ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ป 2 5 6 3

บร�ษัท แกรนด คาแนล แลนด จำกัด (มหาชน)

สารบัญ
2

สารจากประธานกรรมการ

51		

ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

4

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล

54		

โครงสร้างการจัดการ

6

รายงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

61

การกำกับดูแลกิจการ

8

รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

88

ความรับผิดชอบต่อสังคม

10

คณะกรรมการบริษัท

95		

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11

คณะผู้บริหาร

97		

รายการระหว่างกัน

29 	 การประกอบธุรกิจ 

99

29		

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

99		

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

33		

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

101		

การวิเคราะห์และการอธิบายของฝ่ายจัดการ

45		

ปัจจัยความเสี่ยง

105 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

48		

ข้อพิพาททางกฎหมาย

49		

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

51

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

ต่อรายงานทางการเงิน

107 รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
114 งบการเงิน
บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)



สารจากประธานกรรมการ
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ตั้งแต่ต้นปี 2563 จนถึงปัจจุบันส่งผลกระทบ
ต่อทุกภาคส่วนธุรกิจ มีการออกมาตรการต่าง ๆ จากภาครัฐเพื่อรับมือและป้องกัน
ไม่ ให้การแพร่ระบาดลุกลาม การดำรงชีวิตรวมถึงพฤติกรรมของประชาชนมีการ
เปลี่ยนแปลงที่แตกต่างไปจากเดิมเข้าสู่ “ความปกติใหม่” หรือ “New Normal” เช่น
แนวโน้มการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพิ่มมากขึ้น หรือพนักงานสามารถทำงาน
ที่บ้าน (Work from home) เพื่อเว้นระยะห่างทางสังคม เป็นต้น ทั้งนี้ จากผลกระทบ
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ ไวรัส COVID-19 ถือเป็นความท้าทายที่บริษัท
แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “GLAND”) ต้องเผชิญและ
เป็นอีกหนึ่งบททดสอบสำคัญต่อความพร้อมของบริษัทฯ ที่จะรับมือและปรับเปลี่ยน
การดำเนินธุรกิจให้ ได้อย่างต่อเนื่องท่ามกลางสถานการณ์ทางธุรกิจที่ ไม่ปกติ
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จากสภาวการณ์ที่ ไม่ปกติดังกล่าว บริษัทฯ มีการบริหารจัดการในทุกธุรกิจด้วยความระมัดระวังและรอบคอบ โดยคำนึงถึงประโยชน์
ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อาทิ มีการกำหนดมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าและร้านค้าที่อยู่ในโครงการเพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบ
ที่เกิดขึ้น นอกจากนี้บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญในการดูแลรักษาความสะอาด สุขอนามัย และความปลอดภัยต่อทุกคนในพื้นที่ของ
บริษัทฯ เช่น การกำหนดมาตรการคัดกรองให้สอดคล้องกับมาตรการทางสาธารณสุข มาตรการจัดการเพื่อลดการสัมผัส รวมถึงการ
ทำความสะอาดพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมั่นใจต่อทุกคนที่เข้ามาใช้บริการในพื้นที่ของบริษัทฯ ในแง่ของการบริหารจัดการ
ภายใน บริษัทฯ ได้บริหารจัดการต้นทุนและค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึง
มีการทบทวนแผนการลงทุนอย่างละเอียดเพื่อลดผลกระทบต่อกระแสเงินสดและเตรียมความพร้อมด้านสภาพคล่องในสภาวะ
ที่ ไม่แน่นอน และสามารถรักษาการเติบโตทางธุรกิจและผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นต่อไปในระยะยาวอีกเช่นกัน
สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2563 บริษัทฯ จะมีรายได้รวมลดลงจากปี 2562 จากผลกระทบสถานการณ์ ไวรัส COVID-19 ที่ส่งผล
ให้พฤติกรรมของผู้เช่าเปลี่ยนแปลงไป ความต้องการเช่าพื้นที่อาคารสำนักงานลดลง ประกอบกับบริษัทฯ มีการออกมาตรการ
การให้ส่วนลดค่าเช่าแก่ร้านค้าในธุรกิจเช่าพื้นที่ค้าปลีกในโครงการต่าง ๆ รวมถึงรายได้การขายอสังหาริมทรัพย์ที่ลดลงเนื่องจาก
ลูกค้าชะลอการตัดสินใจซื้อ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ มีการบริหารจัดการต้นทุนค่าใช้จ่ายและต้นทุนทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อรักษาอัตรากำไรจากการดำเนินงานให้ ได้ ใกล้เคียงกับสภาวะปกติ รวมทั้งมีการบันทึกกำไรพิเศษจากการจำหน่ายหน่วยลงทุน
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์อาคารสำนักงาน จีแลนด์ ส่งผลให้กำไรสุทธิในปี 2563 เพิ่มขึ้นจากปี 2562
ในด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ยังคงเน้นย้ำให้ความสำคัญต่อเรื่อง
ดังกล่าว โดยในปี 2563 บริษัทฯ ดำเนินการทบทวนและปรับปรุงจรรยาบรรณกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน หลักการกำกับ
ดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการประกาศใช้นโยบายต่าง ๆ นอกเหนือจากนโยบายที่ประกาศใช้ ในปี 2562 เช่น นโยบายการซื้อขาย
หลักทรัพย์และการใช้ข้อมูลภายใน นโยบายด้านความปลอดภัยสารสนเทศ นโยบายการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์
เป็ น ต้ น ส่ ง ผลให้ ปั จ จุ บั น หลั ก การกำกั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ข องบริ ษั ท ฯ มี ม าตรฐานเที ย บเคี ย งกั บ บริ ษั ท จดทะเบี ย นอื่ น ๆ ใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมถึงในระดับสากล
นอกจากการรักษาการเติบโตทางธุรกิจแล้ว บริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญและมุ่งมั่นรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยเน้นย้ำ
ปลูกฝัง และสร้างจิตสำนึกที่ดีให้แก่พนักงานของบริษัทฯ โดยจัดโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและผู้มีส่วน
ได้เสียในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การลงทุนเพื่อประหยัดพลังงานในโครงการที่ดำเนินการอยู่ โดยสามารถลดต้นทุนไฟฟ้าในทุกโครงการ
ได้มากกว่าร้อยละ 10 จากระดับปีก่อนหน้า การสนับสนุนพื้นที่และอำนวยความสะดวกให้กับสภากาชาดไทยในการเปิดรับบริจาค
โลหิต โครงการ “รัชดาฯ ร่วมใจ ลดภัยฝุ่น” และกิจกรรมรณรงค์ “ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน” เป็นต้น นอกจากนี้ ในด้านของ
การพัฒนาชุมชน บริษัทฯ มีแนวคิดที่จะเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน โดยร่วมจัดกิจกรรมทางการตลาดเพื่อให้เป็นศูนย์กลางในด้านต่าง ๆ
โดยมุ่งเน้นการร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและประชาสังคม เช่น การสนับสนุนร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการ
เกษตร เพื่อส่งเสริมสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรพื้นบ้าน พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น รวมถึงการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้
กับเกษตรกรอย่างยั่งยืน
ในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่ ให้ความไว้วางใจและสนับสนุนการดำเนินงาน
ของบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา รวมถึงพนักงานและผู้บริหารที่ร่วมแรงร่วมใจทุ่มเททำให้บริษัทฯ สามารถก้าวผ่านวิกฤตการณ์ ได้อย่าง
มั่นคง ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอให้ความเชื่อมั่นว่า คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนยังคงมุ่งมั่นและทุ่มเทในการพัฒนาองค์กร
ให้ประสบความสำเร็จ เพื่อให้ธุรกิจของบริษัทฯ เติบโตอย่างยั่งยืน และเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและชุมชนภายใต้หลักการกำกับดูแล
กิจการที่ดีต่อไป

นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์
ประธานกรรมการ
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน โดยมีนายจรัล มงคลจันทร์ เป็น
ประธานกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิ บ าล กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลประกอบด้วย นายวิทยา ชวนะนันท์ และ
นางจิตรมณี สุวรรณพูล ซึ่งทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้และมีประสบการณ์เพียงพอในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน รวมทั้ง
มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ที่ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ปี 2563 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยได้หารือร่วมกับฝ่ายบริหาร หน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน และผู้สอบบัญชี ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้รับข้อมูลจากฝ่ายบริหารอื่น ๆ ตามวาระที่สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ
ที่ ก ำหนดไว้ ใ นกฎบั ต รคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิ บ าลอย่ า งครบถ้ ว น และได้ แ สดงความเห็ น รวมทั้ ง ให้ ข้ อ เสนอแนะ
อย่างอิสระตามที่พึงจะเป็น คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลได้รายงานผลการดำเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ทั้งสิ้น 4 ครั้ง สรุปสาระสำคัญของผลการดำเนินงาน และการให้ความเห็นในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
ความถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน
สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ นโยบายบัญชีที่สำคัญ การปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน เรื่องสำคัญในการตรวจสอบตามที่ระบุไว้ ในหน้ารายงานของผู้สอบบัญชี รวมทั้งผลกระทบจากการบังคับใช้มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่องสัญญาเช่า ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี 2563 ร่วมกับฝ่ายจัดการ และผู้สอบบัญชี เพื่อให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และเปิดเผยงบการเงินของบริษัทฯ ให้ครบถ้วน และถูกต้อง นอกจากนี้มีการจัดประชุมเป็นการ
เฉพาะกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม 1 ครั้ง เพื่อหารือเกี่ยวกับความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่
คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลมีความเห็นว่าบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานทางการเงินสอดคล้องกับตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพฯ มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ รวมทั้งการเลือกใช้นโยบายการบัญชีมีความสมเหตุสมผล
ทำให้เชื่อได้ว่า ข้อมูลทางการเงินมีความสมบูรณ์ เชื่อถือได้ และมีการเปิดเผยอย่างเพียงพอ
ความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลกิจการที่ดี
สอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ จากรายงานผลการตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี รวมทั้ง
ผลการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในตามแนวคิดของ COSO Framework นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบ
และธรรมาภิบาลได้สอบทานความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี และเน้นย้ำเรื่องการประเมินความเสี่ยงให้เป็นกระบวนการ
ที่สำคัญของงานตรวจสอบภายใน
ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลได้พิจารณาเห็นชอบจรรยาบรรณสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ
บริษัทฯ เพื่อให้ภารกิจของบริษัทฯ ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ที่คณะกรรมการและผู้ถือหุ้นเห็นชอบถูกต้องตาม
กฎหมาย คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และตั้งอยู่บนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลจึงมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอ และเหมาะสมเป็นไปตาม
กรอบแนวคิดการควบคุมภายใน (COSO Framework) และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Code)
คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบภายในประจำปีของหน่วยงานตรวจสอบภายในที่จัดทำ
โดยใช้หลักเกณฑ์ตามฐานความเสี่ยงและข้อมูลจากผู้บริหาร และติดตามผลการตรวจสอบรวมทั้งการปรับปรุงแก้ ไขของฝ่ายจัดการ
ตามข้อเสนอแนะของหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ อีกทั้งคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล
มีการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายในประจำปี และมีความเห็นว่าหน่วยงานตรวจสอบภายในได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน
สากลที่กำหนดไว้
การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
ของบริษัทฯ
สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ รวมทั้งกำกับดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามนโยบายกำกับดูแลกิจการ โดยคณะกรรมการตรวจสอบและ
ธรรมาภิบาลมีความเห็นว่าบริษัทฯ มีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

 ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 3

รายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลได้พิจารณาเห็นชอบนโยบายการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่า การทำ
ธุรกรรมของบริษัทฯ โดยเฉพาะธุรกรรมประเภทรายการที่เกี่ยวโยงกันมีความโปร่งใส เป็นธรรม และใช้เป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับ
บริษัทฯ ในการทำธุรกรรมต่าง ๆ กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน รวมทั้งพิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันที่เกิดขึ้นในระหว่างปี โดยมีความเห็นว่า
การดำเนินการเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง เพียงพอ และโปร่งใส
ความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี การพิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลได้ประเมินความเป็นอิสระและผลการปฏิบัติงานปี 2563 รวมทั้งได้ประชุมหารือร่วมกับ
ผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมจำนวน 1 ครั้ง เพื่อขอความเห็นจากผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบ และปัญหาการ
ทำงานร่วมกับฝ่ายจัดการที่เกี่ยวข้อง โดยเห็นว่าการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดี และมีความเป็นอิสระเพียงพอ
ทั้งนี้จึงได้พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้ง นางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท์ เลขทะเบียน 4098 หรือ นางสาวบงกช อ่ำเสงี่ยม
เลขทะเบียน 3684 หรือ นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ เลขทะเบียน 8420 หรือ นางศศิธร พงศ์อดิศักดิ์ เลขทะเบียน 8802
แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2564 และอนุมัติค่าสอบบัญชี
ประจำปี วงเงินไม่เกิน 3,090,000 บาท
ความเห็นและข้อสังเกตโดยรวมจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล
คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองประจำปี 2563 โดยสรุปผลการประเมินภาพรวม ในวันที่
15 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งแบบประเมินฯ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 การทำหน้าที่ โดยรวมของคณะกรรมการตรวจสอบและ
ธรรมาภิบาล และส่วนที่ 2 การปฏิบัติหน้าที่เฉพาะด้านของคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล
คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิ บ าลมี ค วามเห็ น ว่ า คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิ บ าลได้ ป ฏิ บั ติ ต ามหน้ า ที่ และ
ความรับผิดชอบที่ ได้ระบุไว้ ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลที่ ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทอย่างเพียงพอ
และครบถ้วน โดยยึดหลักความเที่ยงธรรม มีความระมัดระวัง รอบคอบ และมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ โดยให้ข้อเสนอแนะ
เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน

(นายจรัล มงคลจันทร์)
ประธานกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล
บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)



เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
ในปี 2563 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 2 ครั้ง และได้รายงานสรุปผลการดำเนินงาน
ทุกครั้งให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการดำเนินงานที่สำคัญในปี 2563 สรุปได้ดังนี้
1. พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2563 โดยบริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัทได้
ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2562 ถึง 15 มกราคม 2563 แต่ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็น
กรรมการ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2563 แล้ว พบว่า
มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถอันหลากหลาย และมีประสบการณ์ใน
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงธุรกิจอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และถูกต้อง
ตามหลักบรรษัทภิบาล สามารถอุทิศเวลาและความสามารถเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกฝ่าย เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ดังนั้นจึงเห็นควรเสนอให้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ
ประจำปี 2563 กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทุกท่าน
ตามที่เสนอ
2. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2563 สำหรับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งประกอบด้วย
คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยพิจารณาให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ
ความสำเร็จในการปฏิบัติงานที่เชื่อมโยงกับผลประกอบการ และปัจจัยแวดล้อมอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพิจารณาเปรียบเทียบ
กับอัตราค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงกับบริษัทฯ ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติตาม
ที่เสนอ
3. พิจารณารับทราบผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2563 เพื่อเป็นข้อมูลใน
การพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี
4. พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประจำปี 2563 เพื่อเป็นข้อมูลให้ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารเพื่อนำไปพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
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รายงานของคณะกรรมการสรรหา
และกำหนดค่าตอบแทน
5.

พิจารณารับทราบความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท (Board Diversity) ของบริษัทฯ ประจำปี 2563
ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนกรรมการอิสระ เพศ อายุ ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง และความรู้ความชำนาญ
เฉพาะด้านของคณะกรรมการบริษัท (Board Skill Matrix) เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาเสนอแต่งตั้งกรรมการที่มี
คุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ความสามารถอันหลากหลาย และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
6. พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยในปี 2563 ไม่มีการปรับปรุงแก้ ไข เนื่องจาก
กฎบัตรฉบับปัจจุบันมีความครบถ้วนและเหมาะสมแล้ว
7. พิจารณาแผนสืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีส่วนร่วมในการ
พิจารณาและนำเสนอข้อมูล
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ ซื่อสัตย์สุจริต ตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่กำหนดไว้
ในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเพียงพอและเหมาะสม
เพื่อประโยชน์ที่สมดุลและยั่งยืนของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

(นายวิทยา ชวนะนันท์)
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)



รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน) ให้ความสําคัญต่อการบริหารและจัดการความเสี่ยง เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นต่อ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ ในการบรรลุเป้าหมายและพันธกิจขององค์กร รวมทั้งการลดความสูญเสียและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น
โดยมุ่ ง เน้ น ให้ ก ารบริหารความเสี่ยงครอบคลุมกิจกรรมสำคั ญ ทางธุ ร กิ จ และส่ ง เสริ ม ให้ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของวั ฒ นธรรมองค์กร
โดยมีการระบุความเสี่ยงสำคัญ (Key Risks) ที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจให้ครอบคลุมทุกมิติ เพื่อให้เกิดการจัดการกับความเสี่ยง
ดังกล่าวให้อยู่ ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ด้วยการใช้กลยุทธ์ที่เหมาะสม ได้แก่ การหลีกเลี่ยง การถ่ายโอน การควบคุม และ
การยอมรับความเสี่ยง โดยจัดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้น เพื่อกำกับดูแลงานด้านบริหารความเสี่ยงขององค์กร
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) ประกอบด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมาจากกรรมการของ
คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ รวม 3 ท่าน ซึ่งทำหน้าที่รับทราบและให้ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย
แผนกลยุทธ์ โครงสร้าง และกรอบการบริหารความเสี่ยงขององค์กร พิจารณากลั่นกรองและให้ความเห็นชอบต่อระดับความเสี่ยง
ที่องค์กรยอมรับได้ รวมถึงรับทราบรายงานแนวโน้มความเสี่ยง ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการตอบสนองต่อ
ประเด็นความเสี่ยงต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยง ได้พิจารณาผลกระทบด้านต่าง ๆ ที่สำคัญต่อผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทุกกลุ่ม รวมทั้งผู้ถือหุ้นขององค์กร ทั้งผลกระทบที่เกิดขึ้นในระยะสั้นและที่จะเกิดในระยะยาว เพื่อรายงานเรื่องการบริหาร
ความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทให้ทราบ โดยกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยไตรมาสละครั้ง
การบริหารความเสี่ยง บริษัทฯ มุ่งเน้นการบริหารและจัดการความเสี่ยงที่สำคัญทั้ง 5 ด้าน คือ 1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
(Strategic Risk) 2) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) 3) ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk) 4) ความเสี่ยง
ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ (Compliance Risk) และ 5) ความเสี่ยงด้านความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน
(Hazard Risk) ซึ่งได้กล่าวถึงรายละเอียดของความเสี่ยงที่สำคัญแต่ละด้าน ในหัวข้อ ปัจจัยความเสี่ยง (หน้า 45)

 ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 3

บริษัทฯ ได้ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร (Enterprise Risk Management) โดยในไตรมาสที่ 2 ของปีที่
ผ่านมา ผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติ เพื่อประเมินความเสี่ยงร่วมกัน โดยพิจารณาทั้งปัจจัยภายนอก ได้แก่ สภาพ
เศรษฐกิจ การแพร่ระบาดของ COVID-19 สภาพการแข่งขันในแต่ละธุรกิจ พฤติกรรมของลูกค้าที่เปลี่ยนไป เป็นต้น และปัจจัย
ภายใน ได้แก่ ทรัพยากรสำคัญในการดำเนินธุรกิจ วัฒนธรรมองค์กร ความสามารถในการแข่งขัน ผลการดำเนินงาน เป็นต้น
พร้อมทั้งกำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ (Key Risk Indicator) สำหรับติดตามสถานะของความเสี่ยงที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ
พร้อมจัดทำแผนจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม (Risk Response Plan) จากนั้นได้นำเสนอความเสี่ยงสำคัญให้คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงพิจารณาและให้คำแนะนำเพิ่มเติม เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
บริษัทฯ ได้จัดทำกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่มีความทันสมัย สอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน เพื่อให้เกิด
ความเชื่อมั่นว่าการบริหารความเสี่ยงได้ถูกกำหนดเข้าเป็นส่วนหนึ่งของแผนกลยุทธ์และแผนธุรกิจอย่างชัดเจน อันจะส่งผลโดยตรง
ต่อความสามารถของบริษัทฯ ในการสร้างกลยุทธ์ และสามารถประสบผลสำเร็จตามพันธกิจอย่างสมบูรณ์

(นางจิตรมณี สุวรรณพูล)
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)



คณะกรรมการบริษัท

นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์

รศ.ประพันธ์พงศ์ เวชชาชีวะ

นายจรัล มงคลจันทร์

นางจิตรมณี สุวรรณพูล

นายวิทยา ชวนะนันท์

นายปรีชา เอกคุณากูล

นายปัณฑิต มงคลกุล

นางสาวนพพร ติรวัฒนกุล

นายสรรสฤษดิ์ เย็นบำรุง

ประธานกรรมการ

กรรมการอิสระ

กรรมการ

10 ร า ย งรา านยปงราะนจํ ปา รปี ะ 2จํ 5า 6ปี 32 5 6 3

รองประธานกรรมการ

กรรมการอิสระ

กรรมการ

กรรมการอิสระ

กรรมการ

กรรมการ

คณะผู้บริหาร

นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์
รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นางปณิดา สุขศรีดากุล

เรืออากาศเอกกรี เดชชัย

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่

นายสุรกิจ ธารธนานนท์

นางสาวทัตยากรณ์ เบญจภัทรเศรษฐ์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ 
ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท

1. นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์
ประธานกรรมการ (มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)		
อายุ 73 ปี		
• วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 12 กันยายน 2561
• คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า)
			
University of Maryland (College Park) ประเทศสหรัฐอเมริกา
			
ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (Operations Research)
			
Iona University ประเทศสหรัฐอเมริกา
• อบรมหลักสูตร
Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 37/2546
			
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
			
หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน
			
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (ปรอ.) รุ่นที่ 13
• การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี
• ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่ม	
ี
ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง
12 ก.ย. 61 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)
2550 - 2558
ที่ปรึกษาคณะกรรมการสรรหา
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)
และกำหนดค่าตอบแทน			
การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ		
บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)
กรรมการ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) และกรรมการบริษัทย่อย
และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการ		
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัล พลาซา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ทีวีธันเดอร์ จำกัด (มหาชน)		
การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
จำนวน 64 บริษัท	

12 ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 3

2. รศ.ประพันธ์พงศ์ เวชชาชีวะ
กรรมการ (มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท) รองประธานกรรมการ
และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน								
อายุ 85 ปี
• วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 23 ธันวาคม 2552
• คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์การปกครอง (เกียรตินิยมอันดับ 2)
			
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
			
ปริญญาโท สาขาสังคมศาสตร์ Stockhlom University Sweden
			
ประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขาการบริหารธุรกิจ
			
Stanford University ประเทศสหรัฐอเมริกา
• อบรมหลักสูตร
Director Accreditation Program (DAP)
			
The Role of Chairman Program (RCP)
			
Audit Committee Program (ACP)
			
The Role of Compensation Committee (RCC)
			
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
			
ประกาศนียบัตรหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร
			
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (ปรอ.) รุ่นที่ 28
• การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี
• ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี	
ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง
1 มี.ค. 60 - ปัจจุบัน
กรรมการ
1 มี.ค. 60 - ปัจจุบัน
กรรมการ
1 มี.ค. 60 - ปัจจุบัน
กรรมการ
14 ม.ค. 53 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ
23 ธ.ค. 52 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการสรรหา
และกำหนดค่าตอบแทน
2544 - ปัจจุบัน
กรรมการ
2535 - ปัจจุบัน
กรรมการ
12 พ.ค. 59 - 13 ก.พ. 63 รองประธานกรรมการบริหาร

บริษัท จี แลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด
บริษัท เบ็ล แอสเซทส์ จำกัด
บริษัท สเตอร์ลิง อีควิตี้ จำกัด
บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท เบ็ล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
บริษัท พระราม 9 สแควร์ จำกัด
บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)	

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
จำนวน 8 บริษัท	
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3. นายจรัล มงคลจันทร์
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล		
อายุ 72 ปี
• วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 4 ธันวาคม 2561
• คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
			
ปริญญาโท ศิลปศาสตร์ พัฒนาเศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• อบรมหลักสูตร
Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 111 ปี 2551
			
Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 32 ปี 2553
			
Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่นที่ 9 ปี 2553
			
Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุ่นที่ 4 ปี 2553
			
Monitoring the System of Internal Control and Risk Management
			
(MIR) รุ่นที่ 9 ปี 2553
			
Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) รุ่นที่ 11 ปี 2553
			
Updated COSO Enterprise Risk Management: Integrating with
			
Strategy and Performance ปี 2560
			
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
			
ประกาศนียบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ.) รุ่นที่ 4313
• การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี
• ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่ม	
ี
ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง
4 ธ.ค. 61 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ และ		
บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)
ประธานกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล
2551 - มิถุนายน 2563 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ		
บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน)
และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง			
การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ไม่มี	

14 ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 3

4. นางจิตรมณี สุวรรณพูล
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
อายุ 68 ปี
• วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 25 เมษายน 2557
• คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (บัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
			
ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
			
ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต
			
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
• อบรมหลักสูตร
Director Certification Program (DCP) ปี 2557
			
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
			
ประกาศนียบัตรนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 12 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
• การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี
• ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่ม	
ี
ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง
14 ก.พ. 63 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง		
บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)
4 ธ.ค. 61 - ปัจจุบัน
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		
บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)
30 เม.ย. 57 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล		
บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)
25 เม.ย. 57 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ		
บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)
15 ก.พ. 59 - 31 ม.ค. 61 กรรมการอิสระ และ		
บริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จำกัด
ประธานกรรมการตรวจสอบ			
การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บริษัท คันทรี่กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)	
การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ไม่มี	

บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน) 15

5. นายวิทยา ชวนะนันท์
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
อายุ 63 ปี	
• วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 4 ธันวาคม 2561
• คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ สาขาการคลัง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
			
ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย เวบสเตอร์
			
ประเทศสหรัฐอเมริกา
• อบรมหลักสูตร
Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 52 ปี 2549
			
Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 84 ปี 2549
			
Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 32 ปี 2553
			
Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุ่นที่ 4 ปี 2553
			
Updated COSO Enterprise Risk Management: Integrating with
			
Strategy and Performance ปี 2560
			
Chairman Forum: “Leading Boardroom Through Disruption:
			
What Directors should know?” ปี 2563
			
Director Forum: “Board’s Role in Strategy for Business
			
Sustainability” ปี 2563
			
Board War Room: Personalized Marketing vs. Data Privacy ปี 2563
			
Director Briefing: Finding Creative Solutions to Business Dispute
			
During Pandemic Time ปี 2563
			
Director Briefing: China Economic Outlook: Pathway to
			
Recovery ปี 2563
			
Independent Director Forum “Inside CEO Succession:
			
Essential Guide for Board” ปี 2563
			
Company Secretary Forum: Virtual Board Meeting & the Evolving
			
Role of Corporate Secretary ปี 2563
			
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
			
Proactive investor relations ปี 2563
			
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี
• ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่ม	
ี
ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง
4 ธ.ค. 61- ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและ		
ธรรมาภิบาล และประธานกรรมการสรรหา
และกำหนดค่าตอบแทน	
2549 - มิถุนายน 2563 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 		
กรรมการบริหารความเสี่ยง และ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
2546 - กันยายน 2562 กรรมการผู้จัดการ		
การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
รองประธานกรรมการและเลขานุการบริษัท		

บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน)
บริษัท วิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด	
บริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จำกัด (มหาชน)	

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
จำนวน 5 บริษัท	
16 ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 3

6. นายปรีชา เอกคุณากูล
กรรมการ (มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท) และประธานกรรมการจัดการ						
อายุ 62 ปี
• วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 12 กันยายน 2561
• คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาเคมีวิศวกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
			
ปริญญาโท สาขาอุตสาหการและการจัดการ
			
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
• อบรมหลักสูตร
Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 8 ปี 2547
			
Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 62/2548
			
Chairman Forum: “Leading Boardroom Through Disruption:
			
What Directors should know?” ปี 2563
			
Director Forum: “Board’s Role in Strategy for Business
			
Sustainability” ปี 2563
			
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
			
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 7 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
			
Consumer Behaviour in the New Normal Post COVID World ปี 2563
			
บริษัท ไวตามินส์ควอนติเททีฟ จำกัด
• การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี
• ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่ม	
ี
ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง
14 ก.พ. 63 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการจัดการ
28 ก.ย. 61 - ปัจจุบัน กรรมการ
21 ก.ย. 61 - ปัจจุบัน กรรมการ
21 ก.ย. 61 - ปัจจุบัน กรรมการ
21 ก.ย. 61 - ปัจจุบัน กรรมการ
21 ก.ย. 61 - ปัจจุบัน กรรมการ
21 ก.ย. 61 - ปัจจุบัน กรรมการ
12 ก.ย. 61 - ปัจจุบัน กรรมการ
2 ต.ค. 61 - 13 ก.พ. 63 ประธานกรรมการบริหาร

บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท พระราม 9 สแควร์ จำกัด
บริษัท จี แลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด
บริษัท เบ็ล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
บริษัท เบ็ล แอสเซทส์ จำกัด
บริษัท พระราม 9 สแควร์ โฮเต็ล จำกัด
บริษัท สเตอร์ลิง อีควิตี้ จำกัด
บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)	

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
กรรมการ กรรมการนโยบายความเสี่ยง กรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร			
การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
จำนวน 34 บริษัท	

บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน) 17

7. นายปัณฑิต มงคลกุล
กรรมการ (มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท) และที่ปรึกษากรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
อายุ 57 ปี
• วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 12 กันยายน 2561
• คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
			
ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
			
(Finance and International Business)
			
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• อบรมหลักสูตร
Director Certification Program (DCP) ปี 2546
			
Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI)
			
รุ่นที่ 14/2559
			
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
			
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 4 ปี 2550
			
สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
			
หลักสูตรการวางแผนการเงินสำหรับผู้บริหาร ปี 2555
			
สมาคมนักวางแผนการเงิน
• การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี
• ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่ม	
ี
ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง
2564 - ปัจจุบัน
ที่ปรึกษากรรมการสรรหาและ		
บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)
กำหนดค่าตอบแทน		
28 ก.ย. 61 - ปัจจุบัน กรรมการ		
บริษัท พระราม 9 สแควร์ จำกัด
21 ก.ย. 61 - ปัจจุบัน กรรมการ		
บริษัท จี แลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด
21 ก.ย. 61 - ปัจจุบัน กรรมการ		
บริษัท เบ็ล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
21 ก.ย. 61 - ปัจจุบัน กรรมการ		
บริษัท เบ็ล แอสเซทส์ จำกัด
21 ก.ย. 61 - ปัจจุบัน กรรมการ		
บริษัท พระราม 9 สแควร์ โฮเต็ล จำกัด
21 ก.ย. 61 - ปัจจุบัน กรรมการ		
บริษัท สเตอร์ลิง อีควิตี้ จำกัด
12 ก.ย. 61 - ปัจจุบัน กรรมการ		
บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)
2561 - 2564
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		
บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)
2 ต.ค. 61 - 13 ก.พ. 63 กรรมการบริหาร		
บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)
2558 - 2560
กรรมการกฎหมาย ภาษี กฎระเบียบ และ
หอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
อนุญาโตตุลาการ
2556 - 2560
กรรมการและเหรัญญิก		
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
2555 - 4 ก.พ. 2564 กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร 		
บริษัท ซี โอเเอล จำกัด (มหาชน)
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ
ที่ปรึกษากรรมการบริหารความเสี่ยง	
2539 - 26 ก.ค. 2562 กรรมการ กรรมการบริหาร และ		
บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน)
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบรรษัทภิบาล			
การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
จำนวน 17 บริษัท	
18 ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 3

8. นางสาวนพพร ติรวัฒนกุล
กรรมการ	
อายุ 66 ปี
• วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 27 เมษายน 2558
• คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
			
ปริญญาโท พาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• อบรมหลักสูตร
Director Accreditation Program (DAP) ปี 2546
			
Role of the Compensation Committee (RCC) ปี 2552
			
Audit Committee Program (ACP) ปี 2553
			
Director Certification Program (DCP) ปี 2553
			
Financial Institutions Governance Program (FGP) ปี 2554
			
Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) ปี 2556
			
Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) ปี 2558
			
National Director Conference 2017 “Steering Governance
			
in a Changing World” ปี 2560
			
IOD National Director Conference 2018 “Rising Above Disruptions:
			
A Call for Action” ปี 2561
			
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
			
Training on International Financial Reporting Standard 9 (IFRS 9),
			
ปี 2559
			
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
			
CG Forum 2/2559 “สุจริต ระมัดระวัง เกราะคุ้มกัน กรรมการ” ปี 2559
			
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
			
Seminar on “Cyber Security Awareness Training for Senior
			
Executive” ปี 2559
			
Strategic IT Governance (for non-IT) ปี 2560
			
บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด
			
Seminar on “Future customer experience in financial and banking
			
services” ปี 2561
			
IT security trend update ปี 2561
			
Agile Leadership for Board of Directors ปี 2562
			
ESG and Sustainable Banking Development, including response to
			
the Covid-19 situation ปี 2563
			
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
			
สัมมนาเชิงปฏิบัติการด้าน Cyber Resilience ปี 2562
			
Bangkok Sustainable Banking Forum 2019 “An Industry
			
Wake-up Call” ปี 2562
			
Cyber Resilience Leadership: “Tone from the Top” ปี 2563
			
ธนาคารแห่งประเทศไทย
• การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี
• ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่ม	
ี
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ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง
27 เม.ย. 58 - ปัจจุบัน กรรมการ

บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)	

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
และกรรมการกำกับนโยบายความเสี่ยงและธรรมาภิบาล
กรรมการ		
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บริษัท ปูนซีเมนต์ นครหลวง จำกัด (มหาชน)
กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	
การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
จำนวน 23 บริษัท	

9. นายสรรสฤษดิ์ เย็นบำรุง
กรรมการ		
อายุ 62 ปี
• วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 14 กุมภาพันธ์ 2562
• คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
			
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Sul Ross State University, Alpine, Texas, USA
• อบรมหลักสูตร
ไม่มี
• การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี
• ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่ม	
ี
ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง
14 ก.พ.62 - ปัจจุบัน กรรมการ		
2547 - 2561
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส		
2545 - 2561
กรรมการและประธานคณะกรรมการบริหาร

บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
บริษัท บริหารสินทรัพย์กรุงศรีอยุธยา จำกัด	

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
กรรมการและประธานกรรมการ
บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)	
การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
จำนวน 9 บริษัท	

20 ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 3

คณะผู้บริหาร
1. นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์
รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการจัดการ		
อายุ 48 ปี
• คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาตรี คณะพาณิชศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
			
ปริญญาโท คณะพาณิชศาสตร์และการบัญชี หาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
			
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
• อบรมหลักสูตร
หลักสูตรเลขานุการบริษัท (CSP) รุ่นที่ 2/2545
			
หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 276/2562
			
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
			
หลักสูตร Finance for Executives Program,
			
INSEAD Business School ประเทศฝรั่งเศส
			
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 26 สถาบันวิจัยตลาดทุน (วตท.)
			
TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 5
			
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี
• ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่ม	
ี
ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง
2563 - ปัจจุบัน
กรรมการ
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
14 ก.พ. 63 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)
และกรรมการจัดการ
28 ก.ย. 61 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท พระราม 9 สแควร์ จำกัด
21 ก.ย. 61 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท จี แลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด
21 ก.ย. 61 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท เบ็ล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
21 ก.ย. 61 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท เบ็ล แอสเซทส์ จำกัด
21 ก.ย. 61 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท พระราม 9 สแควร์ โฮเต็ล จำกัด
21 ก.ย. 61 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท สเตอร์ลิง อีควิตี้ จำกัด
13 ก.ย. 61- ปัจจุบัน
รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)
2558 - ปัจจุบัน
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)
สายงานการเงิน บัญชี และบริหารความเสี่ยง
และประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน
2 ต.ค. 61 - 13 ก.พ. 63 กรรมการบริหาร
บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)
2556 - 2557
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)
สายงานการเงิน บัญชี และบริหารความเสี่ยง	
2555 - 2558
เลขานุการบริษัท
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)	
การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
จำนวน 1 บริษัท	
หลักสูตรอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้านบัญชี
2563 - หลักสูตร Digital Business Solutions Summit 2020 โดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 14 ชั่วโมง	
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2. นางปณิดา สุขศรีดากุล
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการจัดการ 		
อายุ 66 ปี
• คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์
			
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
			
ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์
			
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
• อบรมหลักสูตร
ไม่มี
• การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี
• ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่ม	
ี
ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง
14 ก.พ. 63 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง		
บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)
และกรรมการจัดการ		
2 เม.ย. 62 - ปัจจุบัน กรรมการ		
บริษัท เบ็ล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
2 เม.ย. 62 - ปัจจุบัน กรรมการ		
บริษัท พระราม 9 สแควร์ จำกัด
2 เม.ย. 62 - ปัจจุบัน กรรมการ		
บริษัท พระราม 9 สแควร์ โฮเต็ล จำกัด
25 ก.พ. 62 - ปัจจุบัน กรรมการ		
บริษัท จี แลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด
25 ก.พ. 62 - ปัจจุบัน กรรมการ		
บริษัท เบ็ล แอสเซทส์ จำกัด
25 ก.พ. 62 - ปัจจุบัน กรรมการ		
บริษัท สเตอร์ลิง อีควิตี้ จำกัด
1 ม.ค. 62 - ปัจจุบัน
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่		
บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)
2 ต.ค. 61- 13 ก.พ. 63 กรรมการบริหาร		
บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)
13 ก.ย. 61 - 31 ธ.ค. 61 รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)
2556 - 2561
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 		
ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน			
การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ไม่มี	

22 ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 3

3. เรืออากาศเอกกรี เดชชัย
รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และกรรมการจัดการ		
อายุ 57 ปี
• คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
			
ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• อบรมหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 55
• การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี
• ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่ม	
ี
ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง
14 ก.พ. 63 - ปัจจุบัน กรรมการจัดการ		
บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)
13 ก.ย. 61 - ปัจจุบัน รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)
2557 - ปัจจุบัน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 		
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)
ฝ่ายพัฒนาโครงการที่พักอาศัย		
2 ต.ค. 61 - 13 ก.พ. 63 กรรมการบริหาร		
บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)	
การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
ไม่มี	
	
การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
จำนวน 3 บริษัท	
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4. นายสุรกิจ  ธารธนานนท์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส กลุ่มงานสนับสนุน		
อายุ 59 ปี
• คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (สาขาการบัญชี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
			
ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต (สาขาบัญชีการเงิน)
			
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• อบรมหลักสูตร
Director Accreditation Program (DAP)
			
Director Certification Program (DCP)
			
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี
• ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่ม	
ี
ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง
14 ส.ค. 63 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส กลุ่มงานสนับสนุน		 บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)
1 ส.ค. 56 - 13 ส.ค. 63 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานบัญชีและ		 บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)
การเงิน			
การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ไม่มี	
หลักสูตรอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้านบัญชี
2563 - หลักสูตรการบริหารความเสี่ยง (ขั้น Advance) COSO ERM 2017 รุ่นที่ 1/63
โดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 6 ชั่วโมง	
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5. นางสาวทัตยากรณ์ เบญจภัทรเศรษฐ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานขายและการตลาดพื้นที่สำนักงาน	
อายุ 46 ปี
• คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
			
ปริญญาโท สาขาการจัดการ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
• อบรมหลักสูตร
ไม่มี
• การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี
• ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่ม	
ี
ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง
1 ธ.ค. 63 - ปัจจุบัน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานขายและ
การตลาดพื้นที่สำนักงาน
15 ต.ค. 63 - ปัจจุบัน Head of Office Property
2562 - 2563
ผู้อำนวยการอาวุโส
2552 - 2561
ผู้อำนวยการ

บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
บริษัท โจนส์ แลง ลาซาลล์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท โจนส์ แลง ลาซาลล์ (ประเทศไทย) จำกัด		

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ไม่มี	

บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน) 25

6. นายสมโภช ฐิติพลาธิป
เลขานุการบริษัท		
อายุ 38 ปี
• วันที่ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท 13 กันยายน 2561
• คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขากฎหมาย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
			
ปริญญาโท สาขาการจัดการ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
			
ปริญญาโท สาขากฎหมายการธนาคารและการเงินระหว่างประเทศ
			
University of Leeds สหราชอาณาจักร
			
เนติบัณฑิต เนติบัณฑิตยสภา
หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries
• อบรมหลักสูตร
			
(CGI 22/2019)
			
หลักสูตร Anti-Corruption the Practical Guide (ACPG) รุ่นที่ 50
			
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
			
หลักสูตรพื้นฐานสำหรับผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท (FPCS)
			
หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท รุ่นที่ 1
			
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
			
หลักสูตร RE-CU Cash Flow รุ่นที่ 6
			
สมาคมผู้บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
			
Enhancing Good Corporate Governance based on CGR Scorecard
			
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และ
			
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
			
ACSN 2nd Webinar 2020: “Future of the board - How the role of
			
the company secretaries will evolve?”
			
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยในฐานะสมาชิกของ ASEAN Corporate
			
Secretaries Network (ACSN)
			
Consumer Behaviour in the New Normal Post COVID World ปี 2563
			
บริษัท ไวตามินส์ควอนติเททีฟ จำกัด
• การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี
• ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่ม	
ี
ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง
13 ก.ย. 61 - ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท
2559 - ปัจจุบัน
ผู้จัดการอาวุโสสำนักเลขานุการบริษัท
2557 - 2558
พนักงานวิเคราะห์และวางแผน
2555 - 2557
ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท

บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
ไม่มี
การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	
ไม่มี	
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7. นางสาวนงลักษณ์ ศรีวงศ์พนาเวศ
หัวหน้างานตรวจสอบภายใน		
อายุ 46 ปี
• คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขาการเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
			
ปริญญาโท สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ
			
มหาวิทยาลัย New South Wales ประเทศออสเตรเลีย
• อบรมหลักสูตร
หลักสูตร Analytical Thinking for Professional Internal Auditors
			
หลักสูตร Anti-Corruption Synergy to Success
			
หลักสูตร ความท้าทายของผู้ตรวจสอบภายในต่อการสร้างมูลค่าเพิ่มในภาวะ
			
เศรษฐกิจปัจจุบัน
			
หลักสูตร ธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : บนความท้าทายที่รออยู่ข้างหน้า
			
หลักสูตร Skills for New Auditor-In-Charge
			
หลักสูตร Standards and Techniques of Auditing
			
หลักสูตร Accountants with the Operating Internal Audit
			
หลักสูตร CAE Forum - Digitization: Empower IA New GEN
			
โดยสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
			
หลักสูตร IA Core Competencies
			
โดยสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์
			
แห่งประเทศไทย
			
หลักสูตร Fraud Examination
			
โดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
			
หลักสูตร Endorsed Internal Auditing Program
			
โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
			
หลักสูตร Risk management updates for board and senior
			
management โดย PWC
• การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี
• ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่ม	
ี
ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง
4 ธ.ค. 61 - ปัจจุบัน
หัวหน้างานตรวจสอบภายใน
บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)
2558 - ปัจจุบัน
ผู้อำนวยการ สำนักตรวจสอบภายใน
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
2554 - 2558
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษทั บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	
การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
ไม่มี
การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ไม่มี	

บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน) 27

8. นางณิศา เมฆลอย
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงานบัญชี
อายุ 51 ปี
• คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
• อบรมหลักสูตร
ไม่มี
• การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี
• ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่ม	
ี
ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง
2563 - ปัจจุบัน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงานบัญชี
บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)
2561 - 2562
ผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนการปฎิบัติงาน บริษัท จีแลนด์ รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด
2553 - 2560
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงานบัญชี
บริษทั แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)	
การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ไม่มี	
หลักสูตรอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้านบัญชี
2563 - หลักสูตร TFRS 2563 Update
โดย บริษัท เซ็นทรัล พีเพิล ดีเวลลอปเม้นท์ เซ็นเตอร์ จำกัด จำนวน 6 ชั่วโมง	
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การประกอบธุรกิจ
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
1.1 วิสัยทัศน์และพันธกิจ
บริ ษั ท ฯ มี เ ป้ า หมายที่ จ ะเป็ น หนึ่ ง ในผู้ น ำการพั ฒ นาอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ข องประเทศไทย โดยมุ่ ง เน้ น การพั ฒ นาโครงการ
เชิงพาณิชย์ในรูปแบบอาคารสำนักงานและพื้นที่ค้าปลีกที่มีคุณภาพเพื่อให้เช่า โครงการที่พักอาศัยประเภทบ้านเดี่ยวและ
อาคารชุดพักอาศัยแก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายตามแต่ละระดับราคาและความต้องการ เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย
ของกลุ่มลูกค้า

1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ
บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “GLAND”) เดิมชื่อบริษัท มีเดีย ออฟ มีเดียส์ จำกัด
(มหาชน) (“มีเดียส์”) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2528 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรกจำนวน 200,000 บาท และเข้าเป็น
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นับตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2539 ซึ่งขณะนั้นประกอบธุรกิจผลิต
รายการโทรทัศน์และจำหน่ายเวลาโฆษณาในรายการโทรทัศน์
บริษัทฯ ได้มีการเปลี่ยนแปลงการดำเนินธุรกิจครั้งสำคัญ โดยการเปลี่ยนจากธุรกิจโทรทัศน์ ไปสู่ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
โดยเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2553 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้อนุมัติรับหุ้นสามัญของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์
จดทะเบียน พร้อมทั้งปรับย้ายหมวดธุรกิจจากหมวดธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์ภายใต้กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ ไปสู่หมวดพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ภายใต้กลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง และเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2553 ได้มีการจดทะเบียน
เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน) และใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์ว่า “GLAND”
ในวันที่ 19 เมษายน 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้ทำสัญญาให้เช่าพื้นที่ส่วนอาคารสำนักงานของโครงการ เดอะไนน์
ทาวเวอร์ส แกรนด์ พระราม 9 และโครงการ ยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์ แกรนด์ พระราม 9 และโอนกรรมสิทธิ์ในสังหาริมทรัพย์
ซึ่งใช้ ในการดำเนินงานของโครงการดังกล่าวในส่วนอาคารสำนักงานแก่ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
อาคารสำนักงาน จีแลนด์ (“GLANDRT”) คิดเป็นค่าเช่าตลอดอายุสัญญา จำนวน 5,997.7 ล้านบาท
ในวันที่ 12 กันยายน 2561 บริษัท ซีพีเอ็น พัทยา จำกัด (“ซีพีเอ็น พัทยา”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา
จำกัด (มหาชน) (“ซีพีเอ็น”) ได้ซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นใหญ่เดิม คือ กลุ่มเจริญกฤษ จำนวน 3,278,132,406 หุ้น หรือคิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 50.43 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และภายหลังจากการทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญ
ที่เหลือทั้งหมดของบริษัทฯ ทำให้ซีพีเอ็น พัทยารับซื้อหุ้นเพิ่มได้อีกจำนวน 1,111,286,139 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ
17.10 ของหุ้ น ที่ อ อกและจำหน่ า ยแล้ ว ทั้ ง หมดของบริ ษั ท ฯ ทำให้ ปั จ จุ บั น ซี พี เ อ็ น พั ท ยา ถื อ หุ้ น บริ ษั ท ฯ เป็ น จำนวน
4,389,418,545 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 67.53 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ
ในวันที่ 2 มีนาคม 2563 GLANDRT ได้ โอนสิทธิการเช่าในโครงการ เดอะไนน์ ทาวเวอร์ส แกรนด์ พระราม 9 และ
โครงการยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์ แกรนด์ พระราม 9 ให้แก่ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
(“CPNREIT”) โดยปัจจุบัน GLANDRT ได้ดำเนินการจดทะเบียนเลิกกองทรัสต์และอยู่ระหว่างการชำระบัญชี
ทั้งนี้ ณ สิ้นปี 2563 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 6,535 ล้านบาท และมีทุนที่ออกและเรียกชำระแล้วจำนวน 6,499
ล้านบาท
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1.3 โครงสร้างการถือหุ้น
บริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วมดำเนินธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ดังนี้
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิ
การเช่าอสังหาริมทรัพย์

15%

บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)     

อาคารสำนักงานจีแลนด์1/

	

79.57%

100%

บจก. เบ็ล ดีเวลลอปเมนท์
100%
บจก. จี แลนด์
พร็อพเพอร์ตี้ แมนเนจเม้นท์

บจก. สเตอร์ลิง อีควิตี้

93.09%
บจก. พระราม 9 สแควร์
100%
บจก. พระราม 9
สแควร์ โฮเต็ล

หมายเหตุ :

1/
2/

100%
บจก. เบ็ล แอสเซทส์

100%
บจก. รัชดา แอสเซท
โฮลดิ้ง

100%
บจก. จีแลนด์ รีท
แมนเนจเม้นท์ 2/

50%
บจก. เบย์วอเตอร์

จดทะเบียนเลิกกองทรัสต์เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 (ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอการชำระบัญชี)
จดทะเบียนเลิกบริษัทเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 (ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอการชำระบัญชี)

1.4 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่
บริษัทฯ เข้าทำสัญญาบริการกับซีพีเอ็น (ผู้ถือหุ้นใหญ่ ในซีพีเอ็น พัทยา และเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ทางอ้อม) เพื่อเป็นที่
ปรึกษาในการบริหารงานและวางนโยบายต่าง ๆ ตลอดจนเสนอแนะแนวทางที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
นอกจากนี้บริษัทฯ ได้รับความช่วยเหลือทางการเงินจากซีพีเอ็น พัทยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดต้นทุนเงินกู้ยืมจากแหล่ง
เงินทุนอื่นและใช้สำหรับพัฒนาโครงการลงทุนของบริษัทฯ ทั้งนี้ การทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นใหญ่ดังกล่าวจะช่วยสนับสนุน
การดำเนินธุรกิจในด้านต่าง ๆ ของบริษัทฯ ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น แต่ ไม่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
ในแง่ของการแข่งขันทางธุรกิจ เนื่องจากธุรกิจของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นใหญ่มีกลุ่มลูกค้าที่แตกต่างกัน

30 ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 3

โครงการต่าง ๆ ในโครงการ เดอะ แกรนด์ พระราม 9
โครงการ เบ็ล แกรนด์ พระราม 9

ภาพแสดงโครงการ เบ็ล แกรนด์ พระราม 9

ภาพแสดงโครงการ เดอะ ช็อปปส์ แอท เบ็ล แกรนด์ พระราม 9
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โครงการ เดอะไนน์ ทาวเวอร์ส แกรนด์ พระราม 9

ภาพแสดงโครงการ เดอะไนน์ ทาวเวอร์ส แกรนด์ พระราม 9

โครงการ ยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์ แกรนด์ พระราม 9

ภาพแสดงโครงการ ยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์ แกรนด์
พระราม 9

โครงการอาคารสำนักงาน จี ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9

ภาพแสดงโครงการอาคารสำนักงาน จี ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9

32 ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 3

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน) (“GLAND”)
ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 6,535,484,202 บาท ทุนเรียกชำระแล้วจำนวน 6,499,829,661 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ
6,499,829,661 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ปัจจุบันบริษัทฯ มี โครงการที่เปิดดำเนินการแล้ว ได้แก่ โครงการ เดอะไนน์
ทาวเวอร์ส แกรนด์ พระราม 9 พื้นที่ค้าปลีกให้เช่า โครงการ The Shoppes @ the Ninth และรับบริหารอาคารสำนักงาน
การขาย การตลาด งานก่อสร้าง และบริหารโครงการที่พักอาศัย
ในวันที่ 19 เมษายน 2560 บริษัทฯ ได้ทำสัญญาให้เช่าพื้นที่ส่วนอาคารสำนักงานของโครงการ เดอะไนน์ ทาวเวอร์ส
แกรนด์ พระราม 9 และโอนกรรมสิทธิ์ ในสังหาริมทรัพย์ ซึ่งใช้ ในการดำเนินการของโครงการ เดอะไนน์ ทาวเวอร์ส
แกรนด์ พระราม 9 ส่วนอาคารสำนักงานให้แก่ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อาคารสำนักงาน จีแลนด์
(“GLANDRT”)
ต่อมา เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 GLANDRT ได้ดำเนินการจดทะเบียนโอนสิทธิการเช่าในโครงการ เดอะไนน์ ทาวเวอร์ส
แกรนด์ พระราม 9 ให้แก่ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (“CPNREIT”) โดยบริษัทฯ
ยังคงทำหน้าที่บริหารอาคารสำนักงานดังกล่าวให้กับ CPNREIT

บริษัท สเตอร์ลิง อีควิตี้ จำกัด (“สเตอร์ลิง”)
จดทะเบียนก่อตั้งขึ้นในปี 2539 ปัจจุบันสเตอร์ลิงมีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วจำนวน 1,800 ล้านบาท แบ่งออกเป็น
หุ้นสามัญจำนวน 18 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ปัจจุบันสเตอร์ลิงมี โครงการอาคารสำนักงานให้เช่า ยูนิลีเวอร์
เฮ้าส์ แกรนด์ พระราม 9 พื้นที่ค้าปลีกให้เช่า The Shoppes @ Unilever House ซึ่งเปิดดำเนินการแล้วและให้บริการ
บริหารอาคารสำนักงาน
ในวันที่ 19 เมษายน 2560 สเตอร์ลิงได้ทำสัญญาให้เช่าพื้นที่ส่วนอาคารสำนักงานของโครงการ ยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์ แกรนด์
พระราม 9 และโอนกรรมสิทธิ์ในสังหาริมทรัพย์ซึ่งใช้ ในการดำเนินการของโครงการ ยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์ แกรนด์ พระราม 9
ส่วนอาคารสำนักงานให้แก่ GLANDRT
ต่อมา เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 GLANDRT ได้ดำเนินการจดทะเบียนโอนสิทธิการเช่าในโครงการ ยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์ แกรนด์
พระราม 9 ให้แก่ CPNREIT โดยสเตอร์ลิงยังคงทำหน้าที่บริหารอาคารสำนักงานดังกล่าวให้กับ CPNREIT

บริษัท พระราม 9 สแควร์ จำกัด (“พระราม 9”)
จดทะเบียนก่อตั้งขึ้นในปี 2538 ปัจจุบันพระราม 9 มีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วจำนวน 1,900 ล้านบาท แบ่งออก
เป็นหุ้นสามัญจำนวน 19 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ปัจจุบันพระราม 9 มี โครงการอาคารสำนักงานให้เช่า
จี ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9 และพื้นที่ค้าปลีกให้เช่า The Shoppes @ G Tower

บริษัท เบ็ล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (“เบ็ล”)
จดทะเบียนก่อตั้งขึ้นในปี 2537 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วจำนวน 2,064,261,300 บาท แบ่งออกเป็นหุ้น
สามัญจำนวน 20,642,613 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยเบ็ลมี โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย ได้แก่
โครงการคอนโดมิเนียม เบ็ล แกรนด์ พระราม 9 และพื้นที่ค้าปลีกให้เช่า โครงการ The Shoppes @ Belle

บริษัท จี แลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด (“GPROP”)
จดทะเบียนก่อตั้งขึ้นในปี 2538 ในชื่อ บริษัท บีบีทีวี มาร์เก็ตติ้ง จำกัด และได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท จี แลนด์ พร็อพเพอร์ตี้
แมเนจเม้นท์ จำกัด ในปี 2557 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วจำนวน 1,300 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ
จำนวน 13 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดย GPROP มีที่ดินในโครงการ เดอะ แกรนด์ พระราม 9
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บริษัท เบ็ล แอสเซทส์ จำกัด (“Belle Assets”)
จดทะเบียนก่อตั้งขึ้นในปี 2545 ในชื่อ บริษัท ต้นสน เพลินจิต จำกัด และได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เบ็ล แอสเซทส์ จำกัด
เมื่อปี 2557 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วจำนวน 11 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1.1 ล้านหุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย บริเวณแกรนด์ คาแนล ดอนเมือง

บริษัท พระราม 9 สแควร์ โฮเต็ล จำกัด (“พระราม 9 โฮเต็ล”)
จดทะเบียนก่อตั้งขึ้นในปี 2538 ปัจจุบันพระราม 9 โฮเต็ล มีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วจำนวน 16 ล้านบาท
แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 16 บาท ปัจจุบันยังไม่มีการประกอบธุรกิจใด ๆ

บริษัท เบย์วอเตอร์ จำกัด (“เบย์วอเตอร์”) 
จดทะเบียนก่อตั้งขึ้นในปี 2557 โดยปัจจุบันมี โครงสร้างการถือหุ้นประกอบด้วยบริษัท รัชดา แอสเซท โฮลดิ้ง จำกัด
(“รัชดา แอสเซท”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ กับบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) (“CPN”) ในสัดส่วนร้อยละ
50 : 50 มีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วจำนวน 10 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 100,000 หุ้น มูลค่าที่
ตราไว้ หุ้ น ละ 100 บาท โดยรั ช ดา แอสเซท และ CPN มี ค วามตั้ ง ใจที่ จ ะใช้ เ บย์ ว อเตอร์ ใ นการพั ฒ นาโครงการ
อสังหาริมทรัพย์เฉพาะโครงการร่วมกัน ปัจจุบันเบย์วอเตอร์มีที่ดินเปล่าบริเวณพหลโยธินซึ่งอยู่ระหว่างพัฒนา

บริษัท รัชดา แอสเซท โฮลดิ้ง จำกัด (“รัชดา แอสเซท”)
จดทะเบียนก่อตั้งขึ้นในปี 2559 มีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วจำนวน 6 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 600,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ปัจจุบันเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เบย์วอเตอร์ จำกัด

บริษัท จีแลนด์ รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด (“จีแลนด์ รีท”)
จดทะเบียนก่อตั้งขึ้นในปี 2559 มีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วจำนวน 10 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 1 ล้านหุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ โดยเป็น
ผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อาคารสำนักงาน จีแลนด์ (“GLANDRT”)
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ของ GLANDRT มีมติให้กองทรัสต์ GLANDRT จำหน่ายไปซึ่ง
ทรัพย์สินของกองทรัสต์ GLANDRT ในโครงการ เดอะไนน์ ทาวเวอร์ส แกรนด์ พระราม 9 และโครงการ ยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์
แกรนด์ พระราม 9 โดยการโอนสิทธิการเช่าในทรัพย์สินที่เช่า ซึ่งรวมถึงสิทธิและหน้าที่ที่เกี่ยวเนื่องกับทรัพย์สินที่เช่า
ดังกล่าวบางสัญญา เช่น สัญญาเช่าและสัญญาบริการกับผู้เช่าพื้นที่ สัญญาที่เกี่ยวเนื่องกับการให้เช่าและให้บริการใน
ทรัพย์สินที่เช่า เป็นต้น และจำหน่ายสังหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์ GLANDRT มีกรรมสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการใน
ทรัพย์สินที่เช่าให้แก่ CPNREIT ในมูลค่ารวม 7,430 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม อากรแสตมป์ และค่าธรรมเนียมการ
จดทะเบียนรวม ตลอดจนค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง)
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 GLANDRT ได้ดำเนินการจดทะเบียนโอนสิทธิการเช่าในอสังหาริมทรัพย์ให้แก่ CPNREIT และ
จีแลนด์ รีท ได้ยกเลิกการเป็นผู้จัดการกองทรัสต์ GLANDRT
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ จีแลนด์ รีท เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 มีมติอนุมัติให้เลิกบริษัท โดยบริษัทได้จดทะเบียนเลิกบริษัท
กับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563
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ตารางแสดงโครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัท ปี 2561 - ปี 2563 ตามงบการเงินรวม
ประเภทธุรกิจ
ดำเนินการโดย
			
			

% การถือหุ้น
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
ของบริษัท			
(ณ 31 ธ.ค. 63) ล้านบาท % ล้านบาท %

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ - 		 บจก. พระราม 9 สแควร์
93.09% 793.95
เพื่อให้เช่าและค่าบริการ		 บมจ. แกรนด์ คาแนล แลนด์
- 190.54
ที่เกี่ยวข้อง		 บจก. สเตอร์ลิง อีควิตี้
100.00% 102.33
				 บจก. เบ็ล ดีเวลลอปเมนท์
79.57% 66.62
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ - 		 บจก. เบ็ล ดีเวลลอปเมนท์
79.57% 221.56
เพื่อการขาย		 บจก. สเตอร์ลิง อีควิตี้
100.00%
0.00
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ - 		 บมจ. แกรนด์ คาแนล แลนด์
0.00
รับบริหารโครงการ
และบริการต่าง ๆ
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ - 		 บมจ. แกรนด์ คาแนล แลนด์
- 23.72
รับบริหารอสังหาริมทรัพย์		 บจก. สเตอร์ลิง อีควิตี้
100.00% 10.67
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ -		 บจก.จีแลนด์ รีท แมเนจเม้นท์
100.00% 59.18
ผู้จัดการกองทรัสต์
กำไรจากการเปลี่ยนแปลง		 บมจ. แกรนด์ คาแนล แลนด์
- 120.26
มูลค่ายุติธรรม และอื่น ๆ		 และบริษัทย่อย
		 รวม				 1,588.83

49.97%
11.99%
6.44%
4.19%
13.94%
0.00%
0.00%
1.49%
0.67%
3.72%

760.50
239.91
113.84
98.51
315.44
12.59
0.00

28.83%
9.10%
4.32%
3.73%
11.96%
0.48%
0.00%

22.33 0.85%
10.20 0.39%
17.19 0.65%

พ.ศ. 2561
ล้านบาท

%

738.27 36.11%
277.60 13.58%
100.28 4.90%
101.40 4.96%
273.73 13.39%
- 0.00%
19.35 0.95%
21.8
10.13
16.5

1.07%
0.50%
0.81%

7.57% 1,047.11 39.70% 485.56 23.75%
100.00% 2,637.63 100.00% 2,044.62 100.00%	

ภาพ: ภาพแสดงพื้นที่ให้เช่าและอัตราการเช่าพื้นที่ของอาคารสำนักงานและพื้นที่ค้าปลีกของบริษัทฯ

บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน) 35

2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ในหลายรูปแบบ โดยสามารถจำแนกกลุ่มผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ได้เป็น
2 ลักษณะ คือ อสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่า และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการขาย นอกจากนั้นบริษัทฯ ยังมีรายได้บางส่วนจากการ
รับจ้างบริหารโครงการอีกด้วย ทั้งนี้สามารถจำแนกโครงการต่าง ๆ ของบริษัทฯ ได้ดังนี้
2.1.1 โครงการ เดอะ แกรนด์ พระราม 9 (The Grand Rama 9)
ปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการ เดอะ แกรนด์ พระราม 9 ซึ่งเป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่
บนพื้นที่ประมาณ 73 ไร่ ตั้งอยู่บนถนนพระราม 9 ตัดถนนรัชดาภิเษก (มีทางเชื่อมสู่สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน สถานี
พระราม 9 ทางออกที่ 3) ที่สามารถเชื่อมต่อถนนสำคัญหลายสายซึ่งเป็นทำเลที่มีศักยภาพในการตอบรับทุกการ
เดินทาง โดยบริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะพัฒนาโครงการดังกล่าวให้มีลักษณะเป็นย่านศูนย์กลางธุรกิจ (Central Business
District: CBD) ใจกลางกรุงเทพมหานคร โดยโครงการเดอะ แกรนด์ พระราม 9 ประกอบด้วยโครงการและประเภท
ธุรกิจดังต่อไปนี้
ชื่อโครงการ
ประเภทหลักของโครงการ
สถานะของโครงการ
1. โครงการ เบ็ล แกรนด์ พระราม 9
อาคารชุดพักอาศัย
เริ่มเปิดดำเนินงานในเดือนกันยายน 2555
เริ่มเปิดดำเนินงานในเดือนกุมภาพันธ์ 2557
2. โครงการ เดอะไนน์ ทาวเวอร์ส แกรนด์ พระราม 9 อาคารสำนักงาน
3. โครงการ ยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์ แกรนด์ พระราม 9
อาคารสำนักงาน
เริ่มเปิดดำเนินงานในเดือนธันวาคม 2557
4. โครงการ จี ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9
อาคารสำนักงาน
เริ่มเปิดดำเนินงานในเดือนกันยายน 2559
5. โครงการอสังหาริมทรัพย์รูปแบบผสม
อสังหาริมทรัพย์รูปแบบผสม
อยู่ระหว่างการทบทวนรูปแบบโครงการ
(เดิม คือ โครงการ Super Tower, ศูนย์ประชุม,
Arcade และโรงแรม)				
6. โครงการ เดอะ ช็อปปส์ แกรนด์ พระราม 9
พื้นที่ค้าปลีก ร้านค้า ร้านอาหาร โดยจะ เริ่มเปิดดำเนินการแล้วในส่วนของโครงการ
			
ตั้งอยู่ที่ชั้นใต้ดิน ชั้น 1 หรือ ชั้น 2 ของ
เบ็ล แกรนด์ พระราม 9 โครงการ เดอะไนน์
			
แต่ละโครงการที่อยู่ในโครงการ
ทาวเวอร์ส แกรนด์ พระราม 9 โครงการ
				
ยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์ แกรนด์ พระราม 9 และ
				
โครงการ จี ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9		

ด้านหน้าของโครงการด้านถนนรัชดาภิเษกเป็นที่ตั้งของศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9 ซึ่งสร้างเสร็จและโอนขาย
อาคารให้แก่ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนาไนน์สแควร์ จำกัด ปลายปี พ.ศ. 2554

รายละเอียดโครงการต่าง ๆ ในโครงการ เดอะ แกรนด์ พระราม 9
โครงการ เบ็ล แกรนด์ พระราม 9
เป็นโครงการคอนโดมิเนียมที่พัฒนาขึ้นโดยบริษัท เบ็ล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ซึ่งบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 79.57
รูปแบบโครงการเป็นคอนโดมิเนียมพักอาศัยเพื่อขายและพื้นที่ค้าปลีกให้เช่า (The Shoppes Grand Rama 9 @ Belle) โดย
ในส่วนของอาคารที่พักอาศัยมีจำนวน 8 อาคาร เป็นอาคารสูง 27 ชั้น 34 ชั้น 36 ชั้น 43 ชั้น อย่างละ 2 อาคาร พร้อมชั้น
ใต้ดิน ประกอบด้วยห้องพักจำนวนรวม 1,991 ยูนิต มีพื้นที่ก่อสร้างรวมทั้งสิ้น 356,546 ตารางเมตร โดยอาคารทั้งหมดตั้งอยู่
บนส่วนโพเดียมสูง 6 ชั้น ซึ่งได้พัฒนาเป็นพื้นที่ค้าปลีกเพื่อให้เช่าจำนวน 2 ชั้น และพื้นที่สำหรับจอดรถยนต์จำนวน 4 ชั้น
โครงการ เบ็ล แกรนด์ พระราม 9 ตั้งอยู่บริเวณแยกรัชดา-พระราม 9 ใกล้สี่แยก อ.ส.ม.ท. โดยอยู่ห่างจากสถานีรถไฟฟ้า
มหานคร สถานีพระราม 9 ประมาณ 400 เมตร
โครงการมีจุดเด่นที่สำคัญ คือ เป็นโครงการคอนโดมิเนียมสไตล์รีสอร์ทที่มีพื้นที่สันทนาการขนาดใหญ่ มีลักษณะเป็น
สวนลอยฟ้า นอกจากนี้ ที่ตั้งของโครงการยังอยู่ ใจกลางกรุงเทพมหานคร บริเวณแยกรัชดา-พระราม 9 ใกล้ทางด่วน
รถไฟฟ้าใต้ดิน และรถไฟฟ้า Airport-Link ทำให้มีความสะดวกในการเดินทางเป็นอย่างมาก ประกอบกับโครงการตั้งอยู่ ใน
บริเวณศูนย์รวมความเจริญแห่งใหม่ ประกอบด้วย อาคารที่พัก สำนักงาน แหล่งช้อปปิ้งครบวงจร และศูนย์การค้าเซ็นทรัล
พลาซา แกรนด์ พระราม 9 ทำให้จัดได้ว่าเป็นหนึ่งในโครงการคอนโดมิเนียมที่มีศักยภาพสูงสำหรับการพักอาศัยแห่งหนึ่งของ
กรุงเทพมหานคร โดยมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นผู้ที่มีรายได้ ในระดับปานกลางขึ้นไป
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ราคาขายเฉลี่ยของห้องชุดคอนโดในโครงการอยู่ที่ประมาณ 120,000 บาทต่อตารางเมตร โดยห้องพักมีขนาดพื้นที่ตั้งแต่
146 - 193 ตารางเมตร ยอดขายและยอดโอนรวม ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2564 เท่ากับ 1,979 ยูนิต คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 99.40 ของจำนวนยูนิตทั้งหมด
สำหรับส่วนพื้นที่ค้าปลีกในโครงการ บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะพัฒนาเป็นพื้นที่ช้อปปิ้งภายใต้รูปแบบ Urban Oasis หรือ
ธรรมชาติกลางเมือง โดยมีพื้นที่ให้เช่ารวมทั้งสิ้น 10,000 ตารางเมตร (ไม่รวมพื้นที่ศูนย์อาหาร Food Court ขนาด 2,000
ตารางเมตร ที่บริษัทฯ ดำเนินการบริหารเอง)
โครงการ เดอะไนน์ ทาวเวอร์ส แกรนด์ พระราม 9
โครงการ เดอะไนน์ ทาวเวอร์ส แกรนด์ พระราม 9 (“เดอะไนน์ ทาวเวอร์ส”) เป็นอาคารสำนักงานและค้าปลีกให้เช่า ใน
ระดับ เกรด B+ ถึง A- จำนวน 2 อาคาร ตั้งอยู่ ในบริเวณโครงการ เดอะ แกรนด์ พระราม 9 โดยโครงการ เดอะไนน์
ทาวเวอร์ส ประกอบด้วย 2 อาคาร ได้แก่ อาคาร A สูง 36 ชั้น และอาคาร B สูง 34 ชั้น โดยมีพื้นที่ ในส่วนใต้ดินและพื้นที่
ชั้น 1 และ ชั้น 2 เป็นพื้นที่เช่าส่วนค้าปลีกและพื้นที่ส่วนกลางที่เชื่อมต่อกันระหว่างอาคาร A และอาคาร B พร้อมพื้นที่
จอดรถบริเวณชั้น 3-10 ซึ่งสามารถจอดรถยนต์ ได้ประมาณ 1,100 คัน
โครงการ เดอะไนน์ ทาวเวอร์ส มีพื้นที่ ใช้สอยรวมประมาณ 121,207 ตารางเมตร แบ่งเป็นพื้นที่ ให้เช่าในส่วนอาคาร
สำนักงานประมาณ 59,882 ตารางเมตร พื้นที่สำหรับใช้เป็นห้องประชุมประมาณ 3,068 ตารางเมตร (พื้นที่อาคารสำนักงาน
และพื้นที่ห้องประชุม บริษัทฯ ได้ทำสัญญาให้เช่า 30 ปี แก่ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์อาคาร
สำนักงานจีแลนด์ ในเดือนเมษายน 2560) โดยบริษัทฯ ได้รับค่าเช่าล่วงหน้าจำนวน 4,592.5 ล้านบาท พื้นที่ให้เช่าในส่วนค้าปลีก
ประมาณ 5,771 ตารางเมตร พื้นที่จอดรถยนต์ประมาณ 31,195 ตารางเมตร พื้นที่เก็บของประมาณ 102 ตารางเมตร และ
พื้นที่ส่วนกลางประมาณ 21,189 ตารางเมตร และในเดือนมีนาคม 2563 GLANDRT ได้ดำเนินการจดทะเบียนโอนสิทธิ
การเช่าให้แก่ CPNREIT
จุดเด่นที่สำคัญของโครงการ ได้แก่ ทำเลที่ตั้งซึ่งอยู่บนทำเลที่มีศักยภาพทางธุรกิจ คือ บริเวณแยกรัชดา-พระราม 9
ใกล้ทางด่วน รถไฟฟ้ามหานคร และรถไฟฟ้า Airport-Link ประกอบกับมีราคาค่าเช่าระดับปานกลางซึ่งสอดคล้องกับกลุ่ม
ลูกค้าเป้าหมาย
โครงการ ยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์ แกรนด์ พระราม 9
โครงการ ยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์ แกรนด์พระราม 9 (“ยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์”) พัฒนาขึ้นโดย บริษัท สเตอร์ลิง อิควิตี้ จำกัด (บริษัทฯ
ถือหุ้นอยู่ ในสัดส่วนร้อยละ 100) เป็นโครงการอาคารสำนักงานและค้าปลีกให้เช่าในระดับ A จำนวน 1 อาคาร ตั้งอยู่ ใน
บริเวณโครงการ เดอะ แกรนด์ พระราม 9 โดยโครงการ ยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์ เป็นอาคารสูง 12 ชั้น และมีชั้นใต้ดิน 1 ชั้น
พร้อมพื้นที่จอดรถบริเวณชั้น 3-6 ซึ่งสามารถจอดรถยนต์ ได้ประมาณ 410 คัน
โครงการ ยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์ มีพื้นที่ ใช้สอยรวมประมาณ 46,825 ตารางเมตร แบ่งเป็นพื้นที่ ให้เช่าในส่วนอาคารสำนักงาน
ประมาณ 18,527 ตารางเมตร พื้นที่ในส่วนค้าปลีกประมาณ 3,741 ตารางเมตร พื้นที่จอดรถยนต์ประมาณ 13,380 ตารางเมตร
และพื้นที่อื่น ๆ ประมาณ 11,177 ตารางเมตร ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ทำสัญญาให้เช่าพื้นที่อาคารสำนักงานเป็นเวลา 17 ปี 7 เดือน
แก่ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์อาคารสำนักงานจีแลนด์ ในเดือนเมษายน 2560 โดยบริษัทฯ ได้รับ
ค่าเช่าล่วงหน้าจำนวน 1,398.2 ล้านบาท และในเดือนมีนาคม 2563 GLANDRT ได้ดำเนินการจดทะเบียนโอนสิทธิการเช่า
ให้แก่ CPNREIT
โครงการอาคารสำนักงาน จี ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9
เป็นโครงการอาคารสำนักงานและพื้นที่ค้าปลีกให้เช่าระดับ A พัฒนาขึ้นโดย บริษัท พระราม 9 สแควร์ จำกัด (บริษัทฯ
ถือหุ้นอยู่ ในสัดส่วนร้อยละ 93.09) ตั้งอยู่บนที่ดินตามสัญญาเช่าที่ดินระยะยาวรวม 43 ปี โดยมีพื้นที่เช่าในส่วนอาคาร
สำนักงานและส่วนพื้นที่ค้าปลีกรวมประมาณ 73,000 ตารางเมตร ลักษณะของตัวอาคาร ได้รับการออกแบบเป็นรูปตัว G
ประกอบด้วยอาคาร 2 อาคาร สูง 40 ชั้น และ 30 ชั้น (เอน 8 องศา) และมีส่วนโพเดียมสูง 14 ชั้น ที่ตั้งของโครงการอยู่
บริเวณแยกรัชดา-พระราม 9 โดยโครงการมีทางเชื่อมสู่สถานีรถไฟฟ้ามหานครสถานีพระราม 9 ทางออกที่ 3 และทางเชื่อม
สู่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9
บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน) 37

โครงการศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9
โครงการศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9 สร้างเสร็จและโอนขายให้แก่ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนาไนน์ สแควร์
จำกัด เมื่อปลายปี 2554 โครงการดังกล่าวถือเป็นส่วนช่วยเพิ่มความน่าสนใจให้พื้นที่ โครงการ เดอะ แกรนด์ พระราม 9 ใน
ส่วนอาคารสำนักงาน และส่วนอื่น ๆ ที่จะพัฒนาเป็นจุดศูนย์กลางการค้าและธุรกิจที่มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น
2.1.2 ที่ดินเปล่าที่อยู่ระหว่างการทบทวนรูปแบบการพัฒนา
(1) ที่ดินเปล่าในโครงการ เดอะ แกรนด์ พระราม 9	
- ที่ดิน (โครงการ Super Tower เดิม) ตั้งอยู่ระหว่างอาคารสำนักงาน ยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์ แกรนด์ พระราม 9
และ อาคารสำนักงาน จี ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9 มีเนื้อที่ 14-1-36.2 ไร่
- ที่ดิน (โครงการ Super Tower เดิม) อยู่ติดกับ อาคารสำนักงาน จี ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9 มีเนื้อที่
5-3-45.5 ไร่
- ที่ดิน (โครงการโรงแรม New World เดิม) ตั้งอยู่ระหว่างอาคารสำนักงาน ยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์ แกรนด์
พระราม 9 และอาคารสำนักงาน เดอะไนน์ ทาวเวอร์ส แกรนด์ พระราม 9 มีเนื้อที่ 2-2-41.9 ไร่
- ที่ดิน เนื้อที่ 0-2-80 ไร่
- ที่ดิน เนื้อที่ 0-1-89 ไร่
(2) ที่ดินเปล่าในโครงการ แกรนด์ คาแนล ดอนเมือง
บริษัทฯ มีที่ดินเปล่าในโครงการ แกรนด์ คาแนล ดอนเมือง ซึ่งติดแนวรถไฟฟ้าสายสีแดง เนื้อที่รวม 85-1-38.7 ไร่
โดยในปี 2564 บริษัทฯ ได้เริ่มพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยบนที่ดินดังกล่าว
(3) ที่ดินเปล่าบนถนนกำแพงเพชร
บริษัทฯ มีที่ดินเปล่าบนถนนกำแพงเพชร (โครงการ เบ็ล สกาย คอนโดมิเนียม เดิม) ซึ่งติดแนวรถไฟฟ้า
สายสีแดง เนื้อที่ดินรวม 35-0-12.9 ไร่ แบ่งเป็น
- ที่ดินเปล่า เนื้อที่ 25-1-28.2 ไร่
- ที่ดินเปล่า เนื้อที่ 9-2-84.7 ไร่ ให้กลุ่มมิราเคิล เช่าระยะยาว 30 ปี
(4) ที่ดินเปล่าบนถนนพหลโยธิน
บริษัทฯ มีที่ดินเปล่าบนถนนพหลโยธิน (โครงการร่วมทุนกับ CPN ในสัดส่วน 50:50) ซึ่งติดถนนพหลโยธินและ
ถนนวิภาวดีรังสิต เนื้อที่ 48-2-96.8 ไร่
2.1.3 อสังหาริมทรัพย์ที่บริษัทฯ ให้บริการบริหาร
อาคารสำนักงาน เดอะไนน์ ทาวเวอร์ส แกรนด์ พระราม 9 และยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์ แกรนด์ พระราม 9
หลังจากที่บริษัทฯ ได้ทำสัญญาให้เช่าอาคารสำนักงาน เดอะไนน์ ทาวเวอร์ส แกรนด์ พระราม 9 และอาคารสำนักงาน
ยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์ แกรนด์ พระราม 9 ระยะเวลา 30 ปี และ 17 ปี 7 เดือน ตามลำดับ แก่ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิ
การเช่าอสังหาริมทรัพย์อาคารสำนักงาน จีแลนด์ (“GLANDRT”) เมื่อเดือนเมษายน 2560 นั้น GLANDRT ได้ขอใช้
บริการบริหารอาคารสำนักงานดังกล่าวจากบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้รับรายได้เป็นค่าบริการบริหารอาคาร โดยในเดือน
มีนาคม 2563 GLANDRT ได้ดำเนินการจดทะเบียนโอนสิทธิการเช่าให้แก่ CPNREIT โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ยังคงทำหน้าที่บริหารอาคารสำนักงานดังกล่าวให้กับ CPNREIT

2.2 การตลาดและภาวะการแข่งขัน
(1) ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
กลุ่มลูกค้าสำหรับที่อยู่อาศัย จะเป็นกลุ่มลูกค้าบุคคลทั่วไป โดยเน้นกลุ่มรายได้ปานกลางจนถึงรายได้สูง
กลุ่มลูกค้าสำหรับอาคารสำนักงาน จะเน้นลูกค้ากลุ่มที่ต้องการใช้พื้นที่สำนักงานเกรด A เป็นหลักในโครงการอาคาร
สำนักงาน จี ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9 และโครงการ ยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์ แกรนด์ พระราม 9 สำหรับอาคาร
เดอะไนน์ ทาวเวอร์ส แกรนด์ พระราม 9 จะเน้นกลุ่มลูกค้าในระดับ B+ ถึง Aกลุ่มลูกค้าสำหรับพื้นที่ค้าปลีก จะครอบคลุมทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้เช่าระยะยาว ระยะสั้น และผู้เช่ารายย่อย ซึ่งขึ้น
อยู่กับลักษณะพื้นที่ค้าปลีกนั้น ๆ
38 ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 3

(2) นโยบายการกำหนดราคา
การกำหนดราคาขายอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ แ ละราคาค่ า เช่ า พื้ น ที่ จ ะคำนึ ง ถึ ง ราคาตลาดโดยเที ย บเคี ย งกั บ คู่ แ ข่ ง ใน
อุตสาหกรรมและพื้นที่ ใกล้เคียงเป็นหลัก และพิจารณาทางด้านต้นทุนการพัฒนาโครงการพร้อมกันด้วย การปรับเพิ่ม
ราคาจะขึ้นกับภาวะราคาตลาดและต้นทุนการบริหารโครงการเป็นสำคัญ
(3) ภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม
		 • ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในปี 2563
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 (“โรค COVID-19”) ในช่วงไตรมาสที่ 1/2563
ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยอย่างมาก จากเดิมที่มีการคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยจะมีการขยายตัวร้อยละ
2.0-2.5 จากการขยายตัวของการบริโภคและการลงทุนในประเทศ สงครามการค้าที่มีแนวโน้มดีขึ้น และปริมาณ
นักท่องเที่ยวต่างชาติที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในปี 2563 นั้น อย่างไรก็ตามจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19
ทำให้อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทย คาดว่าจะหดตัวที่ร้อยละ 7.7 ต่อปี
หลังจากมีมาตรการผ่อนคลายการควบคุมและป้องกันการระบาดในช่วงเดือนพฤษภาคม 2563 เศรษฐกิจไทยเริ่ม
มีการฟื้นตัวอย่างช้า ๆ จากการบริโภคและการลงทุนของภาครัฐที่มีการเพิ่มวงเงินงบประมาณรายจ่าย การเร่ง
เบิกจ่ายจากภาครัฐ รวมทั้งการบริโภคภาคเอกชนที่ปรับตัวดีขึ้น โดยได้อานิสงส์จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
เช่น มาตรการคนละครึ่ง มาตรการช้อปดีมีคืน และโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ อย่างไรก็ตามผลกระทบจาก
สถานการณ์แพร่ระบาดโรค COVID-19 ส่งผลต่อเศรษฐกิจที่สำคัญ ได้แก่ 1) การปิดกิจการของธุรกิจโดยเฉพาะ
ธุรกิจขนาดกลางและเล็ก (SMEs) ที่อยู่ ในธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการ 2) การว่างงานที่เพิ่มขึ้นจากการลด
กำลังการผลิตและปิดกิจการของภาคธุรกิจ และปัญหาภัยแล้งในภาคเกษตรกรรม และ 3) การเพิ่มขึ้นของภาระ
หนี้ครัวเรือนและธุรกิจ
นอกจากนั้นยังมีเหตุการณ์เกี่ยวกับเสถียรภาพทางการเมือง เช่น การประท้วงแบบ “แฟลชม็อบ” ซึ่งเป็นการ
เคลื่อนไหวที่นำโดยนักศึกษาและเยาวชนตั้งแต่ช่วงต้นปี ขยายเป็นการชุมนุมขนาดใหญ่และขนาดย่อยใน
กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ก่อนพัฒนาเป็นการชุมนุมของ “คณะราษฎร 2563” ที่มีกิจกรรมหลายครั้งในช่วง
ไตรมาสที่ 4/2563 ประกอบกับการระบาดของโรค COVID-19 ระลอกใหม่ที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนธันวาคม 2563
ซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในการบริโภค การลงทุนภาคเอกชน รวมทั้งการท่องเที่ยว
ภายในประเทศที่กำลังฟื้นตัว
		

•

		

แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2564
เศรษฐกิจไทยปี 2564 คาดว่าจะขยายตัวในช่วงร้อยละ 3.5-4.5 โดยมีแรงสนับสนุนจาก (1) การปรับตัวดีขึ้นของ
อุปสงค์ภายในประเทศ (2) การฟื้นตัวของเศรษฐกิจและปริมาณการค้าโลก (3) แรงขับเคลื่อนจากภาครัฐจาก
การเบิกจ่ายภายใต้กรอบงบประมาณและมาตรการทางเศรษฐกิจ และ (4) ฐานการขยายตัวที่ต่ำผิดปกติ
ในปี 2563 ทั้งนี้ คาดว่ามูลค่าการส่งออกสินค้าจะขยายตัวร้อยละ 4.2 การบริโภคภาคเอกชน และการลงทุนรวม
ขยายตัวร้อยละ 2.4 และร้อยละ 6.6 ตามลำดับ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยอยู่ที่ช่วงร้อยละ 0.7-1.7 และดุลบัญชี
เดินสะพัดเกินดุลร้อยละ 2.6 ของ GDP
รายละเอียดของการประมาณการเศรษฐกิจในปี 2564 ในด้านต่าง ๆ มีดังนี้
1. การใช้จ่ายเพื่ออุปโภคบริโภค การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 2.4
เร่งขึ้นจากการลดลงร้อยละ 0.9 ในปี 2563 ตามการผ่อนคลายมาตรการควบคุมและป้องกันการระบาด
ของโรค COVID-19 การดำเนินมาตรการฟื้นฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐอย่างต่อเนื่อง และ
การเพิ่มขึ้นของความเชื่อมั่นผู้บริโภคตามความสามารถในการควบคุมการระบาดภายในประเทศ
2. การลงทุนรวม คาดว่าจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.6 เทียบกับการลดลงร้อยละ 3.2 ในปี 2563 โดยการลงทุน
ภาครัฐคาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 12.4 ต่อเนื่องจากร้อยละ 13.7 ในปี 2563 สอดคล้องกับวงเงินงบลงทุน
ภายใต้กรอบงบประมาณประจำปี 2564 ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.0 เทียบกับกรอบปีงบประมาณ 2563
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มูลค่าการส่งออกสินค้าในรูปเงินดอลลาร์ คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 4.2 ปรับตัวดีขึ้นจากการลดลงร้อยละ
7.5 ในปี 2563 โดยคาดว่าปริมาณการส่งออกสินค้าจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.2 ปรับตัวดีขึ้นจากการลดลง
ร้อยละ 6.6 ในปี 2563 ตามสมมติฐานแนวโน้มการขยายตัวดีขึ้นของเศรษฐกิจและปริมาณการค้าโลกในปี
2564
ที่มา: รายงานการวิเคราะห์ของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ภาวะอุตสาหกรรมสำนักงานให้เช่าปี 2563
ผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดโรค COVID-19 ที่มีต่ออุตสาหกรรมอาคารสำนักงาน มีอยู่ 2 ปัจจัยหลัก
ได้แก่
1. ผลกระทบภาพรวมเศรษฐกิจมหภาคที่มีต่ออุปสงค์และอุปทานตลาดอาคารสำนักงาน
สถานการณ์การแพร่ระบาดโรค COVID-19 ส่งผลให้อุปสงค์ของผู้เช่าอาคารสำนักงานปรับตัวลดลง โดยมี
แรงกดดันจากการลงทุนภาคเอกชนและการค้าที่ชะลอตัวลง รวมถึงอัตราการว่างงานที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
ส่งผลให้ ในปี 2563 อัตราการเช่าพื้นที่สุทธิอาคารสำนักงานติดลบ (อัตราการย้ายออกสูงกว่าอัตราย้ายเข้า
หรือ Negative Net Absorption) ซึ่งสะท้อนถึงสภาวะการลงทุนภาคเอกชนจากในประเทศและต่างชาติที่
หดตัวลง ในขณะที่การบริโภคภาคเอกชนยังคงทรงตัว โดยธุรกิจส่วนใหญ่มีการชะลอแผนขยายพื้นที่การ
ทำงานเพื่อลดค่าใช้จ่ายและป้องกันกระแสเงินสด โดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการที่มี
อัตราการว่างงานสูงถึงร้อยละ 2 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในประวัติการ จากข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทย
แม้ว่าการจ้างงานของกลุ่มพนักงานออฟฟิศ (White Collar) จะไม่ ได้รับผลกระทบมาก แต่จากสถานการณ์
COVID-19 ทำให้หลายองค์กรมีการปรับลดพื้นที่การใช้งานของอาคารสำนักงานไปตามลำดับ
ผลกระทบดังกล่าวทำให้อัตราพื้นที่ว่าง (Vacancy Rate) ของอาคารสำนักงานเพิ่มขึ้นสูงกว่าร้อยละ 11
ของพื้นที่ทั้งหมดในกรุงเทพฯ และปริมณฑล และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นในปี 2564 จากการวิเคราะห์
ของบริษัท โจนส์ แลง ลาซาลล์ (ประเทศไทย) จำกัด (“JLL”)
ภาพ: ภาพรวมอุปทานตลาดอาคารสำนักงานในย่านธุรกิจสำคัญของกรุงเทพฯ

40 ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 3

อุปทานตลาดอาคารสำนักงานในอนาคตได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน โดยมีการชะลอการพัฒนาโครงการ
อาคารสำนักงานแห่งใหม่หรือเลื่อนแผนการพัฒนาออกไปอย่างไม่มีกำหนด จนกว่าสถานการณ์จะปรับตัว
ดีขึ้น ปัจจุบันพื้นที่เช่าอาคารสำนักงานในกรุงเทพฯ มีทั้งสิ้นกว่า 9 ล้านตารางเมตร เพิ่มขึ้นจากปี 2562
ประมาณร้อยละ 2 ในขณะที่อุปทานตลาดอาคารสำนักงานในอีก 5 ปีข้างหน้าจะเพิ่มขึ้นประมาณ 1.1
ล้านตารางเมตร (ที่มาข้อมูล: JLL) ส่งผลให้ผู้พัฒนาโครงการอาคารสำนักงานมีความจำเป็นต้องผูกสัญญา
เช่าล่วงหน้ากับผู้เช่าเป็นอย่างสูง เพื่อลดความเสี่ยงจากสภาวะอุปทานล้นตลาดที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
ภาพ: การเพิ่มขึ้นและการประมาณการเพิ่มขึ้นของอุปทานตลาดอาคารสำนักงานในกรุงเทพฯ ระหว่างปี
2559-2569

2.

