันกับ ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

375,600,000

629,416,000

บร�ษัท ซีพ�เอ็ม แคปปทัล จำกัด

นายนพพันธ ลี้ฤทธิกุลชัย

ผูประเมินหลักชั้นวุฒิ วฒ.399

บร�ษัท ซีพ�เอ็ม แคปปทัล จำกัด

นายนพพันธ ลี้ฤทธิกุลชัย

ผูประเมินหลักชั้นวุฒิ วฒ.399

เพ�่อวัตถุประสงคสาธารณะ

เพ�่อวัตถุประสงคสาธารณะ

7 พฤษภาคม 2564

7 พฤษภาคม 2564
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บร�ษัท บร�ทาเนีย จำกัด (มหาชน)
BRITANIA PUBLIC COMPANY LIMITED

เอกสารแนบ 4 - รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพยสิน

ทรัพยสินที่ประเมิน
ราคาประเมิน

(บาท)
ผูประเมินราคาทรัพยสิน/ผูประเมินหลัก

วัตถุประสงคการ
ประเมินทรัพยสิน

ว�นที่ประเมินมูลคา
ทรัพยสิน

5. โครงการบร�ทาเนีย วงแหวน หทัยราษฎร�

 ทรัพยสิน : - ที่ดิน จำนวน 187 โฉนด เนื้อที่ 12-1-22.5 ไร

   - อาคารและสิ�งปลูกสราง ไดแก บานที่สรางเสร็จ บานที่อยู

    ระหวางกอสราง และระบบสาธารณูปโภคและสวนกลาง

 ที่ตั้งทรัพยสิน :  โครงการบร�ทาเนีย วงแหวน หทัยราษฎร ถนนหทัยราษฏร

    ตำบลบึงคำพรอย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

 ผูถือกรรมสิทธิ์ :  บร�ษัทฯ

 ภาระผูกพัน :  จำนองเปนประกันกับ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

6. โครงการบร�ทาเนีย บางนา สุวรรณภูมิ

 ทรัพยสิน : - ที่ดิน จำนวน 396 โฉนด เนื้อที่ 50-0-21.6 ไร

   - อาคารและสิ�งปลูกสราง ไดแก บานที่สรางเสร็จ บานที่อยู

    ระหวางกอสราง และระบบสาธารณูปโภคและสวนกลาง

 ที่ตั้งทรัพยสิน :  โครงการบร�ทาเนีย บางนา สุวรรณภูมิ ถนนวัดบางบอ

    ตำบลบางบอ อำเภอบางบอ จังหวัดสมุทรปราการ

 ผูถือกรรมสิทธิ์ :  บร�ษัท ดิสทร�คท แกรนด เร�ยลเอสเตท จำกัด

 ภาระผูกพัน :  จำนองเปนประกันกับ ธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน)

573,692,000

1,304,107,000

บร�ษัท ซีพ�เอ็ม แคปปทัล จำกัด

นายนพพันธ ลี้ฤทธิกุลชัย

ผูประเมินหลักชั้นวุฒิ วฒ.399

บร�ษัท ซีพ�เอ็ม แคปปทัล จำกัด

นายนพพันธ ลี้ฤทธิกุลชัย

ผูประเมินหลักชั้นวุฒิ วฒ.399

เพ�่อวัตถุประสงคสาธารณะ

เพ�่อวัตถุประสงคสาธารณะ

7 พฤษภาคม 2564

7 พฤษภาคม 2564
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บร�ษัท บร�ทาเนีย จำกัด (มหาชน)
BRITANIA PUBLIC COMPANY LIMITED

เอกสารแนบ 4 - รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพยสิน

ทรัพยสินที่ประเมิน
ราคาประเมิน

(บาท)
ผูประเมินราคาทรัพยสิน/ผูประเมินหลัก

วัตถุประสงคการ
ประเมินทรัพยสิน

ว�นที่ประเมินมูลคา
ทรัพยสิน

7. โครงการบร�ทาเนีย บางนา กม.42

 ทรัพยสิน : - ที่ดิน จำนวน 311 โฉนด เนื้อที่ 29-1-95.2 ไร

   - อาคารและสิ�งปลูกสราง ไดแก บานที่สรางเสร็จ บานที่อยู

    ระหวางกอสราง และระบบสาธารณูปโภคและสวนกลาง

 ที่ตั้งทรัพยสิน :  โครงการบร�ทาเนีย บางนา กม.42 ถนนจรัญยานนท

    ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

 ผูถือกรรมสิทธิ์ :  บร�ษัทฯ

 ภาระผูกพัน :  จำนองเปนประกันกับ ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย

8. โครงการบร�ทาเนีย คูคต สเตชั่น

 ทรัพยสิน : - ที่ดิน จำนวน 66 โฉนด เนื้อที่ 6-3-88.2 ไร

   - อาคารและสิ�งปลูกสราง ไดแก บานที่สรางเสร็จ บานที่อยู

    ระหวางกอสราง และระบบสาธารณูปโภคและสวนกลาง

 ที่ตั้งทรัพยสิน :  โครงการบร�ทาเนีย คูคต สเตชั่น ถนนลำลูกกา ตำบลคูคต

    อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

 ผูถือกรรมสิทธิ์ :  บร�ษัทฯ

 ภาระผูกพัน :  จำนองเปนประกันกับ ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน)

658,288,000

320,239,000

บร�ษัท ซีพ�เอ็ม แคปปทัล จำกัด

นายนพพันธ ลี้ฤทธิกุลชัย

ผูประเมินหลักชั้นวุฒิ วฒ.399

บร�ษัท ซีพ�เอ็ม แคปปทัล จำกัด

นายนพพันธ ลี้ฤทธิกุลชัย

ผูประเมินหลักชั้นวุฒิ วฒ.399

เพ�่อวัตถุประสงคสาธารณะ

เพ�่อวัตถุประสงคสาธารณะ

7 พฤษภาคม 2564

7 พฤษภาคม 2564
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บร�ษัท บร�ทาเนีย จำกัด (มหาชน)
BRITANIA PUBLIC COMPANY LIMITED

เอกสารแนบ 4 - รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพยสิน

ทรัพยสินที่ประเมิน
ราคาประเมิน

(บาท)
ผูประเมินราคาทรัพยสิน/ผูประเมินหลัก

วัตถุประสงคการ
ประเมินทรัพยสิน

ว�นที่ประเมินมูลคา
ทรัพยสิน

9. โครงการบร�ทาเนีย สายไหม

 ทรัพยสิน : - ที่ดิน จำนวน 240 โฉนด เนื้อที่ 16-0-99.4 ไร

   - อาคารและสิ�งปลูกสราง ไดแก บานที่สรางเสร็จ บานที่อยู

    ระหวางกอสราง และระบบสาธารณูปโภคและสวนกลาง

 ที่ตั้งทรัพยสิน :  โครงการบร�ทาเนีย สายไหม ถนนสายไหม แขวงสายไหม

    เขตสายไหม จังหวัดกรุงเทพมหานคร

 ผูถือกรรมสิทธิ์ :  บร�ษัทฯ

 ภาระผูกพัน :  จำนองเปนประกันกับ ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

10. โครงการบร�ทาเนีย ติวานนท� – ราชพฤกษ�

 ทรัพยสิน : - ที่ดิน จำนวน 10 โฉนด เนื้อที่ 23-2-74.7 ไร

   - โครงการบร�ทาเนีย ติวานนท – ราชพฤกษ ถนนบางคูวัด

    ตำบลบางขะแยง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

 ที่ตั้งทรัพยสิน :  โครงการบร�ทาเนีย คูคต สเตชั่น ถนนลำลูกกา ตำบลคูคต

    อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

 ผูถือกรรมสิทธิ์ :  บร�ษัทฯ

 ภาระผูกพัน :  จำนองเปนประกันกับ ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

802,880,000

161,070,000

บร�ษัท ซีพ�เอ็ม แคปปทัล จำกัด

นายนพพันธ ลี้ฤทธิกุลชัย

ผูประเมินหลักชั้นวุฒิ วฒ.399

บร�ษัท ซีพ�เอ็ม แคปปทัล จำกัด

นายนพพันธ ลี้ฤทธิกุลชัย

ผูประเมินหลักชั้นวุฒิ วฒ.399

เพ�่อวัตถุประสงคสาธารณะ

เพ�่อวัตถุประสงคสาธารณะ

7 พฤษภาคม 2564

7 พฤษภาคม 2564
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บร�ษัท บร�ทาเนีย จำกัด (มหาชน)
BRITANIA PUBLIC COMPANY LIMITED

เอกสารแนบ 4 - รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพยสิน

ทรัพยสินที่ประเมิน
ราคาประเมิน

(บาท)
ผูประเมินราคาทรัพยสิน/ผูประเมินหลัก

วัตถุประสงคการ
ประเมินทรัพยสิน

ว�นที่ประเมินมูลคา
ทรัพยสิน

11. โครงการบร�ทาเนีย ราชพฤกษ� – นครอินทร�

 ทรัพยสิน : - ที่ดิน จำนวน 23 โฉนด เนื้อที่ 19-3-68.8 ไร

   

 ที่ตั้งทรัพยสิน :  โครงการบร�ทาเนีย ราชพฤกษ – นครอินทร ซอยบางเลน 21

    ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ จังหวัดนนทบุร�

 ผูถือกรรมสิทธิ์ :  บร�ษัทฯ

 ภาระผูกพัน :  จำนองเปนประกันกับ ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

12. โครงการแกรนด� บร�ทาเนีย วงแหวน – รามอินทรา

 ทรัพยสิน : - ที่ดิน จำนวน 241 โฉนด เนื้อที่ 33-3-86.2 ไร

   - อาคารและสิ�งปลูกสราง ไดแก บานที่สรางเสร็จ บานที่อยู

    ระหวางกอสราง และระบบสาธารณูปโภคและสวนกลาง

 ที่ตั้งทรัพยสิน :  โครงการแกรนด บร�ทาเนีย วงแหวน – รามอินทรา

    ถนนคูขนานวงแหวนรอบนอก แขวงสามวาตะวันตก

    เขตคลองสามวา จังหวัดกรุงเทพมหานคร�

 ผูถือกรรมสิทธิ์ :  บร�ษัทฯ

 ภาระผูกพัน :  จำนองเปนประกันกับ ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

223,126,400

974,907,000

บร�ษัท ซีพ�เอ็ม แคปปทัล จำกัด

นายนพพันธ ลี้ฤทธิกุลชัย

ผูประเมินหลักชั้นวุฒิ วฒ.399

บร�ษัท ซีพ�เอ็ม แคปปทัล จำกัด

นายนพพันธ ลี้ฤทธิกุลชัย

ผูประเมินหลักชั้นวุฒิ วฒ.399

เพ�่อวัตถุประสงคสาธารณะ

เพ�่อวัตถุประสงคสาธารณะ

24 พฤษภาคม 2564

7 พฤษภาคม 2564
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บร�ษัท บร�ทาเนีย จำกัด (มหาชน)
BRITANIA PUBLIC COMPANY LIMITED

เอกสารแนบ 4 - รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพยสิน

ทรัพยสินที่ประเมิน
ราคาประเมิน

(บาท)
ผูประเมินราคาทรัพยสิน/ผูประเมินหลัก

วัตถุประสงคการ
ประเมินทรัพยสิน

ว�นที่ประเมินมูลคา
ทรัพยสิน

13. โครงการแกรนด� บร�ทาเนีย บางนา กม.12

 ทรัพยสิน : - ที่ดิน จำนวน 63 โฉนด เนื้อที่ 10-1-30.9 ไร

   - อาคารและสิ�งปลูกสราง ไดแก บานที่สรางเสร็จ บานที่อยู

    ระหวางกอสราง และระบบสาธารณูปโภคและสวนกลาง

 ที่ตั้งทรัพยสิน :  โครงการแกรนด บร�ทาเนีย บางนา กม.12 ตำบลบางพลีใหญ 6

    อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

 ผูถือกรรมสิทธิ์ :  บร�ษัทฯ

 ภาระผูกพัน :  จำนองเปนประกันกับ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

14. โครงการแกรนด� บร�ทาเนีย ราชพฤกษ� – พระราม 5

 ทรัพยสิน : - ที่ดิน จำนวน 242 โฉนด เนื้อที่ 29-1-0.6 ไร

   - อาคารและสิ�งปลูกสราง ไดแก บานที่สรางเสร็จ บานที่อยู

    ระหวางกอสราง และระบบสาธารณูปโภคและสวนกลาง

 ที่ตั้งทรัพยสิน :  โครงการแกรนด ราชพฤกษ – พระราม 5 ถนนนครอินทร

    อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุร�

 ผูถือกรรมสิทธิ์ :  บร�ษัท เบลกราเว�ย ราชพฤกษ จำกัด

 ภาระผูกพัน :  จำนองเปนประกันกับ ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน)

442,656,000

1,227,270,000

บร�ษัท ซีพ�เอ็ม แคปปทัล จำกัด

นายนพพันธ ลี้ฤทธิกุลชัย

ผูประเมินหลักชั้นวุฒิ วฒ.399

บร�ษัท ซีพ�เอ็ม แคปปทัล จำกัด

นายนพพันธ ลี้ฤทธิกุลชัย

ผูประเมินหลักชั้นวุฒิ วฒ.399

เพ�่อวัตถุประสงคสาธารณะ

เพ�่อวัตถุประสงคสาธารณะ

7 พฤษภาคม 2564

7 พฤษภาคม 2564
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บร�ษัท บร�ทาเนีย จำกัด (มหาชน)
BRITANIA PUBLIC COMPANY LIMITED

เอกสารแนบ 4 - รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพยสิน

ทรัพยสินที่ประเมิน
ราคาประเมิน

(บาท)
ผูประเมินราคาทรัพยสิน/ผูประเมินหลัก

วัตถุประสงคการ
ประเมินทรัพยสิน

ว�นที่ประเมินมูลคา
ทรัพยสิน

15. โครงการแกรนด� บร�ทาเนีย สุวรรณภูมิ

 ทรัพยสิน : - ที่ดิน จำนวน 6 โฉนด เนื้อที่ 18-1-92.6 ไร

   

 ที่ตั้งทรัพยสิน :  โครงการแกรนด บร�ทาเนีย สุวรรณภูมิ ถนนกิ�งแกว

    ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

 ผูถือกรรมสิทธิ์ :  บร�ษัทฯ

 ภาระผูกพัน :  จำนองเปนประกันกับ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

16. โครงการแกรนด� บร�ทาเนีย นนทบุร� สเตชั่น

 ทรัพยสิน : - ที่ดิน จำนวน 19 โฉนด เนื้อที่ 12-1-33.7 ไร

   

 ที่ตั้งทรัพยสิน :  โครงการแกรนด บร�ทาเนีย นนทบุร� สเตชั่น ซอยนนทบุร� 20

    ถนนเลี่ยงเมืองนนทบุร� ตำบลบางกะสอ อำเภอเมืองนนทบุร�

    จังหวัดนนทบุร�

 ผูถือกรรมสิทธิ์ :  บร�ษัทฯ

 ภาระผูกพัน :  จำนองเปนประกันกับ ธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน)

269,829,900

172,680,000

บร�ษัท ซีพ�เอ็ม แคปปทัล จำกัด

นายนพพันธ ลี้ฤทธิกุลชัย

ผูประเมินหลักชั้นวุฒิ วฒ.399

บร�ษัท ซีพ�เอ็ม แคปปทัล จำกัด

นายนพพันธ ลี้ฤทธิกุลชัย

ผูประเมินหลักชั้นวุฒิ วฒ.399

เพ�่อวัตถุประสงคสาธารณะ

เพ�่อวัตถุประสงคสาธารณะ

7 พฤษภาคม 2564

7 พฤษภาคม 2564
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บร�ษัท บร�ทาเนีย จำกัด (มหาชน)
BRITANIA PUBLIC COMPANY LIMITED

เอกสารแนบ 4 - รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพยสิน

ทรัพยสินที่ประเมิน
ราคาประเมิน

(บาท)
ผูประเมินราคาทรัพยสิน/ผูประเมินหลัก

วัตถุประสงคการ
ประเมินทรัพยสิน

ว�นที่ประเมินมูลคา
ทรัพยสิน

17. โครงการเบลกราเว�ย เอ็กซ�คลูซีฟ พ�ลว�ลล�า บางนา พระราม 9

 ทรัพยสิน : - ที่ดิน จำนวน 63 โฉนด เนื้อที่ 13-1-23.7 ไร

   - อาคารและสิ�งปลูกสราง ไดแก บานที่สรางเสร็จ บานที่อยู

    ระหวางกอสราง และระบบสาธารณูปโภคและสวนกลาง

 ที่ตั้งทรัพยสิน :  โครงการเบลกราเว�ย เอ็กซคลูซีฟ พ�ลว�ลลา บางนา พระราม 9

    ถนนสุขาภิบาล 2 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ

 ผูถือกรรมสิทธิ์ :  บร�ษัท เบลกราเว�ย บางนา จำกัด

 ภาระผูกพัน :  จำนองเปนประกันกับ ธนาคารทิสโก จำกัด (มหาชน)