		

•

การปรับปลี่ยนความต้องการในการใช้พื้นที่อาคารสำนักงานและการบริการในสถานที่
สถานการณ์แพร่ระบาดโรค COVID-19 ส่งผลกระทบทางอ้อมในภาพรวมของอุตสาหกรรม โดยมีการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้พื้นที่ทำงานใน 2 แง่มุมหลัก ได้แก่
1) การกระจายสถานที่ทำงานไปรอบ ๆ สถานที่ทำงานหลัก หรือในลักษณะเครือข่าย Hub and
Spoke สำหรับผู้เช่าที่เป็นองค์กรขนาดใหญ่
2) บทบาทของเทคโนโลยี ในการทำงาน โดยพนักงานสามารถทำงานจากที่บ้าน (Work From Home)
หรือในสถานที่อื่นใดก็ ได้ ส่งผลให้ความต้องการในการใช้พื้นที่อาคารสำนักงานรูปแบบเดิมลดลง

แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมสำนักงานให้เช่าปี 2564
แนวโน้มของตลาดอาคารสำนักงานในปี 2564 คาดว่าจะมีทิศทางเติบโตชะลอตัวต่อเนื่องจากในไตรมาสที่
3/2563 เนื่องจากผลกระทบของโรค COVID-19 และเศรษฐกิจที่ชะลอตัว คาดว่าอัตราการเช่าและค่าเช่าจะลดลง
ซึ่งจะเปลี่ยนดุลยภาพของตลาดให้กลายเป็นตลาดของผู้เช่ามากขึ้น สำหรับในช่วงที่เหลือของปี ตลาดจะยังคง
ความสมดุล ตลาดของผู้เช่าอาจเกิดขึ้นนับตั้งแต่ปี 2564 เป็นต้นไป เนื่องจากจะมีการเพิ่มอุปทานเข้ามาในตลาด
อีกค่อนข้างมาก โดยเฉพาะในช่วง 3 ปีข้างหน้า เจ้าของอาคารจะต้องแข่งขันกันในด้านค่าเช่า การปรับปรุงและ
พัฒนาอาคาร งานระบบ ภาพลักษณ์อาคารเและสิ่งจูงใจอื่น ๆ เพื่อคงรักษาจำนวนผู้เช่า โดยเน้นไปที่สิ่งจูงใจใน
ด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และความเป็นอยู่
ที่มา: รายงานการวิเคราะห์ของบริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (“Knight Frank”)
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ภาพรวมอุตสาหกรรมค้าปลีกปี 2563
ในปี 2563 จากเหตุการณ์แพร่ระบาดของโรค COVID-19 ทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก ส่งผลให้การท่องเที่ยว
การค้า การบริโภค การลงทุน และรายได้ครัวเรือนปรับตัวลดลง ซึ่งผลกระทบดังกล่าวส่งผลต่อการเติบโตของ
เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมค้าปลีกเช่นกัน
ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา อุตสาหกรรมค้าปลีกในประเทศไทยมีการเติบโตสูงมาโดยตลอด โดยมีการขยายตัวของ
เมืองอย่างรวดเร็ว การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ความมั่งคั่งของกลุ่มประชากรระดับรายได้ปานกลางที่สูงขึ้น
และจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศที่เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด
ในขณะเดียวกัน อุปทานของพื้นที่ตลาดค้าปลีกได้ขยายตามการเติบโตของเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม โดย
ปัจจุบันพื้นที่เช่าสุทธิ (Net Leasable Area หรือ NLA) ของตลาดค้าปลีกในกรุงเทพฯ และปริมณฑล มีทั้งสิ้น
ประมาณ 9 ล้านตารางเมตร (ที่มาข้อมูล: Knight Frank) และมีพื้นที่ตลาดค้าปลีกทั่วประเทศมากกว่า
20 ล้านตารางเมตร (ที่มาข้อมูล: การวิเคราะห์ข้อมูลของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ JLL)
อัตราการเติบโตของพื้นที่ตลาดค้าปลีกโดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณร้อยละ 6 ต่อปี เกิดจากการพัฒนาศูนย์การค้าแห่งใหม่

		

•

แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมค้าปลีกปี 2564
การแพร่ระบาดโรค COVID-19 ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมผู้บริโภคให้หันมาใช้บริการผ่านช่องทางออนไลน์และ
อีคอมเมิร์ซมากขึ้น แม้ว่าขนาดตลาดอีคอมเมิร์ซของประเทศไทยยังค่อนข้างเล็ก คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3-4
ของตลาดค้าปลีกโดยรวม แต่มีศักยภาพการเติบโตที่สูงต่อไปในอนาคตก่อนจะถึงจุดอิ่มตัว เช่นเดียวกับที่เกิดขึ้น
ในสาธารณรัฐประชาชนจีน สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา ที่มีสัดส่วนตลาดอีคอมเมิร์ซมากกว่าร้อยละ
20 ของตลาดค้าปลีกในประเทศนั้น แสดงถึงความสำคัญที่จะต้องปรับตัวของธุรกิจ ในสภาวะแวดล้อมที่มีความ
ก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและความโดดเด่นของตลาดค้าปลีกออนไลน์ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว

		

•

ภาพรวมตลาดที่อยู่อาศัยปี 2563 และแนวโน้มปี 2564
ในปี 2563 ตลาดอสังหาริมทรัพย์ในกรุงเทพฯ โดยรวมมีอุปสงค์ที่ลดลง ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
แพร่ระบาดโรค COVID-19 โดยหลักมาจากกำลังซื้อภายในประเทศและต่างประเทศที่ลดลง แม้ว่าอัตราดอกเบี้ย
นโยบายจะลดลงและมีมาตรการช่วยเหลือจากภาครัฐมาสนับสนุนอุตสาหกรรมแล้วก็ตาม การลงทุนภาคเอกชน
ยั ง คงติ ด ลบในปี 2563 จากแนวโน้ ม การฟื้ น ตั ว ของเศรษฐกิ จ ที่ ยั ง ไม่ ดี ม าก ส่ ง ผลให้ ร าคาขายโครงการ
อสังหาริมทรัพย์แห่งใหม่ในกรุงเทพฯ ปรับตัวลดลงประมาณร้อยละ 10-50 จากปีก่อนหน้า
ในปี 2563 อุปทานของโครงการคอนโดมิเนียมแห่งใหม่ลดลงกว่าร้อยละ 25 จากปีก่อนหน้า (ที่มาข้อมูล: บริษัท
ซีบีอาร์อี (ประเทศไทย) จำกัด (“CBRE”)) โดยแหล่งอุปทานใหม่มาจากโครงการที่อยู่ ใจกลางเมือง (Midtown)
และชานเมือง (Suburban) เป็นหลัก ในขณะที่อัตราการจองซื้อ (Take-up rate) ยังคงอยู่ ในระดับต่ำ แม้ว่ามี
กิจกรรมส่งเสริมการขาย อาทิ การให้ส่วนลด การแจกของแถมที่เป็นเฟอร์นิเจอร์ การลดค่าธรรมเนียมการโอน
และการรับประกันผลตอบแทนจากการลงทุนในระยะแรกของฝั่งผู้พัฒนาโครงการมาช่วยกระตุ้นแล้วก็ตาม
นอกจากนี้ระดับหนี้ครัวเรือนของประเทศไทยที่สูงเป็นอันดับต้นในภูมิภาคอาเซียนยังคงเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญใน
การที่ลูกค้าจะยกเลิกการจองซื้อโครงการอสังหาริมทรัพย์แห่งใหม่ต่อไป

(4) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
		 โครงการบ้านเดีย่ ว บ้านแฝด และทาวน์โฮม
การพัฒนาโครงการของบริษัทฯ จะแบ่งเป็นเฟส โดยแต่ละเฟสที่พัฒนามีจำนวนน้อยกว่า 500 หลัง จึงไม่อยู่ภายใต้
ข้อบังคับของกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม แต่ทั้งนี้ บริษัทฯ ก็มีระบบการจัดการสาธารณูปโภคของโครงการเพื่อป้องกัน
ไม่ ให้เกิดปัญหาที่อาจจะส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบบำบัดน้ำเสียและการจัดการให้มีพื้นที่
สีเขียวเพียงพอ
		 โครงการคอนโดมิเนียม
บริษัทฯ จะต้องทำการศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและจัดทำรายงานการศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเสนอต่อ
หน่วยราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ประกอบการขอใบอนุญาตสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งบริษัทฯ ได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ
และข้อบังคับที่ ได้กำหนดไว้
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โครงการอาคารสำนักงานและพื้นที่ค้าปลีก
โครงการของบริ ษั ท ฯ ได้ รั บ ใบอนุ ญ าตก่ อ สร้ า งอาคารก่ อ นที่ เ กณฑ์ ก ารจั ด ทำรายงานการวิ เ คราะห์ ผ ลกระทบต่ อ
สิ่งแวดล้อมจะมีผลบังคับใช้ อย่างไรก็ตาม โครงการใดที่บริษัทฯ ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่ ได้กำหนดไว้

2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ
(1) การสรรหาที่ดินเพื่อพัฒนา
บริษัทฯ จัดซื้อที่ดินเพื่อพัฒนาทั้งจากการซื้อโดยตรง และซื้อผ่านนายหน้าค้าที่ดิน การเลือกซื้อจะพิจารณาที่ดินที่มี
ทำเลดีและมีศักยภาพในการพัฒนา และมีการเปรียบเทียบราคาซื้อกับราคาประเมินและราคาตลาดทุกครั้งก่อนการเข้า
ซื้อที่ดินเพื่อให้ ได้ราคาที่เหมาะสม นอกจากนี้ก่อนการจัดซื้อที่ดินในแต่ละครั้ง จะมีการสำรวจกฎเกณฑ์ทางด้าน
กฎหมายและข้อจำกัดในการก่อสร้าง รวมไปถึงความต้องการของลูกค้าในพื้นที่และคู่แข่ง เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าจะ
สามารถพัฒนาที่ดินเป็นไปตามแผนที่วางไว้และได้ผลตอบแทนตามที่ต้องการ
(2) การคัดเลือกผู้รับเหมา
เนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีหน่วยงานก่อสร้างภายใน จึงใช้วิธีการจัดจ้างผู้รับเหมาเพื่อก่อสร้างโครงการ โดยแบ่งเป็น
ผู้รับเหมาใน 2 กลุ่มหลักได้แก่
(2.1) กลุ่มผู้รับเหมาผู้ก่อสร้างบ้านเดี่ยว จะใช้วิธีจัดจ้างผู้รับเหมา โดยพิจารณาคัดเลือกจากผู้รับเหมาทั้งขนาดกลาง
และขนาดใหญ่ที่มีความเหมาะสม และมีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานที่บริษัทฯ ตั้งไว้ ซึ่งผู้รับเหมาที่จะจัดจ้าง
ต้องมีประวัติการทำงานที่มีคุณภาพงานที่ดี ทำงานได้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา และอยู่ในระดับราคาที่เป็นไปตาม
งบประมาณที่ตั้งไว้ บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการบริหารต้นทุนการก่อสร้างเป็นอย่างมาก จึงได้มีการจัดตั้ง
ทีมวิศวกรภายในเพื่อกำกับควบคุมคุณภาพงานของผู้รับเหมาอย่างใกล้ชิด
(2.2) กลุ่มผู้รับเหมาผู้ก่อสร้างอาคารสำนักงานและคอนโดมิเนียม จะใช้วิธีจัดจ้างผู้รับเหมาหลักโดยการเปิดประมูลงาน
ในส่ ว นงานโครงสร้ า ง งานสถาปั ต ยกรรม และงานระบบประกอบอาคารหรื อ ลั ก ษณะวิ ธี ก ารจ้ า งเหมา
แบบเบ็ดเสร็จ (Turn Key) แล้วแต่ความเหมาะสมของโครงการ โดยผู้รับเหมาที่คัดเลือกมามักจะเป็นผู้รับเหมา
ขนาดใหญ่ ซึ่งจะสามารถสร้างความมั่นใจว่าอาคารที่สร้างจะเป็นไปตามมาตรฐานและแล้วเสร็จตรงตามเวลา
เนื่องจากผู้รับเหมารายใหญ่จะมีเทคโนโลยีและความสามารถในการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ ประกอบกับมี
ศักยภาพและแหล่งเงินทุนที่เพียงพอในการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ ได้ดีกว่าผู้รับเหมาขนาดกลางและขนาดเล็ก
นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้มีการว่าจ้างบริษัทผู้ควบคุมการก่อสร้างและผู้บริหารโครงการ เพื่อให้มั่นใจว่างาน
ก่อสร้างอาคารจะเป็นไปตามมาตรฐาน งบประมาณ และเสร็จทันกำหนดเวลา
(3) การจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
บริษัทฯ มีนโยบายในการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างหลักบางประเภทเอง ซึ่งมีเหตุผลที่สำคัญคือ
• ลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัสดุก่อสร้างที่อาจเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น อาทิ
ปูนซีเมนต์ เหล็กเส้น อลูมิเนียม
• บริษัทฯ มักได้รับข้อเสนอหรือเงื่อนไขที่ดีกว่าจากการเป็นพันธมิตรคู่ค้าที่ยาวนานกับผู้จัดจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง จึง
เป็นส่วนช่วยในการควบคุมต้นทุนการก่อสร้างของบริษัทฯ นอกจากนั้น บริษัทฯ ต้องการความยืดหยุ่นในการ
กำหนดรูปแบบ ประเภท วัสดุที่ใช้ตกแต่ง แก่ลูกค้าของโครงการ ดังนั้นบริษัทฯ จึงเป็นผู้จัดซื้อวัสดุบางประเภท
เอง เช่น กระเบื้องพื้นไม้ สุขภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศ เฟอร์นิเจอร์ สี เป็นต้น โดยจะกำหนดทางเลือกและ
เปิดโอกาสให้ลูกค้าสามารถเลือกวัสดุดังกล่าวได้หลังจากจองซื้อบ้านหรืออาคารชุดพักอาศัยกับทางโครงการ
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(4) ช่องทางการจัดจำหน่ายและการให้บริการ
(4.1) การจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์
บริษัทฯ ใช้วิธีการจำหน่ายแบบขายตรงผ่านสำนักงานขายของบริษัทฯ และผ่านตัวแทนการขายโดยบริษัท
นายหน้าค้าอสังหาริมทรัพย์ในบางกรณีที่จำเป็นและต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะ มีรายละเอียดดังนี้
4.1.1 บ้านเดี่ยว บ้านแฝด และทาวน์โฮม จะใช้วิธีขายแบบขายตรงผ่านสำนักงานขายของบริษัทฯ โดยแบ่งกลุ่ม
สินค้าได้เป็น 3 ประเภท คือ
• ที่ดินเปล่าในโครงการ
• ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เป็นบ้านที่สร้างแล้วเสร็จพร้อมโอนให้ลูกค้า
• ที่ดินพร้อมการว่าจ้างก่อสร้าง ลูกค้าจะสั่งซื้อบ้านจากแบบบ้านมาตรฐานของโครงการภายหลังซื้อ
ที่ดินในโครงการ โดยที่ลูกค้าสามารถเลือกแบบบ้านให้เหมาะสมกับขนาดที่ดินที่ต้องการ
4.1.2 คอนโดมิเนียม ใช้ทั้งวิธีขายตรงผ่านสำนักงานขายบริษัทฯ และผ่านตัวแทนการขายโดยบริษัทนายหน้าค้า
อสังหาริมทรัพย์ โครงการจะเริ่มเปิดขายในช่วงเริ่มต้นการก่อสร้าง และลูกค้าจะทำการผ่อนดาวน์และ
จะได้รับโอนเมื่อคอนโดมิเนียมสร้างเสร็จและเปิดใช้อาคารได้ โดยลูกค้าจะพิจารณาแบบตามห้องตัวอย่าง
และเอกสารแบบแปลนที่ทางโครงการได้จัดทำขึ้น
		

(4.2) การให้เช่าพื้นที่อสังหาริมทรัพย์
4.2.1 พื้นที่อาคารสำนักงาน บริษัทฯ ใช้วิธีการว่าจ้างตัวแทนนายหน้าที่มีความเชี่ยวชาญเป็นผู้ทำหน้าที่ขาย
พื้นที่ในส่วนอาคารสำนักงาน
4.2.2 พื้ น ที่ ค้ า ปลี ก บริ ษั ท ฯ ได้ จั ด ที ม งานเฉพาะที่ มี ห น้ า ที่ ข ายพื้ น ที่ ใ นส่ ว นพื้ น ที่ ค้ า ปลี ก ในแต่ ล ะโครงการ
โดยดำเนินการขายพื้นที่ โดยตรงไปยังกลุ่มลูกค้า

2.4 งานที่ยังไม่ ได้ส่งมอบ
โครงการคอนโดมิเนียม เบ็ล แกรนด์ พระราม 9 ดำเนินโครงการโดย บริษัท เบ็ล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด มีงานที่ยังไม่ ได้
ส่งมอบ ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 12 ยูนิต มูลค่า 263 ล้านบาท
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3. ปัจจัยความเสี่ยง
ความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์
บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการบริหารความเสี่ยงแบบยั่งยืนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อการบรรลุเป้าหมายให้กับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียและลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น โดยได้มีการทบทวนความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องโดยคํานึงทั้งปัจจัยภายในและ
ภายนอก พิจารณาโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงที่มีต่อการดําเนินธุรกิจทั้งทางตรงและทางอ้อม
เพื่อประเมินความเสี่ยงและระบุความเสี่ยงที่สําคัญของบริษัทฯ แล้วกำหนดกลยุทธ์การจัดการที่เหมาะสมเพื่อกำกับดูแลและ
ควบคุมความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ให้อยู่ ในระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ ซึ่งปัจจัยความเสี่ยงสำคัญที่มีผลกระทบต่อ
การดําเนินธุรกิจมีดังนี้

3.1 ความเสี่ยงจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจและการแข่งขันที่รุนแรง 
ในปี 2563 เศรษฐกิจไทยได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ทำให้เศรษฐกิจเกิดการ
หดตัวอย่างรุนแรงในช่วงของการระบาด และการฟื้นตัวเป็นไปอย่างช้า ๆ จากการยังคงมาตรการควบคุมการเดินทางเข้า
ประเทศของนักท่องเที่ยวต่างชาติ และจากแผลเป็นทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในประเทศ รวมทั้งความกังวลต่อการระบาด
รอบใหม่ที่อาจเกิดขึ้น ประกอบกับภาวะการแข่งขันในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ยังอยู่ ในระดับที่รุนแรง โดยเฉพาะธุรกิจ
อาคารสำนักงานให้เช่า และธุรกิจโครงการที่อยู่อาศัย จากภาวะการเพิ่มขึ้นของอุปทานก่อให้เกิดอุปทานส่วนเกิน จำนวน
หน่วยคงค้างในตลาด และการพัฒนาโครงการใหม่ นอกจากนี้พฤติกรรมการทำงานของลูกค้าบางกลุ่มเริ่มปรับเปลี่ยนเป็นการ
ทำงานที่บ้าน (Work from home) หรือสถานที่อื่น ๆ ที่ ไม่ ใช่อาคารสำนักงาน ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวมีความชัดเจนมากขึ้น
ในภาวะวิกฤต COVID-19 ที่เกิดขึ้น
สืบเนื่องจากภาวการณ์ดังกล่าว บริษัทฯ ได้ดำเนินนโยบายขยายการลงทุนอย่างระมัดระวัง (Conservative) โดยเน้นการ
บริหารและพัฒนาโครงการที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น เช่น การพัฒนาอาคารสำนักงานของบริษัทฯ ให้
ตอบโจทย์ของลูกค้า มีการจัดการพื้นที่ร้านค้ารวมถึงสร้างบรรยากาศของร้านค้าภายในและโดยรอบอาคารสำนักงานของ
บริษัทฯ ให้ดีขึ้น ในแง่ของผู้เช่า บริษัทฯ ได้ ให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัส
COVID-19 โดยดำเนินการตามมาตรการต่าง ๆ ได้แก่ การให้ส่วนลด การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการเช่า เช่น การปรับระยะ
เวลาการเช่าให้สั้นลง หรือการลดขนาดพื้นที่เช่า รวมถึงการสรรหาผู้เช่ารายใหม่จากกลุ่มธุรกิจที่สามารถเติบโตได้ ใน
ภาวการณ์ปัจจุบัน

3.2 ความเสี่ยงจากความเพียงพอของแหล่งเงินลงทุนเพื่อใช้ ในการพัฒนาโครงการ
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เป็นธุรกิจที่ต้องใช้เงินลงทุนสูง เพื่อใช้ ในการซื้อที่ดิน พัฒนาและก่อสร้างโครงการ จึงจำเป็นต้องพึ่งพา
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเป็นแหล่งเงินทุนหลักในการดำเนินธุรกิจ หากบริษัทฯ ไม่สามารถจัดหาแหล่งเงินทุนที่เพียงพอ
ตามแผนพัฒนาโครงการที่บริษัทฯ กำหนดไว้ อาจส่งผลกระทบต่อแผนการดำเนินงานและผลประกอบการได้
บริษัทฯ มุ่งเน้นการรักษากระแสเงินสดจากการดำเนินงาน ทั้งการสร้างรายได้ การควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่าย ให้เป็นไปตาม
แผนงานที่วางไว้ ซึ่งกระแสเงินสดส่วนนี้เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของเงินทุนในการพัฒนาโครงการ นอกจากนี้ตลอดระยะเวลา
การดำเนินธุรกิจที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับการสนับสนุนด้านการเงินเป็นอย่างดีจากสถาบันการเงินชั้นนำหลายแห่ง ซึ่งเป็น
พันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ มาเป็นระยะเวลานาน ในการดำเนินโครงการที่ผ่านมา บริษัทฯ จะดำเนินการจัดหาสินเชื่อ
จากสถาบั น การเงิ น ให้ เ สร็ จ สิ้ น ก่ อ นเริ่ ม ดำเนิ น โครงการ และการมี ส ถานะเป็ น บริ ษั ท จดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย์
แห่งประเทศไทย ประกอบกับมีซีพีเอ็น พัทยา บริษัทย่อยของซีพีเอ็น ซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ชั้นนำเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ จึงส่งผลให้บริษัทฯ มีภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือเพิ่มมากขึ้น ทำให้บริษัทฯ
สามารถระดมทุนจากแหล่งเงินทุนที่หลากหลายมากขึ้นด้วยต้นทุนที่ต่ำลง รวมถึงกลุ่มผู้บริหารของบริษัทฯ ล้วนแต่เป็นบุคคล
ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มายาวนาน จึงเชื่อมั่นได้ว่าบริษัทฯ จะสามารถ
จัดหาแหล่งเงินทุนที่เพียงพอสำหรับการพัฒนาโครงการต่าง ๆ ได้
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3.3 ความเสี่ยงด้านสิทธิการเช่า
ที่ดินสำหรับการดำเนินโครงการอาคาร จี ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9 ซึ่งดำเนินการโดย บริษัท พระราม 9 สแควร์ จำกัด
เป็นที่ดินเช่าระยะยาว 43 ปี จากบริษัท ซุปเปอร์ แอสเซทส์ จำกัด และบริษัท ซีเคเอส โฮลดิ้ง จำกัด ปัจจุบันคงเหลือ
อายุสัญญา 30 ปี หลังครบกำหนดแล้วจะส่งมอบคืนที่ดินและอาคารให้กับผู้ ให้เช่า ถึงแม้สัญญาเช่าดังกล่าวจะเป็นสัญญา
ระยะยาว แต่มีข้อพึงระวังสำหรับสิทธิการเช่า คือ สัญญาเช่าจะมีข้อกำหนดในการบอกเลิกสัญญาเช่าก่อนครบกำหนด
ระยะเวลาเช่าได้ หากบริษัทฯ ปฏิบัติผิดสัญญาเช่า ดังนั้น บริษัทฯ จะต้องระมัดระวังไม่ปฏิบัติผิดสัญญาเช่าจนอาจเป็นเหตุ
บอกเลิกสัญญาเช่าหรือถูกเรียกเบี้ยปรับ

3.4 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะส่งผลต่อต้นทุน และ
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการของบริษัทฯ โดยตรง เช่น ข้อบังคับของผังเมืองเรื่องอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ที่ดิน
(Floor Area Ratio: FAR) นโยบายการกำหนดพื้นที่ส่วนกลาง ขอบเขตการประเมินและการจัดทำรายงานผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment: EIA) ฯลฯ ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เข้มงวดขึ้น อาจส่งผล
กระทบต่อผลประกอบการของบริษัทฯ
ในการบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าว บริษัทฯ ได้ทำการศึกษาและติดตามการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ควบคู่ ไปกับการศึกษาภาวะตลาดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเตรียม
ความพร้อมในการรับมือต่อนโยบายของภาครัฐที่เปลี่ยนแปลงไป โดยได้ดำเนินการพัฒนาโครงการต่าง ๆ ที่มีอยู่ ให้สอดคล้อง
กับนโยบายที่เปลี่ยนแปลงมาโดยตลอด ทำให้บริษัทฯ สามารถลดผลกระทบจากความเสี่ยงดังกล่าวได้ ในระดับหนึ่ง

3.5 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Act - 
PDPA)
ตามที่ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใช้ ในเดือนพฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา แต่คณะรัฐมนตรีมีการ
ประกาศเลื่อนการบังคับใช้บางมาตราออกไป 1 ปี ทำให้บริษัทฯ มีเวลาในการเตรียมการและพัฒนาระบบที่มากขึ้น อย่างไร
ก็ตามการดำเนินงานของบริษัทฯ มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ หลายกลุ่ม ได้แก่ ลูกค้า
ร้านค้า คู่ค้า พนักงาน เป็นต้น และเกี่ยวข้องกับบุคลากรของบริษัทฯ ในหลายหน่วยงาน ทำให้อาจเกิดการปฏิบัติที่ ไม่ถูกต้อง
ไม่ครบถ้วน ตามมาตรการที่กำหนดไว้ ในเรื่องต่าง ๆ เช่น การแจ้งนโยบายความเป็นส่วนตัวและขออนุญาตใช้ข้อมูล การ
ดำเนินการตอบสนองตามสิทธิของเจ้าของข้อมูล การจัดการเมื่อเกิดการรั่วไหลของข้อมูล เป็นต้น
บริษัทฯ ได้ทบทวนกระบวนการทำงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ การได้มา การจัดเก็บ การนำไปใช้
การโอนย้าย และการทำลายข้อมูล เป็นต้น เพื่อกำหนดมาตรการดำเนินการให้สอดคล้องกับกฎหมายกำหนด รวมทั้ง
รับผิดชอบในการสื่อสาร ให้ความรู้ และกำกับการปฏิบัติของบุคลการในสังกัด ให้เป็นตามแนวทางที่กำหนด นอกจากนี้
บริษัทฯ ยังมุ่งใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือในหลายขั้นตอนที่เกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อลดโอกาสเกิดความ
ผิดพลาดจากการปฏิบัติงานของบุคลากร

3.6 ความเสี่ยงด้านการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และการทำธุรกิจที่จะเกิดขึ้นใหม่ ใน
อนาคต (*Emerging risk) 
ปัจจุบันเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและรุนแรงซึ่งอาจส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในวงกว้าง ประกอบกับ
บริษัทฯ มีกลยุทธ์ ในการเติบโต ผ่านการขยายธุรกิจเดิมที่ดำเนินการอยู่ และหาโอกาสจากธุรกิจใหม่ที่มีศักยภาพ และ
มีผลตอบแทนการลงทุนที่ดี ซึ่งการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นปัจจัยสำคัญต่อการประสบความสำเร็จ
ของผลการดำเนินงานและชื่อเสียงของบริษัทฯ
บริษัทฯ ได้ดำเนินการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ได้แก่ การพัฒนาความรู้และทักษะที่จำเป็นแก่บุคลากร การเตรียม
แผนบุคลากรเพื่อทดแทนบุคลากรเกษียณและการขาดแคลนบุคลากรที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต การจัดทำโครงการหมุนเวียน
บุคลากร (Job Rotation) และการพัฒนาความผูกพันของบุคลากร พร้อมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริมการรองรับการ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น
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3.7 ความเสี่ยงของธุรกิจหยุดชะงักจากภาวะวิกฤตต่าง ๆ (*Emerging risk)
บริษัทฯ ให้ความสําคัญกับการเตรียมการ วางแผนเพื่อรองรับเหตุวิกฤตที่อาจเกิดขึ้นแล้วทำให้เกิดการหยุดชะงักของธุรกิจ
โดยบริษัทฯ วิเคราะห์และประเมินเหตุวิกฤตที่อาจทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การถูกโจมตี
ทางไซเบอร์ (Cyber attack) และการเกิดโรคระบาดร้ายแรง
ความเสี่ยงการถูกโจมตีทางไซเบอร์
จากการที่ปัจจุบันบริษัทฯ มีการพึ่งพาเทคโนโลยีและระบบดิจิทัลมากขึ้น ทำให้บริษัทฯ อาจถูกโจมตีทางไซเบอร์ (CyberAttack) ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการชะงักงันของการดำเนินธุรกิจหรือกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัทฯ หากจัดการเหตุดังกล่าว
อย่างไม่มีประสิทธิภาพ
บริษัทฯ มีการนำระบบการจัดการความปลอดภัยด้านสารสนเทศ (Information Security Management) โดยใช้มาตรฐาน
ISO 27001 เป็นกรอบในการดำเนินการ ซึ่งครอบคลุมทั้งการปรับปรุงด้านความปลอดภัยของระบบ Hardware, Software
และ Network การให้ความรู้และสร้างความตระหนักแก่บุคลากรทั่วทั้งองค์กร และการรับมือเมื่อเกิดเหตุผ่านแผนกู้คืนระบบ
และข้อมูล (Disaster Recovery Plan - DRP) ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและระบบเทคโนโลยีที่ ใช้ ในปัจจุบัน
ความเสี่ยงจากการเกิดโรคระบาดร้ายแรง (COVID-19)
ตั้งแต่ช่วงต้นปี 2563 ที่เริ่มมีการระบาดของ COVID-19 บริษัทฯ ได้รับผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจเป็นอย่างมาก ทั้งผู้เช่า
และลูกค้าเกิดความกังวลไม่มั่นใจในการมาใช้สถานที่ การเตรียมการหากมีผู้ป่วยหรือกลุ่มเสี่ยงมาใช้บริการในอาคาร ส่งผลให้
ต้องปิดสถานที่เพื่อทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ รวมทั้งการที่ร้านค้าเช่าในพื้นที่ค้าปลีกได้รับผลกระทบจากจำนวนลูกค้า
ลดลง ไม่มีรายได้พอบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่าย
บริษัทฯ มีการติดตามและประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างใกล้ชิด มีการเตรียมการด้านสุขอนามัยและความ
ปลอดภัย เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้เช่าและลูกค้าในการมาใช้บริการ รวมทั้งจัดทำแผนฉุกเฉินและแผนการดำเนินธุรกิจอย่าง
ต่อเนื่องหากเกิดวิกฤต เช่น แผนรองรับหากมีกลุ่มเสี่ยงมาใช้บริการ แผนจัดสรรทรัพยากรบุคคลเป็น 2 ทีมเพื่อป้องกันการที่
บุคลากรทั้งหมดถูกกักตัว จนไม่มีบุคลากรเพียงพอในการปฏิบัติงาน เป็นต้น รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือและบรรเทา
ผลกระทบแก่ผู้เช่า ชุมชนสังคม และพนักงาน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยด้านสุขอนามัยและความอยู่รอดในภาวะวิกฤต
เป็นสำคัญ

3.8 ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์
จากการที่บริษัทฯ มีการออกตราสารทางการเงิน เช่น หุ้นกู้ ตั๋วแลกเงิน เป็นต้น ซึ่งผู้ถือหลักทรัพย์อาจได้รับความเสี่ยง ดังนี้
ความเสี่ยงด้านเครดิต
เป็นความเสี่ยงที่บริษัทผู้ออกตราสารทางการเงิน อาจไม่สามารถจ่ายดอกเบี้ยหรือไม่สามารถชําระคืนเงินต้น หากผู้ออก
ตราสารทางการเงิน ประกาศล้มละลายหรือผิดนัดชําระหนี้ ซึ่งตราสารทางการเงินที่เสนอขายนั้นไม่ ได้รับการคุ้มครองจาก
สถาบันคุ้มครองเงินฝาก โดยผู้ถือตราสารทางการเงินจะมีสิทธิในการขอรับชําระหนี้เท่าเทียมกับเจ้าหนี้ ไม่ด้อยสิทธิและไม่มี
หลักประกันรายอื่น อย่างไรก็ตามในการประเมินความเสี่ยงด้านเครดิตของผู้ออกตราสารหนี้นั้น ผู้ถือหลักทรัพย์สามารถดูการ
จัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) ที่จัดทําโดยสถาบันจัดอันดับความเสี่ยงประกอบการตัดสินใจลงทุนได้ นอกจากนี้
ผู้ถือหลักทรัพย์ควรศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุน ได้แก่ ผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินของผู้ออกตราสารทางการเงิน
ด้วย และควรติดตามข้อมูล ข่าวสารรวมถึงการเปลี่ยนแปลงการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ได้จาก Website สํานักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) หรือ สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ โดยในปี
2563 บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จํากัด ที่ระดับ “BBB” ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต
“Stable”
ความเสี่ยงด้านราคา
เป็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเมื่อผู้ถือหลักทรัพย์ต้องการไถ่ถอนหลักทรัพย์ก่อนวันครบกําหนดไถ่ถอน ซึ่งหลักทรัพย์อาจขายได้
ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้หรือราคาที่ซื้อมา ทําให้ผู้ถือหลักทรัพย์ ไ ม่ ได้รับดอกเบี้ยและผลตอบแทน หรือได้รับดอกเบี้ยและ
ผลตอบแทนในอัตราที่ต่ำกว่า
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
เป็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเมื่อผู้ถือหลักทรัพย์ต้องการไถ่ถอนหลักทรัพย์ก่อนวันครบกําหนดไถ่ถอน ซึ่งผู้ถือหลักทรัพย์
สามารถขายต่อให้แก่ผู้สนใจรายอื่นในตลาดรองได้ โดยมีความเสี่ยงจากการที่ผู้ถือหลักทรัพย์อาจไม่สามารถขายหลักทรัพย์ ได้
ทันที ในราคาที่ต้องการ
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4. ข้อพิพาททางกฎหมาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายในคดีที่อาจมีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของ
บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยที่มีจำนวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น และไม่มีคดีที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
หมายเหตุ สำหรับข้อพิพาททางกฎหมายสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
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5. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อบริษัท
:
เลขทะเบียนบริษัท
:
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
:
ที่ตั้ง
:
				
ทุนจดทะเบียน
:
				
ทุนที่ออกและชำระแล้ว
:
				
Home Page
:
โทรศัพท์
:
โทรสาร
:

บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)
0107538000118
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
เลขที่ 161 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310
หุ้นสามัญ จำนวน 6,535,484,202 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท
รวม 6,535,484,202 บาท
หุ้นสามัญ จำนวน 6,499,829,661 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท
รวม 6,499,829,661 บาท
www.grandcanalland.com
66 (0) 2 246 2323
66 (0) 2 247 1082							

นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป
ชื่อและที่ตั้งบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ทุนชำระแล้ว
สัดส่วนการถือหุ้น
				
(ร้อยละ)
บริษัท เบ็ล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
พัฒนา
หุ้นสามัญจำนวน 20,642,613 หุ้น
79.57
161 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง
อสังหาริมทรัพย์
มูลค่าหุ้นละ 100.- บาท
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ 0 2246 2323 โทรสาร 0 2247 1082					
บริษัท พระราม 9 สแควร์ จำกัด
พัฒนา
หุ้นสามัญจำนวน 19,000,000 หุ้น
93.09	
161 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง
อสังหาริมทรัพย์
มูลค่าหุ้นละ 100.- บาท
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ 0 2246 2323 โทรสาร 0 2247 1082					
บริษัท พระราม 9 สแควร์ โฮเต็ล จำกัด
โรงแรม
หุ้นสามัญจำนวน 1,000,000 หุ้น
100
161 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง
(ยังไม่เริ่ม
มูลค่าหุ้นละ 16.- บาท
(ถือหุ้นโดยบริษัท
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ดำเนินธุรกิจ)		
พระราม 9 สแควร์ จำกัด)
		
โทรศัพท์ 0 2246 2323 โทรสาร 0 2247 1082			
บริษัท สเตอร์ลิง อีควิตี้ จำกัด
พัฒนา
หุ้นสามัญจำนวน 18,000,000 หุ้น
100
161 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง
อสังหาริมทรัพย์
มูลค่าหุ้นละ 100.- บาท
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ 0 2246 2323 โทรสาร 0 2247 1082					
บริษัท เบ็ล แอสเซทส์ จำกัด
พัฒนา
หุ้นสามัญจำนวน 1,100,000 หุ้น
100
161 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง
อสังหาริมทรัพย์
มูลค่าหุ้นละ 10.- บาท	
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ 0 2246 2323 โทรสาร 0 2247 1082					
บริษัท จี แลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด
พัฒนา
หุ้นสามัญจำนวน 13,000,000 หุ้น
100
161 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง
อสังหาริมทรัพย์
มูลค่าหุ้นละ 100.- บาท
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ 0 2246 2323 โทรสาร 0 2247 1082					
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ชื่อและที่ตั้งบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ทุนชำระแล้ว
				

สัดส่วนการถือหุ้น
(ร้อยละ)		

บริษัท เบย์วอเตอร์ จำกัด
พัฒนา
หุ้นสามัญจำนวน 100,000 หุ้น
50
999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน
อสังหาริมทรัพย์
มูลค่าหุ้นละ 100.- บาท
(ถือหุ้นโดยบริษัท
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330			
รัชดา แอสเซท โฮลดิ้ง
โทรศัพท์ 0 2667 5555 			
จำกัด)		
บริษัท รัชดา แอสเซท โฮลดิ้ง จำกัด
ถือหุ้นใน
หุ้นสามัญจำนวน 600,000 หุ้น
100
161 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง
บริษัทอื่น
มูลค่าหุ้นละ 10.- บาท
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
(Holding Company)
โทรศัพท์ 0 2246 2323 โทรสาร 0 2247 1082					
บริษัท จีแลนด์ รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด
ผู้จัดการกองทรัสต์ หุ้นสามัญจำนวน 1,000,000 หุ้น
100
161 ถนนพระราม9 แขวงห้วยขวาง 		
มูลค่าหุ้นละ 10.- บาท
(จดทะเบียนเลิกบริษัทเมื่อ
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310			
วันที่ 29 มิถุนายน 2563
โทรศัพท์ 0 2168 1042 โทรสาร 0 2168 1046			
ปัจจุบันอยู่ระหว่างการ
							
ชำระบัญชี)		
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า อสังหาริมทรัพย์
ทรัสต์
หน่วยทรัสต์จำนวน 499,768,600 หน่วย
15
(จดทะเบียนเลิกกองทรัสต์ฯ
อาคารสำนักงาน จีแลนด์		
มูลค่าพาร์หน่วยละ 0.0212 บาท
เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563
18 อาคารไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า ชั้นที่ 7-8 			
ปัจจุบันอยู่ระหว่างการ
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร			
โทรศัพท์ 0 2949 1500 โทรสาร 0 2949 1501			
ชำระบัญชี)		

บุคคลอ้างอิง
นายทะเบียนหลักทรัพย์
:
				
				
				
				
				
นายทะเบียนหุ้นกู้
:
				
				
				
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
:
				
				
				
				
				
ผู้สอบบัญชี
:
				
				
				
นักลงทุนสัมพันธ์
:
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บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0 2009 9999
โทรสาร 0 2009 9991
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
333 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 0 2230 1478
โทรสาร 0 2626 4545
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ฝ่ายบริการตลาดทุน
เลขที่ 977/2 อาคาร เอส.เอ็ม.ทาวเวอร์ ชั้น 3
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0 2298 0828
โทรสาร 0 2298 0835
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 50-51 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0 2677 2000 โทรสาร 0 2677 2222
นายสุรกิจ ธารธนานนท์
โทรศัพท์ 0 2246 2323 โทรสาร 0 2247 1082				

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ
6. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
6.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว
ปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน จำนวน 6,535,484,202 บาท โดยเป็นทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว จำนวน 6,499,829,661
บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 6,499,829,661 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

6.2 ผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ มีการกระจายการถือหุ้น ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563 ดังนี้
ผู้ถือหุ้น
จำนวนหุ้น
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว
6,499,829,661
ผู้ถือหุ้นในประเทศ	
- นิติบุคคล		
6,340,899,656
- บุคคลธรรมดา
158,797,171
รวม			
6,499,696,827
ผู้ถือหุ้นต่างประเทศ	
- นิติบุคคล		
25,002
- บุคคลธรรมดา
107,832
รวม			
132,834

สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
100.00		
97.56		
2.44		
100.00		
0.00		
0.00		
0.00		

รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด วันที่ 30 ธันวาคม 2563 มีดังนี้
รายชื่อ
1. บริษัท ซีพีเอ็น พัทยา จำกัด
2. กลุม่ บีบีทีวี
2.1 บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด
2.2 บริษัท ทุนมหาลาภ จำกัด
2.3 บริษัท จี แอล แอสเซทส์ จำกัด
2.4 บริษัท บีบีทีวี แอสเซตแมเนจเมนท์ จำกัด
2.5 บริษัท บีบีทีวี แซทเทลวิชั่น จำกัด
3. นางขันทอง อุดมมหันติสุข
4. นายศมณ สุวรรณรัตน์
5. นายวริศ โพธิ์อบ
6. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
7. นายพหล เปาอินทร์
8. นายปรีชา ถนอมศักดิ์ศรี
9. นางสาวรจนา ธีราวิทยางกูร
10. นายไพศาล บุญทวีพัฒน์
รวม				

จำนวนหุ้นที่ถือ
4,389,418,545
1,943,728,462
1,191,604,274
306,299,005
281,501,347
153,837,243
10,486,593
16,068,457
10,055,200
6,778,800
6,740,661
4,243,400
4,000,000
3,089,152
2,636,000
6,386,758,677

ร้อยละ
67.53		
29.90
18.33
4.71
4.33
2.37
0.16		
0.25		
0.15		
0.10		
0.10		
0.07		
0.06		
0.05		
0.04		
98.26		

(ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรกที่เป็นปัจจุบันได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ก่อนการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำปี
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กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายหรือการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ
บริษัท ซีพีเอ็น พัทยา จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 67.53 เป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่ โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบาย
หรือการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากมีผู้แทนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการบริษัทจำนวน 2 ท่าน จาก
จำนวนกรรมการทั้งสิ้น 9 ท่าน
ข้อจำกัดการถือครองหลักทรัพย์ของบุคคลต่างด้าว
บริษัทฯ มีข้อจำกัดการถือครองหลักทรัพย์ของบุคคลต่างด้าว (Foreign Limit) ไว้ร้อยละ 49 ของทุนชำระแล้ว โดย ณ วันที่
30 ธันวาคม 2563 มีบุคคลต่างด้าวถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ น้อยกว่าร้อยละ 0.01 ของทุนชำระแล้ว

6.3 การออกหลักทรัพย์อื่น
•

หุ้นกู้ ไม่มีประกันและไม่ด้อยสิทธิ

ชื่อหุ้นกู้
		

			
GLAND224A
GLAND215A
GLAND20NB
GLAND209A
GLAND20NA

ผู้แทน จำนวน อายุ
ผู้ถือหุ้นกู้ (ล้านบาท) (ปี)
มี
มี
มี
มี
ไม่มี

1,150
1,300
200
1,100
100

4
3.5
3
3
5

วันออก
หุ้นกู้

วันครบ
กำหนด

26-เม.ย.-61
9-พ.ย.-60
9-พ.ย.-60
7-ก.ย.-60
27-พ.ย.-58

26-เม.ย.-65
9-พ.ค.-64
9-พ.ย.-63
7-ก.ย.-63
26-พ.ย.-63

อัตรา การชำระคืน
ดอกเบี้ย
เงินต้น

รอบการจ่าย ยอดคงเหลือ
ดอกเบี้ย 31 ธ.ค. 2563

5.00%
4.99%
4.80%
4.80%
5.10%

ทุก ๆ 3 เดือน
ทุก ๆ 3 เดือน
ทุก ๆ 6 เดือน
ทุก ๆ 6 เดือน
ทุก ๆ 3 เดือน

เมื่อครบกำหนด
เมื่อครบกำหนด
เมื่อครบกำหนด
เมื่อครบกำหนด
เมื่อครบกำหนด

1,028
1,163
-

6.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผล ในอัตราไม่น้อยกว่าประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษี และสำรอง
ตามกฎหมายโดยพิจารณาจากงบการเงินรวมเป็นสำคัญ ทั้งนี้คณะกรรมการของบริษัทมีอำนาจในการพิจารณายกเว้น
ไม่ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็นครั้งคราว โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการ
ดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เช่น ใช้เป็นทุนสำรองสำหรับการชำระคืน
เงิ น กู้ ใช้ เ ป็ น เงิ น ลงทุ น เพื่ อ ขยายธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ฯ หรื อ กรณี มี ก ารเปลี่ ย นแปลงสภาวะตลาดซึ่ ง อาจมี ผ ลกระทบต่ อ
กระแสเงินสดของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในอนาคต
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รายละเอียดการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยกรรมการและผู้บริหาร ในปี 2563
				
การเปลี่ยนแปลง
จำนวนหุ้นที่ถือ สัดส่วนการถือหุ้น
จำนวนหุ้นที่ถือ
รายชื่อ
ตำแหน่ง
จำนวนการถือหุ้น
ณ วันที่ (ร้อยละ) ณ วันที่
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
			
เพิ่ม / (ลด) ในปี 2563
31 มกราคม 31 ธันวาคม
			
ทางตรง ทางอ้อม รวม ทางตรง ทางอ้อม รวม
2563
2563		
นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการ
0.00	
รศ.ประพันธ์พงศ์ เวชชาชีวะ รองประธานกรรมการ
0.00	
นายจรัล มงคลจันทร์
กรรมการอิสระ
0.00	
นางจิตรมณี สุวรรณพูล
กรรมการอิสระ
0.00
นายวิทยา ชวนะนันท์
กรรมการอิสระ
0.00	
นายปรีชา เอกคุณากูล
กรรมการ
0.00	
นายปัณฑิต มงคลกุล
กรรมการ
0.00	
นางสาวนพพร ติรวัฒนกุล กรรมการ
0.00	
นายสรรสฤษดิ์ เย็นบำรุง
กรรมการ
0.00	
นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ รักษาการประธาน
0.00
			
เจ้าหน้าที่บริหาร									
นางปณิดา สุขศรีดากุล
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
0.00	
เรืออากาศเอกกรี เดชชัย
รักษาการรองกรรมการ
0.00
			
ผู้จัดการใหญ่									
นายสุรกิจ ธารธนานนท์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส
0.00	
			
กลุ่มงานสนับสนุน									
นางสาวทัตยากรณ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
0.00
เบญจภัทรเศรษฐ์
กลุ่มงานขายและ	
			
การตลาดพื้นที่สำนักงาน									
หมายเหตุ : จำนวนหุ้นที่แสดงรวมจำนวนหุ้นที่ถือโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ถ้ามี) ของกรรมการและผู้บริหาร
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7. โครงสร้างการจัดการ
7.1 คณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ที่หลากหลายที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 9 คน ซึ่งเพียงพอต่อการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยมีองค์ประกอบ
ดังนี้
- กรรมการอิสระ 3 คน หรือคิดเป็น 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด กรรมการอิสระทุกท่านปฏิบัติหน้าที่และให้
ความเห็นด้วยความเป็นอิสระ และคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ อย่างเหมาะสม
- ประธานกรรมการไม่ ได้เป็นบุคคลเดียวกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อให้มีการแบ่งแยกบทบาทอย่างชัดเจนและมี
การถ่วงดุลอำนาจในการดำเนินงาน
- กรรมการที่ ไม่เป็นผู้บริหาร 8 คน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 89 และร้อยละ 11 ของ
จำนวนกรรมการทั้งหมด ตามลำดับ
รายชื่อและตำแหน่งคณะกรรมการบริษัท
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
1. นายสุทธิธรรม
จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการ
2. รศ.ประพันธ์พงศ์ เวชชาชีวะ รองประธานกรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายจรัล
มงคลจันทร์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล1
4. นางจิตรมณี
สุวรรณพูล กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล1 ประธานกรรมการบริหาร	
			
ความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
5. นายวิทยา
ชวนะนันท์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล1 และ
			
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
6. นายปัณฑิต
มงคลกุล
กรรมการ และที่ปรึกษากรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน1
7. นางสาวนพพร
ติรวัฒนกุล กรรมการ
8. นายสรรสฤษดิ์
เย็นบำรุง
กรรมการ
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
9. นายปรีชา
เอกคุณากูล กรรมการ และประธานกรรมการจัดการ
โดยมี นายสมโภช ฐิติพลาธิป เป็นเลขานุการบริษัท
หมายเหตุ -

1

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเป็น
คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล และปรับโครงสร้างคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท
กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ หรือ นายปรีชา เอกคุณากูล หรือ นายประพันธ์พงศ์
เวชชาชีวะ หรือ นายปัณฑิต มงคลกุล กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ
องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการ
1. คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน โดยต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3
ของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด
ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
2. คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควร จะเลือกกรรมการ
คนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ ได้ โดยรองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับบริษัทซึ่งประธาน
กรรมการมอบหมาย
3. ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้มีการแบ่งแยกบทบาทอย่างชัดเจนและมี
การถ่วงดุลอำนาจในการดำเนินงาน
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4.

การแต่งตั้งกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยจะต้องดำเนินการด้วยความ
โปร่งใสและชัดเจน
1) กรณีที่มีกรรมการครบวาระออกจากตำแหน่งกรรมการ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ โดยมติการ
แต่งตั้งกรรมการ ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนน
เสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
2) กรณี ที่ ต ำแหน่ ง กรรมการว่ า งลงเนื่ อ งจากเหตุ อื่ น นอกจากการครบวาระออกจากตำแหน่ ง กรรมการ
ให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทน
ในการประชุ ม คณะกรรมการคราวถั ด ไป เว้ น แต่ ว าระของกรรมการที่ พ้ น จากตำแหน่ ง จะเหลื อ น้ อ ยกว่ า
2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของ
กรรมการซึ่งตนแทน ทั้งนี้ มติการแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ
1. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวน
กรรมการที่ จ ะแบ่ ง ออกให้ ต รงเป็ น สามส่ ว นไม่ พ อดี ให้ อ อกจำนวนใกล้ ที่ สุ ด กั บ ส่ ว น 1 ใน 3 ทั้ ง นี้ กรรมการที่
ครบกำหนดวาระ อาจได้รับการพิจารณาเลือกตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทต่อไปได้
2. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
1) ตาย
2) ลาออก
3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัท
4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกจากตำแหน่ง ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียง
5) ศาลมีคำสั่งให้ออก
3. กรรมการที่ประสงค์จะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท หรือกรรมการ หรือบุคคลที่
คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย การลาออกมีผลนับแต่วันที่ ใบลาออกไปถึงบริษัท
4. กรรมการอิสระมีความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยกรรมการอิสระสามารถดำรงตำแหน่ง
กรรมการติดต่อกันได้ ไม่เกิน 2 วาระ และสามารถต่อวาระได้ โดยรวมระยะเวลาการดำรงตำแหน่งทุกวาระแล้วต้อง
ไม่เกิน 9 ปี เพื่อความเป็นอิสระในการให้ความเห็นและปฏิบัติหน้าที่ ในฐานะกรรมการอิสระของบริษัท
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทสามารถพิจารณาขยายระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระได้ตามที่เห็นสมควร
และในปีที่กรรมการอิสระดังกล่าวครบกำหนดออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเสนอชื่อกรรมการดังกล่าวให้ที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการกลับเข้าเป็นกรรมการอิสระต่อไปได้
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การดำรงตำแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการชุดต่าง ๆ
รายชื่อกรรมการ
คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ
สรรหาและกำหนด บริหารความเสี่ยง
จัดการ
		
บริษัท
ตรวจสอบ
				
และธรรมาภิบาล* ค่าตอบแทน*				
1. นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์
C
-		
2. รศ.ประพันธ์พงศ์ เวชชาชีวะ
Vice C
M
-		
3. นายจรัล มงคลจันทร์
M
C
-		
4. นายวิทยา ชวนะนันท์
M
M
C
-		
5. นางจิตรมณี สุวรรณพูล
M
M
M
C
-		
6. นายปรีชา เอกคุณากูล
M
C		
7. นายปัณฑิต มงคลกุล
M
A
-		
8. นางสาวนพพร ติรวัฒนกุล
M
-		
9. นายสรรสฤษดิ์ เย็นบำรุง
M
-		
10. ผู้บริหารอื่น ๆ
M
M		
หมายเหตุ
		
		
		
		

C: Chairman
หมายถึง ประธาน
Vice C: Vice Chairman หมายถึง รองประธาน
M: Member
หมายถึง กรรมการ
A: Advisory
หมายถึง ที่ปรึกษา
* ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเป็นคณะ
กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล และปรับโครงสร้างคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

การเข้าร่วมประชุมกรรมการประจำปี 2563 มีดังนี้
รายชื่อกรรมการ
การประชุม
		
คณะกรรมการบริษัท
			
			
		
ประชุม 4 ครั้ง
นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์
4/4
รศ.ประพันธ์พงศ์ เวชชาชีวะ
4/4
นายจรัล มงคลจันทร์
4/4
นางจิตรมณี สุวรรณพูล
4/4
นายวิทยา ชวนะนันท์
4/4
นายปรีชา เอกคุณากูล
4/4
นายปัณฑิต มงคลกุล
4/4
นางสาวนพพร ติรวัฒนกุล
4/4
นายสรรสฤษดิ์ เย็นบำรุง
4/4

การประชุม
การประชุม
คณะกรรมการ
คณะกรรมการสรรหา
ตรวจสอบ
และกำหนดค่าตอบแทน*
และธรรมาภิบาล*
ประชุม 4 ครั้ง
ประชุม 2 ครั้ง
2/2
4/4
4/4
2/2
4/4
2/2
2/2
-

การประชุม
คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
ประชุม 4 ครั้ง		
-		
-		
-		
4/4		
-		
-		
-		
-		
-		

หมายเหตุ : * ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเป็น
คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล และปรับโครงสร้างคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
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7.2 คณะผู้บริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีคณะผู้บริหารจำนวน 5 ท่าน ดังนี้	
1. นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์
รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นางปณิดา
สุขศรีดากุล
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
3. เรืออากาศเอกกรี เดชชัย
รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่
4. นายสุรกิจ
ธารธนานนท์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส กลุ่มงานสนับสนุน
5. นางสาวทัตยากรณ์ เบญจภัทรเศรษฐ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานขายและการตลาดพื้นที่สำนักงาน
โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการสรรหาและ
กำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการตรวจสอบ
และธรรมมาภิบาล

คณะกรรมการจัดการ

สำนักตรวจสอบภายใน

เลขานุการบริษัท

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ (รักษาการ)
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
(บริหารทรัพย์สิน)
นางปณิดา สุขศรีดากุล

รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่
(ธุรกิจที่พักอาศัย)
เรืออากาศเอกกรี เดชชัย

กลุ่มงานขาย
และการตลาดพื้นที่สำนักงาน
นางสาวทัสยากรณ์ เบญจภัทรเศรษฐ์

กลุ่มงาน
บริหารโครงการ

สายงาน
ขายที่พักอาศัย

สายงาน
บริหารโครงการ

ฝ่ายพัฒนา
ผลิตภัณฑ์

สายงานขาย
และการตลาด
พื้นที่สำนักงาน

ฝ่ายขายโครงการ
เบ็ล แกรนด์
พระราม 9

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

ฝ่ายสถาปัตย์
และเขียนแบบ

ฝ่ายขายและ
การตลาด
พื้นที่สำนักงาน

ฝ่ายขายส่วนกลาง

ฝ่ายก่อสร้าง
ส่วนกลาง

ฝ่ายสนับสนุนงานขาย

ฝ่ายสนับสนุน
บริหารโครงการ

ฝ่ายบริการลูกค้า
และพื้นที่
สำนักงาน

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
(สนันสนุนธุรกิจ)
นางปณิดา สุขศรีดากุล (รักษาการ)

กลุ่มงาน
สนันสนุน
นายสุรกิจ ธาธนานนท์

กลุ่มงาน
ขายพื้นที่เช่าและปฏิบัติการ

สายงาน
ขายพื้นที่

สายงาน
การตลาด
พื้นที่เช่า

สายงาน
ปฏิบัติการ

สายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง

สายงาน
กฎหมาย

สายงานการเงิน
และบัญชี

ฝ่ายขาย
พื้นที่เช่า

ฝ่ายการตลาด
พื้นที่เช่า

ฝ่าย
ปฏิบัติการ 1

ฝ่ายจัดซื้อ

ฝ่ายกฎหมาย
และสัญญา

ฝ่ายบริหาร
การเงิน

ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ฝ่าย
ปฏิบัติการ 2

ฝ่ายจัดจ้าง

ฝ่ายปฏิบัติการ
การเงิน

ฝ่ายธุรการ

ฝ่ายบัญชี

ฝ่ายบริหาร
ความเสี่ยง

ฝ่ายบริการ
ผู้เช่า

ฝ่ายก่อสร้าง
โครงการ เบ็ล แกรนด์
พระราม 9

ฝ่ายอาคาร
และซ่อมบำรุง

สายงานทรัพยากรบุคคล
และพัฒนาองค์กร

สำนักประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
และพัฒนาองค์กร

ฝ่ายควบคุมคุณภาพ
และตรวจสอบ
มาตฐานงาน
ปฏิบัติการ

ฝ่ายรักษา
ความปลอดภัย
ฝ่าย
ศูนย์อาหาร
ฝ่ายโครงการ
พิเศษ

7.3 เลขานุการบริษัทและผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีความเหมาะสมเป็นเลขานุการบริษัท เพื่อช่วย
สนับสนุนและดูแลกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะกรรมการให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามกฎหมายระเบียบ
ข้อบังคับ และหลักธรรมาภิบาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งนายสมโภช ฐิติพลาธิป ให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท
รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และเลขานุการคณะกรรมการจัดการ ประวัติ
และประสบการณ์ปรากฏในหัวข้อ “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมและเลขานุการบริษัท” โดย
มีหน้าที่ความรับผิดชอบด้านเลขานุการบริษัทดังนี้
1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารเกี่ยวกับทะเบียนกรรมการ รายงานประจำปีของบริษัทฯ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ
บริษัท และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
3. จัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องให้ประธานกรรมการและ
ประธานกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับรายงานนั้น
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4.
5.
6.
7.
8.
9.

จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ให้คำแนะนำในการดำเนินงานของบริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับของ
บริษัทฯ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง
เป็นศูนย์กลางการติดต่อสื่อสารข้อมูลข่าวสารระหว่างกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้น
ประสานงานและติดตามการดำเนินงานตามมติของกรรมการและผู้ถือหุ้น
ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลตามระเบียบและ
ข้อกำหนดของหน่วยงานทางการ
ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญและรับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งจัดทำขึ้นตามมาตรฐานและ
หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมตามหลักความระมัดระวัง ถูกต้อง และครบถ้วน เพื่อให้
สามารถสะท้อนผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามความเป็นจริง ซึ่งบริษัทฯ ได้แต่งตั้งนางณิศศา เมฆลอย เป็นผู้ควบคุม
ดูแลการทำบัญชี ประวัติและประสบการณ์ปรากฏในหัวข้อ “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมและ
เลขานุการบริษัท” โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้
1. ดูแลการจัดเก็บรายได้และการตั้งหนี้ของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามสัญญาและเงื่อนไขต่าง ๆ ให้ครบถ้วน
2. สอบทานการทำรายการต่าง ๆ ของบริษัทฯ ตามขอบเขตอำนาจอนุมัติที่กำหนดไว้
3. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
4. ควบคุมและดูแลการทำบัญชีให้เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

7.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ค่าตอบแทนกรรมการ
บริษัทฯ พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนกรรมการโดยคำนึงถึงความเป็นธรรมและเหมาะสม สะท้อนถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ
ความสำเร็จในการปฏิบัติงานที่เชื่อมโยงกับผลประกอบการ และปัจจัยแวดล้อมอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพิจารณาเปรียบเทียบ
กับอัตราค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงกับบริษัทฯ โดยคณะกรรมการสรรหาและ
กำหนดค่าตอบแทนนำผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทยมาประกอบการพิจารณาเปรียบเทียบเป็นประจำทุกปี
ในปี 2563 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและนำเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อพิจารณาเห็นชอบ และนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 เพื่อ
พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 โดยมีรายละเอียดโครงสร้างค่าตอบแทนคณะกรรมการ
บริษัทดังนี้
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ประเภทค่าตอบแทน
1.
		
		
		
		
		
2.
		
		
		
		
		
3.
		
		
4.
		
		
5.
		
		
6.

ปี 2563

ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท (บาท/ครั้ง)	
- ประธานกรรมการ
15,000
- รองประธานกรรมการ
15,000
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
15,000
- กรรมการตรวจสอบ
12,000
- กรรมการอื่น ๆ
12,000		
ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน)
- ประธานกรรมการ
63,500
- รองประธานกรรมการ
63,500
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
63,500
- กรรมการตรวจสอบ
57,000
- กรรมการอื่น ๆ
44,500		
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ (บาท/ครั้ง)
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
12,000
- กรรมการตรวจสอบ
10,000		
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (บาท/ครั้ง) 	
- ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
12,000
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
10,000		
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยง (บาท/ครั้ง) 	
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
12,000
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
10,000		
สิทธิประโยชน์อื่น ๆ
- ไม่มี -		

ค่าตอบแทนประจำเดือนและค่าเบี้ยประชุมในปี 2563 ที่คณะกรรมการได้รับจากบริษัทฯ ในฐานะกรรมการบริษัทและ
กรรมการชุดย่อยต่าง ๆ รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 6,518,000 บาท โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นใดในรูปแบบอื่น
รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 มีดังนี้

				ค่าเบี้ยประชุม (บาท)
ค่าตอบแทน (บาท) การประชุม
การประชุม
การประชุม
การประชุม
		
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการ
รวม		
			
ตรวจสอบและ
และกำหนด บริหารความเสี่ยง
			
ธรรมาภิบาล*
ค่าตอบแทน*
		
ประชุม 4 ครั้ง ประชุม 4 ครั้ง
ประชุม 2 ครั้ง ประชุม 4 ครั้ง	
นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์
762,000.00
60,000.00
822,000.00
รศ.ประพันธ์พงศ์ เวชชาชีวะ
762,000.00
60,000.00
20,000.00
842,000.00
นายจรัล มงคลจันทร์
762,000.00
60,000.00
48,000.00
870,000.00
นางจิตรมณี สุวรรณพูล
684,000.00
48,000.00
40,000.00
20,000.00
48,000.00
840,000.00
นายวิทยา ชวนะนันท์
684,000.00
48,000.00
40,000.00
24,000.00
796,000.00
นายปรีชา เอกคุณากูล
534,000.00
48,000.00
582,000.00
นายปัณฑิต มงคลกุล
534,000.00
48,000.00
20,000.00
602,000.00
นางสาวนพพร ติรวัฒนกุล
534,000.00
48,000.00
582,000.00
นายสรรสฤษดิ์ เย็นบำรุง
534,000.00
48,000.00
582,000.00
รวม
5,790,000.00
468,000.00
128,000.00
84,000.00
6,518,000.00
หมายเหตุ : * ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเป็นคณะกรรมการ
ตรวจสอบและธรรมาภิบาล และปรับโครงสร้างคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน) 59

ค่าตอบแทนผู้บริหาร
บริษัทฯ พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารโดยคำนึงถึงความเป็นธรรมและเหมาะสมตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่ ได้รับ
มอบหมาย สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และพิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ ใน
อุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงกับบริษัทฯ รวมถึงพิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารตามเป้าหมายของงานที่รับผิดชอบ
โดยมีความสอดคล้องกับเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ประจำปีของบริษัทฯ
สำหรับค่าตอบแทนที่ให้แก่ผู้บริหารในปี 2563 มีดังนี้
• เงินเดือนและโบนัส
บริ ษั ท ฯ มี ก ารให้ ผ ลตอบแทนแก่ ผู้ บ ริ ห ารเป็ น เงิ น เดื อ นและโบนั ส สำหรั บ ผู้ บ ริ ห ารจำนวน 5 คน รวมทั้ ง สิ้ น
15,563,909.17 บาท
• เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
บริษัทฯ ได้สมทบเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหารจำนวน 3 คน รวมทั้งสิ้น 862,760.40 บาท
นโยบายการปฏิบัติต่อพนักงาน
บริษัทฯ มีนโยบายการปฏิบัติต่อพนักงานโดยยึดในหลักการดูแลและปฏิบัติต่อบุคลากรตามหลักบรรษัทภิบาลและสิทธิ
มนุษยชน จัดให้มีกระบวนการพิจารณา การสรรหา การแต่งตั้ง การโยกย้าย การให้สวัสดิการ การให้รางวัล การให้
ค่าตอบแทน การเลิกจ้าง และการลงโทษพนักงานที่ โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยปฏิบัติด้วยความสุจริตและเป็นธรรม มีการ
บริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และแรงจูงใจที่เหมาะสม ดูแลสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มี
ความปลอดภัยต่อสุขภาพ อนามัย ชีวิต และทรัพย์สิน เคารพสิทธิในการแสดงความคิดเห็นของพนักงานทุกระดับอย่าง
เท่าเทียมและเสมอภาค รวมถึงการจัดให้มีกระบวนการรับฟังข้อคิดเห็นและการร้องเรียนอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม
การให้ความสำคัญต่อการพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองเป้าหมายและกลยุทธ์ของบริษัทฯ ส่งเสริมและ
จัดกิจกรรมสนับสนุนให้พนักงานมีดุลยภาพในการใช้ชีวิต ไม่ว่าจะเป็นด้านการทำงาน การศึกษา การพักผ่อน และการดูแล
ครอบครัว อีกทั้งยังสนับสนุนการหารือและความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ กับพนักงานหรือตัวแทนพนักงานในการนำเสนอ
ข้อมูลแก่ผู้มีอำนาจในการตัดสินใจของบริษัทฯ เกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพชีวิตการทำงานเพื่อให้เกิดการพัฒนาร่วมกัน
ค่าตอบแทนพนักงาน
บริษัทฯ ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม โดยมีการจ้างงานที่เป็นธรรมเพื่อให้พนักงานได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมตาม
ความรู้ ความสามารถ ศักยภาพ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม โดยสอดคล้องกับผลการ
ดำเนินงานของบริษัทฯ ในระยะสั้นและระยาว และเทียบเคียงได้กับบริษัทอื่นในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน
สำหรับปี 2563 บริษัทฯ จ่ายผลตอบแทนพนักงานในรูปเงินเดือน เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รวมทั้งสวัสดิการต่าง ๆ เฉพาะ
ของบริษัทฯ จำนวน 113.89 ล้านบาท
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8. การกำกับดูแลกิจการ
8.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพราะเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญ
ต่อการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน โดยแสดงให้เห็นถึงการมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งจะช่วย
สร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ เป็นลายลักษณ์อักษรและได้มีการทบทวน
ทุกปี พร้อมทั้งเปิดเผยไว้ ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเป็นแนวปฏิบัติให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับยึดถือ
ในการทำงาน โดยครอบคลุมถึงหลักความโปร่งใสในการดำเนินกิจการ การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ อย่าง
ทัดเทียมกัน การปฏิบัติตามกฎหมาย การเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องและตรงเวลา การมีระบบการควบคุมและตรวจสอบ
ภายใน
นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กำหนดแนวทางปฏิบัติเป็น 5 หมวด ได้แก่
1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
หมวดที่ 1: สิทธิของผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการดูแลและรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายดังนี้
• มี โครงสร้างระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ที่ ไม่ซับซ้อน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่าได้รับผลตอบแทนครบถ้วน
• ดูแลและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกรายไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายบุคคล นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้น
ต่างชาติได้รับสิทธิพื้นฐานและการปฏิบัติในการรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ได้แก่ สิทธิในการซื้อขายหรือ
โอนหุ้น สิทธิที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องชัดเจน สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและลงมติอนุมัติการเข้าทำรายการที่
สำคัญ สิทธิในการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการบริษัท สิทธิในการกำหนดอัตราค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท
สิทธิในการแต่งตั้งหรือถอดถอนผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี สิทธิในการได้รับส่วนแบ่งกำไร สิทธิในการเข้าร่วม
ตัดสินใจและรับทราบถึงผลการตัดสินใจของบริษัทฯ ที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในปัจจัยพื้นฐานของบริษัทฯ
• เผยแพร่สารสนเทศ รายละเอียดการใช้สิทธิในเรื่องต่าง ๆ ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงความเท่าเทียมกันในการรับรู้ข่าวสาร ระยะเวลาการใช้
สิทธิและความสะดวกในการใช้สิทธิดังกล่าว โดยไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการจำกัดสิทธิในการเข้าถึงสารสนเทศของ
บริษัทฯ หรือปิดกั้นการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ถือหุ้นด้วยกัน
หมวดที่ 2: การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
ในฐานะที่ผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นเจ้าของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นทุกรายย่อมมีสิทธิในฐานะผู้ถือหุ้นเท่าเทียมกันทุกประการ บริษัทฯ จึงถือ
เป็นนโยบายในการที่จะกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกราย ซึ่งไม่เพียงเฉพาะในเรื่องของการปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐาน
ของผู้ถือหุ้นที่ ได้กล่าวไว้ข้างต้นแล้วเท่านั้น แต่ ได้รวมถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันในการประชุมผู้ถือหุ้น การ
ดูแลการใช้ข้อมูลภายในให้เป็นไปโดยชอบและไม่เป็นการเอาเปรียบผู้ถือหุ้นอื่น โดยมีรายละเอียดดังนี้
การประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยนำหลักการที่เกี่ยวข้องมาปรับใช้
อย่างเป็นรูปธรรมในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ตั้งแต่ก่อนการประชุม วันประชุม และหลังการประชุม สำหรับการประชุม
บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน) 61

สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 12 อาคาร เดอะไนน์
ทาวเวอร์ส แกรนด์ พระราม 9 เลขที่ 33/4 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร มีผู้ถือหุ้น
เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 13 ราย และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 15 ราย รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งที่มาด้วยตนเองและ
รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม คิดเป็นร้อยละ 97.45 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด 6,499,829,661 หุ้น มีกรรมการบริษัทเข้าร่วม
ประชุม 9 คน จากกรรมการทั้งหมด 9 คน คิดเป็นร้อยละ 100 โดยประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ
และธรรมาภิบาล ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง รักษาการประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโสกลุ่มงานสนับสนุน เลขานุการบริษัท และผู้สอบ
บัญชี เข้าร่วมประชุมอย่างครบถ้วนพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
ดังนี้
ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
• ให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายบุคคลสามารถเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และจัดให้มีกระบวนการและช่องทางให้ผู้ถือหุ้น
รายบุคคลมีส่วนในการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ ระหว่างวันที่ 27 กันยายน 2562 - 15 มกราคม 2563 รวมถึงการ
ให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมถึงเลขานุการบริษัทได้ล่วงหน้าก่อนถึงวันประชุมโดยหลักเกณฑ์การ
พิจารณาเกี่ยวกับการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
เผยแพร่ ไว้ ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งนี้ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการ
ประชุมผู้ถือหุ้น หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
• จัดทำจดหมายเชิญประชุมผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
บริษัทฯ ได้เผยแพร่จดหมายเชิญประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 และจัดส่ง
จดหมายเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับเอกสารล่วงหน้าก่อน
วันประชุมและมีเวลาศึกษาข้อมูลก่อนวันประชุมอย่างเพียงพอ
• ในจดหมายเชิญประชุม บริษัทฯ มีการชี้แจงข้อเท็จจริงและเหตุผล และความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เพื่อ
ประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วนและเพียงพอ โดยวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประกอบด้วย
1) วาระการแต่งตั้งกรรมการ ได้ ให้ข้อมูลของผู้ ได้รับการเสนอแต่งตั้ง ได้แก่ ชื่อ อายุ ตำแหน่งในบริษัทฯ การศึกษา
การอบรม/สัมมนาหลักสูตรกรรมการ ประสบการณ์ การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นและกิจการที่เกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษัทฯ วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง และการเข้าร่วมประชุมในฐานะ
กรรมการชุดต่าง ๆ การถือหุ้นในบริษัทฯ และข้อมูลอื่น ๆ เช่น การทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา
2) วาระการพิจารณาค่าตอบแทน มีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบาย จำนวนเงินและรูปแบบค่าตอบแทนแยกตาม
ตำแหน่งและหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ หลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาค่าตอบแทน
3) วาระการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ได้ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับชื่อผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชี ความเป็นอิสระของ
ผู้สอบบัญชี จำนวนปีที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ การพิจารณาความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี
โดยแสดงค่าสอบบัญชีแยกจากค่าบริการอื่น
4) วาระการจ่ายเงินปันผล ได้ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการจ่ายเงินปันผล
• ไม่มีการแจกเอกสารที่มีข้อมูลสำคัญในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างกะทันหัน รวมทั้งไม่เพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลที่สำคัญโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
• อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นที่ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองโดยการจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ซึ่งผู้ถือหุ้น
สามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนได้ พร้อมรายละเอียดวิธีการมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นไปพร้อมกับหนังสือ
เชิญประชุมผู้ถือหุ้น ส่วนหนังสือมอบฉันทะทั้ง แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้จาก
เว็บไซต์ของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีรายชื่อพร้อมประวัติของกรรมการอิสระ 3 คน ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือก
เป็นผู้รับมอบฉันทะไว้ด้วย
วันประชุมผู้ถือหุ้น
• จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 บริษัทฯ ดำเนินการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2563 โดยมีมาตรการและแนวทางปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้
กำหนดขึ้นเกี่ยวกับการจัดประชุม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19
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กำหนดให้มีระยะเวลาการลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุม 2 ชั่วโมง โดยได้นำระบบคอมพิวเตอร์และบาร์โค้ดมา
ใช้ ในการลงทะเบียนและตรวจนับคะแนน เพื่อความถูกต้อง รวดเร็ว และเชื่อถือได้
กำหนดให้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมเป็นไปตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง ทั้งนี้
บริษัทฯ มีหุ้นประเภทเดียวคือหุ้นสามัญ
ก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้ชี้แจงวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบ
นำบัตรลงคะแนนมาใช้ ในการลงมติในการประชุมผู้ถือหุ้นโดยจัดทำบัตรลงคะแนนแยกตามวาระแต่ละวาระ เพื่อให้
ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนได้ตามที่เห็นสมควร
ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการลงคะแนน โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลในวาระ
การเลือกตั้งกรรมการ
มีการแสดงผลสรุปการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบทุกวาระตามลำดับ
ดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามลำดับวาระที่ ได้แจ้งไว้ ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้องและโปร่งใสตาม
ข้อกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เชิญตัวแทนที่มีความเป็นอิสระเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและเป็น
พยานตรวจสอบการนับคะแนน
ให้สิทธิผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมภายหลังจากเริ่มการประชุมไปแล้ว โดยมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ยังไม่
ได้พิจารณาลงมติได้
เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามอย่างเต็มที่ โดยมีประธานกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการ
ชุดย่อยครบทุกชุด รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหารระดับสูง เลขานุการบริษัท และผู้สอบบัญชี เข้าร่วม
ประชุมเพื่อตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น

หลังการประชุมผู้ถือหุ้น
• นำส่งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในวันประชุม ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น
ที่ ไม่ ได้เข้าร่วมประชุมรับทราบในทันที
• ให้ความสำคัญกับคุณภาพของรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นโดยบันทึกสาระสำคัญต่าง ๆ ประกอบด้วย
- รายชื่อพร้อมตำแหน่งของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมและกรรมการที่ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้
- สิทธิและวิธีการในการออกเสียงลงคะแนน และการใช้บัตรลงคะแนน
- คำถามและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น และคำชี้แจงของกรรมการหรือฝ่ายจัดการ
- มติที่ประชุมและผลของคะแนนเสียงในทุกวาระที่มีการลงคะแนนเสียงอย่างชัดเจน
• จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วัน นับจาก
วันประชุม และนำส่งสำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในเวลาที่กำหนด
• แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันที่ 26 มิถุนายน 2563 ซึ่งเป็นวัน
เดียวกับการประชุมภายหลังจากการประชุมเสร็จสิ้น
• รับฟังความคิดเห็นของผู้ถือหุ้นผ่านการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเป็นข้อมูลในการ
ปรับปรุงและพัฒนาการจัดประชุมผู้ถือหุ้นให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป
ทั้งนี้ บริษัทฯ ปฏิบัติตามเกณฑ์ภายใต้ โครงการประเมินคุณภาพ AGM ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ร่วมกับ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และสมาคมบริษัทจดทะเบียน โดย
หลักเกณฑ์ที่ ใช้ ในการประเมินคุณภาพครอบคลุมขั้นตอนต่าง ๆ ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น
หมวดที่ 3: การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทฯ ส่งเสริมให้มีการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความเป็นธรรม และยึดถือประโยชน์ร่วมกันระหว่างบริษัทฯ และ
ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ เป็นสำคัญ โดยมีการกำหนดนโยบายในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียดังนี้
นโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย
		 ผู้ถือหุ้น
• สร้างการเติบโตอย่างมีคุณภาพและมั่นคงเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่ยั่งยืน โดยมีผลประกอบการที่ดีและ
มีประสิทธิภาพ
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•
•

เคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นในการได้รับข้อมูลที่จำเป็นโดยเท่าเทียมกัน เปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องตามความเป็นจริง
ดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม ซึ่งรายละเอียดต่าง ๆ ได้กล่าวไว้ ในหัวข้อ “สิทธิของ
ผู้ถือหุ้น” และ “การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน”

		

พนักงาน
• ดูแลและปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมและเหมาะสม ทั้งในด้านผลตอบแทน การแต่งตั้งโยกย้าย การพัฒนา
ศักยภาพ ตลอดจนการควบคุมดูแลสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของ
พนักงาน
• จัดให้มีระบบการประเมินผลปฏิบัติงานประจำปีเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาค่าตอบแทน เช่น การปรับขึ้น
เงินเดือน การให้ โบนัส โดยสัดส่วนของตัวชี้วัดจะขึ้นอยู่กับลักษณะงานและพฤติกรรมที่แสดงออกของพนักงาน
แต่ละระดับ
• กำหนดนโยบายค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เป็นธรรมแก่บุคลากรของบริษัทฯ ทุกระดับ โดยกำหนดโครงสร้าง
ค่าตอบแทน อาทิ เงินเดือนและโบนัส ให้สอดคล้องกับความรู้ความสามารถ ผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
• เปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงาน และมีการปฏิบัติต่อพนักงานทุกระดับด้วยความเป็นธรรม
โดยไม่เลือกปฏิบัติ
• จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามความสมัครใจของพนักงาน เพื่อสนับสนุนให้พนักงานมีเงินทุนสำรองในยาม
เกษียณหรือลาออก

		

ลูกค้า
• สร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าเพื่อให้ ได้รับบริการที่ดี โดยปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรมและเหมาะสม
• ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
• สำรวจความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อนำผลที่ ได้มาพัฒนาปรับปรุงการให้บริการอย่างต่อเนื่อง

		

คู่ค้า
• ปฏิบัติกับคู่ค้าด้วยความเสมอภาคและคำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน
• พัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับคู่ค้า และสร้างความเชื่อถือซึ่งกันและกัน โดยบริษัทฯ ยึดถือปฏิบัติตาม
ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมีการกำหนดขั้นตอนและวิธีปฏิบัติไว้อย่างชัดเจน

		

เจ้าหนี้
• ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด บริหารเงินกู้ยืมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการใช้เงิน ไม่นำ
เงินไปใช้ ในทางที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ
• ควบคุมให้มีการชำระคืนเงินกู้และดอกเบี้ยให้กับเจ้าหนี้เงินกู้ยืมทุกประเภทอย่างครบถ้วนตามกำหนดเวลา และ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินตามข้อตกลงอย่างครบถ้วน

		

คู่แข่งทางการค้า
• ดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็นธรรม ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้า
ด้วยวิธีการที่ ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม และไม่กระทำการใด ๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นหรือคู่แข่ง
ทางการค้า

		

สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
• ปฏิบัติตามกฎหมาย และ/หรือ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
• ดูแลป้องกันมิให้การดำเนินงานของบริษัทฯ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อคุณภาพชีวิตของสังคม ชุมชน และ
สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมและสร้างสรรค์สังคม ทั้งในส่วนของการพัฒนาคุณภาพชีวิต การส่งเสริมด้านการศึกษา
การประหยัดพลังงาน และการรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อความเจริญก้าวหน้าต่อสังคมโดยรวม
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ภาครัฐ
• ให้ความร่วมมือและสนับสนุนนโยบายภาครัฐเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติภายใต้กฎหมายและหลักเกณฑ์
ที่เกี่ยวข้อง
• ให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการร่วมต่อต้านการทุจริต
องค์กรอิสระและองค์กรอื่น ๆ ในสังคม
• ยกระดับความร่วมมือและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับองค์กรอิสระและองค์กรอื่น ๆ ในสังคม เพื่อร่วมกันพัฒนาสังคม
และประเทศชาติให้เติบโตอย่างยั่งยืน และตอบสนองความคาดหวังของสังคมอย่างสร้างสรรค์และเกิดประโยชน์
ต่อส่วนรวม

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตและทุจริตคอร์รัปชัน
บริษัทฯ ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบและได้ดำเนินการในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
ดังนี้
การอบรมและการสื่อสาร
• การปฐมนิเทศและการฝึกอบรมให้แก่บุคลากร เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย มาตรการ และขั้นตอน
ปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
• การสื่อสารนโยบายในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ เพื่อให้เกิดการปฏิบัติตาม
ในวงกว้าง ซึ่งรวมไปถึงการแจ้งให้บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทอื่นที่บริษัทฯ มีอำนาจในการควบคุม และตัวแทน
ทางธุรกิจ นำนโยบายในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ ไปปฏิบัติ
• การสื่อสารนโยบายที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เช่น นโยบายงดรับของขวัญ ผ่านช่องทางอีเมลและเว็บไซต์บริษัทฯ
	
		 การแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน
กรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ มีข้อสงสัย หรือพบเห็นการกระทำที่สงสัยว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบข้อบังคับ หรือจรรยาบรรณทางธุรกิจ และการทุจริตต่อหน้าที่ สามารถสอบถาม แจ้งเบาะแส หรือร้องเรียน
พร้อมส่งรายละเอียดหลักฐานต่าง ๆ ถึงบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล
จะดำเนินการสืบหาข้อเท็จจริงและมีการรายงานสรุปประเด็นสำคัญให้คณะกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ ผู้บริหาร
ระดับสูงและผู้ที่เกี่ยวข้อง พร้อมพิจารณาบทลงโทษในกรณีที่มีความผิดจริงโดยเป็นไปตามกฎระเบียบของบริษัทฯ
ที่กำหนดไว้สำหรับช่องทางในการติดต่อมีรายละเอียดดังนี้
คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล
บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)
161 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
อีเมล : whistle@grandcanalland.com
เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิสำหรับผู้ที่แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนที่เป็นพนักงาน ลูกค้า หรือบุคคลที่รับจ้างทำงานให้แก่
บริษัทฯ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงต้องเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นความลับ จะเปิดเผย
เท่าที่จำเป็นโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผู้แจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ ให้ความร่วมมือในการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด
นโยบายและแนวปฏิบัติด้านทรัพย์สินทางปัญญา
บริ ษั ท ฯ ดำเนิ น ธุ ร กิ จ และส่ ง เสริ ม ให้ บุ ค ลากรปฏิ บั ติ ง านภายใต้ ก ฎหมายหรื อ ข้ อ กำหนดที่ เ กี่ ย วกั บ สิ ท ธิ ใ นทรั พ ย์ สิ น
ทางปัญญา ไม่ว่าจะเป็นเครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ ความลับทางการค้า และทรัพย์สินทางปัญญาด้านอื่นที่
กฎหมายกำหนด เช่น การใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง เป็นต้น โดยกำกับให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
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นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน
การเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนเป็นพื้นฐานสำคัญในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงกฎหมายภายใน
ประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน เช่น การ
ศึกษาและปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในช่วงระหว่างศึกษาความเป็นไปได้ ในการพัฒนาโครงการจนกระทั่งพัฒนา
โครงการแล้วเสร็จ และติดตามการปรับปรุงกฎหมายที่อาจกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างสมํ่าเสมอ
บริษัทฯ สนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน ดูแลมิให้ธุรกิจของบริษัทฯ เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
ล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น ไม่สนับสนุนการบังคับใช้แรงงาน การต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก ให้ความเคารพนับถือ
และปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายด้วยความเป็นธรรมบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่แบ่งแยก
ถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ เพศ อายุ สีผิว ศาสนา การแสดงออกทางความคิด สภาพร่างกาย ฐานะ ชาติตระกูล รวมทั้งส่ง
เสริ ม ให้ มี ก ารเฝ้ า ระวั ง การปฏิ บั ติ ต ามข้ อ กำหนดด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนภายในบริ ษั ท ฯ และส่ ง เสริ ม ให้ บ ริ ษั ท ย่ อ ย
ผู้ร่วมทุน คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายปฏิบัติตามหลักการสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล คุ้มครองสิทธิของ
ผู้มีส่วนได้เสียที่ ได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิอันเกิดจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยพิจารณาชดเชย
ค่าเสียหายให้ ไม่ต่ำกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด
นโยบายและแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ จึงกำหนด
เป็นนโยบายและแนวปฏิบัติไว้ โดยกำหนดให้มีการวางแผน จัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัยและระบบเตือนภัยที่มี
ประสิทธิภาพในปริมาณที่เพียงพอและเหมาะสมภายในสำนักงานและสถานประกอบการ เพื่อป้องกันและควบคุมความเสี่ยง
ที่อาจก่อให้เกิดความสูญเสียอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ หรือความเจ็บป่วยจากการปฏิบัติงาน ทรัพย์สิน
สูญหายหรือเสียหาย การปฏิบัติงานไม่ถูกวิธีและความผิดพลาดอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้น

หมวดที่ 4: การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
1) การเปิดเผยข้อมูล
บริษัทฯ ยึดมั่นในหลักการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทั่วถึง และทันเวลา ทั้งข้อมูลทางการเงิน
และข้อมูลที่ ไม่ ใช่ทางการเงิน เพื่อให้นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศมีข้อมูลที่เชื่อถือได้
เพี ย งพอต่อการตัดสินใจอย่างสม่ำเสมอ และสะดวกในการเข้ า ถึ ง ทั้ ง ในรู ป แบบเอกสาร ระบบการแจ้ ง ข่ าวของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) เว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งข้อมูลที่เปิดเผยประกอบด้วย
- ข้อมูลทางการเงินและข่าวสารที่สำคัญของบริษัทฯ อาทิ ข้อมูลงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ข้อมูล
เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่และสิทธิในการออกเสียง ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ
นโยบายการจ่ายเงินปันผล และหลักการกำกับดูแลกิจการ
- ข้อมูลความเคลื่อนไหวและข่าวกิจกรรมที่สำคัญของบริษัทฯ
- ข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
- ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น
- แบบแสดงรายงานประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)
- หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- ช่องทางการติดต่อบริษัทฯ
กิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ลงทุน โดยได้เข้าร่วมกิจกรรมด้านนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อนำ
เสนอผลการดำเนินงานและทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรม Opportunity Day ใน
ไตรมาสที่ 2 และ 3 ของปี 2563 และมีการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
บริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และเป็นประโยชน์ในการประกอบการตัดสินใจ
ลงทุนต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุน โดยเผยแพร่ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น การเปิดเผยสารสนเทศผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ
สำนักงาน ก.ล.ต. หนังสือพิมพ์ เป็นต้น และเผยแพร่ ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
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2)

ผู้มีหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูล
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้ที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมายให้เป็นผู้ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลของ
บริษัทฯ โดยต้องยึดถือหลักการด้านความถูกต้อง ครบถ้วน ทันต่อเวลา และเท่าเทียมกัน
- เลขานุการบริษัท รับผิดชอบในการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ผู้ถือหุ้น และนักลงทุน
- ผู้บริหารระดับสูงในสายงานการเงิ น รั บ ผิ ด ชอบในการให้ ข้ อ มู ล และตอบข้ อ ซั ก ถามของผู้ ถื อ หุ้ น นั กลงทุน
นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และบุคคลทั่วไป เกี่ยวกับข้อมูลทางการเงิน ผลการดำเนินงาน ลักษณะการประกอบ
ธุรกิจ นโยบายบริษัท แผนงานและการลงทุน โครงการระหว่างการพัฒนา โครงสร้างการถือหุ้น ปัจจัยที่อาจมี
ผลต่อการเปลี่ยนแปลงของผลการดำเนินงานที่สำคัญ
- ผู้ที่ ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ หรือ ไม่ ใช่ผู้ที่ ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร ห้ามเปิดเผยข้อมูลภายในที่อาจมีผลกระทบต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของบริษัทฯ รวมถึงข้อมูลที่อาจมี
ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาและปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

3)

ผู้สอบบัญชี และการจัดทำรายงานทางการเงิน
งบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ มีความรู้ความชำนาญ
และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด เพื่อให้ความมั่นใจแก่คณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นว่างบการเงินของบริษัทฯ
และบริษัทย่อยสะท้อนให้เห็นฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้ตามความเป็นจริง โดยบริษัทฯ
มีนโยบายในการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีทุกรอบระยะเวลา 5 ปี เพื่อให้การให้ความเห็นของผู้สอบบัญชีมีความเป็น
อิสระอย่างแท้จริง
คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญและรับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งจัดทำขึ้นตามมาตรฐาน
และหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมตามหลักความระมัดระวัง ถูกต้อง และครบถ้วน
เพื่อให้สามารถสะท้อนผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามความเป็นจริง คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการรายงาน
ผลการดำเนินงาน และเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างโปร่งใสและเพียงพอ โดยรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง
เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและนักลงทุน นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งให้คณะกรรมการตรวจสอบและ
ธรรมาภิบาลมีหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือและความถูกต้องของรายงานทางการเงิน รวมทั้งระบบควบคุมภายในให้
เป็นไปอย่างเพียงพอและเหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่างบการเงินของบริษัทฯ สามารถเชื่อถือได้

หมวดที่ 5: ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
1) โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ โดย
บริษัทฯ มีกรรมการอิสระ 3 คน จากกรรมการทั้งหมด 9 คน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการอิสระจำนวน 1 ใน 3 ของ
คณะกรรมการทั้งหมด ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. โดยกรรมการอิสระทุกท่านมีคุณสมบัติความเป็นอิสระ
ครบถ้วนตามที่บริษัทฯ กำหนด สามารถปฏิบัติหน้าที่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ
อย่างเต็มที่
ทั้งนี้ เพื่อให้การกำกับดูแลบริษัทฯ เป็นไปอย่างทั่วถึงและสอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จัดให้มี
คณะกรรมการชุดย่อย และคณะกรรมการจัดการ ตลอดจนเลขานุการบริษัท ซึ่งมีบทบาทหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติ
หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
2)

ความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท
บริษัทฯ ตระหนักถึงประโยชน์ของความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัท จึงกำหนดนโยบายเกี่ยวกับความ
หลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการไว้ ในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รวมทั้งใน
จรรยาบรรณและหลักการกำกับดูแลกิจการ โดยคณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้ โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท
ประกอบด้ ว ยผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่ มี ค วามรู้ ค วามสามารถที่ ห ลากหลาย มี ป ระสบการณ์ ความรู้ ค วามเชี่ ย วชาญที่ เ ป็ น
ประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ ยึดมั่นในคุณธรรมและความซื่อสัตย์ โดยไม่จำกัดเพศ เชื้อชาติ ศาสนา อายุ ทักษะ
ทางวิชาชีพ หรือคุณสมบัติเฉพาะด้านอื่น ๆ
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นอกจากนี้ยังมีการพิจารณาทบทวนความรู้ความชำนาญเฉพาะด้าน (Board Skill Matrix) ของคณะกรรมการบริษัท
ซึ่งประกอบด้วยความรู้ความชำนาญด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม ด้านบัญชี
การเงิน เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ ด้านกฎหมายและภาษี ด้านการบริหารความเสี่ยง ด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์
ด้านการกำกับดูแลกิจการ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างสม่ำเสมอ
3)

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงบทบาทในฐานะผู้นำองค์กรที่ต้องกำกับดูแลให้บริษัทฯ มีการบริหารจัดการที่ดี โดยมี
ความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติ
คณะกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty) ความระมัดระวัง (Duty of Care)
มีความรับผิดชอบ (Accountability) และมีจริยธรรม (Ethic) โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายทางธุรกิจในระยะยาว
และแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ ให้เป็นไปเพื่อความยั่งยืน ฝ่ายจัดการศึกษาและนำทิศทางที่คณะกรรมการบริษัทชี้แนะมา
จัดทำแผนงาน โดยมีการทบทวนเป็นประจำทุกปี เพื่อปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจที่
เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งนโยบายต่าง ๆ เช่น นโยบายการกำกับดูแลกิจการและนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
เป็นต้น โดยมีการติดตามและกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการนำกลยุทธ์และนโยบายที่สำคัญของบริษัทฯ ไปปฏิบัติอย่างจริงจัง
ตลอดจนเสริ ม สร้ า งความมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลของคณะกรรมการและผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง เพื่ อ ช่ ว ยขั บ เคลื่ อ นองค์ ก รไปสู่
เป้าหมายที่กำหนดไว้ ส่งเสริมนวัตกรรมในด้านต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจ ควบคู่ ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อ
ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง โดยประกอบธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม กำกับดูแลระบบการบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานที่
เกี่ยวข้อง กำกับดูแลระบบการรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลสำคัญของบริษัทฯ ให้มีความถูกต้อง เพียงพอ
ทันเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ
ได้ แ ก่ คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิ บ าล (ACGC) (คณะกรรมการตรวจสอบได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง เป็ น
คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิ บ าลเมื่ อ วั น ที่ 19 กุ ม ภาพั น ธ์ 2564) คณะกรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน (NRC) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (RMC) และคณะกรรมการจัดการ (MC) ตามที่ ได้รับมอบหมาย
ในการกำกั บ ดู แ ลงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งในแต่ ล ะคณะ นอกจากนี้ ยั ง เปิ ด โอกาสให้ ผู้ ถื อ หุ้ น มี ส่ ว นร่ ว มในการตั ด สิ น ใจใน
เรื่องสำคัญของบริษัทฯ โดยปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทกำกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการสร้างการเติบโตที่
ยั่งยืน ด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่มของกิจการในระยะยาว โดยคณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญดังนี้
- พิจารณาผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงเทียบกับแผนงาน ตลอดจนพิจารณาข้อมูลภาวะเศรษฐกิจ ภาวะตลาด
และการแข่งขัน ข้อมูลลูกค้า คู่ค้าที่เกี่ยวข้อง เป็นประจำทุกไตรมาส
- ในการกำหนดกลยุทธ์ ฝ่ายจัดการนำทิศทางกลยุทธ์ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดและให้คำแนะนำมาพิจารณา
ร่วมกับประเด็นที่มีความสำคัญ และนำประเด็ น ความเสี่ ย งและโอกาสที่ มี นั ย สำคั ญ ในการดำเนิ น ธุ รกิจมา
วิเคราะห์ เพื่อพิจารณากำหนดเป็นกลยุทธ์และแนวทางดำเนินงานในระยะยาว

4)

บทบาทของประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้มีการแบ่งแยกบทบาทอย่างชัดเจนและ
มีการถ่วงดุลอำนาจในการดำเนินงาน
ประธานกรรมการมีหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการตามกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท ยึดมั่นในจรรยาบรรณ
และหลักการกำกับดูแลกิจการเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ ประธาน
กรรมการเป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้น ควบคุมดูแลการประชุมดังกล่าวให้ดำเนิน
ไปอย่ า งเรี ย บร้ อ ย เปิ ด โอกาสให้ ก รรมการและผู้ ถื อ หุ้ น ได้ แ สดงความคิ ด เห็ น หรื อ ข้ อ เสนอแนะอย่ า งเต็ ม ที่ ใ น
เชิงสร้างสรรค์และเป็นอิสระ
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ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารและจัดการบริษัทฯ ให้มีการดำเนินการตาม
แผนกลยุทธ์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่กำหนดไว้ โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ภายใต้กฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับ
บริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมคณะกรรมการและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
5)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน
ตามกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นได้ แต่ต้องไม่เป็น
อุ ป สรรคต่ อ การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ก รรมการของบริ ษั ท ฯ โดยกำหนดให้ ก รรมการควรดำรงตำแหน่ ง กรรมการบริ ษั ท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ ไม่เกิน 5 บริษัท
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาจไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอื่นได้
แต่ต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ และกิจการนั้นต้องไม่เป็นธุรกิจ
ประเภทเดียวกันหรือเป็นการแข่งขันกับธุรกิจของบริษัทฯ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อนไป
ดำรงตำแหน่งดังกล่าว

6)

การจำกัดจำนวนวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ
กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดว่ากรรมการอิสระสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการติดต่อกันได้ ไม่เกิน 2 วาระ
และสามารถต่อวาระได้ โดยรวมระยะเวลาการดำรงตำแหน่งทุกวาระแล้วต้องไม่เกิน 9 ปี เพื่อความเป็นอิสระในการให้
ความเห็นและปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระของบริษัทฯ
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทสามารถพิจารณาขยายระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระได้ตามที่เห็นสมควร
และในปีที่กรรมการอิสระดังกล่าวครบกำหนดออกตามวาระคณะกรรมการอาจเสนอชื่อกรรมการดังกล่าวให้ที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการกลับเข้าเป็นกรรมการอิสระต่อไปได้

7)

การประชุมคณะกรรมการบริษัท
• ข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ซึ่งคณะกรรมการ
บริษัทกำหนดทิศทางการดำเนินธุรกิจ นโยบาย และเป้าหมายของบริษัทฯ ผ่านการประชุมคณะกรรมการบริษัท
ซึ่งจัดขึ้นอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง และการประชุมคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ตลอดทั้งปี ทั้งนี้ คณะกรรมการ
บริษัทได้พิจารณากำหนดนโยบายเกี่ยวกับการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการซึ่งระบุไว้ ในหลักการกำกับดูแล
กิจการว่า กรรมการบริษัทมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ โดยกรรมการควรเข้าร่วมการ
ประชุ ม คณะกรรมการอย่ า งน้ อ ยร้ อ ยละ 75 ของการประชุ ม ทั้ ง ปี โดยในปี 2563 บริ ษั ท ฯ มี ก ารประชุ ม
คณะกรรมการบริษัทรวม 4 ครั้ง สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะคิดเป็นร้อยละ 100
• ประธานกรรมการ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเลขานุการบริษัทจะร่วมกันพิจารณากำหนดวาระ
การประชุมก่อนการประชุมแต่ละครั้งอย่างชัดเจน และเปิดโอกาสให้กรรมการทุกท่านสามารถเสนอวาระ
การประชุมได้อย่างเป็นอิสระ โดยประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของวาระดังกล่าว
• เลขานุการบริษัทจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการได้มีเวลาพิจารณาล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน
พร้อมกับจดหมายเชิญประชุม โดยระบุวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม เว้นแต่ ในกรณีจำเป็นเร่งด่วน
เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทฯ เลขานุการบริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุม
ให้เร็วกว่านั้นก็ ได้
• ในระหว่างการประชุม ประธานในที่ประชุมได้มีการจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอในการอภิปรายประเด็นที่สำคัญ
อีกทั้งสนับสนุนให้กรรมการทุกท่านได้แสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์และเป็นอิสระ มีการใช้ดุลยพินิจ
อย่างรอบคอบทั้งนี้ เลขานุการบริษัทและฝ่ายกฎหมายจะเข้าร่วมประชุมและจดบันทึกรายงานการประชุมทุกครั้ง
• ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการที่อาจมีส่วนได้เสียจะไม่อยู่ ในที่ประชุม และงดออกเสียงในวาระนั้น
• คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้บันทึกองค์ประชุมขณะที่คณะกรรมการบริษัทลงมติไว้ ในรายงานการประชุม
ทุกครั้ง ซึ่งที่ผ่านมาการลงมติในวาระเพื่อพิจารณาอนุมัติมีกรรมการอยู่ ในที่ประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของ
กรรมการทั้งหมด
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•

•
•
•
•

8)
		

เมื่ อ มี เ หตุ ก ารณ์ ต่ า ง ๆ ที่ ส ำคั ญ หรื อ ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ บริ ษั ท ฯ และ/หรื อ ผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย อย่ า งมี นั ย สำคั ญ
ฝ่ายจัดการจะนำรายละเอียดมาเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ เช่น ภาวะ
ตลาดและแผนการลงทุนโครงการต่าง ๆ เหตุการณ์ที่เป็นกระแสสังคมที่เกี่ยวข้องหรือมี โอกาสเกี่ยวข้องกับ
การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นต้น
ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาประเด็นสำคัญต่าง ๆ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีการบริหารจัดการที่ดี
รองรับกับการดำเนินธุรกิจ
เอกสารประกอบการประชุม รายงานการประชุม ตลอดจนข้อมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องมีการเก็บไว้อย่าง
ครบถ้วน
ในกรณีที่มีข้อซักถามในที่ประชุมและเป็นเรื่องที่ต้องติดตามขอข้อมูลจากฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง เลขานุการบริษัทจะ
เป็นผู้ประสานงานและจัดส่งเอกสารการชี้แจงเพิ่มเติมของฝ่ายจัดการให้คณะกรรมการบริษัทโดยเร็วที่สุด
คณะกรรมการบริษัทที่ ไม่เป็นผู้บริหารมีการประชุมร่วมกันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ซึ่งในปี 2563 มีการจัดประชุม
1 ครั้งในเดือนตุลาคม เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับประเด็นที่สำคัญต่าง ๆ ทางธุรกิจที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีการสรุปประเด็นการพิจารณาและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ให้คณะกรรมการบริษัท
และฝ่ายจัดการรับทราบเพื่อนำไปพัฒนาการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท
8.1 แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายคณะ
• หลักเกณฑ์
บริษัทฯ จัดทำแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายคณะโดยมีเนื้อหาสอดคล้องกับหลักการกำกับ
ดูแลกิจการที่ดีและบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มาปรับใช้ ให้เหมาะสมกับ
ลักษณะและโครงสร้างของคณะกรรมการ ซึ่งผลการประเมินจะเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาการปฏิบัติ
หน้าที่และการดำเนินงานเกี่ยวกับคณะกรรมการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป ทั้งนี้ แบบประเมินแบ่งออก
เป็น 2 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการประเมินระดับคะแนนความเห็นหรือระดับการดำเนินการใน 5 หัวข้อประเมิน
ได้แก่
		 1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
		 2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
		 3) การประชุมและการทำหน้าที่ของกรรมการ
		 4) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
		 5) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร
ส่วนที่ 2 คณะกรรมการให้ความเห็น ข้อเสนอแนะ หรือสิ่งที่ ให้ความสนใจเป็นกรณีพิเศษ สำหรับการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการหรือการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของบริษัทฯ
•

		

กระบวนการในการประเมิน
เลขานุการบริษัทจะจัดส่งแบบประเมินให้กรรมการบริษัททุกท่านประเมินตนเองในทุกสิ้นปี และเป็น
ผู้รวบรวมและรายงานสรุปผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณารับทราบและหารือกันเป็น
ประจำทุกปี

8.2 แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายบุคคล
• หลักเกณฑ์
บริษัทฯ จัดทำแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายบุคคลเพื่อเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้กรรมการได้
ทบทวนและพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น โดยมีหัวข้อใน
การประเมินที่สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตามกฎหมาย กฎบัตร แนวปฏิบัติที่ดี
ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้
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1)
2)
3)
•

		

จรรยาบรรณและการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ
การกำหนดกลยุทธ์ การกำกับดูแล และติดตามการดำเนินงาน
ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

กระบวนการในการประเมิน
เลขานุการบริษัทจะจัดส่งแบบประเมินให้กรรมการบริษัททุกท่านประเมินตนเองในทุกสิ้นปี และเป็น
ผู้รวบรวมและรายงานสรุปผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณารับทราบและหารือกันเป็น
ประจำทุกปี

8.3 แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล และคณะกรรมการ
สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีการประเมินตนเองเป็นประจำทุกปี เพื่อนำผลประเมินมาพัฒนาการปฏิบัติ
หน้าที่ในการสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการบริษัทและการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
ทั้งนี้ ในปี 2563 ผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการรายบุคคล และคณะ
กรรมการชุดย่อยอยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” สรุปได้ดังนี้
		
การประเมินผลการปฏิบัติงาน
คณะกรรมการบริษัท
1. คณะกรรมการบริษัท (ทั้งคณะ)
2. คณะกรรมการบริษัท (รายบุคคล)
คณะกรรมการชุดย่อย
3. คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล
4. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

		

ผลประเมิน (ร้อยละ)
94.42
94.24
98.50
94.33		

8.4 แบบประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
• หลักเกณฑ์
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แบ่งเป็น 2 หมวด ตามแนวทางการประเมิน
จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกอบด้วย
หมวดที่ 1 การวัดผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วยหัวข้อการประเมิน 10 หัวข้อ ได้แก่
1) ความเป็นผู้นำ
2) การกำหนดกลยุทธ์
3) การปฏิบัติตามกลยุทธ์
4) การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน
5) ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ
6) ความสัมพันธ์กับภายนอก
7) การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร
8) การสืบทอดตำแหน่ง
9) ความรู้ด้านธุรกิจและบริการ
10) คุณลักษณะส่วนตัว
หมวดที่ 2 การพัฒนาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประกอบด้วยจุดแข็งและประเด็นที่ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารควรได้รับการพัฒนามากยิ่งขึ้น โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ ให้ความเห็นเพิ่มเติมใน
หมวดนี้
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•

9)

กระบวนการในการประเมิน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีการกำหนดเป้าหมายตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจนตั้งแต่ต้นปีร่วมกับคณะ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จากนั้นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะรายงาน
ให้คณะกรรมการบริษัททราบเกี่ยวกับเกณฑ์ที่ ใช้ ในการประเมิน โดยผลการประเมินประจำปี 2563 คิดเป็น
ร้อยละ 96.76 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ”

การอบรมและสัมมนาของคณะกรรมการบริษัท
บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของคณะกรรมการที่จะต้องทำหน้าที่ดูแลสิทธิที่มีอยู่ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่าง
ถูกต้องและเป็นธรรม เพื่อความเชื่อมั่นของบุคคลที่เกี่ยวข้องและความเจริญของกิจการในระยะยาว คณะกรรมการ
บริษัทจึงได้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อพิจารณาสรรหาบุคคลที่มีความรู้
ความสามารถและประสบการณ์เข้ามาทำหน้าที่กรรมการและผู้บริหารระดับสูง
บริษัทฯ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เข้าอบรมสัมมาเชิงปฏิบัติการ และพัฒนาความรู้
ความสามารถอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำความรู้มาช่วยกันทำงานให้เกิดประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งที่ผ่านมา
กรรมการและผู้บริหารได้ผ่านการอบรมและสัมมนาจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในหัวข้อ
และหลักสูตรต่าง ๆ ดังนี้

กรรมการและผู้บริหารบริษัท
หัวข้อ / หลักสูตรที่เข้าอบรม / สัมมนา		
นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์
• Director Certification Program (DCP)
ประธานกรรมการ									
• Director Accreditation Program (DAP)
รศ.ประพันธ์พงศ์ เวชชาชีวะ
• The Role of Chairman Program (RCP)
รองประธานกรรมการ
• Audit Committee Program (ACP)
และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
• The Role of Compensation Committee (RCC)		
• Director Certification Program (DCP)
นายจรัล มงคลจันทร์
• Audit Committee Program (ACP)
กรรมการอิสระและ
• Monitoring the Internal Audit Function (MIA)
ประธานกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล
		
• Monitoring Fraud Risk Management (MFM)
		
• Monitoring the System of Internal Control and
			 Risk Management (MIR)
		
• Monitoring the Quality of Financial Reporting
			 (MFR)
		
• Updated COSO Enterprise Risk Management:
			 Integrating with Strategy and Performance		
• Director Certification Program (DCP)			
นางจิตรมณี สุวรรณพูล
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน									
• Director Accreditation Program (DAP)
นายวิทยา ชวนะนันท์
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล และ • Director Certification Program (DCP)
• Audit Committee Program (ACP)
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
		
• Monitoring Fraud Risk Management (MFM)
		
• Updated COSO Enterprise Risk Management:
			 Integrating with Strategy and Performance		
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กรรมการและผู้บริหารบริษัท
หัวข้อ / หลักสูตรที่เข้าอบรม / สัมมนา		
นายปรีชา เอกคุณากูล
• Director Certification Program (DCP)
กรรมการและประธานกรรมการจัดการ
• Director Accreditation Program (DAP)			
นายปัณฑิต มงคลกุล
• Director Certification Program (DCP)
กรรมการและที่ปรึกษากรรมการสรรหาและ
• Corporate Governance for Capital Market
กำหนดค่าตอบแทน		 Intermediaries (CGI)					
นางสาวนพพร ติรวัฒนกุล
• Director Accreditation Program (DAP)
กรรมการ
• Role of the Compensation Committee (RCC)
		
• Audit Committee Program (ACP)
		
• Director Certification Program (DCP)
		
• Financial Institutions Governance Program (FGP)
		
• Anti-Corruption for Executive Program (ACEP)
		
• Risk Management Program for Corporate
			 Leaders (RCL)
		
• National Director Conference 2017 “Steering
			 Governance in a Changing World”
		
• IOD National Director Conference 2018 “Rising
			 Above Disruption: A Call for Action”			
นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์
• Company Secretary Program (CSP)
รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
• Director Certification Program (DCP)
กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการจัดการ									
นายสุรกิจ ธารธนานนท์
• Director Accreditation Program (DAP)
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส กลุ่มงานสนันสนุน
• Director Certification Program (DCP)			
การเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมของกรรมการในปี 2563
รายชื่อกรรมการ
นายวิทยา ชวนะนันท์
				
				
				
			
				
				
			
				
				
			
				
			
				
				
			
				
				
			
			
				
				

รายละเอียด
องค์กร
วันที่
หลักสูตร Board War Room Series หัวข้อ
จัดโดยสถาบัน IOD
10 กรกฎาคม 2563
“Personalized Marketing vs. Data Privacy: 				
Engaging Your Customers while Protecting
Their Identities”
จัดโดยสถาบัน IOD 14 กรกฎาคม 2563
หลักสูตร Director Briefing หัวข้อ “Finding
Creative Solutions to Business Dispute
During Pandemic Time”
จัดโดยสถาบัน IOD
3 สิงหาคม 2563
หลักสูตร Director’s Briefing หัวข้อ
“China Economic Outlook: Pathway
to Recovery”
จัดโดยสถาบัน IOD 24 กันยายน 2563
หลักสูตร Director Forum หัวข้อ “Board’s
Role in Strategy for Business Sustainability”
จัดโดยสถาบัน IOD
14 ตุลาคม 2563
หลักสูตร Chairman Forum หัวข้อ
“Leading Boardroom Through Disruption:
What Directors should know?”
จัดโดยสถาบัน IOD
29 ตุลาคม 2563
หลักสูตร Independent Director Forum
หัวข้อ “Inside CEO Succession: Essential
Guide for Board”
จัดโดยสถาบัน SET 10 พฤศจิกายน 2563
หลักสูตร “Proactive Investor Relations”
หลักสูตร Company Secretary Forum หัวข้อ
จัดโดยสถาบัน IOD 14 ธันวาคม 2563
“Virtual Board Meeting & the Evolving
Role of Corporate Secretary”				
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รายชื่อกรรมการ
นายปรีชา เอกคุณากูล
				
			
				
				
			
				
นางสาวนพพร ติรวัฒนกุล
				
				
			
				

รายละเอียด
องค์กร
วันที่
หลักสูตร “Consumer Behavior in the
จัดโดย บจก.ไวตามินส์
30 ตุลาคม 2563
New Normal Post COVID World”
ควอนติเททีฟ
หลักสูตร Chairman Forum หัวข้อ
จัดโดยสถาบัน IOD
8 พฤศจิกายน 2563
“Leading Boardroom Through Disruption:
What Directors should know?”
หลักสูตร Director Forum หัวข้อ “Board’s
จัดโดยสถาบัน IOD
27 พฤศจิกายน 2563
Role in Strategy for Business Sustainability”				
หลักสูตร “ESG and Sustainability Banking
จัดโดย บมจ.ธนาคาร 27 พฤษภาคม 2563
Development including response to the
กรุงศรีอยุธยา
Covid-19 Situation”
หลักสูตร Cyber Resilience Leadership:
จัดโดยธนาคาร
24 กันยายน 2563
“Tone from the Top”
แห่งประเทศไทย			

10) การกำกับดูแลความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริษัทฯ มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เปิดกว้าง โปร่งใส และเป็นธรรม โดยกำหนดให้
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ห้ามประกอบธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทฯ หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวโยงกับ
ตนเองหรือบุคคล/นิติบุคคลที่เกี่ยวข้องที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ โดยคณะกรรมการ
บริษัทมีหน้าที่ดูแลให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามที่
กฎหมายหรือหน่วยงานกำกับดูแลกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด
ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน รายการนั้นจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไปตามหลักการที่
คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม เปรียบเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก และคำนึงถึง
ประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ โดยผู้ที่มีส่วนได้เสียจะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณารายการที่ตนมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันที่ ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไปตามหลักการที่คณะกรรมการ
บริษัทอนุมัติ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต้องผ่านการสอบทานและให้ความเห็นจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบและธรรมาภิบาล ก่อนนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้น
กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ มีหน้าที่เปิดเผยและรายงานข้อมูลการมีส่วนได้เสียและการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ของตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
• การรายงานการมีส่วนได้เสีย : กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ มีหน้าที่รายงานการมีส่วนได้เสียของตนเอง
และของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องเป็นประจำทุกปี ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของ
บริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด โดยเลขานุการบริษัท
มีหน้าที่รวบรวมและจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้แก่ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
และธรรมาภิบาล ทราบภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่ ได้รับรายงาน
• การทำรายการเกี่ยวโยงกัน : กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ มีหน้าที่รายงานรายการเกี่ยวโยงกันให้บริษัทฯ
ทราบเมื่อมีการตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงใด ๆ กับบริษัทฯ ที่จะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตาม
กฎหมาย หลักเกณฑ์ กฎระเบียบ และข้อบังคับของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ
ทั้งนี้ ในปี 2563 บริษัทฯ ไม่ ได้รับข้อร้องเรียนใด ๆ เกี่ยวกับการกระทำความผิดของกรรมการและผู้บริหารเกี่ยวกับการ
มีส่วนได้เสียและการทำรายการเกี่ยวโยงกันในทางมิชอบ
11) จรรยาบรรณ
บริษัทฯ ตระหนักถึงบทบาทและความสำคัญของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่มีต่อการบริหารงานของบริษัทฯ
ให้มีความน่าเชื่อถือและความโปร่งใสตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้ภารกิจของบริษัทฯ ดำเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ที่คณะกรรมการและผู้ถือหุ้นเห็นชอบถูกต้องตามกฎหมาย และตั้งอยู่บนหลัก
การกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติจรรยาบรรณสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ
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บริษัทฯ เพื่อเป็นแนวปฏิบัติที่ดีที่บุคลากรของบริษัทฯ ทุกคนต้องยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดำเนินงาน
ของบริษัทฯ เป็นไปอย่างโปร่งใส มีคุณธรรม จริยธรรม และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย พร้อมทั้งจัดให้มีนโยบาย
และแนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณในแต่ละเรื่อง เพื่อเป็นการกำหนดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนอันจะพัฒนาไปสู่การ
สร้างวัฒนธรรมองค์กรในเรื่องต่าง ๆ ที่สนับสนุนการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องดังนี้
• นโยบายการบันทึก การรายงาน และ
การเก็บรักษาข้อมูล
• นโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์และการใช้ข้อมูลภายใน
• นโยบายด้านความปลอดภัยสารสนเทศ
• นโยบายการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
• นโยบายการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์
• นโยบายด้านภาษี
• นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
• นโยบายการรับและให้ของขวัญ บริการต้อนรับ
การเลี้ยงรับรอง หรือประโยชน์อื่น ๆ
• นโยบายป้องกันการฟอกเงิน
• นโยบายการมีส่วนร่วมทางการเมือง

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อทรัพย์สินของบริษัทฯ
นโยบายด้านทรัพย์สินทางปัญญา
นโยบายการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน
นโยบายการปฏิบัติต่อลูกค้า
นโยบายด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการปฏิบัติต่อคู่ค้า
นโยบายการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้
นโยบายการปฏิบัติต่อพนักงาน
นโยบายการแข่งขันทางการค้า
นโยบายด้านสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
นโยบายด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
นโยบายด้านการประชาสัมพันธ์และการตลาด

บริษัทฯ มีกระบวนการสื่อสารจรรยาบรรณและนโยบายและแนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณ โดยมุ่งหวังให้บุคลากร
ทุกระดับของบริษัทฯ ให้ความสำคัญและยึดถือเป็นหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบที่จะต้องรับทราบ ทำความเข้าใจและ
ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณ และนโยบายอื่น ๆ อย่างถูกต้องและเคร่งครัด

8.2 คณะกรรมการชุดย่อย
โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งสิ้น 5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ
และธรรมาภิบาล คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการจัดการ
เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ช่วยพิจารณากลั่นกรองการดำเนินงานที่สำคัญเฉพาะ
เรื่องตามที่ ได้รับมอบหมาย และเสนอความเห็นแก่คณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมีอำนาจพิจารณาตัดสินใจเรื่องสำคัญ
ในบางเรื่องตามที่คณะกรรมการบริษัทได้ ให้อำนาจไว้ โดยโครงสร้างกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยมีดังนี้
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษั ท (ซึ่ ง มี คุ ณ สมบั ติ ต ามมาตรา 68 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ บ ริ ษั ท มหาชนจำกั ด พ.ศ. 2535 และ
ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง) มีจำนวน 9 ท่าน ซึ่งในจำนวนนี้มี
กรรมการอิสระรวมอยู่ 3 ท่าน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทให้เป็นคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล
รายชื่อกรรมการบริษัททั้ง 9 ท่าน และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท (ดังที่ ได้กล่าวไว้ ใน “โครงสร้างการจัดการ” ใน
หัวข้อคณะกรรมการบริษัท)
ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
1. บริหารกิจการให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดแก่ผู้ถือหุ้น (Fiduciary Duty) โดยยึดถือแนวปฏิบัติสำคัญ 4 ประการคือ
1) การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty)
2) การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังและรอบคอบ (Duty of Care) มีความรับผิดชอบ (Accountability) และมี
จริยธรรม (Ethic)
3) การปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติคณะกรรมการ และ
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Duty of Obedience)
4) การเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส เชื่อถือได้ ทันเวลา และ
เท่าเทียมกัน (Duty of Disclosure)
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2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.

กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ในระยะสั้น และระยะยาวในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัทฯ โดยมุ่งเน้นเป้าหมายเพื่อความยั่งยืน ตลอดจนสอดคล้องกับการสร้าง
คุณค่าต่อกิจการ ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวม โดยมีการทบทวนเป็นประจำทุกปี
พิ จ ารณาอนุ มั ติ ร ายการที่ ส ำคั ญ ตามขอบเขตอำนาจหน้ า ที่ ข องคณะกรรมการ ตามที่ ก ฎหมายและข้ อ บั ง คั บ ของ
บริษัทฯ กำหนดรวมถึงระเบียบอำนาจอนุมัติดำเนินการของบริษัทฯ
พิจารณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ โดยมีการติดตามผลการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของ
บริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดโดยมีการนำนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสมปลอดภัย
กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมทุนให้เป็นไปตามนโยบายและทิศทางเดียวกันกับบริษัทฯ เพื่อให้
มั่นใจว่าการลงทุนของบริษัทฯ มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ โดยคณะกรรมการบริษัทจะต้องให้ความเห็นชอบ
ในการดำเนินการที่สำคัญ อาทิ การส่งตัวแทนของบริษัทฯ ไปดำรงตำแหน่งกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุม
ในบริ ษั ท ย่ อ ยและบริ ษั ท ร่ ว มทุ น การกำหนดขอบเขตอำนาจหน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของตั ว แทนของบริ ษั ท ฯ
การกำกับดูแลให้เปิดเผยข้อมูลทางการเงินและผลการดำเนินงานอย่างถูกต้องครบถ้วน และการควบคุมภายในอย่างมี
ประสิทธิภาพ เป็นต้น
กำหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ในเรื่องจำนวนกรรมการ สัดส่วนกรรมการอิสระ รวมทั้งคุณสมบัติที่
หลากหลายเพื่อให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและ
กรรมการชุดย่อยอย่างเหมาะสม โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ
พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบของคณะกรรมการตาม
ความเหมาะสมและความจำเป็น โดยมีการติดตามผลการดำเนินงานของคณะกรรมการชุดย่อยอย่างสม่ำเสมอ
จัดให้มีการเปิดเผยรายงานทางการเงินและข้อมูลสำคัญต่าง ๆ ต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างถูกต้อง
ครบถ้วน โปร่งใส เชื่อถือได้ ทันเวลา เท่าเทียมกัน และเป็นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
จัดให้มีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
จัดให้มีจรรยาบรรณธุรกิจของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน เพื่อเป็นมาตรฐานแนวทางในการดำเนินธุรกิจของ
บริษัท โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างมีจริยธรรม และปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ธุรกิจของบริษัทอย่างเคร่งครัด
จัดให้มีการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และสนับสนุนให้มีการสื่อสารไปสู่ทุกคนในบริษัทฯ ให้ ได้
รับทราบยึดถือปฏิบัติอย่างจริงจัง
จัดให้มีกระบวนการที่ชัดเจนและโปร่งใสเกี่ยวกับการทำรายการระหว่างกัน
จัดให้มีกระบวนการที่ชัดเจนในการรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลต่อคณะกรรมการ เมื่อพบ
หรื อ มี ข้ อ สงสั ย เกี่ ย วกั บ รายการหรื อ การกระทำ ซึ่ ง อาจมี ผ ลกระทบอย่ า งมี นั ย สำคั ญ ต่ อ ฐานะการเงิ น และ
ผลการดำเนินงานของบริษัท คณะกรรมการต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบและ
ธรรมาภิบาลเห็นสมควร
จัดให้มีนโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีการติดตามและประเมินการ
บริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ
จัดให้มีการกำหนดแผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ และกำกับดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติ
งานของผู้บริหารระดับสูงที่มีประสิทธิผลเป็นประจำทุกปี
จัดให้มีเลขานุการบริษัทเพื่อช่วยดูแลกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะกรรมการและช่วยให้คณะกรรมการและบริษัทปฏิบัติให้
เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
ประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องกรรมการบริ ษั ท เป็ น ประจำทุ ก ปี รวมทั้ ง ติ ด ตามผลการประเมิ น ของ
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อพิจารณาร่วมกันในคณะกรรมการบริษัท
พั ฒ นาความรู้ ค วามสามารถอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยเข้ า อบรมหรื อ เข้ า ร่ ว มหลั ก สู ต รที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่
กรรมการหรือกิจกรรมใด ๆ ที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
กำกับดูแลให้มีการจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการ
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคคลากรของบริษัท ตลอดจน
สนับสนุนให้มีการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กรเพื่อให้เกิดการปฏิบัติอย่างแท้จริง
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20. กำกับดูแลให้มีกระบวนการและช่องทางในการรับและจัดการกับข้อร้องเรียนของผู้ที่ประสงค์จะแจ้งเบาะแสหรือผู้มี
ส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างมีประสิทธิผล
21. กำกับดูแลให้มีระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ซึ่งรวมถึงการกำหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการรักษา
ความลับ (Confidentiality) การรักษาความน่าเชื่อถือ (Integrity) และความพร้อมใช้ของข้อมูล (Availability) รวมทั้ง
การจัดการข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ (Market Sensitive Information) ตลอดจนดูแลให้กรรมการ
ผู้บริหารระดับสูง และพนักงาน ตลอดจนบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติตามระบบการรักษาความปลอดภัย
ของข้อมูลด้วย
22. จัดให้มีการทบทวนและแก้ ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทให้สอดคล้องกับภาวการณ์
23. สามารถแสวงหาความเห็นทางวิชาชีพเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจด้วยการว่าจ้างที่ปรึกษาภายนอกด้วยค่าใช้จ่ายบริษัทฯ
24. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดเกี่ยวกับกิจการของบริษัทตามที่ผู้ถือหุ้นมอบหมาย
บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ
1. กำกับ ติดตาม และดูแลให้มั่นใจว่า การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร
2. ดูแลให้มั่นใจว่า กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรม และการกำกับดูแล
กิจการที่ดี
3. พิจารณากำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทร่วมกับกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยมีมาตรการดูแลให้เรื่องที่
สำคัญและเป็นไปตามอำนาจดำเนินการได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม
4. จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอเพื่อให้ฝ่ายจัดการสามารถเสนอเรื่องและเพียงพอที่กรรมการบริษัทจะอภิปรายประเด็นสำคัญ
อย่างรอบคอบโดยทั่วกัน ตลอดจนส่งเสริมให้กรรมการบริษัทมีดุลยพินิจที่รอบคอบ และให้ความเห็นได้อย่างอิสระ
5. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ และสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่และฝ่ายจัดการตามนโยบายของบริษัท
6. กำกับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและการจัดการอย่างโปร่งใสในกรณีที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
7. กำกับดูแลให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม คณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ และกรรมการบริษัท
แต่ละคน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล* ของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ
จำนวน 3 คน ได้แก่
1. นายจรัล		 มงคลจันทร์		 ประธานกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล
2. นางจิตรมณี		 สุวรรณพูล		 กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล
3. นายวิทยา		 ชวนะนันท์		 กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล
ซึ่งนางจิตรมณี สุวรรณพูล เป็นกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ผู้มีความรู้ด้านบัญชีการเงินและประสบการณ์ในการ
สอบทานความน่าเชื่อถือทางการเงินของงบการเงิน
โดยมีนางสาวนงลักษณ์ ศรีวงศ์พนาเวช เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล
หมายเหตุ: * ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเป็นคณะ
กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล โดยเพิ่มหน้าที่การกำกับดูแลงานด้านธรรมาภิบาลและการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล
1. รายงานทางการเงิน
(1) สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการจัดทำและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทให้มีความถูกต้อง
ครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำ
รายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี
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2.

3.

4.

5.

(2) สอบทานรายการที่มิใช่รายการปกติซึ่งมีนัยสำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปีที่ผ่านมา (ถ้ามี) โดยพิจารณาความสมเหตุสมผล
ของการทำรายการดังกล่าว ผลกระทบฐานะการเงินและผลการดำเนินงานและความถูกต้องครบถ้วนของการ
เปิดเผยข้อมูล
รายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(1) พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ
บริษัทฯ
(2) พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องหรือรายการที่อาจ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
การควบคุมภายใน
(1) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล รวมทั้งสอบทานรายการที่อาจก่อให้เกิด
การทุจริตต่อรายงานทางการเงิน
(2) พิจารณาผลการตรวจสอบ และข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชีและหน่วยงานตรวจสอบภายใน เกี่ยวกับระบบการ
ควบคุมภายใน และเสนอให้ฝ่ายบริหารปรับปรุงแก้ ไขตามข้อเสนอแนะ รวมทั้งติดตามผลการดำเนินการตาม
ข้อเสนอแนะนั้น
การตรวจสอบภายใน
(1) สอบทานให้ บ ริ ษั ท มี ห น่ ว ยงานตรวจสอบภายในที่ มี ค วามเป็ น อิ ส ระ และมี ร ะบบการตรวจสอบภายในที่ มี
ประสิทธิผล รวมถึงการเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็นสำหรับงานตรวจสอบภายใน
(2) สอบทานกิจกรรมและโครงสร้างของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และอนุมัติกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน
(3) ร่วมพิจารณาให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง เสนอความดีความชอบ โยกย้าย ถอดถอน หรือเลิกจ้าง รวมทั้งใน
การกำหนดและปรับค่าตอบแทนผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน เพื่อสร้างความมั่นใจว่าหน่วยงานนี้ทำหน้าที่
อย่างเป็นอิสระ หรือพิจารณาค่าธรรมเนียมตรวจสอบภายในจากการว่าจ้างหน่วยงานตรวจสอบภายใน
(4) พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น และให้ ข้ อ สั ง เกตงบประมาณและอั ต รากำลั ง หน่ ว ยงานตรวจสอบภายใน เพื่ อ เสนอ
ฝ่ายบริหารเป็นผู้อนุมัติ หรือกรณีการว่าจ้างหน่วยงานตรวจสอบภายใน พิจารณาอัตรากำลังคนให้มีความเหมาะสม
กับแผนงานการตรวจสอบภายใน
(5) สอบทานและให้ความเห็นชอบต่อแผนงานตรวจสอบภายในประจำปีและการเปลี่ยนแปลงแผนงานตามผลการ
ประเมินความเสี่ยงในภาพรวมขององค์กร (Enterprise Risk Management) และแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน
(6) สอบทานแผนการตรวจสอบภายในร่วมกับหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน
และกระบวนการจัดการทางการเงิน
(7) พิจารณาแผนงานตรวจสอบ และขอบเขตการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีของบริษัทให้มี
ความสัมพันธ์ที่เกื้อกูลกัน ไม่ซ้ำซ้อน
(8) สอบทานผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในตามแผนงานตรวจสอบที่ ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล เพื่อให้มั่นใจว่า การปฏิบัติงานยังคงเป็นไปตามกรอบความรับผิดชอบ
ที่คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลมอบหมาย
(9) พิจารณาการจ้างผู้เชี่ยวชาญภายนอกมาปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายใน กรณีที่ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
ขาดทักษะบางอย่างที่จำเป็นหรือขาดความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในด้วย เช่น
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น
การสอบบัญชี
(1) พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี เพื่อให้ ได้ผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ โดย
คำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร ปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้น
และประสบการณ์ของบุคลากรที่ ได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท รวมถึงผลการปฏิบัติงานในปีที่
ผ่านมา ตลอดจนพิจารณาถอดถอนผู้สอบบัญชี
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(2) สอบทานขอบเขตและวิธีการตรวจสอบที่เสนอโดยผู้สอบบัญชี รวมทั้งพิจารณาเหตุผลในการเปลี่ยนแปลง
แผนการตรวจสอบ (กรณีมีการเปลี่ยนแปลงแผนการตรวจสอบในภายหลัง)
(3) เสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใด ๆ ที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นเรื่องสำคัญระหว่างการ
ตรวจสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย
(4) สอบทานรายงานที่จัดทำโดยผู้สอบบัญชี เสนอให้ฝ่ายบริหารปรับปรุงแก้ ไข และติดตามผลการดำเนินการตาม
ข้อเสนอแนะนั้น
(5) พิจารณาความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพในการประสานงานระหว่างผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน
(6) รับทราบจากผู้สอบบัญชี โดยไม่ชักช้าในข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการณ์อันควรสงสัยว่ากรรมการ ผู้จัดการหรือ
บุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทได้กระทำความผิดตามมาตรา 281/2 วรรค 2 มาตรา 305, 306,
308, 309, 310, 311, 312 หรือมาตรา 313 ของ พ.ร.บ. เมื่อผู้สอบบัญชี ได้พบและดำเนินการตรวจสอบต่อไป
โดยไม่ชักช้า รวมทั้งต้องรายงานผลการตรวจสอบในเบื้องต้นให้แก่สำนักงาน ก.ล.ต. และผู้สอบบัญชีทราบ
ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี
การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
(1) สอบทานประสิ ท ธิ ผ ลของระบบการติ ด ตามควบคุ ม ให้ บ ริ ษั ท ปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายว่ า ด้ ว ยหลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ตลอดจนระเบียบ
จรรยาบรรณของบริษัท
(2) สอบทานผลการสอบสวนของฝ่ายจัดการ และติดตามกรณีของการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
(3) สอบทานประเด็นที่ตรวจพบโดยหน่วยงานกำกับดูแลภายนอกและข้อสังเกตจากผู้ตรวจสอบ
(4) สอบทานกระบวนการสื่อสารประมวลจรรยาบรรณไปสู่พนักงานภายในบริษัท และติดตามผลการปฏิบัติตาม
(5) รับทราบความคืบหน้าจากฝ่ายจัดการและที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทเกี่ยวกับประเด็นสำคัญในการปฏิบัติตาม
ข้อกำหนด กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ
การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล
(1) รายงานผลการดำเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบและพิจารณา อย่างน้อยไตรมาสละครั้ง
(2) สอบทานรายงานใด ๆ ที่จัดทำโดยบริษัท ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและธรรมาภิบาล
(3) จัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปีของคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล โดยแสดงรายการตามที่
ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด และให้ลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล รวมทั้งเปิดเผยไว้ ใน
รายงานประจำปีของบริษัท
(4) ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล หากพบหรือมีข้อสงสัยว่า มีรายการหรือการ
กระทำซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท คณะกรรมการ
ตรวจสอบและธรรมาภิบาลต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ ไขภายในเวลาที่
คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลเห็นสมควร รายการหรือการกระทำดังกล่าว ได้แก่
(4.1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(4.2) การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบการควบคุมภายใน
(4.3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
(5) หากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ ไขรายการหรือการกระทำที่เข้าลักษณะ
ตามข้อ (4.1), (4.2) และ (4.3) ข้างต้น ภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล เห็นสมควร
กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลคนใดคนหนึ่ง อาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำตามที่กล่าวข้างต้นต่อ
สำนักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ
การกำกับดูแลกิจการที่ดี
(1) สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งให้แนวทางและข้อเสนอแนะ
ที่จำเป็นเพื่อการพัฒนา
(2) ให้ความสำคัญโดยส่งเสริมให้บริษัทกำหนดเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี ไว้เป็นวาระประจำของการประชุม
คณะกรรมการบริษัทและการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท
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(3) ติดตามให้ประธานกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลได้รับสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14
แห่ง พ.ร.บ. จากเลขานุการบริษัท ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
(4) ติดตาม ประเมิน และทบทวนจรรยาบรรณและนโยบายการกำกับดูแลกิจการให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดี เพื่อ
นำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
(5) ส่งเสริมและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการแก่คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ
(6) ดูแลติดตามการปฏิบัติงานของกรรมการและฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
9. การบริหารความเสี่ยง
(1) สอบทานให้บริษัทฯ มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและเป็นไปตามมาตรฐานที่เหมาะสม มี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
(2) หารือร่วมกับฝ่ายจัดการถึงนโยบายหลักของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงและการประเมินความ
เสี่ยงทุกด้าน รวมทั้งความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน
(3) หารือร่วมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะทำงานบริหารความเสี่ยง และฝ่ายบริหารในการพิจารณา
และให้ความเห็นในรายงานความคืบหน้าการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ
10. ความรับผิดชอบอื่น ๆ
(1) ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย เช่น การสอบทานกระบวนการบริหารความเสี่ยง
(2) สอบทานกฎบัตรเป็นประจำทุกปี เพื่อพิจารณาความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลที่
กำหนดไว้ และเสนอให้พิจารณาปรับเปลี่ยนหากมีความจำเป็น
(3) มีหน้าที่ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศกำหนดเพิ่มเติม
(4) กำกับดูแลให้มีกระบวนการรับแจ้งเบาะแส ในกรณีที่พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ มีข้อสงสัยหรือ
พบเห็นการกระทำอันควรสงสัยว่ามีการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จรรยาบรรณ หรือ
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้ความมั่นใจแก่ผู้แจ้งเบาะแสว่าบริษัทมีกระบวนการสอบสวนที่เป็นอิสระ
และมีการดำเนินการในการติดตามที่เหมาะสม
(5) ควบคุมดูแลกรณีการสอบสวนพิเศษตามความจำเป็น
(6) กำกับดูแลให้มีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่เหมาะสมเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ วางกรอบแนวทาง
การดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตของบริษัทฯ และกำกับดูแลให้เกิดการนำไปปฏิบัติอย่างแท้จริง
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน* ซึ่งเป็นคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมีกรรมการอิสระจำนวน
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งคณะ และประธานกรรมการต้องเป็นกรรมการอิสระ
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ ประกอบด้วย กรรมการอิสระจำนวน 2 ท่าน และกรรมการที่ ไม่
เป็นผู้บริหารอีก 1 ท่าน โดยมีที่ปรึกษาเป็นกรรมการที่ ไม่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน ดังนี้
1. นายวิทยา
ชวนะนันท์ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)
2. รศ.ประพันธ์พงศ์ เวชชาชีวะ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นางจิตรมณี
สุวรรณพูล กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)
4. นายปัณฑิต
มงคลกุล ที่ปรึกษากรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
โดยมีนายสมโภช ฐิติพลาธิป เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
หมายเหตุ: * ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติปรับโครงสร้างคณะกรรมการสรรหาและ
กำหนดค่าตอบแทน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
หน้าที่และความรับผิดชอบในการสรรหา
1. พิจารณาโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทให้มีความเหมาะสมกับองค์กร และสภาพแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนพิจารณาทบทวนเกณฑ์คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
80 ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 3

2.
3.
4.
5.
6.

ดู แ ลให้ โ ครงสร้ า งของคณะกรรมการบริ ษั ท ประกอบไปด้ ว ยผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่ มี ค วามรู้ ค วามสามารถที่ ห ลากหลาย
มีประสบการณ์ ความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ ยึดมั่นในคุณธรรมและความซื่อสัตย์ โดย
ไม่จำกัดเพศ เชื้อชาติ ศาสนา อายุ ทักษะทางวิชาชีพ หรือคุณสมบัติเฉพาะด้านอื่น ๆ
พิจารณาหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการบริษัท สรรหาและพิจารณากลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สมควร
ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนนำเสนอต่อ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท
พิจารณาหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการผู้จัดการใหญ่ สรรหาและพิจารณากลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งเป็น
กรรมการผู้จัดการใหญ่
เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัท โดยมีกำหนดระยะเวลาอย่าง
เพียงพอก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
จัดให้มีแผนสืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูง โดยมีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ

หน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดค่าตอบแทน
1. พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้จัดการใหญ่
ให้มีความชัดเจน เป็นธรรม และเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ ความสำเร็จในการปฏิบัติงานที่เชื่อมโยงกับ
ผลประกอบการ และปัจจัยแวดล้อมอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนของบริษัทอื่น
ที่อยู่ ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงกับบริษัท โดยคำนึงถึงการเพิ่มมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว
2. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยเพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็น
ชอบ และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
3. พิจารณาการกำหนดเป้าหมายและประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อพิจารณาความเหมาะสม
ในการกำหนดค่าตอบแทน
หน้าที่และความรับผิดชอบอื่น ๆ
1. สามารถแต่งตั้งที่ปรึกษาประจำ และ/หรือว่าจ้างที่ปรึกษาเฉพาะโครงการ เพื่อให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานตามหน้าที่
ความรับผิดชอบได้ ในกรณีที่พิจารณาว่าจำเป็นและสมควร โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนสามารถ
พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของที่ปรึกษาด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทได้ตามความจำเป็นและสมควร
2. ทบทวนและแก้ ไขกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับภาวการณ์ และนำเสนอ
ขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท
3. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดเกี่ยวกับการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งเป็นคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงประกอบด้วยสมาชิกจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ประกอบด้วย กรรมการอิสระจำนวน 1 ท่าน และผู้บริหารอีก 2 ท่าน ดังนี้
1. นางจิตรมณี
สุวรรณพูล		 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการอิสระ)
2. นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นางปณิดา
สุขศรีดากุล		 กรรมการบริหารความเสี่ยง
โดยมีนายสุรกิจ ธารธนานนท์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. พิจารณากลั่นกรองและให้ความเห็นชอบต่อระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ (Risk Appetite)
2. สอบทานการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมขององค์กร โดยคำนึงถึงผลตอบแทนรวมของผู้ถือหุ้นทั้งในระยะสั้นและ
ระยะยาว และพิจารณาเปรียบเทียบกับระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้
บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน) 81

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ประเมินประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงที่ฝ่ายบริหารจัดให้มีขึ้นในองค์กร
มีส่วนร่วมให้ความเห็นในการวิเคราะห์กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงประจำปีขององค์กร
ให้ทิศทางและแนวทางการดูแลงานบริหารความเสี่ยงแก่ฝ่ายบริหารความเสี่ยง
กำกับดูแลให้มั่นใจว่ามาตรการดังกล่าวได้มีการสื่อสารอย่างทั่วถึง และพนักงานได้ปฏิบัติตามมาตรการเหล่านั้น
อย่างต่อเนื่อง
กำกับดูแลการกำหนดเป้าหมายในการวัดผลการปฏิบัติงาน และดัชนีตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ
รายงานกิจกรรมต่าง ๆ ของการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบอย่างน้อยไตรมาสละครั้ง
ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการจัดการ
คณะกรรมการจัดการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทเพื่อทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ คณะกรรมการ
จัดการประกอบด้วยผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยมีจำนวนตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
คณะกรรมการจัดการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 1 ท่าน และผู้บริหารระดับสูงอีก 3 ท่าน ดังนี้
1. นายปรีชา		 เอกคุณากูล		 ประธานกรรมการจัดการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
2. นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ กรรมการจัดการ
3. นางปณิดา		 สุขศรีดากุล		 กรรมการจัดการ
4. เรืออากาศเอกกรี เดชชัย		 กรรมการจัดการ
โดยมี นายสมโภช ฐิติพลาธิป เป็นเลขานุการคณะกรรมการจัดการ
ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการจัดการ
พิจารณาเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจหรือกิจการใด ๆ ของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกลยุทธ์ นโยบาย รวมถึงกฎข้อบังคับต่าง ๆ
ของบริษัทฯ นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ปฏิบัติการใด ๆ ภายใต้กรอบอำนาจที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
1. ดำเนินงานอันเป็นกิจวัตรประจำวันของบริษัทฯ กำกับดูแลและบริหารจัดการงานในด้านต่าง ๆ ของบริษัทฯ ให้เป็นไป
ตามนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ คุณค่าที่มุ่งหวัง กลยุทธ์ ทิศทาง และเป้าหมายการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนงบประมาณ
และแผนธุรกิจของบริษัทฯ ที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร
2. มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง กำหนดอัตราค่าจ้างและค่าตอบแทนของผู้บริหารและพนักงานของ
บริษัทฯ ยกเว้นการแต่งตั้ง โยกย้าย หรือเลิกจ้างผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส จะต้องได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท (โดยค่าตอบแทนให้อยู่ ในอำนาจของ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้กำหนด)
3. กำหนดเงินเดือนและค่าตอบแทน ปรับขึ้นเงินเดือน โบนัส และบำเหน็จรางวัลของผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ
4. มีอำนาจอนุมัติการเข้าทำสัญญา หรือการเลิกสัญญาใด ๆ (ซึ่งอยู่ ในงบประมาณประจำปีที่ ได้รับอนุมัติแล้ว) ระหว่าง
บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย กับบุคคลภายนอก ซึ่งมูลค่ารวมของแต่ละสัญญาไม่เกินวงเงินที่กำหนดไว้
5. พิจารณาอนุมัติการกู้ยืมเงินระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทย่อย
6. ออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ และบันทึกต่าง ๆ ภายในบริษัทฯ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามนโยบาย
และเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ รวมถึงรักษาระเบียบวินัยภายในองค์กร
7. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารมอบหมาย และปฏิบัติการใด ๆ ตามที่
กำหนดโดยกฎหมายหรือข้อกำหนดของหน่วยงานราชการ
8. มอบหมายให้บุคคลคนหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนตน โดยการมอบอำนาจดังกล่าวจะต้องไม่
เป็นการมอบอำนาจที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย
หรือมีผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ในกรณีที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ ได้ ให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้รักษาการและปฏิบัติ
หน้าที่ต่าง ๆ แทนทุกประการ และให้กรรมการผู้จัดการรายงานหรือเสนอเรื่องต่าง ๆ ที่ตนได้พิจารณาอนุมัติไปแล้วต่อ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารในทันทีที่สามารถกระทำได้
82 ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 3

ทั้งนี้ การใช้อำนาจของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จะต้องไม่มีลักษณะที่ทำให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสามารถอนุมัติรายการ
ที่ตนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่ขัดแย้งกับผลประโยชน์
ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย เว้นแต่จะเป็นการทำรายการตามหลักเกณฑ์ ประกาศ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

8.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
(1) กรรมการอิสระ
		 กรรมการอิสระมีคุณสมบัติดังนี้
1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระ
รายนั้น ๆ ด้วย
2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มี
อำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของ
ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับ
การแต่งตั้ง
3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา
คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจ
ควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น
หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว
ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้งความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่
กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ
หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลัก
ประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีก
ฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใด
จะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ ใน
การพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ
บุคคลเดียวกัน
5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจ
ควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบ
บัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษทางการเงิน
ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ ให้บริการทาง
วิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
7) ไม่เป็นกรรมการที่ ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็น
ผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่
เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับ
เงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบ
กิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
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9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท กรรมการ
อิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจใน
รูปแบบขององค์คณะ (Collective decision) ได้ กรรมการอิสระควรใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระในการพิจารณา
เรื่องต่าง ๆ ในการดำเนินธุรกิจ และพร้อมที่จะแสดงความคิดเห็น หรือคัดค้านในกรณีที่มีความเห็นขัดแย้งใน
เรื่องที่มีผลกระทบต่อความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกราย
(2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
ในการคัดเลือกบุคคลที่จะเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะทำหน้าที่
คัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ และมีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม
กฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแลบริษัทมหาชน เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการและนำเสนอต่อคณะ
กรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อมีมติแต่งตั้งต่อไป
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการบริษัทนั้น ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งตามที่ ได้ระบุไว้ ใน
ข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 3 ว่าด้วยเรื่องคณะกรรมการ ข้อ 13 ถึง 15 กล่าวคือ คณะกรรมการของบริษัท
ประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน จำนวนกรรมการสูงสุดของบริษัทฯ มิได้กำหนดไว้ และกรรมการ
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ ในราชอาณาจักร
การแต่งตั้งกรรมการให้ทำพร้อมกันในคราวเดียวกันในที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ
หนึ่ ง หุ้ นต่อเสียงหนึ่ง ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้ ค ะแนนเสี ย งทั้ ง หมดที่ มี อ ยู่ เ ลื อ กตั้ ง บุ ค คลคนเดี ย วหรื อ หลายคนเป็น
กรรมการก็ ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้กับผู้ ใดมากน้อยเพียงใดไม่ ได้ และบุคคลที่ ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับ
ลงมาเป็นผู้ ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่
บุ ค คลซึ่ ง ได้ รั บ การเลื อ กตั้ ง ในลำดั บ ถั ด ลงมา มี ค ะแนนเสี ย งเท่ า กั น เกิ น กว่ า จำนวนกรรมการที่ ที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น
ต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน หนึ่งในสาม โดยให้กรรมการที่
อยู่ ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งก่อน หรือหากอยู่ ในตำแหน่งมาพร้อมกันก็ ให้ ใช้วิธีจับสลากว่าจะให้
กรรมการคนใดออกจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการที่จะออกไม่อาจแบ่งให้ตรงเป็นสามส่วนได้ ก็ ให้ออกโดยจำนวน
ใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามข้อนี้ อาจได้รับเลือกตั้งเข้ารับตำแหน่งใหม่อีกได้
การถอดถอนกรรมการ สามารถกระทำได้ โดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเท่านั้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง
สำหรั บ การแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการชุ ด ย่ อ ยและประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห ารนั้ น คณะกรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทนจะเป็นผู้คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ในการดำรงตำแหน่งต่าง ๆ เพื่อเสนอต่อคณะ
กรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป
(3) การสรรหาผู้บริหารระดับสูง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะเป็นผู้พิจารณาสรรหาและแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งและหน้าที่ความ
รับผิดชอบ รวมถึงมีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยการ
คัดเลือกเป็นไปตามระเบียบในการสรรหาบุคคลของฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร
(4) การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
บริษัทฯ จัดให้มีการพบปะกันระหว่างกรรมการใหม่และคณะกรรมการบริษัท รวมถึงคณะผู้บริหารของบริษัทฯ และ
มีการจัดปฐมนิเทศเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการและอธิบายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
ของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการใหม่ โดยประกอบด้วยการนำเสนอข้อมูลต่าง ๆ ดังนี้
1) เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ
2) สรุปโครงสร้าง แผนผังองค์กร และคณะกรรมการชุดต่าง ๆ
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3)
4)
5)
6)

สรุปลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
สรุปโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ
สรุปนโยบายการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ
สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โครงการในปัจจุบันและโครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้างต่าง ๆ เพื่อให้กรรมการใหม่
ได้มีพื้นฐานข้อมูลเพียงพอและพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่กรรมการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ สำนักเลขานุการบริษัทได้จัดเตรียมและนำส่งเอกสารแก่กรรมการใหม่ดังนี้
1. คู่มือกรรมการ ซึ่งมีเนื้อหาประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมของบริษัทฯ นโยบายการกำกับดูแล
กิจการ จรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ข้อบังคับของบริษัทฯ หนังสือบริคณห์สนธิ
กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน ข้อแนะนำ
การให้สารสนเทศและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. เอกสารแนะนำบริษัทฯ
3. ระเบียบบริษัทว่าด้วยเรื่องการควบคุมเกี่ยวกับสารสนเทศภายในของบริษัทฯ
4. ระเบียบว่าด้วยการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทฯ
5. นโยบายการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร และเอกสารเพื่อจัดทำรายงานการมี
ส่วนได้เสีย
6. รายงานประจำปี 1 ปีย้อนหลัง ซึ่งมีข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจและผลการดำเนินงานด้านต่าง ๆ
ตลอดจนรายละเอียดเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของบริษัทฯ
7. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทย้อนหลัง 1 ปี
8. รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลย้อนหลัง 1 ปี
9. รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี
10. กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทประจำปี
แผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง
คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงของ
บริษัทฯ ให้มั่นใจว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์และคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย ซึ่งมี
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทำหน้าที่พิจารณากลั่นกรองการดำเนินการให้เป็นไปอย่างโปร่งใส เป็นธรรม
และเหมาะสมกับทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีการทบทวนแผนการสืบทอดตำแหน่งเป็นประจำทุกปี รวมทั้ง
จัดให้มีการดูแลและพัฒนาศักยภาพผู้บริหารเพื่อเตรียมความพร้อมในการสืบทอดตำแหน่ง