18. โครงการบร�ทาเนีย แพรกษา สเตชั่น

 ทรัพยสิน : - ที่ดิน จำนวน 3 โฉนด เนื้อที่ 26-2-11.0 ไร

   

 ที่ตั้งทรัพยสิน :  โครงการ บร�ทาเนีย แพรกษา สเตชั่น ตำบล แพรกษาใหม

    อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

 ผูถือกรรมสิทธิ์ :  บร�ษัทฯ

 ภาระผูกพัน :  จำนองเปนประกันกับ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

1,007,339,000

190,998,000

บร�ษัท ซีพ�เอ็ม แคปปทัล จำกัด

นายนพพันธ ลี้ฤทธิกุลชัย

ผูประเมินหลักชั้นวุฒิ วฒ.399

บร�ษัท ซีพ�เอ็ม แคปปทัล จำกัด

นายนพพันธ ลี้ฤทธิกุลชัย

ผูประเมินหลักชั้นวุฒิ วฒ.399

เพ�่อวัตถุประสงคสาธารณะ

เพ�่อวัตถุประสงคสาธารณะ

7 พฤษภาคม 2564

9 กรกฎาคม 2564
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บร�ษัท บร�ทาเนีย จำกัด (มหาชน)
BRITANIA PUBLIC COMPANY LIMITED

เอกสารแนบ 4 - รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพยสิน

ทรัพยสินที่ประเมิน
ราคาประเมิน

(บาท)
ผูประเมินราคาทรัพยสิน/ผูประเมินหลัก

วัตถุประสงคการ
ประเมินทรัพยสิน

ว�นที่ประเมินมูลคา
ทรัพยสิน

19. โครงการแกรนด� บร�ทาเนีย บางนา กม.35

 ทรัพยสิน : - ที่ดิน จำนวน 4 โฉนด เนื้อที่ 74-1-30.0 ไร

   

 ที่ตั้งทรัพยสิน :  โครงการแกรนด บร�ทาเนีย บางนา กม.35 ถนน บางนาตราด

     ตำบล บางพลีนอย อำเภอ บางบอ จังหวัดสมุทรปราการ

 ผูถือกรรมสิทธิ์ :  บร�ษัท บร�ทาเนีย บางนา กม.35 จำกัด

 ภาระผูกพัน :  จำนองเปนประกันกับ ธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน)

20. โครงการแกรนด� บร�ทาเนีย พระราม 9 – กรุงเทพกร�ฑา

 ทรัพยสิน : - ที่ดิน จำนวน 12 โฉนด เนื้อที่ 20-2-51.4 ไร

   

 ที่ตั้งทรัพยสิน :  โครงการแกรนด บร�ทาเนีย พระราม 9 – กรุงเทพกร�ฑา

    ถนน พัฒนาชนบท 3 แขวง คลองสองตนนุน เขต ลาดกระบัง

    กรุงเทพฯ

 ผูถือกรรมสิทธิ์ :  บร�ษัทฯ

 ภาระผูกพัน :  จำนองเปนประกันกับ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

267,570,000

272,296,200

บร�ษัท อัลทิมา แอพไพรซัล จำกัด

นายปยะพงษ เรงสิทธิชัย

ผูประเมินหลักชั้นวุฒิ วฒ.273

บร�ษัท ซีพ�เอ็ม แคปปทัล จำกัด

นายนพพันธ ลี้ฤทธิกุลชัย

ผูประเมินหลักชั้นวุฒิ วฒ.399

เพ�่อวัตถุประสงคสาธารณะ

เพ�่อวัตถุประสงคสาธารณะ

1 มิถุนายน 2564

9 กรกฎาคม 2564
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เอกสารแนบ 5
นโยบาย และแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ และกฏบัตรคณะกรรมการชุดตางๆ ของบร�ษัท

นโยบาย และแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

https://investor.britania.co.th/storage/download/cg/cg-report-and-download/land-governance-policy-th.pdf

นโยบายอื่นที่เกี่ยวของกับการกำกับดูแลกิจการ

https://investor.britania.co.th/th/corporate-information/corporate-governance/cg-report-and-download

จรรยาบรรณธุรกิจ

https://investor.britania.co.th/storage/download/cg/cg-report-and-download/coc-business-th.pdf

กฏบัตรคณะกรรมการชุดตางๆ ของบร�ษัท

https://investor.britania.co.th/th/corporate-information/corporate-governance/cg-report-and-download



Annual Report 2021 | Form 56 -1 One Report | Britania Public Company Limited 272

เอกสารแนบ 6 - รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
เร�ยน   ทานผูถือหุน บร�ษัท บร�ทาเนีย จำกัด (มหาชน)

รายชื่อกรรมการตรวจสอบ การเข�าร�วมประชุม  / 
การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)

ตําแหน�งในคณะ
กรรมการตรวจสอบ

นางสาวไตรทิพย ศิวะกฤษณกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ 8/8

ดร.ว�จารย สิมาฉายา กรรมการตรวจสอบ 8/8

นายดลชัย บุณยะรัตเวช กรรมการตรวจสอบ 8/8

 คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งไดรับแตงตั้งจากคณะกรรมการบร�ษัทประกอบดวยกรรมการอิสระ

จำนวน 3 ทานที่มีคุณสมบัติตามขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและเปนผูทรงคุณวุฒิ

และประสบการณ เหมาะสมเพ�ยงพอในการดำเนินงานตามขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบตามที่ ไดรับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบร�ษัท และไดกำหนดไวในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงสอดคลองตาม

แนวปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยโดยสอบทานใหบร�ษัทฯ ปฏิบัติตาม

หลักการกำกับดูแล กิจการที่ดี มีระบบการบร�หารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพ�ยงพอ

 ในรอบป 2564 คณะกรรมการตรวจสอบไดจัดใหมีการประชุมรวม 8 ครั้ง (กอนแปรสภาพเปนบร�ษัท

มหาชน 5 ครั้ง และภายหลังแปรสภาพเปนบร�ษัทมหาชน 3 ครั้ง ) เพ�่อหาร�อและพ�จารณาในเร�่องที่สำคัญ

ภายใตหนาท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ดวยความเปนอิสระ โปรงใส ตามหลักธรรมาภิบาล

ท่ีดี และไดรายงานผลการประชุมตอคณะกรรมการบร�ษัททราบทุกคร้ัง นอกจากน้ีไดมีการประชุมเพ�อ่พบปะ

หาร�อรวมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการจำนวน 1 คร้ังเพ�อ่ปร�กษาหาร�อกันอยางเปนอิสระในการปฏิบัติ

งานท่ีมีความสำคัญในการจัดทำ งบการเง�น ขอคิดเห็น ขอบเขต แผนงาน และแนวทางการสอบบัญชีประจำป

ของผูสอบบัญชี และประชุมรวมกับหนวยงานตรวจสอบภายในโดยไมมีฝายจัดการ 1 คร้ัง ท้ังน้ีเพ�อ่เปดโอกาส

ใหผูตรวจสอบภายในไดพบปะพ�ดคุยและไดแสดงความคิดเห็น ในเร�่องตางๆอยางเปนอิสระ ซึ่งสรุปการ

เขารวมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแตละทานได ดังนี้

รายนามคณะกรรมการตรวจสอบและรายละเอียดการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบประจำป 2564 ดังน้ี

สรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

• การสอบทานรายงานทางการเง�น

 คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานงบการเง�นรายไตรมาสและงบการเง�นประจำป 2564 ของบร�ษัท

และบร�ษัทในกลุม โดยคณะกรรมการตรวจสอบประชุมรวมกับผูสอบบัญชีและฝายจัดการ  และหนวยงาน

ตรวจสอบภายในซึ่งในการประชุมไดมีการสอบทาน ประเด็นที่เปนสาระสำคัญ อาทิ ความถูกตองครบถวน

ของ รายงานทางการเง�น การปรับปรุงรายการบัญชีที่สำคัญ การประมาณการทางบัญชีความเหมาะสม

ของนโยบายการบัญชีและขอบเขตการตรวจสอบ เร�่องสำคัญในการตรวจสอบ (Key Audit Matters)

รวมทั้งพ�จารณารายการระหวางกันหร�อรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน เพ�่อใหมั่นใจวา

รายงานทางการเง�นของบร�ษัทเปนไปตาม ขอกำหนดของกฎหมายและมาตรฐานการรายงานทางการเง�น

ของไทย มีความเชื่อถือไดและทันเวลา รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลอยางเพ�ยงพอ เปนประโยชนกับผูใช

รายงานทางการเง�นและผูมีสวนไดเสียทุกฝาย

 เพ�่อใหมั่นใจวาการดำเนินงานของบร�ษัทเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและบรรลุตาม

เปาหมายที่กำหนดไว คณะกรรมการตรวจสอบไดใหความสำคัญตอการบร�หารความเสี่ยงอยางเปนระบบ

ตามแนวทางมาตรฐานสากล COSO-ERM (The Committee of Sponsoring of the Tread way

Commission - Enterprise Risk Management) และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย คณะกรรมการ

ตรวจสอบไดสอบทานกระบวนการบร�หารความเสี ่ยง รวมถึงนโยบายบร�หารความเสี ่ยงของบร�ษัท

และระบบการควบคุมภายใน เพ�อ่ใหม่ันใจวากระบวนการบร�หารความเส่ียงของบร�ษัทเปนอยางมีประสิทธิภาพ

ประสิทธิผลในการจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดข�้นทั้งในปจจ�บันและอนาคตเพ�่อใหเกิดความพรอมรองรับ

กรณีที่สถานการณ ไมเปนไปตามที่คาดการณ ไว   คณะกรรมการบร�ษัทไดแตงตั้งคณะกรรมการบร�หาร

ความเส่ียงใหมีหนาท่ีความรับผิดชอบในการกำกับดูแลใหมีการบร�หารความเส่ียงอยางตอเน่ืองและเปนระบบ

ทำใหการบร�หารความเส่ียงเปนกลไกท่ีสำคัญท่ีชวยขับเคล่ือนการดำเนินงานใหเปนไปตามเปาหมายท่ีกำหนด

 คณะกรรมการตรวจสอบไดหาร�อรวมกับฝายบร�หารเกี่ยวกับประเด็นความเสี่ยงที่สำคัญ รวมทั้งได

หาร�อรวมกับผูสอบบัญชีและฝายตรวจสอบภายในการสอบทานความเพ�ยงพอของระบบการควบคุมภายใน

โดยพ�จารณาตามกรอบ COSO ซึ่งครอบคลุมรายละเอียดทั้ง 5 ดาน ไดแก (1)สภาพแวดลอมการควบคุม

• การสอบทานรายงานทางการเง�น
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(2)การประเมินความเส่ียง (3)การควบคุมการปฏิบัติงาน (4)ระบบสารสนเทศและการส่ือสารและ (5)ระบบการ

ติดตามผล เพ�่อใหมั่นใจวาบร�ษัทฯไดมีมาตรการและระบบการควบคุมภายในเพ�่อจัดการความเสี่ยงใหอยูใน

ระดับท่ียอมรับได นอกจากน้ี เพ�อ่ใหม่ันใจไดวาการดำเนินธุรกิจของบร�ษัทจะดำเนินอยางตอเน่ืองเม่ือเกิดเหตุ

ฉุกเฉิน เหตุว�กฤติจากภัยธรรมชาติท่ีไมสามารถคาดการณได คณะกรรมการตรวจสอบไดใหการสนับสนุน

และผลักดันฝายจัดการใหมีการจัดทำแผนบร�หารความตอเน่ืองทางธุรกิจเพ�อ่เตร�ยมความพรอมใหกับบร�ษัท

พนักงานและผูเก่ียวของทุกฝายเพ�อ่รับมือกับเหตุฉุกเฉินท่ีอาจเกิดข�น้โดยไมไดคาดคิด พรอมท้ังใหขอแนะนำ

เพ�่อการพัฒนาปรับปรุงใหดียิ�งข�้น ซึ่งในชวงป 2564 ที่ผานมาไดเกิดการแพรระบาดของ Covid-19 บร�ษัท

ไดมีมาตรการในการรับมือกับสถานการณดังกลาวทั้งในดานสุขอนามัย ความปลอดภัยทั้งของบุคลากร

ของบร�ษัทพนักงานคูคาที่มาปฏิบัติงานที่โครงการ ลูกคาและผูเยี่ยมชมโครงการ รวมทั้งมาตรการจัดการ

ความเสี่ยงทางดานเศรษฐกิจ  ทำใหบร�ษัทผานพนว�กฤตการณนี้ไดอยางราบร�่น

 คณะกรรมการตรวจสอบไดพ�จารณาแผนงานการตรวจสอบภายใน ขอบเขตการปฏิบัติงานบทบาท

หนาที่ ความรับผิดชอบ ความเปนอิสระในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในและหนวยงานตรวจสอบภายใน

พรอมทั้งไดพ�จารณาแตงตั้งหัวหนาฝายตรวจสอบภายในที่มีคุณสมบัติทั้งดานวุฒิการศึกษาประสบการณ

ทำงาน ที่มีความเหมาะสมในการบร�หารงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งไดสอบทานความเหมาะสมของผัง

โครงสรางหนวยงานตรวจสอบภายใน กระบวนการตรวจสอบภายในและอัตรากำลังคนเพ�อ่ใหการปฏิบัติงาน

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พ�จารณาสอบทานกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและกฎบัตร

ของหนวยงานตรวจสอบภายใน เพ�อ่ใหมีการปฏิบัติงานท่ีถูกตองตามว�ชาชีพตรวจสอบภายในและสอดคลอง

กับมาตรฐานสากล

  คณะกรรมการตรวจสอบไดอนุมัติแผนงานตรวจสอบประจำป ซ่ึงไดจัดทำข�น้บนพ�น้ฐานของการประเมิน

ความเส่ียง (Risk Based Audit) โดยครอบคลุมท้ังกิจกรรมทางธุรกิจและระบบงานท่ีสำคัญของบร�ษัท รวมท้ัง

ไดติดตามประเด็นขอสังเกต ขอเสนอแนะของผูสอบบัญชี และรายงานการตรวจสอบภายในตามแผนที่ไดรับ

อนุมัติ ในทุกไตรมาสในเร�อ่งการดำเนินงาน การดูแลทรัพยสิน การปองกันหร�อลดความผิดพลาด การร่ัวไหล

หร�อทุจร�ต ความเชื่อถือไดของรายงานทางการเง�น การปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบและขอบังคับ นอกจากนี้

คณะกรรมการตรวจสอบไดใหขอแนะนำในการพัฒนางานตรวจสอบภายในในเชิงรุก (Proactive) ซ่ึงเปนการ

ขยายผลการตรวจสอบในการสรางความเขาใจและตระหนักรูของพนักงานที่จะนำไปสูการลดขอผิดพลาด

รั่วไหล และปองกันการทุจร�ตในองคกร 

• การสอบทานการกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน

 คณะกรรมการตรวจสอบไดเห็นความสำคัญในการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับของภาครัฐ

โดยไดสนับสนุนและกำกับดูแลใหฝายจัดการติดตามและรวบรวมขอกำหนดของกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการ

ดำเนินธุรกิจของบร�ษัท เพ�่อบูรณาการขอกำหนดของกฎหมายไวในกระบวนการทำงานพรอมทั้งพัฒนา

กระบวนการตรวจติดตาม (Monitor) ใหมั่นใจวาการปฏิบัติงานเปนไปอยางถูกตองตามขอกำหนดของ

กฎหมาย นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานกระบวนการรับขอรองเร�ยนและแจงเบาะแส

การทุจร�ต (Whistleblowing) เพ�อ่ใหม่ันใจไดวาบร�ษัทมีการดำเนินการตามหลักจรรยาบรรณ อยางโปรงใส

เที่ยงธรรมสอดคลองกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและขอกำหนดของกฎหมาย

• การสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
ขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบร�ษัท 

 เพ�่อใหเปนไปตามขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ตลท.) คณะกรรมการกำกับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) คณะกรรมการตรวจสอบไดประชุมพ�จารณารวมกับฝายจัดการ

หนวยงานตรวจสอบภายในและผูสอบบัญชีในการกำหนดนโยบายและหลักเกณฑการทำรายการท่ีเก่ียวโยง

กันโดยนำขอกำหนดและหลักเกณฑของตลท. และก.ล.ต.ในเร�อ่งการทำรายการท่ีเก่ียวโยงกันมาใชเปนแมบท

ซึ่งนโยบายและหลักเกณฑการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบร�ษัทในการประชุม

ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 ทั้งนี้เพ�่อใหทุกฝายที่เกี่ยวของใชเปนแนวทางปฏิบัติ  นอกจากนี้

คณะกรรมการตรวจสอบไดดำเนินการพ�จารณาและสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันหร�อรายการที่อาจมี

ความขัดแยงทางผลประโยชน เพ�่อใหมั่นใจวาบร�ษัทมีการดำเนินการตามนโยบายและหลักเกณฑการทำ