8.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมทุนเป็นไปตามนโยบายและทิศทางเดียวกันกับบริษัทฯ เพื่อให้
มั่นใจว่าการลงทุนของบริษัทฯ มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ โดยคณะกรรมการบริษัทจะต้องให้ความเห็นชอบในการ
ดำเนินการที่สำคัญ อาทิ การส่งตัวแทนของบริษัทฯ ไปดำรงตำแหน่งกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
และบริษัทร่วมทุน การกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของตัวแทนของบริษัทฯ การกำกับดูแลให้เปิดเผย
ข้อมูลทางการเงินและผลการดำเนินงานอย่างถูกต้องครบถ้วน และการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ
บริษัทฯ ได้ส่งกรรมการของบริษัทฯ เข้าเป็นตัวแทนของบริษัทฯ เพื่อเป็นกรรมการในบริษัทย่อย ตามสัดส่วนการถือหุ้น เพื่อ
ดูแลจัดการและรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทย่อยหรือบริษัท
ร่วมนั้น
นอกจากนี้ ในกรณีที่เป็นบริษัทย่อย กรรมการที่ ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทฯ ต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีการเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงิน
ผลการดำเนินงาน และการทำรายการระหว่างบริษัทย่อยดังกล่าวกับบุคคลเกี่ยวโยง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
หรือการทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทย่อยดังกล่าวอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์เดียวกับการเปิดเผยข้อมูล
และการทำรายการในลักษณะดังกล่าวข้างต้นด้วยหลักเกณฑ์เดียวกันกับบริษัทฯ เอง
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8.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้มีการกำหนดนโยบายที่ ใช้ ในการควบคุมเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายใน และการซื้อขาย
หลักทรัพย์ของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความเสมอภาคและยุติธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย และป้องกันมิให้กรรมการและผู้บริหาร
ที่เกี่ยวข้องซื้อขายหลักทรัพย์และหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ
• การควบคุมเกี่ยวกับข้อมูลภายใน: กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องไม่ ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่มีสาระ
สำคัญ และยังไม่ ได้เปิดเผยสารสนเทศต่อสาธารณชนเพื่อประโยชน์ของตนเองและผู้อื่น และยึดถือปฏิบัติตามนโยบาย
การเก็บรักษาและการใช้ข้อมูลภายในที่บริษัทฯ กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด
• การถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ: กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ มีสิทธิเสรีภาพในการลงทุนซื้อขาย
หลักทรัพย์ของบริษัทฯ แต่เพื่อป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึง
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต้องไม่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 1
เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึงคู่สมรส และบุตรที่
ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีการ ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จะต้องจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือ
หลักทรัพย์ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อหน่วยงานกำกับดูแลให้รับทราบตามเกณฑ์
ที่กำหนด นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทมีหน้าที่รวบรวมข้อมูลการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารรวมถึงคู่สมรส
และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำทุกไตรมาส
ทั้งนี้ หากกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานรายใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการควบคุมเกี่ยวกับสารสนเทศภายใน
และระเบียบว่าด้วยการถือหลักทรัพย์ของบริษัท รวมทั้งหลักเกณฑ์อื่น ๆ ของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ถือเป็นความ
ผิดทางวินัยตามระเบียบบริษัทฯ และอาจมี โทษตามกฎหมาย
ทั้งนี้ ในปี 2563 บริษัทฯ ไม่ ได้รับข้อร้องเรียนใด ๆ เกี่ยวกับการกระทำความผิดของกรรมการและผู้บริหารเกี่ยวกับการใช้
ข้อมูลภายในในทางมิชอบ

8.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)
รายการที่
ชื่อบริษัทผู้จ่าย
ชื่อผู้สอบบัญชี
1
บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)
นางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท์
2
บริษัท เบ็ล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
นางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท์
3
บริษัท สเตอร์ลิง อีควิตี้ จำกัด
นางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท์
4
บริษัท เบ็ล แอสเซทส์ จำกัด
นางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท์
5
บริษัท จี แลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด
นางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท์
6
บริษัท พระราม9 สแควร์ จำกัด
นางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท์
7
บริษัท รัชดา แอสเซทส์ โฮลดิ้ง จำกัด
นางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท์
8
บริษัท จีแลนด์ รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด
นางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท์
9
บริษัท พระราม9 สแควร์ โฮเต็ล จำกัด
นางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท์
			
รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี		

ค่าสอบบัญชี
1,550,000.-	
400,000.-	
200,000.-	
200,000.-	
200,000.-	
350,000.-	
120,000.-	
80,000.-	
70,000.-	
3,170,000.-	

ค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Fee)
-ไม่มีค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่ สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดในรอบปี 2563 และปี
2562 มีจำนวนเงินรวม 3,170,000 บาท และ 3,140,000 บาท ตามลำดับ
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8.7 การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code) ไปปรับใช้
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและทบทวนการนำหลักปฏิบัติตาม CG Code ที่กำหนดโดยสำนักงาน ก.ล.ต. ไปปรับใช้ตาม
บริบททางธุรกิจของบริษัทฯ แล้ว และกำหนดให้มีการทบทวนเป็นประจำทุกปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ พัฒนาการที่สำคัญ
ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีจรรยาบรรณสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมทั้งนโยบายและ
แนวปฏิบัติตามจรรยาบรรณ โดยกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบริษัทถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยเปิดเผยไว้ ใน
เว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมทั้งกำกับดูแลให้บริษัทฯ มีกลไกที่ ให้ความเชื่อมั่นได้ว่ากิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัทฯ ได้ดำเนินไป
อย่ า งถู ก ต้ อ งตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคั บ มติ ที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น นโยบายการกำกั บ ดู แ ลกิ จ การและจรรยาบรรณ
นโยบายอื่น ๆ และแนวทางที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ นอกจากนี้ ยังมีการทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ทั้งเรื่องขนาดและ
องค์ประกอบ สัดส่วนกรรมการที่เป็นอิสระที่เหมาะสมและจำเป็นต่อการนำพาองค์กรสู่วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลัก
อีกทั้งทบทวนและปรับปรุงตารางอำนาจอนุมัติให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

8.8 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในเรื่องอื่น ๆ
บริษัทฯ ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ ตลอดจนแนวปฏิบัติที่ดีอื่น ๆ ทั้งที่เป็นหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการภายใน
ประเทศ เช่น หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code) โดยในปี 2563 บริษัทฯ ได้รับการ
ประเมินตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้
• ผลประเมินโครงการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ประจำปี 2563 ในระดับดีมาก
(Very Good) จากการสำรวจโดยสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยมีการยกระดับการปฏิบัติตามหลัก
กิจการที่ดีจากปี 2562 ที่ ได้ผลการประเมินในระดับดี (Good)
• ผลประเมินโครงการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) ประจำปี 2563 ได้คะแนนร้อยละ
100 โดยมีผลการประเมินเพิ่มขึ้นจากปี 2562 ที่ ได้คะแนนการประเมินร้อยละ 97 บริษัทฯ ตระหนักถึงการปกป้องและ
รักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดีและจะดำเนินการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
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9. ความรับผิดชอบต่อสังคม
1. ความรับผิดชอบต่อสังคมในการดำเนินธุรกิจปกติ (In-process)
คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินธุรกิจ
ปกติของบริษัทฯ โดยได้กำหนดให้การดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ตั้งแต่การ
กำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย กลยุทธ์ การประเมินความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ และสะท้อนออกมาในการดำเนินงาน เช่น
กระบวนการในงานก่อสร้าง การปฏิบัติต่อพนักงาน ลูกจ้าง การปฏิบัติต่อลูกค้าและคู่ค้า ฯลฯ รวมทั้งมีการดูแลติดตามให้เป็นไป
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องในทุก ๆ ด้าน
การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
บริษัทฯ มีนโยบายการดำเนินธุรกิจด้วยความสุจริตโปร่งใสกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย การดำเนินธุรกิจกับคู่ค้าหรือลูกค้า
ต้องไม่นำมาซึ่งความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของบริษัทฯ หรือขัดกับกฎหมาย
• การจัดซื้อและจัดจ้างด้วยการประกวดราคาเป็นวิธี Close Biding และเปิดซองด้วยคณะกรรรมการที่ ได้รับการแต่งตั้ง
• รักษาความลับหรือสารสนเทศของคู่ค้าและลูกค้า ไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
• ไม่ดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้บริหารและพนักงาน
ใช้สินค้าและบริการที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง
• ปฏิบัติต่อคู่ค้าตามเงื่อนไขทางการค้า มีความรับผิดชอบต่อสัญญาและข้อตกลงที่ ได้ ให้ ไว้ต่อคู่ค้า
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักของความถูกต้องและให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยได้กำหนดเรื่อง
การต่อต้านการทุจริตไว้ ในจรรยาบรรณของพนักงาน และคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันภายในองค์กรไว้ ดังนี้
• สร้ า งจิ ต สำนึ ก และค่ า นิ ย มให้ พ นั ก งานปฏิ บั ติ ต ามกฎ ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ ของบริ ษั ท และกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
อย่างเคร่งครัด
• ห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานกระทำการใด ๆ อันเป็นการเรียกร้องหรือยอมรับซึ่งทรัพย์สินหรือ
ผลประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นที่ส่อไปในทางจูงใจให้ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ในทางที่มิชอบ หรือ
อาจทำให้บริษัทฯ เสียประโยชน์อันชอบธรรม
• ห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ให้หรือเสนอที่จะให้ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดแก่บุคคลภายนอก
เพื่อจูงใจให้บุคคลนั้นกระทำหรือละเว้นการกระทำใดที่ผิดต่อกฎหมายหรือโดยมิชอบต่อตำแหน่งหน้าที่ของตน
การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริษัทฯ สนับสนุนการใช้แรงงานต่างด้าวที่มี โครงสร้างแรงงานถูกต้องตามกฎหมายไทย และดูแลให้มีการปฏิบัติต่อแรงงาน
ต่างด้าวเหล่านั้นด้วยความเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ทั้งในเรื่องความปลอดภัย ชีวอนามัย และการได้รับผลตอบแทน
อย่างเป็นธรรม
การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
บริษัทฯ ปฏิบัติกับพนักงานอย่างเป็นธรรม ไม่มีอคติ ไม่มีความลำเอียง และไม่เลือกปฏิบัติต่อพนักงาน นอกจากนี้ บริษัทฯ
จัดให้มีสวัสดิการและผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่พนักงาน สนับสนุนให้พนักงานมีความเจริญก้าวหน้า ส่งเสริมและพัฒนา
ความรู้ความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ
ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
บริษัทฯ เน้นการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยึดถือปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาที่ ได้ทำไว้กับลูกค้า และสามารถ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด อีกทั้งมีการให้ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับบ้านหรือห้องชุดที่ครบถ้วน เข้าใจง่าย ถูกต้อง และเป็นธรรมแก่ลูกค้า นอกจากนี้ บริษัทฯ จัดให้มีหน่วยงานลูกค้า
สัมพันธ์ที่ดูแลเรื่องการบริการหลังการขายที่จะให้ความสนับสนุน ช่วยเหลือลูกค้าในการอยู่อาศัยหรือแก้ ไขปัญหาที่อาจ
88 ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 3

เกิดขึ้นภายในบ้านหรือห้องชุดอย่างทันท่วงที และเป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานในชุมชน เพื่อให้เกิดความสะดวก
สบายและความเรียบร้อยภายในชุมชนด้วย
การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ ตระหนักถึงการพัฒนาโครงการของบริษัทฯ อย่างยั่งยืนและให้ความสำคัญกับการรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม โดยได้มี
การกำหนดรูปแบบของโครงการและการออกแบบทั้งด้านสถาปัตยกรรมและภูมิสถาปัตย์ โดยมิได้เพียงให้เป็นไปตาม
ข้อกำหนดของกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แต่ยังคำนึงถึงคุณภาพความเป็นอยู่ของลูกค้าและ
สังคมรอบข้างโครงการที่เกิดจากการพัฒนาของบริษัทฯ เช่น การจัดสรรพื้นที่ส่วนกลางที่มากกว่าข้อกำหนด เพื่อให้ โครงการ
มีพื้นที่สีเขียว สถานที่พักผ่อนออกกำลังกาย เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีและสันทนาการของชุมชน มีการวางแผน จัดการ และ
ป้องกันมลภาวะที่เกิดจากงานก่อสร้างโครงการ โดยการใช้วัสดุป้องกันฝุ่น ควัน สารอันตรายภายในโครงการไม่ ให้กระจายสู่
ภายนอกเขตก่อสร้าง รักษาระดับกิจกรรมการทำงานที่ก่อให้เกิดเสียงดังให้อยู่ ในระดับที่กฎหมายกำหนด

2. ความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาชุมชน (After process)
บริษัทฯ กำหนดแนวทางในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและพัฒนาร่วมกับชุมชน โดยมุ่งเน้นสร้างการมีส่วนร่วมกับ
ชุมชนเพื่อสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง ควบคู่กับการดำเนินโครงการเพื่อสนับสนุนและพัฒนาด้านการศึกษาและด้านสิ่งแวดล้อม
ในปี 2563 ได้กำหนดเป้าหมายการมีส่วนร่วมกับชุมชนและการสร้างจุดหมายการใช้ชีวิตของชุมชน โดยแบ่งแผนการบริหาร
จัดการออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้
1. การลดผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ มุ่งเน้นการลดผลกระทบด้านการจราจรทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการก่อสร้าง จนถึงการเปิดให้บริการ และ
การลดผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทำหน้าที่รับผิดชอบดูแล ติดตาม และ
ตรวจสอบผลกระทบที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น กั บ ชุ ม ชนโดยรอบอย่ า งสมํ่ า เสมอ รวมถึ ง การติ ด ตามข่ า วสารการร้ อ งทุ ก ข์ ใ น
โซเชียลมีเดียและการส่งข้อร้องเรียนตามช่องทางที่บริษัทฯ กำหนด ซึ่งในปี 2563 ไม่มีการดำเนินการใดของบริษัทฯ
ที่สร้างผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมในระดับรุนแรง
2.

การสร้างความผูกพันกับชุมชน
1) การสนับสนุนในรูปแบบที่ ไม่ใช่ตัวเงิน	
บริษัทฯ ให้การสนับสนุนและจัดสรรพื้นที่ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายให้กับหน่วยงานราชการ สถานศึกษา ภาคประชา
สังคม และหน่วยงานที่ ไม่หวังผลกำไร ในการจัดกิจกรรมและจัดตั้งพื้นที่พิเศษเพื่อให้บริการประชาชน รวมทั้ง
ให้การสนับสนุนพื้นที่และอำนวยความสะดวกให้กับสภากาชาดไทยในการเปิดรับบริจาคโลหิต ซึ่งบริษัทฯ ได้มี
การประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้พนักงาน ผู้เช่าพื้นที่สำนักงาน ลูกค้า และบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม
อันเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคม โดยกิจกรรมดังกล่าวนี้ ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการร่วมกับสภากาชาดไทย
มาอย่างต่อเนื่อง และในปี 2563 ได้มีการเปิดรับบริจาคโลหิตจำนวน 3 ครั้ง

ภาพการรับบริจาคโลหิตของสภากาชาดไทย
ณ โครงการ เดอะไนน์ ทาวเวอร์ส แกรนด์ พระราม 9
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การสร้าง Cover Walk Way ภายในบริเวณพื้นที่ของโครงการ เดอะ แกรนด์ พระราม 9 สำหรับให้บริการลูกค้าและ
เป็นสาธารณะประโยชน์ให้กับประชาชนทั่วไปที่เข้ามาใช้บริการภายในโครงการ ซึ่งได้ดำเนินการก่อสร้างในบริเวณทางข้าม
ทางม้าลายและบริเวณพื้นที่ริมทางเท้า (Footpath) พร้อมตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับบริเวณริมทางเดิน ติดตั้งไฟส่องสว่างและ
ติดตั้งกล้อง CCTV เพื่อความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าและประชาชนที่สัญจรไปมา อีกทั้งเพื่อเป็นการปรับเปลี่ยน
สภาพภูมิทัศน์ของพื้นที่ภายในโครงการและเสริมสร้างทัศนียภาพของชุมชนโดยรอบให้สวยงาม และน่าอยู่ยิ่งขึ้น เพื่อให้
ทุกฝ่ายสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างสูงสุด

ภาพ Cover Walk Way
ณ โครงการ เดอะ แกรนด์ พระราม 9
การจัดสรรพื้นที่ภายในอาคาร จี ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9 ในการสร้างห้องอาบน้ำสำหรับให้บริการลูกค้าที่ ใช้จักรยาน
เป็นพาหนะในการเดินทางมาทำงาน เพื่อตอบโจทย์ ไลฟ์สไตล์การดำเนินชีวิตของลูกค้า และเพื่อช่วยลดปัญหามลพิษ
ทางอากาศบนท้องถนนจากการปล่อยสารพิษ ไอควัน รวมทั้งก๊าซต่าง ๆ ของยานพาหนะ ซึ่งเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อน
และการเกิดภัยทางธรรมชาติ
2) การบริจาค
บริษัทฯ ให้การสนับสนุนชุมชน องค์กรการกุศล หน่วยงานที่เหมาะสมและมีความเกี่ยวเนื่องกับชุมชน รวมไปถึง
การบริจาคเพื่อส่งเสริมภาคการศึกษาอันเป็นรากฐานในการขับเคลื่อนสังคม ซึ่งในปี 2563 บริษัทฯ ได้ ให้การ
สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ในการใช้งานให้กับวิทยาลัยการทัพบก สำหรับงานด้านการศึกษาและ
สื่อการเรียนการสอน ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาด้านการศึกษา ทักษะ และประสบการณ์ ที่จะ
ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของเยาวชน เพื่อนำไปพัฒนาตนเองได้อย่างมั่นคงและมีคุณภาพ
3) การจัดโครงการและกิจกรรม
บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้บริหารและพนักงานทำกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือ สนับสนุน และมีส่วนร่วมกับชุมชน อัน
เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมคุณค่าให้กับชุนชนทั้งด้านสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม โดยในปี 2563 นั้น
บริษัทฯ ได้มีการจัดกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้
• โครงการ “รักษ์คลองยายสุ่น ร่วมคืนน้ำใสสู่ชุมชน” บริษัทฯ ร่วมกับกรุงเทพมหานคร สำนักการระบายน้ำ
สำนักงานเขตดินแดง สำนักงานเขตห้วยขวาง ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ ในการปรับปรุงและ
พัฒนาพื้นที่ริมคลองยายสุ่น โดยมุ่ง เน้น การสร้ างคลองต้น แบบในการแก้ปั ญหาน้ำ เสีย และปรับปรุง
ภูมิทัศน์ เช่น การตัดแต่งกิ่งไม้ริมคลอง การขุดลอกท้องคลอง การติดตั้งราวกันตก การขยายพื้นที่ทางเดิน
และเชื่อมทางเดินที่ขาด เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรได้อย่างสะดวก ตกแต่งสภาพแวดล้อมทางเดิน
ด้วยไม้ดอกไม้ประดับ ในส่วนกำแพงสวยงามไปด้วยภาพวาดแนว Street Art และเพิ่มความปลอดภัยให้
ผู้ที่สัญจรด้วยการติดตั้งกล้อง CCTV พร้อมไฟส่องสว่างตลอดแนวทางเดิน รวมทั้งการปรับปรุงคุณภาพน้ำ
ด้วยหลักการไหลเวียนน้ำ เพื่อฟื้นฟูคุณภาพน้ำในคลองอย่างเป็นระบบ โครงการดังกล่าวนี้เป็นการร่วม
สร้างสาธารณะประโยชน์ของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้
แก่ชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน
90 ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 3

ภาพการร่วมกิจกรรมภายใต้ โครงการ “รักษ์คลองยายสุ่น ร่วมใจคืนน้ำใสสู่ชุมชน”
ณ ริมคลองยายสุ่น เขตห้วยขวาง-ดินแดง กรุงเทพมหานคร
•

โครงการ “รัชดาฯ ร่วมใจ ลดภัยฝุ่น” บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาฝุ่นละอองสะสมในพื้นที่
ทั่วกรุงเทพมหานคร ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพและการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชนทั่วไป จากเหตุ
ดังกล่าว บริษัทฯ จึงได้ผนึกกำลังกับองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนย่านรัชดาภิเษก ร่วมกันทำความ
สะอาดถนน ทางเดินเท้า ป้ายจราจร และพื้นที่สาธารณะ เพื่อลดปัญหาฝุ่นละอองที่ตกค้างในพื้นที่ อีกทั้งยัง
เป็นการปรับสภาพภูมิทัศน์ให้สะอาด สวยงาม น่าอยู่ยิ่งขึ้น รวมถึงการสร้างจิตสำนึกในการรู้รักษ์ชุมชน การรู้
รักษ์โลก และการรู้รักษ์สิ่งแวดล้อมร่วมกันอีกด้วย

ภาพการร่วมกิจกรรมภายใต้ โครงการ “รัชดาฯ ร่วมใจ ลดภัยฝุ่น”
ณ ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง-ดินแดง กรุงเทพมหานคร
•

กิจกรรมการอบรม “การให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่บริษัทฯ จัดทำขึ้นโดยมุ่งเน้นการให้
ความรู้ความเข้าใจแก่พนักงานถึงแหล่งกำเนิดของก๊าซเรือนกระจกในรูปแบบต่าง ๆ กิจกรรมที่ก่อให้เกิดภาวะ
โลกร้อน ปริมาณการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas Emission and Removals) ที่เกิด
จากกิจกรรมขององค์กร เพื่อให้ตระหนักถึงปัญหาสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงจากความสามารถในการก่อให้
เกิดภาวะโลกร้อนของก๊าซเรือนกระจก จนส่งผลให้เกิดปัญหาต่อสุขอนามัยของมนุษย์ ธรรมชาติ และระบบนิเวศ
โดยได้ประยุกต์แนวทางการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization: CFO หรือ
Corporate Carbon Footprint: CCF) ในการจัดเก็บข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยจากการดำเนินงาน
ขององค์กร และแนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรตามมาตรฐานการจัดการก๊าซเรือนกระจก
(ISO 14064-1) เพื่อประโยชน์ ในการติดตามผลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยมี
เป้าหมายในการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยจากการดำเนินงานขององค์กรในอนาคต รวมถึงการส่งเสริม
และปลูกจิตสำนึกให้พนักงานรู้จักรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนอีกด้วย
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ภาพการร่วมกิจกรรมการอบรม “การให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม”
•

กิจกรรมรณรงค์ “ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน” บริษัทฯ สนับสนุนและเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นประจำ
ทุกปีอย่างต่อเนื่อง โดยร่วมกับกรุงเทพมหานคร มูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ประเทศ
ไทย) องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน จัดกิจกรรมปิดไฟเป็นเวลา 1 ชั่วโมง
ทั่วประเทศเพื่อลดภาวะโลกร้อน ซึ่งบริษัทฯ ดำเนินการปิดหลอดไฟโดยรอบอาคารและพื้นที่จอดรถบางส่วนตาม
ความเหมาะสม พร้อมทั้งเชิญชวนภาคีและร้านค้าต่าง ๆ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ดำเนินการผลักดันและส่งเสริมโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ในรูปแบบของการบริหารจัดการ
อาคารให้สามารถใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความยั่งยืนในการอนุรักษ์พลังงานและการรักษา
สิ่งแวดล้อม อาทิเช่น
•

อาคาร จี ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9 (“อาคาร จี ทาวเวอร์”)
- โครงการ Green Area เป็นโครงการที่บริษัทฯ ได้นำแนวทางการพัฒนาอาคารประหยัดพลังงานและ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรือ Green Building มาประยุกต์ใช้ออกแบบและพัฒนาโครงการ เพื่อการบริหาร
จัดการอาคารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สามารถบริหารจัดการการใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใส่ใจ
การประหยัดพลังงาน ลดการปล่อยมลพิษและก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ใน
รูปแบบต่าง ๆ เช่น
4 การติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียและนำน้ำที่ ได้จากการบำบัดแล้วมาปรับปรุงคุณภาพและนำกลับไปใช้
ในกิจกรรมที่สามารถใช้น้ำบำบัดได้ ได้แก่ รดน้ำต้นไม้ ทำความสะอาดพื้น เป็นต้น
4 การเพิ่ ม พื้ น ที่ สี เ ขี ย วด้ ว ยการปลู ก ไม้ ยื น ต้ น และไม้ ด อกไม้ ป ระดั บ บริ เ วณด้ า นหน้ า อาคาร และ
บริเวณชั้น 28 (ดาดฟ้า)
4 การติดตั้งหลอดแอลอีดีทั้งหมด พร้อมทั้งติดตั้งระบบเปิดปิดแสงสว่างอัตโนมัติ
4 การติดตั้งระบบเติมอากาศใหม่แบบครบวงจร รวมทั้งระบบเซ็นเซอร์ในการเติมอากาศอัตโนมัติ
4 การติดตั้งระบบทำความเย็นที่มีประสิทธิภาพสูงและเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมความเย็นด้วย
การปรับความเร็วรอบมอเตอร์ ไฟฟ้าอัตโนมัติ และติดตั้งระบบวัดพลังงานน้ำเย็น
4 การใช้น้ำยาทำความเย็น R-134a กับระบบปรับอากาศหลัก เพื่อช่วยลดการทำลายชั้นโอโซนและ
ลดการเกิดภาวะโลกร้อน เป็นต้น
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โดยในปี 2563 บริษัทฯ ได้รับการรับรองอาคารเขียวมาตรฐานสากลระดับโลก หรือมาตรฐาน LEED: Leadership in
Energy & Environmental Design โดยสภาอาคารเขียวสหรัฐอเมริกา (U.S. Green Building Council: USGBC)
ระดับ GOLD ในหมวด Core & Shell Development (LEED CS)

ภาพการรับรองอาคารเขียวมาตรฐานสากลระดับโลก หรือมาตรฐาน LEED
อาคาร จี ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9
•

3.

อาคาร เดอะไนน์ ทาวเวอร์ส แกรนด์ พระราม 9 (“อาคาร เดอะไนน์”)
- โครงการเปลี่ยนระบบไฟฟ้าแสงสว่างจากหลอดฟลูออเรสเซนต์หรือหลอดไส้เป็นหลอดแอลอีดี โดยในปี
2563 บริษัทฯ ได้ดำเนินการติดตั้งหลอดแอลอีดีเพิ่มเติมในพื้นที่ส่วนต่าง ๆ ของโครงการ ได้แก่ พื้นที่
ลานจอดรถบริเวณชั้น 5 จนถึงชั้น 10 (ต่อเนื่องจากปี 2562 ซึ่งได้ดำเนินการติดตั้งบริเวณชั้น 3 และ
ชั้น 4 เรียบร้อยแล้ว) พื้นที่ส่วนกลาง และพื้นที่อาคารสำนักงาน เป็นต้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 90 ของพื้นที่
ติดตั้งทั้งหมดของโครงการ ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงทยอยดำเนินการติดตั้งหลอดแอลอีดี ในพื้นที่ส่วนอื่น ๆ
ของอาคารให้ครบถ้วน โดยมีเป้าหมายการติดตั้งให้แล้วเสร็จในปี 2564
- กิจกรรมการปรับช่วงเวลาเปิด - ปิดระบบไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่ลานจอดรถ ซึ่งมีพื้นที่ครอบคลุมตั้งแต่
บริเวณชั้น 3 จนถึงชั้น 10 ของอาคาร โดยได้กำหนดให้ช่วงระยะเวลาระหว่าง 18.00 - 22.00 น. ทาง
อาคารจะทำการเปิดระบบทั้งหมดหรือคิดเป็นร้อยละ 100 แต่ช่วงระยะเวลาระหว่าง 22.01 - 17.59 น.
พื้ น ที่ ล านจอดรถจะเปิ ด ระบบเพี ย งบางส่ ว นหรื อ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 50 เท่ า นั้ น โดยกิ จ กรรมดั ง กล่ า ว
ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 2 แล้ว

การพัฒนาชุมชน
บริษัทฯ มีเจตนารมณ์ตั้งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน สร้างความภาคภูมิใจให้กับชุมชน โดยการบริหารและ
จัดกิจกรรมทางการตลาดเพื่อเป็นศูนย์กลางของเมือง เป็นศูนย์กลางของธุรกิจท้องถิ่น และเป็นศูนย์กลางของการใช้
ชีวิต มุ่งเน้นการร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและประชาสังคม เพื่อสร้างกิจกรรมทางการตลาดที่สะท้อนและส่งเสริมให้
คนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ของเมือง และสร้างให้เกิดกลไกตลาดชุมชนเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่น
ให้เข้มแข็ง โดยเน้นการจัดกิจกรรมส่งเสริมตลาดชุมชน อาทิเช่น
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บริษัทฯ ให้การสนับสนุนร้าน “จันกะผัก” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริในพระราชดำริของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภายใต้การบริหารงานของมูลนิธิ
ชัยพัฒนาร่วมกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงมาอย่างต่อเนื่อง ในการจัดสรรพื้นที่ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อเป็นช่องทางในการจัด
จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่ ได้จากการเพาะพันธุ์พืชผักสวนครัวจากเมล็ดพันธ์พระราชทานฯ ใน
โครงการ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” ที่สนับสนุนให้เกษตรกรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดในการปลูกพืชผัก
สวนครัวที่ปลอดภัยและมีคุณภาพ ภายใต้มาตรฐาน Good Agricultural Practice (GPA) เพื่อส่งเสริมสินค้าและ
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรพื้นบ้าน พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น รวมถึงการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ให้กับเกษตรกรอย่าง
ยั่งยืน

ภาพการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางเกษตรของร้าน “จันกะผัก”
ณ โครงการอาคารสำนักงาน จี ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9
นอกจากนี้ บริ ษั ท ฯ ยั ง ได้ ร่ ว มกั บ ศู น ย์ ก ารค้ า เซ็ น ทรั ล พระราม 9 จั ด ทำโครงการ “FARM TO HOME
#SaveFARMER” ซึ่งเป็นการจัดสรรพื้นที่ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายให้กับเกษตรกรในการจัดจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรที่
ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ทำให้ ไม่สามารถจัดหาช่องทางในการ
จำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรทั้งภายในประเทศและส่งออกไปยังต่างประเทศได้ ส่งผลให้เกิดปัญหาผลผลิตทางการ
เกษตรล้นตลาด โดยภายในงานได้มีการจัดจำหน่ายสินค้าและผลผลิตทางการเกษตร อาทิ ข้าว พืชผัก ผลไม้ และ
สินค้าเกษตรแปรรูป เป็นต้น ซึ่งนอกจากการจัดจำหน่ายสินค้าภายในงานแล้ว ยังจัดจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์
อีกด้วย การจัดทำโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ ส่งเสริม และสนับสนุนเกษตรกรที่ ได้รับผลกระทบให้
สามารถสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ และสร้างคุณภาพชีวิตจนสามารถผ่านพ้นสถานการณ์วิกฤตไปได้ด้วยดี

ภาพการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร โครงการ “FARM TO HOME #SaveFARMER”
ณ โครงการอาคารสำนักงาน จี ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9
94 ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 3

10. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล และฝ่ายจัดการ ตระหนักถึงความสำคัญของการมีระบบควบคุม
ภายในที่มีประสิทธิภาพและมีความเพียงพอ โดยกำหนดให้มีการควบคุมภายในตามกรอบการควบคุมภายในของ COSO 2013
(The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) โดยมอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน
ทำหน้าที่ประเมินความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในร่วมกับฝ่ายจัดการเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มั่นใจว่า
กระบวนการทำงานของบริษัทฯ ในทุกด้านมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และเป็นไปตามมาตรฐานสากล ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้
สอบทานผลการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในด้านต่าง ๆ 5 ส่วนคือ
1.

การควบคุมภายในองค์กร บริษัทฯ มีการจัดองค์กรขึ้นมาบริหารงานอย่างเหมาะสม กล่าวคือ คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย
กรรมการ 9 ท่าน ในจำนวนนี้เป็นกรรมการอิสระ 3 ท่าน โดยมีคณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ
และธรรมาภิบาล คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการจัดการ
โดยคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดจะช่วยกลั่นกรองเรื่องต่าง ๆ ของบริษัทฯ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
ซึ่งจะทำให้การบริหารจัดการเรื่องต่าง ๆ ของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการ
ที่ดี
ในแง่ของการกำกับดูแลกิจการที่ดีบริษัทฯ มีการทบทวนหลักการกำกับดูแลกิจการ จัดทำนโยบายการทำรายการเกี่ยวโยงกัน
นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และจรรยาบรรณสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ เพื่อให้การ
ดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีความโปร่งใสและสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน
นอกจากนี้การดำเนินงานจะมีการกำหนดงบประมาณและเป้าหมายไว้ และมีการติดตามผลการปฏิบัติงานและเป้าหมาย
ตลอดจนการใช้งบประมาณอย่างสม่ำเสมอ

2.

การประเมินความเสี่ยง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะทำหน้าที่กำกับดูแล วิเคราะห์ ประเมินและจัดการบริหารความเสี่ยง
ของบริษัทฯ โดยในปี 2563 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ทบทวนและวิเคราะห์ความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ
ของบริษัทฯ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ตระหนัก
และทราบถึงปัญหาความเสี่ยงและระมัดระวังในการบริหารความเสี่ยงต่าง ๆ ได้มีการอนุมัติและประกาศใช้นโยบายบริหาร
ความเสี่ยงภายในองค์กร มีการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงาน ซึ่ง
นโยบายบริหารความเสี่ยงดังกล่าว ฝ่ายจัดการจะทบทวนและนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลเพื่อ
พิจารณาให้ความเห็นชอบเป็นประจำทุกปี นอกจากนี้ ได้จัดให้ทุกฝ่ายงานของบริษัทฯ ทำหน้าที่ ในการประเมินความเสี่ยงที่
สำคัญ โดยกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง กำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยง และติดตามความคืบหน้าในการจัดการความเสี่ยง
ร่วมกับฝ่ายบริหารอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดจากขบวนการปฏิบัติงานของฝ่ายงานต่าง ๆ และเสนอแนะ
แนวทางที่เหมาะสม เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดขึ้นได้ อีกทั้งมีกระบวนการสื่อสารให้พนักงานของ
บริษัทฯ มีความรู้และสร้างความเข้าใจในเรื่องของความเสี่ยงผ่านการจัดอบรมและสื่อประชาสัมพันธ์ รวมทั้งการทบทวน
กระบวนการที่รับผิดชอบในฝ่ายงานต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับกฏหมายฉบับใหม่ที่ส่งผลต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ เช่น
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องให้มีการปฏิบัติตาม
กฎหมายอย่างถูกต้อง

3.

การควบคุมการปฏิบัติงาน นอกเหนือจากการควบคุมการปฏิบัติงานโดยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ
แล้ว บริษัทฯ ได้ออกระเบียบอำนาจการอนุมัติ โดยได้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ รวมทั้งวงเงิน อำนาจอนุมัติไว้เป็น
ลายลักษณ์อักษร และมีการปรับปรุงตารางอำนาจอนุมัติให้เหมาะสมอยู่เสมอ เพื่อให้ผู้บริหารของบริษัทฯ ในแต่ละระดับ
ถือปฏิบัติในการดำเนินการตามประเภทของกิจกรรม หรือหากเกินอำนาจ และกิจกรรมใดมิได้กำหนดไว้ ก็ ให้เสนอขออนุมัติ
จากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการจัดการ อำนาจอนุมัติดำเนินงานโดยปกติประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะเป็น
ผู้อนุมัติบันทึกข้อมูลโดยสายงานบัญชีและการเงิน และดูแลเก็บรักษาทรัพย์สินโดยกลุ่มงานธุรการ การทำธุรกรรมร่วมกับ
ผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวก็เป็นไปตามกฎเกณฑ์และประกาศของคณะกรรมการกำกับ
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หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งมีการนำระบบสารสนเทศมาช่วยในการ
ควบคุมการดำเนินงานต่าง ๆ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการประกาศใช้กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล และ
ระเบียบการปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายงานและเจ้าหน้าที่บริษัท
ทุกระดับไว้ด้วย
4.

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล เรื่องที่นำเสนอคณะกรรมการบริษัท เลขานุการบริษัทจะนำส่งหนังสือนัดประชุม
และเอกสารประกอบภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และมีการบันทึกรายละเอียดการประชุมไว้เป็นหลักฐาน สามารถ
ตรวจสอบได้ บริษัทฯ ใช้นโยบายการบัญชีตามหลักการที่รับรองทั่วไป และเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ และมีการจัดเก็บ
เอกสารประกอบการบันทึกบัญชี ไว้ครบถ้วน นอกจากนี้บริษัทฯ ยังจัดทำข้อมูลสารสนเทศ ที่เกี่ยวข้องไว้บนเว็บไซต์ของ
บริษัทฯ เพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป และมีการจัดทำข้อมูลสารสนเทศเพื่อสื่อสารภายในบริษัทฯ ในรูปแบบ
ของ Intranet อีกด้วย
ในส่วนของการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล บริษัทฯ กำหนดนโยบายด้านความปลอดภัยสารสนเทศ รวมทั้งจัดเก็บข้อมูล
และเอกสารอย่างเป็นระบบ ทั้งยังมีการประเมินการควบคุมระบบสารสนเทศให้อยู่ ในระดับที่เพียงพอเหมาะสม เพื่อให้มั่นใจ
ว่าข้อมูลสำคัญของบริษัทฯ มีความปลอดภัยและมีระบบการป้องกันเอกสารสูญหาย อีกทั้งดูแลให้กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง
และพนักงาน ตลอดจนบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติตามระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลด้วย

5.

ระบบการติดตาม บริษัทฯ มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจ และมีการรายงานผลประกอบการเปรียบเทียบกับ
เป้าหมายต่อคณะกรรมการบริษัท หากผลการดำเนินงานแตกต่างจากเป้าหมาย ได้มีการวิเคราะห์ถึงสาเหตุและกำหนด
แนวทางการแก้ ไขอย่างสม่ำเสมอ หน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่
วางไว้ และรายงานผลให้คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำ
และกำหนดให้มีแนวทางการปรับปรุงแก้ ไขหากมีข้อบกพร่อง ภายในเวลาที่กำหนด อีกทั้งมีการประเมินผลโดยหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน ตามแผนการตรวจสอบประจำไตรมาสและประจำปี

การประเมินระบบควบคุมภายใน ตามเรื่องข้างต้น ผู้ตรวจสอบภายในได้นำเสนอและผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบและธรรมาภิบาลแล้ว ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์
2564 และคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลเห็นว่า บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้กำหนดเป็นแบบประเมินอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพพอควรแล้ว อีกทั้งเห็นว่าบริษัทฯ
มีระบบการควบคุมภายในในเรื่องที่เกี่ยวกับการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคล
ดังกล่าวอย่างเพียงพอแล้ว โดยคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลไม่มีข้อสังเกตใด ๆ เพิ่มเติม
นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินประจำปี
2563 ได้ศึกษาและประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายในด้านบัญชีของบริษัทฯ ตามที่เห็นจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการกำหนด
ขอบเขตของการปฏิบัติงานตรวจสอบให้รัดกุมและเหมาะสม ซึ่ง KPMG ไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญของระบบการควบคุม
ภายในด้านบัญชีที่จะมีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญในการแสดงความเห็นต่องบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
สำหรับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน บริษัทฯ ได้แต่งตั้งนางสาวนงลักษณ์ ศรีวงศ์พนาเวศ ให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้างานตรวจสอบ
ภายใน ประวัติและประสบการณ์ปรากฏในหัวข้อ “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการ
บริษัท”
ทั้งนี้ การแต่งตั้ง โยกย้าย หรือถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในนั้น เป็นอำนาจการพิจารณาอนุมัติของ
คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล และคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลมีความเห็นว่า นางสาวนงลักษณ์ ศรีวงศ์พนาเวศ
ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ นั้น มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องการตรวจสอบภายในและระบบปฏิบัติการต่าง ๆ เป็นอย่างดี มีความเป็นอิสระ และ
ได้ปฏิบัติหน้าที่มาได้ต่อเนื่องเป็นอย่างดี
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11. รายการระหว่างกัน
นโยบาย หรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกัน
บริษัทฯ อาจมีความจำเป็นในการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งในลักษณะอื่น หากเกิดกรณีดังกล่าวบริษัทฯ มีนโยบายในการดำเนินรายการระหว่างกัน
ตราบเท่าที่บริษัทฯ เห็นว่า การเข้าทำรายการระหว่างกันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ ตามสภาวการณ์ในขณะที่บริษัทฯ
เข้าทำรายการ โดยจะมีการกำหนดเงื่อนไขต่าง ๆ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าทั่วไปและในราคาตลาด ซึ่งสามารถเปรียบเทียบ
ได้กับราคาและเงื่อนไขเช่นเดียวกับที่ให้กับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ ไม่มีความเกี่ยวข้อง
โดยคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลและคณะกรรมการบริษัทจะร่วมกันดูแลให้การทำรายการระหว่างกันเป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิดเผย
ข้อมูลของการทำรายการเกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
อย่างไรก็ตามการเข้าทำรายการระหว่างกัน บริษัทฯ จะดำเนินการให้กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลเป็นผู้ ให้ความเห็น
เกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ๆ เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้น
แล้วแต่กรณี และในกรณีที่นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติรายการระหว่างกัน บริษัทฯ จะจัดให้มีการแต่งตั้งที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระ เพื่อจัดทำรายงานและให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการต่อผู้ถือหุ้น
ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ที่ ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) และรายงานประจำปีของบริษัทฯ
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บริษัทฯ มีรายการระหว่างกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นรายการที่เป็นปกติธุรกิจและเป็นเงื่อนไขการค้าทั่วไป โดยมีข้อมูลลักษณะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (ยกเว้นบริษัทย่อยและบริษัทร่วม) ณ 31 ธันวาคม 2563 ดังนี้
บริษัท		

- บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ซีพีเอ็น พัทยา จำกัด
- บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา ไนน์สแควร์ จำกัด
- บริษัท เซ็นทรัล อินชัวรันส์ เซอร์วิสเซส จำกัด
- บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด
- บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด
- บริษัท ซี โอแอล จำกัด (มหาชน)
- บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
- บริษัท อิตัลไทย เทวี่ จำกัด
- บริษัท แกรนด์ ฟอร์จูน จำกัด
- บริษัท ซีเคเอส โฮลดิ้ง จำกัด
- บริษัท ซุปเปอร์แอสเซทส์ จำกัด
- บริษัท บีทูเอส จำกัด
- บริษัท คอมมอน กราวด์ (ประเทศไทย) จำกัด
- บริษัท ซีพีเอ็น วิลเลจ จำกัด
- ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
CPN รีเทล โกรท
- ผู้บริหารสำคัญ
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ความสัมพันธ์

บริษัทใหญ่ ในลำดับสูงสุด
บริษัทใหญ่ ถือหุ้นร้อยละ 67.53
กรรมการร่วมกัน
กรรมการร่วมกัน
กรรมการร่วมกัน
กรรมการร่วมกัน
กรรมการร่วมกัน
ผู้ถือหุ้นร่วมกันในบริษัทย่อย
ผู้ถือหุ้นร่วมกันในบริษัทย่อย
กรรมการร่วมกัน
กรรมการร่วมกัน
กรรมการร่วมกัน
กรรมการร่วมกัน
เป็นการร่วมค้าของกลุ่มกิจการ
กรรมการร่วมกัน
บริษัทร่วมของบริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) และ
มีกรรมการร่วมกัน
บุคคลที่มีอำนาจและความรับผิดชอบในการวางแผน
สั่งการและควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ ของกิจการไม่ว่าทางตรง
หรือทางอ้อม ทั้งนี้ รวมถึงกรรมการของกลุ่มบริษัทฯ
(ไม่ว่าจะทำหน้าที่ ในระดับบริหารหรือไม่)		

ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
12. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ
งบการเงิน
(ก) รายงานการสอบบัญชี
งบการเงินของบริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ในปี 2561 ตรวจสอบโดย นายณัฐวุฒิ
สันติเพ็ชร แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ในปี 2562-2563 ตรวจสอบโดย นางสาววรรณาพร จรพีรเดชานนท์
แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
ผู้สอบบัญชี ได้แสดงความเห็นในรายงานการตรวจสอบแบบไม่มีเงื่อนไขว่า งบการเงินได้จัดทำขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรใน
สาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

(ข) อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ     
บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
อัตราส่วนสภาพคล่อง
(Liquidity Ratio)
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้
ระยะเวลาชำระหนี้

หน่วย
เท่า
เท่า
เท่า
วัน
เท่า
วัน

ปี 2563
0.30
0.06
20.02
17.98
1.62
221.80

ปี 2562
0.39
0.03
15.94
22.58
1.08
334.86

						
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร
(Profitability Ratio)

อัตรากำไรขั้นต้น		
อัตรากำไรสุทธิ		
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
(Efficiency Ratio)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร
อัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์

ปี 2561
0.68		
0.17		
16.62		
21.66		
0.65		
554.98

หน่วย

ปี 2563

ปี 2562

ปี 2561
	

%
%
%

78.96
46.56
5.18

77.04
51.34
10.39

67.90		
24.64		
4.18		

หน่วย

ปี 2563

ปี 2562

ปี 2561
		

%
%
เท่า

2.51
3.30
0.05

4.59
6.13
0.09

1.74		
2.41		
0.07		
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อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน
(Financial Policy Ratio)

หน่วย

ปี 2563

ปี 2562

ปี 2561
		

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
เท่า
0.97
1.17
1.37		
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของ
เท่า
0.46
0.58
0.66
ผู้ถือหุ้น (Interest Bearing Debts to
Equity Ratio)							

ข้อมูลต่อหุ้นและอัตราการเจริญเติบโต
ข้อมูลต่อหุ้น

หน่วย

ปี 2563

ปี 2562

ปี 2561

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น		
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)		

บาท
บาท
บาท

2.14
0.110
งดจ่าย *

1.98
0.193
งดจ่าย *

1.78		
0.069		
งดจ่าย *		

อัตราการเติบโตของบริษัท

หน่วย

ปี 2563

ปี 2562

ปี 2561

%
%
%
%
%

(1.58)
(9.90)
(7.67)
(21.11)
(45.38)

1.47
(5.47)
6.65
8.27
166.91

0.71		
(1.48)		
0.64		
(19.28)		
(54.89)		

สินทรัพย์รวม		
หนี้สินรวม		
รายได้		
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		
กำไรสุทธิ		

100 ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 3

13. การวิเคราะห์และการอธิบายของฝ่ายจัดการ
13.1 การดำเนินงานและฐานะทางการเงิน
(ก) ภาพรวม
จากสถานการณ์แพร่ระบาดโรค COVID-19 ในประเทศไทยที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อลดลง ประกอบกับการผ่อนคลาย
มาตรการล็อคดาวน์ในประเทศซึ่งส่งผลให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้มากขึ้น ส่งผลให้ความเชื่อมั่นผู้บริโภค
และภาคธุรกิจเริ่มมีการฟื้นตัวขึ้น ในขณะเดียวกันกิจกรรมทางเศรษฐกิจของไทยยังคงได้รับความกดดันจากภาคการ
ท่องเที่ยวเนื่องจากการจำกัดนักท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศ แม้ว่าในช่วงครึ่งปีหลังจะมีปัจจัยสนับสนุนการฟื้นตัวของ
เศรษฐกิจ อาทิ ความคืบหน้าการพัฒนาวัคซีน มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่าง ๆ จากภาครัฐ และความเชื่อมั่น
ผู้บริโภคที่ฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป ประเทศไทยได้เผชิญกับการแพร่ระบาดรอบที่สองในช่วงปลายปี 2563 ที่ส่งผล
กระทบกับการใช้ชีวิตของประชาชนในหลายพื้นที่ รวมถึงในกรุงเทพฯ ถึงแม้ว่ามาตรการควบคุมสถานการณ์ของภาครัฐ
จะไม่ ได้เคร่งครัดเท่ากับการแพร่ระบาดรอบแรกก็ตาม แต่ประชาชนยังต้องใช้ชีวิตอย่างระมัดระวัง ลดการเดินทาง
ออกนอกสถานที่อยู่อาศัยและมีการทำงานจากที่บ้าน (Work From Home) มากขึ้น
บริษัทฯ มีการบริหารจัดการในทุกธุรกิจอย่างรอบคอบ กำหนดใช้มาตรการดูแลรักษาความสะอาดและความปลอดภัย
ของผู้มาใช้บริการที่ โครงการของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ และมีการควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสภาวะที่รายได้ยังฟื้นตัวได้ ไม่เต็มที่ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
อาทิ ผู้เช่า ร้านค้า ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน และผู้ถือหุ้น เป็นสำคัญ โดยสรุปเหตุการณ์ของกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ ในปี 2563
ดังนี้
• ธุรกิจอาคารสำนักงาน เปิดดำเนินงานตามปกติ โดยบริษัทฯ มีการปรับปรุงพื้นที่ส่วนกลางและการบริการต่าง ๆ
เพื่ อ ดู แ ลกลุ่ ม พนั ก งานและผู้ ม าใช้ บ ริ ก ารที่ อ าคารสำนั ก งานได้ ดี แ ละทั่ ว ถึ ง ยิ่ ง ขึ้ น โดยก่ อ นเกิ ด เหตุ ก ารณ์
แพร่ระบาดโรค COVID-19 รอบที่สองนั้น มีจำนวนพนักงานที่กลับมาทำงานแล้วมากกว่าร้อยละ 90 ของระดับปกติ
และระหว่างที่เกิดการแพร่ระบาดรอบที่สอง มีพนักงานที่ดำเนินการ Work From Home เพิ่มขึ้น ในขณะที่
บริษัทฯ ยังคงใช้มาตรฐานรักษาความสะอาดและความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด เพื่อดูแลพนักงานที่จำเป็นต้อง
เข้ามาในอาคารสำนักงานและผู้มาใช้บริการที่อาคารสำนักงานต่อไป
• ธุรกิจเช่าพื้นที่ค้าปลีกในโครงการต่าง ๆ ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโรค COVID-19 รอบแรก ร้านค้า
ส่วนมากปิดให้บริการ 56 วัน ตามคำสั่งของรัฐ บริษัทฯ ดูแลร้านค้าและผู้ประกอบการที่ ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์แพร่ระบาดโรค COVID-19 ทั้งในรอบแรกและรอบที่สองอย่างต่อเนื่อง อาทิ พิจารณาให้ส่วนลด
ค่าเช่าตามความเหมาะสม และสนับสนุนกิจกรรมทางการตลาด เป็นต้น
• ธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์ บริษัทฯ ทำการประชาสัมพันธ์โครงการ เบ็ล แกรนด์ พระราม 9 โดยมีลูกค้าที่สนใจ
เข้าเยี่ยมชมโครงการเพิ่มขึ้น
(ข) เหตุการณ์สำคัญในปี 2563
ในปี 2563 บริษัทฯได้รับเงินปันผลและเงินคืนทุนจากการถือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์ อาคารสำนักงาน จีแลนด์ (“GLANDRT”) รวมจำนวน 992 ล้านบาท จากการเลิกกองทรัสต์
GLANDRT เนื่องจากที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ GLANDRT อนุมัติให้ โอนสิทธิการเช่าในโครงการ เดอะไนน์ ทาวเวอร์ส
แกรนด์ พระราม 9 และโครงการ ยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์ แกรนด์ พระราม 9 ให้แก่ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (“CPNREIT”) ส่งผลให้เลิกกองทรัสต์ GLANDRT (ปัจจุบันอยู่ระหว่างการชำระ
บัญชี) นอกจากนี้ ในช่วงเดือนพฤษภาคมและเดือนกรกฎาคม 2563 ซึ่งเป็นช่วงแพร่ระบาดโรค COVID-19 บริษัทฯ ได้
เปิดรับซื้อคืนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดชำระ (ครบกำหนดชำระปี 2564 และ 2565) รวมจำนวน 259 ล้านบาท
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(ค) แผนธุรกิจในอนาคต
บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการรักษาและสร้างการเติบโตทางธุรกิจอย่างแข็งแกร่ง มั่นคง และยั่งยืนโดยตั้งเป้าหมายทาง
ธุรกิจในระยะ 5 ปี (ปี 2564-2568) ที่จะมีรายได้เติบโตในอัตราเฉลี่ย (CAGR) ให้ ได้อย่างน้อยร้อยละ 10 ต่อปี โดยหนึ่ง
ในกลยุทธ์การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางการเติบโตด้วยการกระจาย
ฐานธุรกิจการพัฒนาและบริหารอสังหาริมทรัพย์ในหลากหลายรูปแบบ พร้อมทั้งมีการสนับสนุนจากบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา
จำกัด (มหาชน) หรือ “เซ็นทรัลพัฒนา” ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และเป็นผู้นำในการพัฒนาและบริหารอสังหาริมทรัพย์
เชิงพาณิชย์ในประเทศไทยมากว่า 40 ปี จะช่วยเพิ่มความมั่นใจในการบริหารธุรกิจให้เติบโตและมีผลตอบแทนที่ดีและ
ยั่งยืนต่อไป พร้อมทั้งคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเป็นสิ่งสำคัญ
(ง) ผลการดำเนินงาน
1) รายได้

รายได้แยกตามประเภท
		
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
รวมรายได้

ปี 2563
ล้านบาท
1,247.02
221.56
1,468.58

ปี 2562		 เพิ่มขึ้น/(ลดลง)
ล้านบาท
ล้านบาท
ร้อยละ		
1,262.49
(15.47)
(1.23%)
328.03
(106.47)
(32.46%)
1,590.52
(121.94)
(7.67%)

ในปี 2563 บริษัทฯ มีรายได้จากค่าเช่าและค่าบริการรวม จำนวน 1,247.02 ล้านบาท เทียบกับปี 2562 ซึ่งมีจำนวน
1,262.49 ล้านบาท ลดลงคิดเป็นร้อยละ 1.23 เป็นผลมาจากการแพร่ระบาดโรค COVID-19 ทำให้ผู้เช่าพื้นที่ค้าปลีก
ได้รับผลกระทบ บริษัทฯ จำเป็นต้องดูแลพิจารณาให้ส่วนลดแก่ร้านค้าที่ ได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะร้านค้าที่ต้อง
ปิดร้าน 56 วัน ตามคำสั่งของรัฐ สำหรับรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์จำนวน 221.56 ล้านบาท เป็นการรับรู้
รายได้จากการโอนห้องชุดในโครงการ เบ็ล แกรนด์ พระราม 9 จำนวน 12 ยูนิต เมื่อเทียบกับปี 2562 ซึ่งโอนได้
17 ยูนิต ทำให้บริษัทฯ มีรายได้ ในส่วนดังกล่าวลดลง 106.47 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 32.46
2) กำไรขั้นต้น
ในปี 2563 บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้น 1,159.56 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้น ร้อยละ 78.96 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ซึ่ง
มีอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 77.04 ซึ่งเป็นผลมาจากการบริหารต้นทุนการให้เช่าและบริการ
3) ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
ในปี 2563 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายการขายและบริหาร รวมเท่ากับ 246.09 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 21.11 หรือ 65.84
ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2562
4) ต้นทุนทางการเงิน
ในปี 2563 บริษัทฯ มีต้นทุนทางการเงินเท่ากับ 198.94 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 29.24 หรือ 82.22 ล้านบาท เมื่อ
เทียบกับปี 2562 สาเหตุหลักเกิดจากแหล่งเงินที่มีต้นทุนต่ำ และการบริหารเงินสดอย่างมีประสิทธิภาพ
5) กำไรสุทธิ
ในปี 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ) 715.95 ล้านบาท ลดลงจากปี
2562 เท่ากับ 537.89 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 42.90 โดยหลักเกิดจากรายการที่ ไม่ ใช่เงินสดและไม่เกี่ยวข้องกับ
การดำเนินงาน โดยในปี 2563 บริษัทฯ ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
ลงทุน 94.41 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2562 มีกำไร 713.48 ล้านบาท
(จ) การเปลี่ยนแปลงของฐานะการเงิน
1) สินทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 29,224.55 ล้านบาท ลดลง
จากสิ้นปีที่ผ่านมา จำนวน 467.95 ล้านบาท โดยสินทรัพย์ของบริษัทฯ ประกอบด้วย
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สิ น ทรั พ ย์ ห มุ น เวี ย น ประกอบด้ ว ย เงิ น สดและรายการเที ย บเท่ า เงิ น สด ลู ก หนี้ ก ารค้ า และลู ก หนี้ อื่ น และ
อสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีสินทรัพย์หมุนเวียน 1,164.01 ล้านบาท
ลดลงจากปีก่อน 468.86 ล้านบาท เป็นผลมาจาก
• ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ลดลง
(463.03) ล้านบาท
• อสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย ลดลง (64.48) ล้านบาท
สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน ประกอบด้วย เงินลงทุนระยะยาว เงินลงทุนในบริษัทร่วม เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีสินทรัพย์
ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 0.91 ล้านบาท เป็นผลมาจาก
• เงินลงทุนระยะยาว เพิ่มขึ้น
466.99 ล้านบาท จากการประเมินมูลค่าเงินลงทุน
• อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน เพิ่มขึ้น
232.35 ล้านบาท
• เงินลงทุนในบริษัทร่วม ลดลง
(790.35) ล้านบาท จากการรับคืนเงินลงทุน GLANDRT
2) หนี้สิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีหนี้สินรวม 14,397.34 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปีก่อน 1,581.23
ล้านบาท โดยหนี้สินของบริษัทฯ ประกอบด้วย
หนี้สินหมุนเวียน ประกอบด้วย เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เงินกู้ยืมระยะสั้น
จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน หุ้นกู้ที่ครบกำหนดชำระใน 1 ปี เจ้าหนี้เงินประกันผลงานและรับเหมาก่อสร้าง และอื่น ๆ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีหนี้สินหมุนเวียน 3,900.30 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 243.42 ล้านบาท เป็น
ผลมาจาก
• เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ลดลง
(820.00) ล้านบาท
• เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ลดลง
(158.72) ล้านบาท
• เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เพิ่มขึ้น 1,255.62 ล้านบาท
• หุ้นกู้ที่ครบกำหนดชำระใน 1 ปี ลดลง
(236.48) ล้านบาท
• เจ้าหนี้เงินประกันผลงานและรับเหมาก่อสร้าง ลดลง (261.18) ล้านบาท
หนี้สินไม่หมุนเวียน ประกอบด้วย เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน หนี้สินตามสัญญาเช่า หุ้นกู้ เจ้าหนี้เงิน
ประกันการเช่าและบริการ รายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า และอื่น ๆ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ
มีหนี้สินไม่หมุนเวียน 10,497.05 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 1,337.81 ล้านบาท เป็นผลมาจาก
• หุ้นกู้ ลดลง
(1,419.54) ล้านบาท
• หนี้สินตามสัญญาเช่า เพิ่มขึ้น
129.70 ล้านบาท
3) ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้น (เฉพาะส่วนของบริษัทฯ) จำนวน
13,903.31 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำนวน 1,063.76 ล้านบาท เกิดจากผลกำไรในงวดและการประเมินมูลค่า
เงินลงทุนระยะยาวเพิ่มขึ้น
(ฉ) โครงสร้างเงินทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) เท่ากับ 0.97
เท่า ลดลงจาก ณ สิ้นปีก่อนซึ่งมีอัตราส่วนดังกล่าวอยู่ที่ 1.17 เท่า และอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของ
ผู้ถือหุ้น (Interest Bearing Debts to Equity Ratio) ลดลงจาก 0.58 เท่า ณ สิ้นปี 2562 เป็น 0.45 เท่า ณ สิ้นปี 2563
(บริษัทฯ ต้องดำรงอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ไม่เกิน 3 เท่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดจาก
การออกหุ้นกู้ที่ผ่านมา)
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13.2 ภาวะอุตสาหกรรมที่มีผลต่อการดำเนินงาน
จากสถานการณ์แพร่ระบาดโรค COVID-19 ในปี 2563 ส่งผลให้ประชาชนเปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิตตามวิถี ใหม่ (New Normal)
เช่น การเว้นระยะห่างทางสังคม การดูแลสุขอนามัยมากขึ้น ลดการเดินทางออกนอกสถานที่พักอาศัย การจับจ่ายใช้สอย
ทางออนไลน์และการทำงานจากที่บ้าน (Work From Home) มากขึ้น ส่งผลให้ความต้องการพื้นที่เช่าอาคารสำนักงานและพื้นที่
ค้าปลีกลดลง จึงมีแนวโน้มการปรับขึ้นค่าเช่าในอัตราที่ต่ำลงหรือการคงอัตราค่าเช่า
อย่างไรก็ดี ความต้องการที่พักอาศัยของผู้บริโภคมีแนวโน้มต้องการที่พักอาศัยที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่ขึ้น หรือเป็นที่พักอาศัยแนวราบ
มากกว่าแนวสูง ซึ่งโครงการคอนโดมิเนียมของบริษัทฯ เป็นโครงการที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่ ปัจจุบันคงเหลือ 12 ยูนิต ขนาดพื้นที่
ยูนิตละ 170-200 ตารางเมตร นอกจากนี้ ในปี 2564 บริษัทฯ จะเปิดขายบ้านเดี่ยว บ้านแฝด และทาวน์โฮม ย่านดอนเมือง
ซึ่งติดแนวรถไฟฟ้าสายสีแดง คาดว่ารายได้จากการขายที่พักอาศัยของบริษัทฯ จะเพิ่มขึ้น
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
ต่อรายงานทางการเงิน
	

คณะกรรมการบริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยใช้
นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งมี
การเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปอย่างโปร่งใส
	
ในการนี้คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลซึ่งเป็นกรรมการอิสระรวม 3 คน เป็นผู้ดูแล
รับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง ตลอดจน
พิจารณาสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลเกี่ยวกับเรื่องนี้ ปรากฏในรายงาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ซึ่งแสดงไว้ ในรายงานประจำปีแล้ว
	
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบความคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมอยู่ ในระดับที่น่าพอใจ และสามารถสร้างความเชื่อมั่น
ต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินและปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

(รศ.ประพันธ์พงศ์ เวชชาชีวะ)

(นายปัณฑิต  มงคลกุล)

กรรมการผู้มีอำนาจ

กรรมการผู้มีอำนาจ
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บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)
และบริษัทย่อย
งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
และ
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
¦µ¥µ °¼o°´¸ ¦´°»µ
Á° ¼oº°®»o¦·¬´ Â¦r µÂ¨ Â¨r Îµ´ (¤®µ)
ªµ¤Á®È
µo ¡ÁoµÅo¦ª°µ¦Á· ¦ª¤Â¨³µ¦Á·Á¡µ³·µ¦ °¦· ¬´ Â¦r µÂ¨ Â¨r Îµ´ (¤®µ) Â¨³
¦· ¬´ ¥n°¥ (¨»n¤¦· ¬´ ) Â¨³ °Á¡µ³¦· ¬´ Â¦r µÂ¨ Â¨r Îµ´ (¤®µ) (¦· ¬´ ) µ¤¨Îµ´ ¹É ¦³°oª¥
Âµ³µ¦Á·¦ª¤Â¨³Âµ³µ¦Á·Á¡µ³·µ¦  ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2563 ÎµÅ¦ µ»ÁÈÁ¦È ¦ª¤
Â¨³ÎµÅ¦ µ»ÁÈÁ¦È Á¡µ³·µ¦ Âµ¦Á¨¸É¥Â¨n ª °¼o º°®» o ¦ª¤Â¨³Âµ¦Á¨¸É¥Â¨
n ª °¼o º°®» o Á¡µ³·µ¦ Â¨³¦³ÂÁ·¦ª¤Â¨³¦³ÂÁ· Á¡µ³·µ¦ Îµ®¦´¸ ·Ê » ª´Á¸¥ª´
¦ª¤¹®¤µ¥Á®»É ¹ ¦³°oª¥¦» Ã¥µ¥µ¦´¸¸ÉµÎ ´Â¨³Á¦ºÉ °°ºÉ Ç
µo ¡ÁoµÁ®Èªnµ µ¦Á·¦ª¤Â¨³µ¦Á·Á¡µ³·µ¦ µo o¸Ê Âµ³µ¦Á·¦ª¤Â¨³µ³µ¦Á·Á¡µ³·µ¦
°¨»n¤¦· ¬´ Â¨³¦· ¬´ µ¤¨Îµ´  ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2563 ¨µ¦ÎµÁ· µ¦ª¤Â¨³¨µ¦ÎµÁ· µÁ¡µ³·µ¦
Â¨³¦³ÂÁ· ¦ª¤Â¨³¦³ÂÁ·Á¡µ³·µ¦ Îµ®¦´¸ ·Ê » ª´Á¸¥ª´Ã¥¼o°µ¤¸É ª¦Äµ¦³Îµ´
µ¤¤µ¦µµ¦¦µ¥µµµ¦Á·
Ár Äµ¦Âªµ¤Á®È
oµ ¡Áoµ Åo ·  ´·  µ¦ª°µ¤¤µ¦µµ¦°´ ¸ ªµ¤¦´  ·  ° ° oµ ¡Áoµ Åo ¨n µ ªÅªoÄ ª¦¦
ªµ¤¦´ · ° °¼o°´¸ n°µ¦¦ª°µ¦Á· ¦ª¤Â¨³µ¦Á· Á¡µ³· µ¦ Ä¦µ¥µ ° µo ¡Áoµ
µo ¡Áoµ¤¸ªµ¤ÁÈ °·¦³µ¨»n¤¦· ¬´ Â¨³¦· ¬´ µ¤ °o Îµ®¦¦¥µ¦¦ °¼o ¦³°ª·µ¸ ¡´¸ ¸ÉµÎ ®Ã¥
£µª·µ¸ ¡´¸ Än ª¸ÉÁ¸É ¥ª °o ´µ¦¦ª°µ¦Á·¦ª¤Â¨³µ¦Á·Á¡µ³· µ¦ Â¨³ µo ¡ÁoµÅo·´ ·
µ¤ªµ¤¦´·°oµ¦¦¥µ¦¦°ºÉ Ç ¹É ÁÈ Åµ¤ °o Îµ®Á®¨nµ¸Ê µo ¡ÁoµÁºÉ°ªnµ®¨´µµ¦°´¸¸É µo ¡Áoµ
Åo¦´Á¡¸¥¡°Â¨³Á®¤µ³¤Á¡ºÉ°ÄoÁÈ ÁrÄµ¦Âªµ¤Á®È ° µo ¡Áoµ
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Á¦ºÉ °Îµ´Äµ¦¦ª°
Á¦ºÉ ° Îµ´Äµ¦¦ª°º °Á¦ºÉ °n µÇ ¸É ¤¸´¥ Îµ ´¸É » µ¤» ¨¥¡· ·Á¥¸É¥¼o ¦³°ª·µ¸ ¡ ° µo ¡Áoµ Äµ¦
¦ª°µ¦Á·  ¦ª¤Â¨³µ¦Á·  Á¡µ³·  µ¦Îµ ®¦´  ª´  »  ´ oµ ¡Áoµ ÅoÎµ Á¦ºÉ °Á®¨n µ ¸Ê ¤µ¡·  µ¦µ
Ä¦·  °µ¦¦ª°µ¦Á·¦ª¤Â¨³µ¦Á· Á¡µ³·µ¦Ã¥¦ª¤Â¨³Äµ¦Âªµ¤Á®È ° µo ¡Áoµ
´Ê¸Ê µo ¡ÁoµÅ¤nÅoÂªµ¤Á®ÈÂ¥nµ®µÎµ®¦´Á¦ºÉ °Á®¨nµ¸Ê
¤¼¨nµ °°´®µ¦· ¤¦´¡¥rÁ¡ºÉ°µ¦¨»
°oµ¹®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á· °o 4() Â¨³ 13
Á¦ºÉ°Î µ´Äµ¦¦ª°
Åo ¦ª°Á¦ºÉ°´¨n µª°¥n µÅ¦
°´®µ¦· ¤¦´¡¥rÁ¡ºÉ°µ¦¨»ª´¤¼¨nµoª¥¤¼¨nµ¥»·¦¦¤ ª·¸µ¦¦ª° ° µo ¡Áoµ¦ª¤¹
Â¨³¤¸ ´ ¥ Î µ ´  Äµ¦Á·  °¨»n ¤ ¦· ¬´ ¤¼ ¨ n µ x µ¦Îµªµ¤Á µo ÄÂ¨³¦³Á¤·ª·¸ µ¦¸É ¨»n¤¦· ¬´ ÄoÄ
µ¦Îµ®Â¨³¦³Á¤·¤¼¨nµ¥»·¦¦¤ °· ¦´¡¥r
¥»·¦¦¤ °°´®µ¦· ¤¦´¡¥rÁ¡ºÉ°µ¦¨»¦³¤µÃ¥
ª·¸¦µ¥Åoµµ¦· ¨¦³ÂÁ·  ¹É ¨»n¤¦· ¬´ Åo x µ¦¦³Á¤· ªµ¤ÁÈ °· ¦³ » ¤´· Â¨³ªµ¤µ¤µ¦
Ân ´Ê¼o ¦³Á¤·  ¦µµ°·  ¦³µ£µ¥° Á¡ºÉ ° ¦³Á¤· 
°¼o ¦³Á¤·¦µµ °¨»¤n ¦· ¬´
¤¼¨nµ¥»·¦¦¤ °°´®µ¦· ¤¦´¡¥rÁ¡ºÉ°µ¦¨»´¨nµª x Äo ¨µ °¼Áo ¸É ¥ ªµ¸É ªn µ oµ Ã¥Á¡¸ Á °È¤¸ Ä µ¦
ÁºÉ °µµ¦Îµ®Â¨³¦³Á¤·¤¼¨nµ¥»·¦¦¤¤¸µ¦Äo
¦³Á¤·  ª·¸ µ¦Â¨³ o° ¤¤· ® ¨´ ¸É Ä oÄ µ¦¦³Á¤· 
»¨¥¡··Äµ¦Îµ® °o ¤¤·¸ÉµÎ ´ Á¦ºÉ °´¨nµª¹
¤¼¨nµ¥»·¦¦¤ Ã¥Á¦¸ ¥Á¸ ¥µµ¦rÂ¨³ª·¸µ¦
ÁÈ Á¦ºÉ °¸É µo ¡ÁoµÄ®oªµ¤Îµ´Äµ¦¦ª°
¦³Á¤·  ¤¼ ¨ n µ °·  ¦´ ¡ ¥r¸É ¤¸  ªµ¤¨oµ ¥¨¹  ´ ´
¨µ °¼o ¦³Á¤·¸É¼ Ân´ÊÃ¥¨»n¤¦· ¬´
x ¡·µ¦µ °o ¤¤·µÎ ´Ã¥µ¦Á¦¸ ¥Á¸¥ °o ¤¤·Ä
¦µ¥µ °¼o ¦³Á¤·´ °o ¤¼¨¸É Á·  Ê ¹ ¦· °µ¦
Î µ ªÂ¨³¡· µ ¦µª µ¤¤Á ®» ¤ ¨Äµ ¦
Á¨¸É¥Â¨¤¼¨nµ °· ¦´¡¥r¸É¤¸¥´ Îµ´µ¸ n°
x ¡·µ¦µªµ¤Á¡¸¥¡° °µ¦Á· Á¥ °o ¤¼¨µ¤¤µ¦µ
µ¦¦µ¥µµµ¦Á·
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µ¦¦´¦¼ o¦µ¥Åo
°oµ¹®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á· °o 4() Â¨³ 19
Á¦ºÉ°Î µ´Äµ¦¦ª°
Åo ¦ª°Á¦ºÉ°´¨n µª°¥n µÅ¦
¦µ¥Åo µµ¦Ä®o Á n µ Â¨³µ¦Ä®o  ¦· µ¦ÁÈ ´ ¸ ¸É ¤¸ ª·¸µ¦¦ª° ° µo ¡Áoµ¦ª¤¹
Îµ ªÁ·  ¸É ¤¸ ´¥ Îµ ´ Äµ¦Á·  ¦µ¥Åo ´ ¨n µ ª x µ¦Îµªµ¤Á µo ÄÁ¸É¥ª´¦³ªµ¦¦´¦¼ o¦µ¥ÅoÃ¥µ¦
Ê ¹°¥¼n ´ ´µÁnµÂ¨³´µ¦· µ¦¸É¤¸µÎ ª¤µ ¹É ¤¸
°µ¤¼o ¦· ®µ¦¸É Á¸É ¥ª °o  Â¨³°nµ´ª°¥nµ´µÁn µ
ªµ¤®¨µ®¨µ¥ ° °o ¨Â¨³ÁºÉ°Å ÄÂn¨³´µ
Â¨³´µ¦· µ¦ Á¡ºÉ°Îµªµ¤Á µo Ä °o ¨Â¨³ÁºÉ°Å
¦ª¤¹µ¦Ä®onª¨nµÁn µÂ¨³nµ¦· µ¦ÂnÁ¼ o n µ ´´Ê
¸ÉµÎ ´ Á¡ºÉ°nª¥Äµ¦¦³»ªµ¤Á¸É ¥µµ¦¦´¦¼ o¦µ¥Åo
ªµ¤¼o°Â¨³¦oª °µ¦¦´¦¼ o¦µ¥Åo¸ÉÁ¸É ¥ª °o 
¸ÉÅ¤nÁ®¤µ³¤¸ÉÁ¸É¥ª °o ´¦µ¥Åo¦³Á£nµ Ç
´´µÁnµÂ¨³´µ¦· µ¦´¨nµªÁÈ Á¦ºÉ °¸É µo ¡Áoµ x µ¦°µ¦ª» ¤ £µ¥Ä °¦³´ ¸ ¦ µ¥Åo
Ä®oªµ¤Îµ´
¦ª¤¹µ¦ª»¤®¨´¸Éª»¤oª¥»¨µ¦ ¹É ÅoÂnÂn
Å¤n µÎ ´ Á¡¸ ¥ µ¦ª» ¤µ¦°» ¤´ · ´ µÁn µ Â¨³µ¦
Á¨¸É¥Â¨ÁºÉ°Å °´µÁn µÂ¨³µ¦´¹  °o ¤¼¨
Á®¨nµ¸ÊÁ µo ¼n ¦³´¸ µ¦ª»¤Äµ¦°°ÄÂo®¸Ê
Â¨³ Ê ´ °µ¦¦´Îµ¦³Á·  µ¦ª»¤µ¦°» ¤´ · µ¦
Ä®onª¨nµÁnµÂ¨³µ¦°°Ä¨®¸Ê
x

µ¦°µ¦ª»¤oª¥¦³µ¦Á«¸É Á¸É ¥ª´
¦³ªµ¦¦´  ¦¼ o ¦ µ¥Åo  o ª ¥ªµ¤n ª ¥Á®¨º ° °
¼ oÁ ¸É ¥ªµo µ ¦³ÁÃÃ¨¥¸  µ¦Á« °
Á¡¸Á°È¤¸ ¹É Îµµ¦°µ¦ª»¤¦³µ °µ¦
Îµ®¦µµnµÁnµ ¦³µ °µ¦°°ÄÂo®¸Ê Â¨³
µ¦ÁºÉ°¤Ã¥ °o ¤¼¨Å¥´µ¦´¹´¸¦´¦¼ o¦µ¥Åo

x

µ¦»n ¤°µ¦´¹ ¦µ¥Åoµµ¦Ä®oÁn µÂ¨³µ¦
Ä®o¦· µ¦Ã¥Á¦¸ ¥ Á¸ ¥´ o°Îµ ®Â¨³ÁºÉ ° Å ¸É
¦³»Ä´µÁn µ ´Á°µ¦¸É Á¸É ¥ª °o ¨°µ¦¦´
Îµ¦³Á· Â¨³

x

µ¦¦³Á¤·ªµ¤Á¡¸¥¡° °µ¦Á· Á¥ °o ¤¼¨Ä®oÁÈ Å
µ¤¤µ¦µµ¦¦µ¥µµµ¦Á·¸ÉÁ¸É¥ª °o 
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o °¤¼¨Â¨³Á®»µ¦r ¸ÉÁo 
µo ¡Áoµ °Ä®o´ ÁÁ¦ºÉ °n°Å¸Ê
)

µ¤¸É¨nµªÅªoÄ®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á· °o 3 ¹É Åo°· µ¥¹¨¦³n°¨»n¤¦· ¬´ µµ¦ÎµÃ¥µ¥
µ¦´¸Ä®¤n¤µº°·´ ·Ê ´ Ânª´ ¸É 1 ¤¦µ¤ 2563

)

µ¤¸É¨nµªÅªoÄ®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á· °o 2 Â¨³ 5 ¹É °· µ¥¹¨¦³µµ¦Â¡¦n ¦³µ °Ã¦·
ÁºÊ °ÃÃ¦µ 2019 n°» ¦·  °¨»n¤¦· ¬´ Â¨³¦· ¬´ Âµ¦´µ¦ °¼o ¦· ®µ¦Á¸É¥ª´Á¦ºÉ °´¨nµª ¦ª¤¹
µ¦ÎµÂª· ´ · µµ¦´¸ Á¦ºÉ ° ¤µ¦µ¦n°¦´ªÉ ¦µªÎµ®¦´µÁ¨º°Á¡·É ¤Á· ¤µ´¸ Á¡ºÉ °¦°¦´ 
¨¦³µµµ¦rµ¦Â¡¦n ¦³µ °Ã¦·ÁºÊ°ÃÃ¦µ 2019 ¤µº°·´ ·Äµ¦Á·Îµ®¦´¸ ·Ê » 
ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2563