รายการที่เกี่ยวโยงกัน ดวยเง�่อนไขทางธุรกิจอยางสมเหตุสมผล โปรงใส เปนประโยชนตอบร�ษัท มีการเปด

เผยขอมูลอยางเพ�ยงพอและเปนไปตามขอกำหนดของขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

• การสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันหร�อรายการที่อาจมีความขัดแยง
ทางผลประโยชน
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 คณะกรรมการตรวจสอบไดพ�จารณาคัดเลือกผูสอบบัญชีของบร�ษัทโดยพ�จารณาถึงความรู ความ

สามารถ ประสบการณ ความนาเช่ือถือและความเพ�ยงพอของทรัพยากรรวมถึงผลการประเมินความเปนอิสระ

คุณภาพการใหบร�การในปท่ีผานมา  ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบไดพ�จารณาคัดเลือกผูสอบบัญชีจากบร�ษัท

สำนักงานงาน อีวาย จำกัด เปนผูสอบบัญชีของบร�ษัทประจำป 2564 โดยกำหนดคาตอบแทนรวมเปนเง�น

1,760,000 บาท เพ�่อนำเสนอตอคณะกรรมการบร�ษัทและขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนแลว 

 
 โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติหนาที่และความรับผิดชอบที่ ไดระบุไวในกฎบัตรของ

คณะกรรมการตรวจสอบโดยใชความรู ความสามารถ ความระมัดระวัง ความรอบคอบและมีความเปนอิสระ

อยางเพ�ยงพอ ตลอดจนไดใหความเห็นและขอเสนอแนะอยางสรางสรรคเพ�อ่ประโยชนตอผูมีสวนไดเสียทุกฝาย

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวารายงานทางการเง�นของบร�ษัทมีความถูกตอง เชื่อถือได สอดคลอง

กับมาตรฐานบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป บร�ษัทมีระบบการบร�หารความเส่ียง ระบบการควบคุมภายในและการตรวจ

สอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลรวมทั้งมีการปฏิบัติงานที่สอดคลองตามขอกำหนดของกฎหมายที่

เกี่ยวของกับการดำเนินธุรกิจของบร�ษัท 

• การพ�จารณาคัดเลือก แตงตั้ง และกำหนดคาตอบแทนของผูสอบบัญชี
ประจำป 2564 

(นางสาวไตรทิพย�  ศิวะกฤษณ�กุล)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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บร�ษัท บร�ทาเนีย จำกัด (มหาชน)
BRITANIA PUBLIC COMPANY LIMITED

เอกสารแนบ 7 - แบบประเมินความเพ�ยงพอของระบบการควบคุมภายใน

 แนวคิดและวัตถุประสงค

 การมรีะบบการควบคมุภายในทีด่มีคีวามสาํคญัอยางยิ�งสาํหรบับร�ษทัจดทะเบยีนหร�อบร�ษทัทีม่ปีระชาชน

เปนผูถือหุน โดยระบบที่ดีจะสามารถชวยปองกัน บร�หาร จัดการความเสี่ยงหร�อความเสียหายตางๆ ที่อาจ

เกิดข�้นกับบร�ษัทและผูที่มีสวนไดเสียไดเปนอยางดี ดังนั้น จึงเปนหนาที่ของคณะกรรมการบร�ษัทที่จะตอง

ดําเนินการใหมั่นใจวา บร�ษัทมีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม และเพ�ยงพอในการดูแลการดําเนินงานใหเปน

ไปตามเปาหมาย วัตถุประสงค กฎหมาย ขอกําหนดที่เกี่ยวของไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถปองกัน

ทรัพยสิน จากการทุจร�ต เสียหาย รวมทั้งมีการจัดทําบัญชี รายงานที่ถูกตองนาเชื่อถือ

 สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ไดรับความรวมมือเปน

อยางดจีากไพรซวอเตอรเฮาสคเูปอรส ประเทศไทย (PwC Thailand) ในการพฒันาแบบประเมนิความเพ�ยงพอ

ของระบบควบคมุภายใน (“แบบประเมนิ”) ฉบบันีข้�น้ เพ�อ่เปนเคร�อ่งมอืชวยใหบร�ษทัใชเปนแนวทางในการประเมนิ

ความเพ�ยงพอของระบบการควบคุมภายในของบร�ษัทดวยตนเอง

 แบบประเมนินี ้ไดจดัทาํตามแนวคดิของหมายเหตทุี ่1 (The Committee of Sponsoring Organizations

of the Treadway Commission) ที่ไดปรบัปรงุ framework ใหม เมือ่เดอืนพฤษภาคม 2556 และนาํมาปรบั

ใหเขาใจงายข�้น รวมทั้งเหมาะสมกับบร�ษัทจดทะเบียนไทย ซึ่งคําถามหลักยังแบงออกเปน 5 สวนเชนเดียวกับ

แนวทางของ COSO เดิม แตไดขยายความแตละสวนออกเปนหลักการยอยรวม 17 หลักการ เพ�่อใหเขาใจ

และเห็นภาพของแตละสวนไดชัดเจนยิ�งข�้น

 การนำไปใช

 บร�ษัทควรใชแบบประเมินนี้เปนแนวทางในการประเมินหร�อทบทวนความเพ�ยงพอของระบบควบคุม

ภายในอยางนอยทุกป และอาจมีการทบทวนเพ�ม่เติมหากเกิดเหตุการณท่ีอาจสงผลกระทบตอการดำเนินงาน

ของบร�ษัทอยางมีนัยสำคัญ การประเมินดังกลาวควรผานการพ�จารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและ

คณะกรรมการบร�ษัทดวย เพ�อ่ใหเกิดการแลกเปล่ียนความเห็น มีความเขาใจตรงกัน และสามารถกำหนดแนว

ทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับบร�ษัทได

 การตอบแบบประเมินในแตละขอ ควรอยูบนพ�้นฐานของการปฏิบัติจร�ง หากประเมินแลวพบวา บร�ษัท

ยังขาดการควบคุมภายในท่ีเพ�ยงพอในขอใด (ไมวาจะเปนการไมมีระบบในเร�อ่งน้ัน หร�อมีแลวแตยังไมเหมาะสม)

บร�ษัทควรอธิบายเหตุผลและแนวทางแกไขประกอบไวดวย

 
1เปนคณะกรรมการรวมของสถาบนัว�ชาชพี 5 แหง ไดแก สถาบนัผสูอบบญัชรีบัอนญุาตแหงสหรฐัอเมร�กา

(AICPA)   สถาบนัผตูรวจสอบภายในสากล (Institute of Internal Auditors หร�อ IIA)  สถาบนัผบูร�หารการเง�น 

(Financial Executives Institute หร�อ  FEI)  สมาคมนกับญัชแีหงสหรฐัอเมร�กา  (American Accounting

Association หร�อ AAA)  และสถาบนันกับญัชเีพ�อ่การบร�หาร (Institute of  Management Accountants หร�อ IMA)

การควบคุมภายในองคกร (Control Environment)

1. องคกรแสดงถึงความยึดมั่นในคุณคาของความซื่อตรง (integrity) และจร�ยธรรม 

คําถาม ใช ไมใช การดําเนินงานในปจจ�บัน

1. คณะกรรมการและผูบร�หารกําหนดแนวทาง

และมีการปฏิบัติที่อยูบนหลักความซื่อตรงและ

การรักษาจรรยาบรรณในการดําเนินงาน

ที่ครอบคลุมถึง

       1.1.1  การปฏิบัติหนาที่ประจําวัน 

      และการตัดสินใจในเร�่องตาง ๆ 

       1.1.2 การปฏิบัติตอคูคา ลูกคา และบุคคล

     ภายนอก 

- บร�ษัทจัดทํานโยบายที่เกี่ยวของกับการกํากับดูแลกิจการที่ดีอยาง

เปนลายลักษณอักษร ซึ่งไดรับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบร�ษัท

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 โดยนโยบายฯ ดังกลาวมีรายละเอียด

ครอบคลมุหลกัปฏบิตั ิตามหลกัการกาํกบัดแูลกจิการทีด่สีาํหรบับร�ษทั

จดทะเบยีนป 2560 เพ�อ่ใหกรรมการผบูร�หาร และพนกังานทกุระดบัของ

บร�ษัทใชเปนแนวทาง หร�อเปนกรอบ/มาตรฐานในการปฏิบัติงาน โดย

มีการสื่อสารใหกรรมการ ผูบร�หารและพนักงานของบร�ษัทรับทราบ

ทาํความเขาใจ และยดึถอืปฏบิตัอิยางเครงครดัเพ�อ่ใหการปฏบิตัหินาที่

ของแตละคนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เปดเผย โปรงใส และคํานึงถึง

ผลประโยชนสูงสุดของบร�ษัท และเปนธรรมตอผูมีสวนไดเสียทุกกลุม

ที่เกี่ยวของ อาทิ นโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี จรรยา

บรรณธุรกิจ  นโยบายการลงทุนและการกํากับดูแลการดําเนินงานใน

บร�ษทัยอยและบร�ษทัรวม นโยบายและมาตรการตอตานการคอรรปัชนั

นโยบายแผนการสบืทอดตาํแหนง นโยบายการเขาทาํรายการระหวาง

กนัและรายการทีเ่กีย่วโยงกนั นโยบายการเปดเผยขอมลู นโยบายการ

จายเง�นปนผลนโยบายการบร�หารความตอเนือ่งทางธรุกจิ นโยบายการ

รบัแจงเบาะแสขอรองเร�ยน นโยบายความรบัผดิชอบตอสงัคมนโยบาย

นําสงงบการเง�น นโยบายปองกันการใชขอมูลภายในนโยบายปองกัน

การขัดแยงทางผลประโยชน นโยบายสิ�งแวดลอม

- บร�ษัทจัดทํานโยบายที่เกี่ยวของกับการกํากับดูแลกิจการที่ดีอยาง

เปนลายลกัษณอกัษร ซึง่ไดรบัการอนมุตัโิดยคณะกรรมการบร�ษทั เมือ่

วนัที ่27 กรกฎาคม 2564 โดยนโยบายฯ ดงักลาวมรีายละเอยีดครอบ

คลุมหลักปฏิบัติ ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบร�ษัทจด

ทะเบยีนป 2560 เพ�อ่ใหกรรมการ ผบูร�หาร และพนกังานทกุระดบัของ

บร�ษัทใชเปนแนวทาง หร�อเปนกรอบ/มาตรฐานในการปฏิบัติงาน โดย

✓
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คําถาม ใช ไมใช การดําเนินงานในปจจ�บัน

1. คณะกรรมการและผูบร�หารกําหนดแนวทาง

และมีการปฏิบัติที่อยูบนหลักความซื่อตรงและ

การรักษาจรรยาบรรณในการดําเนินงาน

ที่ครอบคลุมถึง

        1.1.1  การปฏิบัติหนาที่ประจําวัน 

      และการตัดสินใจในเร�่องตาง ๆ 

        1.1.2 การปฏิบัติตอคูคา ลูกคา และบุคคล

     ภายนอก

1.2  มีขอกําหนดที่เปนลายลักษณอักษรใหผูบร�หาร

และพนักงานปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อตรงและรักษา

จรรยาบรรณ ที่ครอบคลุมถึง

 1.2.1 มีขอกําหนดเกี่ยวกับจร�ยธรรม (code of

 conduct) สาํหรบัผบูร�หารและพนกังาน ทีเ่หมาะสม

 1.2.2  มีขอกําหนดหามผูบร�หารและพนักงาน

 ปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจกอใหเกิดความ

 ขัดแยงทางผลประโยชนกับกิจการ ซึ่งรวมถึง

 การหามคอรรัปชันอันทําใหเกิดความเสียหาย

 ตอองคกร

 1.2.3  มีบทลงโทษที่เหมาะสมหากมีการฝาฝน

 ขอกําหนดขางตน

 1.2.4 มีการสื่อสารขอกําหนดและบทลงโทษ

 ขางตนใหผูบร�หารและพนักงานทุกคนรับทราบ

 เชน รวมอยูในการปฐมนิเทศพนักงานใหม

 ใหพนักงานลงนามรับทราบขอกําหนดและ

 บทลงโทษเปนประจําทุกป รวมทั้งมีการเผยแพร

 code of conduct ใหแกพนักงานและบุคคล

 ภายนอกไดรับทราบ

มีการสื่อสารใหกรรมการ ผูบร�หารและพนักงานของบร�ษัทรับทราบ

ทําความเขาใจ และยึดถือปฏิบัติอยางเครงครัดเพ�่อใหการปฏิบัติหนา

ที่ของแตละคนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เปดเผย โปรงใส และคํานึง

ถงึผลประโยชนสงูสดุของบร�ษทั และเปนธรรมตอผมูสีวนไดเสยีทกุกลมุ

ทีเ่กีย่วของ อาท ินโยบายเกีย่วกบัการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ีจรรยาบรรณ

ธุรกิจ  นโยบายการลงทุนและการกํากับดูแลการดําเนินงานในบร�ษัท

ยอยและบร�ษทัรวม นโยบายและมาตรการตอตานการคอรรปัชนันโยบาย

แผนการสืบทอดตําแหนง นโยบายการเขาทํารายการระหวางกันและ

รายการที่เกี่ยวโยงกัน นโยบายการเปดเผยขอมูล นโยบายการจาย

เง�นปนผล นโยบายการบร�หารความตอเนือ่งทางธรุกจิ นโยบายการรบั

แจงเบาะแสขอรองเร�ยน นโยบายความรบัผดิชอบตอสงัคม นโยบายนาํ

สงงบการเง�น นโยบายปองกนัการใชขอมลูภายใน นโยบายปองกนัการ

ขัดแยงทางผลประโยชน นโยบายสิ�งแวดลอม

- บร�ษัทไดมีการสื่อสารนโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี ให

แกพนกังานรบัทราบอยางทัว่ถงึผานทางระบบเคร�อขายภายในองคกร

(Intranet)เพ�อ่ใหบคุคลากรของบร�ษทัไดรบัทราบและยดึถอืเปนแนวทาง

ปฏิบัติ  นอกจากนี้บร�ษัทไดสื่อสารนโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแล

กจิการทีด่ ีคมูอืจร�ยธรรมธรุกจิ และนโยบายความรบัผดิชอบตอสงัคม

ผานทางเว็บไซดของบร�ษัทไปยังบุคคลภายนอกใหรับทราบอีกดวย

- บร�ษัทจัดทําจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) อยางเปน

ลายลักษณอักษร ซึ่งไดรับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบร�ษัท เมื่อ

วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 โดยจรรยาบรรณฯจะกําหนดขอพ�งปฏิบัติ

/ไมพ�งปฏิบัติในเร�่องตางๆ เพ�่อใชเปนบรรทัดฐานขององคกร

- สื่อสารจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) ใหแกพนักงานรับ

ทราบอยางทัว่ถงึผานทางระบบเคร�อขายภายในองคกร (Intranet) และ

กําหนดใหมีการติดตามดูแลใหมีการปฏิบัติจรรยาบรรณธุรกิจ โดย

กาํหนดใหเปนหนาทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ ผบูร�หาร

และพนักงานทุกคน รวมถึงกําหนดขั้นตอนและบทลงโทษทางว�นัย ใน

กรณีที่พบการฝาฝนกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ จรรยาบรรณ หร�อ

นโยบายของบร�ษัทที่เกี่ยวขอ

- บร�ษัทมีการสื่อสารนโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี คูมือ

จร�ยธรรมธุรกิจ และนโยบายความรับผิดชอบตอสังคมไปยังบุคคล

ภายนอกใหรับทราบผานทางเว็บไซดของบร�ษัท 

คําถาม ใช ไมใช การดําเนินงานในปจจ�บัน

1.3 มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ

ตาม Code of Conduct

 1.3.1 การติดตามและประเมินผลโดยหนวยงาน

 ตรวจสอบภาย

 1.3.2 การประเมินตนเองโดยผบูร�หารและพนกังาน

 1.3.3 การประเมินโดยผูเชี่ยวชาญที่เปนอิสระ

 จากภายนอกองคกร

1.4 มีการจัดการอยางทันเวลา หากพบการไมปฏิบัติ

ตามขอกําหนดเกี่ยวกับความซื่อตรงและการรักษา

จรรยาบรรณ

 1.4.1 มีกระบวนการที่ทําใหสามารถตรวจพบ

 การฝาฝนไดภายในเวลาที่เหมาะสม 

 1.4.2 มีกระบวนการที่ทําใหสามารถลงโทษหร�อ

 จัดการกับการฝาฝนไดอยางเหมาะสม และ

 ภายในเวลาอันควร 

 1.4.3 มีการแกไขการกระทําที่ขัดตอหลักความ

 ซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณอยาง

 เหมาะสม และภายในเวลาอันควร

- บร�ษัทจัดทําหลักเกณฑและว�ธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ

พนกังานประจาํป โดยหลกัเกณฑและว�ธกีารประเมนิผลการปฏบิตังิาน

แบงออกเปน 2 สวน ไดแก การประเมนิผลงาน และ การประเมนิพฤตกิรรม

และจร�ยธรรมของพนักงาน

- บร�ษัทกําหนดใหมีการประเมินตนเองของคณะกรรมการบร�ษัท และ

คณะกรรมการชดุยอยเปนประจาํทกุป โดยระบใุนกฎบตัรคณะกรรมการ

บร�ษัทฉบับอนุมัติ วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 โดยการประเมินผลแบง

ออกเปน 2 ประเภท ไดแก การประเมนิผลการปฏบิตังิานรายบคุคล และ

การประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งคณะ

- บร�ษทัมนีโยบายการรบัขอมลูรองเร�ยนและเบาะแสเกีย่วกบัการทจุร�ต

หร�อไมปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับบร�ษัท และหลัก

จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ ซึ่งกําหนดรายละเอียดขั้นตอน

ดําเนินการและชองทางหร�อว�ธีการรองเร�ยน 3 ชองทาง ไดแก จดหมาย

อีเมล และชองทางเว็บไซต

- บร�ษัทมีกระบวนการในการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพ�่อรวบ

รวมหลักฐาน/ขอมูลที่เกี่ยวของ หากพบการทุจร�ตหร�อการไมปฏิบัติ

ตามขอกําหนดเกี่ยวกับความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณ และ

พ�จารณาขอเท็จจร�งเพ�่อใหเกิดความเปนธรรมแกผูเกี่ยวของทุกฝาย

รวมทัง้มกีารกาํหนดบทลงโทษไวในระเบยีบขอบงัคบัพนกังาน และอาจ

พ�จารณาดําเนินการทางกฎหมายกรณีการกระทําผิดนั้นมีโทษทาง

กฎหมาย

✓

✓

✓

หมายเหตุ บร�ษัทยังไมมีการประเมินโดยผูเชี่ยวชาญจากผูเชี่ยวชาญภายนอก
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คําถาม ใช ไมใช การดําเนินงานในปจจ�บัน

2.1  มีการกําหนดบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการ

แยกจากฝายบร�หาร โดยไดสงวนสิทธิ์อํานาจเฉพาะ

ของคณะกรรมการไวอยางชัดเจน

2.2  คณะกรรมการกาํกบัดแูลใหมกีารกาํหนดเปาหมาย

การดาํเนนิธรุกจิทีช่ดัเจนและวดัผลได เพ�อ่เปนแนวทาง

ในการปฏิบัติงานของผูบร�หารและพนักงาน

2.3  คณะกรรมการกํากับดูแลใหบร�ษัทกําหนด

บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการและผูบร�หารให

ถูกตองตามกฎหมาย กฎบัตร ซึ่งครอบคลุมบทบาท

ที่สําคัญของคณะกรรมการตรวจสอบ ผูสอบบัญชี

ผูตรวจสอบภายใน และผูรับผิดชอบตอรายงาน

ทางการเง�น

- บร�ษทักาํหนดบทบาทหนาทีข่องคณะกรรมการบร�ษทัและฝายบร�หาร

อยางชดัเจนและเปนลายลกัษณอกัษรไวในกฎบตัรคณะกรรมการบร�ษทั

และกฎบตัรคณะกรรมการคณะยอยทกุคณะ โดยกฎบตัรคณะกรรมการ

ชุดตางๆ มีรายละเอียดครอบคลุมหัวขอสําคัญ เชน คุณสมบัติ องค

ประกอบและการแตงตั้ง วาระในการดํารงตําแหนง อํานาจหนาที่และ

ความรับผิดชอบ การประชุมและการรายงาน และการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของตนเอง เปนตน

- คณะกรรมการบร�ษัทไดกําหนดใหมีการจัดทําว�สัยทัศน พันธกิจ

เปาหมายและกลยุทธขององคกรอยาเปนลายลักษณอักษรเพ�่อใชเปน

ตัวกําหนดทิศทางในการดําเนินธุรกิจของบร�ษัท และสื่อสารผานทาง

เวบ็ไซตหลกัของบร�ษทัไปยงัพนกังานทกุคน เพ�อ่ใหพนกังานของบร�ษทั

สามารถทราบถึงเปาหมาย และทิศทางการดําเนินธุรกิจของบร�ษัท

- คณะกรรมการบร�ษัทกํากับดูแลใหบร�ษัทกําหนดบทบาทหนาที่ของ

คณะกรรมการบร�ษัทและคณะกรรมการชุดยอยอยางเปนลายลักษณ

อักษรไวในกฎบัตรคณะกรรมการบร�ษัท และกฎบัตรคณะกรรมการ

ชุดยอยโดยใชแนวทาง/ขอกําหนดของตลท. /ก.ล.ต.

- ในการประชมุคณะกรรมการบร�ษทั ครัง้ที ่1/2564 วนัที ่27 กรกฎาคม

2564 บร�ษัทไดแตงตั้งคณะกรรมการชุดยอยและอนุมัติกฎบัตรของ

คณะกรรมการฯเพ�่อกํากับดูแลงานดานตางๆที่สําคัญ ดังนี้

1. คณะกรรมการบร�หารเพ�อ่กาํกบัดแูลการดาํเนนิงานของฝายบร�หาร

ใหเปนไปตามนโยบายและแนวทางที่คณะกรรมการบร�ษัทกําหนดและ

ถูกตองตามกฎหมาย

2. คณะกรรมการตรวจสอบ กํากับดูแลใหมีระบบ/กระบวนการการ

ควบคุมภายในการตรวจสอบภายใน ผูสอบบัญชี ผูตรวจอบภายใน

และหนวยงานบญัชกีารเง�นซึง่เปนผรูบัผดิชอบตอรายงานทางการเง�น

-คณะกรรมการบร�หารความเสีย่ง กาํกบัดแูลงานทางดานการบร�หาร

ความเสีบ่งใหเปนอยางตอเนือ่ง มรีะบบและมปีระสทิธภิาพประสทิธผิล

3. คณะกรรมการสรรหาและพ�จารณาคาตอบแทนเพ่ือพ�จารณากาํหนด

คาตอบแทนกรรมการผบูร�หารรบัสงูและโครงสรางการบร�หารผลตอบแทน

คําถาม ใช ไมใช การดําเนินงานในปจจ�บัน

2.4 คณะกรรมการเปนผูมีความรูเกี่ยวกับธุรกิจของ

บร�ษัท และมีความเชี่ยวชาญที่เปนประโยชนตอบร�ษัท

หร�อสามารถขอคําแนะนําจากผูเชี่ยวชาญในเร�่อง

นั้นๆได

2.5  คณะกรรมการประกอบดวยกรรมการอิสระ

ที่มีความรู ความสามารถนาเชื่อถือ และมีความเปน

อิสระในการปฏิบัติหนาที่อยางแทจร�ง เชน ไมมีความ

สัมพันธทางธุรกิจกับบร�ษัท ไมมีความสัมพันธอื่นใด

อันอาจมีอิทธิพลตอการใชดุลยพ�นิจและปฏิบัติ

หนาที่อยางเปนอิสระ ในจํานวนที่เหมาะสมเพ�ยงพอ

2.6 คณะกรรมการกํากับดูแลการพัฒนาและปฏิบัติ

เร�่องการควบคุมภายในในองคกร ซึ่งครอบคลุม

ทั้งการสรางสภาพแวดลอมการควบคุมการประเมิน

ความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม ขอมูลและ

การสื่อสาร และการติดตาม

คณะกรรมการบร�ษทัมจีาํนวน 7 ทาน ประกอบดวย กรรมการไมอสิระ

จํานวน 4 ทาน และกรรมการอิสระจํานวน 3 ทาน โดยคณะกรรมการ

บร�ษัทเปนผูมีประสบการณ ความรูความสามารถ เขาใจหลักการและ

แนวคดิเชงิกลยทุธในการบร�หาร รวมทัง้มคีวามเชีย่วชาญในดานตางๆ

ทีเ่กีย่วของและเปนประโยชนตอบร�ษทั

-บร�ษัทไดกําหนดคุณสมบัติคณะกรรมการอิสระตามขอกําหนดของ

ตลท./ก.ล.ต. และกฎหมายที่เกี่ยวของ รวมทั้งกําหนดกระบวนการ

ตรวจสอบความเปนอสิระในการปฏบิตัหินาที ่(เชน ความสมัพนัธทาง

ธุรกิจกับบร�ษัท) โดยฝายกฎหมาย

-บร�ษัทจัดใหมีระบบการควบคุมภายในที่ดี ซึ่งครอบคลุม 5 เร�่องหลัก

ไดแก การสรางสภาพแวดลอมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง

กิจกรรมการควบคุม ขอมูลและการสื่อสาร และการติดตาม โดยใช

นโยบายและคมูอืการปฏบิตังิานเปนหลกั ประกอบกบันโยบายเกีย่วกบั

การกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ีคมูอืจร�ยธรรมธรุกจิ คมูอืการบร�หารความ

เสีย่ง และคมูอืการตรวจสอบภายใน

-คณะกรรมการบร�ษัท มีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบในการ

พ�จารณากาํหนดนโยบายดานการบร�หารความเสีย่ง ใหครอบคลมุทัง้

องคกร และกาํกบัดแูลใหมรีะบบหร�อกระบวนการในการบร�หารจดัการ

ความเสี่ยง รวมถึงจัดใหมีนโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

และนโยบายการตอตานการทุจร�ตคอรรัปชัน เพ�่อใหมั่นใจวา บร�ษัทมี

ความรบัผดิชอบตอผมูสีวนเกีย่วของทกุกลมุดวยความเปนธรรม

 

✓

✓

✓

✓

✓

✓

2. คณะกรรมการมีความเปนอิสระจากฝายบร�หาร และทําหนาที่กํากับดูแล (Oversight) และพัฒนา

การดําเนินการดานการควบคุมภายใน

(อางถึง การอนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการบร�ษัท กฎบัตรคณะกรรมการ

ชุดยอยในการประชุมครั้งที่ 1/2664 วันที่ 27 กรกฎาคม 2564) 

-คณะกรรมการบร�ษัทไดมีการทบทวนจํานวนกรรมการอิสระเปนประจําทุกป

เพ�่อใหมีจํานวนที่เหมาะสมเพ�ยงพอ
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คําถาม ใช ไมใช การดําเนินงานในปจจ�บัน

3.1 ผูบร�หารระดับสูงกําหนดโครงสรางองคกรที่

สนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงคของบร�ษัท โดย

พ�จารณาถึงความเหมาะสมทั้งทางธุรกิจและกฎหมาย

รวมถึงการจัดใหมีการควบคุมภายในอยางมี

ประสิทธิภาพ เชน แบงแยกหนาที่ในสวนงานที่สําคัญ

ซึ่งทําใหเกิดการตรวจสอบถวงดุลระหวางกัน  มีงาน

ตรวจสอบภายในที่ข�้นตรงกับกรรมการตรวจสอบ

และมีสายการรายงานที่ชัดเจน เปนตน  

3.2  ผูบร�หารระดับสูงกําหนดสายการรายงานใน

บร�ษัท โดยพ�จารณาถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับ

อํานาจหนาที่ ความรับผิดชอบ และการสื่อสารขอมูล

3.3  มีการกําหนด มอบหมาย และจํากัดอํานาจ

หนาที่และความรับผิดชอบอยางเหมาะสมระหวาง

คณะกรรมการบร�ษัท ผูบร�หารระดับสูง ผูบร�หาร

และพนักงาน 

- บร�ษัทจัดทําโครงสรางองคกร (Organization Chart) ซึ่งไดรับการ

อนมุตัโิดยคณะกรรมการ ครัง้ที ่1/2564 เมือ่วนัที ่27 กรกฎาคม 2564

ตามลักษณะของการดําเนินธุรกิจ โดยการจัดทําโครงสรางองคกร

ดังกลาว สนับสนุนใหเกิดประสิทธิภาพในการบร�หารและการสื่อสาร

ขอมลู เนือ่งจากแตละกลมุงานประกอบดวยงานทีม่ลีกัษณะงานเกีย่วของ

กนั นอกจากนี ้การจดัโครงสรางองคกร ยงัคาํนงึถงึการแบงแยกหนาที่

งานและการรายงานในแตละกลมุงานอยางเหมาะสม เพ�อ่ใหการปฏบิตัิ

งานเปนอยางโปรงใส

- บร�ษัทกําหนดใหมีการทบทวนความเหมาะสมของโครงสรางองคกร

อยางนอยปละ 1 ครัง้ หร�อเมือ่มกีารการปรบัเปลีย่นโครงสรางองคกร

อยางมีนัยสําคัญ เพ�่อใหสอดคลองกับลักษณะการดําเนินธุรกิจของ

บร�ษัท ทั้งนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงหร�อปรับปรุงโครงสรางองคกรจะ

ตองไดรับการอนุมัติจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบร�ษัท

อางอิงรายละเอียดขอ 3.1

บร�ษัทกําหนดบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บร�ษทัไวในกฎบตัรคณะกรรมการบร�ษทั และสาํหรบัของผบูร�หารระดบั

สูง หัวหนางานและพนักงาน บร�ษัทกําหนดบทบาทหนาที่และความรับ

ผิดชอบไวในใบกําหนดหนาที่งานและคุณสมบัติของแตละตําแหนงงาน

(Job Description)

คําถาม ใช ไมใช การดําเนินงานในปจจ�บัน

4.1  บร�ษัทมีนโยบายและว�ธีการปฏิบัติเพ�่อจัดหา

พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีความรูและ

ความสามารถที่เหมาะสม  และมีกระบวนการสอบ

ทานนโยบายและว�ธีการปฏิบัตินั้นอยางสมํ่าเสมอ

4.2  บร�ษัทมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน

การใหแรงจ�งใจหร�อรางวัลตอบุคลากรที่มีผลการ

ปฏิบัติงานดี และการจัดการตอบุคลากรที่มีผลงาน

ไมบรรลุเปาหมาย รวมถึง การสื่อสารกระบวนการ

เหลานี้ใหผูบร�หารและพนักงานทราบ

- บร�ษัทกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการบร�หารทรัพยากรบุคคลไวอยาง

เปนลายลักษณอักษร ในคูมือพนักงานและระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับ

การทาํงาน โดยครอบคลมุเร�อ่งดงัตอไปนี ้การวาจาง วนัทาํงาน เวลา

ทํางานปกติ และเวลาพักวันลาและหลักเกณฑการลา วันหยุดและ

หลักเกณฑการหยุด หลักเกณฑการทํางานลวงเวลา และทํางานใน

วันหยุด วันและสถานที่จายคาจาง คาลวงเวลา คาทํางานในวันหยุด

และคาลวงเวลาในวนัหยดุ ว�นยัและโทษทางว�นยั การรองทกุข การเลกิ

จาง การพนสภาพการเปนพนกังานและการจายคาชดเชย ผลประโยชน

และสวสัดกิาร และจรรยาบรรทางธรุกจิ

- บร�ษทักาํหนดแผนการฝกอบรมประจาํปทัง้ภายในและภายนอกสาํหรบั

บุคลากร เพ�่อพัฒนาบุคลากรใหมีความรู  ความสามารถ และนํา

ความรมูาประยกุตใชในการปฏบิตังิานไดอยางมปีระสทิธภิาพ โดยบร�ษทั

กาํหนดแนวทางการพฒันาบคุลากร และคณุสมบตัขิองแตละตาํแหนง

ในเสนทางความกาวหนาในอาชพี (Career Path) และมกีารสือ่สารให

พนกังานรบัทราบเพ�อ่ใหมกีารวางแผนพฒันาตนเองและมแีรงจ�งใจใน

การปฏิบัติงานกับบร�ษัทในระยะยาว รวมถึงบร�ษัทกําหนดใหมีการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานตามผลสําเร็จของตัวชี้วัดผล

การดําเนินงาน (KPI) ประจําป รวมถึงมีการพ�จารณาเลื่อนตําแหนง

และปรับอัตราเง�นเดือนตามความเหมาะสม เพ�่อสงเสร�มกําลังใจและ

รักษาพนักงานที่มีความรูความสามารถใหคงอยูกับบร�ษัท

- บร�ษัทมีการกําหนดเปาหมายขององคกรประจําป และจัดใหมีการ

ตดิตามผลการปฏบิตังิานภาพรวมของแตละแผนกทกุเดอืนโดยเปร�ยบ

เทียบกับตัวชี้วัดที่ตั้งไว

- บร�ษทักาํหนดใหมกีารประเมนิผลการปฏบิตังิานของพนกังานในเดอืน

ธันวาคม ปละ 1 ครั้ง โดยพนักงานแตละคนจะมีการกําหนดเปาหมาย

ใหสอดคลองกับเปาหมายของแผนกและตําแหนงงานของตนเอง เพ�่อ

เปนตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน (KPI) โดยแบงออกเปนการประเมินผล