´Ê¸Êªµ¤Á®È ° µo ¡ÁoµÅ¤nÅoÁ¨¸É¥Â¨ÅÁºÉ°µÁ¦ºÉ °¸Ê
o °¤¼¨°ºÉ 
¼o ¦· ®µ¦ÁÈ ¼¦o ´·°n° °o ¤¼¨°ºÉ °o ¤¼¨°ºÉ¦³°oª¥ °o ¤¼¨¹É ¦ª¤°¥¼Än ¦µ¥µ¦³Îµ¸ ÂnÅ¤n¦ª¤¹µ¦Á·¦ª¤
Â¨³µ¦Á· Á¡µ³· µ¦Â¨³¦µ¥µ °¼o °´¸ ¸É°¥¼nÄ¦µ¥µ´Ê ¹É µªnµ¦µ¥µ¦³Îµ¸ ³¼´Á¦¸ ¥¤
Ä®o µo ¡Áoµ£µ¥®¨´ª´¸ÉÄ¦µ¥µ °¼o °´¸Ê ¸
ªµ¤Á®È ° µo ¡Áoµn°µ¦Á·¦ª¤Â¨³µ¦Á· Á¡µ³·µ¦Å¤n¦°¨»¤¹ °o ¤¼¨°ºÉÂ¨³ µo ¡ÁoµÅ¤nÅoÄ®oªµ¤
ÁºÉ°¤´É n° °o ¤¼¨°ºÉ
ªµ¤¦´·° ° µo ¡Áoµ¸É Á¸É ¥ªÁºÉ °´µ¦¦ª°µ¦Á·¦ª¤Â¨³µ¦Á· Á¡µ³· µ¦ º ° µ¦°nµ °o ¤¼¨°ºÉ
µ¤¸É ¦³» µo oÁ¤ºÉ°´ÎµÂ¨oª Â¨³¡·µ¦µªnµ °o ¤¼¨°ºÉ¤¸ªµ¤ ´ Â¥o¸É ¤¸µ¦³Îµ´´µ¦Á·¦ª¤Â¨³µ¦Á· 
Á¡µ³· µ¦®¦º °´ªµ¤¦¼ o¸ÉÅo¦´µµ¦¦ª° ° µo ¡Áoµ ®¦º °¦µªnµ °o ¤¼¨°ºÉ ¤¸ µ¦Â °o ¤¼¨¸É ´ n °
°o ÁÈ¦· °´ÁÈ µ¦³Îµ´®¦º °Å¤n
Á¤ºÉ° µo ¡ÁoµÅo°nµ¦µ¥µ¦³Îµ¸ ®µ µo ¡Áoµ¦» Åoªµn ¤¸µ¦Â °o ¤¼¨¸É ´ n° °o ÁÈ¦· °´ÁÈ µ¦³Îµ´ µo ¡Áoµ
o°ºÉ °µ¦Á¦ºÉ °´¨nµª´¼¤o ¸®oµ¸ÉÄµ¦Îµ´¼Â¨Â¨³ °Ä®oµÎ µ¦ÂoÅ
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ªµ¤¦´ ·° °¼o¦· ®µ¦Â¨³¼o¤¸®o µ¸É Äµ¦Îµ´¼Â¨n °µ¦Á·¦ª¤Â¨³µ¦Á·Á¡µ³·µ¦
¼o ¦· ®µ¦¤¸®oµ¸É¦´·°Äµ¦´ÎµÂ¨³ÎµÁ°µ¦Á· ¦ª¤Â¨³µ¦Á·Á¡µ³·µ¦Á®¨nµ¸Ê Ã¥¼o°µ¤¸É
ª¦µ¤¤µ¦µµ¦¦µ¥µµµ¦Á· Â¨³¦´·°Á¸É¥ª´µ¦ª»¤£µ¥Ä¸É ¼ o ¦· ®µ¦¡·µ¦µªnµÎµÁÈ Á¡ºÉ°Ä®o
µ¤µ¦´Îµµ¦Á·¦ª¤Â¨³µ¦Á·Á¡µ³·µ¦¸É¦µ«µµ¦Â °o ¤¼¨¸É ´ n° °o ÁÈ¦· °´ÁÈ µ¦³Îµ´
Å¤nªµn ³Á·µµ¦»¦· ®¦º ° °o ·¡¨µ
Äµ¦´Îµµ¦Á·¦ª¤Â¨³µ¦Á·Á¡µ³·µ¦ ¼o ¦· ®µ¦¦´·°Äµ¦¦³Á¤·ªµ¤µ¤µ¦ °¨»n¤¦· ¬´
Â¨³¦· ¬´ Äµ¦ÎµÁ·µn°ÁºÉ° Á· Á¥Á¦ºÉ °¸ÉÁ¸É¥ª´µ¦ÎµÁ·µn°ÁºÉ ° (µ¤ªµ¤Á®¤µ³¤) Â¨³µ¦ÄoÁr
µ¦´¸ Îµ®¦´µ¦ÎµÁ· µn°ÁºÉ °ÁªoÂn¼ o ¦· ®µ¦¤¸ªµ¤´ÊÄ¸É ³Á¨·¨»n¤¦· ¬´ Â¨³¦· ¬´ ®¦º °®¥»ÎµÁ· µ
®¦º °Å¤nµ¤µ¦ÎµÁ·µn°ÁºÉ°n°ÅÅo
¼¤o ¸®oµ¸É Äµ¦Îµ´¼Â¨¤¸®oµ¸ÉÄµ¦°n °¼Â¨¦³ªµ¦Äµ¦´Îµ¦µ¥µµµ¦Á· °¨»n¤¦· ¬´ Â¨³
¦· ¬´
ªµ¤¦´ ·° °¼o°´¸ n°µ¦¦ª°µ¦Á·¦ª¤Â¨³µ¦Á·Á¡µ³·µ¦
µ¦¦ª° ° µo ¡Áoµ¤¸ª´ »¦³rÁ¡ºÉ°Ä®oÅoªµ¤ÁºÉ °¤´É °¥nµ¤Á®»¤¨ªnµµ¦Á·¦ª¤Â¨³µ¦Á·Á¡µ³
· µ¦Ã¥¦ª¤¦µ«µµ¦Â °o ¤¼¨¸É ´ n° °o ÁÈ¦· °´ÁÈ µ¦³Îµ´®¦º °Å¤n Å¤nªnµ³Á· µµ¦»¦· ®¦º °
°o ·¡¨µ Â¨³Á°¦µ¥µ °¼o °´¸É ¹ ¦ª¤ªµ¤Á®È ° µo ¡Áoµ°¥¼n ªo ¥ ªµ¤ÁºÉ°¤´É °¥nµ¤Á®»¤¨º°ªµ¤
ÁºÉ°¤´É Ä¦³´¼ÂnÅ¤nÅoÁÈ µ¦¦´¦³´ªnµµ¦·´ ·µ¦ª°µ¤¤µ¦µµ¦°´¸ ³µ¤µ¦¦ª¡
o° ¤¼¨ ¸É ´ n ° o° ÁÈ ¦·  °´ÁÈ µ¦³Îµ ´ ¸É ¤¸° ¥¼nÅ oÁ ¤°Å o°¤¼ ¨¸É ´ n ° o° ÁÈ ¦·  °µÁ·  µµ¦» ¦· ®¦º °
°o ·¡¨µÂ¨³º°ªnµ¤¸µ¦³Îµ´Á¤ºÉ°µµ¦rÅo°¥nµ¤Á®»¤¨ªnµ¦µ¥µ¦¸É ´ n° °o ÁÈ¦· Ân¨³¦µ¥µ¦®¦º °»
¦µ¥µ¦¦ª¤´³¤¸¨n°µ¦´· ÄµÁ«¦¬·  °¼Äo oµ¦Á· µµ¦Äoµ¦Á· ¦ª¤Â¨³µ¦Á· Á¡µ³
·µ¦Á®¨nµ¸Ê
Äµ¦¦ª° ° µo ¡Áoµµ¤¤µ¦µµ¦°´¸ µo ¡ÁoµÅoÄo»¨¥¡··Â¨³µ¦´ÁÂ¨³´¥Á¥¸É¥¼o ¦³°
ª·µ¸¡¨°µ¦¦ª° µ¦·´ ·µ ° µo ¡Áoµ¦ª¤¹
x
¦³» Â¨³¦³Á¤· ªµ¤Á¸É ¥ µµ¦Â °o ¤¼¨¸É ´ n ° o°ÁÈ¦· °´ÁÈ µ¦³Îµ´ Äµ¦Á·  ¦ª¤Â¨³
µ¦Á· Á¡µ³·µ¦Å¤nªnµ³Á· µµ¦»¦· ®¦º ° °o ·¡¨µ °°ÂÂ¨³·´ ·µµ¤ª·¸µ¦¦ª°
Á¡ºÉ °°°n °ªµ¤Á¸É ¥Á®¨nµ´Ê Â¨³Åo®¨´µµ¦°´¸ ¸ÉÁ¡¸ ¥¡°Â¨³Á®¤µ³¤Á¡ºÉ °ÁÈ ÁrÄ
µ¦Âªµ¤Á®È ° µo ¡Áoµ ªµ¤Á¸É ¥¸É Å¤n¡ °o ¤¼¨¸É ´ n° °o ÁÈ¦· °´ÁÈ µ¦³Îµ´¹É ÁÈ ¨¤µµ
µ¦»¦· ³¼ªnµªµ¤Á¸É ¥¸ÉÁ·µ °o ·¡¨µÁºÉ°µµ¦»¦· °µÁ¸É¥ª´µ¦¤¦¼ o¦nª¤· µ¦¨°¤Â¨
Á°µ¦®¨´µ µ¦´ÊÄ¨³Áªoµ¦Â °o ¤¼¨ µ¦Â °o ¤¼¨¸É Å¤n¦µ¤ °o ÁÈ¦· ®¦º °µ¦Â¦Âµ¦
ª»¤£µ¥Ä
5
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x

x

x

x

x

Îµªµ¤Á µo ÄÄ¦³µ¦ª»¤£µ¥Ä¸ÉÁ¸É¥ª °o ´µ¦¦ª° Á¡ºÉ°°°Âª·¸µ¦¦ª°¸ÉÁ®¤µ³¤
´µµ¦r Ân Å¤nÄn Á¡ºÉ °ª´»¦³rÄµ¦Âªµ¤Á®Èn °ªµ¤¤¸¦³· · ¨ °µ¦ª»¤£µ¥Ä
°¨»n¤¦· ¬´ Â¨³¦· ¬´
¦³Á¤·ªµ¤Á®¤µ³¤ °Ã¥µ¥µ¦´¸ ¸É¼ o ¦· ®µ¦ÄoÂ¨³ªµ¤¤Á®»¤¨ °¦³¤µµ¦µ´¸ Â¨³
µ¦Á· Á¥ °o ¤¼¨¸ÉÁ¸É¥ª °o ¹É ´Îµ Ê ¹Ã¥¼o ¦· ®µ¦
¦» Á¸É¥ª´ªµ¤Á®¤µ³¤ °µ¦ÄoÁrµ¦´¸µÎ ®¦´µ¦ÎµÁ·µn°ÁºÉ° °¼o ¦· ®µ¦Â¨³µ®¨´µ
µ¦°´¸ ¸ÉÅo¦´ ¦» ªnµ¤¸ªµ¤Å¤nÂn°¸É ¤¸µ¦³Îµ´¸ÉÁ¸É¥ª´Á®»µ¦r®¦º °µµ¦r¸É°µÁÈ Á®»
Ä®oÁ·  °o ´¥°¥nµ¤¸¥´ Îµ´n°ªµ¤µ¤µ¦ °¨»n¤¦· ¬´ Â¨³¦· ¬´ Äµ¦ÎµÁ· µn°ÁºÉ °®¦º °Å¤n oµ
oµ ¡Áoµ Åo o° ¦» ªn µ ¤¸  ªµ¤Å¤n Â n  °¸É ¤¸  µ¦³Î µ ´ oµ ¡Áoµ o° ¨n µ ªÅªoÄ ¦µ¥µ °¼ o °´ ¸
° µo ¡ÁoµÃ¥Ä®o °o ´Á¹µ¦Á· Á¥ °o ¤¼¨Äµ¦Á·¦ª¤Â¨³µ¦Á·Á¡µ³·µ¦¸ÉÁ¸É¥ª °o  ®¦º °oµ
µ¦Á· Á¥ o°¤¼¨´¨n µ ªÅ¤n Á ¡¸ ¥¡° ªµ¤Á®È  ° µo ¡Áoµ ³Á¨¸É ¥ Â¨Å o° ¦»  ° oµ ¡Áoµ Ê ¹ °¥¼n´
®¨´µµ¦°´¸ ¸ÉÅo¦´¹ ª´¸É Ä¦µ¥µ °¼o °´¸ ° µo ¡Áo µ °¥nµÅ¦Èµ¤ Á®» µ¦r ®¦º °
µµ¦rÄ°µ°µÁÈ Á®»Ä®o¨»n¤¦· ¬´ Â¨³¦· ¬´ o°®¥»µ¦ÎµÁ·µn°ÁºÉ°
¦³Á¤·µ¦ÎµÁ°Ã¦¦o µÂ¨³ÁºÊ °®µ °µ¦Á· ¦ª¤Â¨³µ¦Á· Á¡µ³· µ¦Ã¥¦ª¤ ¦ª¤¹ µ¦
Á· Á¥ o°¤¼¨ªnµ µ¦Á· ¦ª¤Â¨³µ¦Á· Á¡µ³·  µ¦Â¦µ¥µ¦Â¨³Á®» µ¦r Ä¦¼ Â¸É µÎ Ä®o¤¸
µ¦ÎµÁ° °o ¤¼¨Ã¥¼o°µ¤¸Éª¦®¦º °Å¤n
Åo¦´®¨´µµ¦°´¸ ¸ÉÁ®¤µ³¤°¥nµÁ¡¸¥¡°Á¸É¥ª´ °o ¤¼¨µµ¦Á· °·µ¦£µ¥Ä¨»n¤®¦º °·¦¦¤
µ» ¦· £µ¥Ä¨»n¤¦· ¬´ Á¡ºÉ °Âªµ¤Á®È n°µ¦Á· ¦ª¤ µo ¡Áoµ¦´ ·°n °µ¦Îµ®Âªµµ¦
ª» ¤¼ Â ¨ Â¨³µ¦· ´· µ¦ª°¨»n ¤¦· ¬ ´
oµ¡Áoµ ÁÈ ¼¦o ´ · °Ân Á¡¸ ¥¼Áo ¸ ¥ªn °ªµ¤Á®È 
° µo ¡Áoµ

µo ¡ÁoµÅoºÉ°µ¦´¼¤o ¸®oµ¸ÉÄµ¦Îµ´¼Â¨ÄÁ¦ºÉ °nµ Ç ¸ÉÎµ´¹É ¦ª¤¹ °Á Â¨³nªÁª¨µ °µ¦¦ª°
µ¤¸É ÅoªµÂÅªo ¦³ÁÈ¸É ¤¸¥´ Îµ´¸É ¡µµ¦¦ª°¦ª¤¹ °o ¡¦n °¸É ¤¸¥´ Îµ´Ä¦³µ¦ª» ¤
£µ¥Ä®µ µo ¡ÁoµÅo¡Ä¦³®ªnµµ¦¦ª° ° µo ¡Áoµ
µo ¡ÁoµÅoÄ®oµÎ ¦´¦°Ân¤¼ o ¸®oµ¸É Äµ¦Îµ´¼Â¨ªnµ µo ¡ÁoµÅo·´ ·µ¤ °o Îµ®¦¦¥µ¦¦¸ÉÁ¸É¥ª °o ´ªµ¤
ÁÈ °·¦³Â¨³ÅoºÉ°µ¦´¼¤o ¸®oµ¸É Äµ¦Îµ´¼Â¨Á¸É ¥ª´ªµ¤´¤¡´rÊ ´ ®¤¨°Á¦ºÉ °°ºÉ¹É  µo ¡ÁoµÁºÉ °ªnµ
¤¸Á®»¨¸É»¨£µ¥°°µ¡·µ¦µªnµ¦³n°ªµ¤ÁÈ °·¦³ ° µo ¡ÁoµÂ¨³¤µ¦µ¦¸É µo ¡ÁoµÄoÁ¡ºÉ°o °´Å¤nÄ®o
µo ¡Áoµ µªµ¤ÁÈ °·¦³
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µÁ¦ºÉ ° ¸É ºÉ° µ¦´¼¤o ¸ ®oµ ¸É Äµ¦Îµ ´¼ Â ¨ oµ ¡Áoµ Åo¡·µ¦µÁ¦ºÉ °n µ  Ç ¸É ¤¸´¥ Îµ´¸É » Äµ¦¦ª°
µ¦Á·¦ª¤Â¨³µ¦Á·Á¡µ³·µ¦Äª´ »´ Â¨³Îµ®ÁÈ Á¦ºÉ °Îµ´Äµ¦¦ª° µo ¡ÁoµÅo°· µ¥
Á¦ºÉ °Á®¨nµ¸Ê Ä¦µ¥µ °¼o °´¸ ÁªoÂn®¤µ¥®¦º ° °o ´´Å¤nÄ®oÁ· Á¥n°µµ¦³Á¸É¥ª´Á¦ºÉ °´¨nµª ®¦º °
Äµµ¦r¸É¥µ¸É³Á·  Ê ¹  µo ¡Áoµ¡·µ¦µªnµÅ¤nª¦ºÉ °µ¦Á¦ºÉ °´¨nµªÄ¦µ¥µ ° µo ¡ÁoµÁ¡¦µ³µ¦¦³Îµ
´¨nµªµ¤µ¦µµ¦rÅo°¥nµ¤Á®»¨ªnµ³¤¸¨¦³Äµ¨¤µªnµ¨¦³Ã¥rn°n ªÅoÁ¸ ¥µµ¦³
µµ¦ºÉ °µ¦´¨nµª

(ª¦¦µ¡¦ ¡¸¦Áµr)
¼o °´¸¦´°»µ
Á¨ ³Á¸¥ 4098
¦· ¬´ Á¡¸Á°È¤¸ £¼¤·Å¥ °´¸ Îµ´
¦» Á¡¤®µ¦
19 »¤£µ¡´r 2564
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¦·¬´ Â¦r µÂ¨ Â¨r Îµ´ (¤®µ) Â¨³¦· ¬´ ¥n °¥
Âµ³µ¦Á·
µ¦Á·¦ª¤
31 ´ªµ¤
·¦´¡¥r

®¤µ¥Á®»

2563

µ¦Á·Á¡µ³·µ¦
31 ´ªµ¤
2563
2562

2562
(µ)

·¦´ ¡¥r ®¤»Áª¸¥
Á·Â¨³¦µ¥µ¦Á¸¥ÁnµÁ·
¨¼®¸Êµ¦oµÂ¨³¨¼®¸Ê°ºÉ
Á·Ä®o¥¼o ¤º ¦³¥³´ÊÂn·µ¦¸ÉÁ¸É¥ª °o ´
°´®µ¦· ¤¦´¡¥r¡´ µÁ¡º°É µ¥
· ¦´¡¥rµµ¦Á·®¤»Áª¸¥°ºÉ - Á·¨»
Ä¦µµ¦®¸Ê
¦ª¤· ¦´ ¡¥r ®¤»Áª¸¥
·¦´ ¡¥r Å¤n ®¤»Áª¸¥
· ¦´¡¥rµµ¦Á·Å¤n®¤»Áª¸¥°ºÉ - Á·¨»¦³¥³¥µª
(2562: Á·¨»¦³¥³¥µª°ºÉ )
Á· µµµ¦¸É¤¸£µ¦³ÎÊµ¦³´
Á·¨»Ä¦· ¬´ ¦n ª¤
Á·¨»Ä¦· ¬´ ¥n°¥
Á·¨»Äµ¦¦n ª¤oµ
Á·Ä®o¥¼o ¤º ¦³¥³¥µªÂn·µ¦¸ÉÁ¸É¥ª °o ´
°´®µ¦· ¤¦´¡¥rÁ¡º°É µ¦¨»
¸É· °µµ¦Â¨³°»¦r
· · µ¦Ánµ¸É·µ·µ¦¸ÉÁ¸É¥ª °o ´
· ¦´¡¥rÅ¤n¤¸ª´ 
· ¦´¡¥r£µ¬¸Á·Åo¦°µ¦´´¸
· ¦´¡¥rÅ¤n®¤»Áª¸¥°ºÉ
¦ª¤· ¦´¡¥r Å¤n ®¤»Áª¸¥

7
6, 25
6
8, 16

69,755,078
164,562,255
889,572,710

51,233,259
627,588,910
954,049,946

39,267,421
113,736,405
1,630,066,780
623,562,702

35,077,568
472,130,360
1,502,335,600
623,562,702

25

40,123,263
1,164,013,306

1,632,872,115

40,123,263
2,446,756,571

2,633,106,230

3, 11, 25
16
9
10
9
6
3, 13, 16
14, 16
3, 6

571,510,076
1,000,000
1,107,676
4,552,604,160
22,341,680,716
485,830,700
2,752,230
92,539,362
11,510,722
28,060,535,642

104,520,000
1,000,000
791,459,463
4,432,903,078
22,109,333,207
488,490,222
97,526,651
3,720,178
19,374,515
11,298,761
28,059,626,075

89,958
6,807,674,514
5,213,673,094
10,364,905,224
28,781,074
2,726,664
4,233,557
22,422,084,085

683,773,494
6,817,374,495
4,977,566,612
10,382,912,696
15,531,917
3,569,736
4,208,396
22,884,937,346

29,224,548,948

29,692,498,190

24,868,840,656

25,518,043,576

23
6

¦ª¤· ¦´¡¥r

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
114®¤µ¥Á®»
ร า ย ง าน¦³°µ¦Á·
ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 3ÁÈ n ª®¹É °µ¦Á·¸Ê

8

¦· ¬´ Â¦r µÂ¨ Â¨r Îµ´ (¤®µ) Â¨³¦·¬´ ¥n °¥
Âµ³µ¦Á·
µ¦Á·¦ª¤
31 ´ªµ¤
®¸Ê ·Â¨³n ª °¼oº°®»o

®¤µ¥Á®»

2563

µ¦Á·Á¡µ³·µ¦
31 ´ªµ¤
2563
2562

2562
(µ)

®¸Ê ·®¤»Áª¸¥
Á·¼¥o ¤º ¦³¥³´Êµµ´µ¦Á·
Áoµ®¸Êµ¦oµÂ¨³Áoµ®¸Ê°ºÉ
nª °®¸Ê·µ¤´µÁnµ
¸É¹Îµ®Îµ¦³£µ¥Ä®¹É¸
Á·¼¥o ¤º ¦³¥³´Êµ·µ¦¸ÉÁ¸É¥ª °o ´
®»o ¼o ¸É¹Îµ®Îµ¦³£µ¥Ä®¹É¸
¦µ¥ÅonµÁnµÂ¨³nµ¦· µ¦¦´¨nª®oµ
¸É¹Îµ®¦´¦¼oÁÈ ¦µ¥Åo£µ¥Ä®¹É¸
Áoµ®¸ÊÁ·¦³´¨µ
Á·¤´Îµ¦´Â¨³Á·¦´¨nª®oµµ¨¼oµ
Áoµ®¸Ê¦¼ o ´Á®¤µn°¦oµ
£µ¬¸Á·Åo··»¨oµnµ¥
®¸Ê·®¤»Áª¸¥°ºÉ
¦ª¤®¸Ê · ®¤»Áª¸¥
®¸Ê ·Å¤n ®¤»Áª¸¥
Á·¼¥o ¤º ¦³¥³¥µªµµ´µ¦Á·
®¸Ê·µ¤´µÁnµ
®»o ¼o
®¸Ê·£µ¬¸Á·Åo¦°µ¦´´¸
Á·¦³´µ¦ÁnµÂ¨³¦· µ¦

¦³¤µµ¦®¸Ê·Å¤n®¤»Áª¸¥Îµ®¦´
¨¦³Ã¥r¡´µ
¦µ¥ÅonµÁnµÂ¨³nµ¦· µ¦¦´¨nª®oµ
¦ª¤®¸Ê · Å¤n ®¤»Áª¸¥

16, 25
6, 25

550,000,000
259,370,416

1,370,000,000
418,090,483

550,000,000
248,115,919

1,370,000,000
292,180,343

3, 25
6, 16
16, 25

4,380,000
1,426,366,438
1,162,596,707

170,745,000
1,399,080,821

4,552,627
4,847,905,287
1,162,596,707

3,218,432,297
1,399,080,821

6
6

234,079,801
67,165,506
200,000
162,026,670
30,331,713
3,778,434
3,900,295,685

234,468,580
181,695,493
13,218,691
308,676,704
38,213,305
9,529,302
4,143,718,379

154,534,067
4,196,386
14,365,396
1,356,758
1,468,218
6,989,091,365

154,941,483
3,842,280
10,519,624
6,150,389
6,455,147,237

16, 25
3, 25
16, 25
23
6

2,531,906,300
129,700,239
1,026,788,606
1,599,242,567
203,826,491

2,531,906,300
2,446,330,610
1,410,583,162
212,585,351

4,954,694
1,026,788,606
881,845,902
10,861,146

2,446,330,610
870,534,819
11,902,877

17
6

20,710,439
4,984,875,211
10,497,049,853

19,472,681
5,213,978,133
11,834,856,237

19,073,627
3,961,464,084
5,904,988,059

17,239,425
4,110,837,963
7,456,845,694

14,397,345,538

15,978,574,616

12,894,079,424

13,911,992,931

¦ª¤®¸Ê · 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á·ÁÈ nª®¹É °µ¦Á·¸Ê
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9

¦· ¬´ Â¦r µÂ¨ Â¨r Îµ´ (¤®µ) Â¨³¦· ¬´ ¥n °¥
Âµ³µ¦Á·
µ¦Á·¦ª¤
31 ´ªµ¤
®¸Ê ·Â¨³n ª °¼oº°®»o

®¤µ¥Á®»

2563

µ¦Á·Á¡µ³·µ¦
31 ´ªµ¤
2563
2562

2562
(µ)

n ª °¼o°º ®»o
»Á¦º °®»o
»³Á¸¥
(®»oµ¤´Îµª 6,535,484,202 ®»o ¤¼¨n µ 1 µn °®»o)
»¸É°°Â¨³Îµ¦³Â¨oª
(®»oµ¤´Îµª 6,499,829,661 ®»o ¤¼¨n µ 1 µn °®»o)
n ªÁ·¤¼¨nµ®»o µ¤´
n ª¦´¦» ¤¼¨nµ· ¦´¡¥r¸ÉÊº°£µ¥Äo
µ¦ª»¤Á¸¥ª´Ä®oÁÈ ¦µµµ¤´¸
n ª¦´¦» »µµ¦ºÊ°»¦·Â¥o°¨´
ÎµÅ¦³¤
´¦¦Â¨oª
»Îµ¦°µ¤®¤µ¥
¥´Å¤nÅo´ ¦¦
°r¦³°°ºÉ °n ª °¼o º°®»o
¦ª¤n ª °¦·¬´ Ä®n
nªÅoÁ¸ ¥¸ÉÅ¤n¤¸°µÎ µª»¤
¦ª¤n ª °¼oº°®»o

18
6,535,484,202

6,535,484,202

6,535,484,202

6,535,484,202

18

6,499,829,661
1,532,320,430

6,499,829,661
1,532,320,430

6,499,829,661
1,532,320,430

6,499,829,661
1,532,320,430

18
18

(423,185,000)
(129,336,263)

(423,185,000)
(129,336,263)

18

790,448,420
5,310,347,100
322,886,757
13,903,311,105
923,892,305
14,827,203,410

519,900,000
4,864,946,708
(24,927,451)
12,839,548,085
874,375,489
13,713,923,574

653,548,420
3,289,062,721
11,974,761,232
11,974,761,232

383,000,000
3,190,900,554
11,606,050,645
11,606,050,645

29,224,548,948
-

29,692,498,190
-

24,868,840,656
-

25,518,043,576
-

12

¦ª¤®¸Ê · Â¨³n ª °¼oº°®»o

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

®¤µ¥Á®»
116
รายง
า น¦³°µ¦Á·
ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 3ÁÈ n ª®¹É °µ¦Á·¸Ê

10

-

-

¦·¬´ Â¦r µÂ¨ Â¨r Îµ´ (¤®µ) Â¨³¦·¬´ ¥n °¥
ÎµÅ¦ µ»ÁÈÁ¦È

®¤µ¥Á®»

µ¦Á·¦ª¤
Îµ®¦´¸ ·Ê» ª´¸É 31 ´ªµ¤
2563
2562

µ¦Á·Á¡µ³·µ¦
Îµ®¦´¸ ·Ê » ª´¸É 31 ´ªµ¤
2563
2562
(µ)

¦µ¥Åo
¦µ¥Åoµµ¦Ä®oÁnµÂ¨³Ä®o¦· µ¦
¦µ¥Åoµµ¦ µ¥°´®µ¦· ¤¦´¡¥r
ÎµÅ¦µµ¦Á¨¸É¥Â¨¤¼¨nµ¥»·¦¦¤ °
°´®µ¦· ¤¦´¡¥rÁ¡ºÉ°µ¦¨»
Á·´¨¦´
¦µ¥Åo°Á¸Ê¥
¦µ¥Åo°ºÉ
¦ª¤¦µ¥Åo
nµÄo nµ¥
o»nµÁnµÂ¨³nµ¦· µ¦
o» µ¥°´®µ¦· ¤¦´¡¥r
µ»µµ¦Á¨¸É¥Â¨¤¼¨nµ¥»·¦¦¤ °
°´®µ¦· ¤¦´¡¥rÁ¡ºÉ°µ¦¨»
nµÄonµ¥Äµ¦ µ¥
nµÄonµ¥Äµ¦¦· ®µ¦
¦ª¤nµÄo nµ¥
ÎµÅ¦µ·¦¦¤ÎµÁ·µ
o»µµ¦Á·
nªÂnÎµÅ¦µÁ·¨»Ä¦· ¬´ ¦n ª¤
Â¨³µ¦¦n ª¤oµ¸ÉÄoª·¸nªÅoÁ¸ ¥
ÎµÅ¦n°£µ¬¸Á·Åo
nµÄonµ¥£µ¬¸Á·Åo
ÎµÅ¦Îµ®¦´¸

®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á·ÁÈ n ª®¹É  °µ¦Á·¸Ê

6
19
19
13
9, 10

1,247,022,398
221,556,185

1,262,490,706
328,028,641

315,796,926
-

348,565,619
-

104,316,868
15,935,578
1,588,831,029

713,477,471
132,717,517
200,912,575
2,637,626,910

368,119,552
221,575,438
1,781,429
907,273,345

103,678,287
52,992,971
271,199,927
64,433,920
840,870,724

231,634,270
77,385,661

252,915,555
112,322,136

44,316,041
-

33,123,169
-

94,411,176
13,884,191
232,209,599
649,524,897

8,419,344
303,513,777
677,170,812

49,449,790
26,607,301
171,599,310
291,972,442

492,106
163,762,892
197,378,167

939,306,132
(198,939,146)

1,960,456,098
(281,162,070)

615,300,903
(154,647,095)

643,492,557
(251,491,703)

206,151,806
946,518,792
(206,831,017)
739,687,775

66,416,537
1,745,710,565
(391,588,749)
1,354,121,816

460,653,808
(91,943,221)
368,710,587

392,000,854
(70,502,864)
321,497,990

6
8
13
20, 21
20, 21

6, 22
9
23

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

11
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¦·¬´ Â¦r µÂ¨ Â¨r Îµ´ (¤®µ) Â¨³¦·¬´ ¥n °¥
ÎµÅ¦ µ»ÁÈÁ¦È

®¤µ¥Á®»

µ¦Á·¦ª¤
Îµ®¦´¸ ·Ê» ª´¸É 31 ´ªµ¤
2563
2562

µ¦Á·Á¡µ³·µ¦
Îµ®¦´¸ ·Ê » ª´¸É 31 ´ªµ¤
2563
2562
(µ)

µ¦Ân ´ÎµÅ¦
n ª¸ÉÁÈ  °¦· ¬´ Ä®n
n ª¸ÉÁÈ  °n ªÅoÁ¸ ¥¸ÉÅ¤n¤¸°µÎ µª»¤

ÎµÅ¦n °®»o (µ)
ÎµÅ¦n°®»o Ê´ ¡ºÊµ

1,253,845,473
100,276,343
1,354,121,816

368,710,587
368,710,587

321,497,990
321,497,990

0.110

0.193

0.057

0.049

24

®¤µ¥Á®»
¦³°µ¦Á·
ÁÈ n ª®¹นÉ  เป็
°µ¦Á·
¸Ê ่งของงบการเงินนี้
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
นส่วนหนึ

118 ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 3

715,948,812
23,738,963
739,687,775

12
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nªÁ·

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á·ÁÈ n ª®¹É °µ¦Á·¸Ê

6,499,829,661

1,532,320,430

-

-

Ã°ÅÎµ¦°µ¤®¤µ¥
¥°Á®¨º°  ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2562

-

1,532,320,430

-

-

6,499,829,661

¤¼¨nµ®»o

(423,185,000)

-

-

-

(423,185,000)

¦µµµ¤´¸

Á¸¥ª´Ä®oÁÈ 

Îµ¦³Â¨oª

¸É°°Â¨³

-

18

®¤µ¥Á®»

13

(129,336,263)

-

-

-

(129,336,263)

Â¥o°¨´

ºÊ°»¦·

µµ¦
»Îµ¦°

16,100,000
519,900,000

-

-

503,800,000

(µ)

µ¤®¤µ¥

¥´Å¤nÅo

(16,100,000)
4,864,946,708

1,253,845,473

1,253,845,473

3,627,201,235

´¦¦

(24,927,451)

-

-

(24,927,451)

12,839,548,085

1,253,845,473

1,253,845,473

11,585,702,612

°¦· ¬´ Ä®n

nª °¼o º°®»o

´n ªÁ·¨»
Ä¦· ¬´ ¥n°¥

¦ª¤

Á¨¸É¥Â¨

µµ¦

µ¦ª»¤

nª¦´¦» 
nª¦´¦» »

°n ª °¼o º°®»o

°r¦³°°ºÉ

ºÊ°£µ¥Äo

ÎµÅ¦³¤

µ¦Á·¦ª¤

¤¼¨nµ· ¦´¡¥r¸É

nª¦´¦» 

»Á¦º °®»o

¦ª¤ÎµÅ¦ µ»ÁÈÁ¦ÈÎµ®¦´¸

ÎµÅ¦

ÎµÅ¦ µ»ÁÈÁ¦ÈÎµ®¦´¸

¥°Á®¨º°  ª´¸É 1 ¤¦µ¤ 2562

Îµ®¦´¸ ·Ê» ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2562

¦·¬´ Â¦r µÂ¨ Â¨r Îµ´ (¤®µ) Â¨³¦·¬´¥n °¥
Âµ¦Á¨¸¥É Â¨n ª °¼o°º ®»o

nª °

874,375,489

-

100,276,343

100,276,343

774,099,146

ª»¤

Å¤n¤¸°µÎ µ

nªÅoÁ¸ ¥¸É

13,713,923,574

-

1,354,121,816

1,354,121,816

12,359,801,758

¼o º°®»o

¦ª¤nª °

120 ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 3
nªÁ·

6,499,829,661

1,532,320,430

®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á·ÁÈ nª®¹É  °µ¦Á·¸Ê

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

¥°Á®¨º°  ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2563

-

-

Ã°ÅÎµ¦°µ¤®¤µ¥

-

1,532,320,430

-

1,532,320,430

-

-

6,499,829,661

-

6,499,829,661

¤¼¨nµ®» o

(423,185,000)

-

-

-

(423,185,000)

-

(423,185,000)

¦µµµ¤´¸

Á¸¥ª´Ä®oÁÈ 

Îµ¦³Â¨oª

¸É°°Â¨³

-

18

3

®¤µ¥Á®»

µ¦ª»¤

(129,336,263)

-

-

-

(129,336,263)

-

(129,336,263)

Â¥o°¨´

ºÊ °»¦·

µµ¦
»Îµ¦°

14

790,448,420

270,548,420

-

-

519,900,000

-

519,900,000

µ¤®¤µ¥

¥´Å¤nÅo

5,310,347,100

(270,548,420)

715,948,812

715,948,812

4,864,946,708

-

4,864,946,708

(µ)

´¦¦

(24,927,451)

-

-

-

(24,927,451)

-

(24,927,451)

Ä¦· ¬´ ¥n°¥

´n ªÁ·¨»

Á¨¸É¥Â¨

-

347,814,208

-

-

-

347,814,208

347,814,208

ÁÈÁ¦È °ºÉ

nµÎµÅ¦ µ»

¤¼¨nµ¥»·¦¦¤

ª´¤¼¨nµoª¥

µµ¦

ºÊ °£µ¥Äo

nª¦´¦» »

¦µµ¦»
¸ÉµÎ ®Ä®o

µÁ·¨»Ä

¨ÎµÅ¦

322,886,757

-

-

-

322,886,757

347,814,208

(24,927,451)

¼o º°®» o

nª °

°ºÉ °

¦³°

¦ª¤°r

°r¦³°°ºÉ °n ª °¼o º°®» o

nª¦´¦» 

µ¦Á·¦ª¤

nª¦´¦» 

ÎµÅ¦³¤

¤¼¨nµ· ¦´¡¥r¸É

»Á¦º °®» o

¦ª¤ÎµÅ¦ µ»ÁÈÁ¦ÈÎ µ®¦´¸

ÎµÅ¦

ÎµÅ¦ µ»ÁÈÁ¦È Î µ®¦´ ¸

¥°Á®¨º°  ª´¸É 1 ¤¦µ¤ 2563

¨¦³µµ¦Á¨¸¥É Â¨Ã¥µ¥µ¦´¸

¥°Á®¨º°  ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2562 µ¤¸É¦µ¥µÄªn°

Îµ®¦´ ¸ ·Ê» ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2563

¦·¬´ Â¦r µÂ¨ Â¨r Îµ´ (¤®µ) Â¨³¦·¬´ ¥n °¥
Âµ¦Á¨¸É¥Â¨n ª °¼oº°®»o

13,903,311,105

-

715,948,812

715,948,812

13,187,362,293

347,814,208

12,839,548,085

°¦· ¬´ Ä®n

nª °¼o º°®»o

¦ª¤

nª °

923,892,305

-

23,738,963

23,738,963

900,153,342

25,777,853

874,375,489

ª»¤

Å¤n¤¸°µÎ µ

nªÅoÁ¸ ¥¸É

14,827,203,410

-

739,687,775

739,687,775

14,087,515,635

373,592,061

13,713,923,574

¼o º°®» o

¦ª¤n ª °
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®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á·ÁÈ nª®¹É °µ¦Á·¸Ê
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

¥°Á®¨º°  ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2562

15

6,499,829,661

-

Ã°ÅÎµ¦°µ¤®¤µ¥

6,499,829,661

Â¨³Îµ¦³Â¨oª

18

®¤µ¥Á®»

»Á¦º °®»o¸É°°

ÎµÅ¦ µ»ÁÈÁ¦ÈÎµ®¦´¸
ÎµÅ¦
¦ª¤ÎµÅ¦ µ»ÁÈÁ¦ÈÎµ®¦´¸

¥°Á®¨º°  ª´¸É 1 ¤¦µ¤ 2562

Îµ®¦´¸ ·Ê» ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2562

¦·¬´ Â¦r µÂ¨ Â¨r Îµ´ (¤®µ) Â¨³¦·¬´ ¥n °¥
Âµ¦Á¨¸¥É Â¨n ª °¼oº°®»o

1,532,320,430

-

-

1,532,320,430

nªÁ·¤¼¨nµ®»o

383,000,000

16,100,000

-

366,900,000

»Îµ¦°µ¤®¤µ¥
(µ)

ÎµÅ¦³¤

µ¦Á·Á¡µ³·µ¦

3,190,900,554

(16,100,000)

321,497,990
321,497,990

2,885,502,564

´¦¦

¥´Å¤nÅo

11,606,050,645

-

321,497,990
321,497,990

11,284,552,655

¼o º°®»o

¦ª¤nª °
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¥°Á®¨º°  ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2563

16

6,499,829,661

-

Ã°ÅÎµ¦°µ¤®¤µ¥

6,499,829,661

Â¨³Îµ¦³Â¨oª

18

®¤µ¥Á®»

»Á¦º °®»o¸É°°

ÎµÅ¦
¦ª¤ÎµÅ¦ µ»ÁÈÁ¦ÈÎµ®¦´¸

ÎµÅ¦ µ»ÁÈÁ¦ÈÎµ®¦´¸

¥°Á®¨º°  ª´¸É 1 ¤¦µ¤ 2563

Îµ®¦´¸ ·Ê» ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2563

¦·¬´ Â¦r µÂ¨ Â¨r Îµ´ (¤®µ) Â¨³¦·¬´ ¥n °¥
Âµ¦Á¨¸¥É Â¨n ª °¼oº°®»o

1,532,320,430

-

-

1,532,320,430

nªÁ·¤¼¨nµ®»o

653,548,420

270,548,420

-

383,000,000

»Îµ¦°µ¤®¤µ¥
(µ)

µ¦Á·Á¡µ³·µ¦
ÎµÅ¦³¤

3,289,062,721

(270,548,420)

368,710,587
368,710,587

3,190,900,554

´¦¦

¥´Å¤nÅo

11,974,761,232

-

368,710,587
368,710,587

11,606,050,645

¼o º°®»o

¦ª¤nª °

¦·¬´ Â¦r µÂ¨ Â¨r Îµ´ (¤®µ) Â¨³¦·¬´ ¥n°¥
¦³ÂÁ·
µ¦Á·¦ª¤
Îµ®¦´¸ ·Ê » ª´¸É 31 ´ªµ¤
2563
2562
¦³ÂÁ·µ·¦¦¤ÎµÁ·µ
ÎµÅ¦Îµ®¦´¸
¦´ ¦µ¥µ¦¸É ¦³ÎµÅ¦ÁÈ Á·¦´  (n µ¥)
nµÄonµ¥£µ¬¸Á·Åo
o»µµ¦Á·
nµÁºÉ °¤¦µµÂ¨³nµ´Îµ®nµ¥
(¨´¦µ¥µ¦) ¨ µ»µµ¦o°¥nµ¸É¦´¦¼ oÄÎµÅ¦®¦º ° µ»
ÎµÅ¦µµ¦¦´¤¼¨nµ¥»·¦¦¤ - Á·¨»Ä¦µµ¦®¸Ê
ÎµÅ¦µµ¦ µ¥Á·¨»Ä¦µµ¦®¸Ê
µ» (ÎµÅ¦) µµ¦Á¨¸É¥Â¨¤¼¨nµ¥»·¦¦¤ °
°´®µ¦· ¤¦´¡¥rÁ¡ºÉ°µ¦¨»
°´®µ¦· ¤¦´¡¥r¡´ µÁ¡ºÉ° µ¥¨¨
µµ¦Ã°ÁÈ o» µ¥
· · µ¦Ánµ¸É·´Îµ®nµ¥
ÎµÅ¦µµ¦Îµ®nµ¥¸É· °µµ¦Â¨³°»¦r
¦³¤µµ¦®¸Ê·Îµ®¦´¡´µ
¦µ¥ÅonµÁnµÂ¨³nµ¦· µ¦¦´¨nª®oµnª¸É¦´¦¼oÁÈ ¦µ¥Åo
nµÄonµ¥Äµ¦°°®»o¼o ´ Îµ®nµ¥
n ªÂnÎµÅ¦ °¦· ¬´ ¦n ª¤¸ÉÄoª·¸nªÅoÁ¸ ¥ (» ·µ£µ¬¸)
n ªÂn µ» °µ¦¦n ª¤oµ¸ÉÄoª·¸nªÅoÁ¸ ¥ (» · µ£µ¬¸)
Á·´ ¨¦´
¦µ¥Åo°Á¸Ê¥
µ¦Á¨¸É¥Â¨Ä· ¦´ ¡¥r Â¨³®¸ Ê · ÎµÁ·µ
¨¼®¸Êµ¦oµÂ¨³¨¼®¸Ê °ºÉ
°´®µ¦· ¤¦´¡¥rµ¦¡´µÁ¡ºÉ° µ¥
· ¦´¡¥rÅ¤n®¤»Áª¸¥°ºÉ
Áoµ®¸Ê µ¦oµÂ¨³Áoµ®¸Ê°ºÉ
Áoµ®¸ÊÁ·¦³´¨µ
¦µ¥ÅonµÁnµÂ¨³nµ¦· µ¦¦´¨nª®oµ
Á·¤´Îµ¦´Â¨³Á·¦´¨nª®oµµ¨¼oµ
®¸Ê ·®¤»Áª¸¥°ºÉ
®¸Ê ·Îµ®¦´¨¦³Ã¥r¡´µ
Áoµ®¸Ê ¦¼ o ´Á®¤µn°¦oµ
Á·¦³´µ¦ÁnµÂ¨³¦· µ¦
®¸Ê·Å¤n®¤»Áª¸¥°ºÉ
¦³ÂÁ·» · Åo¤µµµ¦ÎµÁ· µ
£µ¬¸Á·Åo¦´º
£µ¬¸Á·Åonµ¥°°
¦³ÂÁ·» ·Åo ¤µµ·¦¦¤ÎµÁ·µ

µ¦Á·Á¡µ³·µ¦
Îµ®¦´¸ ·Ê » ª´¸É 31 ´ªµ¤
2563
2562
(µ)

739,687,775

1,354,121,816

368,710,587

321,497,990

206,831,017
198,939,146
10,207,522
1,816,293
272
(123,535)

391,588,749
281,162,070
11,377,594
(7,080,689)
-

91,943,221
154,647,095
6,726,568
89,086
272
(123,535)

70,502,864
251,491,703
3,148,105
(5,738,040)
-

94,411,176

(713,477,471)

49,449,790

(103,678,287)

77,385,661
(341,919)
2,941,284
(230,637,447)
(207,506,957)
1,355,151
(104,316,868)

8,378,292
(1,888,722)
4,673,969
(234,032,522)
3,350,620
(71,010,081)
4,593,544
(132,717,517)

(327,232)
3,537,728
(155,493,935)
(368,119,552)
(221,575,438)

125,510,833
(88,855,156)
(211,961)
43,525,844
(114,529,987)
1,145,746
(13,018,691)
(100,573,766)
(1,703,526)
(146,650,034)
(8,758,860)
486,529,013
335,699,529
(192,616,067)
629,612,475

245,333,874
56,301,411
16,134,787
(568,577,445)
(31,637,007)
(440,508)
(4,197,815)
(12,820,275)
(2,828,376)
37,778,815
(18,025,648)
(2,140,000)
613,921,465
1,652,139
(211,586,542)
403,987,062

110,272,869
(25,161)
(20,320,918)
354,106
5,712,640
(12,847,906)
(1,703,526)
3,845,772
(1,041,731)
13,710,800
248,032,000
(79,275,380)
182,467,420

-

-

-

(640,735)
4,098,309
(154,522,342)
3,350,620
-

(52,992,971)
(271,199,927)

40,431,656
-

7,795,092
(64,894,030)
165,851
(640,275)
-

(7,610,330)
(2,828,376)
(5,952,149)
(3,306,601)
(2,140,000)
26,338,127
-

(24,756,354)
1,581,773

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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¦·¬´ Â¦r µÂ¨ Â¨r Îµ´ (¤®µ) Â¨³¦·¬´ ¥n°¥
¦³ÂÁ·
µ¦Á·¦ª¤
Îµ®¦´¸ ·Ê»ª´¸É 31 ´ªµ¤
2563
2562

µ¦Á·Á¡µ³·µ¦
Îµ®¦´¸ ·Ê » ª´¸É 31 ´ªµ¤
2563
2562
(µ)

¦³ÂÁ·µ·¦¦¤¨»
Á·nµ¥Á¡ºÉ°ºÊ°¸É· °µµ¦Â¨³°»¦r
Á·¦´µµ¦ µ¥°»¦r
Á·nµ¥Á¡ºÉ°ºÊ°°´®µ¦· ¤¦´¡¥rÁ¡ºÉ°µ¦¨»
Á·¦´µµ¦Îµ®nµ¥°´®µ¦· ¤¦´¡¥rÁ¡ºÉ°µ¦¨»
Á·nµ¥Á¡ºÉ°ºÊ°· ¦´¡¥rÅ¤n¤¸ª´ 
Á·¦´Îµ¦³ºÁ·Ä®o¥¼o ¤º ¦³¥³´ÊÂn·µ¦¸ÉÁ¸É¥ª °o ´
Á·nµ¥Ä®o¥¼o ¤º ¦³¥³´ÊÂn·µ¦¸ÉÁ¸É¥ª °o ´
Á·¦´Îµ¦³ºÁ·Ä®o¥¼o ¤º ¦³¥³¥µªÂn·µ¦¸ÉÁ¸É¥ª °o ´
Á·nµ¥Ä®o¥¼o ¤º ¦³¥³¥µªÂn·µ¦¸ÉÁ¸É¥ª °o ´
Á·¦´µµ¦ µ¥· ¦´¡¥rµµ¦Á·®¤»Áª¸¥°ºÉ
- Á·¨»Ä¦µµ¦®¸Ê
Á·nµ¥Á¡ºÉ°ºÊ°· ¦´¡¥rµµ¦Á·®¤»Áª¸¥°ºÉ
- Á·¨»Ä¦µµ¦®¸Ê
Á·nµ¥ºÊ °Á·¨»Ä¦· ¬´ ¥n°¥
Á·¦´µµ¦¨» °¦· ¬´ ¦n ª¤
Á·¦´µµ¦¨» °¦· ¬´ ¥n°¥
°Á¸Ê¥¦´
Á·´ ¨¦´
Á·» ·µ (Äo ÅÄ) ·¦¦¤¨»

306,238,367

-

306,238,367

(346,238,367)
683,683,536
188,924
308,242,321
899,957,327

-

(346,238,367)
683,683,536
9,699,981
69,489,979
368,119,552
919,359,185

¦³ÂÁ·µ·¦¦¤´®µÁ·
Á· µ·£µ¦³ÎÊµ¦³´¨¨
Á·¦´µÁ·¼¥o ¤º ¦³¥³´Êµ·µ¦¸ÉÁ¸É¥ª °o ´
Á·nµ¥Á¡ºÉ°Îµ¦³Á·¼¥o ¤º ¦³¥³´Êµ·µ¦¸ÉÁ¸É¥ª °o ´
Á·¦´µÁ·¼¥o ¤º ¦³¥³´Êµµ´µ¦Á·
Á·nµ¥Á¡ºÉ°Îµ¦³Á·¼¥o ¤º ¦³¥³´Êµµ´µ¦Á·
Á·nµ¥Á¡ºÉ°Îµ¦³Á·¼¥o ¤º ¦³¥³¥µªµµ´µ¦Á·
nµ¥Îµ¦³º®» o¼o
Á·nµ¥Îµ¦³®¸Ê·µ¤´µÁnµ
°Á¸Ê¥nµ¥
Á·» ·µ (Äo ÅÄ) ·¦¦¤´®µÁ·

1,710,000,000
(460,000,000)
2,110,000,000
(2,930,000,000)
(1,659,000,000)
(4,380,000)
(277,667,982)
(1,511,047,982)

10,222,888
500,000,000
(330,000,000)
4,750,000,000
(3,900,000,000)
(1,313,006,291)

18,521,820
51,233,259
69,755,079
1

(127,134,574)
178,367,833
51,233,259

Á·Â¨³¦µ¥µ¦Á¸¥Án µÁ·Á¡·¤É ¹Ê (¨¨) » ·
Á·Â¨³¦µ¥µ¦Á¸¥ÁnµÁ·  1 ¤¦µ¤
Á·Â¨³¦µ¥µ¦Á¸¥Án µÁ·  31 ´ªµ¤

(8,882,258)
1,344,659
(38,115,282)
4,548,330
(52,903)
(11,000,000)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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(2,122,034)
4,057,355
(14,877,805)
357
(3,676,086)
(2,504,493)

-

865,188
52,992,967

34,735,449

-

(283,073,682)
(565,857,085)

(6,975,034)
1,221,542
(24,349,467)
1,060,990
(52,903)
19,074,094
(146,933,558)
1,363,661
(16,043,188)

(2,042,779)
1,766,941
(11,786,473)
357
(3,676,086)
865,232,454
(1,081,846,918)
95,982,054
(374,257,328)
(800,000,000)
-

412,247,475
52,992,971
(845,387,332)

2,722,486,718
(1,094,494,883)
2,110,000,000
(2,930,000,000)
(1,659,000,000)
(3,793,856)
(242,834,731)
(1,097,636,752)

1,020,910
1,539,204,509
(1,187,622,679)
4,750,000,000
(3,900,000,000)

4,189,853
35,077,568
39,267,421
0

(12,565,493)
47,643,061
35,077,568

-

(371,362,674)
831,240,066

¦·¬´ Â¦r µÂ¨ Â¨r Îµ´ (¤®µ) Â¨³¦·¬´ ¥n°¥
¦³ÂÁ·
¦µ¥µ¦¸ÉÅ¤n ¦³Á·
Ä¦³®ªn µ¸ · Ê»ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2563 Â¨³ 2562
¨»n¤¦· ¬´ Åo¤µ¹É °´®µ¦· ¤¦´¡¥rÁ¡ºÉ°µ¦¨» ¸É· °µµ¦Â¨³°»¦r Â¨³· · µ¦Äo·¦´¡¥rÄ¦µµ»ÁÈ ÎµªÁ·¦ª¤ 109 ¨oµµ (2562: 17 ¨o µµ) ¹É ÄÎµª¸Ê¨»n¤¦· ¬´
Åo¤µÃ¥nµ¥Á·ÁÈ ÎµªÁ·¦ª¤ 47 ¨oµµ (2562: 17 ¨o µµ) Â¨³o»µ¦¼¥o ¤º ¸ÉÁ¸É¥ª °o ´µ¦Åo¤µ °· ¦´¡¥rµÎ ªÁ·¦ª¤ 45 ¨oµµ (2562: 71 ¨o µµ) Â¨³oµÁÈ 
Áoµ®¸Ê¦¼ o ´Á®¤µn°¦oµ  ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2563 ÁÈ ÎµªÁ·¦ª¤ 17 ¨oµµ (2562: Å¤n ¤¸)

¦· ¬´ Åo¤µ¹É °´®µ¦· ¤¦´¡¥rÁ¡ºÉ°µ¦¨» ¸É· °µµ¦Â¨³°»¦r Â¨³· · µ¦Äo·¦´¡¥rÄ¦µµ»ÁÈ ÎµªÁ·¦ª¤ 39 ¨oµµ (2562: 14 ¨o µµ) ¹É ÄÎµª¸Ê¦· ¬´ Åo¤µÃ¥
nµ¥Á·ÁÈ ÎµªÁ·¦ª¤ 31 ¨oµµ (2562: 14 ¨o µµ) Â¨³oµÁÈ Áoµ®¸Ê ¦¼o ´Á®¤µn°¦oµ  ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2563 ÁÈ ÎµªÁ·¦ª¤ 8 ¨oµµ (2562: Å¤n ¤¸)
¨»n¤¦· ¬´ Åo¤¸µ¦n°¦oµ°´®µ¦· ¤¦´¡¥r¦³®ªnµ¡´µÁ¡ºÉ° µ¥Ä¦µµ»ÁÈ ÎµªÁ·¦ª¤ 122 ¨oµµ (2562: 81 ¨o µµ) ¹É ÄÎµª¸Ê ¨»n¤¦· ¬´ Åo¤µÃ¥nµ¥Á·ÁÈ ÎµªÁ·
¦ª¤ 89 ¨oµµ (2562: 56 ¨o µµ) Ã¥¤¸o »µ¦¼¥o ¤º ¸ÉÁ¸É¥ª °o ´µ¦Åo¤µ °· ¦´¡¥rµÎ ªÁ·¦ª¤ 24 ¨oµµ (2562: 25 ¨o µµ) Â¨³oµÁÈ Áoµ®¸Ê µ¦oµ  ª´¸É 31 ´ªµ¤
2563 ÁÈ ÎµªÁ·¦ª¤ 9 ¨oµµ (2562: Å¤n ¤¸)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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¦·¬´ Â¦r µÂ¨ Â¨r Î¦·
µ´¬´(¤®µ)
Â¨³¦·¬Â¨r
´¥n°¥Îµ´ (¤®µ) Â¨³¦·¬´¥n°¥
Â¦r µÂ¨
®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á·¦ª¤
®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á·¦ª¤
Î µ®¦´¸ ·Ê» ª´¸É 31 ´ªµ¤
2563
Î µ®¦´
¸ ·Ê» ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2563
®¤µ¥Á®»

µ¦´

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

°o ¤¼¨´ªÉ Å
1
°o ¤¼¨´ªÉ Å
Árµ¦´Îµµ¦Á·
2
Árµ¦´Îµµ¦Á·
µ¦Á¨¸É¥Â¨Ã¥µ¥µ¦´¸
3
µ¦Á¨¸É¥Â¨Ã¥µ¥µ¦´¸
Ã¥µ¥µ¦´¸¸ÉµÎ ´
4
Ã¥µ¥µ¦´¸¸ÉµÎ ´
¨¦³µµ¦Â¡¦n ¦³µ °Ã¦·ÁºÊ°Åª¦´ÃÃ¦µ 2019 (Covid-19)
5
¨¦³µµ¦Â¡¦n ¦³µ °Ã¦·ÁºÊ°Åª¦´ÃÃ¦µ 2019 (Covid-19)
»¨®¦º °·µ¦¸ÉÁ¸É¥ª °o ´
6
»¨®¦º °·µ¦¸ÉÁ¸É¥ª °o ´
Á·Â¨³¦µ¥µ¦Á¸¥ÁnµÁ·
7
Á·Â¨³¦µ¥µ¦Á¸¥ÁnµÁ·
°´®µ¦· ¤¦´¡¥rÁ¡ºÉ° µ¥
8
°´®µ¦· ¤¦´¡¥rÁ¡ºÉ° µ¥
Á·¨»Ä¦· ¬´ ¦n ª¤Â¨³µ¦¦n ª¤oµ
9
Á·¨»Ä¦· ¬´ ¦n ª¤Â¨³µ¦¦n ª¤oµ
Á·¨»Ä¦· ¬´ ¥n°¥
10
Á·¨»Ä¦· ¬´ ¥n°¥
· ¦´¡¥rµµ¦Á·Å¤n®¤»Áª¸¥°ºÉ - Á·¨»¦³¥³¥µª
11
· ¦´¡¥rµµ¦Á·Å¤n®¤»Áª¸¥°ºÉ - Á·¨»¦³¥³¥µª
n ªÅoÁ¸ ¥¸ÉÅ¤n¤¸°µÎ µª»¤
12
n ªÅoÁ¸ ¥¸ÉÅ¤n¤¸°µÎ µª»¤
°´®µ¦· ¤¦´¡¥rÁ¡ºÉ°µ¦¨»
13
°´®µ¦· ¤¦´¡¥rÁ¡ºÉ°µ¦¨»
¸É· °µµ¦Â¨³°»¦r
14
¸É· °µµ¦Â¨³°»¦r
´µÁnµ
15
´µÁnµ
®¸Ê·¸É¤¸£µ¦³°Á¸Ê¥
16
®¸Ê·¸É¤¸£µ¦³°Á¸Ê¥
¦³¤µµ¦®¸Ê·Å¤n®¤»Áª¸¥Îµ®¦´¨¦³Ã¥r¡´µ
17
¦³¤µµ¦®¸Ê·Å¤n®¤»Áª¸¥Îµ®¦´¨¦³Ã¥r¡´µ
»Á¦º °®»o
18
»Á¦º °®»o
n ªµÎµÁ· µÂ¨³µ¦ÎµÂ¦µ¥Åo
19
n ªµÎµÁ· µÂ¨³µ¦ÎµÂ¦µ¥Åo
nµÄonµ¥¨¦³Ã¥r °¡´µ n
20
nµÄoµ¥¨¦³Ã¥r °¡´µ
nµÄonµ¥µ¤¨´¬³
21
nµÄonµ¥µ¤¨´¬³
o»µµ¦Á·
22
o»µµ¦Á·
£µ¬¸Á·Åo
23
£µ¬¸Á·Åo
ÎµÅ¦n°®»o
24
ÎµÅ¦n°®»o
Á¦ºÉ °¤º°µµ¦Á·
25
Á¦ºÉ °¤º°µµ¦Á·
µ¦¦· ®µ¦´µ¦»
26
µ¦¦· ®µ¦´µ¦»
£µ¦³¼¡´´»¨®¦º °·µ¦¸ÉÅ¤nÁ¸É¥ª °o ´
27
£µ¦³¼¡´´»¨®¦º °·µ¦¸ÉÅ¤nÁ¸É¥ª °o ´

126 ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 3

®¤µ¥Á®»

µ¦´

20

20

¦·¬´ Â¦r µÂ¨ Â¨r Îµ´ (¤®µ) Â¨³¦·¬´¥n°¥
¦·¬´ Â¦r µÂ¨ Â¨r Îµ´ (¤®µ) Â¨³¦·¬´¥n°¥
®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á·¦ª¤
®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á·¦ª¤
Î µ®¦´¸ ·Ê» ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2563
Î µ®¦´¸ ·Ê» ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2563
®¤µ¥Á®»
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

µ¦´

®¤µ¥Á®» µ¦´
28
¸¢o°¦o°
°o ¤¼¨´ªÉ Å
29
Á®»µ¦r£µ¥®¨´¦°¦³¥³Áª¨µ¦µ¥µ
Árµ¦´Îµµ¦Á·
30
µ¦´¦³Á£¦µ¥µ¦Ä®¤n
µ¦Á¨¸É¥Â¨Ã¥µ¥µ¦´¸
Ã¥µ¥µ¦´¸¸ÉµÎ ´
¨¦³µµ¦Â¡¦n ¦³µ °Ã¦·ÁºÊ°Åª¦´ÃÃ¦µ 2019 (Covid-19)
»¨®¦º °·µ¦¸ÉÁ¸É¥ª °o ´
Á·Â¨³¦µ¥µ¦Á¸¥ÁnµÁ·
°´®µ¦· ¤¦´¡¥rÁ¡ºÉ° µ¥
Á·¨»Ä¦· ¬´ ¦n ª¤Â¨³µ¦¦n ª¤oµ
Á·¨»Ä¦· ¬´ ¥n°¥
· ¦´¡¥rµµ¦Á·Å¤n®¤»Áª¸¥°ºÉ - Á·¨»¦³¥³¥µª
n ªÅoÁ¸ ¥¸ÉÅ¤n¤¸°µÎ µª»¤
°´®µ¦· ¤¦´¡¥rÁ¡ºÉ°µ¦¨»
¸É· °µµ¦Â¨³°»¦r
´µÁnµ
®¸Ê·¸É¤¸£µ¦³°Á¸Ê¥
¦³¤µµ¦®¸Ê·Å¤n®¤»Áª¸¥Îµ®¦´¨¦³Ã¥r¡´µ
»Á¦º °®»o
n ªµÎµÁ· µÂ¨³µ¦ÎµÂ¦µ¥Åo
nµÄonµ¥¨¦³Ã¥r °¡´µ
nµÄonµ¥µ¤¨´¬³
o»µµ¦Á·
£µ¬¸Á·Åo
ÎµÅ¦n°®»o
Á¦ºÉ °¤º°µµ¦Á·
µ¦¦· ®µ¦´µ¦»
£µ¦³¼¡´´»¨®¦º °·µ¦¸ÉÅ¤nÁ¸É¥ª °o ´

20
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21

¦·¬´ Â¦r µÂ¨ Â¨r Îµ´ (¤®µ) Â¨³¦·¬´¥n°¥
®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á·¦ª¤
Î µ®¦´¸ ·Ê» ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2563
®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á·ÁÈ n ª®¹É  °µ¦Á·¸Ê
µ¦Á·¸ÊÅo¦´°»¤´ ·Ä®o°°µ¦Á·µ³¦¦¤µ¦Á¤ºÉ°ª´¸É 19 »¤£µ¡´r 2564
1

o °¤¼¨´ÉªÅ
¦· ¬´ Â¦r µÂ¨ Â¨r Îµ´ (¤®µ) “¦· ¬´ ” ÁÈ ··»¨¸É´ ´Ê Ê ¹Ä¦³Á«Å¥ Â¨³³Á¸¥´
¨µ®¨´¦´¡¥rÂ®n¦³Á«Å¥ Ã¥¤¸¸É°¥¼n ³Á¸¥ °¦· ¬´ ´Ê°¥¼nÁ¨ ¸É 33/4 ¡¦³¦µ¤ 9 Â ª®oª¥ ªµ
Á ®oª¥ ªµ ¦» Á¡¤®µ¦
¦· ¬´ Ä®nÂ¨³¦· ¬´ Ä®nÄ¨Îµ´¼» Ä¦³®ªnµ¸ ÅoÂn ¦· ¬´ ¸ ¡¸Á°È ¡´¥µ Îµ´ Â¨³¦· ¬´ ÁÈ¦´¨¡´µ
Îµ´ (¤®µ) ¹É ¦· ¬´ ´Ê°Â®nÁÈ ··»¨¸É´ ´Ê Ê ¹Ä¦³Á«Å¥
¦· ¬´ Â¨³¦· ¬´ ¥n°¥ÎµÁ· » ¦· ®¨´Á¸É ¥ª´µ¦¡´µ°´®µ¦· ¤¦´¡¥rÄ¦³Á«Å¥ Ã¥¦µ¥¨³Á°¸¥¦· ¬´
¥n°¥ ¦· ¬´ ¦n ª¤ Â¨³µ¦¦n ª¤oµ  ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2563 Â¨³ 2562 ÅoÁ· Á¥ÅªoÄ®¤µ¥Á®» °o 9 Â¨³ 10

2
()

Ár Äµ¦´Îµµ¦Á·
Ár µ¦º°· ´·
µ¦Á· ¸Ê ´Îµ Ê ¹ µ¤¤µ¦µµ¦¦µ¥µµµ¦Á·  ¦ª¤¹ Âª· ´ · µµ¦´¸ ¸É ¦³µ«ÄoÃ ¥
£µª·  µ¸ ¡ ´ ¸ ¦³Á¸ ¥ Â¨³¦³µ«³¦¦¤µ¦Îµ ´ ®¨´ ¦´ ¡ ¥rÂ ¨³¨µ®¨´ ¦´ ¡ ¥r¸É Á ¸É ¥ ª o° 
°µ¸Ê ¦· ¬´ Åoº°· ´ · µ¤Âª· ´·µµ¦´¸ Á¦ºÉ ° ¤µ¦µ¦n°¦´Éª¦µªÎµ®¦´ µÁ¨º ° 
Á¡·É¤Á·¤µ´¸Á¡ºÉ°¦°¦´¨¦³µµµ¦rµ¦Â¡¦n ¦³µ °Ã¦·ÁºÊ°ÃÃ¦µ 2019 (COVID-19) ¸É
°°Ã¥£µª·µ¸¡´¸² ´µ¦Á·Îµ®¦´¸ ·Ê » ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2563
¤µ¦µµ¦¦µ¥µµµ¦Á· ®¨µ¥´Åo¤¸µ¦°°Â¨³¦´¦» Ä®¤nÉ ¹ ¤¸¨´´ÄoÊ ´ Ân¦°¦³¥³Áª¨µ
´¸¸ÉÁ¦·É ¤Ä®¦º °®¨´ª´¸É 1 ¤¦µ¤ 2563 µ¦º°·´ ·µ¤¤µ¦µµ¦¦µ¥µµµ¦Á·¸É°°Â¨³¦´¦» 
Ä®¤nÊ ´ ¤¸¨Ä®oÁ·µ¦Á¨¸É¥Â¨Ã¥µ¥µ¦´¸ °¨»n¤¦· ¬´
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¦·¬´ Â¦r µÂ¨ Â¨r Îµ´ (¤®µ) Â¨³¦·¬´¥n°¥
®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á·¦ª¤
Î µ®¦´¸ ·Ê» ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2563
¨»n¤¦· ¬´ º°·´ ·µ¤¤µ¦µµ¦¦µ¥µµµ¦Á·¨»n¤Á¦ºÉ °¤º°µµ¦Á· ¹É ¦³°oª¥¤µ¦µµ¦
¦µ¥µµµ¦Á·  ´¸É 9 Á¦ºÉ ° Á¦ºÉ °¤º°µµ¦Á·  (TFRS 9) ¦ª¤¹¤µ¦µÂ¨³µ¦¸ ªµ¤¤µ¦µ¸É
Á¸É¥ª °o  Â¨³¤µ¦µµ¦¦µ¥µµµ¦Á· ´¸É 16 Á¦ºÉ ° ´ µÁn µ (TFRS 16) ÁÈ ¦´ÊÂ¦¹É ÅoÁ· Á¥
¨¦³µµ¦Á¨¸É¥Â¨Ã¥µ¥µ¦´¸ÅªoÄ®¤µ¥Á®» °o 3
°µ¸Ê ¨»n¤¦· ¬´ Å¤nÅoµÎ ¤µ¦µµ¦¦µ¥µµµ¦Á· ¸É°°Â¨³¦´¦» Ä®¤nÉ ¹ ¥´Å¤n¤¸¨´´ÄoÄ
ª´ »´ ¤µº°· ´ · Äµ¦´Îµµ¦Á· ¸Ê n°ª´¸É ¤¸¨´´Äo ¨»n¤¦· ¬´ Åo¦³Á¤·¨¦³¸É °µ
Á· Ê ¹n°µ¦Á·µµ¦º°·´ ·µ¤¤µ¦µµ¦¦µ¥µµµ¦Á·¸É°°Â¨³¦´¦» Ä®¤nÁ®¨nµ¸Ê ¹É µ
ªnµÅ¤n¤¸¨¦³¸É¤¸µ¦³Îµ´n°µ¦Á·Äª¸Éº°·´ ·
Ä¸ 2552 ¦· ¬´ Â¦r µÂ¨ Â¨r Îµ´ (¤®µ) Åo°°®» oµ¤´Á¡·É ¤»Ä®oÂn ¼ o º°®» oÁ· ¤ °¦· ¬´
Â¦r µÂ¨ Îµ´ ¦· ¬´ ÁÈ¨ ¸Áª¨¨°Á¤r Îµ´ ¦· ¬´ ¡¦³¦µ¤ 9 Âª¦r Îµ´ Â¨³Îµµ¦Ã°· µ¦
´Ê®¤ °¦· ¬´ Â¦r µÂ¨ Îµ´ ¤µª¦ª¤´·µ¦ °¦· ¬´ Â¦r µÂ¨ Â¨r Îµ´ (¤®µ)
¹É µ¦Îµ¦µ¥µ¦´¨nµªº°ÁÈ µ¦ºÊ °»¦·Â¥o°¨´
µ¦Á·¦ª¤¸Ê´ Îµ Ê ¹Îµ®¦´µ¦ºÊ °»¦·Â¥o°¨´ Ã¥¤¸ ¦· ¬´ Â¦r µÂ¨ Â¨r Îµ´ (¤®µ) ÁÈ 
¦· ¬´ Ä®nµ¤®¤µ¥ (¼o ¼ºÊ °µ´¸ ) Â¨³¤¸¦· ¬´ ÁÈ¨ ¸ Áª¨¨°Á¤r Îµ´ Â¨³¦· ¬´ ¡¦³¦µ¤ 9 Âª¦r
Îµ´ ÁÈ ¦· ¬´ ¥n°¥µ¤®¤µ¥ (¼o Êº °µ´¸ ) °µ¸Ê ¥´ Åo¦ª¤¦· ¬´ ¥n°¥°ºÉ °´Ê¦· ¬´ Ä®nµ¤®¤µ¥
Â¨³¦· ¬´ ¥n°¥µ¤®¤µ¥ ¹É ´´Ê Ê ¹Ä¦³Á«Å¥ ´n°Å¸Ê
ºÉ°¦· ¬´

¨´¬³»¦·

º°®»oÃ¥¦·¬´ ²
¦· ¬´ Á°¦r¨· °¸ª·Ê ¸ Îµ´
¡´µ°´®µ¦· ¤¦´¡¥r
¦· ¬´ ÁÈ¨ Â°Ár Îµ´
¡´µ°´®µ¦· ¤¦´¡¥r
¦· ¬´ ¸ Â¨r ¡¦È °¡Á¡°¦rÊ ¸ Â¤ÁÁ¤or Îµ´
¡´µ°´®µ¦· ¤¦´¡¥r
¦· ¬´ ¦´µ Â°Ár Ã±¨·Ê Îµ´
¦· ¬´ Á¡ºÉ°µ¦¨»
¦· ¬´ ¸Â¨r ¦¸  Â¤ÁÁ¤or Îµ´
¼o ´ µ¦°¦´rÁ¡ºÉ°µ¦¨»
Ä°´®µ¦· ¤¦´¡¥r
º°®»oÃ¥¦·¬´ ¡¦³¦µ¤ 9 Âª¦r Îµ´
¦· ¬´ ¡¦³¦µ¤ 9 Âª¦r Ã±ÁÈ¨ Îµ´
»¦·Ã¦Â¦¤
23

°´¦µ¦o°¥¨³ °µ¦º°®» o
2563
2562
¦o°¥¨³
¦o°¥¨³
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

99.99

99.99
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¦·¬´ Â¦r µÂ¨ Â¨r Îµ´ (¤®µ) Â¨³¦·¬´¥n°¥
®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á·¦ª¤
Î µ®¦´¸ ·Ê» ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2563
µ¦´Îµµ¦Á·¦ª¤  ª´¸ÉÁ·µ¦ºÊ °»¦·Â¥o°¨´ ¤¸®¨´Ár´ n°Å¸Ê
1. · ¦´¡¥rÂ¨³®¸Ê · °¦· ¬´ ¥n°¥µ¤®¤µ¥¼¦´¦¼ oÂ¨³ª´¤¼¨nµÄµ¦Á·¦ª¤oª¥¤¼¨nµµ¤
´¸n°µ¦¦ª¤·µ¦
2.
µ»  ³¤Â¨³¥°Á®¨º ° °n ª» °ºÉ ¦´ ¦¼ o  oª ¥¥°Á®¨º ° ° µ»  ³¤Â¨³¥°
Á®¨º° °n ª»°ºÉ °¦· ¬´ ¥n°¥µ¤®¤µ¥n°µ¦¦ª¤·µ¦
3. ¤¼¨nµ®»o »¸É¦´¦¼ oÄµ¦Á·¦ª¤Âoª¥¤¼¨nµ®» o » °¦· ¬´ ¥n°¥µ¤®¤µ¥ (¼o Êº °µ´¸ ) ¸É
¤¸°¥¼n n°µ¦¦ª¤» ¦· ¦ª¤´o»µ¦¦ª¤» ¦·
( ) »¨Á·¸É Äo Äµ¦ÎµÁ·µÂ¨³ÎµÁ°µ¦Á·
µ¦Á·¸ÊµÎ Á°ÁÈ Á·µ¹É ÁÈ »¨Á·¸ÉÄoÄµ¦ÎµÁ·µ °¦· ¬´
() µ¦Äo ª·µ¦µÂ¨³µ¦¦³¤µµ¦
Äµ¦´Îµµ¦Á·Ä®oÁÈ Åµ¤¤µ¦µµ¦¦µ¥µµµ¦Á· ¼o ¦· ®µ¦o°Äoª·µ¦µ µ¦¦³¤µ
µ¦Â¨³ °o ¤¤· ®¨µ¥¦³µ¦ ¹É ¤¸ ¨¦³n °µ¦· ´ · µ¤Ã¥µ¥µ¦´¸ °¨»n¤¦· ¬´ ´Ê¸Ê ¨¸É
Á·  Ê ¹ ¦· °µÂnµµ¸É ¦³¤µµ¦Åªo ¦³¤µµ¦Â¨³ °o ¤¤·¸ÉÄoÄµ¦´Îµµ¦Á·³Åo¦´µ¦
ª°¥nµn°ÁºÉ° µ¦¦´¦³¤µµ¦µ´¸³´¹Ã¥ª·¸Á¨¸É¥´¸ÁÈ oÅ
µ¦Äoª·µ¦µ

(1)

°o ¤¼¨Á¸É ¥ª´µ¦Äoª·µ¦µÄµ¦· ´ · µ¤Ã¥µ¥µ¦´¸ É ¹ ¤¸¨¦³¸É ¤¸¥´ Îµ´¸É »n °
ÎµªÁ·¸É¦´¦¼ oÄµ¦Á· ¦³°oª¥®¤µ¥Á®» °o n°Å¸Ê
4() Â¨³ 15

5
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´µÁnµ
 µ¦¦³Á¤·ªnµ °
o ¨¦³°oª¥´µÁnµ®¦º °Å¤n
 ¨»n¤¦· ¬
´ ¡·µ¦µ¹ªµ¤Ân°°¥nµ¤Á®»¤¨¸É ³Äo·· n°°µ¥»´µÁn µ
®¦º °Å¤n
 ¨»n¤¦· ¬
´ ³Äo·· ¥Á¨·´µÁnµ®¦º °Å¤n
 ¨»n ¤ ¦· ¬ 
´ ÅoÃ°ªµ¤Á¸É ¥Â¨³¨°ÂÁº °´Ê®¤ °· ¦´ ¡¥r¸É¼Áo È 
Áoµ °¡¹Åo¦´Ä®o´ ¼Áo nµ®¦º °Å¤n
¨¦³µµ¦Â¡¦n ¦³µ °Ã¦·ÁºÊ°Åª¦´ÃÃ¦µ 2019 (Covid-19)
24

¦·¬´ Â¦r µÂ¨ Â¨r Îµ´ (¤®µ) Â¨³¦·¬´¥n°¥
®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á·¦ª¤
Î µ®¦´¸ ·Ê» ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2563
(2)

°o ¤¤·Â¨³ªµ¤Å¤nÂn° °µ¦¦³¤µµ¦
°o ¤¼¨Á¸É¥ª´ °o ¤¤·Â¨³ªµ¤Å¤nÂn° °µ¦¦³¤µµ¦  ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2563 ¹É ¤¸ªµ¤Á¸É ¥
°¥nµ¤¸¥´ Îµ´¸É³n ¨Ä®o°o ¤¸µ¦¦´¦» ¸É¤¸µ¦³Îµ´Ä¤¼¨nµµ¤´¸ °· ¦´¡¥rÂ¨³®¸Ê ·
Ä¸ ´¸´ Å ÅoÁ· Á¥Ä®¤µ¥Á®» °o n°Å¸Ê
4()
5

¨¦³µµ¦Â¡¦n ¦³µ °Ã¦·ÁºÊ°Åª¦´ÃÃ¦µ 2019 (Covid-19)

13

µ¦ª´¤¼¨nµ°´®µ¦· ¤¦´¡¥rÁ¡ºÉ°µ¦¨»

17

µ¦ª´¤¼¨nµ£µ¦³¼¡´ °Ã¦µ¦¨¦³Ã¥r¸ÉµÎ ®ÅªoÁ¸É¥ª´ °o ¤¤·®¨´
Äµ¦¦³¤µµ¦µ¤®¨´· «µ¦r¦³´£´¥
µ¦¦´¦¼ o·¦´¡¥r£µ¬¸Á·Åo µ¦µµ¦rµÎ Å¦µ£µ¬¸Ä°µ¸É³Îµ¨Ânµ
´ªÉ ¦µª¸ÉÄo®´ £µ¬¸Â¨³ µ»µ£µ¬¸ÅÄo¦³Ã¥r
µ¦ª´¤¼¨nµ¥»·¦¦¤ °Á¦ºÉ °¤º°µµ¦Á·¸ÉµÎ °o ¤¼¨¸ÉÅ¤nµ¤µ¦´ÁÅo¤µÄo

23
26
3

µ¦Îµ®°´¦µ°Á¸Ê¥Á·¼¥o º¤n ªÁ¡·É¤¸ÉÄoÄµ¦ª´¤¼¨nµ®¸Ê·µ¤´µÁnµ

µ¦Á¨¸¥É Â¨Ã¥µ¥µ¦´¸
´ÊÂnª´ ¸É 1 ¤¦µ¤ 2563 ¨»n¤¦· ¬´ Åoº°· ´ ·µ¤¤µ¦µµ¦¦µ¥µµµ¦Á·¨»n¤Á¦ºÉ °¤º°µ
µ¦Á· Â¨³ TFRS 16 ÁÈ ¦´ÊÂ¦
() ¤µ¦µµ¦¦µ¥µµµ¦Á·¨»n¤Á¦ºÉ °¤º°µµ¦Á·
¨»n ¤¦· ¬ ´ Åoº°· ´·  µ¤¤µ¦µµ¦¦µ¥µµµ¦Á·  ¨»n ¤Á¦ºÉ °¤º °µµ¦Á· oª ¥ª· ¸ ¦´  ¦» 
¨¦³³¤´ÎµÅ¦³¤Â¨³°r¦³°°ºÉ °n ª °¼o º°®»o  ª´¸É 1 ¤¦µ¤ 2563 ´´Ê ¨»n¤
¦· ¬´ ¹ Å¤n¦´¦»  °o ¤¼¨¸ÉµÎ Á°Ä¸ 2562 Â¨³Å¤nµÎ °o Îµ®Á¸É ¥ª´µ¦Á· Á¥ °o ¤¼¨µ¤¤µ¦µ
µ¦¦µ¥µµµ¦Á·¸ÉÁ¸É¥ª °o ´Á¦ºÉ °¤º°µµ¦Á·¤µº°·´ ·´ °o ¤¼¨Á¦¸ ¥Á¸¥
¤µ¦µµ¦¦µ¥µµµ¦Á·¨»n¤Á¦ºÉ °¤º°µµ¦Á·¸Ê Ä®o °o Îµ®Á¸É¥ª´· ¥µ¤· ¦´¡¥rµµ¦Á· 
Â¨³®¸Ê ·µµ¦Á· ¨°µ¦¦´¦¼ o µ¦ª´¤¼¨n µ µ¦o°¥n µÂ¨³µ¦´¦µ¥µ¦ Ã¥¦µ¥¨³Á°¸ ¥ °
Ã¥µ¥µ¦´¸ Á· Á¥Ä®¤µ¥Á®» °o 4() Â¨³ °o 4() ¨¦³µµ¦º°· ´ · µ¤¤µ¦µµ¦
¦µ¥µµµ¦Á·¨»n¤Á¦ºÉ °¤º°µµ¦Á· ¤¸´ ¸Ê
25
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¦·¬´ Â¦r µÂ¨ Â¨r Îµ´ (¤®µ) Â¨³¦·¬´¥n°¥
®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á·¦ª¤
Î µ®¦´¸ ·Ê» ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2563
(1) µ¦´¦³Á£¦µ¥µ¦Â¨³µ¦ª´¤¼¨nµ °· ¦´¡¥rµµ¦Á·Â¨³®¸Ê·µµ¦Á·
¤µ¦µµ¦¦µ¥µµµ¦Á· ´¸É 9 (“TFRS 9”) ´¦³Á£· ¦´¡¥rµµ¦Á· °¨»n¤¦· ¬´
ÁÈ  3 ¦³Á£ ÅoÂn ¦µµ»´Îµ®nµ¥ ¤¼¨nµ¥»·¦¦¤nµÎµÅ¦ µ»ÁÈÁ¦È °ºÉ (FVOCI) Â¨³
¤¼¨n µ ¥»· ¦¦¤nµ Îµ Å¦®¦º ° µ»  (FVTPL) Ã¥´ ¦³Á£µ¤¨´¬³ °¦³ÂÁ·  °
· ¦´¡¥rµµ¦Á·Â¨³Ã¤Á¨»¦· °·µ¦Äµ¦¦· ®µ¦´µ¦· ¦´¡¥rµµ¦Á·´Ê °¥nµÅ¦È
µ¤¨»n¤¦· ¬´ °µÁ¨º°Îµ®Ä®oª´ ¤¼¨nµÁ¤ºÉ°Á¦·É ¤Â¦oª¥¤¼¨nµ¥»·¦¦¤nµÎµÅ¦®¦º ° µ» ´Ê¸Ê
Á¤ºÉ°Îµ®Â¨oªÅ¤nµ¤µ¦¥Á¨·Åo TFRS 9 ¥Á¨·µ¦´¦³Á£¦µµ¦®¸Ê ¸É³º°¦Îµ®
®¨´ ¦´ ¡ ¥rÁ ºÉ ° µ¥ ®¨´ ¦´ ¡ ¥rÁ ¡ºÉ ° oµ Â¨³Á·  ¨»  ´Éª Åµ¤¸É  Îµ ®Ã¥¤µ¦µµ¦´ ¸
´¸É 105 (TAS 105)
µ¤ TFRS 9 · ¦´¡¥rÂ¨³®¸Ê ·µµ¦Á·¸Éª´ ¤¼¨nµoª¥ª·¸¦µµ»´Îµ®nµ¥³¦´¦¼ o°Á¸Ê¥¦´
Â¨³°Á¸Ê ¥nµ¥oª¥°´¦µ°Á¸Ê ¥¸É Âo¦·  Á· ¤¨»n¤¦· ¬´ ¦´¦¼ o°Á¸Ê ¥¦´Â¨³°Á¸Ê ¥nµ¥oª¥°´¦µ
°Á¸Ê¥µ¤´µ
¨»n ¤¦· ¬ ´ ´ÊÄ³º ° ¦µµ¦» ¸É Å ¤n ° ¥¼nÄ ªµ¤o°µ¦ °¨µÎµ ª 572 ¨oµ µ Á¡ºÉ °
ª´»¦³rµ¨¥»rÄ¦³¥³¥µª ¨»n¤¦· ¬´ Á¨º°Îµ®Ä®oÁ· ¨»´¨nµªÁÈ Á· ¨»¸É ª´
¤¼¨nµoª¥¤¼¨nµ¥»·¦¦¤nµÎµÅ¦ µ»ÁÈÁ¦È °ºÉ ´Ê¸Ê ¨ÎµÅ¦³¤µµ¦ª´¤¼¨nµ¥»·¦¦¤ °
Á·¨»´¨nµª³Å¤n¼´¦³Á£Å¥´ÎµÅ¦®¦º ° µ»Ä£µ¥®¨´ ÎµÅ¦®¦º ° µ»´Ê®¤¦´¦¼ o
Å¥´ÎµÅ¦ µ»ÁÈÁ¦È °ºÉ

· ¦´¡¥rµµ¦Á·Å¤n®¤»Áª¸¥°ºÉ
- ¦µµ¦»°ºÉ¸ÉÅ¤n°¥¼Än ªµ¤o°µ¦ °¨µ
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26

µ¦Á·¦ª¤
µ¦´¦³Á£µ¤
µ¦´¦³Á£µ¤
¤µ¦µÁ·¤  ª´¸É
TFRS 9
31 ´ªµ¤ 2562
 ª´¸É 1 ¤¦µ¤ 2563
¤¼¨nµ¥»·¦¦¤nµ
¤¼¨nµµ¤´¸
ÎµÅ¦ µ»ÁÈÁ¦È °ºÉ
(¨o µµ)
105

572

¦·¬´ Â¦r µÂ¨ Â¨r Îµ´ (¤®µ) Â¨³¦·¬´¥n°¥
®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á·¦ª¤
Î µ®¦´¸ ·Ê» ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2563
(2) µ¦o°¥nµ °· ¦´¡¥rµµ¦Á·
TFRS 9 Â³Îµª·¸µ¦¡·µ¦µ¨ µ»oµÁ¦· ¸É µªnµ³Á·  Ê ¹ ¨°°µ¥» °Á¦ºÉ °¤º°µ
µ¦Á· Ä ³¸ÉÁ· ¤¨»n¤¦· ¬´ ¦³¤µµ¦nµÁºÉ°®¸Ê ´¥³¼ Ã¥µ¦ª·Á¦µ³®r¦³ª´·µ¦Îµ¦³
®¸Ê Â¨³µ¦µµ¦rÁ¸É¥ª´µ¦Îµ¦³®¸Ê Ä°µ °¨¼oµ TFRS 9 Îµ®Ä®oÄoª·µ¦µÄ
µ¦¦³Á¤·ªnµµ¦Á¨¸É¥Â¨ °´´¥µÁ«¦¬·´Ê¤¸¨¦³n°¨ µ»oµÁ¦·¸Éµªnµ
³Á·  Ê ¹ °¥nµÅ¦ Â¨³¡· µ¦µªµ¤n µ³ÁÈ n ªÎÊµ®´ ´Ê¸Ê µ¦¡· µ¦µo°¥n µ´¨nµª³º °
·´ ·´ · ¦´¡¥rµµ¦Á·¸Éª´ ¤¼¨nµoª¥ª·¸¦µµ»´Îµ®nµ¥ · ¦´¡¥r¸ÉÁ·µ´µÂ¨³Á·
¨»Ä¦µµ¦®¸Ê ¸Éª´ ¤¼¨nµoª¥¤¼¨nµ¥»·¦¦¤nµÎµÅ¦ µ»ÁÈÁ¦È °ºÉ ¨¼®¸Ê µ¤´µÁn µ
¹É Å¤n¦ª¤Á·¨»Ä¦µµ¦» ¹É µ¦Á¨¸É¥Â¨Ã¥µ¥µ¦´¸ ´ ¨nµªÅ¤n¤¸¨¦³°¥nµ¤¸
µ¦³Îµ´n°µ¦Á·¦ª¤Â¨³µ¦Á·Á¡µ³·µ¦
( ) TFRS 16 ´µÁn µ
´ÊÂnª´ ¸É 1 ¤¦µ¤ 2563 ¨»n¤¦· ¬´ º°·´ ·µ¤ TFRS 16 ÁÈ ¦´ÊÂ¦´´µ¸ÉÁ¥¦³»ªnµÁÈ ´µ
Án µµ¤¤µ¦µµ¦´¸ ´¸É 17 Á¦ºÉ ° ´ µÁn µ (TAS 17) Â¨³µ¦¸ªµ¤¤µ¦µµ¦¦µ¥µµ
µ¦Á· ´¸É 4 Á¦ºÉ ° µ¦¦³Á¤·ªn µ o °¨¦³°o ª¥´ µÁn µ®¦º °Å¤n (TFRIC 4) oª¥ª·¸¦´¦» 
¥o°®¨´Ã¥¦´¦¼ o¨¦³³¤ (Modified retrospective approach)
Á· ¤¨»n¤¦· ¬´ Äµ³¼Áo n µ³¦´ ¦¼ o¦µ¥nµ¥£µ¥Äo´µÁn µÎµÁ· µÄÎµÅ¦®¦º ° µ»Ã¥ª·¸Áo¦
¨°°µ¥»
´ µÁnµ µ¤ TFRS 16 ¨»n¤¦· ¬´ Åo¦³Á¤·ªnµ´µÁÈ ´µÁnµ®¦º °¦³°oª¥´µÁnµ
®¦º °Å¤n ®µ´µ¦³°oª¥n ª¸É ÁÈ µ¦Án µÂ¨³n ª¸É Å¤nÁÈ µ¦Án µ ¨»n¤¦· ¬´ ³´ n ª·É °
Â¸É °o nµ¥µ¤¦µµ µ¥¸É ÁÈ Á°Á« (Transaction price)  ª´¸É 1 ¤¦µ¤ 2563 ¨»n¤¦· ¬´ ¦´¦¼ o
· ¦´¡¥r·· µ¦ÄoÂ¨³®¸Ê·µ¤´µÁnµ n ¨Ä®o¨´ ¬³ °nµÄonµ¥¸ÉÁ¸É¥ª °o ´´µÁnµ´¨nµª
Á¨¸É¥Â¨ÅÃ¥¨»n¤¦· ¬´ ¦´¦¼ oµÎ Å¦ ( µ») µµ¦¦´¤¼¨nµ¥»·¦¦¤ °· ¦´¡¥r·· µ¦ÄoÂ¨³
°Á¸Ê¥nµ¥ °®¸Ê·µ¤´µÁnµ
Äµ¦·´ ·ÄnªÁ¨¸É¥Â¨ ¨»n¤¦· ¬´ ÅoÁ¨º°Äo °o ¥Áªon°Å¸Ê
- Å¤n¦´¦¼ o ·¦´ ¡ ¥r·· µ¦ÄoÂ¨³®¸Ê ·µ¤´µÁn µ Îµ®¦´ ´µÁn µ ¸É °µ¥»´µÁn µ·Ê » £µ¥Ä
12 Áº°
- Äo °o ÁÈ¦· ¸É¦µ£µ¥®¨´Äµ¦Îµ®°µ¥»
´ µÁnµ
- Äo°´ ¦µ·¨°´¦µÁ¸¥ªÎµ®¦´¨»n¤´µÁnµ¸É¤¸¨´ ¬³¨oµ¥¨¹´°¥nµ¤Á®»¤¨
27
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¦·¬´ Â¦r µÂ¨ Â¨r Îµ´ (¤®µ) Â¨³¦·¬´¥n°¥
®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á·¦ª¤
Î µ®¦´¸ ·Ê» ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2563
- ¡·  µ¦µµ¤µ¦¦³Á¤· n °®oµªnµ ´ µÁÈ ´µ¸É  ¦o µ £µ¦³®¦º ° Å¤n Á¡ºÉ ° ÁÈ µÁ¨º °Äµ¦
ªµ¦o°¥nµ Â¨³
- Å¤n¦ª¤o»µ¦Á¦·É ¤Â¦Äµ¦ª´¤¼¨nµ· ¦´¡¥r·· µ¦Äo
µ¦Á·
µ¦Á·¦ª¤ Á¡µ³·µ¦
(¨o µµ)
¨¦³µµ¦º°·´·µ¤ TFRS 16
 ª´¸É 1 ¤¦µ¤ 2563
· · µ¦Ánµ¸É··µ¦¸ÉÁ¸É¥ª °o ´¨¨
°´®µ¦· ¤¦´¡¥rÁ¡ºÉ°µ¦¨»Á¡·É¤ Ê ¹
®¸Ê·µ¤´µÁnµÁ¡·É¤ Ê ¹
µ¦ª´¤¼¨n µ®¸Ê·µ¤´µÁn µ
£µ¦³¼¡´µ¤´µÁnµÎµÁ·µ  ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2562
®´  °o ¥ÁªoÄµ¦¦´¦¼ o¦µ¥µ¦Îµ®¦´´µÁnµ¦³¥³´Ê

¤¼¨nµ´»´ °nµÁnµ¸É·¨Ã¥Äo°´ ¦µ°Á¸Ê¥Á·¼¥o º¤n ªÁ¡·É¤
 ª´¸É 1 ¤¦µ¤ 2563
®¸Ê·µ¤´µÁnµµ¦Á·¸É¦´¦¼ o  ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2562
®¸Ê · µ¤´ µÁn µ¸É¦´¦¼o  ª´¸É 1 ¤¦µ¤ 2563
°´¦µ°Á¸Ê¥Á·¼¥o º¤n ªÁ¡·É¤´ªÁ¨¸É¥nªÎÊµ®´ (¦o °¥¨³n °¸ )

(97)
230
(133)

-

286
(4)
282

-

133
133
4.36

-

· ¦´¡¥r·· µ¦ÄoÂ¨³®¸Ê·µ¤´µÁnµ µo oÂÁÈ n ª®¹É °n ªµ» ¦·°´®µ¦· ¤¦´¡¥rÁ¡ºÉ°Ä®o
Ánµ¡ºÊ¸ÉÂ¨³¦· µ¦
Äµ³¼oÄ®o Án µ
Ã¥µ¥µ¦´¸¸É¨»n¤¦· ¬´ º°·´ ·Äµ³¼Äo ®oÁnµµ¤ TFRS16 ´Ê Å¤nÂnµµ¸Éº°·´ ·µ¤ TAS17
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¦·¬´ Â¦r µÂ¨ Â¨r Îµ´ (¤®µ) Â¨³¦·¬´¥n°¥
®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á·¦ª¤
Î µ®¦´¸ ·Ê» ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2563
4

Ã¥µ¥µ¦´¸¸ÉÎµ´
Ã¥µ¥µ¦´¸ ¸ÉµÎ Á°´n°Å¸Ê Åoº°· ´ · Ã¥¤ÎÉµÁ¤°Îµ®¦´µ¦Á· »¦°¦³¥³Áª¨µ¸É ¦µ¥µ
¦µ¥µ ¥Áªo¸ÉÅo¨nµªÅªoÄ®¤µ¥Á®» °o 3

() Ár Äµ¦´Îµµ¦Á·¦ª¤
µ¦Á· ¦ª¤¦³°oª¥µ¦Á·  °¦· ¬´ Â¨³¦· ¬´ ¥n°¥ (¦ª¤´Á¦¸ ¥ªnµ “¨»n¤¦· ¬´ ”) Â¨³n ªÅoÁ¸ ¥
°¨»n¤¦· ¬´ Ä¦· ¬´ ¦n ª¤Â¨³µ¦¦n ª¤oµ
¦· ¬´¥n °¥
¦· ¬´ ¥n°¥ÁÈ ·µ¦¸É°¥¼n£µ¥Äoµ¦ª»¤ °¨»n¤¦· ¬´ µ¦ª»¤Á· Ê ¹Á¤ºÉ°¨»n¤¦· ¬´ Á· ¦´®¦º °¤¸··
Ä¨°Â´Â¦µµ¦Á¸É¥ª °o ´· µ¦´ÊÂ¨³¤¸ªµ¤µ¤µ¦Äµ¦Äo°µÎ µÁ®º °· µ¦´ÊÎµÄ®o
Á·¨¦³n°ÎµªÁ·¨°Â °¨»n¤¦· ¬´ µ¦Á· °¦· ¬´ ¥n°¥Åo¦ª¤°¥¼nÄµ¦Á·¦ª¤ ´
Ânª´ ¸É¤¸µ¦ª»¤¹ª´¸Éµ¦ª»¤·Ê » ¨
n ªÅo Á¸ ¥¸É Å¤n ¤¸°µÎ µª»¤
 ª´¸ÉÊº °»¦· ¨»n¤¦· ¬´ ª´¤¼¨nµn ªÅoÁ¸ ¥¸ÉÅ¤n¤¸°µÎ µª»¤µ¤°´¦µn ªÅoÁ¸ ¥Ä· ¦´¡¥r»· ¸ÉÅo¤µ
µ¼o ¼ ºÊ °
µ¦Á¨¸É¥Â¨n ªÅoÁ¸ ¥Ä¦· ¬´ ¥n°¥ °¨»n¤¦· ¬´ ¸ÉÅ¤nµÎ Ä®o¨»n¤¦· ¬´ ¼ Á¸ ¥°Îµµµ¦ª»¤³´¹
´¸Ã¥º°ÁÈ ¦µ¥µ¦Än ª °Áoµ °
µ¦¼ Á¸ ¥µ¦ª»¤
Á¤ºÉ°¨»n¤¦· ¬´ ¼Á¸ ¥µ¦ª»¤Ä¦· ¬´ ¥n°¥ ¨»n¤¦· ¬´ ´¦µ¥µ¦· ¦´¡¥rÂ¨³®¸Ê · °¦· ¬´ ¥n°¥´Ê°°
¦ª¤¹ n ª ÅoÁ¸ ¥¸É Å¤n¤¸°µÎ µª» ¤Â¨³n ª¦³°°ºÉ Än ª °Áoµ °¸É Á ¸É ¥ª °o ´¦· ¬´ ¥n°¥´Ê
ÎµÅ¦®¦º ° µ»¸ÉÁ· Ê ¹µµ¦¼ Á¸ ¥µ¦ª»¤Ä¦· ¬´ ¥n°¥¦´¦¼ oÄÎµÅ¦®¦º ° µ» n ªÅoÁ¸ ¥Ä¦· ¬´
¥n°¥Á·¤¸É¥´ Á®¨º°°¥¼Än ®oª´ ¤¼¨nµoª¥¤¼¨nµ¥»·¦¦¤  ª´¸É¼Á¸ ¥µ¦ª»¤
29
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¦·¬´ Â¦r µÂ¨ Â¨r Îµ´ (¤®µ) Â¨³¦·¬´¥n°¥
®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á·¦ª¤
Î µ®¦´¸ ·Ê» ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2563
n ªÅo Á¸ ¥ÄÁ·¨»¸É ´¹ µ¤ª·¸nªÅo Á¸ ¥
n ªÅoÁ¸ ¥ °¨»n¤¦· ¬´ ÄÁ· ¨» ¸É ´ ¹ µ¤ª·¸nªÅoÁ¸ ¥ ¦³°oª¥n ªÅoÁ¸ ¥Ä¦· ¬´ ¦n ª¤Â¨³
µ¦¦n ª¤oµ
¦· ¬´ ¦n ª¤ÁÈ ·µ¦¸É¨»n¤¦· ¬´ ¤¸°·· ¡¨°¥nµ¤¸¥´ Îµ´Ã¥¤¸°µÎ µÁ µo Å¤¸nª¦n ª¤Äµ¦´· ÄÁ¸É¥ª´
Ã¥µ¥µµ¦Á·Â¨³µ¦ÎµÁ· µÂnÅ¤n¹¦³´¸É³ª»¤®¦º °ª»¤¦n ª¤ÄÃ¥µ¥´¨nµª µ¦¦n ª¤oµ
ÁÈ µ¦¦n ª¤µ¦µ¸É¨»n¤¦· ¬´ ¤¸µ¦ª»¤¦n ª¤Äµ¦µ´Ê Ã¥¤¸·· Ä· ¦´¡¥r»· °µ¦¦n ª¤µ¦µ
´Ê¤µªnµµ¦¤¸·· Ä· ¦´¡¥rÂ¨³£µ¦³¼¡´Ä®¸Ê·¸ÉÁ¸É¥ª °o ´µ¦¦n ª¤µ¦µ´Ê
n ªÅoÁ¸ ¥Ä¦· ¬´ ¦n ª¤Â¨³µ¦¦n ª¤oµ´¹ ´¸ µ¤ª·¸nªÅoÁ¸ ¥ Ã¥¦´¦¼ o¦µ¥µ¦Á¤ºÉ°Á¦·É ¤Â¦oª¥¦µµ»
¹É ¦ª¤¹  o» µ¦Îµ¦µ¥µ¦ £µ¥®¨´µ¦¦´ ¦¼ o ¦µ¥µ¦Á¦·É ¤Â¦ n ªÂn ÎµÅ¦®¦º ° µ» Â¨³Îµ Å¦ µ» 
ÁÈÁ¦È °ºÉ °Á·¨»¸É´ ¹µ¤ª·¸nªÅoÁ¸ ¥ °¨»n¤¦· ¬´ ³¼´¹Äµ¦Á·¦ª¤¹ª´¸É¨»n¤
¦· ¬´ ¼Á¸ ¥ªµ¤¤¸°·· ¡¨°¥nµ¤¸¥´ Îµ´ ®¦º °µ¦ª»¤¦n ª¤
µ¦´¦µ¥µ¦Äµ¦Á·¦ª¤
¥°Á®¨º°Â¨³¦µ¥µ¦´¸¦³®ªnµ·µ¦Ä¨»n¤ ¦ª¤¹¦µ¥Åo®¦º °nµÄonµ¥¸É¥´ Å¤nÁ· Ê ¹¦· ¹É ÁÈ ¨¤µµ
¦µ¥µ¦¦³®ªnµ·µ¦Ä¨»n¤ ¼´¦µ¥µ¦Äµ¦´Îµµ¦Á·¦ª¤ ÎµÅ¦¸É¥´ Å¤nÁ· Ê ¹¦· ¹É ÁÈ ¨¤µµ
¦µ¥µ¦´¦· ¬´ ¦n ª¤Â¨³µ¦¦n ª¤oµ¼´¦µ¥µ¦´Á·¨»Ánµ¸É¨»n¤¦· ¬´ ¤¸nªÅoÁ¸ ¥Ä·µ¦¸É¼¨»
´Ê µ»¸É ¥´ Å¤nÁ·  Ê ¹¦· ¼´¦µ¥µ¦Ä¨´¬³Á¸¥ª´ÎµÅ¦¸É¥´ Å¤nÁ· Ê ¹¦·  ÂnÁnµ¸É Á¤ºÉ°Å¤n¤¸®¨´µ
µ¦o°¥nµÁ· Ê ¹
( ) Á·¨»Ä¦· ¬´ ¥n °¥ ¦· ¬´ ¦n ª¤Â¨³µ¦¦n ª¤o µ
Á·¨»Ä¦· ¬´ ¥n°¥ ¦· ¬´ ¦n ª¤Â¨³µ¦¦n ª¤oµ Äµ¦Á·Á¡µ³· µ¦ °¦· ¬´ ª´¤¼¨nµoª¥¦µµ»®´
nµÁºÉ°µ¦o°¥nµ
µ¦Îµ®n µ¥Á·¨»Äµ¦Á·Á¡µ³·µ¦
Á¤ºÉ°¤¸µ¦Îµ®nµ¥Á· ¨» ¨nµ¦³®ªnµÎµªÁ·» · ¸ÉÅo¦´Â¨³¤¼¨nµµ¤´¸ ³¼´¹ ÄÎµÅ¦®¦º °
µ»
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¦·¬´ Â¦r µÂ¨ Â¨r Îµ´ (¤®µ) Â¨³¦·¬´¥n°¥
®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á·¦ª¤
Î µ®¦´¸ ·Ê» ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2563
Ä¦¸ ¸É¦· ¬´ Îµ®nµ¥µn ª °Á·¨»¸É º°°¥¼n µ¦Îµªo»Îµ®¦´Á· ¨»¸ÉµÎ ®n µ¥ÅÂ¨³Á· 
¨»¸É¥´ º°°¥¼Än oª·¸ª´ Á¨¸É¥nªÎÊµ®´ ¦´Äo´ ¤¼¨nµµ¤´¸ °Á·¨»¸ÉÁ®¨º°°¥¼nÊ ´ ®¤
() Á·¦µn µ¦³Á«
¦µ¥µ¦´¸ ¸ÉÁÈ Á·¦µn µ¦³Á«
¦µ¥µ¦´¸ ¸ÉÁÈ Á· ¦µnµ¦³Á«Â¨nµÁÈ »¨Á· ¸É ÄoÄµ¦ÎµÁ· µ °Ân¨³¦· ¬´ Ä¨»n¤¦· ¬´
Ã¥Äo°´ ¦µÂ¨Á¨¸É¥  ª´¸ÉÁ·¦µ¥µ¦
· ¦´¡¥rÂ¨³®¸Ê ·¸É ÁÈ ´ªÁ· Â¨³ÁÈ Á· ¦µn µ¦³Á«  ª´¸É ¦µ¥µ Â¨nµÁÈ »¨Á· ¸É ÄoÄµ¦
ÎµÁ·µÃ¥Äo°´ ¦µÂ¨Á¨¸É¥  ª´´Ê
· ¦´¡¥rÂ¨³®¸Ê ·¸É Å¤nÁÈ ´ªÁ· ¹É Á· µ¦µ¥µ¦´¸ ¸ÉÁÈ Á· ¦µnµ¦³Á«¹É ´¹ µ¤Ár¦µµ
»Á·¤ Â¨nµÁÈ »¨Á·¸ÉÄoÄµ¦ÎµÁ·µÃ¥Äo°´ ¦µÂ¨Á¨¸É¥  ª´¸ÉÁ·¦µ¥µ¦
¨nµ °°´¦µÂ¨Á¨¸É¥¸ÉÁ· Ê ¹µµ¦Â¨nµÄ®o¦´¦¼ oÁÈ ÎµÅ¦®¦º ° µ»Äª´¸Ê ´
()

Á¦ºÉ °¤º°µµ¦Á·
Ã¥µ¥µ¦´¸¸É°º ·´·´ÊÂn ª´¸É 1 ¤¦µ¤ 2563
(.1) µ¦¦´ ¦¼o ¦µ¥µ¦Â¨³µ¦ª´¤¼¨n µÁ¤ºÉ°Á¦·É ¤Â¦
¨¼®¸Ê µ¦oµ ¦µµ¦®¸Ê ¸É¨»n¤¦· ¬´ ÁÈ ¼°o ° Â¨³Áoµ®¸Ê µ¦oµ¦´ ¦¼ o¦µ¥µ¦Á¤ºÉ °Á¦·É ¤Â¦Á¤ºÉ °¤¸ µ¦°°
¦µµ¦Á®¨nµ´Ê · ¦´¡¥rµµ¦Á·Â¨³®¸Ê ·µµ¦Á·°ºÉ Ç ´Ê®¤¦´¦¼ o¦µ¥µ¦Á¤ºÉ°Á¦·É ¤Â¦Á¤ºÉ°¨»n¤
¦· ¬´ ÁÈ ¼n
´ µµ¤ °o Îµ® °Á¦ºÉ °¤º°µµ¦Á·´Ê
· ¦´ ¡¥rµµ¦Á· Â¨³®¸Ê ·µµ¦Á·  (°Á®º °µ¨¼®¸Ê µ¦oµ¸É Å¤n¤¸°r¦³°Á¸É ¥ª´µ¦
´®µÁ· ¸É ¤¸´¥Îµ´ ®¦º °ª´¤¼¨nµoª¥¤¼¨n µ¥»·¦¦¤nµÎµÅ¦®¦º ° µ») ³ª´¤¼¨n µÁ¤ºÉ °Á¦·É ¤Â¦oª¥
¤¼¨nµ¥»·¦¦¤ªo»µ¦Îµ¦µ¥µ¦¹É Á¸É¥ª °o Ã¥¦´µ¦Åo¤µ®¦º °µ¦°°¦µµ¦ ¨¼®¸Ê µ¦oµ¸É
Å¤n ¤¸° r ¦³°Á¸É ¥ ª´ µ¦´ ®µÁ· ¸É ¤¸ ´¥ Îµ ´ª´ ¤¼¨ n µ Á¤ºÉ ° Á¦·É ¤ Â¦oª ¥¦µµ °µ¦Îµ ¦µ¥µ¦
· ¦´¡¥rµµ¦Á·Â¨³®¸Ê ·µµ¦Á·¸Éª´ ¤¼¨nµoª¥¤¼¨nµ¥»·¦¦¤nµÎµÅ¦®¦º ° µ» ª´¤¼¨nµÁ¤ºÉ°
Á¦·É ¤Â¦oª¥¤¼¨nµ¥»·¦¦¤
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¦·¬´ Â¦r µÂ¨ Â¨r Îµ´ (¤®µ) Â¨³¦·¬´¥n°¥
®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á·¦ª¤
Î µ®¦´¸ ·Ê» ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2563
(.2) µ¦´¦³Á£¦µ¥µ¦Â¨³µ¦ª´¤¼¨n µ£µ¥®¨´
· ¦´ ¡¥r µµ¦Á· - µ¦´¦³Á£
 ª´¸É¦´¦¼ o¦µ¥µ¦Á¤ºÉ°Á¦·É ¤Â¦ · ¦´¡¥rµµ¦Á·³¼´¦³Á£¦µ¥µ¦µ¤µ¦ª´¤¼¨nµ ÅoÂn µ¦ª´
¤¼¨nµoª¥¦µµ»´Îµ®n µ¥ ¤¼¨nµ¥»·¦¦¤nµÎµÅ¦ µ»ÁÈÁ¦È °ºÉ®¦º °¤¼¨nµ¥»·¦¦¤nµÎµÅ¦®¦º °
µ»
· ¦´¡¥rµµ¦Á·³Å¤n¼ ´¦³Á£¦µ¥µ¦Ä®¤n£µ¥®¨´µ¦¦´¦¼ o¦µ¥µ¦Á¤ºÉ°Á¦·É ¤Â¦ÁªoÂn¨»n¤¦· ¬´ ¤¸
µ¦Á¨¸É¥Â¨Ã¤Á¨»¦·Äµ¦¦· ®µ¦· ¦´¡¥rµµ¦Á· Ä¦¸ ´ ¨nµª· ¦´¡¥rµµ¦Á·¸ÉÅo¦´
¨¦³´Ê®¤³¼´¦³Á£¦µ¥µ¦Ä®¤nÃ¥´¸ ÁÈ oÅ´µª´¸É ¤¸µ¦Á¨¸É¥Â¨µ¦´
¦³Á£
· ¦´¡¥rµµ¦Á·¸ÉÅ¤nÅo¼Îµ®Ä®oª´ ¤¼¨nµ¥»·¦¦¤nµÎµÅ¦®¦º ° µ»³¼ª´¤¼¨nµoª¥¦µµ»
´Îµ®nµ¥®µÁ µo ÁºÉ°Å ´Ê° °o ´n°Å¸Ê
- º°¦°· ¦´¡¥rµµ¦Á·´Êµ¤Ã¤Á¨»¦·¸É¤¸ª´ »¦³rÁ¡ºÉ°¦´¦³ÂÁ·µ¤´µ Â¨³
- °o Îµ®µ¤´µ °· ¦´¡¥rµµ¦Á·¹É ÎµÄ®oÁ·¦³ÂÁ·¹É ÁÈ µ¦nµ¥Á¡¸¥Á·oÂ¨³
°Á¸Ê¥µ¥°Á®¨º° °Á·oÄª´¸ÉµÎ ®Åªo
¦µµ¦®¸Ê ¸ÉÅ¤nÅo¼Îµ®Ä®oª´ ¤¼¨nµ¥»·¦¦¤nµÎµÅ¦®¦º ° µ»³ª´¤¼¨nµoª¥¤¼¨nµ¥»·¦¦¤nµ
ÎµÅ¦ µ»ÁÈÁ¦È °ºÉÅo®µÁ µo ÁºÉ°Å ´Ê° °o ´n°Å¸Ê
- º°¦°· ¦´¡¥rµµ¦Á· ´Êµ¤Ã¤Á¨» ¦· ¸É¤¸ª´ »¦³rÁ¡ºÉ°¦´¦³ÂÁ·µ¤´µÂ¨³
Á¡ºÉ° µ¥· ¦´¡¥rµµ¦Á· Â¨³
- °o Îµ®µ¤´µ °· ¦´¡¥rµµ¦Á·¹É ÎµÄ®oÁ·¦³ÂÁ·¹É ÁÈ µ¦nµ¥Á¡¸¥Á·oÂ¨³
°Á¸Ê¥µ¥°Á®¨º° °Á·oÄª´¸ÉµÎ ®Åªo
 ª´¸É¦´¦¼ o¦µ¥µ¦Á¤ºÉ°Á¦·É ¤Â¦ °Á·¨»Ä¦µµ¦»¸ÉÅ¤nÅoº°ÅªoÁ¡ºÉ°oµ ¨»n¤¦· ¬´ °µÁ¨º°Ä®oÁ· 
¨»´¨nµªÂµ¦Á¨¸É¥Â¨Ä¤¼¨nµ¥»·¦¦¤Ä£µ¥®¨´ÄÎµÅ¦ µ»ÁÈÁ¦È °ºÉ ¹É µ¦Á¨º°¸Ê
µ¤µ¦Á¨º°ÅoÁÈ ¦µ¥Á·¨»Â¨³Á¤ºÉ°Á¨º°Â¨oªÅ¤nµ¤µ¦Â¨oªÅ¤nµ¤µ¦¥Á¨·Åo
· ¦´¡¥rµµ¦Á· ´Ê®¤¸É Å¤nÅo´ ¦³Á£Ä®oª´ ¤¼¨nµoª¥¦µµ»´Îµ®nµ¥®¦º °¤¼¨nµ¥»·¦¦¤nµ
ÎµÅ¦ µ»ÁÈÁ¦È °ºÉµ¤¸ÉÅo°· µ¥Åªo µo o³ª´¤¼¨nµoª¥¤¼¨nµ¥»·¦¦¤nµÎµÅ¦®¦º ° µ» ¨»n¤
¦· ¬´ µ¤µ¦Á¨º°Ä®o·¦´¡¥rµµ¦Á·¸ÉÁ µo °o Îµ®Äµ¦ª´¤¼¨nµoª¥¦µµ»´Îµ®nµ¥®¦º °¤¼¨nµ
¥»·¦¦¤nµÎµÅ¦ µ»ÁÈÁ¦È °ºÉ ¼ª´¤¼¨nµoª¥¤¼¨nµ¥»·¦¦¤nµÎµÅ¦®¦º ° µ» ®µµ¦Îµ®
´¨nµªn ª¥ ´®¦º °¨ªµ¤Å¤n°¨o°°¥nµ¤¸¥´ Îµ´¹É °µÁ·  Ê ¹¹É Á¤ºÉ°Á¨º°Â¨oªÅ¤nµ¤µ¦¥Á¨·
Åo
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¦·¬´ Â¦r µÂ¨ Â¨r Îµ´ (¤®µ) Â¨³¦·¬´¥n°¥
®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á·¦ª¤
Î µ®¦´¸ ·Ê» ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2563
· ¦´ ¡¥r µµ¦Á· - µ¦¦³Á¤·Ã¤Á¨»¦·
¨»n¤¦· ¬´ Åo¦³Á¤·Ã¤Á¨»¦· °· ¦´¡¥rµµ¦Á·¸Éº°ÅªoÄ¦³´¡°¦rÃ¢¨·Ã° ÁºÉ °µÁÈ ª·¸¸É¸
¸É»¸É³³o°ª·¸µ¦´µ¦»¦·Â¨³ÁÈ  °o ¤¼¨¸ÉµÎ Á°Ä®oÂn¼ o ¦· ®µ¦ °o ¤¼¨¸ÉÄoÄµ¦¡·µ¦µ¦ª¤¹
- Ã¥µ¥Â¨³ª´ »  ¦³r °¡°¦r  Ã¢¨· Ã °Â¨³µ¦Îµ Á· µµ¤Ã¥µ¥´¨n µ ªÄµ· ´·
Ã¥Á¡µ³°¥nµ ¥·É ¨¥» r °¼o ¦· ® µ¦Á¸É ¥ ª´µ¦¦´  °Á¸Ê ¥ ¦´ µ¤´µ µ¦Îµ ¦¦³´°´ ¦µ
°Á¸Ê ¥ µ¦´¼n¦³®ªnµ¦³¥³Áª¨µ °· ¦´¡¥rµµ¦Á· ´¦³¥³Áª¨µ °®¸Ê ·¸É Á¸É¥ª °o  ®¦º °
¦³ÂÁ·°°¸Éµµ¦r®¦º °¦´¦¼ o¦³ÂÁ·nµµ¦ µ¥· ¦´¡¥rµµ¦Á·
- ª·¸µ¦¦³Á¤·¨µ¦ÎµÁ·µ °¡°¦rÃ¢¨·Ã°Â¨³µ¦¦µ¥µÄ®o¼ o ¦· ®µ¦ °¨»n¤¦· ¬´
- ªµ¤Á¸É ¥¸É¤¸¨¦³n°¨µ¦ÎµÁ·µ °Ã¤Á¨» ¦· (Â¨³· ¦´¡¥rµµ¦Á·¸Éº°µ¤Ã¤Á¨
»¦·) Â¨³¨¥»rÄµ¦¦· ®µ¦´µ¦ªµ¤Á¸É ¥
- ª·¸ µ¦¦³¤µ¨°ÂÄ®o¼o ´ µ¦Á· ¨»  (Án  ¨°Â°oµ °· µ¤¼¨n µ ¥»· ¦¦¤ °
· ¦´¡¥r¸É¦· ®µ¦´µ¦®¦º °°oµ°·µ¤µ¦¦´¦³ÂÁ·µ¤´µ) Â¨³
- ªµ¤¸É ¦· ¤µÂ¨³Áª¨µ¸É µ¥Äªn° Á®»¨¸É µ¥Â¨³µ¦µµ¦rµ¦ µ¥Ä°µ
µ¦Ã°· ¦´¡¥rµµ¦Á·Å¥´»¨¸Éµ¤¸ÉÅ¤nÁ µo ÁºÉ°Å µ¦´¦µ¥µ¦°°µ´¸ ³Å¤nº°ÁÈ µ¦
µ¥¹É °¨o°´µ¦¦´¦¼ o¦µ¥µ¦· ¦´¡¥r°¥nµn°ÁºÉ° °¨»n¤¦· ¬´
· ¦´¡¥rµµ¦Á·¸Éº°ÅªoÁ¡ºÉ°oµ®¦º °ÄoÄµ¦¦· ®µ¦Â¨³¦³Á¤·¨µoª¥¤¼¨nµ¥»·¦¦¤³¼ª´¤¼¨nµ
oª¥¤¼¨nµ¥»·¦¦¤nµÎµÅ¦®¦º ° µ»
· ¦´ ¡¥r µµ¦Á· - µ¦¦³Á¤·ªn µ¦³ÂÁ·µ¤´ µÁÈ µ¦n µ¥Á¡¸ ¥Á·o Â¨³°Á¸¥Ê µ¥°
Á®¨º° °Á·o ®¦º °Å¤n
Îµ®¦´ª´»¦³r °µ¦¦³Á¤·¸Ê
“Á·o” ®¤µ¥¹ ¤¼¨nµ¥»·¦¦¤ °· ¦´¡¥rµµ¦Á·  ª´¸É¦´¦¼ o¦µ¥µ¦Á¤ºÉ°Á¦·É ¤Â¦
“°Á¸Ê¥” ®¤µ¥¹ ·É °Âµ¤¼¨nµÁ·µ¤Áª¨µÂ¨³ªµ¤Á¸É ¥oµÁ¦·¸ÉÁ¸É¥ª °o ´ÎµªÁ·o
¸Éµo Îµ¦³Änª¦³¥³Áª¨µÄ¦³¥³Áª¨µ®¹ÉÂ¨³ªµ¤Á¸É ¥Äµ¦¼¥o º¤Ã¥´ªÉ Å Â¨³o» (Án ªµ¤Á¸É ¥
oµ£µ¡¨n°Â¨³nµÄonµ¥Äµ¦¦· ®µ¦) ¦ª¤¹°´¦µÎµÅ¦ Ê ´ o
Äµ¦¦³Á¤·ªnµ¦³ÂÁ·µ¤´µÁÈ µ¦nµ¥Á¡¸¥Á·oÂ¨³°Á¸Ê¥®¦º °Å¤n ¨»n¤¦· ¬´ ¡·µ¦µ
°o Îµ®µ¤´µ °Á¦ºÉ °¤º°µµ¦Á· ¹É ¦ª¤¹µ¦¦³Á¤·ªnµ· ¦´¡¥rµµ¦Á·¦³°oª¥
°o Îµ®µ¤´µ¸Éµ¤µ¦Á¨¸É¥Â¨¦³¥³Áª¨µÂ¨³ÎµªÁ· °¦³ÂÁ·µ¤´µ¹É °µÎµ
Ä®oÅ¤nÁ µo ÁºÉ°Å Äµ¦¦³Á¤· ¨»n¤¦· ¬´ ¡·µ¦µ¹
33
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¦·¬´ Â¦r µÂ¨ Â¨r Îµ´ (¤®µ) Â¨³¦·¬´¥n°¥
®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á·¦ª¤
Î µ®¦´¸ ·Ê» ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2563
- Á®»µ¦r¸É°µÁ· Ê ¹¹É ÁÈ Á®»Ä®o¤¸µ¦Á¨¸É¥Â¨ÎµªÁ·Â¨³Áª¨µ °¦³ÂÁ·
- ÁºÉ°Å ¸É°µÁ¨¸É¥Â¨°´¦µ°Á¸Ê¥µ¤´µ ¹É ¦ª¤¹°´¦µ°Á¸Ê¥´Â¦ Â¨³
- ÁºÉ°Å Á¤ºÉ°· · Á¦¸ ¥¦o° °¨»n¤¦· ¬´ ¼Îµ´Á¡µ³¦³ÂÁ·µ· ¦´¡¥rµ¤¸ÉµÎ ® (Án
· ¦´¡¥rµµ¦Á·¸ÉÄ¼ o ®oÅ¼o ¤n¤¸·· Å¨nÁ¸Ê¥)
· ¦´ ¡¥r µµ¦Á· - µ¦ª´¤¼¨n µ£µ¥®¨´Â¨³ÎµÅ¦Â¨³ µ»
· ¦´¡¥rµµ¦Á·¸Éª´
¤¼¨nµoª¥¤¼¨nµ¥»·¦¦¤nµ
ÎµÅ¦®¦º ° µ»
Á·¨»Ä¦µµ¦»¸Éª´
¤¼¨nµoª¥¤¼¨nµ¥»·¦¦¤nµ
ÎµÅ¦ µ»ÁÈÁ¦È °ºÉ

· ¦´¡¥rÁ®¨nµ¸Êª´ ¤¼¨nµÄ£µ¥®¨´oª¥¤¼¨nµ¥»·¦¦¤ ÎµÅ¦Â¨³ µ»
» · ¦ª¤¹¦µ¥Åo°Á¸Ê¥Â¨³Á·´¨¦´´¹ÄÎµÅ¦®¦º ° µ»
· ¦´ ¡¥rÁ®¨nµ¸Ê ª´ ¤¼¨n µÄ£µ¥®¨´oª¥¤¼¨nµ¥»·¦¦¤ Á· ´ ¨¦´¦¼ o
ÁÈ ¦µ¥ÅoÄÎµÅ¦®¦º ° µ»ÁªoÂnÁ· ´ ¨´¨nµªÁÈ µ¦º»
°Á·¨» ÎµÅ¦Â¨³ µ»» · °ºÉ¦´¦¼ oÄÎµÅ¦ µ»ÁÈÁ¦È °ºÉ
Â¨³³Å¤n¼ ´¦³Á£¦µ¥µ¦Ä®¤nÅ¥´ÎµÅ¦®¦º ° µ»

®¸Ê · µµ¦Á· - µ¦´¦³Á£¦µ¥µ¦ µ¦ª´¤¼¨n µÄ£µ¥®¨´Â¨³ÎµÅ¦Â¨³ µ»
®¸Ê ·µµ¦Á·´¦³Á£¦µ¥µ¦µ¤µ¦ª´¤¼¨nµoª¥¦µµ»´Îµ®nµ¥®¦º °¤¼¨nµ¥»·¦¦¤nµÎµÅ¦
®¦º ° µ» ®¸Ê·µµ¦Á·³¼´¦³Á£Ä®oª´ ¤¼¨nµ¥»·¦¦¤nµÎµÅ¦®¦º ° µ»®µÄ®oº°ÅªoÁ¡ºÉ°oµ
º°ÁÈ °» ¡´ r®¦º °Îµ®Ä®oª´ ¤¼¨n µÁ¤ºÉ°Á¦·É ¤Â¦oª¥ª·¸´ ¨nµª ®¸Ê ·µµ¦Á· ¸É ª´ ¤¼¨nµoª¥¤¼¨n µ
¥»·¦¦¤nµÎµÅ¦®¦º ° µ»³ª´¤¼¨nµoª¥¤¼¨nµ¥»·¦¦¤Â¨³¦´¦¼ oµÎ Å¦Â¨³ µ»» · ¦ª¤¹°Á¸Ê ¥
nµ¥ÄÎµÅ¦®¦º ° µ» ®¸Ê ·µµ¦Á· °ºÉ¸É ª´ ¤¼¨nµ£µ¥®¨´oª¥¦µµ»´Îµ®nµ¥oª¥ª·¸°Á¸Ê ¥¸É
Âo¦·  °Á¸Ê¥nµ¥Â¨³ÎµÅ¦Â¨³ µ»µ°´¦µÂ¨Á¨¸É¥¦´¦¼ oÄÎµÅ¦®¦º ° µ» ÎµÅ¦®¦º ° µ»¸É
Á·µµ¦´¦µ¥µ¦°°µ´¸Ä®o¦´¦¼ oÄÎµÅ¦®¦º ° µ»
(.3) µ¦´¦µ¥µ¦°°µ´¸
· ¦´ ¡¥r µµ¦Á·
¨»n¤¦· ¬´ ´¦µ¥µ¦· ¦´ ¡¥rµµ¦Á· °°µ´¸ Á¤ºÉ °· · µ¤´µ¸É ³Åo¦´¦³ÂÁ· µ
· ¦´¡¥rµµ¦Á·®¤°µ¥»®¦º °¤¸µ¦Ã°· · Äµ¦¦´¦³ÂÁ·µ¤´µÄ» ¦¦¦¤¹É ªµ¤Á¸É ¥
Â¨³¨°Â °ªµ¤ÁÈ Áoµ °Áº °´Ê®¤ °· ¦´¡¥rµµ¦Á· Åo¼Ã°®¦º °Ä¦¸ ¸É¨»n¤
¦· ¬´ Å¤nÅoÊ ´ Ã°®¦º °ÅªoÉ ¹ ªµ¤Á¸É ¥Â¨³¨°Â °ªµ¤ÁÈ Áoµ °Áº °´Ê®¤Â¨³Å¤nÅo
ÅªoÉ ¹ µ¦ª»¤Ä· ¦´¡¥rµµ¦Á·
140 ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 3
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¦·¬´ Â¦r µÂ¨ Â¨r Îµ´ (¤®µ) Â¨³¦·¬´¥n°¥
®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á·¦ª¤
Î µ®¦´¸ ·Ê» ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2563
¨»n ¤¦· ¬´ Á µo Îµ» ¦ ¦¦¤¹É ¤¸ µ¦Ã°· ¦´ ¡ ¥r¸É¦´ ¦¼ o Ä Âµ³µ¦Á· Ân ¥ ´ ªµ¤Á¸É ¥ Â¨³
¨°Â °ªµ¤ÁÈ Áoµ °´Ê®¤®¦º °Áº°´Ê®¤Ä· ¦´¡¥r¸ÉÃ°®¦º °µn ª °· ¦´¡¥r Ä
¦¸ Ê ¸ · ¦´¡¥r¸ÉÃ°³Å¤n¼ ´¦µ¥µ¦°°µ´¸
®¸Ê · µµ¦Á·
¨»n ¤¦· ¬´ ´ ¦µ¥µ¦®¸Ê · µµ¦Á· °°µ´¸ Á¤ºÉ °£µ¦³¼¡´µ¤´µ·Ê » ¨ ¥Á¨·  ®¦º °
®¤°µ¥» ¨»n¤¦· ¬´ ´¦µ¥µ¦®¸Ê·µµ¦Á·°°µ´¸®µ¤¸µ¦Á¨¸É¥Â¨ÁºÉ°Å Â¨³¦³ÂÁ·
µµ¦Á¨¸É ¥Â¨®¸Ê ·¤¸ªµ¤Ânµ°¥nµ¤¸´¥Îµ´ Ã¥¦´ ¦¼ o ®¸Ê ·µµ¦Á· Ä®¤nªo ¥¤¼¨n µ
¥»·¦¦¤¸É³o°ÁºÉ°Å ¸ÉÁ¨¸É¥Â¨Â¨oª
µ¦´¦µ¥µ¦®¸Ê·µµ¦Á·°°µ´¸ ¨nµ¦³®ªnµ¤¼¨nµµ¤´¸ ¸É´ ¦µ¥µ¦Â¨³·É °Â¸É
o°nµ¥ (¦ª¤¹· ¦´¡¥r¸ÉÅ¤nÄnÁ·¸ÉÅoÃ°Å®¦º °®¸Ê·¸É¦´¤µ) ¦´¦¼ oÄÎµÅ¦®¦º ° µ»
Ã¥µ¥µ¦´¸¸É°º ·´·n°ª´¸É 1 ¤¦µ¤ 2563
Á·¨»Ä¦µµ¦»¹É Å¤nÄn®¨´¦´¡¥rÄªµ¤o°µ¦ °¨µÂÄ¦µµ»®´ µ»µµ¦o°¥nµ
µ¦Îµ®n µ¥Á·¨»
Á¤ºÉ°¤¸µ¦Îµ®n µ¥Á· ¨» ¨nµ¦³®ªnµÎµªÁ· » · ¸ÉÅo¦´Â¨³¤¼¨nµµ¤´¸ ³¼´¹ ÄÎµÅ¦®¦º °
µ»
Ä¦¸ ¸É¨»n¤¦· ¬´ Îµ®n µ¥µn ª °Á·¨»¸Éº°°¥¼n µ¦Îµªo»Îµ®¦´Á· ¨»¸ÉµÎ ®nµ¥ÅÂ¨³
Á·¨»¸É¥´ º°°¥¼Än oª·¸ª´ Á¨¸É¥nªÎÊµ®´¦´Äo´ ¤¼¨nµµ¤´¸ °Á·¨»¸ÉÁ®¨º°°¥¼n Ê ´ ®¤
() Á·Â¨³¦µ¥µ¦Á¸¥Án µÁ·
Á· Â¨³¦µ¥µ¦Á¸ ¥Án µÁ· Ä¦³ÂÁ· ¦³°oª¥ ¥°Á·  ¥°Á·  µµµ¦¦³Á£
ÁºÉ°Á¦¸ ¥ Â¨³Á·¨»¦³¥³´Ê¸É¤¸£µ¡¨n°¼
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¦·¬´ Â¦r µÂ¨ Â¨r Îµ´ (¤®µ) Â¨³¦·¬´¥n°¥
®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á·¦ª¤
Î µ®¦´¸ ·Ê» ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2563
() ¨¼®¸Êµ¦o µ ¨¼®¸Ê°ºÉ Â¨³·¦´ ¡¥r ¸ÉÁ·µ´µ
¨¼®¸Ê¦´¦¼ oÁ¤ºÉ°¨»n¤¦· ¬´ ¤¸·· ¸É¦µ«µÁºÉ°Å Äµ¦Åo¦´·É °Âµ¤´µ ®µ¨»n¤¦· ¬´ ¦´¦¼ o¦µ¥Åo
n°¸É³¤¸·· ¸É¦µ«µÁºÉ°Å Äµ¦Åo¦´·É °Â Îµª·É °Â´Ê³¦´¦¼ oÁÈ · ¦´¡¥r¸ÉÁ·µ
´µ
¨¼®¸Ê ª´ ¤¼¨n µoª¥¦µµ °¦µ¥µ¦®´nµÁºÉ°¨ µ» oµÁ¦· ¸É µªnµ³Á·  Ê ¹  (2562: n µÁºÉ °®¸ Ê´ ¥
³¼ ) ¹É ¦³Á¤·Ã¥µ¦ª·Á¦µ³®r¦³ª´·µ¦Îµ¦³®¸Ê Â¨³µ¦µµ¦rÁ¸É ¥ª´µ¦Îµ¦³®¸Ê Ä°µ °
¨¼oµ ®¸Ê¼³¼´Îµ®nµ¥Á¤ºÉ°Á· Ê ¹
() °´®µ¦· ¤¦´ ¡¥r ¡
´ µÁ¡º°É µ¥
°´®µ¦· ¤¦´¡¥r¡´ µÁ¡ºÉ° µ¥º° °´®µ¦· ¤¦´¡¥r¸Éº°Åªoªo ¥ªµ¤´ÊÄÄµ¦¡´µÁ¡ºÉ° µ¥Äµ¦ÎµÁ· » ¦·
· °´®µ¦· ¤¦´¡¥rÊ ¸ª´ ¤¼¨nµoª¥¦µµ»®¦º °¤¼¨nµ» · ¸É³Åo¦´Â¨oªÂn¦µµÄ³ÎÉµªnµ
o» °°´®µ¦· ¤¦´¡¥r¡´ µÁ¡ºÉ° µ¥¦³°oª¥ o»¸É·¹É ¦ª¤o»Äµ¦Åo¤µ nµ¤· nµÄonµ¥
Äµ¦¡´ µ o »  µ¦¼o ¥º ¤ Â¨³n µ Äo n µ ¥°ºÉ  Ç ¸É Á ¸É ¥ ª o°  o  »  µ¦¼o¥º ¤ ¸É Á ¸É ¥ ª o ° ´  µ¦¡´ µ
°´  ®µ¦· ¤¦´ ¡ ¥r¡ ´ µÁ¡ºÉ ° µ¥¦ª¤ÁÈ ¦µµ»  °· ¦´ ¡ ¥r  ¦³´É  µ¦¡´ µÎ µ Á¦È  o  »  °
°´®µ¦· ¤¦´¡¥r¡´ µÁ¡ºÉ° µ¥¦ª¤µ¦´n ª °nµÄonµ¥Äµ¦¡´µ· ¦´¡¥rnª¨µµ¤¡ºÊ¸É µ¥
¤¼¨nµ» · ¸É³Åo¦´ÁÈ µ¦¦³¤µ¦µµ¸É³ µ¥Åoµµ¦ÎµÁ· » ¦··®´ oª¥¦³¤µµ¦o»Äµ¦
¡´µ°´®µ¦· ¤¦´¡¥r¦³´É µ¦¡´µÎµÁ¦È Â¨³nµÄonµ¥¸ÉµÎ ÁÈ Ã¥¦³¤µÄµ¦ µ¥
Á¤ºÉ°¤¸ µ¦ µ¥°´®µ¦· ¤¦´¡¥r¡´ µÁ¡ºÉ ° µ¥ o»  °°´®µ¦· ¤¦´¡¥r´ ¨nµª³¼¦´¦¼ oÁÈ nµÄonµ¥Äª
Á¸¥ª´´¸É¤¸µ¦¦´¦¼ o¦µ¥Åo¸ÉÁ¸É¥ª °o 
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¦·¬´ Â¦r µÂ¨ Â¨r Îµ´ (¤®µ) Â¨³¦·¬´¥n°¥
®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á·¦ª¤
Î µ®¦´¸ ·Ê» ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2563
() °´®µ¦· ¤¦´ ¡¥r Á¡º°É µ¦¨»
°´®µ¦· ¤¦´¡¥rÁ¡ºÉ°µ¦¨»ÅoÂn°´®µ¦· ¤¦´¡¥r¸Éº°ÅªoÁÈ · ¦´¡¥r·· µ¦ÄoÂ¨³°´®µ¦· ¤¦´¡¥r¸Éº°Ã¥
¨»n¤¦· ¬´ ¸É º°¦°Á¡ºÉ°®µ¦³Ã¥rµ¦µ¥ÅonµÁnµ®¦º °µ¤¼¨nµ¸ÉÁ¡·É¤ Ê ¹ ®¦º °´Ê°°¥nµ ´Ê¸Ê Å¤nÅo¤¸Åªo
Á¡ºÉ° µ¥µ¤·»¦·®¦º °´®µ· oµ®¦º °Ä®o¦· µ¦®¦º °ÄoÄµ¦¦· ®µ¦µ
°´®µ¦· ¤¦´¡¥rÁ¡ºÉ°µ¦¨»ª´¤¼¨nµÁ¤ºÉ°Á¦·É ¤Â¦oª¥¦µµ»Â¨³ª´¤¼¨nµÄ£µ¥®¨´oª¥¤¼¨nµ¥»·¦¦¤ µ¦
Á¨¸É¥Â¨Ä¤¼¨nµ¥»·¦¦¤´¹ÄÎµÅ¦®¦º ° µ»
o»¦ª¤nµÄonµ¥µ¦Á¡ºÉ°Ä®oÅo¤µ¹É °´®µ¦· ¤¦´¡¥rÁ¡ºÉ°µ¦¨» o»µ¦n°¦oµ¸É·µ¦n°¦oµÁ°
¦ª¤¹o»ª´»· nµÂ¦µ¦Â¨³o»µ¦°ºÉÁ¡ºÉ°Ä®o°´®µ¦· ¤¦´¡¥rÁ¡ºÉ°µ¦¨»°¥¼nÄ£µ¡¡¦o°¤
ÄoµÂ¨³¦ª¤¹o»µ¦¼¥o º¤
Á¤ºÉ°¤¸µ¦Á¨¸É¥Â¨µ¦Äoµ °°´®µ¦· ¤¦´¡¥rÃ¥´¦³Á£ÅÁÈ ¸É· °µµ¦Â¨³°»¦r ¤¼¨nµ¥»·¦¦¤
 ª´¸É¤¸µ¦´¦³Á£Ä®¤nº°ÁÈ ¦µµ» °· ¦´¡¥rn°Å
ÎµÅ¦®¦º ° µ»µµ¦Îµ®nµ¥°´®µ¦· ¤¦´¡¥rÁ¡ºÉ°µ¦¨» º°¨nµ¦³®ªnµ·É °Â» · ¸ÉÅo¦´µµ¦
Îµ®nµ¥´¤¼¨nµµ¤´¸ °°´®µ¦· ¤¦´¡¥rÁ¡ºÉ°µ¦¨» Ã¥¦´¦¼ oÄÎµÅ¦®¦º ° µ»
() ¸É· °µµ¦Â¨³°»¦r
µ¦¦´ ¦¼o Â¨³µ¦ª´¤¼¨n µ
· ¦´ ¡¥r ¸ÉÁÈ ¦¦¤· ·Í °·µ¦
¸É· °µµ¦Â¨³°»¦rª´ ¤¼¨nµoª¥¦µµ»®´nµÁºÉ °¤¦µµ³¤Â¨³ µ»µµ¦o°¥nµ
¦µµ»¦ª¤¹ o» µ¦¸É Á¸É ¥ª °o ´µ¦Åo¤µ °· ¦´ ¡¥r o» °µ¦n°¦o µ· ¦´ ¡¥r¸É·µ¦
n°¦oµÁ° ¦ª¤¹o» °ª´» Â¦µµ¦ Â¨³o»µ¦°ºÉ Ç ¸É Á¸É¥ª °o ´µ¦´®µ· ¦´¡¥r
Á¡ºÉ°Ä®o·¦´¡¥rÊ ´ °¥¼Än £µ¡¸É¡¦o°¤³ÄoµÅoµ¤ªµ¤¦³r o»Äµ¦¦ºÊ °° µ¦ ¥oµ¥ µ¦¼¦³
µ¸ÉÊ ´ °· ¦´¡¥rÂ¨³o»µ¦¼¥o º¤ Îµ®¦´Á¦ºÉ °¤º°¸Éª»¤Ã¥¨· · ·Í °¢rÂª¦r É ¹ Å¤nµ¤µ¦Îµµ
ÅoÃ¥¦µ«µ¨· · ·Í °¢rÂª¦rÊ ´ º°ªnµ¨· · ·Í °¢rÂª¦r´ ¨nµªÁÈ n ª®¹É °°»¦r
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¦·¬´ Â¦r µÂ¨ Â¨r Îµ´ (¤®µ) Â¨³¦·¬´¥n°¥
®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á·¦ª¤
Î µ®¦´¸ ·Ê» ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2563
n ª¦³° °¦µ¥µ¦¸É· °µµ¦Â¨³°»¦rÂn¨³¦µ¥µ¦¸É¤¸°µ¥»µ¦Ä®o¦³Ã¥rÅ¤nÁnµ´³´¹Ân¨³
n ª¦³°¸É¤¸¥´ Îµ´Â¥nµ®µµ´
ÎµÅ¦®¦º ° µ»µµ¦Îµ®n µ¥¸É · °µµ¦Â¨³°»¦r º °¨n µ¦³®ªnµ·É °Â» · ¸ÉÅo¦´µµ¦
Îµ®nµ¥´¤¼¨nµµ¤´¸ °¸É· °µµ¦ Â¨³°»¦r Ã¥¦´¦¼ oÄÎµÅ¦®¦º ° µ»
µ¦´¦³Á£Å¥´°´ ®µ¦· ¤¦´ ¡¥r Á¡ºÉ°µ¦¨»
Á¤ºÉ°¤¸µ¦Á¨¸É¥Â¨µ¦Äoµµ°´®µ¦· ¤¦´¡¥r¸É¤¸ÅªoÄoµÅ¥´°´®µ¦· ¤¦´¡¥rÁ¡ºÉ°µ¦¨» o°ª´¤¼¨nµ
°´®µ¦· ¤¦´¡¥rÊ ´ oª¥¦µµ»Â¨³´¦³Á£ÁÈ °´®µ¦· ¤¦´¡¥rÁ¡ºÉ°µ¦¨»
o »¸É Á· ¹Ê Ä£µ¥®¨´
o» Äµ¦Á¨¸É ¥Ân ª¦³°³¦´ ¦¼ o ÁÈ n ª®¹É  °¤¼¨n µµ¤´¸ °¦µ¥µ¦¸É · °µµ¦Â¨³
°»¦r oµ¤¸ªµ¤ÁÈ ÅÅon° µo Ân¸É¨»n¤¦· ¬´ ³Åo¦´¦³Ã¥rÁ·Á«¦¬·Ä°µµ¦µ¥µ¦´Ê Â¨³
µ¤µ¦ª´¤¼¨nµo» °¦µ¥µ¦´ÊÅo°¥nµnµÁºÉ °º° ·Ên ª¸É¼Á¨¸É¥Â³¼´Îµ®nµ¥µ¤¤¼¨nµµ¤
´¸ o»¸ÉÁ· Ê ¹Äµ¦n °¤Îµ¦» ¸É· °µµ¦Â¨³°»¦r¸ÉÁ· Ê ¹ÁÈ ¦³Îµ³¦´¦¼ oÄÎµÅ¦®¦º ° µ»Á¤ºÉ°
Á· Ê ¹
n µÁºÉ °¤¦µµ
nµÁºÉ °¤¦µµÎµªµ¤¼¨nµÁºÉ °¤£µ¡ °¦µ¥µ¦°µµ¦Â¨³°»¦r ¹É ¦³°oª¥¦µµ» °· ¦´¡¥r
®¦º °o»Äµ¦Á¨¸É¥Â°ºÉ ®´oª¥¤¼¨nµÁ®¨º° °· ¦´¡¥r
nµÁºÉ °¤¦µµ´¹ÁÈ nµÄonµ¥ÄÎµÅ¦®¦º ° µ» ÎµªÃ¥ª·¸Áo¦µ¤Ár°µ¥»µ¦ÄoµÃ¥¦³¤µ
°· ¦´¡¥rÂn¨³¦µ¥µ¦ ¦³¤µµ¦°µ¥»µ¦Ä®o¦³Ã¥r °· ¦´¡¥rÂÅo´ ¸Ê
°µµ¦Â¨³µ¦³
°»¦rÂ¨³Á¦ºÉ °Ân
¥µ¡µ®³

20 ¸
5 - 20 ¸
5 ¸

¨»n¤¦· ¬´ Å¤n·nµÁºÉ °¤¦µµÎµ®¦´¸É·Â¨³· ¦´¡¥r¸É°¥¼¦n ³®ªnµµ¦n°¦oµ
144 ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 3
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¦·¬´ Â¦r µÂ¨ Â¨r Îµ´ (¤®µ) Â¨³¦·¬´¥n°¥
®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á·¦ª¤
Î µ®¦´¸ ·Ê» ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2563
ª·¸µ¦·nµÁºÉ °¤¦µµ °µ¥»µ¦Ä®o¦³Ã¥r °· ¦´¡¥rÂ¨³¤¼¨nµÁ®¨º° ¼ª°¥nµo°¥¸É»»·Ê ¦°
¸ ´¸ Â¨³¦´¦» µ¤ªµ¤Á®¤µ³¤
() ·¦´ ¡¥r Å¤n ¤¸´ª
· ¦´ ¡¥rÅ¤n¤¸ª´ °ºÉ Ç ¸É ¨»n¤¦· ¬´ ºÊ °¤µÂ¨³¤¸ °µ¥»µ¦ÄoµÎµ´ ª´¤¼¨n µoª¥¦µµ»®´n µ´Îµ®n µ¥
³¤Â¨³¨ µ»µµ¦o°¥nµ³¤
¦µ¥n µ¥£µ¥®¨´µ¦¦´ ¦¼o ¦µ¥µ¦
¦µ¥nµ¥£µ¥®¨´µ¦¦´¦¼ o¦µ¥µ¦³¦´¦¼ oÁÈ · ¦´¡¥rÁ¤ºÉ°n°Ä®oÁ·¦³Ã¥rÁ· Á«¦¬·Ä°µ Ã¥¦ª¤ÁÈ 
· ¦´¡¥r¸Éµ¤µ¦¦³»Åo¸ÉÁ¸É¥ª °o ´Ê nµÄonµ¥°ºÉ¦´¦¼ oÄÎµÅ¦®¦º ° µ»Á¤ºÉ°Á· Ê ¹
n µ´Îµ®n µ¥
nµ´Îµ®nµ¥Îµªµ¦µµ» °· ¦´¡¥r®¦º °Îµª°ºÉ¸ÉÄoÂ¦µµ»®´oª¥¤¼¨nµÁ®¨º°
n µ ´ Îµ ®n µ ¥¦´ ¦¼ o Ä Îµ Å¦®¦º ° µ» Ã¥ª· ¸Á o ¦¹É  Ã¥n ª Ä®n ³³o° ¦¼ Â¸É  µªn µ ³Åo¦´ 
¦³Ã¥rÁ· Á«¦¬· Ä°µµ· ¦´¡¥rÊ ´ µ¤¦³¥³Áª¨µ¸É µªnµ³Åo¦´¦³Ã¥rµ· ¦´ ¡¥rÅ¤n¤¸
´ª Ã¥Á¦·É ¤´Îµ®nµ¥· ¦´¡¥rÅ¤n¤¸ª´ Á¤ºÉ°· ¦´¡¥rÊ ´ ¡¦o°¤¸É³Ä®o¦³Ã¥r
¦³¥³Áª¨µ¸Éµªnµ³Åo¦´¦³Ã¥rµÎ ®¦´¸ ´»´ Â¨³¸ Á¦¸ ¥Á¸¥ÂÅo´ ¸Ê
Ã¦Â¦¤°¤¡·ªÁ°¦r