งานจากการกาํหนดเปาหมายและตวัชีว้ดั และการประเมนิดานพฤตกิรรม

และจร�ยธรรมของพนักงาน

- บร�ษัทกําหนดใหมีการสื่อสารผลการประเมินใหแกพนักงานทราบ

หลังการประเมินเสร็จสิ�น ทั้งนี้ ผลการประเมินดังกลาวมีผลตอการ

พ�จารณาปรับเง�นเดือน การจายโบนัส การโอนยายตําแหนง รวมถึง

การปรับเลื่อนตําแหนงของพนักงาน 

✓

✓

✓

✓

✓

3. ฝายบร�หารไดจัดใหมีโครงสรางสายการรายงาน การกําหนดอํานาจในการสั่งการและความรับผิดชอบที่

เหมาะสมเพ�่อใหองคกรบรรลุวัตถุประสงค ภายใตการกํากับดูแล (oversight) ของคณะกรรมการ

4. องคกรแสดงถึงความมุงมั่นในการจ�งใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรูความสามารถ
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คําถาม ใช ไมใช การดําเนินงานในปจจ�บัน

4.3  บร�ษัทมีกระบวนการแกไขปญหาหร�อเตร�ยม

พรอมสําหรับการขาดบุคลากรที่มีความรูและความ

สามารถที่เหมาะสมอยางทันเวลา

4.4  บร�ษัทมีกระบวนการสรรหา พัฒนา และรักษา

ผูบร�หารและพนักงานทุกคน เชน การจัดระบบที่

ปร�กษา (mentoring) และการฝกอบรม

4.5  บร�ษัทมีแผนและกระบวนการสรรหาผูสืบทอด

ตําแหนง (succession plan) ที่สําคัญ

- บร�ษทัมกีารวางแผนอตัรากาํลงัพลและงบประมาณประจาํป สาํหรบั

จํานวนพนักงานที่ตองการรับเพ�่มประจําปและอัตราเง�นเดือน

- บร�ษัทกําหนดใหพนักงานที่ประสงคจะลาออกตองแจงตอผูบังคับ

บญัชาของตนใหทราบเปนลายลกัษณอกัษร ลวงหนาไมนอยกวา 30 วนั

เพ�่อใหบร�ษัทสามารถสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่มีความรูความ

สามารถทดแทนไดทันเวลา

-บร�ษัทมีการจัดทําแผนการสรรหาผูสืบทอดตําแหนง (Succession

Plan) สําหรับบุคลากรในตําแหนงสําคัญและมีความเสี่ยงสูงตอการ

ดําเนินงานของบร�ษัท (Critical Position) ไดแก C Level (CEO) SVP

/MD และ VP 

- ในการสรรหาคัดเลือกพนักงาน บร�ษัทจะพ�จารณาจากแผนอัตรา

กําลังพล รวมถึงความตองการบุคลากรเพ�่มเติมของแตละหนวยงาน

 และดาํเนนิการสรรหาบคุลากรสาํหรบัตาํแหนงนัน้ๆ โดยคดัเลอืกบคุคล

ทีม่คีณุสมบตัเิหมาะสมตามทีก่าํหนดไวในเอกสารกาํหนดหนาทีป่ฏบิตัิ

งาน (Job Description) การคดัเลอืกผสูมคัรจะดาํเนนิการโดยหนวย

งานตนสงักดัรวมกบัฝายทรพัยากรบคุคล ผานการสมัภาษณ ทดสอบ

ความรูและทักษะที่เกี่ยวของกับตําแหนงงาน รวมถึงการทดลองงาน 

ซึ่งสามารถทําใหมั่นใจไดวา บุคคลที่ไดรับการแตงตั้งเปนพนักงาน/ได

รบัการวาจางนัน้ เปนผทูีม่คีณุสมบตัติรงตามทีแ่ตละสวนงานตองการ

- บร�ษทัมกีารสาํรวจความตองการและหลกัสตูรการฝกอบรมทีจ่าํเปน

ของพนกังานในแตละสวนงานปละ 1 ครัง้ และว�เคราะหทกัษะความสามารถ

และการฝกอบรมที่จําเปนสําหรับพนักงานเพ�่อการเลื่อนตําแหนงใน

อนาคต เพ�่อวางแผนการฝกอบรมและงบประมาณการฝกอบรม

พนกังานในปถดัไป

บร�ษทัมกีารจดัทาํแผนการสรรหาผสูบืทอดตาํแหนง (Succession Plan)

สาํหรบับคุลากรในตาํแหนงสาํคญัและมคีวามเสีย่งสงูตอการดาํเนนิงาน

ของบร�ษัท (Critical Position) โดยกําหนดใหมีการระบุคาคะแนน

Critical Score และการพ�จารณาความเสี่ยงของแตละตําแหนง เพ�่อ

จัดทําตารางการพ�จารณา Critical Position โดยบร�ษัทไดมีการระบุ

ผูสืบทอดตําแหนงของตําแหนงที่สําคัญไดแก C Level (CEO) SVP/

MD และ VP ซึ่งแผนการสรรหาผูสืบทอดตําแหนงดังกลาวไดรับการ

อนุมัติในการประชุคณะกรรมการบร�หาร เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2564

คําถาม ใช ไมใช การดําเนินงานในปจจ�บัน

5.1  คณะกรรมการและผูบร�หารมีกระบวนการและ

การสื่อสารเชิงบังคับใหบุคลากรทุกคนมีความรับ

ผิดชอบตอการควบคุมภายใน และจัดใหมีการ

ปรับปรุงแกไขกระบวนการปฏิบัติ ในกรณีที่จําเปน

5.2 คณะกรรมการและผูบร�หารกําหนดตัวชี้วัดผล

การปฏิบัติงาน การสรางแรงจ�งใจ และการใหรางวัล

ที่เหมาะสม โดยพ�จารณาทั้งเร�่องการปฏิบัติตาม

Code of Conduct และวัตถุประสงคในระยะสั้นและ

ระยะยาวของบร�ษัท

5.3  คณะกรรมการและผูบร�หารประเมินแรงจ�งใจ

และการใหรางวัลอยางตอเนื่องโดยเนนใหสามารถ

เชื่อมโยงกับความสําเร็จของหนาที่ในการปฏิบัติตาม

การควบคุมภายในดวย

5.4  คณะกรรมการและผูบร�หารไดพ�จารณาไมใหมี

การสรางแรงกดดันที่มากเกินไปในการปฏิบัติหนาที่

ของบุคลากรแตละคน

-บร�ษัทกําหนดใหผูบร�หารมีกระบวนการและการสื่อสารใหพนักงาน

ทกุคนมคีวามรบัผดิชอบตอการควบคมุภายในของบร�ษทัผานนโยบาย

คูมือการปฏิบัติงาน รวมถึงเอกสารกําหนดหนาที่การปฏิบัติงาน

(Job Description) ของแตละตาํแหนงงาน เพ�อ่ใหพนกังานทีเ่กีย่วของ

ศึกษา ทําความเขาใจและปฏิบัติตาม

-นโยบาย คูมือการปฏิบัติงาน เอกสารกําหนดหนาที่การปฏิบัติงาน

(Job Description) และเอกสารอืน่ๆ ทีเ่กีย่วของไดรบัการจดัเกบ็ไวใน

ระบบสารสนเทศภายในบร�ษทั (Share Drive) ซึง่พนกังานและผมูสีวน

เกี่ยวของสามารถเขาถึงไดและนําไปปฏิบัติ

-บร�ษทัจดัใหมกีารประชมุภายในเปนประจาํ เชน รายสปัดาห รายเดอืน

เปนตน เพ�อ่พ�ดคยุการปฏบิตังิาน ความคบืหนาตางๆ ปญหาทีพ่บเจอ

เปนตน เพ�่อใหการปฏิบัติงานสําเร็จลุลวง

-บร�ษัทกําหนดบทลงโทษทางว�นัยสําหรับพนักงานที่ไมปฏิบัติตามกฎ

ระเบียบขอบังคับของบร�ษัท เกี่ยวกับการมาทํางาน การปฏิบัติหนาที่

การรักษาความลับของบร�ษัท การรักษาผลประโยชนของบร�ษัท การ

ใชและระวงัรกัษาทรพัยสนิของบร�ษทั ความซือ่สตัยสจุร�ต ความประพฤติ

และการแตงกาย โดยมีการกําหนดแนวทางการลงโทษตามลักษณะ

ความผิดดังนี้ การลงโทษตักเตือนดวยวาจา การลงโทษตักเตือนเปน

ลายลักษณอักษร การลงโทษตักเตือนเปนหนังสือ และพักงานโดยไม

จายคาจาง การลงโทษเลิกจาง หร�อเลิกจางทันทีโดยไมจายคาชดเชย

 อางอิงรายละเอียดขอ 1.3 และ 4.2

อางอิงรายละเอียดขอ 1.3 และ 4.2

อางอิงรายละเอียดขอ 1.3 และ 4.2

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

5. องคกรกําหนดใหบุคลากรมีหนาที่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพ�่อใหบรรลุตาม

วัตถุประสงคขององคกร
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คําถาม ใช ไมใช การดําเนินงานในปจจ�บัน

6.1  บร�ษัทสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี

ที่รับรองโดยทั่วไป และเหมาะสมกับธุรกิจในขณะนั้น

โดยแสดงไดวารายการในรายงานทางการเง�นมี

ตัวตนจร�ง ครบถวน แสดงถึงสิทธิหร�อภาระผูกพัน

ของบร�ษัทไดถูกตอง มีมูลคาเหมาะสม และเปดเผย

ขอมูลครบถวน ถูกตอง

6.2  บร�ษัทกําหนดสาระสําคัญของรายการทาง

การเง�น โดยพ�จารณาถึงปจจัยที่สําคัญ เชน ผูใช

รายงานทางการเง�น ขนาดของรายการ แนวโนม

ของธุรกิจ

6.3  รายงานทางการเง�นของบร�ษัทสะทอนถึง

กิจกรรมการดําเนินงานของบร�ษัทอยางแทจร�ง

6.4  คณะกรรมการหร�อคณะกรรมการบร�หาร

ความเสี่ยง อนุมัติและสื่อสารนโยบายการบร�หาร

ความเสี่ยงใหผูบร�หารและพนักงานทุกคนรับทราบ

และถือปฏิบัติ จนเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรม

ขององคกร

- บร�ษัทมีนโยบายการบัญชีและคูมือการปฏิบัติงานดานบัญชี เพ�่อให

พนกังานฝายบญัช ีหร�อพนกังานอืน่ๆ ทีม่สีวนเกีย่วของ สามารถปฏบิตัิ

งานไดอยางถูกตองและเปนมาตรฐาน รวมถึง นํามาใชเปนหลักเกณฑ 

และว�ธีปฏิบัติการจัดทําและนําเสนองบการเง�นไดอยางถูกตอง

- ฝายบัญชีและการเง�นมีหนาที่บันทึกรายการบัญชีและจัดทํารายงาน

ทางการเง�นของบร�ษัท งบการเง�นรายไตรมาสและงบการเง�นประจําป

ของบร�ษทัไดรบัการสอบทานและตรวจสอบโดยผสูอบบญัชรีบัอนญุาต

และนําเสนอตอคณะกรรมการบร�ษัทเพ�่อพ�จารณาอนุมัติ 

- รายการทางการเง�นและระดับสาระสําคัญของรายงานทางการเง�น

ไดกําหนดใหเปนไปตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป ทั้งนี้ นโยบาย

บัญชีที่ใช สมมติฐาน และหลักการ ไดถูกเปดเผยในหมายเหตุประกอบ

งบการเง�น

 - ผูสอบบัญชีรับอนุญาตของบร�ษัทแสดงความเห็นตองบการเง�น

สาํหรบัป สิ�นสดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 ลงวนัที ่24 กมุภาพนัธ 2565

อยางไมมีเง�่อนไข

อางอิงรายละเอียดขอ 6.1

อางอิงรายละเอียดขอ 6.1

-คณะกรรมการบร�ษัทมีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบในการ

พ�จารณากําหนดนโยบายดานการบร�หารความเสี่ยงใหครอบคลุมทั้ง

องคกร และกาํกบัดแูลใหมรีะบบหร�อกระบวนการในการบร�หารจดัการ

ความเสี่ยง ตามที่ระบุและกําหนดไวในกฎบัตรคณะกรรมการบร�ษัท

-บร�ษทัจดัทาํนโยบายการบร�หารความเสีย่งและคมูอืการบร�หารความ

เสีย่งอยางเปนลายลกัษณอกัษร เพ�อ่ใชกาํหนดกรอบแนวทาง บทบาท

หนาที่และความรับผิดชอบ กระบวนการบร�หารความเสี่ยง เพ�่อให

พนกังานทกุคนในองคกรสามารถปฏบิตังิานดานการบร�หารความเสีย่ง

ไดอยางมีประสิทธิภาพ

คําถาม ใช ไมใช การดําเนินงานในปจจ�บัน

-บร�ษัทมีการสื่อสารนโยบายและคูมือการบร�หารความเสี่ยงผานชอง

ทางเคร�อขายภายใน (Intranet) ของบร�ษทั เพ�อ่ใหผบูร�หารและพนกังาน

ทกุคนในองคกรรบัทราบและสามารถนาํไปปฏบิตัิไดอยางเปนมาตรฐาน

เดยีวกนั และมกีารกาํหนดใหทบทวนและปรบัปรงุนโยบายและคมูอืการ

บร�หารความเสีย่งอยางนอยปละ 1 ครัง้ เพ�อ่ใหสอดคลองกบัการปฏบิตัิ

งานและสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป และนําเสนอตอคณะกรรมการ

บร�หารความเสี่ยง และคณะกรรมการบร�ษัทเพ�่อขออนุมัติ

-ในปจจ�บัน ฝายตรวจสอบภายในเปนผูรับผิดชอบในการจัดทําและ

ประเมินความเสี่ยงของบร�ษัทเปนรายไตรมาส และนําเสนอตอคณะ

กรรมการบร�หารความเสีย่งและคณะกรรมการบร�ษทัของบร�ษทั บร�ทาเนยี

จํากัด (มหาชน) ทั้งนี้ บร�ษัทไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อ

วันที่ 29 มกราคม 2564 และแตงตั้งคณะกรรมการบร�หารความเสี่ยง

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2564

-บร�ษัทระบุและว�เคราะหความเสี่ยงที่อาจสงผลกระทบตอกลยุทธและ

เปาหมายธุรกิจของบร�ษัท โดยพ�จารณาทั้งปจจัยภายในและภายนอก

ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงประเภทตางๆ เชน ความเสี่ยงดานกลยุทธ 

ความเสีย่งดานปฏบิตักิาร ความเสีย่งดานการเง�น ความเสีย่งดานการ

ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับตางๆ ความเสี่ยงดาน

เทคโนโลยี และสื่อสังคมออนไลน ความเสี่ยงดานการตลาด และความ

เสี่ยงดานการทุจร�ตคอรรัปชั่น โดยบร�ษัทมีการกําหนดกระบวนการ

ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนการบร�หารความเสี่ยง

อยางสมํา่เสมอ โดยใหฝายจดัการทีร่บัผดิชอบความเสีย่งรายงานผล

การประเมนิความเสีย่ง และผลการบร�หารความเสีย่งใหทีป่ระชมุผบูร�หาร

คณะทํางานบร�หารความเสี่ยง คณะกรรมการบร�หารความเสี่ยง และ

คณะกรรมการบร�ษัทเพ�่อพ�จารณา

✓✓

✓

✓

✓

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

6. องคกรกําหนดวัตถุประสงคไวอยางชัดเจนเพ�ยงพอ เพ�่อใหสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงตาง ๆ

ที่เกี่ยวของกับการบรรลุวัตถุประสงคขององคกร
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คําถาม ใช ไมใช การดําเนินงานในปจจ�บัน

7.1 บร�ษัทระบุความเสี่ยงทุกประเภทซึ่งอาจมี

ผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจทั้งระดับองคกร

หนวยธุรกิจ ฝายงาน และหนาที่งานตาง ๆ

7.2  บร�ษัทว�เคราะหความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจ

เกิดจากทั้งปจจัยภายในและปจจัยภายนอกองคกร

ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงดานกลยุทธ การดําเนินงาน

การรายงาน การปฏิบัติตามกฎเกณฑ และดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ

7.3  ผูบร�หารทุกระดับมีสวนรวมในการบร�หาร

ความเสี่ยง

7.4  บร�ษัทไดประเมินความสําคัญของความเสี่ยง

โดยพ�จารณาทั้งโอกาสเกิดเหตุการณ และ

ผลกระทบที่อาจเกิดข�้น 

7.5  บร�ษัทมีมาตรการและแผนปฏิบัติงานเพ�่อ

จัดการความเสี่ยง โดยอาจเปนการยอมรับ

ความเสี่ยงนั้น (acceptance) การลดความเสี่ยง

(reduction) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (avoidance

 หร�อการรวมรับความเสี่ยง (sharing)   

อางอิงรายละเอียดตามขอ 6.4

อางอิงรายละเอียดตามขอ 6.4

อางอิงรายละเอียดตามขอ 6.4

อางอิงรายละเอียดตามขอ 6.4

บร�ษัทจัดทําแผนบร�หารความตอเนื่องทางธุรกิจประจําป (Business

Continuity Plan) อยางเปนลายลักษณอักษร โดยแผนบร�หารความ

ตอเนือ่งทางธรุกจิประจาํป 2564 บร�ษทัมงุเนนแผนสาํหรบัสถานการณ

ฉุกเฉิน Covid-19 ทั้งนี้ มีการนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการ

บร�หารความเสี่ยงของกลุมบร�ษัท บร�ทาเนีย จํากัด (มหาชน) บร�ษัท

กําหนดชองทางและสื่อสารแผนบร�หารความตอเนื่องธุรกิจประจําป

(Business Continuity Plan) ผานชองทางเคร�อขายภายใน(Intranet)

ของบร�ษทั เพ�อ่ใหพนกังานและผมูสีวนทีเ่กีย่วของรบัทราบ และมแีนวทาง

แนวปฏิบัติ หร�อแผนการเพ�่อรองรับสถานการณฉุกเฉินได และบร�ษัท

กําหนดใหทบทวนและปรับปรุงแผนบร�หารความตอเนื่องทางธุรกิจ

อยางนอยปละ 1 ครัง้ เพ�อ่ใหสอดคลองกบัการปฏบิตังิานและสถานการณ

ที่เปลี่ยนแปลงไป

คําถาม ใช ไมใช การดําเนินงานในปจจ�บัน

8.1  บร�ษัทประเมินโอกาสที่จะเกิดการทุจร�ตข�้น

โดยครอบคลุมการทุจร�ตแบบตางๆ เชน การจัดทํา

รายงานทางการเง�นเท็จ  การทําใหสูญเสียทรัพยสิน

การคอรรัปชัน  การที่ผูบร�หารสามารถฝาฝนระบบ

ควบคุมภายใน (management override of internal

controls)  การเปลี่ยนแปลงขอมูลในรายงานที่สําคัญ

การไดมาหร�อใชไปซึ่งทรัพยสินโดยไมถูกตอง เปนตน

8.2  บร�ษัทไดทบทวนเปาหมายการปฏิบัติงานอยาง

รอบคอบ โดยพ�จารณาความเปนไปไดของเปาหมาย

ที่กําหนดแลว  รวมทั้งไดพ�จารณาความสมเหตุ

สมผลของการใหสิ�งจ�งใจหร�อผลตอบแทนแกพนักงาน

แลวดวยวา ไมมีลักษณะสงเสร�มใหพนักงานกระทํา

ไมเหมาะสม  เชน ไมตั้งเปาหมายยอดขายของบร�ษัท

ไวสูงเกินความเปนจร�ง จนทําใหเกิดแรงจ�งใจในการ

ตกแตงตัวเลขยอดขาย เปนตน

8.3  คณะกรรมการตรวจสอบไดพ�จารณาและ

สอบถามผูบร�หารเกี่ยวกับโอกาสในการเกิดทุจร�ต

และมาตรการที่บร�ษัทดําเนินการเพ�่อปองกันหร�อ

แกไขการทุจร�ต

8.4  บร�ษัทไดสื่อสารใหพนักงานทุกคนเขาใจและ

ปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่กําหนดไว 

บร�ษัทจัดทํานโยบายการตอตานการทุจร�ตและคอรรัปชั่นอยางเปน

ลายลกัษณอกัษร โดยมรีายละเอยีดทีม่งุเนนใหความสาํคญัในการตอ

ตานการทจุร�ตหร�อคอรรปัชัน่ และยดึมัน่คณุธรรม จร�ยธรรม บร�หาร

งานดวยความโปรงใส และรับผิดชอบตอผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย

โดยบร�ษัทกําหนดใหมีการประเมินโอกาสจะเกิดความเสี่ยงดานการ

ทจุร�ตคอรรปัชัน่ โดยพ�จารณาปจจยัเสีย่งจาก แรงกดดนัหร�อแรงจ�งใจ

โอกาสที่เกิดจากชองโหวของจ�ดออนของการควบคุมภายใน และการ

หาเหตุผลสนับสนุนการกระทํา

บร�ษัทจะไมกระทํา หร�อสนับสนุนการทุจร�ตหร�อคอรรัปชั่นไมวากรณี

ใดๆ และจะปฏิบัติตามมาตรการทุจร�ตหร�อคอรรัปชั่นอยางเครงครัด

และจัดใหมีการตรวจสอบภายในเพ�่อใหเกิดความมั่นใจวาระบบการ

ควบคมุภายในชวยใหบร�ษทับรรลเุปาหมายทีว่างไว รวมทัง้ตรวจสอบ

การปฏบิตังิานของทกุหนวยงานใหมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลตาม

แนวทางการกํากับดูแลกิจการ

บร�ษัทกําหนดใหมีการประเมินโอกาสจะเกิดความเสี่ยงดานการทุจร�ต

คอรรปัชัน่ โดยพ�จารณาปจจยัเสีย่งจาก แรงกดดนัหร�อแรงจ�งใจ โอกาส

ที่เกิดจากชองโหวของจ�ดออนของการควบคุมภายใน และการหาเหตุ

ผลสนับสนุนการกระทํา

บร�ษัทกําหนดชองทางและสื่อสารนโยบายการตอตานการทุจร�ตและ

คอรรปัชัน่ผานชองทางเวบ็ไซดภายใน (Intranet) ของบร�ษทัใหพนกังาน

และผูมีสวนเกี่ยวของรับทราบ

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

7. องคกรระบุและว�เคราะหความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคไวอยาง

ครอบคลุมทั่วทั้งองคกร

8. องคกรไดพ�จารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจร�ต ในการประเมินความเสี่ยงที่จะบรรลุวัตถุประสงค

ขององคกร
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คําถาม ใช ไมใช การดําเนินงานในปจจ�บัน

9.1  บร�ษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงปจจัย

ภายนอกองคกร ที่อาจมีผลกระทบตอการดําเนิน

ธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเง�น

ตลอดจนไดกําหนดมาตรการตอบสนองตอการ

เปลี่ยนแปลงนั้นอยางเพ�ยงพอแลว

 

9.2  บร�ษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการ

ทําธุรกิจ ที่อาจมีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจ

การควบคุมภายใน และรายงานทางการเง�น 

ตลอดจนไดกําหนดมาตรการตอบสนองตอการ

เปลี่ยนแปลงนั้นอยางเพ�ยงพอแลว

9.3  บร�ษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงผูนําองคกร 

ที่อาจมีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจ การควบคุม

ภายใน และรายงานทางการเง�น ตลอดจนไดกําหนด

มาตรการตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงนั้นอยาง

เพ�ยงพอแลว

ผูบร�หารระดับสูงรวมกันหาร�อเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่อาจ

เกิดข�้น ผานทางการประชุมผูบร�หารซึ่งประกอบดวยประธานบร�ษัท

กรรมการบร�ษัทและผูจัดการฝายตางๆ  และมีการจัดทํารายงานการ

ประชุมอยางเปนลายลักษณอักษร เพ�่อกําหนดแนวทางในการตอบ

สนองตอการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ โดยพ�จารณาจากทั้งการเปลี่ยนแปลง

ปจจัยภายในและภายนอก การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทําธุรกิจ ผล

กระทบตางๆ ที่อาจมีผลตอการดําเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน

รายงานทางการเง�น การเปลี่ยนแปลงผูนําหร�อผูปฏิบัติหนาที่สําคัญ

ในองคกรซึ่งอาจสงผลกระทบในการดําเนินธุรกิจ ซึ่งขอมูลตางๆ ที่

คณะกรรมการและ/หร�อผูบร�หารนํามาพ�จารณา มาจากแหลงตางๆ

เชน รายงานประจําสัปดาห ซึ่งรายงานดังกลาวประกอบดวยขอมูลที่

สําคัญ รวมถึงความคืบหนาของแผนงานตางๆ

อางอิงรายละเอียดขอ 9.1

อางอิงรายละเอียดขอ 9.1

คําถาม ใช ไมใช การดําเนินงานในปจจ�บัน

10.1  มาตรการควบคุมของบร�ษัทมีความเหมาะสม

กับความเสี่ยง และลักษณะเฉพาะขององคกร เชน

สภาพแวดลอม ความซับซอนของงาน ลักษณะงาน

ขอบเขตการดําเนินงาน รวมถึงลักษณะเฉพาะอื่น ๆ

10.2  บร�ษัทมีมาตรการควบคุมภายในที่กําหนดเปน

ลายลักษณอักษร และครอบคลุมกระบวนการตางๆ

อยางเหมาะสม  เชน  มีนโยบายและระเบียบว�ธีปฏิบัติ

งานเกี่ยวกับธุรกรรมดานการเง�น การจัดซื้อ และ

การบร�หารทั่วไป ตลอดจนกําหนดขอบเขต  อํานาจ

หนาที่  และลําดับชั้นการอนุมัติของผูบร�หารในแตละ

ระดับไวอยางชัดเจน รัดกุม  เพ�่อใหสามารถปองกัน

การทุจร�ตได  เชน  มีการกําหนดขนาดวงเง�นและ

อํานาจอนุมัติของผูบร�หารแตละระดับ  ขั้นตอนใน

การอนุมัติโครงการลงทุน  ขั้นตอนการจัดซื้อและว�ธี

การคัดเลือกผูขาย  การบันทึกขอมูลรายละเอียด

การตัดสินใจจัดซื้อ  ขั้นตอนการเบิกจายวัสดุอุปกรณ

หร�อ การเบิกใชเคร�่องมือตางๆ เปนตน โดยไดจัดใหมี

กระบวนการสําหรับกรณีตาง ๆ ดังนี้

    10.2.1 การเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับผูถือหุน

รายใหญ กรรมการผูบร�หาร และผูที่เกี่ยวของกับ

บุคคลดังกลาว รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน เพ�่อ

ประโยชนในการติดตามและสอบทานการทํารายการ

ระหวางกัน หร�อรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผล

ประโยชน รวมทัง้มกีารปรบัปรงุขอมลูใหเปนปจจ�บนัเสมอ

-บร�ษทัไดมกีารออกแบบมาตรการควบคมุทัง้ในระดบัองคกรและระดบั

กระบวนการทางธรุกจิของบร�ษทั ผานทางนโยบายและคมูอืการปฏบิตัิ

งานตางๆ โดยพ�จารณาใหเหมาะสมกับลักษณะการดําเนินธุรกิจ ขอบ

เขตการดาํเนนิงาน ความซบัซอนของลกัษณะงาน สภาพแวดลอม และ

ปจจัยความเสี่ยงตางๆ ที่ไดระบุในรายงานผลการประเมินความเสี่ยง

และการดําเนินการจัดการความเสี่ยง

-บร�ษทักาํหนดใหมกีารจดัทาํมาตรฐานการปฏบิตังิาน ตามการควบคมุ

ภายในระดบักจิกรรมการควบคมุในกระบวนการทาํงานหลกั เพ�อ่ใหมี

การปฏบิตังิานอยางเปนระบบและมปีระสทิธภิาพ ทัง้ 12 กระบวนการ ดงันี้

การวางแผนและออกแบบโครงการ การบร�หารจัดการโครงการ การ

บร�หารงานกอสรางและการตรวจสอบคณุภาพ การบร�หารการตลาด

การขายและการรบัชาํระเง�น การบร�การหลงัการขาย การจดัซือ้จดัจาง

และการชาํระเง�น การบร�หารดานบญัชแีละการเง�น การบร�หารจดัการ

สนิทรพัยถาวร การบร�หารทรพัยากรบคุคล การบร�หารจดัการสญัญา

และการควบคุมทั่วไปดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

-บร�ษัทจัดใหมีนโยบาย และ/หร�อ คูมือการปฏิบัติงานของแตละหนวย

งานครอบคลุมกระบวนการตางๆ และไดจัดทําระเบียบอํานาจอนุมัติ

อยางเปนลายลักษณอักษร ซึ่งไดรับอนุมัติโดยคณะกรรมการบร�ษัท

ซึ่งระบุถึงอํานาจการอนุมัติ ในเร�่องที่สําคัญ เชน การบร�หารงานบุคคล

และองคกร แผนธุรกิจและการอนุมัติการใชงบประมาณ การจัดซื้อจัด

จาง การเง�นและการธนาคาร การจัดการทรัพยสินของบร�ษัท เปนตน

-บร�ษัทจัดทํานโยบายการทํารายการระหวางกันในอนาคต เพ�่อกําหนด

หลักเกณฑในกรณีที่บร�ษัทมีความจําเปนตองทํารายการระหวางกับ

บุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในอนาคต

อางอิงรายละเอียดขอ 12.2 

✓

✓

✓

✓

✓

9. องคกรสามารถระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบตอระบบการควบคุมภายใน การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)

10. องคกรมมีาตรการควบคมุทีช่วยลดความเสีย่งทีจ่ะไมบรรลวุตัถปุระสงคขององคกร ใหอยใูนระดบัทีย่อมรบัได
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    10.2.2 กรณีที่บร�ษัทอนุมัติธุรกรรมหร�อทํา

สัญญากับผูที่เกี่ยวของในลักษณะที่มีผลผูกพัน

บร�ษัทในระยะยาวไปแลว เชน การทําสัญญาซื้อขาย

สินคา การใหกูยืม การคํ้าประกัน บร�ษัทไดติดตาม

ใหมั่นใจแลววา มีการปฏิบัติเปนไปตามเง�่อนไขที่

ตกลงกันไวตลอดระยะเวลาที่มีผลผูกพันบร�ษัท เชน

ติดตามการชําระคืนหนี้ตามกําหนด หร�อมีการ

ทบทวนความเหมาะสมของสัญญา เปนตน

10.3 บร�ษัทกําหนดใหการควบคุมภายในมี

ความหลากหลายอยางเหมาะสม เชน การควบคุม

แบบ manual และ automated หร�อการควบคุม

แบบปองกันและติดตาม

10.4 บร�ษัทกําหนดใหมีการควบคุมภายในในทุก

ระดับขององคกร เชน ทั้งระดับ กลุมบร�ษัท หนวย

ธุรกิจ สายงาน ฝายงาน แผนก หร�อกระบวนการ

ผูบร�หารระดับสูงรวมกันหาร�อเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่อาจ

เกิดข�้น ผานทางการประชุมผูบร�หารซึ่งประกอบดวยประธานบร�ษัท

กรรมการบร�ษัทและผูจัดการฝายตางๆ  และมีการจัดทํารายงานการ

ประชุมอยางเปนลายลักษณอักษร เพ�่อกําหนดแนวทางในการตอบ

สนองตอการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ โดยพ�จารณาจากทั้งการเปลี่ยนแปลง

ปจจัยภายในและภายนอก การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทําธุรกิจ ผล

กระทบตางๆ ที่อาจมีผลตอการดําเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน

รายงานทางการเง�น การเปลี่ยนแปลงผูนําหร�อผูปฏิบัติหนาที่สําคัญ

ในองคกรซึ่งอาจสงผลกระทบในการดําเนินธุรกิจ ซึ่งขอมูลตางๆ ที่

คณะกรรมการและ/หร�อผูบร�หารนํามาพ�จารณา มาจากแหลงตางๆ

เชน รายงานประจําสัปดาห ซึ่งรายงานดังกลาวประกอบดวยขอมูลที่

สําคัญ รวมถึงความคืบหนาของแผนงานตางๆ

คําถาม ใช ไมใช การดําเนินงานในปจจ�บัน

10.5 บร�ษทัมกีารแบงแยกหนาทีค่วามรบัผดิชอบในงาน

3 ดานตอไปนี ้ออกจากกนัโดยเดด็ขาด เพ�อ่เปนการ

ตรวจสอบซึง่กนัและกนั กลาวคอื

 (1) หนาทีอ่นมุตั ิ

 (2) หนาทีบ่นัทกึรายการบญัชแีละ

       ขอมลูสารสนเทศ

 (3) หนาทีใ่นการดแูลจดัเกบ็ทรพัยสนิ       

ใบกําหนดหนาที่งาน (Job Description) ซึ่งไดจํากัดอํานาจหนาที่

ความรับผิดชอบ และรายละเอียดงานของแตละสวนงานระหวาง คณะ

กรรมการบร�ษทั ผบูร�หาร และพนกังาน ไวอยางเหมาะสมเปนลายลกัษณ

อักษร

บร�ษทัไดแบงแยกหนาทีค่วามรบัผดิชอบตามลกัษณะงานและตามขนาด

ของกิจการ โดยคํานึงถึงระบบการควบคุมภายในเปนสําคัญ เพ�่อให

สามารถสอบยันความถูกตองได

✓

✓

✓

✓

คําถาม ใช ไมใช การดําเนินงานในปจจ�บัน

11.1 บร�ษทัควรกาํหนดความเกีย่วของกนัระหวาง

การใชเทคโนโลยสีารสนเทศในกระบวนการปฏบิตังิาน

และการควบคมุทัว่ไปของระบบสารสนเทศ       

- บร�ษัทมีนโยบายหร�อคูมือการปฏิบัติงานของการควบคุมทั่วไปดาน

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอยางเปนลายลักษณอักษร และ ประกาศ

ระเบียบและว�ธีปฏิบัติในการใชคอมพ�วเตอรและระบบสื่อสาร ทางเว็บ

ไซตของบร�ษทัฯ เพ�อ่ใหพนกังานทกุคนยดึถอืปฏบิตั ิโดยมรีายละเอยีด

ครอบคลมุหวัขอทีส่าํคญั เชน การกาํหนด แกไขและสอบทานสทิธิข์อง

ผู ใชงานในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงแก ไขระบบ

เทคโนโลยสีารสนเทศ การขอใชงาน/ สราง Account/ ยกเลกิ Account

การปฎบิตังิานดานตางๆของฝาย Information Technology การเขา

ใชงานหอง Server การขอใชเคร�อขายอินเตอรเน็ตสําหรับบุคคล

ภายนอก รูปแบบการตั้งคา password ของบร�ษัทฯ และแผนรับ

สถานการณฉุกเฉินจากภัยพ�บัติ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT

Contingency Plan) เปนตน

- บร�ษทัไดวาจางบร�ษทั ออร�จิ�น พรอ็พเพอรตี ้จาํกดั (มหาชน)  ในการ

ใหบร�การสนบัสนนุทางดานเทคโนโลยสีารสนเทศ ในเร�อ่งการบร�หารจดั

การระบบบร�หารทรพัยากร (Enterprise Resource Planning , ERP.)