5 ¸

ª·¸µ¦´Îµ®nµ¥ ¦³¥³Áª¨µ¸Éµªnµ³Åo¦´¦³Ã¥r Â¨³ ¤¼¨nµÁ®¨º° ³Åo¦´µ¦ª»·Ê ¦°¸ ´¸
Â¨³¦´¦» µ¤ªµ¤Á®¤µ³¤
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¦·¬´ Â¦r µÂ¨ Â¨r Îµ´ (¤®µ) Â¨³¦·¬´¥n°¥
®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á·¦ª¤
Î µ®¦´¸ ·Ê» ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2563
() ´µÁn µ
Ã¥µ¥µ¦´¸¸É°º ·´·´ÊÂn ª´¸É 1 ¤¦µ¤ 2563
 ª´ Á¦·É ¤ o °´  µ ¨»n ¤ ¦· ¬ ´ ³¦³Á¤· ªn µ ´ µÁÈ ´  µÁn µ ®¦º ° ¦³°oª ¥´  µÁn µ ®¦º ° Å¤n
¨»n¤¦· ¬´ ÎµÎµ·¥µ¤ °´µÁnµµ¤ TFRS 16 ¤µÄoÄµ¦¦³Á¤·ªnµ´µ´ÊÄ®o·· Äµ¦ª»¤µ¦Äo
· ¦´¡¥r¸É¦³»®¦º °Å¤n
Äµ³¼oÁn µ
 ª´¸É ´µÁn µÁ¦·É ¤¤¸ ¨®¦º °ª´¸É ¤¸µ¦Á¨¸É¥Â¨´µÁn µ ´µ¸É ¤¸nª¦³°¸É ÁÈ ´µÁn µ ¨»n¤
¦· ¬´ ³´ n ª·É °Â¸É °o nµ¥µ¤´µÄ®o´ Ân¨³n ª¦³° °´µÁn µµ¤Ár¦µµ µ¥¸É
ÁÈ Á°Á« Îµ®¦´´µÁnµ°´®µ¦· ¤¦´¡¥r¨»n¤¦· ¬´ Á¨º°¸É³Å¤nÂ¥n ª¦³°¸ÉÅ¤nÁÈ µ¦Án µÂ¨³¦´¦¼ o
´µÁnµÂ¨³n ª¦³°¸ÉÅ¤nÁÈ µ¦ÁnµÁÈ ´µÁnµÁ¡¸¥°¥nµÁ¸¥ª
¨»n¤¦· ¬´ ¦´ ¦¼ o ·¦´ ¡¥r·· µ¦ÄoÂ¨³®¸Ê ·µ¤´µÁn µ  ª´¸É ´µÁn µÁ¦·É ¤¤¸ ¨ ¥Áªo´µÁn µ¹É 
· ¦´¡¥r¤¸¤¨¼ nµÎÉµ®¦º °´µÁnµ¦³¥³´Ê³¦´¦¼ oÁÈ nµÄonµ¥Ã¥ª·¸Áo¦¨°°µ¥»
´ µÁnµ
· ¦´¡¥r·· µ¦Äoª´ ¤¼¨nµoª¥¦µµ»®´nµÁºÉ °¤¦µµ³¤Â¨³¨ µ»µµ¦o°¥nµ Â¨³¦´¦» Á¤ºÉ°¤¸
µ¦ª´¤¼¨nµÄ®¤n °®¸Ê ·µ¤´µÁn µ o»  °· ¦´ ¡¥r·· µ¦Äo¦³°oª¥ÎµªÁ· ¸É ¦´¦¼ o Á¤ºÉ °
Á¦·É ¤Â¦ °®¸Ê ·µ¤´µÁnµ¦´¦» oª¥ÎµªÁ·¸Énµ¥Îµ¦³µ¤´µÁnµ  ª´¸É´µÁnµÁ¦·É ¤¤¸¨®¦º °
n°ª´¸É´µÁ¦·É ¤¤¸¨¦ª¤´o»µ¦Á¦·É ¤Â¦Â¨³¦³¤µµ¦o»Äµ¦¼¦³Â¨³» · µ·É ¼Ä
Ä´µÁnµ¸ÉÅo¦´ nµÁºÉ °¤¦µµ¦´¦¼ oÄÎµÅ¦®¦º ° µ»oª¥ª·¸Áo¦´µª´¸É´µÁnµÁ¦·É ¤¤¸¨¹ª´
·Ê »  °°µ¥»´µÁn µ ÁªoÂn´µÁn µ´¨nµª¤¸µ¦Ã°¦¦¤· ·Í Ä· ¦´¡¥r¸ÉÁn µÄ®o´ ¨»n¤¦· ¬´ Á¤ºÉ °
·Ê » ´µÁn µ ®¦º °o» °· ¦´¡¥r·· µ¦Äo³o°ªnµ¨»n¤¦· ¬´ ³¤¸µ¦Äo·· Äµ¦ºÊ °· ¦´¡¥r
Ä¦¸ Ê ¸·¦´¡¥r·· µ¦Äo³´¹nµÁºÉ °¤¦µµ¨°°µ¥»µ¦Äo¦³Ã¥r °· ¦´¡¥r¸ÉÁnµ ¹É Îµ®µ¤
ÁrÁ¸¥ª´´· ¦´¡¥rÂ¨³°»¦r¸ÉÁ¸É¥ª °o 
®¸Ê·µ¤´µÁnµª´¤¼¨nµÁ¤ºÉ°Á¦·É ¤Â¦oª¥¤¼¨nµ´»´ °nµÁnµ¸É¥´ Å¤nÅonµ¥Îµ¦³  ª´¸É´µÁnµÁ¦·É ¤¤¸¨
·¨oª¥°´¦µ°Á¸Ê¥µ¤´¥ °´µÁnµ ÁªoÂn°´ ¦µ´ÊÅ¤nµ¤µ¦Îµ®Åo ¨»n¤¦· ¬´ Äo°´ ¦µ°Á¸Ê¥Á·
¼¥o º¤n ªÁ¡·É¤ °¨»n¤¦· ¬´ nµÁnµ¦ª¤¹nµÁnµ¸É®´ ·É ¼Äµ¤´µÁnµoµ¦´ nµÁnµ¥´¦ª¤¹· · Á¨º°Ä
µ¦ ¥µ¥°µ¥»´µÁnµ®¦º °· · Á¨º°Äµ¦¥Á¨·´µÁnµ ®µ¨»n¤¦· ¬´ ¤¸ªµ¤Ân °°¥nµ¤Á®»¤¨¸É
³Äo·· nµÁnµ´Â¦¸ÉÅ¤n Ê ¹°¥¼n ´ ´¸®¦º °°´¦µ³¦´¦¼ oÁÈ nµÄonµ¥Ä¦°¦³¥³Áª¨µ´¸¸ÉÁ·¦µ¥µ¦
146 ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 3
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¦·¬´ Â¦r µÂ¨ Â¨r Îµ´ (¤®µ) Â¨³¦·¬´¥n°¥
®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á·¦ª¤
Î µ®¦´¸ ·Ê» ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2563
¨»n¤¦· ¬´ Îµ®°´¦µ°Á¸Ê ¥Á· ¼¥o º¤n ªÁ¡·É¤Ã¥Îµ°´¦µ°Á¸Ê¥µÂ®¨n °o ¤¼¨µµ¦Á· £µ¥°®¨µ¥
Â®nÂ¨³Åo¦´¦» µn ªÁ¡ºÉ°Ä®o³o°¦³¥³Áª¨µ °´µÁnµÂ¨³¨´¬³ °· ¦´¡¥r¸ÉÁnµ
®¸Ê·µ¤´µÁnµª´¤¼¨nµoª¥ª·¸¦µµ»´Îµ®nµ¥µ¤°´¦µ°Á¸Ê¥¸ÉÂo¦·  Â¨³®¸Ê·µ¤´µÁnµ³¼
ª´¤¼¨nµÄ®¤nÁ¤ºÉ°¤¸µ¦Á¨¸É¥Â¨°µ¥»
´ µÁnµ µ¦Á¨¸É¥Â¨ nµÁnµ µ¦Á¨¸É¥Â¨¦³¤µµ¦ÎµªÁ·
¸Éµªnµo°nµ¥£µ¥Äoµ¦¦´¦³´¤¼¨nµÁ®¨º° ®¦º °µ¦Á¨¸É¥Â¨µ¦¦³Á¤·µ¦Äo·· Á¨º°ºÊ ° · ·
Á¨º°Äµ¦ ¥µ¥°µ¥»´µÁnµ®¦º °· · Á¨º°Äµ¦¥Á¨·´µÁnµ Á¤ºÉ°¤¸µ¦ª´¤¼¨nµ®¸Ê ·µ¤´µÁnµÄ®¤n
³¦´ ¦» ´¤¼¨n µµ¤´¸ °· ¦´¡¥r·· µ¦Äo ®¦º °¦´ ¦¼ o ÄÎµÅ¦®¦º ° µ»  ®µ¤¼¨nµµ¤´¸ °
· ¦´¡¥r·· µ¦ÄoÅo¼ ¨¤¼¨nµ¨ÁÈ «¼¥rÂ¨oª
¨»n¤¦· ¬´ Â· ¦´¡¥r·· µ¦Äo¸ÉÅ¤nÁÈ Åµ¤Îµ· ¥µ¤ °°´®µ¦· ¤¦´¡¥rÁ¡ºÉ°µ¦¨»ÁÈ  ¸É· °µµ¦
Â¨³°»¦r Â¨³Â¦µ¥µ¦®¸Ê·µ¤´µÁnµÁÈ Á·¼¥o º¤¦³¥³¥µªÄÂµ³µ¦Á·
Äµ³¼oÄ®o Án µ
 ª´¸ÉÁ¦·É ¤o °´µÁnµ®¦º °ª´¸É¤¸µ¦Á¨¸É¥Â¨´µÁnµ ´µ¸É¤¸nª¦³°¸ÉÁÈ ´µÁnµ¦µ¥µ¦
®¹É ®¦º °¤µªnµ®¦º °¤¸nª¦³°¸É Å¤nÁÈ µ¦Án µ ¨»n¤¦· ¬´ ³´ n ª·É °Â¸É ³Åo¦´µ¤´µ
Ä®o´ Ân¨³n ª¦³°µ¤Ár¦µµ µ¥¸ÉÁÈ Á°Á«
Á¤ºÉ°¨»n¤¦· ¬´ ÁÈ ¼Äo ®oÁnµ ¨»n¤¦· ¬´ ³¡·µ¦µ  ª´Á¦·É ¤o °´µÁnµªnµÅoÃ°ªµ¤Á¸É ¥Â¨³¨°Â
´Ê®¤®¦º ° Áº °´Ê®¤¸É ¼Áo È Áoµ °¡¹ Åo¦´µ· ¦´ ¡ ¥r°µo °· ÅÄ®oÂn ¼Áo n µ ®¦º °Å¤n ®µ¤¸ ´µÁn µ
´¨nµª³´¦³Á£ÁÈ ´µÁnµÁ·» ®µÅ¤n¤¸ ´µÁnµ´¨nµª³´¦³Á£ÁÈ ´µÁnµÎµÁ·µ
¨»n¤¦· ¬´ ¦´ ¦¼ onµÁn µ¸É Åo¦´µ´µÁn µÎµÁ· µÁÈ ¦µ¥ÅonµÁn µoª¥ª·¸Áo¦¨°°µ¥»´µÁn µ Â¨³
ÂÁÈ n ª®¹É  °¦µ¥ÅonµÁn µ o»µ¦Á¦·É ¤Â¦¸ÉÁ· Ê ¹ Á¡ºÉ°µ¦Åo¤µ¹É ´µÁnµÎµÁ· µ³¦ª¤
ÁÈ ¤¼¨nµµ¤´¸ °· ¦´¡¥r¸ÉÄ®oÁn µÂ¨³¦´¦¼ oo »´¨nµªÁÈ nµÄonµ¥¨°°µ¥»´µÁn µÃ¥ÄoÁr
Á¸¥ª´´¦µ¥ÅonµÁnµ nµÁnµ¸É°µÁ· Ê ¹¦´¦¼ oÁÈ ¦µ¥ÅoÄ¦°¦³¥³Áª¨µ´¸¸ÉÅo¦´
¨»n¤¦· ¬´ º°·´ ·µ¤ °o Îµ®µ¦´¦µ¥µ¦Â¨³µ¦o°¥nµµ¤ TFRS 9 ´Á·¨»» · µ¤´µÁnµ (¼
®¤µ¥Á®» °o 4()) ¨»n¤¦· ¬´ °µ¤¼¨n µÁ®¨º °¸É Å¤nÅo¦´¦³´¸É ¦³¤µµ¦Åªo ¹É ÄoÄµ¦Îµª
Á·¨» Ê ´ oµ¤´µÁnµ°¥nµ¤ÎÉµÁ¤°
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¦·¬´ Â¦r µÂ¨ Â¨r Îµ´ (¤®µ) Â¨³¦·¬´¥n°¥
®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á·¦ª¤
Î µ®¦´¸ ·Ê» ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2563
Ã¥µ¥µ¦´¸¸É°º ·´·n°ª´¸É 1 ¤¦µ¤ 2563
Äµ³¼Áo n µ ¦µ¥nµ¥£µ¥Äo´µÁn µÎµÁ· µ´¹ ÄÎµÅ¦®¦º ° µ»Ã¥ª·¸Áo¦¨°°µ¥»´µÁn µ
¦³Ã¥r¸ÉÅo¦´µ¤´µÁn µ ³¦´¦¼ oÄÎµÅ¦®¦º ° µ»ÁÈ n ª®¹É  °nµÁn µ´Ê·Ê µ¤´µ¨°°µ¥»
´µÁnµ nµÁnµ¸É°µÁ· Ê ¹o°Îµ¤µ¦ª¤ÎµªÎµªÁ· Ê ´ ÎÉµ¸É°o nµ¥µ¤¦³¥³Áª¨µ¸É Á®¨º° °´µ
Ánµ Á¤ºÉ°Åo¦´µ¦¥º¥´µ¦¦´nµÁnµ
Äµ³¼Äo ®oÁnµ ¦µ¥ÅonµÁnµµ°´®µ¦· ¤¦´¡¥rÁ¡ºÉ°µ¦¨»¦´¦¼ oÄÎµÅ¦®¦º ° µ»Ã¥ª·¸Áo¦¨°°µ¥»
´µÁnµ nµÄonµ¥Á¦·É ¤Â¦¸ÉÁ· Ê ¹ÁÈ µ¦Á¡µ³Á¡ºÉ°Ä®oÁ·´µÁnµ¦´¦¼ oÁÈ n ª®¹É  °¦µ¥ÅonµÁnµ´Ê·Ê 
µ¤´µ nµÁnµ¸É°µÁ· Ê ¹¦´¦¼ oÁÈ ¦µ¥ÅoÄ¦°¦³¥³Áª¨µ´¸É ¹ nµÁnµ´ÊÁ· Ê ¹
() µ¦o °¥n µ·¦´ ¡¥r µµ¦Á·
Ã¥µ¥µ¦´¸¸É°º ·´·´ÊÂn ª´¸É 1 ¤¦µ¤ 2563
¨»n¤¦· ¬´ ¦´¦¼ onµÁºÉ°¨ µ»oµÁ¦·¸Éµªnµ³Á· Ê ¹Îµ®¦´· ¦´¡¥rµµ¦Á·¸Éª´ ¤¼¨nµoª¥¦µµ»
´Îµ®nµ¥ (¦ª¤¹ Á·Â¨³¦µ¥µ¦Á¸¥ÁnµÁ· ¨¼®¸Ê µ¦oµÂ¨³¨¼®¸Ê °ºÉ ¦ª¤¹Á·Ä®o¥¼o º¤Ân·µ¦°ºÉ
Â¨³·µ¦¸ÉÁ¸É¥ª °o ´) · ¦´¡¥r¸ÉÁ·µ´µ ¨¼®¸Êµ¤´µÁnµÂ¨³ªÁ·Ä®o·ÁºÉ°¸É°»¤´ ·Â¨³Å¤nÅoª´
¤¼¨nµoª¥¤¼¨nµ¥»·¦¦¤nµÎµÅ¦®¦º ° µ»
µ¦ª´¤¼¨n µ¨ µ»o µÁ¦·¸É µªn µ³Á· ¹Ê
¨ µ»oµÁ¦·¸Éµªnµ³Á· Ê ¹ÁÈ µ¦¦³¤µ¨ µ»oµÁ¦·oª¥ªµ¤nµ³ÁÈ nªÎÊµ®´ ¨
µ»oµÁ¦·ÎµªÃ¥Äo¤¼¨nµ´ »´ °ÎµªÁ·¸Éµªnµ³Å¤nÅo¦´ (Án ¨nµ¦³®ªnµ¦³ÂÁ·
¸É·µ¦³o°nµ¥µ¤´µÂ¨³¦³ÂÁ·¸É¨»n¤¦· ¬´ µªnµ³Åo¦´) ¨ µ»oµÁ¦·¸Éµªnµ³
Á· Ê ¹ ·¨oª¥°´¦µ°Á¸Ê¥¸ÉÂo¦·  °· ¦´¡¥rµµ¦Á·
µ¦ª´¤¼¨nµ¨ µ»oµÁ¦·´ÊÎµª´n°Å¸Ê
- ¨ µ»oµÁ¦·¸Éµªnµ³Á· Ê ¹ Ä°¸ 12 Áº ° µo ®oµ ¨ µ»´¨nµª¦³¤µµ¨ µ»¸É
µªnµ³Á·  Ê ¹ µµ¦·ÁºÉ °Å µ¤´µ¸É µªnµ³Á·  Ê ¹ Ä°¸ 12 Áº ° µo ®oµ£µ¥®¨´ª´·Ê ¦°
¦³¥³Áª¨µ¸É¦µ¥µ ®¦º °
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¦·¬´ Â¦r µÂ¨ Â¨r Îµ´ (¤®µ) Â¨³¦·¬´¥n°¥
®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á·¦ª¤
Î µ®¦´¸ ·Ê» ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2563
- ¨ µ»oµÁ¦·¸Éµªnµ³Á· Ê ¹¨°°µ¥» °´µ ¨ µ»´¨nµª¦³¤µµ¨ µ»¸Éµ
ªnµ³Á· Ê ¹µµ¦·ÁºÉ°Å µ¤´µ¸Éµªnµ³Á· Ê ¹Änª¦³¥³Áª¨µ´Ê®¤¸ÉÁ®¨º°°¥¼n °´µ
nµÁºÉ°¨ µ»Îµ®¦´¨¼®¸Ê µ¦oµ ¨¼®¸Ê µ¤´µÁnµ Â¨³· ¦´¡¥r¸ÉÁ·µ´µª´¤¼¨nµ¨ µ»oª¥
¨ µ»oµÁ¦·¸Éµªnµ³Á· Ê ¹¨°°µ¥» °´µ ¨ µ»oµÁ¦·¸Éµªnµ³Á· Ê ¹ °· ¦´¡¥r
µµ¦Á·Á®¨nµ¸Ê¦³¤µµ¦Ã¥Äoµ¦µµ¦´ÊÎµ¦° ¹É ª·¸´ ¨nµª¤¸µ¦Îµ °o ¤¼¨¨ µ»¸ÉÁ· Ê ¹Ä°¸
µ¦¦´¦» ´´¥¸É¤¸ªµ¤Á¡µ³Áµ³´¨¼®¸ÊÊ ´ Ç Â¨³µ¦¦³Á¤·´Ê °o ¤¼¨£µªµ¦rÁ«¦¬·Ä´»´
nµÁºÉ°¨ µ»oµÁ¦·Îµ®¦´· ¦´¡¥rµµ¦Á·°ºÉ ¨»n¤¦· ¬´ ¦´¦¼ o¨ µ»oµÁ¦·¸Éµªnµ³Á· Ê ¹
oª¥¨ µ»oµÁ¦·¸Éµªnµ³Á· Ê ¹Ä°¸ 12 Áº° µo ®oµ ¥Áªo· ¦´¡¥rµµ¦Á·¸É¤¸µ¦Á¡·É¤ Ê ¹°¥nµ
¤¸¥´ Îµ´ °ªµ¤Á¸É ¥oµÁ¦·´Ânµ¦¦´¦¼ o¦µ¥µ¦Á¤ºÉ°Á¦·É ¤Â¦®¦º °ÁÈ · ¦´¡¥rµµ¦Á·¸É¤¸µ¦o°¥nµ
oµÁ¦· ¹É ¦¸ ´ ¨nµª³ª´nµÁºÉ°¨ µ»oª¥¨ µ»oµÁ¦·¸Éµªnµ³Á· Ê ¹¨°°µ¥» °´µ
¦³¥³Áª¨µ¼ » ¸ÉÄoÄµ¦¦³¤µ¨ µ»oµÁ¦·¸Éµªnµ³Á· Ê ¹¡·µ¦µµ¦³¥³Áª¨µ¸É¥µª¸É»µ¤
´µ¸É¨»n¤¦· ¬´ ¤¸µ³Á· n°ªµ¤Á¸É ¥oµÁ¦·
¨»n¤¦· ¬´ ¡·µ¦µªnµªµ¤Á¸É ¥oµÁ¦· °· ¦´¡¥rµµ¦Á·Á¡·É¤ Ê ¹°¥nµ¤¸¥´ Îµ´®µÁ·Îµ®Îµ¦³
¤µªnµ 30 ª´ ¤¸µ¦Á¨¸É¥Â¨ °°´´ªµ¤nµÁºÉ°º°¸É¨¦³´¨°¥nµ¤¸¥´ Îµ´ ¤¸µ¦ÎµÁ· µ¸É°¥
°¥n µ ¤¸ ´¥ Î µ ´ °¨¼  ®¸Ê ®¦º ° ¤¸  µ¦Á¨¸É ¥ Â¨®¦º °µµ¦r  µ¦Á¨¸É ¥ Â¨ °ÁÃÃ¨¥¸ ¨µ
£µªµ¦rµÁ«¦¬· ®¦º °®¤µ¥¸É n¨Äµ¨°¥nµ¤¸¥´ Îµ´n°ªµ¤µ¤µ¦ °¨¼®¸Ê Äµ¦nµ¥
Îµ¦³£µ¦³¼¡´Ä®o´ ¨»n¤¦· ¬´
¨»n¤¦· ¬´ ¡·µ¦µªnµ· ¦´¡¥rµµ¦Á·³Á·µ¦·´µÁ¤ºÉ°
- ¼o Å¼o ¤nµ¤µ¦nµ¥Îµ¦³£µ¦³¼¡´oµÁ¦·Ä®oÂn¨»n¤¦· ¬´ ÅoÁÈ¤Îµª °¸´Ê¨»n¤¦· ¬´ Å¤n¤¸·· Äµ¦
Å¨nÁ¸Ê¥ Án µ¦¥¹®¨´¦³´ (®µ¤¸µ¦ªµ®¨´¦³´) ®¦º °
- · ¦´¡¥rµµ¦Á·oµÎµ¦³Á·ªnµ 90 ª´
µ¦¦³Á¤·µ¦Á¡·É¤ Ê ¹ °ªµ¤Á¸É ¥oµÁ¦·°¥nµ¤¸¥´ Îµ´´Ê¤¸µ¦¦³Á¤·´ÊÂÁÈ ¦µ¥¨¼®¸Ê ®¦º °Â
¨»n¤ Ê ¹°¥¼n ´ ¨´¬³ °Á¦ºÉ °¤º°µµ¦Á· ®µµ¦¦³Á¤·ªµ¤Á¸É ¥ÁÈ µ¦¦³Á¤·Â¨»n¤o°¤¸µ¦´
¨»n¤Á¦ºÉ °¤º°µµ¦Á·µ¤¨´¬³ªµ¤Á¸É ¥oµÁ¦·¸É¨oµ¥¨¹´ Án µµ¦rµo Îµ¦³
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¦·¬´ Â¦r µÂ¨ Â¨r Îµ´ (¤®µ) Â¨³¦·¬´¥n°¥
®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á·¦ª¤
Î µ®¦´¸ ·Ê» ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2563
¨ µ» oµ Á¦·  ¸É  µªn µ ³Á·  Ê ¹ ¤¸ µ¦¦³Á¤· Ä®¤n  ·Ê ¦°¦³¥³Áª¨µ¸É ¦ µ¥µ Á¡ºÉ ° ³o° µ¦
Á¨¸É¥Â¨ °ªµ¤Á¸É ¥oµÁ¦· °Á¦ºÉ °¤º°µµ¦Á·´µª´¸É¦´¦¼ o¦µ¥µ¦Á¤ºÉ°Á¦·É ¤Â¦ µ¦Á¡·É¤ Ê ¹ °
nµÁºÉ°¨ µ»ÂÁÈ  µ»µµ¦o°¥nµÄÎµÅ¦®¦º ° µ» nµÁºÉ°¨ µ»ÂÁÈ ¦µ¥µ¦®´°°
µ¤¼¨nµµ¤´¸ Ê ´ o °· ¦´¡¥rµµ¦Á·
· ¦´ ¡¥r µµ¦Á·¸É ¤¸µ¦o °¥n µo µÁ¦·
 ª´¸É ¦µ¥µ ¨»n¤¦· ¬´ ¦³Á¤·ªnµ· ¦´¡¥rµµ¦Á· ¸É ª´ ¤¼¨nµoª¥¦µµ»´Îµ®n µ¥Â¨³¦µµ¦®¸Ê ¸É
ª´¤¼¨nµoª¥¤¼¨nµoª¥¤¼¨nµ¥»·¦¦¤nµÎµÅ¦ µ»ÁÈÁ¦È °ºÉÁ·µ¦o°¥nµoµÁ¦·®¦º °Å¤n · ¦´¡¥rµ
µ¦Á·¤¸µ¦o°¥nµoµÁ¦· Á¤ºÉ°Á·Á®»µ¦rÄÁ®»µ¦r®¹É ®¦º °¤µªnµ®¹É Á®»µ¦rÉ ¹ n ¨¦³Á· 
¨n°¦³ÂÁ· ¸Éµªnµ³Á· Ê ¹Ä°µ °· ¦´¡¥rµµ¦Á·  µµ¦r¸ÉÁÈ  °o n¸Ê ªnµ· ¦´¡¥r
µµ¦Á·Á·µ¦o°¥nµoµÁ¦·¦ª¤¹ µ¦¸É¨¼ ®¸Ê¦³´®µµµ¦Á·°¥nµ¤¸¥´ Îµ´ µ¦·´µ
µ¦´Îµ®n µ¥
¤¼¨n µµ¤´¸ Ê ´ o °· ¦´ ¡¥rµµ¦Á· ³¼´Îµ®n µ¥Á¤ºÉ °¨»n¤¦· ¬´ Å¤nµ¤µ¦µµ¦r Å o°¥nµ 
¤Á®»¤¨ªnµ³Åo¦´º Á·  ®µ¤¸µ¦¦´Á·º Ä£µ¥®¨´µ· ¦´¡¥r¸É¤¸µ¦´Îµ®n µ¥Â¨oª ³¦´¦¼ oÁÈ 
µ¦¨´¦µ¥µ¦µ¦o°¥nµÄÎµÅ¦®¦º ° µ»Äª¸ÉÅo¦´º
Ã¥µ¥µ¦´¸¸É°º ·´·n°ª´¸É 1 ¤¦µ¤ 2563
¥°· ¦´¡¥rµ¤´¸ °¨»n¤¦· ¬´ Åo¦´µ¦ª  »ª´¸É¦µ¥µªnµ¤¸ °o n¸Ê Á¦ºÉ °µ¦o°¥nµ®¦º °Å¤nÄ
¦¸ ¸É¤¸ °o n¸Ê³Îµµ¦¦³¤µ¤¼¨nµ· ¦´¡¥r¸Éµªnµ³Åo¦´º
µ»µµ¦o°¥nµ¦´¦¼ oÁ¤ºÉ°¤¼¨nµµ¤´¸ °· ¦´¡¥r¼ªnµ¤¼¨nµ¸É³Åo¦´º µ»µµ¦o°¥nµ´¹
ÄÎµÅ¦®¦º ° µ»
µ¦¨´¦µ¥µ¦o °¥n µ
µ»µµ¦o°¥nµ °· ¦´¡¥rµµ¦Á·³¼¨´¦µ¥µ¦ Á¤ºÉ°¤¼¨nµ¸Éµªnµ³Åo¦´ºÁ¡·É¤ Ê ¹Ä£µ¥®¨´
Â¨³µ¦Á¡·É¤ Ê ¹´Ê´¤¡´rÃ¥¦´ µ»µµ¦o°¥nµ¸ÉÁ¥¦´¦¼ oÄÎµÅ¦®¦º ° µ»
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¦·¬´ Â¦r µÂ¨ Â¨r Îµ´ (¤®µ) Â¨³¦·¬´¥n°¥
®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á·¦ª¤
Î µ®¦´¸ ·Ê» ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2563
() µ¦o °¥n µ·¦´ ¡¥r ¸ÉÅ¤n Än ·¦´ ¡¥r µµ¦Á·
¥°· ¦´¡¥rµ¤´¸ °¨»n¤¦· ¬´ Åo¦´µ¦ª  »ª´¸É ¦µ¥µªnµ¤¸ °o n¸Ê Á¦ºÉ °µ¦o°¥nµ®¦º °Å¤n
Ä¦¸ ¸É¤¸ °o n¸Ê³Îµµ¦¦³¤µ¤¼¨nµ· ¦´¡¥r¸Éµªnµ³Åo¦´º Îµ®¦´· ¦´¡¥rÅ¤n¤¸ª´ ¸É¤¸°µ¥»µ¦Ä®o
¦³Ã¥rÅ¤n¦µÂn° ®¦º °¥´Å¤n¡¦o°¤Äoµ ³¦³¤µ¤¼¨nµ¸Éµªnµ³Åo¦´º»¸ ÄnªÁª¨µÁ¸¥ª´
µ»µµ¦o°¥nµ¦´¦¼ oÁ¤ºÉ°¤¼¨nµµ¤´¸ °· ¦´¡¥r ®¦º °¤¼¨nµµ¤´¸ °®n ª¥· ¦´¡¥r¸Én°Ä®oÁ· 
Á·¼ªnµ¤¼¨nµ¸É³Åo¦´º µ»µµ¦o°¥nµ´¹ÄÎµÅ¦®¦º ° µ»
µ¦Îµª¤¼¨n µ¸É µªn µ³Åo ¦´º 
¤¼¨nµ¸Éµªnµ³Åo¦´º °· ¦´¡¥r¸ÉÅ¤nÄn ·¦´¡¥rµµ¦Á· ®¤µ¥¹¤¼¨nµµµ¦Äo °· ¦´¡¥r®¦º °
¤¼¨nµ¥»·¦¦¤ °· ¦´¡¥r®´o»Äµ¦ µ¥Â¨oªÂn¤¼¨nµÄ³¼ ªnµ Äµ¦¦³Á¤·¤¼¨nµµµ¦Äo °
· ¦´¡¥r ¦³¤µµ¦¦³ÂÁ·¸É³Åo¦´Ä°µ³· ¨ÁÈ ¤¼¨nµ´ »´ Ã¥Äo°´ ¦µ·¨n°Îµ¹ £µ¬¸
Á· ÅoÁ¡ºÉ°Ä®o³o°¤¼¨n µ¸É °µ¦³Á¤·ÅoÄ¨µ´ »´ ¹É Â¦Åµ¤Áª¨µÂ¨³ªµ¤Á¸É ¥¸É ¤¸n°· ¦´¡¥r
Îµ®¦´· ¦´¡¥r¸ÉÅ¤nn°Ä®oÁ·¦³ÂÁ·¦´Ã¥°·¦³µ· ¦´¡¥r°ºÉ³¡·µ¦µ¤¼¨nµ¸Éµªnµ³Åo¦´º 
¦ª¤´®nª¥· ¦´¡¥r¸Én°Ä®oÁ·Á·¸É·¦´¡¥rÊ ´ Á¸É¥ª °o oª¥
µ¦¨´¦µ¥µ¦o °¥n µ
µ»µµ¦o°¥nµ °· ¦´¡¥rµµ¦Á·³¼¨´¦µ¥µ¦ Á¤ºÉ°¤¼¨nµ¸Éµªnµ³Åo¦´ºÁ¡·É¤ Ê ¹Ä£µ¥®¨´
Â¨³µ¦Á¡·É¤ Ê ¹´Ê´¤¡´rÃ¥¦´ µ»µµ¦o°¥nµ¸ÉÁ¥¦´¦¼ oÄÎµÅ¦®¦º ° µ»
µ» µµ¦o° ¥n µ °· ¦´ ¡ ¥r¸É Å ¤n Än · ¦´ ¡ ¥r µµ¦Á· °ºÉ  Ç ¸É Á ¥¦´  ¦¼ o Äªn °³¼  ¦³Á¤· 
 »ª´¸É ¸É°°¦µ¥µªnµ¤¸ °o n¸Ê Á¦ºÉ °µ¦o°¥nµ®¦º °Å¤n µ»µµ¦o°¥nµ³¼¨´¦µ¥µ¦ ®µ¤¸µ¦
Á¨¸É¥Â¨¦³¤µµ¦¸ÉÄoÄµ¦Îµª¤¼¨nµ¸É µªnµ³Åo¦´º µ»µµ¦o°¥nµ³¼¨´¦µ¥µ¦
Á¡¸ ¥Án µ¸É ¤¼¨n µµ¤´¸ °· ¦´ ¡¥rÅ¤nÁ · ªnµ¤¼¨n µµ¤´¸ £µ¥®¨´®´n µÁºÉ °¤¦µµ®¦º °n µ´Îµ®n µ ¥
Á¤º°®¹ÉÅ¤nÁ¥¤¸µ¦´¹ µ»µµ¦o°¥nµ¤µn°
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¦·¬´ Â¦r µÂ¨ Â¨r Îµ´ (¤®µ) Â¨³¦·¬´¥n°¥
®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á·¦ª¤
Î µ®¦´¸ ·Ê» ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2563
() ®¸Ê·¸ÉÁ·µ´µ
®¸Ê ·¸É Á·µ´µÁÈ Á· ¦´¨nª®oµµ¨¼oµ ¹É ¤¸£µ¦³¼¡´¸É³o°Ã°· oµ®¦º °¦· µ¦Ä®o´ ¨¼oµ
®¸Ê·¸ÉÁ·µ´µ¦´¦¼ oÁ¤ºÉ°¨»n¤¦· ¬´ Åo¦´Îµ¦³®¦º °¤¸·· ¸É¦µ«µÁºÉ°Å Äµ¦Åo¦´·É °Â¸ÉÁ¦¸ ¥
ºÅ¤nÅoµ¨¼oµn°¸É¨»n¤¦· ¬´ ¦´¦¼ o¦µ¥Åo¸ÉÁ¸É¥ª °o 
() ¨¦³Ã¥r °¡´µ
Ã¦µ¦¤Á·
£µ¦³¼¡´Äµ¦¤Á µo Ã¦µ¦¤Á· ³¼¦´ ¦¼ o ÁÈ n µÄonµ¥¡´µÄÎµÅ¦®¦º ° µ» Ä¦°
¦³¥³Áª¨µ¸É¡´µÅoµÎ µÄ®o´ ·µ¦
Ã¦µ¦¨¦³Ã¥r ¸ÉµÎ ®Åªo
£µ¦³¼¡´» · °¨»n¤¦· ¬´ µÃ¦µ¦¨¦³Ã¥r¸ÉµÎ ®Åªo¼ ÎµªÂ¥nµ®µÁÈ ¦µ¥Ã¦µ¦µ
µ¦¦³¤µ¨¦³Ã¥rÄ°µ¸ÉÁ·µµ¦Îµµ °¡´µÄª´ »´ Â¨³ªn° Ç ¨¦³Ã¥r
´¨nµªÅo¤¸µ¦·¨¦³ÂÁ·Á¡ºÉ°Ä®oÁÈ ¤¼¨nµ´»´
µ¦Îµª£µ¦³¼¡´ °Ã¦µ¦¨¦³Ã¥r¸ÉµÎ ®ÅªoÊ ´ ´ÎµÃ¥´· «µ¦r ¦³´£´¥¸É Åo¦´
°» µÁÈ ¦³Îµ» ¸ Ã¥ª·¸· ¨Ân ¨³®n ª¥¸É ¦³¤µµ¦Åªo ¨µµ¦Îµª°µÎµÄ®o¨»n¤¦· ¬´ ¤¸
· ¦´¡¥rÁ· Ê ¹ ¹É µ¦¦´¦¼ oÁÈ · ¦´¡¥r³Äo¤¨¼ nµ´»´ °¦³Ã¥rÁ·Á«¦¬·¸É¤¸Ä¦¼  °µ¦Åo¦´º
Ä°µµÃ¦µ¦®¦º °µ¦®´µ¦¤Á µo Ã¦µ¦Ä°µ Äµ¦Îµª¤¼¨nµ´ »´ °¦³Ã¥r
Á·Á«¦¬·Åo¤¸µ¦¡·µ¦µ¹ªµ¤o°µ¦Á·» Ê ´ ÎÉµÎµ®¦´Ã¦µ¦nµ Ç °¨»n¤¦· ¬´
Äµ¦ª´¤¼¨n µÄ®¤n °®¸Ê ·¨¦³Ã¥r¸ÉµÎ ®Åªo»· ÎµÅ¦®¦º ° µ» µµ¦¦³¤µµ¦µ¤®¨´
· «µ¦r ¦³´£´¥³¼¦´ ¦¼ o ¦µ¥µ¦ÄÎµÅ¦ µ»ÁÈÁ¦È °ºÉ ´¸ ¨»n¤¦· ¬´ Îµ®°Á¸Ê ¥n µ¥ °
®¸Ê·¨¦³Ã¥r¸ÉµÎ ®Åªo»· Ã¥Äo°´ ¦µ·¨¸ÉÄoª´ ¤¼¨nµ£µ¦³¼¡´µ¤Ã¦µ¦¨¦³Ã¥r  o
¸ Ã¥Îµ¹ ¹µ¦Á¨¸É¥Â¨Ä Ç Ä®¸Ê ·¨¦³Ã¥r¸ÉµÎ ®Åªo»· É ¹ ÁÈ ¨¤µµµ¦¤Á·Â¨³
µ¦nµ¥Îµ¦³¨¦³Ã¥r °Á¸Ê¥nµ¥» · Â¨³nµÄonµ¥°ºÉ Ç ¸ÉÁ¸É¥ª °o ´Ã¦µ¦¨¦³Ã¥r¦´¦¼ o¦µ¥µ¦Ä
ÎµÅ¦®¦º ° µ»
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¦·¬´ Â¦r µÂ¨ Â¨r Îµ´ (¤®µ) Â¨³¦·¬´¥n°¥
®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á·¦ª¤
Î µ®¦´¸ ·Ê» ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2563
Á¤ºÉ°¤¸µ¦Á¨¸É¥Â¨¨¦³Ã¥r °Ã¦µ¦®¦º °µ¦¨ µÃ¦µ¦ µ¦Á¨¸É¥Â¨Ä¨¦³Ã¥r¸É
Á¸É¥ª °o ´µ¦¦· µ¦Ä°¸ ®¦º ° ÎµÅ¦®¦º ° µ»µµ¦¨ µÃ¦µ¦o°¦´¦¼ oÄÎµÅ¦®¦º ° µ»´¸
¨»n¤¦· ¬´ ¦´¦¼ oµÎ Å¦Â¨³ µ»µµ¦nµ¥Îµ¦³¨¦³Ã¥r¡´µÁ¤ºÉ°Á· Ê ¹
¨¦³Ã¥r ¦³¥³´Ê  °¡´µ
¨¦³Ã¥r¦³¥³´Ê °¡´µ¦´¦¼ oÁÈ nµÄonµ¥Á¤ºÉ°¡´µÎµµÄ®o ®¸Ê ·¦´¦¼ oªo ¥¤¼¨nµ¸Éµªnµ³nµ¥
Îµ¦³ ®µ¨»n¤¦· ¬´ ¤¸£µ¦³¼¡´µ¤®¤µ¥®¦º °£µ¦³¼¡´Ã¥°»¤µ¸É ³o°nµ¥°´ÁÈ ¨¤µµµ¦¸É
¡´µÅoµÎ µÄ®oÄ°¸Â¨³£µ¦³¼¡´¸Êµ¤µ¦¦³¤µÅo°¥nµ¤Á®»¤¨
() ¦³¤µµ¦®¸Ê·
¦³¤µµ¦®¸Ê·³¦´¦¼ oÈn°Á¤ºÉ°¨»n¤¦· ¬´ ¤¸£µ¦³¼¡´µ¤®¤µ¥®¦º °£µ¦³¼¡´µµ¦°»¤µ¸ÉÁ· Ê ¹
Ä´ » ´ °´ÁÈ ¨¤µµÁ®» µ¦r Ä°¸  ¹É  µ¤µ¦¦³¤µÎµ ª °£µ¦³¼¡´Åo°¥nµ n µÁºÉ ° º °
Â¨³¤¸ªµ¤ÁÈ ÅÅon° µo Ân °ªnµ¦³Ã¥rÁ· Á«¦¬· ³o°¼nµ¥ÅÁ¡ºÉ°Îµ¦³£µ¦³¼¡´´¨nµª
¦³¤µµ¦®¸Ê ·¡· µ¦µµµ¦· ¨¦³ÂÁ· ¸É ³n µ¥Ä°µÃ¥Äo°´ ¦µ· ¨Ä¨µ´ »´
n°Îµ¹¹£µ¬¸Á·Åo Á¡ºÉ°Ä®o³o°Îµª¸É°µ¦³Á¤·Åo Ä¨µ´ »´ ¹É Â¦Åµ¤Áª¨µÂ¨³ªµ¤Á¸É ¥
¸É¤¸n°®¸Ê· ¦³¤µµ¦®¸Ê·n ª¸ÉÁ¡·É¤ Ê ¹ÁºÉ°µÁª¨µ ¸Éµn Å¦´¦¼ oÁÈ o»µµ¦Á·
() µ¦ª´¤¼¨n µ¥»·¦¦¤
¤¼¨nµ¥»·¦¦¤º °¦µµ¸É ³Åo¦´µµ¦ µ¥· ¦´¡¥r®¦º °nµ¥Îµ¦³Á¡ºÉ°Ã°®¸Ê ·Ä¦µ¥µ¦¸É Á·  Ê ¹ Ä£µ¡
· ¦³®ªnµ¼¦o n ª¤¨µ  ª´¸É ª´ ¤¼¨nµÄ¨µ®¨´ ®¦º °¨µ¸É Ä®o¦³Ã¥r¼»  (®µÅ¤n¤¸¨µ®¨´) ¸É
¨»n¤¦· ¬´ µ¤µ¦Á µo ¹ÅoÄª´´¨nµª ¤¼¨nµ¥»·¦¦¤ °®¸Ê ·³o°¨¦³ °ªµ¤Á¸É ¥¸ÉÅ¤nµ¤µ¦
·´ ·µ¤ °o Îµ® °£µ¦³¼¡´
Ã¥µ¥µ¦´¸Â¨³µ¦Á· Á¥ °o ¤¼¨ °¨»n¤¦· ¬´ ®¨µ¥ °o Îµ®Ä®o¤¸µ¦ª´¤¼¨nµ¥»·¦¦¤ °· ¦´¡¥rÂ¨³
®¸Ê·µµ¦Á· Â¨³· ¦´¡¥rÂ¨³®¸Ê·¸ÉÅ¤nÄnµµ¦Á·
¨»¤n ¦· ¬´ ª´¤¼¨nµ¥»·¦¦¤ °Á¦ºÉ °¤º°µµ¦Á·Ã¥Äo¦µµÁ°ºÊ ° µ¥Ä¨µ¸É¤¸£µ¡¨n° ®µµ¤µ¦
®µÅo ¨µ³º ° ªnµ¤¸ ‘£µ¡¨n°’ ®µ¦µ¥µ¦ °· ¦´ ¡¥r®¦º °®¸Ê ·Á·  Ê ¹ °¥nµ ¤ÎÉµÁ¤°ÄÎµª¸É
Á¡¸¥¡°¹É µ¤µ¦Ä®o °o ¤¼¨¦µµÅo°¥nµn°ÁºÉ°
47
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¦·¬´ Â¦r µÂ¨ Â¨r Îµ´ (¤®µ) Â¨³¦·¬´¥n°¥
®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á·¦ª¤
Î µ®¦´¸ ·Ê» ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2563
®µÅ¤n¤¸¦µµÁ°ºÊ ° µ¥Ä¨µ¸É ¤¸£µ¡¨n°¨»n¤¦· ¬´ ÄoÁ· µ¦¦³Á¤·¤¼¨nµ¸É Äo °o ¤¼¨¸É µ¤µ¦
´ÁÅo¸É¤¸ªµ¤Á¸É ¥ª °o Ä®o¤µ¸É» Â¨³¨µ¦Äo °o ¤¼¨¸ÉÅ¤nµ¤µ¦´ÁÅoÄ®o°o ¥¸É » µ¦Á¨º°Á· 
µ¦¦³Á¤·¤¼¨nµ³¡·µ¦µ´´¥´Ê®¤¸É¦¼ o n ª¤¨µÎµ¹¹Äµ¦Îµ®¦µµ °¦µ¥µ¦
®µ· ¦´ ¡¥r®¦º °®¸Ê ·¸É ª´ ¤¼¨n µoª¥¤¼¨n µ¥»·¦¦¤¤¸ ¦µµÁ°ºÊ °Â¨³¦µµÁ° µ¥¨»n¤¦· ¬´ ª´¤¼¨n µ
· ¦´¡¥rÂ¨³µµ¦rÁÈ · ¦´¡¥rªo ¥¦µµÁ°ºÊ ° Â¨³ª´¤¼¨nµ®¸Ê ·Â¨³µ³µ¦ÁÈ ®¸Ê ·oª¥¦µµ
Á° µ¥
®¨´µ¸É¸¸É»Îµ®¦´¤¼¨nµ¥»·¦¦¤ °Á¦ºÉ °¤º°µµ¦Á·  ª´¸É¦´¦¼ o¦µ¥µ¦Á¤ºÉ°Á¦·É ¤Â¦º°¦µµ °µ¦Îµ
¦µ¥µ¦ Án ¤¼¨nµ¥»·¦¦¤ °¨°Â¸ÉÄ®o®¦º °Åo¦´ ®µ¨»n¤¦· ¬´ ¡·µ¦µªnµ¤¼¨nµ¥»·¦¦¤  ª´¸É¦´¦¼ o
¦µ¥µ¦Á¤ºÉ°Á¦·É ¤Â¦Ânµµ¦µµ °µ¦Îµ¦µ¥µ¦Â¨³¤¼¨nµ¥»·¦¦¤Å¤nªnµ³Åo¤µµ¦µµÁ°ºÊ °Á° µ¥
Ä¨µ¸É¤¸£µ¡¨n°Îµ®¦´· ¦´¡¥r®¦º °®¸Ê ·¸É Á®¤º°´®¦º °Ã¥ÄoÁ· µ¦ª´¤¼¨nµ¹É Äo °o ¤¼¨¸É Å¤n
µ¤µ¦´ÁÅoÉ ¹ ´· ªnµÅ¤n¤¸¥´ Îµ´n°µ¦ª´¤¼¨nµ ÎµÄ®oÁ¦ºÉ °¤º°µµ¦Á· ª´¤¼¨nµÁ¤ºÉ°Á¦·É ¤Â¦oª¥
¤¼¨nµ¥»·¦¦¤¦´oª¥¨nµ¦³®ªnµ¤¼¨nµ¥»·¦¦¤  ª´¸É¦´¦¼ o¦µ¥µ¦Á¤ºÉ°Á¦·É ¤Â¦Â¨³¦µµ °µ¦Îµ¦µ¥µ¦
Â¨³¦´¦¼ oÁÈ ¦µ¥µ¦¦°´´¸ É ¹ ³¦´¦¼ oÄÎµÅ¦®¦º ° µ»oª¥Ár¸ÉÁ®¤µ³¤¨°°µ¥» °Á¦ºÉ °¤º°µ
µ¦Á·Ân°o Å¤nµo ªnµµ¦ª´¤¼¨nµ¥»·¦¦¤¸ÉÄo®¨´µ´»´Ê®¤µ °o ¤¼¨¸É´ÁÅoÄ¨µ®¦º °Á¤ºÉ°
¦µ¥µ¦´¨nµª·Ê » ¨
µ¦ª´¤¼¨nµ¥»·¦¦¤ °· ¦´¡¥r®¦º °®¸Ê · ¨»n¤¦· ¬´ Äo °o ¤¼¨¸Éµ¤µ¦´ÁÅoÄ®o¤µ¸É »Ánµ¸É³ÎµÅo
¤¼¨nµ¥»·¦¦¤Á®¨nµ¸Ê¼ ´¦³Á£ÄÂn¨³¨Îµ´´Ê °¤¼¨nµ¥»·¦¦¤µ¤ °o ¤¼¨¸ÉÄoÄµ¦¦³Á¤·¤¼¨nµ ´¸Ê
x
x
x

°o ¤¼¨¦³´ 1
°o ¤¼¨¦³´ 2
¦µµÁ°ºÊ °
°o ¤¼¨¦³´ 3

ÁÈ ¦µµÁ°ºÊ ° µ¥Ä¨µ¸É¤¸£µ¡¨n°Îµ®¦´· ¦´¡¥r®¦º °®¸Ê·°¥nµÁ¸¥ª´
ÁÈ  °o ¤¼¨°ºÉ¸É´ÁÅoÃ¥¦®¦º °Ã¥°o°¤Îµ®¦´· ¦´¡¥rÊ ´ ®¦º °®¸Ê ·´Ê °Á®º °µ
µ¥¹É ¦ª¤°¥¼Än  °o ¤¼¨¦³´ 1
°o ¤¼¨¸ÉÄoÁÈ  °o ¤¼¨¸ÉÅ¤nµ¤µ¦´ÁÅoµÎ ®¦´· ¦´¡¥r®¦º °®¸Ê·´Ê

®µ °o ¤¼¨¸ÉµÎ ¤µÄoÄµ¦ª´¤¼¨nµ¥»·¦¦¤ °· ¦´¡¥r®¦º °®¸Ê ·¼´¦³Á£¨Îµ´´Ê °¤¼¨nµ¥»·¦¦¤¸É
Ânµ´ µ¦ª´¤¼¨n µ¥»·¦¦¤Ã¥¦ª¤³¼´¦³Á£Ä£µ¡¦ª¤Ä¦³´Á¸ ¥ª´µ¤¨Îµ´´Ê °¤¼¨n µ
¥»·¦¦¤ ° °o ¤¼¨¸É°¥¼Än ¦³´ÎÉµ» ¸É¤¸¥´ Îµ´Îµ®¦´µ¦ª´¤¼¨nµ¥»·¦¦¤Ã¥¦ª¤
¨»n¤¦· ¬´ ¦´¦¼ oµ¦Ã°¦³®ªnµ¨Îµ´´Ê °¤¼¨nµ¥»·¦¦¤  ª´·Ê ¦°¦³¥³Áª¨µ¦µ¥µ¸ÉÁ·µ¦Ã° Ê ¹
154 ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 3
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¦·¬´ Â¦r µÂ¨ Â¨r Îµ´ (¤®µ) Â¨³¦·¬´¥n°¥
®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á·¦ª¤
Î µ®¦´¸ ·Ê» ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2563
() ¦µ¥Åo
¦µ¥Åo¦´¦¼ oÁ¤ºÉ°¨¼oµ¤¸°µÎ µª»¤Ä· oµ®¦º °¦· µ¦oª¥ÎµªÁ·¸É³o°¹·É °Â¸É¨»n¤¦· ¬´ µ
ªnµ³¤¸·· Åo¦´¹É Å¤n¦ª¤ÎµªÁ·¸ÉÁÈÂ»¨¸Éµ¤ £µ¬¸¤¼¨nµÁ¡·É¤ Â¨³Â» · µn ª¨µ¦oµÂ¨³
n ª¨µ¤¦· ¤µ
µ¦Ä®o Án µ
¦µ¥ÅonµÁn µµÁ· ¨»Ä· · µ¦Án µ°´®µ¦· ¤¦´¡¥r¦´¦¼ oÄÎµÅ¦ µ»Ã¥ª·¸Áo¦¨°°µ¥»´µ
Án µ nµÄonµ¥Á¦·É ¤Â¦¸É Á·  Ê ¹ ÁÈ µ¦Á¡µ³Á¡ºÉ°Ä®oÁ· ´µÁn µ¦´¦¼ oÁÈ n ª®¹É  °¦µ¥ÅonµÁn µ´Ê·Ê µ¤
´µ nµÁnµ¸É°µÁ· Ê ¹¦´¦¼ oÁÈ ¦µ¥ÅoÄ¦°¦³¥³Áª¨µ´¸É ¹ nµÁnµ´ÊÁ· Ê ¹
µ¦Ä®o ¦· µ¦
¦µ¥Åoµ¦Ä®o¦· µ¦¦´¦¼ oÁ¤ºÉ°¨¼oµ¤¸°µÎ µª»¤Ä¦· µ¦oª¥ÎµªÁ·¸É³o°¹·É °Â¸É¦· ¬´ µªnµ
³¤¸·· Åo¦´¹É Å¤n¦ª¤ÎµªÁ· ¸ÉÁÈÂ»¨¸Éµ¤ ¦µ¥Åo¸É¦´¦¼ oÅ¤n¦ª¤£µ¬¸¤¼¨nµÁ¡·É¤Â¨³Â» · µ
n ª¨µ¦oµ Â¨³n ª¨µ¤¦· ¤µ ¦µ¥Åoµµ¦Ä®o¦· µ¦¦´¦¼ o¨°nªÁª¨µ®¹É  Á¤ºÉ°ÅoÄ®o¦· µ¦Ân¨¼oµÂ¨oª
µ¦ µ¥°´ ®µ¦· ¤¦´ ¡¥r
¦µ¥Åoµµ¦ µ¥°´®µ¦· ¤¦´¡¥r¡´ µÁ¡ºÉ° µ¥¦´¦¼ oÁ¤ºÉ°ÅoÃ°°Îµµª»¤ °´®µ¦· ¤¦´¡¥rÄ®o´ ¨¼oµoª¥
ÎµªÁ·¸É³o°¹·É °Â¸É¨»n¤¦· ¬´ µªnµ³¤¸·· Åo¦´¹É Å¤n¦ª¤ÎµªÁ·¸ÉÁÈÂ»¨¸Éµ¤
£µ¬¸¤¨¼ nµÁ¡·É¤ ®¦º °£µ¬¸ µ¥°ºÉÇ Â¨³Â» · µn ª¨Â¨³·É °Â¸É¨»n¤¦· ¬´ nµ¥Ä®o´ ¨¼oµ
Îµ®¦´´µ¸É¤¸µ¦¦ª¤µ¦ µ¥°´®µ¦· ¤¦´¡¥rÂ¨³· oµ°ºÉÁ µo oª¥´ ¨»n¤¦· ¬´ ´¹°´®µ¦· ¤¦´¡¥rÂ¨³
· oµ°ºÉÂ¥µ´ ®µ°´®µ¦· ¤¦´¡¥rÂ¨³· oµ´¨nµªµ¤µ¦Â¥°°µ´ÅoÂ¨³¨¼oµÅo¦´¦³Ã¥r
µ°´®µ¦· ¤¦´¡¥rÂ¨³· oµ´ÊÂ¥µ´ ·É °Â¸É Åo¦´³¼´ n ªµ¤´n ª °¦µµ µ¥¸É ÁÈ 
Á°Á« °°´®µ¦· ¤¦´¡¥rÂ¨³· oµ´ÊÇ
Á· ¤´ÎµÂ¨³Á· ª °°´®µ¦· ¤¦´¡¥r¡´ µÁ¡ºÉ° µ¥¹É Åo¦´µ¨¼oµn°ª´¸É ¦´¦¼ o¦µ¥ÅoÂÁÈ ®¸Ê ·
µ¤´µÄÂµ³µ¦Á·  Á· ¤´ÎµÂ¨³Á· ª³¦´¦¼ o ÁÈ ¦µ¥Åo Á¤ºÉ °¨»n¤¦· ¬´ Ã°µ¦ª» ¤Ä
°´®µ¦· ¤¦´¡¥rÄ®o´ ¨¼oµ ®µÁ·¦´¨nª®oµ´¨nµª¤¸°r¦³°Á¸É¥ª´µ¦´®µÁ·¸É¤¸¥´ Îµ´ °Á¸Ê¥
nµ¥´¹Ã¥Äoª·¸°´ ¦µ°Á¸Ê¥¸ÉÂo¦·  ¨»n¤¦· ¬´ Äo °o n°¦Äµ·´ ·¸ÉÅ¤n¦´¦» ·É °Âoª¥
¨¦³¸ÉÁ·µµ¦¤¸°r¦³° °µ¦´®µÁ·¸É¤¸¥´ Îµ´®µ¦³¥³Áª¨µ °µ¦´®µÁ·o°¥ªnµ®¦º °
Ánµ´ 12 Áº°
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¦·¬´ Â¦r µÂ¨ Â¨r Îµ´ (¤®µ) Â¨³¦·¬´¥n°¥
®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á·¦ª¤
Î µ®¦´¸ ·Ê» ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2563
() ¦µ¥Åo °ºÉ
¦µ¥Åo°ºÉ¦³°oª¥Á·´ ¨Â¨³°ºÉÇ Ã¥Á·´ ¨¦´´¹ÄÎµÅ¦®¦º ° µ»Äª´¸É ¨»n¤¦· ¬´ ¤¸··
Åo¦´Á·´¨
() °Á¸Ê¥
Ã¥µ¥µ¦´¸¸É°º ·´·´ÊÂn ª´¸É 1 ¤¦µ¤ 2563
°´¦µ°Á¸¥Ê ¸É Âo ¦· 
°Á¸Ê¥¦´Â¨³°Á¸Ê¥nµ¥¦´¦¼ oÄÎµÅ¦®¦º ° µ»oª¥°´¦µ°Á¸Ê¥¸ÉÂo¦·  °´¦µ°Á¸Ê¥¸ÉÂo¦· º°°´¦µ¸ÉÄo
·¨¦³¤µµ¦µ¦nµ¥Îµ¦³Á·®¦º °¦´Á·Ä°µ¨°°µ¥»¸Éµµ¦rÅªo °Á¦ºÉ °¤º°µµ¦Á· °
- ¤¼¨nµµ¤´¸ Ê ´ o °· ¦´¡¥rµµ¦Á· ®¦º °
- ¦µµ»´Îµ®nµ¥ °®¸Ê·µµ¦Á·
Äµ¦Îµª°Á¸Ê¥¦´Â¨³°Á¸Ê¥nµ¥ °´¦µ°Á¸Ê¥¸ÉÂo¦· ³Îµ¤µÄo´ ¤¼¨nµµ¤´¸ Ê ´ o °· ¦´¡¥r
(Á¤ºÉ°· ¦´¡¥rÅ¤n¤¸µ¦o°¥nµoµÁ¦·) ®¦º °¦µµ»´Îµ®nµ¥ °®¸Ê · °¥nµÅ¦Èµ¤Îµ®¦´· ¦´¡¥rµ
µ¦Á·¸É¤¸µ¦o°¥nµoµÁ¦·£µ¥®¨´µ¦¦´¦¼ oÁ¤ºÉ°Á¦·É ¤Â¦ ¦µ¥Åo°Á¸Ê¥³ÎµªÃ¥µ¦Äo°´ ¦µ°Á¸Ê¥¸É
Âo¦· ´¦µµ»´Îµ®nµ¥ °· ¦´¡¥rµµ¦Á· ®µ· ¦´¡¥rÅ¤n¤¸µ¦o°¥nµÁ¦·°¸n°Å µ¦Îµª
¦µ¥Åo°Á¸Ê¥³Á¨¸É¥¨´ÅÎµªµ¤¼¨nµµ¤´¸ Ê ´ o °· ¦´¡¥r
Ã¥µ¥µ¦´¸¸É°º ·´·n°ª´¸É 1 ¤¦µ¤ 2563
°Á¸Ê¥¦´¦´¦¼ oÄÎµÅ¦®¦º ° µ»Ä°´¦µ¸É¦³»Ä´µ
°Á¸Ê¥nµ¥Â¨³nµÄonµ¥ÄÎµ°Á¸¥ª´´¹ÄÎµÅ¦®¦º ° µ»Äª¸ÉnµÄonµ¥´¨nµªÁ· Ê ¹ ¥ÁªoÄ
¦¸ ¸É¤¸µ¦´¹ÁÈ o»n ª®¹É  °· ¦´¡¥r °´ÁÈ ¨¤µµµ¦ÄoÁª¨µ¥µªµÄµ¦´®µ n°¦oµ
· ¦´¡¥r´ ¨nµªn°¸É³Îµ¤µÄoÁ°®¦º °Á¡ºÉ° µ¥

156 ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 3

50

¦·¬´ Â¦r µÂ¨ Â¨r Îµ´ (¤®µ) Â¨³¦·¬´¥n°¥
®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á·¦ª¤
Î µ®¦´¸ ·Ê» ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2563
() £µ¬¸Á·Åo
nµÄonµ¥£µ¬¸Á·ÅoµÎ ®¦´¸ ¦³°oª¥£µ¬¸Á· Åo °ª´ »´ Â¨³£µ¬¸Á·Åo¦°µ¦´´¸ £µ¬¸Á· Åo
°ª´»´ Â¨³£µ¬¸Á·Åo¦°µ¦´´¸ ¦´¦¼ oÄÎµÅ¦®¦º ° µ»ÁªoÂnÄn ª¸ÉÁ¸É¥ª´¦µ¥µ¦¸ÉÁ¸É¥ª °o 
Äµ¦¦ª¤»¦·®¦º °¦µ¥µ¦¸É¦´¦¼ oÃ¥¦Än ª °¼o º°®»o ®¦º °ÎµÅ¦ µ»ÁÈÁ¦È °ºÉ
£µ¬¸ Á· Åo °ª´ » ´ ÅoÂ n £µ¬¸ ¸É µªnµ ³n µ ¥Îµ ¦³®¦º °Åo¦´ Îµ ¦³ Ã¥ÎµªµÎµ Å¦®¦º ° µ» 
¦³Îµ¸ ¸É °o Á¸ ¥£µ¬¸ Ã¥Äo°´ ¦µ£µ¬¸¸É¦³µ«Äo®¦º °¸É µªnµ¤¸¨´´Äo  ª´¸ÉÄ¦µ¥µ ¨°µ¦
¦´¦» µ£µ¬¸¸ÉÁ¸É¥ª´¦µ¥µ¦Ä¸ n° Ç
£µ¬¸Á·Åo¦°µ¦´´¸ ´ ¹Ã¥Îµªµ¨Ânµ´ªÉ ¦µª¸ÉÁ· Ê ¹¦³®ªnµ¤¼¨nµµ¤´¸ °· ¦´¡¥r
Â¨³®¸Ê ·  Â¨³Îµ ª¸É Ä oÁ ¡ºÉ ° ªµ¤¤»n  ®¤µ¥µ£µ¬¸ £µ¬¸ Á · Åo¦ °µ¦´ ´ ¸  ³Å¤n ¼  ¦´  ¦¼ o Á ¤ºÉ ° Á·  µ
¨Ân µ´Éª¦µªn °Å¸Ê µ¦¦´ ¦¼ o ·¦´ ¡¥r®¦º °®¸Ê ·Ä¦´Ê Â¦¹É ÁÈ ¦µ¥µ¦¸É Å ¤nÄn µ¦¦ª¤» ¦· Â¨³
¦µ¥µ¦´ÊÅ¤n¤¸¨¦³n°ÎµÅ¦ µ»µ´¸ ®¦º °µ£µ¬¸ Â¨³¨Ânµ¸ÉÁ¸É¥ª °o ´Á·¨»Ä¦· ¬´
¥n°¥ Â¨³µ¦¦n ª¤oµ ®µÁÈ ÅÅoªµn ³Å¤n¤¸µ¦¨´¦µ¥µ¦Ä°µ°´Ä¨o
µ¦ª´ ¤¼ ¨ n µ °£µ¬¸ Á ·  Åo¦ °µ¦´ ´¸  o° ³o°¹  ¨¦³µ£µ¬¸ ¸É  ³Á·  µ¨´ ¬³ª· ¸ µ¦¸É
¨»n¤¦· ¬´ µªnµ³Åo¦´¨¦³Ã¥rµ· ¦´¡¥r®¦º °³nµ¥Îµ¦³®¸Ê ·µ¤¤¼¨nµµ¤´¸  ª´¸É·Ê¦°
¦³¥³Áª¨µ¸É¦µ¥µ
£µ¬¸Á·Åo¦°µ¦´´¸ ª´ ¤¼¨nµÃ¥Äo°´ ¦µ£µ¬¸¸Éµªnµ³Äo´ ¨Ânµ´ªÉ ¦µªÁ¤ºÉ°¤¸µ¦¨´¦µ¥µ¦Ã¥
Äo°´ ¦µ£µ¬¸¸É¦³µ«Äo®¦º °¸Éµªnµ¤¸¨´´Äo  ª´¸É¦µ¥µ
Äµ¦Îµ ®¤¼¨ n µ °£µ¬¸ Á · Åo °ª´  » ´ Â¨³£µ¬¸ Á ·  Åo¦ °µ¦´ ´¸ ¨»n ¤¦· ¬ ´o°Îµ ¹ ¹ 
¨¦³ °µµ¦rµ£µ¬¸¸ÉÅ ¤nÂn °Â¨³°µÎµÄ®oµÎ ª£µ¬¸¸É°o nµ¥Á¡·É¤ Ê ¹  Â¨³¤¸°Á¸Ê ¥¸É °o 
Îµ¦³ ¨»n ¤¦· ¬ ´ ÁºÉ °ªnµ ÅoÊ ´ £µ¬¸ Á· Åo oµn µ ¥Á¡¸ ¥ ¡°Îµ ®¦´ £µ¬¸ Á· Åo¸É ³n µ¥Ä°µ ¹É Á· µµ¦
¦³Á¤·¨¦³µ®¨µ¥´´¥ ¦ª¤¹µ¦¸ªµ¤µ®¤µ¥£µ¬¸ Â¨³µ¦³µ¦rÄ°¸ µ¦¦³Á¤·¸Ê
°¥¼n¡ºÊ µµ¦¦³¤µµ¦Â¨³ °o ¤¤· Â¨³°µ³Á¸É ¥ª °o ´µ¦´· ÄÁ¸É ¥ª´Á®» µ¦r Ä°µ
°o ¤¼¨Ä®¤n Ç °µ³ÎµÄ®o¨»n¤¦· ¬´ Á¨¸É¥µ¦´· ÄÃ¥ Ê ¹°¥¼n´ ªµ¤Á¡¸¥¡° °£µ¬¸Á·Åoµo nµ¥¸É¤¸°¥¼n
µ¦Á¨¸É¥Â¨Ä£µ¬¸Á·Åoµo nµ¥³¦³n°nµÄonµ¥£µ¬¸Á·ÅoÄª¸ÉÁ·µ¦Á¨¸É¥Â¨
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¦·¬´ Â¦r µÂ¨ Â¨r Îµ´ (¤®µ) Â¨³¦·¬´¥n°¥
®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á·¦ª¤
Î µ®¦´¸ ·Ê» ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2563
· ¦´¡¥r£µ¬¸Á· Åo¦°µ¦´´¸ Â¨³®¸Ê ·£µ¬¸Á· Åo¦°µ¦´´¸ µ¤µ¦®´¨ÅoÁ¤ºÉ°· µ¦¤¸·· µ¤
®¤µ¥¸É ³Îµ· ¦´ ¡¥r£µ¬¸ Á· Åo °ª´ » ´ ¤µ®´¨´®¸Ê ·£µ¬¸ Á· Åo °ª´ » ´ Â¨³£µ¬¸
Á· ÅoÊ ¸ ¦³Á¤· Ã¥®n ª¥µ´ÁÈ£µ¬¸ ®n ª¥µÁ¸ ¥ª´Îµ®¦´ ®n ª¥£µ¬¸ Á¸ ¥ª´®¦º °®n ª¥£µ¬¸ nµ´
Îµ®¦´®nª¥£µ¬¸nµ´´Ê·µ¦¤¸ªµ¤´ÊÄ³nµ¥Îµ¦³®¸Ê ·Â¨³· ¦´¡¥r£µ¬¸Á· Åo °ª´ »´ oª¥
¥°» · ®¦º °´ÊÄ³¦´º· ¦´¡¥rÂ¨³nµ¥Îµ¦³®¸Ê·ÄÁª¨µÁ¸¥ª´
· ¦´¡¥r£µ¬¸Á·Åo¦°µ¦´´¸³´¹n°Á¤ºÉ°¤¸ªµ¤ÁÈ ÅÅon° µo Ânªµn ÎµÅ¦Á¡ºÉ°Á¸ ¥£µ¬¸Ä°µ³¤¸
ÎµªÁ¡¸¥¡°´µ¦Äo¦³Ã¥rµ¨Ânµ´ªÉ ¦µª´¨nµª ÎµÅ¦Á¡ºÉ°Á¸ ¥£µ¬¸Ä°µo°¡·µ¦µ¹µ¦
¨´¦µ¥µ¦¨Ânµ´ªÉ ¦µª¸É Á¸É ¥ª °o  ´´Ê ÎµÅ¦Á¡ºÉ °Á¸ ¥£µ¬¸Ä°µ®¨´¦´¦» µ¦¨´¦µ¥µ¦¨
Ânµ´ªÉ ¦µª¸É¡·µ¦µµÂ»¦· °Ân¨³¦· ¬´ ¥n°¥Ä¨»n¤¦· ¬´ Â¨oª°µ¤¸µÎ ªÅ¤nÁ¡¸¥¡°¸É³´¹
· ¦´¡¥r£µ¬¸Á·ÅoÊ ´ Îµª · ¦´¡¥r£µ¬¸Á·Åo¦°µ¦´´¸ ³¼ª  »ª´¸É¦µ¥µÂ¨³³¼¦´
¨¨Ánµ¸É¦³Ã¥rµ£µ¬¸³¤¸Ã°µ¼Äo¦· 
() ÎµÅ¦n °®»o
¨»n¤¦· ¬´ ÂÎµÅ¦n°®» o Ê ´ ¡ºÊµÎµ®¦´®» oµ¤´ ÎµÅ¦n°®» o Ê ´ ¡ºÊµÎµªÃ¥µ¦®µ¦ÎµÅ¦®¦º °
µ» °¼o º°®»o µ¤´ °¨»n¤¦· ¬´ oª¥Îµª®» o µ¤´´ªÁ¨¸É¥nªÎÊµ®´¸É°°Îµ®nµ¥¦³®ªnµ¸
() »¨®¦º °·µ¦¸ÉÁ¸¥É ª o °´
»¨®¦º °· µ¦¸É Á¸É ¥ª °o ´ ®¤µ¥¹ »¨®¦º °· µ¦¸É ¤¸°µÎ µª»¤®¦º °ª»¤¦n ª¤´´Êµ¦Â¨³
µ°o°¤®¦º °¤¸°·· ¡¨°¥nµ¤¸µ¦³Îµ´Äµ¦´· Äµµ¦Á·Â¨³µ¦¦· ®µ¦ °¨»n¤¦· ¬´ ®¦º °»¨®¦º °
· µ¦¸É °¥¼n£µ¥Äoµ¦ª»¤Á¸ ¥ª´®¦º °°¥¼n£µ¥Äo°·· ¡¨°¥nµ¤¸ µ¦³Îµ´Á¸ ¥ª´´¨»n¤¦· ¬´ ®¦º °¨»n¤
¦· ¬´ ¤¸°µÎ µª»¤®¦º °ª»¤¦n ª¤´´Êµ¦Â¨³µ°o°¤ ®¦º °¤¸°·· ¡¨°¥nµ¤¸µ¦³Îµ´Äµ¦´· Ä
µµ¦Á·Â¨³µ¦¦· ®µ¦n°»¨®¦º °·µ¦´Ê
() ¦µ¥µµµ¦Á·ÎµÂµ¤n ªµ
¦µ¥µµµ¦Á·ÎµÂµ¤n ªµ ¨µ¦ÎµÁ· µ °n ªµ¸É¦µ¥µn°¦³µÁoµ®oµ¸É¦· ®µ¦ °
¨»n¤¦· ¬´ (¼¤o ¸°µÎ µ´· Ä¼ » oµµ¦ÎµÁ· µ) ³Â¹¦µ¥µ¦¸ÉÁ· Ê ¹ µn ªµÎµÁ· µ´Ê
Ã¥¦¦ª¤¹¦µ¥µ¦¸ÉÅo¦´µ¦´n ª°¥nµ¤Á®»¤¨ ¦µ¥µ¦¸ÉÅ¤nµ¤µ¦´ n ªÅonªÄ®nÁÈ ¦µ¥µ¦
¦´¡¥r·Îµ´µÄ®n nµÄonµ¥Îµ´µÄ®n Â¨³· ¦´¡¥r®¦º °®¸Ê·£µ¬¸Á·Åo
158 ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 3
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¦·¬´ Â¦r µÂ¨ Â¨r Îµ´ (¤®µ) Â¨³¦·¬´¥n°¥
®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á·¦ª¤
Îµ®¦´¸ ·Ê» ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2563
5

¨¦³µµ¦Â¡¦n ¦³µ °Ã¦·ÁºÊ°Åª¦´ÃÃ¦µ 2019 (Covid-19)
Änªo¸ 2563 Á·µ¦Â¡¦n ¦³µ °Ã¦·ÁºÊ°Åª¦´ÃÃ¦µ 2019 (COVID-19) ÎµÄ®o¦³Á«Å¥Â¨³®¨µ¥
¦³Á«Åo¦³µ«¤µ¦µ¦o °´®¨µ¥¦³µ¦Á¡ºÉ°o °´µ¦Â¡¦n ¦³µ °Ã¦ Án µ¦´ÉÄ®o¤¸µ¦· 
µ¦³°µ¦®¦º °¨Áª¨µµ¦¦³°·µ¦ÁÈ µ¦´ªÉ ¦µª µ¦Ä®o¤¸¦³¥³®n µµ´¤ ÁÈ o ¹É n ¨
¦³n°»¦·nµ Ç °¨»n¤¦· ¬´ ´¸Ê
»¦·Ä®o Án µÂ¨³¦· µ¦Ä°µµ¦Îµ´µ Â¨³¡ºÊ ¸Éoµ¨¸Ä®o Án µ
ÄÁº°¤¸µ¤ 2563 n ªµ¦µµ¦ÅoµÎ ®Ä®o¤¸µ¦· Ä®o¦· µ¦¡ºÊ¸Éµo ¨¸Ä®oÁnµ °¨»n¤¦· ¬´ ÁÈ µ¦
´ªÉ ¦µªÂ¨³Ä¦³¥³Áª¨µ¸É °o Îµ®Åo¦³»Åªo Á¡ºÉ°³Îµ´¨¦³µµ¦Â¡¦n ¦³µ °Ã¦·ÁºÊ °Åª¦´ 
ÃÃ¦µ 2019 (COVID-19) ´Ê¸Ê ¡Êº¸Éµo ¨¸Ä®oÁnµ¥´Á· Ä®o¦· µ¦¦oµ°µ®µ¦ÂºÊ °¨´oµ Â¨³» ¦·µ
¦³Á£µ¤¸Énªµ¦µµ¦Îµ® Ä¦³®ªnµ¸É·´ªÉ ¦µª´¨nµª´Ê ¨»n¤¦· ¬´ Åo¤¸µ¦¡·µ¦µÄ®onª¨
nµÁnµÂnÁ¼ o nµ¸ÉÅo¦´¨¦³ Â¨³ÄÁº°¡§¬£µ¤ 2563 ¡ºÊ¸Éµo ¨¸ °¨»n¤¦· ¬´ ÅoÁ¦·É ¤¨´¤µÁ· ÎµÁ· 
»¦·µ¤¸Énªµ¦µµ¦Îµ®
´Ê¸Ê  ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2563 µµ¦r °µ¦Â¡¦n ¦³µ´¨nµª¥´Å¤n·Ê»  ÎµÄ®oÁ·ªµ¤Å¤nÂn°Äµ¦
¦³¤µµ¦¨¦³¸Éµªnµ³Á· Ê ¹ ¨»n¤¦· ¬´ ¹Á¨º°·´ ·µ¤Âª·´ ·µµ¦´¸ Á¦ºÉ ° ¤µ¦µ¦n°
¦´ªÉ ¦µªÎµ®¦´µÁ¨º°Á¡·É¤Á·¤µ´¸Á¡ºÉ°¦°¦´¨¦³µµµ¦rµ¦Â¡¦n ¦³µ °Ã¦·ÁºÊ °
Åª¦´ÃÃ¦µ 2019 (COVID-19) ÄÁ¦ºÉ °µ¦¡·µ¦µµ¦o°¥nµ °¨¼®¸Ê µ¦oµµ¤ª·¸µ¦°¥nµnµ¥ (Simplified
approach) Ã¥Äo °o ¤¼¨¨ µ»oµÁ¦·Ä°¸¤µ¡·µ¦µ°´¦µµ¦¼ Á¸ ¥ (loss rate) Â¨³Å¤nµÎ °o ¤¼¨¸É¤¸µ¦
µµ¦rÄ°µ (Forward-looking information) ¤µ¡·µ¦µ Â¨³ÄÁ¦ºÉ °¤¼¨nµ¥»·¦¦¤µ¤ TFRS 13 Îµ®¦´
· ¦´ ¡ ¥r¸ÉÅ ¤n Än · ¦´ ¡ ¥r µµ¦Á·  ¦µµ¦»¸É Å ¤n °¥¼nÄªµ¤o°µ¦ °¨µ ¨»n ¤¦· ¬ ´Á¨º °Å¤n Îµ
µµ¦r COVID-19 ¸É°µ³¦³n°µ¦¡¥µ¦rµµ¦Á·Ä°µ¤µÄo¦³°Á· µ¦ª´¤¼¨nµ
¥»·¦¦¤
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¦·¬´ Â¦r µÂ¨ Â¨r Îµ´ (¤®µ) Â¨³¦·¬´¥n°¥
®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á·¦ª¤
Î µ®¦´¸ ·Ê» ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2563
6

»¨®¦º°·µ¦¸ÉÁ¸¥É ª o °´
ªµ¤´¤¡´r¸É¤¸´ ¦· ¬´ ¥n°¥ ¦· ¬´ ¦n ª¤Â¨³µ¦¦n ª¤oµÅoÁ· Á¥Ä®¤µ¥Á®» °o 9 Â¨³ 10 Îµ®¦´ªµ¤´¤¡´r
´¼o ¦· ®µ¦Îµ´Â¨³»¨®¦º °·µ¦¸ÉÁ¸É¥ª °o ´°ºÉÄ¦³®ªnµ¸ ¤¸´ n°Å¸Ê

ºÉ°·µ¦

¦³Á«¸É´ ´Ê /
´ µ·

¦· ¬´ ÁÈ¦´¨¡´µ Îµ´ (¤®µ)
¦· ¬´ ¸ ¡¸Á°È ¡´¥µ Îµ´
¦· ¬´ ÁÈ¦´¨¡´µ ÅrÂª¦r Îµ´
¦· ¬´ ÁÈ¦´¨ °·´ª¦´r Á°¦rª·Á Îµ´
¦· ¬´ ®oµ¦¦¡· oµÃ¦·´
¦· ¬´ ÁÈ¦´¨ ¢¼o  ¦¸ Á¨ Îµ´
¦· ¬´ ¸ Ã°Â°¨ Îµ´ (¤®µ)
¦· ¬´ °·µÁ¨¸É¥Å¥ ¸Áª¨p°Á¤r Îµ´
(¤®µ)
¦· ¬´ °·¨´ Å¥ Á¦ª¸É Îµ´
¦· ¬´ Â¦r ¢°¦r¼ Îµ´
¦· ¬´ ¸ Á Á° Ã±¨·Ê Îµ´
¦· ¬´ »Á°¦r Â°Ár Îµ´
¦· ¬´ ¸¼Á° Îµ´
¦· ¬´ °¤¤° ¦µªr (¦³Á«Å¥) Îµ´
¦· ¬´ ¸ ¡¸Á°È ª·¨Á¨ Îµ´
¦´rÁ¡ºÉ°µ¦¨»Ä· · µ¦Ánµ
°´®µ¦· ¤¦´¡¥r CPN ¦¸ Á¨ Ã¦
¼o ¦· ®µ¦Îµ´

160 ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 3

Å¥
Å¥
Å¥
Å¥
Å¥
Å¥
Å¥
Å¥

¦· ¬´ Ä®nÄ¨Îµ´¼» 
¦· ¬´ Ä®n º°®»o ¦o°¥¨³ 67.53
¤¸¦¦¤µ¦¦n ª¤´
¤¸¦¦¤µ¦¦n ª¤´
¤¸¦¦¤µ¦¦n ª¤´
¤¸¦¦¤µ¦¦n ª¤´
¤¸¦¦¤µ¦¦n ª¤´
ÁÈ ¼o º°®»o Ä¦· ¬´ ¥n°¥

Å¥
Å¥
Å¥
Å¥
Å¥
Å¥
Å¥
Å¥

ÁÈ ¼o º°®»o Ä¦· ¬´ ¥n°¥
¤¸¦¦¤µ¦¦n ª¤´
¤¸¦¦¤µ¦¦n ª¤´
¤¸¦¦¤µ¦¦n ª¤´
¤¸¦¦¤µ¦¦n ª¤´
ÁÈ µ¦¦n ª¤oµ °¨»n¤·µ¦
¤¸¦¦¤µ¦¦n ª¤´
¦· ¬´ ¦n ª¤ °¦· ¬´ ÁÈ¦´¨¡´µ Îµ´
(¤®µ) Â¨³¤¸¦¦¤µ¦¦n ª¤´
»¨¸É¤¸°µÎ µÂ¨³ªµ¤¦´·°Äµ¦
ªµÂ ´É µ¦Â¨³ª»¤·¦¦¤nµ Ç
°·µ¦Å¤nªµn µ¦®¦º °µ°o°¤ ´Ê¸Ê
¦ª¤¹¦¦¤µ¦ °¨»n¤¦· ¬´ (Å¤nªµn ³
Îµ®oµ¸ÉÄ¦³´¦· ®µ¦®¦º °Å¤n)

Å¥

54

¨´¬³ªµ¤´ ¤¡´r

¦·¬´ Â¦r µÂ¨ Â¨r Îµ´ (¤®µ) Â¨³¦·¬´¥n°¥
®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á·¦ª¤
Î µ®¦´¸ ·Ê» ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2563
Ã¥µ¥µ¦Îµ®¦µµÎµ®¦´¦µ¥µ¦Ân¨³¦³Á£°· µ¥Åo´ n°Å¸Ê
¦µ¥µ¦
¦µ¥Åonµ¦· ®µ¦Ã¦µ¦
¦µ¥Åonµ¦· ®µ¦µ¦ µ¥
¦µ¥ÅonµÁnµ
¦µ¥Åonµ¦· ®µ¦°´®µ¦· ¤¦´¡¥r
¦µ¥Åonµ¦¦¤Á¸¥¤¼o ´ µ¦°¦´r
¦µ¥Åo µ¥°´®µ¦· ¤¦´¡¥rÁ¡ºÉ°µ¦¨»
¦µ¥Åoµµ¦ µ¥°»¦r
°Á¸Ê¥¦´
¦µ¥Åo°ºÉ
Á·´¨¦´
nµÁnµÂ¨³nµ¦· µ¦
nµ¦· µ¦µn°¦oµ
nµÁ¸Ê¥¦³´nµ¥
°Á¸Ê¥nµ¥

Ã¥µ¥µ¦Îµ®¦µµ
°´¦µ¸É¨¦n ª¤´
°´¦µ¸É¨¦n ª¤´
°´¦µ¸É¨¦n ª¤´
°´¦µ¸É¨¦n ª¤´
°´¦µ¸É¨¦n ª¤´
°´¦µ¸É¨¦n ª¤´
o»ªÎµÅ¦n ªÁ¡·É¤
°´¦µ°Á¸Ê¥µ¤¸É¨Ä´µ
µ¤°´¦µ¨¦n ª¤´
µ¤Îµª¦³µ«nµ¥
°´¦µ¸É¨¦n ª¤´
°´¦µ¸É¨¦n ª¤´
°´¦µ¸É¨¦n ª¤´
°´¦µ°Á¸Ê¥µ¤¸É¨Ä´µ
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¦·¬´ Â¦r µÂ¨ Â¨r Îµ´ (¤®µ) Â¨³¦·¬´¥n°¥
®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á·¦ª¤
Î µ®¦´¸ ·Ê» ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2563
¦µ¥µ¦¸ÉµÎ ´´»¨®¦º °·µ¦¸ÉÁ¸É¥ª °o ´Îµ®¦´Ân¨³¸ ·Ê » ª´¸É 31 ´ªµ¤ ¦» Åo´ ¸Ê

Îµ®¦´ ¸ ·Ê» ª´¸É 31 ´ªµ¤

µ¦Á·¦ª¤
2563
2562

¦·¬´ Ä®n Ä¨Îµ´¼ » 
o»nµÁnµÂ¨³¦· µ¦
nµÄonµ¥Äµ¦¦· ®µ¦

6,647
58,362

56,494

6,647
57,022

55,060

¦·¬´ Ä®n
°Á¸Ê¥nµ¥

14,090

2,718

14,090

2,718

-

-

71,671
13,418
2,335
221,427
28,892
3,294
59,877

53,562
19,522
270,662
92,979
-

36,764
5,484
2,886

234,482
32,849
17,192

24,445
3,744
-

163,743
22,644
-

56,290
2,170
59,364

17,189
-

2,170
308,242
-

17,189
52,993
-

44,759
56

131,800

-

-

¦·¬´ ¥n °¥
¦µ¥Åonµ¦· ®µ¦Ã¦µ¦
¦µ¥Åonµ¦· ®µ¦µ¦ µ¥
¦µ¥Åonµ¦· ®µ¦µn°¦oµ
°Á¸Ê¥¦´
°Á¸Ê¥nµ¥
nµÁnµÂ¨³nµ¦· µ¦
Á·´ ¨¦´
¦·¬´ ¦n ª¤
¦µ¥ÅonµÁnµ
¦µ¥Åonµ¦· ®µ¦°´®µ¦· ¤¦´¡¥r
¦µ¥Åonµ¦¦¤Á¸¥¤¼o ´ µ¦°¦´r
¦µ¥Åonµ¦¦¤Á¸¥¤Äµ¦Îµ®nµ¥
Å¹É · ¦´¡¥r
nµÁnµÂ¨³nµ¦· µ¦
Á·´¨¦´
°Á¸Ê¥¦´
µ¦¦n ª¤o µ
°Á¸Ê¥¦´
162 ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 3

µ¦Á·Á¡µ³·µ¦
2563
2562
(¡´µ)

¦·¬´ Â¦r µÂ¨ Â¨r Îµ´ (¤®µ) Â¨³¦·¬´¥n°¥
®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á·¦ª¤
Î µ®¦´¸ ·Ê» ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2563
Îµ®¦´ ¸ ·Ê» ª´¸É 31 ´ªµ¤

µ¦Á·¦ª¤
2563
2562

·µ¦¸ÉÁ¸¥É ª o °´°ºÉ
¦µ¥ÅonµÁnµ
¦µ¥Åonµ¦· ®µ¦Ã¦µ¦
¦µ¥Åo°ºÉ
nµÁnµÂ¨³nµ¦· µ¦

238,295
27,066
167
1,659

20,771
8
-

125,299
18,139
1,659

-

40,169

38,661

39,859

37,186

¦¦¤µ¦Â¨³¼o¦·®µ¦
nµ°Â¦¦¤µ¦Â¨³¼o ¦· ®µ¦
¨¦³Ã¥r¦³¥³´Ê °¡´µ

µ¦Á·Á¡µ³·µ¦
2563
2562
(¡´µ)
37

¥°Á®¨º°´»¨®¦º °·µ¦¸ÉÁ¸É¥ª °o ´  ª´¸É 31 ´ªµ¤ ¤¸´ ¸Ê
µ¦Á·¦ª¤
2563
2562

(¡´µ)

µ¦Á·Á¡µ³·µ¦
2563
2562

¨¼®¸Êµ¦o µ
¦· ¬´ ¥n°¥
¦· ¬´ ¦n ª¤
·µ¦°ºÉ¸ÉÁ¸É¥ª °o ´
¦ª¤

20,464
20,464

30,993
21,832
52,825

14,904
8,680
23,584

49,745
17,246
20,706
87,697

¨¼®¸Ê°ºÉ
¦· ¬´ Ä®nÄ¨Îµ´¼ » 
¦· ¬´ ¥n°¥
¦· ¬´ ¦n ª¤
·µ¦°ºÉ¸ÉÁ¸É¥ª °o ´
¦ª¤

739
2,604
3,343

42,216
42,216

739
51,642
1,644
54,025

54,340
27,300
81,640

··µ¦Án µ¸É·
·µ¦°ºÉ¸ÉÁ¸É¥ª °o ´

-

97,527

-

-

57

บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน) 163

¦·¬´ Â¦r µÂ¨ Â¨r Îµ´ (¤®µ) Â¨³¦·¬´¥n°¥
®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á·¦ª¤
Î µ®¦´¸ ·Ê» ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2563
µ¦Á·¦ª¤
2563
2562
¸É· °µµ¦ °»¦r
¦· ¬´ ¥n°¥
°´®µ¦· ¤¦´ ¡¥r Á¡º°É µ¦¨»
·µ¦°ºÉ¸ÉÁ¸É¥ª °o ´
Á·¦³´µ¦Án µÂ¨³¦· µ¦
(Â£µ¥Äo ·¦´ ¡¥r Å¤n ®¤»Áª¸¥
°ºÉ)
¦· ¬´ ¦n ª¤
·µ¦°ºÉ¸ÉÁ¸É¥ª °o ´
¦ª¤

-

-

9,368

-

231,607

-

-

-

3,074
3,074

3,074
3,074

3,074
3,074

°´¦µ°Á¸¥Ê

2563
Á·Ä®o o ¥¼ ¤º ¦³¥³¥µª
µ¦¦n ª¤oµ
®´  n ªÂn µ»µÁ·
¨  » Äµ ¦ ¦n ª ¤ o µ
³¤¸É Á ·  ªn µ ¤¼ ¨ n µ
°Á·¨»
®´  ´  ¦µ¥µ¦°Á¸Ê ¥
¦³®ªnµ´
» ·
164 ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 3

(¡´µ)

µ¦Á·Á¡µ³·µ¦
2563
2562

3,074
3,074

µ¦Á·¦ª¤

 ª´¸É
31 ´ªµ¤
(¦o °¥¨³n °¸ )

 ª´¸É
1 ¤¦µ¤

-

4,979,062

89,518

(5,068,580)

-

(414,359)

(1,356)

415,715

-

(131,800)
4,432,903

(44,758)

176,558

-

58

Á¡·É¤ Ê ¹

¨¨
(¡´µ)

 ª´¸É
31 ´ªµ¤

¦·¬´ Â¦r µÂ¨ Â¨r Îµ´ (¤®µ) Â¨³¦·¬´¥n°¥
®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á·¦ª¤
Î µ®¦´¸ ·Ê» ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2563
°´¦µ°Á¸¥Ê

¦· ¬´ ¦n ª¤
®´  n ª Ân  µ»  µ
Á· ¨» Ä¦· ¬ ´ ¦n ª¤
³¤¸É Á ·  ªn µ ¤¼ ¨ n µ
°Á·¨»
®´  ´  ¦µ¥µ¦°Á¸Ê ¥
¦³®ªnµ´
» ·
2562
Á·Ä®o o ¥¼ ¤º ¦³¥³¥µª
µ¦¦n ª¤oµ
®´  n ªÂn µ»µÁ·
¨  » Äµ ¦ ¦n ª ¤ o µ
³¤¸É Á ·  ªn µ ¤¼ ¨ n µ
°Á·¨»
®´  ´  ¦µ¥µ¦°Á¸Ê ¥
¦³®ªnµ´
» ·

 ª´¸É
31 ´ªµ¤
(¦o °¥¨³n °¸ )
4.03

MLR - 0.5

µ¦Á·¦ª¤
 ª´¸É
1 ¤¦µ¤
-

¨¨
(¡´µ)
5,198,308
-

-

(409,780)

-

(409,780)

-

(235,924)

-

(235,924)
4,552,604

4,712,956

266,106

-

4,979,062

(409,765)

(4,594)

-

(414,359)

4,303,191

(131,800)

-

(131,800)
4,432,903

59

Á¡·É¤ Ê ¹

 ª´¸É
31 ´ªµ¤
5,198,308
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¦·¬´ Â¦r µÂ¨ Â¨r Îµ´ (¤®µ) Â¨³¦·¬´¥n°¥
®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á·¦ª¤
Î µ®¦´¸ ·Ê» ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2563
°´¦µ°Á¸¥Ê

µ¦Á·Á¡µ³·µ¦

 ª´¸É
31 ´ªµ¤
(¦o °¥¨³n °¸ )

 ª´¸É
1 ¤¦µ¤

4.03

1,502,336

216,147

(88,416)

1,630,067

Á·Ä®o o ¥¼ ¤º ¦³¥³¥µª
¦· ¬´ ¥n°¥

4.03

4,977,567

237,470

(1,364)

5,213,673

2562
Á·Ä®o o ¥¼ ¤º ¦³¥³´Ê
¦· ¬´ ¥n°¥

MLR - 0.5, 5.25

1,352,153

1,081,847

(931,664)

1,502,336

Á·Ä®o o ¥¼ ¤º ¦³¥³¥µª
¦· ¬´ ¥n°¥

MLR - 0.75

4,707,306

490,549

(220,288)

4,977,567

2563
Á·Ä®o o ¥¼ ¤º ¦³¥³´Ê
¦· ¬´ ¥n°¥

Á¡·É¤ Ê ¹
¨¨
(¡´µ)

µ¦Á·¦ª¤
2563
2562

 ª´¸É
31 ´ªµ¤

µ¦Á·Á¡µ³·µ¦
2563
2562
(¡´µ)

Áo µ®¸Êµ¦o µ
¦· ¬´ Ä®nÄ¨Îµ´¼ » 
¦· ¬´ ¥n°¥
¦· ¬´ ¦n ª¤
·µ¦°ºÉ¸ÉÁ¸É¥ª °o ´
¦ª¤

166 ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 3

4,557
2,807
7,364

60

155
602
757

4,439
135,799
2,422
142,660

137,007
155
449
137,611

¦·¬´ Â¦r µÂ¨ Â¨r Îµ´ (¤®µ) Â¨³¦·¬´¥n°¥
®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á·¦ª¤
Î µ®¦´¸ ·Ê» ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2563
µ¦Á·¦ª¤
2563
2562

µ¦Á·Á¡µ³·µ¦
2563
2562
(¡´µ)

Áo µ®¸Ê°ºÉ
¦· ¬´ Ä®nÄ¨Îµ´¼ » 
¦· ¬´ ¥n°¥
¦· ¬´ ¦n ª¤
·µ¦°ºÉ¸ÉÁ¸É¥ª °o ´
¦ª¤

8,653
82
8,735

33,753
11,445
45,198

8,478
50
21
8,549

11,372
11,372

Áo µ®¸ÊÁ·¦³´¨µ
·µ¦°ºÉ¸ÉÁ¸É¥ª °o ´

1,296

42,293

457

457

4,948,650
4,948,650

5,177,188
5,177,188

3,908,548
3,908,548

4,061,942
4,061,942

-

-

¦µ¥Åo nµÁn µÂ¨³n µ¦· µ¦¦´ ¨n ª®o µ
¦· ¬´ ¦n ª¤
·µ¦°ºÉ¸ÉÁ¸É¥ª °o ´
¦ª¤
Á·¦³´µ¦Án µÂ¨³¦· µ¦
·µ¦°ºÉ¸ÉÁ¸É¥ª °o ´

6,109

°´¦µ°Á¸¥Ê

-

µ¦Á·¦ª¤

 ª´¸É
31 ´ªµ¤
(¦o °¥¨³n °¸ )

 ª´¸É
1 ¤¦µ¤

2563
¦· ¬´ Ä®n

2.75

170,745

1,724,090

(468,469)

1,426,366

2562
¦· ¬´ Ä®n

MLR - 0.75

-

502,718

(331,973)

170,745

Á·¼o¥¤º ¦³¥³´Ê

61

Á¡·É¤ Ê ¹
¨¨
(¡´µ)

 ª´¸É
31 ´ªµ¤
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¦·¬´ Â¦r µÂ¨ Â¨r Îµ´ (¤®µ) Â¨³¦·¬´¥n°¥
®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á·¦ª¤
Î µ®¦´¸ ·Ê» ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2563
°´¦µ°Á¸¥Ê
Á·¼o¥¤º ¦³¥³´Ê
2563
¦· ¬´ ¥n°¥
¦· ¬´ Ä®n
¦ª¤
2562
¦· ¬´ ¥n°¥

¦· ¬´ Ä®n
¦ª¤

 ª´¸É
31 ´ªµ¤
(¦o °¥¨³n °¸ )
Fixed deposit rate
6M + 2, + 0.25
2.75

MLR - 0.5, - 1.5,
Fixed deposit rate
6M + 2, + 0.25
MLR - 0.75

µ¦Á·Á¡µ³·µ¦
 ª´¸É
1 ¤¦µ¤

Á¡·É¤ Ê ¹

¨¨

 ª´¸É
31 ´ªµ¤

(¡´µ)

3,047,687
170,745
3,218,432

1,041,355
1,724,090

(667,503)
(468,469)

3,421,539
1,426,366
4,847,905

2,919,832
2,919,832

1,132,570
502,718

(1,004,715)
(331,973)

3,047,687
170,745
3,218,432

´µÎµ´¸É¤¸´ »¨®¦º °·µ¦¸ÉÁ¸¥É ª o °´
 ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2563
¦· ¬´ ¥n°¥Â®n®¹É¤¸£µ¦³¼¡´Äµ¦nµ¥nµÁnµµ¤´µÁnµ¸É·Â¨³· · µ¦Äo¡Êº¸É´ ¦· ¬´ » Á°¦r Â°Ár
Îµ´ Â¨³¦· ¬´ ¸ ÁÁ° Ã±¨·Ê Îµ´ · ÁÈ ÎµªÁ· ¦ª¤ 278 ¨oµµ (31 ´ ªµ¤ 2562: 282 ¨o µµ)
´µ´¨nµª·Ê » ÄÁº°¤·»µ¥ 2593 Â¨³¤·»µ¥ 2572 µ¤¨Îµ´
´ µÂn ´Ê¼o¦· ®µ¦Ã¦µ¦
¦· ¬´ ÅoµÎ ´µÂn´Ê¼o ¦· ®µ¦Ã¦µ¦´¦· ¬´ ¥n°¥ Ã¥Ä®o¦· µ¦µ¦· ®µ¦µ¦n°¦oµÂ¨³µ¦ÎµÁ· µ
ÁÈ ¦³¥³Áª¨µ 1 ¸ Ã¥¤¸¦µ¥Åoµnµ¦· ®µ¦µ¦n°¦oµÄ°´¦µ¦o°¥¨³ 2 °ªµ¤º®oµÄµ¦n°¦oµÂ¨³
¦µ¥Åoµ¨µ¦ÎµÁ·µÄ°´¦µ¦o°¥¨³ 5 °¦µ¥Åoµµ¦ÎµÁ·µ
168 ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 3