การบร�หารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Infrastructure 

Management) และการพัฒนาระบบ (IT System Development)

✓

-บร�ษทัไดมกีารออกแบบมาตรการควบคมุทัง้ในระดบัองคกรและระดบั

กระบวนการทางธรุกจิของบร�ษทั ผานทางนโยบายและคมูอืการปฏบิตัิ

งานตางๆ ซึง่กาํหนดมาตรการทัง้แบบปองกนัและตดิตามการปฏบิตังิาน

รวมถึงมีการกําหนดใหมีการทบทวนคูมือการปฏิบัติงานและนโยบาย

ตางๆ อยางนอยปละ 1 ครั้ง ซึ่งระบุไวในคูมือปฏิบัติงานและนโยบาย

เกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี

-บร�ษทัมกีารกาํหนดใหพนกังานทกุคนมคีวามรบัผดิชอบตอการควบ

คุมภายในของแตละกระบวนการทํางานผานนโยบาย และคูมือการ

ปฏิบัติงานตางๆ รวมถึงแบบใบกําหนดหนาที่งาน (Job Description)

ของแตละตาํแหนงงานซึง่จะไดรบัการสอบทานและปรบัปรงุแกไขใหเปน

ปจจ�บันอยูเสมอทันทีที่มีการเปลี่ยนแปลงในนโยบายและกระบวนการ

ทํางาน รวมถึงติดตามใหการปฏิบัติงานเปนไปตามระบบการควบคุม

ภายในที่ดีโดยแผนกตรวจสอบภายในของบร�ษัทสําหรับแตละกระบวน

การปฏิบัติงานของบร�ษัท

บร�ษัทมีการกําหนดโครงสรางการบร�หารงาน โดยแบงแยกสายงาน

และสายบังคับบัญชา และมีการกําหนดนโยบาย และ/หร�อคูมือการ

ปฏิบัติงานควบคูกับอํานาจอนุมัติของแตละตําแหนงงาน บร�ษัทมีการ

กําหนดอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบร�ษัท

คณะกรรมการบร�หาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ

สรรหาและกําหนดคาตอบแทน ระบุอยางชัดเจนและเปนลายลักษณ

อักษรไวในกฎบัตรของคณะกรรมการแตละชุด และระบุอํานาจหนาที่

ความรับผิดชอบสําหรับผูบร�หารระดับสูง ผูบร�หารและพนักงานไวใน

11. องคกรเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปดวยระบบเทคโนโลยี เพ�่อชวยสนับสนุนการบรรลุ

วัตถุประสงค
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11.2 บร�ษัทควรกําหนดการควบคุมของโครงสราง

พ�้นฐานของระบบเทคโนโลยีใหมีความเหมาะสม

11.3 บร�ษัทควรกําหนดการควบคุมดาน

ความปลอดภยัของระบบเทคโนโลยีใหมคีวามเหมาะสม

11.4  บร�ษัทควรกําหนดการควบคุมกระบวนการ

ไดมา การพัฒนา และการบํารุงรักษาระบบ

เทคโนโลยีใหมีความเหมาะสม

 และการบํารุงรักษาระบบของบร�ษัท โดยการดําเนินการจะอยูภายใต

ขอบเขตของสัญญาการใหบร�การสนับสนุน (Support  Service

Agreement) ระหวางบร�ษัท และบร�ษัท ออร�จิ�น พร็อพเพอรตี้ จํากัด

(มหาชน)

- บร�ษัทมีการกําหนดสิทธิ์การเขาถึงระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตางๆของบร�ษัท เชน ระบบ AX, My Origin, CRM และ Call center

และมีการยกเลิก/ระงับสิทธิการเขาถึงระบบเมื่อพนักงานลาออก

- บร�ษทัมกีารจดัทาํแผนรบัสถานการณฉกุเฉนิจากภยัพ�บตั ิ(Disaster

Recovery Plan: DRP) ของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ (IT Contingency

Plan) เพ�่อเปนกรอบแนวทางในการดูแลรักษาและแกไขปญหาที่อาจ

สงผลกระทบตอฐานขอมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององคกร

บร�ษัทกําหนดกระบวนการควบคุมโครงสรางพ�้นฐานของระบบ

สารสนเทศใหมคีวามปลอดภยั และพรอมใชงานอยเูสมอ มกีารว�เคราะห

และติดตามการแกไขปญหาของระบบสารสนเทศสารสนเทศพ�้นฐาน

เปนประจํา

อางอิงรายละเอียดขอ 11.1

บร�ษัทมีนโยบายหร�อคูมือการปฏิบัติงานของการควบคุมทั่วไปดาน

ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศทีร่ะบแุนวทางการปฏบิตังิาน เพ�อ่ดแูลความ

ปลอดภัยขอขอมูล

อางอิงรายละเอียดขอ 11.

อางอิงรายละเอียดขอ 11.1

✓

✓

✓

คําถาม ใช ไมใช การดําเนินงานในปจจ�บัน

12.1  บร�ษทัมนีโยบายทีร่ดักมุเพ�อ่ตดิตามใหการทาํ

ธุรกรรมของผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบร�หาร

หร�อผทูีเ่กีย่วของกบับคุคลดงักลาว ตองผานขัน้ตอน

การอนมุตัทิีก่าํหนด เชน ขอบงัคบัของบร�ษทั เกณฑของ

ตลาดหลกัทรพัยแหงประเทศไทย เกณฑของสาํนกังาน

ฯลฯ เพ�อ่ปองกนัการหาโอกาสหร�อนาํผลประโยชน

ของบร�ษทัไปใชสวนตวั  

12.2  บร�ษทัมนีโยบายเพ�อ่ใหการพ�จารณาอนมุตัิ

ธรุกรรมกระทาํโดยผทูี่ไมมสีวนไดเสยีในธรุกรรมนัน้

12.3  บร�ษทัมนีโยบายเพ�อ่ใหการพ�จารณาอนมุตัิ

ธรุกรรมคาํนงึถงึประโยชนสงูสดุของบร�ษทัเปนสาํคญั

และพ�จารณาโดยถอืเสมอืนเปนรายการทีก่ระทาํกบั

บุคคลภายนอก (at arms’ length basis)

บร�ษัทจัดทําหลักเกณฑและขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการที่เกี่ยว

โยงกนั ซึง่อนมุตัโิดยคณะกรรมการบร�ษทั เมือ่วนัที ่27 กรกฎาคม 2564

โดยมรีายละเอยีดครอบคลมุทีส่าํคญั ดงันี ้นยิามของรายการเกีย่วโยง

หร�อบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน หลักเกณฑการกําหนดราคา ประเภทของ

การทําธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ตารางสรุปการอนุมัติและ

การเปดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกัน

บร�ษทัจดัทาํนโยบายการทาํรายการระหวางกนัในอนาคต เพ�อ่กาํหนด

หลักเกณฑในกรณีที่บร�ษัทมีความจําเปนตองทํารายการระหวางกับ

บคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยงทางผลประโยชนในอนาคต โดยบร�ษทัจะตอง

ดาํเนนิการใหเปนไปตามมาตรการและขัน้ตอนการอนมุตักิารทาํรายการ

ระหวางกนัตามทีบ่ร�ษทักาํหนด และหากมรีายการระหวางกนัของบร�ษทั

หร�อบร�ษัทยอยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน มีสวน

ไดเสีย หร�อบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ในอนาคต

บร�ษัทจะใหคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับความ

จาํเปนและความเหมาะสมของการเขาทาํรายการดงักลาว โดยพ�จารณา

เง�่อนไขตางๆ ใหเปนไปตามลักษณะการดําเนินการคาปลีกปกติใน

อตุสาหกรรม และเมือ่บร�ษทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแหงประเทศไทย

แลว รายการระหวางกันที่อาจเกิดข�้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการ

บร�ษัทตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย รวมถึง การปฏิบัติตามขอกําหนดเกี่ยวกับการเปดเผย

ขอมลูการทาํรายการเกีย่วโยงกนัของบร�ษทั หร�อบร�ษทัยอยตามมาตรฐาน

การบัญชีที่กําหนดโดยสภาว�ชาชีพบัญชี

บร�ษทัจดัทาํนโยบายเกีย่วกบัการปองกนัความขดัแยงทางผลประโยชน

ซึ่งไดรับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบร�ษัท เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม

2564 โดยระบุถึงการตัดสินใจใดๆ ในการเขาทําธุรกรรมหร�อการทํา

รายการใดๆ ของบร�ษัทจะตองเปนไปเพ�่อประโยชนสูงสุดขงบร�ษัทและ

ผูถือหุนของบร�ษัท รวมถึงควรหลีกเลี่ยงการกระทําใดๆ ที่อาจกอให

เกิดความขัดแยงทางผลประโยชน ทั้งนี้ กรรมการและผูบร�หารตอง

รายงานใหบร�ษทัหร�อบร�ษทัยอยทราบถงึการมสีวนไดเสยีของตน หร�อ

ของบุคคลที่เกี่ยวของ กรณีมีสวนไดเสียที่เกี่ยวของกับการบร�หารจัด

การกิจการของบร�ษัท หร�อบร�ษัทยอย 

✓

✓

✓

12. องคกรจัดใหมีกิจกรรมการควบคุมผานทางนโยบาย ซึ่งไดกําหนดสิ�งที่คาดหวังและขั้นตอนการ

ปฏิบัติ เพ�่อใหนโยบายที่กําหนดไวนั้นสามารถนําไปสูการปฏิบัติได
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12.4  บร�ษัทมีกระบวนการติดตามดูแลการ

ดําเนินงานของบร�ษัทยอยหร�อบร�ษัทรวม รวมทั้ง

กําหนดแนวทางใหบุคคลที่บร�ษัทแตงตั้งใหเปน

กรรมการหร�อผูบร�หารในบร�ษัทยอยหร�อรวมนั้น

ถือปฏิบัติ  (หากบร�ษัทไมมีเง�นลงทุนในบร�ษัทยอย

หร�อบร�ษัทรวมไมตองตอบขอนี้)

12.5  บร�ษัทกําหนดหนาที่และความรับผิดชอบ

ในการนํานโยบายและกระบวนการไปปฏิบัติโดย

ผูบร�หารและพนักงาน

บร�ษทัจดัทาํนโยบายการกาํกบัดแูลการดาํเนนิงานของบร�ษทัยอยและ

บร�ษัทรวม ซึ่งไดรับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบร�ษัท เมื่อวันที่ 27

กรกฎาคม 2564 เพ�อ่กาํหนดมาตรการและกลไกทัง้ทางตรงและทางออม

เพ�่อใหบร�ษัทสามารถกํากับดูแลและบร�หารจัดการกิจการของบร�ษัท

ยอยและบร�ษทัรวม รวมถงึการตดิตามดแูลใหบร�ษทัยอยและบร�ษทัรวม

มีการปฏิบัติตามมาตรการและกลไกตางๆ ที่กําหนดไวไดเสมือนเปน

หนวยงานของบร�ษัทเอง และเปนไปตามนโยบายของบร�ษัท รวมถึง

กฎหมายบร�ษัทมหาชน กฎหมาย หลักทรัพย ตลอดจนประกาศ ขอ

บงัคบัและหลกัเกณฑตางๆ ทีเ่กีย่วของของคณะกรรมการกาํกบัตลาด

ทุน สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ทั้งนี้ เพ�่อรักษาผลประโยชนใน

เง�นลงทนุของบร�ษทัในบร�ษทัยอยและบร�ษทัรวม โดยนโยบายการกาํกบั

ดูแลการดําเนินงานของบร�ษัทยอยและบร�ษัทรวมไดระบุและกําหนด

รายละเอียดที่สําคัญ คือ บร�ษัทยอยหร�อบร�ษัทรวมจะเขาทํารายการ

หร�อดาํเนนิการนัน้ไดกต็อเมือ่ไดรบัการอนมุตัจิากคณะกรรมการบร�ษทั

หร�อทีป่ระชมุผถูอืหนุของบร�ษทั และกรรมการของบร�ษทัจะตองดาํเนนิการ

ใหบร�ษัทยอยมีระบบควบคุมภายใน ระบบบร�หารความเสี่ยง และระบบ

ปองกนัการทจุร�ต รวมถงึกาํหนดใหมมีาตรการในการตดิตามผลการ

ดาํเนนิงานของบร�ษทัยอยและบร�ษทัรวมทีเ่หมาะสม มปีระสทิธภิาพและ

รดักมุเพ�ยงพอทีท่าํใหมัน่ใจไดวาการดาํเนนิการตางๆ ของบร�ษทัยอย

และบร�ษัทรวมจะเปนไปตามนโยบายอื่นๆ ของบร�ษัท

- บร�ษัทมีนโยบาย คูมือการปฏิบัติงาน ประกาศตางๆ รวมถึงเอกสาร

กําหนดหนาที่การปฏิบัติงาน (Job Description) เพ�่อกําหนดหนาที่

ความรับผิดชอบ และขั้นตอนการปฏิบัติงานสําหรับผูบร�หารและ

พนักงานทุกคนในองคกร

- บร�ษทักาํหนดชองทางและสือ่สารนโยบาย คมูอืการปฏบิตังิาน ประกาศ

ตางๆ รวมถงึเอกสารกาํหนดหนาทีก่ารปฏบิตังิาน (Job Description)

ผานชองทางเคร�อขายภายในของบร�ษทั (Intranet) และระบบสารสนเทศ

ภายในบร�ษัท (Share drive) เพ�่อใหผูบร�หารและพนักงานทุกคนใน

องคกรใหรับทราบและนําไปปฏิบัติใหเปนมาตรฐานเดียวกัน

- บร�ษัทกําหนดใหมีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายและคูมือการ

ปฏบิตังิานตางๆ อยางนอยปละ 1 ครัง้หร�อเมือ่มสีถานการณทีเ่ปลีย่น

แปลงไป เพ�่อใหสอดคลองกับการปฏิบัติงานและสถานการณที่เปลี่ยน

แปลงไป

✓

✓

คําถาม ใช ไมใช การดําเนินงานในปจจ�บัน

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล (Information & Communication)

13. องคกรขอมูลที่เกี่ยวของและมีคุณภาพ เพ�่อสนับสนุนใหการควบคุมภายในสามารถดําเนินไปไดตามที่

กําหนดไว

12.6  นโยบายและกระบวนการปฏบิตัขิองบร�ษทัไดรบั

การนาํไปใชในเวลาทีเ่หมาะสม โดยบคุลากรทีม่ี

ความสามารถ รวมถงึการครอบคลมุกระบวนการ

แกไขขอผดิพลาดในการปฏบิตังิาน

12.7  บร�ษทัทบทวนนโยบายและกระบวนการ

ปฏบิตัใิหมคีวามเหมาะสมอยเูสมอ

อางอิงรายละเอียดขอ 12.5

อางอิงรายละเอียดขอ 12.5

✓

✓

คําถาม ใช ไมใช การดําเนินงานในปจจ�บัน

13.1  บร�ษทักาํหนดขอมลูทีต่องการใชในการดาํเนนิงาน

ทัง้ขอมลูจากภายในและภายนอกองคกร ทีม่คีณุภาพ

และเกีย่วของตองาน

13.2  บร�ษทัพ�จารณาทัง้ตนทนุและประโยชนทีจ่ะไดรบั

รวมถงึปร�มาณและความถกูตองของขอมลู 

- บร�ษัทจัดทํานโยบายการรักษาขอมูลความลับของบร�ษัท ซี่งระบุไว

ในเอกสารจรรยาบรรณธุรกิจของบร�ษัท (Code of Conduct) ซี่งได

รบัการอนมุตัโิดยคณะกรรมการบร�ษทั เมือ่วนัที ่27 กรกฎาคม 2564

โดยบร�ษทัมกีารสือ่สารขอมลูภายในบร�ษทัทัง้รปูแบบทีเ่ปนทางการและ

ไมทางการผานหลากหลายชองทาง เชน การประชุมคณะกรรมการผู

บร�หารประจําเดือน การสื่อสารขาวสารผานทางอีเมล หร�อผานทาง

ระบบเคร�อขายภายในของบร�ษทั (My Origin) เพ�อ่แจงใหพนกังานหร�อ

ผูเกี่ยวของใหรับทราบขอมูลอยางทันเวลา

- นอกจากนี ้บร�ษทัไดจดัทาํนโยบายความมัน่คงปลอดภยัดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ เพ�่อเปนแนวทางในการบร�หารจัดการขอมูลเพ�่อปองกัน

การรั่วไหลของขอมูลที่เปนความลับของบร�ษัทสูบุคคลภายนอก โดย

มีการกําหนดแนวทาง การควบคุมสินทรัพยดานสารสนเทศและการ

เขาใชงานระบบคอมพ�วเตอร การควบคุมการเขาถึงขอมูลและระบบ

สารสนเทศ และการควบคุมการเขารหัสขอมูล และการจัดลําดับชั้น

ความลับของขอมูล 

บร�ษัทนําขอมูลที่ไดรับจากแหลงขอมูลภายนอกตางๆ มาประเมินและ

ใชประโยชนในการดําเนินธุรกิจ และขอมูลจากภายในองคกร เพ�่อใช

ประกอบการตัดสินใจทางธุรกิจ เชน ผูบร�หารใชขอมูลจากรายงาน

ทางการเง�น หร�อขอมลูเกีย่วกบัรายการธรุกรรมตางๆ ในการว�เคราะห

และวางแผนการปฏิบัติงาน ใหเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไว

✓

✓
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 13.3  บร�ษัทดําเนินการเพ�่อใหคณะกรรมการมี

ขอมูลที่สําคัญอยางเพ�ยงพอสําหรับใชประกอบการ

ตัดสินใจ ตัวอยางขอมูลที่สําคัญ เชน รายละเอียด

ของเร�่องที่เสนอใหพ�จารณา เหตุผล ผลกระทบตอ

บร�ษัท ทางเลือกตางๆ

13.4  บร�ษัทดําเนินการเพ�่อใหกรรมการบร�ษัทได

รับหนังสือนัดประชุมหร�อเอกสารประกอบการประชุม

ที่ระบุขอมูลที่จําเปนและเพ�ยงพอตอการพ�จารณา

กอนการประชุมลวงหนาอยางนอยภายในระยะเวลา

ขั้นตํ่าตามที่กฎหมายกําหนด

13.5  บร�ษทัดาํเนนิการเพ�อ่ใหรายงานการประชมุ

คณะกรรมการมรีายละเอยีดตามควร เพ�อ่ใหสามารถ

ตรวจสอบยอนหลงัเกีย่วกบัความเหมาะสมในการปฏบิตัิ

หนาทีข่องกรรมการแตละราย เชน การบนัทกึขอซกัถาม

ของกรรมการ ความเหน็หร�อขอสงัเกตของกรรมการใน

เร�อ่งทีพ่�จารณา ความเหน็ของกรรมการรายที่ไมเหน็ดวย

กบัเร�อ่งทีเ่สนอพรอมเหตผุล เปนตน

13.6  บร�ษทัมกีารดาํเนนิการดงัตอไปนี้

 13.6.1 มกีารจดัเกบ็เอกสารสาํคญั ไวอยาง

ครบถวนเปนหมวดหมู

 13.6.2 กรณทีี่ไดรบัแจงจากผสูอบบญัชหีร�อ

ผูตรวจสอบภายในวามีขอบกพรองในการควบคุม

ภายใน บร�ษทัไดแกไขขอบกพรองนัน้อยางครบถวนแลว   

บร�ษัทมีขั้นตอนและกระบวนการในการแกไขกลั่นกรองขอมูล เพ�่อให

ไดขอมูลที่ถูกตองตรงกับความเปนจร�งมากที่สุด กอนที่จะนําขอมูลไป

ใชเพ�่อประกอบการตัดสินใจ เพ�่อการดําเนินงาน หร�อเพ�่อรายงานตอ

บคุคลภายนอก เชน การวาจางผสูอบบญัชรีบัอนญุาต เพ�อ่ตรวจสอบ

งบการเง�นกอนนําเผยแพรสูสาธารณะ

บร�ษัทจัดใหมีการรายงานผลการดําเนินงานของบร�ษัท หร�อโครงการ

ลงทนุตางๆ ในทีป่ระชมุคณะกรรมการบร�หาร และพ�จารณาอนมุตัขิอง

ที่ประชุมคณะกรรมการบร�ษัท นอกจากนี้ บร�ษัทมีการจัดทําหนังสือ

ขอเชญิประชมุในแตละครัง้ เพ�อ่ชีแ้จงวาระการประชมุใหผมูสีวนเกีย่วของ

รับทราบทุกครั้งกอนการประชุม

บร�ษทักาํหนดใหมกีารจดัประชมุคณะกรรมการบร�ษทัอยางนอย 6 ครัง้

ตอปและ อาจมีการประชุมวาระพ�เศษเพ�่มตามความจําเปน โดยจัดให

มกีารทาํรายงานบนัทกึการประชมุคณะกรรมการบร�ษทัทกุครัง้ ซึง่ระบุ

ถึงขอมูล ดังนี้ รายชื่อกรรมการที่เขาประชุม วาระการประชุม การรับ

รองรายงานประชุมครั้งกอน และความเห็นและมติของที่ประชุม

กรณีที่ ไดรับแจงจากผูสอบบัญชีหร�อผูตรวจสอบภายในวามีขอ

บกพรองในการควบคุมภายใน บร�ษัทไดมีมาตรการและแนวทางแกไข

ขอบกพรองนั้นอยางครบถวนแลว

✓

✓

✓

✓

คําถาม ใช ไมใช การดําเนินงานในปจจ�บัน

คําถาม ใช ไมใช การดําเนินงานในปจจ�บัน

14.1 บร�ษทัมกีระบวนการสือ่สารขอมลูภายในอยางมี

ประสทิธภิาพ และมชีองทางการสือ่สารทีเ่หมาะสม เพ�อ่

สนบัสนนุการควบคมุภายใน 

14.2 บร�ษทัมกีารรายงานขอมลูทีส่าํคญัถงึคณะ

กรรมการบร�ษทัอยางสมํา่เสมอ และคณะกรรมการบร�ษทั

สามารถเขาถงึแหลงสารสนเทศทีจ่าํเปนตอการปฏบิตังิาน

หร�อสอบทานรายการตาง ๆ ตามทีต่องการ เชน 

การกาํหนดบคุคลทีเ่ปนศนูยตดิตอเพ�อ่ใหสามารถตดิตอ

ขอขอมลูอืน่นอกจากที่ไดรบัจากผบูร�หาร รวมทัง้การ

ตดิตอสอบถามขอมลูจากผสูอบบญัช ี  ผตูรวจสอบ

ภายใน  การจดัประชมุระหวางคณะกรรมการและผบูร�หาร

ตามทีค่ณะกรรมการรองขอ การจดักจิกรรมพบปะ

หาร�อระหวางคณะกรรมการและผบูร�หารนอกเหนอืจาก

การประชมุคณะกรรมการ  เปนตน 

14.3 บร�ษัทจัดใหมีชองทางการสื่อสารพ�เศษหร�อ

ชองทางลับเพ�่อใหบุคคลตางๆ ภายในบร�ษัทสามารถ

แจงขอมูลหร�อเบาะแสเกี่ยวกับการฉอฉลหร�อทุจร�ต

ภายในบร�ษัท(whistle-blower hotline)ไดอยาง

ปลอดภัย    

บร�ษทัมกีารสือ่สารนโยบายและขัน้ตอนการปฏบิตังิานสาํหรบัผบูร�หาร

และพนักงานผานนโยบาย ระเบียบ ประกาศ รวมถึง เอกสารกําหนด

หนาที่การปฏิบัติงาน (Job Description) ผานการประชุมภายในของ

บร�ษัทและระบบเคร�อขายภายในบร�ษัท (Intranet) เพ�่อใหพนักงานและ

ผูมีสวนเกี่ยวของสามารถเขาถึงขอมูลและรับทราบโดยทั่วกัน

บร�ษัทกําหนดใหมีการจัดทํารายงานบันทึกการประชุมในการประชุม

ผบูร�หารและคณะกรรมการบร�ษทัทกุครัง้ เพ�อ่บนัทกึขอมลูการประชมุ

และสามารถใชเปนหลักฐานในการติดตามความคืบหนา หร�อการ

ดําเนินการแกไขในประเด็นตางๆ

อางอิงรายละเอียดขอ 1.4

✓

✓

✓

14. องคกรสื่อสารขอมูลภายในองคกร ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงคและความรับผิดชอบตอการควบคุมภายใน

ที่จําเปนตอการสนับสนุนใหการควบคุมภายในสามารถดําเนินไปไดตามที่วางไว
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คําถาม ใช ไมใช การดําเนินงานในปจจ�บัน

15.1 บร�ษัทมีกระบวนการสื่อสารขอมูลกับผูมี

สวนไดเสียภายนอกองคกรอยางมีประสิทธิภาพ

และมีชองทางการสื่อสารที่เหมาะสม เพ�่อสนับสนุน

การควบคุมภายใน เชน จัดใหมีเจาหนาที่หร�อ

หนวยงานนักลงทุนสัมพันธ ศูนยรับเร�่องรองเร�ยน

เปนตน

15.2 บร�ษัทจัดใหมีชองทางการสื่อสารพ�เศษหร�อ

ชองทางลับเพ�่อใหผูมีสวนไดเสียภายนอกองคกร

สามารถแจงขอมูลหร�อเบาะแสเกี่ยวกับการฉอฉล

หร�อทุจร�ต (whistle-blower hotline) แกบร�ษัทได

อยางปลอดภัย

บร�ษทัมนีโยบายการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ีซึง่มขีอกาํหนดเกีย่วกบัการ

ใหความสาํคญัตอการเปดเผยขอมลูทีม่คีวามถกูตอง ครบถวน เพ�ยงพอ

โปรงใส และทันเวลาทั้งขอมูลทางการเง�นและขอมูลทั่วไป ตลอดจน

ขอมูลอื่นที่มีผลหร�ออาจมีผลกระทบตอราคาหลักทรัพยของบร�ษัท 

ซึ่งลวนมีผลตอกระบวนการตัดสินใจของผูลงทุนและผูมีสวนไดเสีย

ของบร�ษทั โดยบร�ษทัจะเปดขอมลูดงักลาวตามหลกัเกณฑของสาํนกังาน

คณะกรรมการบร�ษัทกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  คณะ

กรรมการบร�ษทักาํกบัตลาดทนุ และตลาดหลกัทรพัยประเทศไทย โดย

บร�ษทัอยรูะหวางการสรรหาเจาหนาทีฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ (Investor

Relations) เพ�อ่ทาํหนาทีต่ดิตอสือ่สารกบันกัลงทนุหร�อผถูอืหนุ คาดวา

จะแลวเสรจ็เมือ่บร�ษทัไดยืน่คาํขออนญุาตออกเสนอขายหนุตอประชาชน

เปนการทั่วไปครั้งแรกตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย

และตลาดหลกัทรพัย และมสีถานะเปนบร�ษทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย

แหงประเทศไทยแลว

อางอิงรายละเอียดขอ 1.4

✓

✓

คําถาม ใช ไมใช การดําเนินงานในปจจ�บัน

16.1  บร�ษทัจดัใหมกีระบวนการตดิตามการปฏบิตัติาม

จร�ยธรรมธรุกจิและขอกาํหนดหามฝายบร�หารและ

พนกังานปฏบิตัตินในลกัษณะทีอ่าจกอใหเกดิความ

ขัดแยงทางผลประโยชน เชน กําหนดใหแตละสวนงาน

ตดิตามการปฏบิตั ิ และรายงานผบูงัคบับญัชา หร�อ

มอบหมายใหหนวยงานตรวจสอบภายในตดิตาม

การปฏบิตั ิและรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบ 

เปนตน

16.2  บร�ษทัจดัใหมกีารตรวจสอบการปฏบิตัติาม

ระบบการควบคมุภายในทีว่างไว โดยการประเมนิตนเอง

และ/หร�อการประเมนิอสิระโดยผตูรวจสอบภายใน

16.3  ความถีใ่นการตดิตามและประเมนิผลมี

ความเหมาะสมกบัการเปลีย่นแปลงของบร�ษทั

16.4  ดาํเนนิการตดิตามและประเมนิผลระบบการ

ควบคมุภายใน โดยผทูีม่คีวามรแูละความสามารถ

16.5  บร�ษทักาํหนดแนวทางการรายงานผลการ

ตรวจสอบภายในใหข�น้ตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ

16.6  บร�ษทัสงเสร�มใหผตูรวจสอบภายในปฏบิตัหินาที่

ตามมาตรฐานสากล การปฏบิตังิานว�ชาชพีการ

ตรวจสอบภายใน (International Standards for the

Professional Practice of Internal Auditing, IIA)  

- บร�ษทัมกีระบวนการตรวจสอบการควบคมุภายใน และกระบวนการ

ประเมินความเสี่ยงเปนประจําทุกป โดยบร�ษัทกําหนดใหมีการรายงาน

ผลการตรวจสอบภายในและการประเมนิความเสีย่งตอคณะกรรมการ

ตรวจสอบและคณะกรรมการบร�ษัท

- บร�ษทัจดัจาง IA Outsource เพ�อ่ปฏบิตังิานตรวจสอบภายในสาํหรบัป

2564  และไดกาํหนดแผนการตรวจสอบประจาํป 2564 โดยไดนาํเสนอ

ตอคณะกรรมการตรวจสอบเพ�่อพ�จารณาอนุมัติ ในการประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบในวันที่ 24 กุมภาพันธ 2564

อางอิงรายละเอียดขอ 16.1

อางอิงรายละเอียดขอ 16.1

อางอิงรายละเอียดขอ 16.1

อางอิงรายละเอียดขอ 16.1

อางอิงรายละเอียดขอ 16.1 

✓

✓

✓

✓

✓

✓

ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

16. องคกรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพ�่อใหมั่นใจไดวาการควบคุมภายในยังดําเนินไป

อยางครบถวน เหมาะสม

15. องคกรไดสื่อสารกับหนวยงานภายนอก เกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบตอการควบคุมภายใน
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คําถาม ใช ไมใช การดําเนินงานในปจจ�บัน

17.1  บร�ษัทประเมินผลและสื่อสารขอบกพรอง

ของการควบคุมภายใน และดําเนินการเพ�่อติดตาม

แกไขอยางทันทวงที หากผลการดําเนินงานที่เกิดข�้น

แตกตางจากเปาหมายที่กําหนดไวอยางมีนัยสําคัญ

17.2  บร�ษัทมีนโยบายการรายงาน ดังนี้

 17.2.1 ฝายบร�หารตองรายงานตอ

คณะกรรมการบร�ษัทโดยพลัน ในกรณีที่เกิด

เหตุการณหร�อสงสัยวามีเหตุการณทุจร�ตอยาง

รายแรง มีการปฏิบัติที่ฝาฝนกฎหมาย  หร�อมี

การกระทําที่ผิดปกติอื่น ซึ่งอาจกระทบตอชื่อเสียง

และฐานะการเง�นของบร�ษัทอยางมีนัยสําคัญ

 17.2.2 รายงานขอบกพรองที่เปนสาระสําคัญ

พรอมแนวทางการแกไขปญหา (แมวาจะไดเร�่ม

ดําเนินการจัดการแลว) ตอคณะกรรมการบร�ษัท

/คณะกรรมการตรวจสอบ เพ�่อพ�จารณาภายใน

ระยะเวลาอันควร

 17.2.3 รายงานความคืบหนาในการปรับปรุง

ขอบกพรองที่เปนสาระสําคัญตอคณะกรรมการ

บร�ษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ

จากการสอบทานรายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 6/2563

วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2563 พบวาบร�ษัทมีการพ�จารณารับทราบ

รายงานผลการตรวจสอบภายใน (Audit Report) ตามแผนงานตรวจสอบ

ภายในประจําปของไตรมาส 3/2563 ซึ่งไดสรุปรายงานสิ�งตรวจพบ

นําเสนอหาร�อรวมกับฝายจัดการและหนวยงานที่รับผิดชอบในการ

กาํหนดมาตรการปองกนัความเสีย่งและแนวทางปรบัปรงุแกไขขอผดิพลาด

นอกจากนี้บร�ษัทไมพบการรายงานปญหาและขอเสนอแนะจากการ

ตรวจสอบงบการเง�น (Management Letter) ของผสูอบบญัชีในป 2563

อางองิรายละเอยีดขอ 17.1 

✓

✓

17. องคกรประเมินและสื่อสารขอบกพรองของการควบคุมภายในอยางทันเวลาตอบุคคลที่รับผิดชอบ ซึ่ง

รวมถึงผูบร�หารระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม
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