62

¦·¬´ Â¦r µÂ¨ Â¨r Îµ´ (¤®µ) Â¨³¦·¬´¥n°¥
®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á·¦ª¤
Îµ®¦´¸ ·Ê» ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2563
´µÂn ´Ê¼o¦· ®µ¦°´®µ¦· ¤¦´ ¡¥r Â¨³¼o´µ¦°¦´ r
ÄÁº°Á¤¬µ¥ 2560 ¦· ¬´ Â¨³¦· ¬´ Á°¦r ¨· °· ª·Ê ¸ Îµ´ Åo¦´µ¦Ân´ÊÄ®oÁÈ ¼o ¦· ®µ¦°´®µ¦· ¤¦´¡¥r
°¦´rÁ¡ºÉ°µ¦¨»Ä· · µ¦Ánµ°´®µ¦· ¤¦´¡¥r °µµ¦Îµ´µ ¸Â¨r (¦· ¬´ ¦n ª¤) Ã¥¦· ¬´ Â¨³
¦· ¬´ Á°¦r ¨· °·ª·Ê ¸ Îµ´ ³Åo¦´nµ°ÂÄ¦¼  °¦µ¥Åonµ¦· ®µ¦°´®µ¦· ¤¦´¡¥r °µ¸Ê ¦· ¬´
¸Â¨r ¦¸  Â¤ÁÁ¤or Îµ´ Äµ³¸ÉÁÈ ¼o ´ µ¦°¦´r µo o³Åo¦´nµ°ÂÄ¦¼ Â °¦µ¥Åo
nµ¦¦¤Á¸¥¤¼o ´ µ¦°¦´r
´µ¼o¥º¤Á·
¦· ¬´ ¥n°¥Â¨³¦· ¬´ ¦n ª¤¤¸´µ¼¥o º¤Á·¦³®ªnµ´ªÁ·¦ª¤ 4,950 ¨oµµ Ã¥·°´¦µ°Á¸Ê¥ Ê ´ ÎÉµ °Á·¼o
¨oª¥¦o°¥¨³ 4.03 n°¸ Â¨³µ¤µ¦Á¦¸ ¥Îµ¦³Á·ºÅo´ ¸
´µ¦· µ¦
¦· ¬´ ÅoµÎ ´µ¦· µ¦´¦· ¬´ Ä®nÄ¨Îµ´¼ »  Á¡ºÉ°ÁÈ ¸É¦¹ ¬µÄµ¦¦· ®µ¦µÂ¨³ªµÃ¥µ¥nµ Ç
¨°Á°Â³Âªµ¸ÉÁ È ¦³Ã¥rÄ µ¦Îµ Á·  »¦ · Ân¦· ¬ ´ ÁÈ ¦³¥³Áª¨µ¦ª¤ 2 ¸ Á¦·É ¤´Ê Ân
1 ¤¦µ¤ 2562 Ã¥¤¸nµ¦· µ¦Ä°´¦µ¦o°¥¨³ 3 °¦µ¥ÅonµÁnµÂ¨³nµ¦· µ¦ °¦· ¬´
7

Á·Â¨³¦µ¥µ¦Á¸¥Án µÁ·
µ¦Á·¦ª¤
2563
2562
Á·Ä¤º°
Á· µµµ¦¦³Á£ÁºÉ°Á¦¸ ¥
Á·Â¨³¦µ¥µ¦Á¸¥Án µÁ·

0.10
69.66
69.76

63

µ¦Á·Á¡µ³·µ¦
2563
2562
(¨o µµ)
0.10
0.03
0.03
51.13
39.24
35.03
51.23
39.27
35.06
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¦·¬´ Â¦r µÂ¨ Â¨r Îµ´ (¤®µ) Â¨³¦·¬´¥n°¥
®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á·¦ª¤
Îµ®¦´¸ ·Ê» ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2563
8

°´ ®µ¦·¤¦´¡¥r Á¡ºÉ° µ¥
µ¦Á·¦ª¤
2563
2562

µ¦Á·Á¡µ³·µ¦
2563
2562
(¨o µµ)

°´®µ¦· ¤¦´¡¥r¦³®ªnµ¡´µ
°´®µ¦· ¤¦´¡¥r¸É¡´ µÂ¨oª
¦ª¤
o»µ¦¼¥o ¤º ¸É¦ª¤ÁÈ n ª®¹É °
°´®µ¦· ¤¦´¡¥r¡´ µÁ¡ºÉ° µ¥Ä
¦³®ªnµ¸
°´¦µ°Á¸Ê¥ °o»Á·¼¥o º¤
(¦o °¥¨³n °¸ )
o» °°´®µ¦· ¤¦´¡¥r¡´ µ
Á¡ºÉ° µ¥¸É´ ¹¦ª¤Ä´¸o » µ¥
- o» µ¥

878
12
890

818
136
954

624
624

624
624

24

25

-

-

4.03

4.52

-

-

77

112

-

-

¨»n ¤¦· ¬ ´ÅoÎµ¸É · ¡¦o °¤·É ¨¼ ¦o µ¸É · ÅÎµ°Åªo´µµ¦Á¡ºÉ °ÁÈ ®¨´¦³´Á· ¼o¥º¤µ
µµ¦ °¨»n¤¦· ¬´
 ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2563 °´®µ¦· ¤¦´¡¥r¦³®ªnµ¡´µ °¨»n¤¦· ¬´ Îµª 489 ¨oµµ (2562 : 770 ¨o µµ)
µªnµ³¡´µÎµÁ¦È Ä¦³¥³Áª¨µÁ·ªnµ 1 ¸ ´µ¦°¦³¥³Áª¨µ¦µ¥µ

170 ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 3

64

¦·¬´ Â¦r µÂ¨ Â¨r Îµ´ (¤®µ) Â¨³¦·¬´¥n°¥
®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á·¦ª¤
Î µ®¦´¸ ·Ê» ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2563
9

Á·¨»Ä¦·¬´ ¦n ª¤Â¨³µ¦¦n ª¤o µ
¨»n¤¦· ¬´ Å¤n¤¸µ¦ºÊ ° µ¥Â¨³Îµ®n µ¥Á· ¨»Ä¦· ¬´ ¦n ª¤Â¨³µ¦¦n ª¤oµÄ¦³®ªnµ¸ ·Ê » ª´¸É 31 ´ªµ¤
2563 Â¨³ 2562
µ¦´¦³Á£µÁ·¨»Äµ¦¦n ª¤o µÁÈ Á·¨»Ä¦· ¬´¦n ª¤
Ä¦³®ªnµ¸ 2563 ¦· ¬´ ÁÈ¦´¨¡´µ Îµ´ (¤®µ) Åo°µÎ µÄµ¦ª»¤¦· ¬´ Á¥rª°Á°¦r Îµ´ µµ¦
ºÊ °®»o µ¦· ¬´ ¸¸Á° ¦»p  Ã±¨·Êr Îµ´ (¤®µ) Á·¨»Ä¦· ¬´ ´¨nµª¹Åo¦´µ¦´¦³Á£Ä®¤nµ
Á·¨»Äµ¦¦n ª¤oµµ°o°¤ ÁÈ Á·¨»¦· ¬´ ¦n ª¤µ°o°¤

65
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172 ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 3

µ¦¦n ª¤o µ (º°®»oÃ¥¦· ¬´ ¥n °¥)
¦· ¬´ Á¥rª°Á°¦r
¡´µ
Îµ´
°´®µ¦· ¤¦´¡¥r
¦ª¤

-

¦· ¬´ ¦n ª¤
¦´rÁ¡ºÉ°µ¦¨»
Ä· · µ¦Ánµ
°´®µ¦· ¤¦´¡¥r
°µµ¦Îµ´µ¸Â¨r ¦´rÁ¡ºÉ°
(°¥¼n¦³®ªn µÎµ¦³´¸ )
µ¦¨»
15
¦· ¬´ Á¥rª°Á°¦r Îµ´
¡´µ
(º°®»o Ã¥¦· ¬´¥n °¥) °´®µ¦· ¤¦´¡¥r 50

-

10

-

50

1

10

-

4,558

»Îµ¦³Â¨oª
2563
2562

15

´n ªªµ¤
¨´¬³»¦· ÁÈ Áoµ °
2563 2562
(¦o °¥¨³)

¦·¬´ Â¦r µÂ¨ Â¨r Îµ´ (¤®µ) Â¨³¦·¬´¥n°¥
®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á·¦ª¤
Î µ®¦´¸ ·Ê» ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2563

66

0.1

0.1

0.1

684

684

684

¦µµ»
2563
2562

1

1

1

791

791

791

2563
2562
(¨o µµ)

µ¦Á·¦ª¤
¤¼¨nµµ¤
ª·¸nªÅoÁ¸ ¥

-

-

-

-

-

997

¤¼¨nµ¥»·¦¦¤
Îµ®¦´®¨´¦´¡¥r
³Á¸¥ ²
2563
2562

308

308

308

53

53

53

Á·´ ¨¦´
Îµ®¦´¸
2563
2562
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¦´rÁ¡ºÉ°
µ¦¨»

15

15

1

0.1

684

-

67

997

µ¦Á¡µ³·µ¦
¤¼¨nµ¥»·¦¦¤Îµ®¦´
®¨´¦´¡¥r³Á¸¥²
¦µµ»
2563
2562
2563
2562
(¨o µµ)

¨»n¤¦· ¬´ Â¨³¦· ¬´ Å¤n¤¸Á·¨»Ä¦· ¬´ ¦n ª¤Â¨³µ¦¦n ª¤oµ¹É ³Á¸¥Ä¨µ®¨´¦´¡¥r ´´Ê¹Å¤n¤¸¦µµ¸ÉÁ· Á¥n°µµ¦

4,558

»Îµ¦³Â¨oª
2563
2562

¦· ¬´ ¦n ª¤Â¨³µ¦¦n ª¤oµ´Ê®¤³Á¸¥´´ÊÂ¨³ÎµÁ·»¦·Ä¦³Á«Å¥

¦· ¬´ ¦n ª¤
¦´rÁ¡ºÉ°µ¦¨»
Ä· · µ¦Ánµ
°´®µ¦· ¤¦´¡¥r
°µµ¦Îµ´µ
¸Â¨r (°¥¼n¦³®ªn µ
Îµ¦³´¸ )

¨´¬³»¦·

´n ªªµ¤ÁÈ 
Áoµ °
2563
2562
(¦o °¥¨³)

¦·¬´ Â¦r µÂ¨ Â¨r Îµ´ (¤®µ) Â¨³¦·¬´¥n°¥
®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á·¦ª¤
Î µ®¦´¸ ·Ê» ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2563

308

53

Á·´ ¨¦´
Îµ®¦´¸
2563
2562

¦·¬´ Â¦r µÂ¨ Â¨r Îµ´ (¤®µ) Â¨³¦·¬´¥n°¥
®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á·¦ª¤
Î µ®¦´¸ ·Ê» ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2563
 ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2563 ¨»n¤¦· ¬´ Ân ªÂn µ»³¤¸ÉÁ·ªnµ¤¼¨nµ °Á·¨»Îµª 645.7 ¨oµ
µ (2562: 546.1 ¨o µµÁÈ ¦µ¥µ¦®´ °°µÁ·Ä®o o ¼¥º¤¦³¥³¥µªÂn µ¦¦n ª¤o µ ) ÁÈ ¦µ¥µ¦®´°°µÁ·
Ä®o¥¼o º¤¦³¥³¥µªÂn¦· ¬´ ¦n ª¤ÄÂµ³µµ¦Á·¦ª¤
Á¤ºÉ°ª´¸É 8 ¡§¬£µ¤ 2563 ¸É¦³»¤³¦¦¤µ¦ °¼o ´ µ¦°¦´rÉ ¹ ÁÈ ¦· ¬´ ¥n°¥ °¨»¤n ¦· ¬´ Åo¤¸¤·
°»¤´ ·Ä®onµ¥¦³Ã¥r°Âµµ¦ÎµÁ·µ´ÊÂnª´ ¸É 1 ¤¦µ¤ 2562 ¹ª´¸É 31 ¤¸µ¤ 2562 Ä®oÂn¼ o º°
®n ª¥¦´  rÄ°´ ¦µ®n ª¥¨³ 0.1767 µ ¦ª¤ÁÈ Îµ ªÁ· ´Ê·Ê  88.31 ¨oµµ ¨¦³Ã¥r°Â
´¨nµª³nµ¥Ä®oÂn¼ o º°®nª¥¦´rÄª´¸É 6 ¤·»µ¥ 2562
Á¤ºÉ°ª´¸É 7 · ®µ¤ 2562 ¸É¦³»¤³¦¦¤µ¦ °¼o ´ µ¦°¦´rÉ ¹ ÁÈ ¦· ¬´ ¥n°¥ °¨»n¤¦· ¬´ Åo¤¸¤·
°» ¤´ · Ä®onµ¥¦³Ã¥r°Âµµ¦ÎµÁ· µ´ÊÂnª´ ¸É 1 Á¤¬µ¥ 2562 ¹ª´¸É 30 ¤·»µ¥ 2562 Ä®oÂn
¼o º°®nª¥¦´rÄ°´¦µ®nª¥¨³ 0.1780 µ ¦ª¤ÁÈ ÎµªÁ·´Ê·Ê  88.96 ¨oµµ ¨¦³Ã¥r°Â
´¨nµª³nµ¥Ä®oÂn¼ o º°®nª¥¦´rÄª´¸É 6 ´¥µ¥ 2562
Á¤ºÉ°ª´¸É 29 »¨µ¤ 2562 ¸É¦³»¤³¦¦¤µ¦ °¼o ´ µ¦°¦´rÉ ¹ ÁÈ ¦· ¬´ ¥n°¥ °¨»n¤¦· ¬´ Åo¤¸¤·
°»¤´ ·Ä®onµ¥¦³Ã¥r°Âµµ¦ÎµÁ·µ´ÊÂnª´ ¸É 1 ¦µ¤ 2562 ¹ª´¸É 30 ´¥µ¥ 2562 Ä®oÂn¼ o
º°®n ª¥¦´rÄ°´¦µ®n ª¥¨³ 0.1800 µ ¦ª¤ÁÈ ÎµªÁ· ´Ê·Ê  89.96 ¨oµµ ¨¦³Ã¥r°Â
´¨nµª³nµ¥Ä®oÂn¼ o º°®nª¥¦´rÄª´¸É 29 ¡§«·µ¥ 2562
Á¤ºÉ°ª´¸É 22 ¡§«·µ¥ 2562 ¼o º°®nª¥¦´r¤¸¤·°»¤´ ·Ä®o·°¦´rÁºÉ °µ°¦´rÅo¤¸µ¦Îµ®nµ¥Å
¹É ¦´¡¥r· °°¦´r GLANDRT Ä®oÂn°¦´r CPNREIT µ¦Îµ¦³´¸ Â¨³µ¦Ân´Ê¼o µÎ ¦³´¸
¦ª¤¹µ¦Á¡·°®nª¥¦´r °°¦´r GLANDRT µµ¦ÁÈ ®¨´¦´¡¥r³Á¸¥Ä¨µ®¨´¦´¡¥r
Â®n¦³Á«Å¥ ´Ê¸Ê°¦´rÅo¤¸µ¦Á¨·°¦´rÁ¤ºÉ°ª´¸É 3 ¤¸µ¤ 2563
ÄÁº°¡§¬£µ¤ 2562 ³¦¦¤µ¦¦· ¬´ Åo¤¸¤·°»¤´ ·Ä®o¦· ¬´ ¦´µ Â°Ár Ã±¨·Ê Îµ´ ¹É ÁÈ ¦· ¬´
¥n°¥ · Á· · µ¦ºÊ °®» oµ¤´µ¦· ¬´ ¸ ¸Á° ¦»p  Ã±¨·Êr Îµ´ (¤®µ) ¸Éº°°¥¼nÄ¦· ¬´ Á¥rª°Á°¦r
Îµ´ Îµª¦ª¤ 50,000 ®» o ®¦º °· ÁÈ ¦o°¥¨³ 50 °Îµª®» o¸É°°Â¨³Îµ¦³Â¨oª ¹É ÁÈ Åµ¤´µ
¦³®ªnµ¼o º°®» o Á¦ºÉ ° · · ¸É³· Án° °¥nµÅ¦Èµ¤ ¦· ¬´ ÁÈ ¦´¨¡´µ Îµ´ (¤®µ) ¹É ÁÈ ¦· ¬´
Ä®nÄ¨Îµ´¼»  ÅoÊº °®»o Îµª´¨nµª´Ê®¤ µ¦ºÊ ° µ¥®»o µ¤´º°ªnµÁ¦È ¤¼¦rÂ¨³¤¸£µ¦³¸É°o nµ¥
®¸Ê · ¸É Á¸É ¥ª o°µ¤´µ´¨n µªÁ¤ºÉ °ÁÈ Åµ¤ÁºÉ °Å ¸É ¦ ³» ÅªoÄ´µºÊ ° µ¥®» oÂ¨³´µ°ºÉ  Ç ¸É
Á¸É¥ª °o 
174 ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 3

68

¦·¬´ Â¦r µÂ¨ Â¨r Îµ´ (¤®µ) Â¨³¦·¬´¥n°¥
®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á·¦ª¤
Î µ®¦´¸ ·Ê» ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2563
¦· ¬´¦n ª¤Â¨³µ¦¦n ª¤o µ
µ¦µn°Å¸Ê ¦»  °o ¤¼¨µµ¦Á·  °¦· ¬´ ¦n ª¤Â¨³µ¦¦n ª¤oµ¸É ¦ª¤°¥¼nÄµ¦Á·  °¦· ¬´ ¦n ª¤Â¨³µ¦
¦n ª¤oµ ¦´¦» oª¥µ¦¦´¤¼¨nµ¥»·¦¦¤  ª´¸ÉÊº ° Â¨³ªµ¤Ânµ °Ã¥µ¥µ¦´¸ µ¦¦³¥°
¦µ¥µ¦¦³®ªnµ °o ¤¼¨µµ¦Á· Ã¥¦» ´¨nµª´¤¼¨n µµ¤´¸ °n ªÅoÁ¸ ¥ °¨»n¤¦· ¬´ Ä· µ¦
Á®¨nµ¸Ê
°o ¤¼¨µµ¦Á·Ã¥¦» 
¦´rÁ¡ºÉ°µ¦¨»
Ä· · °µµ¦Îµ´µ
¸Â¨r
¦· ¬´ Á¥rª°Á°¦r Îµ´
2563
2562
2563
2562
(¨o µµ)
¦· ¬´ ¦n ª¤
¦µ¥Åo
ÎµÅ¦ µ»ÁÈÁ¦È ¦ª¤ (¦o°¥¨³ 100)
ÎµÅ¦ µ»ÁÈÁ¦È¦ª¤
µ¤n ªÅo Á¸ ¥ °¨»n¤¦·¬´
· ¦´¡¥r®¤»Áª¸¥
· ¦´¡¥rÅ¤n®¤»Áª¸¥
®¸Ê·®¤»Áª¸¥
®¸Ê·Å¤n®¤»Áª¸¥
· ¦´¡¥r»·
´ n ªÁ·¨» (¦o °¥¨³)
· ¦´¡¥r»· nª¸ÉÁÈ  °¨»n¤¦· ¬´
µ¦´ÎµÅ¦¦³®ªnµ´
¤¼¨n µµ¤´¸ °Á·¨»
Ä¦·¬´ ¦n ª¤

1,913
1,807

701
493

12
12

-

202

74

6

-

7

485
5,541
(95)
(1,118)
4,813
15
721
70

14
9,656
(8)
(10,397)
(735)
50
(368)
(42)

-

791

(410)

-

7
15
1
1
69
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¦·¬´ Â¦r µÂ¨ Â¨r Îµ´ (¤®µ) Â¨³¦·¬´¥n°¥
®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á·¦ª¤
Î µ®¦´¸ ·Ê» ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2563
¦· ¬´ Á¥rª°Á°¦r Îµ´
2563
2562
(¨o µµ)
µ¦¦n ª¤o µ
¦µ¥Åo
ÎµÅ¦ µ»ÁÈÁ¦È ¦ª¤ (¦o°¥¨³ 100)

-

ÎµÅ¦ µ»ÁÈÁ¦È¦ª¤µ¤n ªÅo Á¸ ¥ °¨»n¤¦·¬´
· ¦´¡¥r®¤»Áª¸¥
· ¦´¡¥rÅ¤n®¤»Áª¸¥
®¸Ê·®¤»Áª¸¥
®¸Ê·Å¤n®¤»Áª¸¥
· ¦´¡¥r»·
´ n ªÁ·¨» (¦o °¥¨³)
· ¦´¡¥r»· nª¸ÉÁÈ  °¨»n¤¦· ¬´
µ¦´ÎµÅ¦¦³®ªnµ´
¤¼¨n µµ¤´¸ °Á·¨»Äµ¦¦n ª¤o µ
10

-

(2)

(9)

(1)

(5)
9,216
(789)
(9,171)
(744)
50
(372)
(42)
(414)

Á·¨»Ä¦·¬´ ¥n °¥
¨»n¤¦· ¬´ Å¤n¤¸µ¦ºÊ ° µ¥Â¨³Îµ®nµ¥Á· ¨»Ä¦· ¬´ ¥n°¥Ä¦³®ªnµ¸ ·Ê » ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2563 Â¨³
2562
¸É¦³» ¤µ¤´¼o º°®» o °¦· ¬´ ¸Â¨r ¦¸  Â¤ÁÁ¤or Îµ´ Á¤ºÉ°ª´¸É 24 ¤·»µ¥ 2563 ¤¸¤· °» ¤´ · Ä®oÁ¨·
¦· ¬´ Ã¥¦· ¬´ Åo³Á¸¥Á¨·¦· ¬´ ´¦³¦ª¡µ· ¥rÁ¤ºÉ°ª´¸É 29 ¤·»µ¥ 2563 °µ¸Ê ¸É¦³»¤¥´¤¸
¤·°»¤´ ·ÄÁ¦ºÉ °´n°Å¸Ê
- Á·´ ¨µ¨¦³°µ¦´ÊÂnª´ ¸É 1 ¤¦µ¤ - 29 ¤·»µ¥ 2563 (ª´Á¨··µ¦) Â¨³Á·´ ¨µ
ÎµÅ¦³¤ °·µ¦ ÁÈ ÎµªÁ· 59.9 ¨oµµ
- ¨»ÁÈ ÎµªÁ· 9.7 ¨oµµ
- nµ¥Á·´¨Â¨³¨»´¨nµªÄª´¸É 23 ¦µ¤ 2563

176 ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 3

70

¦·¬´ Â¦r µÂ¨ Â¨r Îµ´ (¤®µ) Â¨³¦·¬´¥n°¥
®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á·¦ª¤
Î µ®¦´¸ ·Ê» ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2563
Á¤ºÉ°ª´¸É 8 »¨µ¤ 2562 ¦· ¬´ ¥n°¥Â®n ®¹É Åo³Á¸¥Á¡·É¤»µ¸É´ ¹ÅªoÂ¨oª 500 ¨oµµ Ê ¹°¸ 800
¨oµµ ÁÈ » ³Á¸ ¥Ä®¤n 1,300 ¨oµµ Á¡ºÉ °¨£µ¦³°Á¸Ê ¥Á· ¼¥o º¤ Ã¥µ¦°°®» oÄ®¤nµÎ ª
8 ¨oµ®»o ¤¼¨nµ®»o ¨³ 100 µ Ã¥Á° µ¥®»o Á¡·É¤»´Ê®¤Ä®oÂn¼ o º°®»o µ¤´n ªÁ·¤ Ã¥Á¦¸ ¥Îµ¦³nµ®» o
Á¡·É¤»Ä¦µªÁ¸¥ª´ÁÈ¤Îµª

71
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178 ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 3

¦· ¬´ ¥n °¥
¦· ¬´ ¥n °¥µ¦
¦· ¬´ ÁÈ¨ ¸Áª¨¨°Á¤r
¡´µ°´®µ¦· ¤¦´¡¥r
Îµ´
¦· ¬´ ¡¦³¦µ¤ 9 Âª¦r Îµ´ Ä®oÁnµÂ¨³¡´µ
°´®µ¦· ¤¦´¡¥r
¦· ¬´ Á°¦r¨· °¸ª·Ê ¸ Îµ´ ¡´µ°´®µ¦· ¤¦´¡¥r
¦· ¬´ ÁÈ¨ Â°Ár Îµ´
¡´µ°´®µ¦· ¤¦´¡¥r
¦· ¬´ ¸ Â¨r ¡¦È °¡Á¡°¦rÊ ¸ ¡´µ°´®µ¦· ¤¦´¡¥r
Â¤ÁÁ¤or Îµ´
¦· ¬´ ¦´µ Â°Ár Ã±¨·Ê ¨»Ä¦· ¬´ °ºÉ
Îµ´
¦· ¬´ ¸Â¨r ¦¸  Â¤ÁÁ¤or ¼o ´ µ¦°¦´r
Îµ´ (°¥¼¦n ³®ªnµÎµ¦³´¸)

¨´¬³»¦·

¦·¬´ Â¦r µÂ¨ Â¨r Îµ´ (¤®µ) Â¨³¦·¬´¥n°¥
®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á·¦ª¤
Î µ®¦´¸ ·Ê» ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2563

93.09
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

93.09
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

72

79.57

79.57

´n ªªµ¤ÁÈ 
Áoµ °
2563
2562
(¦o °¥¨³)

0.3

6

1,300

1,900
1,800
11

2,064

2563

10

6

1,300

1,900
1,800
11

2,064

2562

0.3

6

1,334

1,771
1,765
11

1,920

10

6

1,334

1,771
1,765
11

1,920

2563
2562
(¨o µµ)

µ¦Á·Á¡µ³·µ¦
»Îµ¦³Â¨oª
ª·¸¦µµ»

-

-

-

-

60

2563

-

-

-

-

-

2562

Á·´ ¨¦´
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16

2563

73

16

2562

6,807

6,817

2563
2562
(¨o µµ)

µ¦Á·Á¡µ³·µ¦
»Îµ¦³Â¨oª
ª·¸¦µµ»

¦· ¬´ Å¤n¤¸Á·¨»Ä¦· ¬´ ¥n°¥¸É³Á¸¥Ä¨µ®¨´¦´¡¥r ´´Ê¹Å¤n¤¸¦µµ¸ÉÁ· Á¥n°µµ¦

100.00

´n ªªµ¤ÁÈ 
Áoµ °
2563
2562
(¦o °¥¨³)

100.00

¦· ¬´ ¥n°¥´Ê®¤³Á¸¥´´ÊÂ¨³ÎµÁ·»¦·Ä¦³Á«Å¥

¦· ¬´ ¥n °¥µ°o °¤
¦· ¬´ ¡¦³¦µ¤ 9 Âª¦r Ã±ÁÈ¨ Ã¦Â¦¤
Îµ´
¦ª¤

¨´¬³»¦·

¦·¬´ Â¦r µÂ¨ Â¨r Îµ´ (¤®µ) Â¨³¦·¬´¥n°¥
®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á·¦ª¤
Î µ®¦´¸ ·Ê» ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2563

60

2563

-

2562

Á·´ ¨¦´

¦·¬´ Â¦r µÂ¨ Â¨r Îµ´ (¤®µ) Â¨³¦·¬´¥n°¥
®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á·¦ª¤
Î µ®¦´¸ ·Ê» ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2563
11

· ¦´¡¥r µµ¦Á·Å¤n ®¤»Áª¸¥°ºÉ - Á·¨»¦³¥³¥µª
Á· ¨» ¦³¥³¥µª°ºÉ ÁÈ Á· ¨» Ä®» oµ¤´ °¦· ¬´ ÁÈ ¦´ ¨¡´µ År Âª¦r Îµ´ Ã¥¦· ¬´
¡¦³¦µ¤ 9 Âª¦r Îµ´ (¦· ¬´ ¥n°¥) ¨»Ä¦· ¬´ ´¨nµªÄ´n ª¦o°¥¨³ 3.27

180 ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 3
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12

20.4%
2,557
521
(92)
(75)
2,911
594
316
(92)
(92)
(19)

¦o°¥¨³ °nªÅoÁ¸ ¥¸ÉÅ¤n¤¸°µÎ µª»¤
· ¦´¡¥r®¤»Áª¸¥
· ¦´¡¥rÅ¤n®¤»Áª¸¥
®¸Ê·®¤»Áª¸¥
®¸Ê·Å¤n®¤»Áª¸¥
·¦´¡¥r »·
¤¼¨nµµ¤´¸ °nªÅoÁ¸ ¥¸ÉÅ¤n¤¸°µÎ µª»¤

¦µ¥Åo
ÎµÅ¦ ( µ») Îµ®¦´¸
ÎµÅ¦ µ»ÁÈÁ¦È¦ª¤
ÎµÅ¦¸ÉÂnÄ®o´ nªÅoÁ¸ ¥¸ÉÅ¤n¤¸°µÎ µª»¤

¦· ¬´ ÁÈ¨
¸Áª¨¨°Á¤r
Îµ´

75

1,049
615
615
42

6.9%
847
7,671
(330)
(3,421)
4,767
329

¦· ¬´ ¡¦³¦µ¤ 9
Âª¦r Îµ´

31 ´ªµ¤ 2563

23

443
109
109
22

¦· ¬´ ÁÈ¨
¸Áª¨¨°Á¤r
¦ª¤
Îµ´
(¨o µµ)
20.4%
2,704
709
(331)
(79)
3,003
923
613

1,758
1,129
1,129
78

6.9%
561
6,822
(470)
(3,136)
3,777
261

¦· ¬´ ¡¦³¦µ¤ 9
Âª¦r Îµ´

31 ´ªµ¤ 2562

µ¦µn°Å¸Ê¦»  °o ¤¼¨Á¸É¥ª´¦· ¬´ ¥n°¥Ân¨³¦µ¥ °¨»n¤¦· ¬´ ¸É¤¸nªÅoÁ¸ ¥¸ÉÅ¤n¤¸°µÎ µª»¤¸É¤¸µ¦³Îµ´ n°µ¦´¦µ¥µ¦¦³®ªnµ´

n ªÅo Á¸ ¥¸ÉÅ¤n ¤°¸ µÎ µª»¤

¦·¬´ Â¦r µÂ¨ Â¨r Îµ´ (¤®µ) Â¨³¦·¬´¥n°¥
®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á·¦ª¤
Î µ®¦´¸ ·Ê» ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2563

¦ª¤

100

874

182 ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 3

¦³ÂÁ·µ (ÄoÅÄ) ·¦¦¤ÎµÁ·µ
¦³ÂÁ·µ (ÄoÅÄ) ·¦¦¤¨»
¦³ÂÁ·µ (ÄoÅÄ) ·¦¦¤´®µÁ· (Á·´ ¨¸Énµ¥Ä®o´ nªÅoÁ¸ ¥¸ÉÅ¤n¤¸
°Îµµª»¤: Å¤n¤¸)
Á·Â¨³¦µ¥µ¦Á¸¥Án µÁ·Á¡·¤É ¹Ê » ·

¦·¬´ Â¦r µÂ¨ Â¨r Îµ´ (¤®µ) Â¨³¦·¬´¥n°¥
®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á·¦ª¤
Î µ®¦´¸ ·Ê» ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2563

76

(4)
11

(173)
188
62
-

(383)
(44)

(129)
(45)

31 ´ªµ¤ 2562
¦· ¬´ ÁÈ¨
¸Áª¨¨°Á¤r
¦· ¬´ ¡¦³¦µ¤ 9
Îµ´
Âª¦r Îµ´
(¨o µµ)
320
263
719
(382)
76
(635)

31 ´ªµ¤ 2563
¦· ¬´ ÁÈ¨
¸Áª¨¨°Á¤r
¦· ¬´ ¡¦³¦µ¤ 9
Âª¦r Îµ´
Îµ´

¦·¬´ Â¦r µÂ¨ Â¨r Îµ´ (¤®µ) Â¨³¦·¬´¥n°¥
®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á·¦ª¤
Î µ®¦´¸ ·Ê» ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2563
13

°´ ®µ¦·¤¦´¡¥r Á¡º°É µ¦¨»
µ¦Á·¦ª¤
2563
2562
 ª´¸É 1 ¤¦µ¤
µ¦¦´¦¼ o·¦´¡¥r·· µ¦Äoµ
µ¦º°·´ ·µ¤ TFRS 16 ÁÈ ¦´ÊÂ¦
 ª´¸É 1 ¤¦µ¤ 2563 - ¦´¦» Ä®¤n
Á¡·É¤ Ê ¹
Îµ®nµ¥
o»µ¦¼¥o º¤¸É¦ª¤ÁÈ n ª®¹É
°o»
ÎµÅ¦ ( µ») µµ¦¦´¤¼¨nµ¥»·¦¦¤
 ª´¸É 31 ´ªµ¤

22,109

µ¦Á·Á¡µ³·µ¦
2563
2562
(¨o µµ)
21,446
10,383
10,267

230
22,339
56
(5)

21,446
15
(136)

10,383
32
(1)

10,267
12
-

45
(94)
22,341

71
713
22,109

(49)
10,365

104
10,383

°´®µ¦· ¤¦´¡¥rÁ¡ºÉ°µ¦¨» ÅoÂn ¸É· Ã¦µ¦Îµ´µÄ®oÁnµ Â¨³¸É·¦°µ¦¡´µ
°o ¤¼¨Á¸É¥ª´´µÁnµÁ· Á¥Ä®¤µ¥Á®» °o 15
µ¦Á·¦ª¤
2563
2562

Îµ®¦´ ¸ ·Ê» ª´¸É 31 ´ªµ¤
ÎµªÁ·¸É¦´¦¼oÄÎµÅ¦®¦º ° µ»
¦µ¥ÅonµÁnµ
ÎµÅ¦¸É¥´ Å¤nÁ· Ê ¹µµ¦¦´¦» ¤¼¨nµ¥»·¦¦¤
nµn°¤Â¤Â¨³nµÎµ¦» ¦´¬µ
- °´®µ¦· ¤¦´¡¥rÁ¡ºÉ°µ¦¨»¸É¤¸¦µ¥ÅonµÁnµ

77

µ¦Á·Á¡µ³·µ¦
2563
2562
(¨o µµ)

1,247
(94)

1,262
713

316
(49)

349
104

21

18

5

3
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¦·¬´ Â¦r µÂ¨ Â¨r Îµ´ (¤®µ) Â¨³¦·¬´¥n°¥
®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á·¦ª¤
Î µ®¦´¸ ·Ê» ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2563
µ¦ª´¤¼¨n µ¥»· ¦¦¤
¨Îµ´´Ê¤¼¨n µ¥»·¦¦¤
¤¼¨nµ¥»·¦¦¤ °°´®µ¦· ¤¦´¡¥rÁ¡ºÉ°µ¦¨»¼¦³Á¤·Ã¥¼o ¦³Á¤·¦µµ¦´¡¥r·°·¦³µ£µ¥°
µ¦ª´ ¤¼¨n µ ¥»·  ¦¦¤ °°´®µ¦· ¤¦´ ¡ ¥rÁ¡ºÉ °µ¦¨» ¼´ ¨Îµ´´Êµ¦ª´ ¤¼¨n µ ¥»· ¦¦¤°¥¼nÄ¦³´ ¸É 3
µÁr °o ¤¼¨¸ÉµÎ ¤µÄoÄÁ·µ¦¦³Á¤·¤¼¨nµ¥»·¦¦¤
Á·µ¦¦³Á¤·¤¼¨n µ
n µ¥¦· ®µ¦ °¦· ¬´ Â¨³¦· ¬´ ¥n°¥¦³¤µ¤¼¨nµ¥»·¦¦¤ °Ã¦µ¦¦³®ªnµn°¦oµÄ¨oÁ¸¥´¤¼¨nµµ¤
´¸ n ª¤¼¨nµ¥»·¦¦¤ °Ã¦µ¦Îµ´µÄ®oÁnµ ¡ºÊ¸ÉÄ®oÁnµ ¸É·Ä®oÁnµ Â¨³¸É·¦°µ¦¡´µ¦³Á¤·Ã¥
¼o ¦³Á¤·¦µµ°·¦³ Ã¥Äoª·¸Á¦¸ ¥Á¸¥¦µµ¨µ (Market approach) Îµ®¦´¸É·Ä®oÁnµÂ¨³¸É·¦°µ¦¡´µ
Â¨³Äoª·¸¦µ¥Åo (Income approach) Îµ®¦´Ã¦µ¦Îµ´µÄ®oÁnµÂ¨³¡ºÊ¸ÉÄ®oÁnµ ¹É Îµª£µ¥Äo °o ¤¤·
®¨´Á¸É¥ª´°´¦µ¨°Â °´¦µ·¨ Â¨³°´¦µµ¦Ánµ¡ºÊ¸É
o°¤¤· ®¨´¸É ÄoÄµ¦¦³Á¤· ¤¼ ¨n µ¥» · ¦¦¤Îµ®¦´ Ã¦µ¦Î µ´µÄ®o Án µ ¡ºÊ ¸É Ä®o Án µ ¸É ·  Ä®oÁ n µ
Â¨³¸É·¦°µ¦¡´µ  ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2563 ¦» Åo´ ¸Ê
µ¦Á·¦ª¤
°´¦µ·¨
°´¦µµ¦Äo¡Êº¸É
( Ê ¹°¥¼n ´ ÎµÁ¨¸ÉÊ ´ °· ¦´¡¥r)
°´¦µnµÁnµ¡ºÊ¸Én°Áº°
( Ê ¹°¥¼n ´ ÎµÁ¨¸ÉÊ ´ °· ¦´¡¥r)

184 ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 3

¦o°¥¨³ 9.5 - 11
¦o°¥¨³ 30 - 100

µ¦Á·Á¡µ³
·µ¦
¦o°¥¨³ 9.5 - 10
¦o°¥¨³ 30 - 80

630 - 1,100
720 - 1,100
µn°µ¦µÁ¤¦ µn°µ¦µÁ¤¦

78

¨¦³n °¤¼¨n µ¥»· ¦¦¤
Á¤º°É °´¦µµ¤ o °¤¤·Á¡·É¤ ¹Ê
¤¼¨nµ¥»·¦¦¤¨¨
¤¼¨nµ¥»·¦¦¤Á¡·É¤ Ê ¹
¤¼¨nµ¥»·¦¦¤Á¡·É¤ Ê ¹

¦·¬´ Â¦r µÂ¨ Â¨r Îµ´ (¤®µ) Â¨³¦·¬´¥n°¥
®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á·¦ª¤
Îµ®¦´¸ ·Ê» ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2563
14

¸É· °µµ¦Â¨³°»¦r

¸É·
¦µµ»
 ª´¸É 1 ¤¦µ¤ 2562
Á¡·É¤ Ê ¹
Îµ®nµ¥
 ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2562 Â¨³
1 ¤¦µ¤ 2563
Á¡·É¤ Ê ¹
Îµ®nµ¥
 ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2563
nµÁºÉ°¤¦µµ
 ª´¸É 1 ¤¦µ¤ 2562
nµÁºÉ °¤¦µµÎµ®¦´¸
Îµ®nµ¥
 ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2562 Â¨³
1 ¤¦µ¤ 2563
nµÁºÉ °¤¦µµÎµ®¦´¸
Îµ®nµ¥
 ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2563
¤¼¨nµ» ·µ¤´¸
 ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2562
 ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2563

°µµ¦Â¨³
µ¦³

µ¦Á·¦ª¤
°»¦rÂ¨³
Á¦ºÉ °
Ân
¥µ¡µ®µ³
(¨o µµ)

· ¦´¡¥r
¦³®ªnµ·´Ê

¦ª¤

339

21
1
-

155
(10)

19
(9)

-

68

602
1
(19)

339

22
7
(1)
28

145
1
(2)
144

10
10

68
1
(1)
68

584
9
(4)
589

-

14
1
-

74
8
(10)

15
2
(8)

-

103
11
(18)

-

15
2
17

72
7
(2)
77

9

-

96
9
(2)
103

7
11

73
67

-

-

339

339
339

-

9

1
1

68
68

488
486
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79

¦·¬´ Â¦r µÂ¨ Â¨r Îµ´ (¤®µ) Â¨³¦·¬´¥n°¥
®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á·¦ª¤
Î µ®¦´¸ ·Ê» ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2563
°µµ¦Â¨³
µ¦³
¦µµ»
 ª´¸É 1 ¤¦µ¤ 2562
Á¡·É¤ Ê ¹
Îµ®nµ¥
 ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2562 Â¨³
1 ¤¦µ¤ 2563
Á¡·É¤ Ê ¹
Îµ®nµ¥
 ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2563
n µÁºÉ°¤¦µµ
 ª´¸É 1 ¤¦µ¤ 2562
nµÁºÉ °¤¦µµÎµ®¦´¸
Îµ®nµ¥
 ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2562 Â¨³
1 ¤¦µ¤ 2563
nµÁºÉ °¤¦µµÎµ®¦´¸
Îµ®nµ¥
 ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2563
¤¼¨n µ» ·µ¤´¸
 ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2562
 ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2563
£µ¥Äo¦¦¤· ·Í °¨»n¤¦· ¬´
· ¦´¡¥r··µ¦Äo

186 ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 3

°»¦rÂ¨³
Á¦ºÉ °Ân

-

¥µ¡µ®³
(¨o µµ)

39
1

-

1
20
(1)
20

(9)
30
1
(1)
30

· ¦´¡¥r
¦³®ªnµ·´Ê

8
-

-

(3)
5

7

54
1
(12)

7

43
21
(2)
62

-

-

5

¦ª¤

7

-

30
1
(8)

7
1
(3)

-

37
2
(11)

-

-

5

4

23
2
(1)
24

-

28
6
(1)
33

1

7

-

7

15

6
10
16

6

-

7

19
10
29

-

4

6

80
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7

¦·¬´ Â¦r µÂ¨ Â¨r Îµ´ (¤®µ) Â¨³¦·¬´¥n°¥
®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á·¦ª¤
Î µ®¦´¸ ·Ê» ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2563
15

´ µÁn µ
Äµ³¼oÁn µ
µ¦Á·
µ¦Á·¦ª¤
Á¡µ³·µ¦
(¨o µµ)

 ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2563
·¦´ ¡¥r ··µ¦Äo
¸É·

231

-

Ä¸ 2563 · ¦´¡¥r·· µ¦Äo °¨»n¤¦· ¬´ Á¡·É¤ Ê ¹ÁÈ Îµª 231 ¨oµµ
¨»n¤¦· ¬´ Ánµ¸É ·ÁÈ ¦³¥³Áª¨µ 30 ¸ Ã¥¤¸·· n°°µ¥»´µÁnµÁ¤ºÉ°·Ê » °µ¥»´µ nµÁnµÎµ®Îµ¦³ÁÈ 
¦µ¥Áº°µ¤°´¦µ¸É¦³»ÅªoÄ´µ
· · Á¨º°Äµ¦ ¥µ¥°µ¥»´µÁn µ
´µÁnµ¸É· °¨»n¤¦· ¬´ Ä®o·· Äµ¦Á¨º° ¥µ¥°µ¥»´µÁnµ£µ¥Ä®¹É ¸ n°·Ê » ¦³¥³Áª¨µÁnµ¸É°
Á¨·Å¤nÅo Äµ·´ ·¦· ¬´ ³¡·µ¦µ¦ª¤· · Äµ¦ ¥µ¥°µ¥»
´ µÁnµÎµ®¦´´µÁnµÄ®¤nÁ¡ºÉ°Ä®o¤¸ªµ¤
¥º®¥»nÄµ¦ÎµÁ· µ · · Á¨º°Äµ¦ ¥µ¥°µ¥»´µÁn µÁÈ · · ¸ÉÄ®o¨»n¤¦· ¬´ ÁÈ ¼¤o ¸·· Á¨º°Ã¥¼Äo ®o
ÁnµÅ¤n¤¸·· ´ ¨nµª ¨»n¤¦· ¬´ ³¦³Á¤·´ÊÂnª´ ¸É´µÁnµÁ¦·É ¤¤¸¨ªnµ¤¸ªµ¤Ân°°¥nµ¤Á®»¤¨¸É³
Äo·  · Ä µ¦ ¥µ¥°µ¥»´  µÁn µ ®¦º ° Å¤n Â¨³¨»n ¤ ¦· ¬ ´ ³ªµ¦¦³Á¤·  ªnµ ¥´¤¸  ªµ¤Ân  °°¥nµ 
¤Á®» ¤¨¸É ³Äo·· Á¨º°Äµ¦ ¥µ¥°µ¥»´µÁn µ®¦º °Å¤n ®µ¤¸ Á®»µ¦rÎµ´®¦º °¤¸ µ¦Á¨¸É¥Â¨
µµ¦r°¥nµ¤¸µ¦³Îµ´¹É °¥¼£n µ¥Äoµ¦ª»¤ °¨»n¤¦· ¬´
µ¦Á·¦ª¤
2563
2562

Îµ®¦´ ¸ ·Ê» ª´¸É 31 ´ªµ¤
Îµª¸É¦´¦¼oÄÎµÅ¦®¦º ° µ»
°Á¸Ê¥nµ¥ °®¸Ê·µ¤´µÁnµ
nµÄonµ¥¸ÉÁ¸É¥ª °o ´´µÁnµ¦³¥³´Ê
nµÄonµ¥¸ÉÁ¸É¥ª °o ´´µÁnµ· ¦´¡¥r¸É¤¸¤¨¼ nµÎÉµ
81

5,787
3,659
551

-

µ¦Á·Á¡µ³·µ¦
2563
2562
(¨o µµ)
314
6,763
295

-
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¦·¬´ Â¦r µÂ¨ Â¨r Îµ´ (¤®µ) Â¨³¦·¬´¥n°¥
®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á·¦ª¤
Îµ®¦´¸ ·Ê» ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2563
Ä¸ 2563 ¦³ÂÁ·nµ¥´Ê®¤ °´µÁnµ °¨»n¤¦· ¬´ Â¨³¦· ¬´ ¤¸µÎ ª 4.38 ¨oµµ Â¨³ 3.79
¨oµµ µ¤¨Îµ´
Äµ³¼oÄ®o Án µ
´µÁnµ°´®µ¦· ¤¦´¡¥rÁ¡ºÉ°µ¦¨»¦³°oª¥¸É·Á¡ºÉ°¡´µ °µµ¦Îµ´µÂ¨³¡ºÊ¸Éµo ¨¸®¨µ¥Â®n ¸É
Ä®oÁnµÂn»¨¸Éµ¤µ¤´µÁnµÎµÁ· µ ´µÁnµÂn¨³´Îµ®¦³¥³Áª¨µÁnµ¸É¥Á¨·Å¤nÅoÁÈ Áª¨µ
1-5 ¸ Ã¥µ¦n°°µ¥»´µÁnµÄ£µ¥®¨´³¤¸µ¦¨´¼Áo nµ
µ¦Á·¦ª¤
2563
2562

Îµ®¦´¸ ·Ê» ª´¸É 31 ´ªµ¤
ÎµªÁ· ´ÊÎÉµ¸É³Åo ¦´Ä°µµ´µÄ®o Án µ
ÎµÁ·µ
£µ¥Ä 1 ¸
1-5 ¸
®¨´µ 5 ¸
¦ª¤

900
978
1,878

µ¦Á·Á¡µ³·µ¦
2563
2562
(¨o µµ)

619
674
115
1,408

33
53
86

29
23
112
164

Á¤ºÉ°ª´¸É 19 Á¤¬µ¥ 2560 ¦· ¬´ Â¨³¦· ¬´ Á°¦r¨· °¸ª·Ê ¸ Îµ´ (¦· ¬´ ¥n°¥) ÅoµÎ ´µÄ®oÁnµ°´®µ¦· ¤¦´¡¥r
Á¡ºÉ°µ¦¨»Ân¦´rÁ¡ºÉ°µ¦¨»Ä· · µ¦Ánµ°´®µ¦· ¤¦´¡¥r °µµ¦Îµ´µ¸Â¨r (“°¦´r²”) Ã¥
¤¸¦µ¥¨³Á°¸¥´¸Ê
)

¦· ¬´ ÅoµÎ ´µÄ®oÁnµ¡ºÊ¸ÉµÎ ´µ ¡ºÊ¸É®o°¦³»¤ ¡ºÊ¸É®o°ÁÈ ° ¡ºÊ¸Énª¨µ¸ÉÁ¸É¥ªÁºÉ °
¸ É °¦ Â¨³µ¦³ °Ã¦µ¦Á°³År µªÁª°¦r  Â¦r ¡¦³¦µ¤ 9 (“Ã¦µ¦Á°³År
µªÁª°¦r  n ª°µµ¦Îµ´µ”) Ä®oÂn°¦´r² ÁÈ ¦³¥³Áª¨µ 30 ¸ Ã¥°¦´r²Åonµ¥Îµ¦³Á·nµ
· ·µ¦Ánµ¦´¡¥r·´¨nµªÄ®oÂn¦· ¬´ ÁÈ Îµª¦³¤µ 4,592.5 ¨oµµ
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82

¦·¬´ Â¦r µÂ¨ Â¨r Îµ´ (¤®µ) Â¨³¦·¬´¥n°¥
®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á·¦ª¤
Î µ®¦´¸ ·Ê» ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2563
) ¦· ¬´ Á°¦r ¨· °¸ª·Ê ¸ Îµ´ ÅoµÎ ´µÄ®oÁn µ¡ºÊ¸ÉÎµ´µ ¡ºÊ¸É nª¨µ¸ÉÁ¸É ¥ªÁºÉ ° ¸É °¦ Â¨³
µ¦³ °Ã¦µ¦¥¼·¨¸Áª°¦r Á±oµr Â¦r ¡¦³¦µ¤ 9 (“Ã¦µ¦¥¼·¨¸Áª°¦r Á±oµr n ª°µµ¦Îµ´µ”)
Ä®oÂn°¦´ r² ÁÈ ¦³¥³Áª¨µ 17 ¸ 7 Áº ° Ã¥°¦´ r²Åonµ¥Îµ¦³Á· nµ· · µ¦Án µ¦´¡¥r·
´¨nµªÄ®oÂn¦· ¬´ Á°¦r¨· °¸ª·Ê ¸ Îµ´ ÁÈ Îµª¦³¤µ 1,398.2 ¨oµµ
) ¨»n¤¦· ¬´ Â¨³¦· ¬´ ÅoÂÁ·nµ· · µ¦Ánµ¦´¡¥r·¸ÉÅo¦´» · ªo ¥nµÄonµ¥µ¦Á¡ºÉ°Ä®oÅo¤µ¹É 
´µÁnµ´¨nµªÅªoÁÈ nµÁnµ¦´¨nª®oµÄÂµ³µ¦Á·
°¥nµÅ¦Èµ¤Ä¸ 2563 ¦´rÁ¡ºÉ°µ¦¨»Ä· · µ¦Ánµ°´®µ¦· ¤¦´¡¥r °µµ¦Îµ´µ¸Â¨rÅoÃ°· ·
Äµ¦Ánµ µo oÄ®o´ ¦´rÁ¡ºÉ°µ¦¨»Ä· · µ¦Ánµ°´®µ¦· ¤¦´¡¥r CPN ¦¸ Á¨ Ã¦
16

®¸Ê · ¸É¤£¸ µ¦³°Á¸¥Ê

n ª¸É¤¸
®¨´¦³´
®»o ¼o
Á·¼¥o ¤º ¦³¥³´Êµµ´
µ¦Á·
Á·¼¥o ¤º ¦³¥³´Êµ·µ¦¸É
Á¸É¥ª °o ´
Á·¼¥o ¤º ¦³¥³¥µªµµ´
µ¦Á·
®¸Ê·µ¤´µÁnµ
¦ª¤®¸Ê·¸É¤¸£µ¦³°Á¸¥Ê

2563
n ª¸ÉÅ¤n¤¸
®¨´¦³´

µ¦Á·¦ª¤
n ª¸É¤¸
®¨´¦³´
¦ª¤
(¨o µµ)
2,189
-

-

2,189

-

550

550

-

1,426

2,532
2,532

134
4,299

83

2562
n ª¸ÉÅ¤n¤¸
®¨´¦³´

¦ª¤

3,845

3,845

-

1,370

1,370

1,426

-

171

171

2,532
134
6,831

2,532
2,532

5,386

2,532
7,918
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¦·¬´ Â¦r µÂ¨ Â¨r Îµ´ (¤®µ) Â¨³¦·¬´¥n°¥
®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á·¦ª¤
Î µ®¦´¸ ·Ê» ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2563

n ª¸É¤¸
®¨´¦³´
®»o ¼o
Á·¼¥o ¤º ¦³¥³´Êµµ´
µ¦Á·
Á·¼¥o ¤º ¦³¥³´Êµ·µ¦¸É
Á¸É¥ª °o ´
®¸Ê·µ¤´µÁnµ
¦ª¤®¸Ê·¸É¤¸£µ¦³°Á¸¥Ê

µ¦Á·Á¡µ³·µ¦

2563
n ª¸ÉÅ¤n¤¸
®¨´¦³´

n ª¸É¤¸
®¨´¦³´
¦ª¤
(¨o µµ)
2,189
-

-

2,189

-

550

550

-

4,848
10
7,597

4,848
10
7,597

2563

°´®µ¦· ¤¦´¡¥rÁ¡ºÉ° µ¥
°´®µ¦· ¤¦´¡¥rÁ¡ºÉ°µ¦¨»
¸É· °µµ¦ °»¦r
· ·µ¦Ánµ
¦ª¤

624
11,240
11,864

¦ª¤

3,845

3,845

-

1,370

1,370

-

3,218
8,433

3,218
8,433

µ¦Á·¦ª¤
·¦´ ¡¥r ¸ÉÄo ÁÈ ®¨´¦³´®¸Ê·
 ª´¸É 31 ´ªµ¤

2562
n ª¸ÉÅ¤n¤¸
®¨´¦³´

µ¦Á·Á¡µ³·µ¦

2562
(¨o µµ)
624
10,907
403
98
12,032

2563
624
4,600
5,224

2562
624
4,514
5,138

Á· µµµ¦¸É¤¸£µ¦³ÎÊµ¦³´ º° Á· µ¦³Îµ¹É ¨»n¤¦· ¬´ ÅoµÎ ÅÎÊµ¦³´ªÁ·· ÁºÉ°
 ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2563 ¨»n¤¦· ¬´ ¤¸ªÁ·· ÁºÉ °¹É ¥´¤·ÅoÁ·ÄoÁÈ ÎµªÁ·¦ª¤ 940 ¨oµµ (2562: 738
¨o µµ)
Á·¼o¥¤º ¦³¥³¥µªµµ´µ¦Á·
ÄÁº°´¥µ¥ 2553 ¨»n¤¦· ¬´ ÅoµÎ ´µÁ·¼¥o º¤£µ¥ÄªÁ·Å¤nÁ· 3,100 ¨oµµ´µ´µ¦Á·Â®n ®¹É 
´ µ´ ¨n µ ªÎµ ®Ä®o¦· ¬ ´ Îµ ¦³Á· o¸É Á ®¨º ° ´Ê Îµ ª£µ¥Ä 3 ¸ ´ µª´¸É 17 ¦µ¤ 2563 
ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2563 ¦· ¬´ ÅoÁ·ÄoÁ·¼o 2,532 ¨oµµ (2562: 2,532 ¨o µµ)
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84

¦·¬´ Â¦r µÂ¨ Â¨r Îµ´ (¤®µ) Â¨³¦·¬´¥n°¥
®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á·¦ª¤
Î µ®¦´¸ ·Ê» ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2563
®»o¼o
®»o ¼o °¨»¤n ¦· ¬´  ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2563 Â¨³ 2562 ÁÈ ®» o ¼¦o ³¥³¥µª· ¦³»ºÉ°¼o º° ¦³Á£Å¤n°o ¥· ·
Å¤n¤¸®¨´¦³´ Å¤n¤¸Â¼ o ¼o º°®» o ¼o (¥Áªo»¸É 2 ¹ 5 ¸É¤¸Â¼ o ¼o º°®» o ¼)o Â¨³Å¤nµ¤µ¦Ån°n°¦
Îµ® ¤¼¨nµ¸É ¦µÅªo®n ª¥¨³ 1,000 µ ¹É ¸É ¦³»¤¼o º°®» o °¦· ¬´ ¤¸¤· °» ¤´ ·µ¦°°Â¨³Á° µ¥¦µ
µ¦®¸Ê´ ¨nµªÃ¥¤¸¦µ¥¨³Á°¸¥´¸Ê
1) ÄÁº°¡§«·µ¥ 2558 ¨»n¤¦· ¬´ Îµ®nµ¥®»o ¼°o µ¥» 5 ¸ ¤¼¨nµ¦ª¤ 100 ¨oµµ Ã¥®» o ¼o ´ ¨nµª¤¸µ¦nµ¥
°Á¸Ê¥»Ç Å¦¤µ Â¨³¦Îµ®Ån°Äª´¸É 26 ¡§«·µ¥ 2563
2) ÄÁº°´¥µ¥ 2560 ¨»n¤¦· ¬´ Îµ®nµ¥®» o ¼°o µ¥» 3 ¸ ¤¼¨nµ¦ª¤ 1,100 ¨oµµ Ã¥®» o ¼o ´ ¨nµª¤¸µ¦nµ¥
°Á¸Ê¥»Ç Ş Áº° Â¨³¦Îµ®Ån°Äª´¸É 7 ´¥µ¥ 2563
3) ÄÁº°¡§«·µ¥ 2560 ¨»n¤¦· ¬´ Îµ®nµ¥®»o ¼°o µ¥» 3.5 ¸ ¤¼¨nµ¦ª¤ 1,300 ¨oµµ Ã¥®» o ¼o ´ ¨nµª¤¸µ¦
nµ¥°Á¸Ê¥»ÇÅ¦¤µ Â¨³¦Îµ®Ån°Äª´¸É 9 ¡§¬£µ¤ 2564
4) ÄÁº°¡§«·µ¥ 2560 ¨»n¤¦· ¬´ Îµ®nµ¥®»o ¼°o µ¥» 3 ¸ ¤¼¨nµ¦ª¤ 200 ¨oµµ Ã¥®» o ¼o ´ ¨nµª¤¸µ¦nµ¥
°Á¸Ê¥»ÇŞ Áº° Â¨³¦Îµ®Ån°Äª´¸É 9 ¡§«·µ¥ 2563
5) ÄÁº°Á¤¬µ¥ 2561 ¨»n¤¦· ¬´ Îµ®nµ¥®» o ¼°o µ¥» 4 ¸ ¤¼¨nµ¦ª¤ 1,150 ¨oµµ Ã¥®» o ¼o ´ ¨nµª¤¸µ¦nµ¥
°Á¸Ê¥»ÇÅ¦¤µ Â¨³¦Îµ®Ån°Äª´¸É 26 Á¤¬µ¥ 2565
£µ¥Äo´µÁ· ¼¥o º¤Â¨³ °o Îµ®ªnµoª¥· · Â¨³®oµ¸É °¼°o °®» o¼o ¨»n¤¦· ¬´ o°· ´ · µ¤ÁºÉ °Å
µµ¦Á·µ¦³µ¦ Án µ¦Îµ¦°´¦µn ª®¸Ê·n°n ª °¼o º°®» o Ä®oÁÈ Åµ¤°´¦µ¸ÉµÎ ®Ä´µ
ÁÈ o
Á¤ºÉ°ª´¸É 5 Á¤¬µ¥ 2562 ¸É¦³»¤µ¤´¼o º°®» o¦³Îµ¸ °¦· ¬´ Åo¤¸¤· °»¤´ ·ªÁ·°°Â¨³Á° µ¥®» o ¼o
Á¡·É¤Á·¤ÎµªÅ¤nÁ· 6,000 ¨oµµ · ®» o ¼¤o ¸¦³´ Â¨³/®¦º ° ®» o ¼Åo ¤n¤¸¦³´ · Å¤n°o ¥· · Â¨³/®¦º °
o°¥· · ¤¸·· Ån°n°Îµ® Â¨³/®¦º ° Å¤n¤¸·· Ån°n°Îµ® ¤¸·· Â¨£µ¡ Â¨³/®¦º ° Å¤n¤¸
· · Â¨£µ¡ ¤¸µÎ ®¦³¥³Áª¨µ Â¨³/®¦º ° Å¤n¤¸µÎ ®¦³¥³Áª¨µ £µ¥Äo °o ´´ °¦³µ«³¦¦¤µ¦
Îµ´®¨´¦´¡¥rÂ¨³¨µ®¨´¦´¡¥r ®¦º °¸É³¦¦¤µ¦Îµ´®¨´¦´¡¥rÂ¨³¨µ®¨´¦´¡¥r¦³µ« Îµ®
®¦º °ÂoÅ Á¨¸É¥Â¨Ä£µ¥®oµ
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192 ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 3

Á·¼¥o ¤º µ·µ¦¸ÉÁ¸É¥ª °o ´
¦ª¤

MLR-0.75

86

171
2,940

1,399
1,370

 ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2562
®¸Ê·µµ¦Á·
®»o ¼o
Á·¼¥o ¤º µµ´µ¦Á·

4,978

2,446
2,532

3,558

3,139

¦ª¤

4.8 - 5.1
2.8 - 3.15

1,026
2,532
-

¦³¥³Áª¨µ¸É¦Îµ®Îµ¦³
£µ¥Ä 1 ¸
®¨´µ 1 ¸ Ân
£µ¥Ä 5 ¸
(¨o µµ)

171
7,918

3,845
3,902

6,697

2,189
3,082
1,426

¦ª¤¤¼¨nµµ¤
´¸

µ¦Á·¦ª¤

1,163
550
1,426

4.9 - 5.0
2.2 – 2.5
MLR-0.75

 ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2563
®¸Ê·µµ¦Á·
®»o ¼o
Á·¼¥o ¤º µµ´µ¦Á·
Á·¼¥o ¤º µ·µ¦¸ÉÁ¸É¥ª °o ´

(¦o °¥¨³n °¸ )

°´¦µ°Á¸Ê¥
¸ÉÂo¦· 

°´¦µ°Á¸Ê¥Âo ¦· Â¨³µ¦ª´¤¼¨n µÄ®¤n / µ¦ª·Á¦µ³®r µ¦¦Îµ®Îµ¦³

¦·¬´ Â¦r µÂ¨ Â¨r Îµ´ (¤®µ) Â¨³¦·¬´¥n°¥
®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á·¦ª¤
Î µ®¦´¸ ·Ê» ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2563

171
5,443

3,905
1,367

6,712

2,215
3,071
1,426

¤¼¨nµ
¥»·¦¦¤
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 ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2562
®¸Ê·µµ¦Á·
®»o ¼o
Á·¼¥o º¤µµ´µ¦Á·
Á·¼¥o º¤µ·µ¦¸ÉÁ¸É¥ª °o ´
¦ª¤

¦ª¤

 ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2563
®¸Ê·µµ¦Á·
®»o ¼o
Á·¼¥o º¤µµ´µ¦Á·
Á·¼¥o º¤µ·µ¦¸ÉÁ¸É¥ª °o ´

¦·¬´ Â¦r µÂ¨ Â¨r Îµ´ (¤®µ) Â¨³¦·¬´¥n°¥
®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á·¦ª¤
Î µ®¦´¸ ·Ê» ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2563

4.8-5.1
2.8 - 3.15
1.25 – 3.15

4.9-5.0
2.2-2.3
MLR-0.75
Fixed deposit rate
6M + 2, + 0.25

°´¦µ°Á¸Ê¥
¸ÉÂo¦· 
(¦o °¥¨³n °¸ )

87

2,446
2,446

1,026

4,848
6,561

1,399
1,370
3,218
5,987

1,026
-

1,163
550

3,845
1,370
3,218
8,433

4,848
7,587

2,189
550

µ¦Á·Á¡µ³·µ¦
¦³¥³Áª¨µ¸É¦Îµ®Îµ¦³
£µ¥Ä 1 ¸
®¨´µ 1 ¸ Ân
¦ª¤¤¼¨nµµ¤
£µ¥Ä 5 ¸
´¸
(¨o µµ)

3,905
1,367
3,218
8,490

4,848
7,611

2,215
548

¤¼¨nµ
¥»·¦¦¤

¦·¬´ Â¦r µÂ¨ Â¨r Îµ´ (¤®µ) Â¨³¦·¬´¥n°¥
®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á·¦ª¤
Î µ®¦´¸ ·Ê» ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2563
17

¦³¤µµ¦®¸Ê · Å¤n ®¤»Áª¸¥Î µ®¦´¨¦³Ã¥r ¡´µ
µ¦Á·¦ª¤
µ¦Á·Á¡µ³·µ¦
2563
2562
2563
2562
(¨o µµ)
Âµ³µ¦Á·
¦³¤µµ¦®¸Ê · Å¤n ®¤»Áª¸¥Î µ®¦´
¨¦³Ã¥r ®¨´°°µµ
Ã¦µ¦¨¦³Ã¥r¸ÉµÎ ®Åªo
Îµ®¦´ ¸ ·Ê» ª´¸É 31 ´ªµ¤
ÎµÅ¦ µ»ÁÈÁ¦È
¦´¦¼o ÄÎµÅ¦®¦º° µ»
¨¦³Ã¥r®¨´°°µµ
Ã¦µ¦¨¦³Ã¥r¸ÉµÎ ®Åªo

21

19

19

17

4

5

4

4

Ã¦µ¦¨¦³Ã¥r ¸ÉµÎ ®Åªo
¨»n¤¦· ¬´ Â¨³¦· ¬´ ´µ¦Ã¦µ¦¨¦³Ã¥r¸ÉµÎ ®Åªoµ¤ °o Îµ® °¡¦³¦µ´´·»¤o ¦°Â¦µ
¡.«. 2541 Äµ¦Ä®o¨¦³Ã¥rÁ¤ºÉ°Á¬¸¥Ân¡´µµ¤· · Â¨³°µ¥»µ Ã¦µ¦¨¦³Ã¥r¸ÉµÎ ®Åªo¤¸
ªµ¤Á¸É ¥µµ¦¦³¤µµ¦µ¤®¨´· «µ¦r ¦³´£´¥ ÅoÂn ªµ¤Á¸É ¥ °n ª¸ ª· ªµ¤Á¸É ¥µ°´¦µ
Â¨Á¨¸É¥ ªµ¤Á¸É ¥µ°´¦µ°Á¸Ê¥ Â¨³ªµ¤Á¸É ¥µ¨µ (Á·¨»)
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88

¦·¬´ Â¦r µÂ¨ Â¨r Îµ´ (¤®µ) Â¨³¦·¬´¥n°¥
®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á·¦ª¤
Î µ®¦´¸ ·Ê» ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2563

¤¼¨n µ´»´ °£µ¦³¼¡´µ¤Ã¦µ¦¨¦³Ã¥r
 ª´¸É 1 ¤¦µ¤

µ¦Á·¦ª¤
µ¦Á·Á¡µ³·µ¦
2563
2562
2563
2562
(¨o µµ)
19
17
17
16

¦´¦¼o ÄÎµÅ¦ µ»
o»¦· µ¦´»´
°Á¸Ê¥µ£µ¦³¼¡´
¨¦³Ã¥rnµ¥

3
1
4
(2)

 ª´¸É 31 ´ªµ¤

21

5
5
(3)

3
1
4
(2)

19

19

-

4
4
(3)
17

Á¤ºÉ°ª´¸É 5 Á¤¬µ¥ 2562 ¡¦³¦µ´´·»¤o ¦°Â¦µÅo¼ ¦´¦» Ä®oµ¥oµo°nµ¥nµÁ¥Ä®o¨¼oµ¸É¼
Á¨·oµÁ¡·É¤Á·¤ ®µ¨¼oµÎµµ·n°´¦ 20 ¸ Ê ¹Å ¨¼oµ¤¸·· Åo¦´nµÁ¥Å¤n°o ¥ªnµnµoµ°´¦µ
» oµ¥ 400 ª´ ¨»n¤¦· ¬´ ¹ÂoÅ Ã¦µ¦¨¦³Ã¥rÁ¤ºÉ°Á¬¸¥Ân¡´µÄ¸ 2562 Á¡ºÉ°Ä®o°¨o°´
¡¦³¦µ´´·»¤o ¦°Â¦µ´¦´¦»  µµ¦ÂoÅ Ã¦µ¦´¨nµªÎµÄ®o¨»n¤¦· ¬´ ¦´¦¼ o¦³¤µµ¦
®¸Ê·¨¦³Ã¥rÁ¤ºÉ°Á¬¸¥°µ¥»Â¨³o»¦· µ¦Ä°¸Á¡·É¤ Ê ¹

o °¤¤·®¨´Äµ¦¦³¤µµ¦µ¤®¨´·«µ¦r ¦³´£´¥
°´¦µ·¨
µ¦Á¡·É¤ Ê ¹ °Á·Áº°Ä°µ
°´¦µµ¦®¤»Áª¸¥ °¡´µ ( Ê ¹´nª°µ¥»)

µ¦Á·¦ª¤Â¨³
µ¦Á·Á¡µ³·µ¦
2563
2562
(¦o °¥¨³)
2.3 - 2.8
2.3 - 2.8
6.0
6.0
1.0 - 35.0
1.0 - 35.0

°o ¤¤·Á¸É¥ª´°´¦µ¤¦³Ä°µº°µ¤ °o ¤¼¨µ··¸ÉÁ¥Â¡¦n ª´É ÅÂ¨³µ¦µ¤¦³
 ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2563 Â¨³ 2562 ¦³¥³Áª¨µ´ªÁ¨¸É¥nªÎÊµ®´ °£µ¦³¼¡´¨¦³Ã¥r¸ÉµÎ ®Åªo °
¨»n¤¦· ¬´ Â¨³¦· ¬´ ÁÈ  10 ¸
89
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¦·¬´ Â¦r µÂ¨ Â¨r Îµ´ (¤®µ) Â¨³¦·¬´¥n°¥
®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á·¦ª¤
Î µ®¦´¸ ·Ê» ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2563
µ¦ª·Á¦µ³®r ªµ¤°n °Å®ª
µ¦Á¨¸É¥Â¨ÄÂn¨³ °o ¤¤· ¸ÉÁ¸É¥ª °o Äµ¦¦³¤µµ¦µ¤®¨´· «µ¦r ¦³´£´¥¸É°µÁÈ ÅÅo
°¥nµ¤Á®»¤¨  ª´¸É¦µ¥µ Ã¥º°ªnµ °o ¤¤·°ºÉ Ç ¸É

¨¦³n °£µ¦³¼¡´ °
Ã¦µ¦¨¦³Ã¥r
 ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2563
°´¦µ·¨ (Á¨¸É¥Â¨¦o°¥¨³ 0.5)
µ¦Á¡·É¤ Ê ¹ °Á·Áº°Ä°µ
(Á¨¸É¥Â¨¦o°¥¨³ 1)
°´¦µµ¦®¤»Áª¸¥ °¡´µ (Á¨¸É¥Â¨
¦o°¥¨³ 10)

µ¦Á·¦ª¤
Á¡·É¤ Ê ¹

 ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2562
°´¦µ·¨ (Á¨¸É¥Â¨¦o°¥¨³ 0.5)
µ¦Á¡·É¤ Ê ¹ °Á·Áº°Ä°µ
(Á¨¸É¥Â¨¦o°¥¨³ 1)
°´¦µµ¦®¤»Áª¸¥ °¡´µ (Á¨¸É¥Â¨
¦o°¥¨³ 10)
18

µ¦Á·Á¡µ³·µ¦
(¨o µµ)
¨¨
Á¡·É¤ Ê ¹
¨¨

(1)

1

(1)

1

2

(2)

2

(2)

(2)

2

(2)

2

(1)

1

(1)

1

2

(2)

2

(2)

(2)

2

(2)

2

»Á¦º°®»o
Äµ¦´Îµµ¦Á·¦ª¤Îµ®¦´¦µ¥µ¦ºÊ °»¦·Â¥o°¨´Ä¸ 2552 ¹É ¤¸¦· ¬´ Â¦r µÂ¨ Â¨r Îµ´
(¤®µ) ÁÈ ¦· ¬´ Ä®n µ¤®¤µ¥ (¼o ¼ºÊ °µ´¸ ) Â¨³¤¸ ¦· ¬ ´ ÁÈ¨ ¸ Áª¨¨°Á¤r Îµ ´ Â¨³¦· ¬ ´
¡¦³¦µ¤ 9 Âª¦r Îµ´ ÁÈ ¦· ¬´ ¥n°¥µ¤®¤µ¥ (¼o Êº °µ´¸) ¤¼¨nµ®» o »¸É¦´¦¼ oÄµ¦Á·¦ª¤Âoª¥
¤¼¨nµ®» o » °¦· ¬´ ¥n°¥µ¤®¤µ¥¸É¤¸°¥¼nn°µ¦¦ª¤» ¦· ¦ª¤´o»µ¦¦ª¤» ¦· Â¨³¦ª¤®» o» °
¦· ¬´ Ä®nµ¤®¤µ¥¸É°°£µ¥®¨´µ¦¦ª¤»¦· Ã¥¤¸¦µ¥¨³Á°¸¥´n°Å¸Ê
2563

2562
(¨o µµ)
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90

¦·¬´ Â¦r µÂ¨ Â¨r Îµ´ (¤®µ) Â¨³¦·¬´¥n°¥
®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á·¦ª¤
Î µ®¦´¸ ·Ê» ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2563
2563

2562
(¨o µµ)

¤¼¨n µ®»o» °¦·¬´¥n °¥µ¤®¤µ¥ (» ·µn ª °
¼o¤¸ n ªÅo Á¸ ¥¸ÉÅ¤n ¤°¸ Îµµª»¤¸ÉÁ·µµ¦¦ª¤»¦·)
¤¼¨nµ®» o » °¦· ¬´ ¥n°¥µ¤®¤µ¥  ª´ºÊ °» ¦·Â¥o°¨´
- ¦· ¬´ ÁÈ¨ ¸Áª¨¨°Á¤r Îµ´
- ¦· ¬´ ¡¦³¦µ¤ 9 Âª¦r Îµ´
¦µ¥µ¦Á¨¸É¥Â¨Ä¤¼¨nµ®» o » °¦· ¬´ ¥n°¥µ®¤µ¥µª´ºÊ °»¦·
Â¥o°¨´
- ¦· ¬´ ¡¦³¦µ¤ 9 Âª¦r Îµ´
¦ª¤
o »µ¦¦ª¤»¦·
o»µ¦¦ª¤»¦·  ª´ºÊ °» ¦·Â¥o°¨´
¦µ¥µ¦Á¨¸É¥Â¨Än ª °¼o º°®» o °¦· ¬´ Ä®nµ¤®¤µ¥µª´ºÊ °
»¦·Â¥o°¨´
¦ª¤
n ª¦´¦» ¤¼¨nµ· ¦´¡¥r¸ÉÊº °£µ¥Äoµ¦ª»¤Á¸¥ª´
Ä®oÁÈ ¦µµµ¤´¸
¤¼¨n µ®»o» °¦·¬´Ä®n µ¤®¤µ¥¸É°°£µ¥®¨´µ¦ºÊ°»¦·Â
¥o °¨´
- ®»o ¸É°°Á¡·É¤Ä¸ 2553 - 2562
- n ªÁ·¤¼¨nµ®» o ¸ÉÁ¡·É¤ Ê ¹µµ¦°°®» o Ä¸ 2554 - 2557
¦ª¤
¤¼¨n µ®»o»¸É¦´¦¼o Äµ¦Á·¦ª¤

1,622
781
2,403

1,622
781
2,403

(312)
2,091

(312)
2,091

1,611

1,611

(271)
1,340

(271)
1,340

(423)

(423)

3,519
953
4,472
7,480

3,519
953
4,472
7,480

¦µ¥µ¦ µo oÂÄµ¦Á· ¦ª¤µ¤Ã¦¦o µ °n ª °¼o º °®» o °¦· ¬´ ¹É ÁÈ ¦· ¬´ Ä®nµ¤
®¤µ¥´¸Ê
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¦·¬´ Â¦r µÂ¨ Â¨r Îµ´ (¤®µ) Â¨³¦·¬´¥n°¥
®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á·¦ª¤
Î µ®¦´¸ ·Ê» ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2563
2563
»°°Îµ®nµ¥Â¨³Îµ¦³ÁÈ¤¤¼¨nµÂ¨oª
n ªÁ·¤¼¨nµ®» o µ¤´
n ª¦´¦» ¤¼¨nµ· ¦´¡¥r¸ÉÊº °£µ¥Äoµ¦ª»¤Á¸¥ª´
Ä®oÁÈ ¦µµµ¤´¸
n ª¦´¦» »µµ¦ºÊ °» ¦·Â¥o°¨´
¦ª¤

2562

(¨o µµ)
6,500
1,532

6,500
1,532

(423)
(129)
7,480

(423)
(129)
7,480

ÄÎ µ´Â· ·¸É³ºÊ°®»o
ÄÁº °¤·»µ¥ 2561 ¤¸ µ¦Äo·· µ¤ÄÎµ´Â· · ¸É³ºÊ °®» oµ¤´¦´Ê¸É 4 (GLAND-W4) Îµª
546,195,935 ®nª¥ ¹É ¦· ¬´ Åo°°®»o µ¤´Á¡·É¤»Îµ®¦´µ¦Äo·· ´ ¨nµª
ÄÎµ´Â· · ¸É³ºÊ °®» oµ¤´¦´Ê ¸É 4 (GLAND-W4) Åo¦Îµ®µ¦Äo·· ¦´Ê » oµ¥Äª´¸É 30
¤· »  µ¥ 2561 Â¨³¤¸ Ä Îµ ´ Â·  · ¸É  ³ºÊ ° ®» o µ¤´ ¸É ® ¤£µ¡ÅÃ¥Å¤n Å o¤¸  µ¦Äo·  ·  Îµ ª
1,052,887 ®nª¥ ÎµÄ®o  ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2562 ¦· ¬´ Å¤n¤¸ÄÎµ´Â· · ¸É³ºÊ °®» o µ¤´¸É¥´ Å¤n¤¸µ¦Äo
· · Á®¨º°°¥¼n
n ªÁ·¤¼¨n µ®»o
µ¤´´·Â®n ¡¦³¦µ´´·¦· ¬´ ¤®µÎµ´ ¡.«. 2535 ¤µ¦µ 51 Ä¦¸ ¸É¦· ¬´ Á° µ¥®» o¼ ªnµ
¤¼¨nµ®»o ¸É³Á¸¥Åªo ¦· ¬´ o°Îµnµ®»o n ªÁ·¸ÊÊ ´ ÁÈ »Îµ¦° (“n ªÁ·¤¼¨nµ®» o ”) n ªÁ·¤¼¨nµ®» o ¸Ê
³ÎµÅnµ¥ÁÈ Á·´¨Å¤nÅo
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¦·¬´ Â¦r µÂ¨ Â¨r Îµ´ (¤®µ) Â¨³¦·¬´¥n°¥
®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á·¦ª¤
Î µ®¦´¸ ·Ê» ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2563
Î µ¦°
Îµ¦°¦³°oª¥
µ¦´¦¦ÎµÅ¦ Â¨³/®¦º ° ÎµÅ¦³¤
Î µ¦°µ¤®¤µ¥
µ¤´´·Â®n ¡¦³¦µ´´·¦· ¬ ´ ¤®µÎµ´ ¡.«. 2535 ¤µ¦µ 116 ¦· ¬´ ³o°´¦¦» Îµ¦°
(“Îµ¦°µ¤®¤µ¥”) °¥nµo°¥¦o°¥¨³ 5 °ÎµÅ¦» · ¦³Îµ¸ ®¨´µ®´ µ»³¤¥¤µ (oµ¤¸) ªnµ
Îµ¦°´¨nµª¤¸µÎ ªÅ¤n°o ¥ªnµ¦o°¥¨³ 10 °»³Á¸¥ Á·Îµ¦°¸Ê³ÎµÅnµ¥ÁÈ Á·´¨Å¤nÅo
19

n ªµÎµÁ·µÂ¨³µ¦ÎµÂ¦µ¥Åo
µ¦ÎµÁ·µÂ¨³¦µ¥Åo®¨´ °¨»n¤¦· ¬´ ÅoÁ· Á¥ÅªoÄµ¦Á·¦³Îµ¸ ¨nµ»  ¦µ¥Åo®¨´ °¨»n¤¦· ¬´
Åo¤µµ´µ¸ÉµÎ ´¨¼oµ
n ªµ£¼¤·«µ¦r
¦· ¬´ ÎµÁ·»¦·°´®µ¦· ¤¦´¡¥rÁ¡ºÉ° µ¥Â¨³Ä®oÁnµ¡ºÊ¸ÉÂ¨³¦· µ¦Ä¦³Á«Å¥Ánµ´Ê
n ªµ»¦·
¦· ¬´ Â¨³¦· ¬´ ¥n°¥¤¸nªµ» ¦·  2 n ªµ ÅoÂn » ¦· °´®µ¦· ¤¦´¡¥rÁ¡ºÉ° µ¥ ¹É ¦³°oª¥Ã¦µ¦
¡´µ¸É· µ¥¡¦o°¤oµ Â¨³Ã¦µ¦°µµ¦» ¡´°µ«´¥ Â¨³» ¦· °´®µ¦· ¤¦´¡¥rÁ¡ºÉ°Ä®oÁn µ¡ºÊ¸ÉÂ¨³¦· µ¦
¹É ¦³°oª¥Ã¦µ¦°µµ¦Îµ´µÄ®oÁnµ
¼o ¦· ®µ¦Á®È ªnµ¦· ¬´ ÎµÁ· · µ¦Än ªµ» ¦· Á¸ ¥ªº ° » ¦· °´®µ¦· ¤¦´¡¥rÁ¡ºÉ°Ä®oÁn µ¡ºÊ ¸É Â¨³¦· µ¦
´´Ê n µ¥¦· ®µ¦¹¡·µ¦µªnµ¦· ¬´ ¤¸nªµ»¦·Á¡¸¥n ªµÁ¸¥ª
¼o ¦· ®µ¦Åo¦³Á¤·´®ª³Áª¨µ °µ¦¦´¦¼ o¦µ¥Åo °¦· ¬´ ¹É n ªÄ®nÁÈ ¦µ¥Åo¸É¦´¦¼ o¨°nª¦³¥³Áª¨µ®¹É 
93
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¦·¬´ Â¦r µÂ¨ Â¨r Îµ´ (¤®µ) Â¨³¦·¬´¥n°¥
®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á·¦ª¤
Î µ®¦´¸ ·Ê» ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2563
µ¦µn°Å¸ÊÂ °o ¤¼¨¦µ¥Åo¸É¼ ÎµÂµ¤n ªµ»¦·Â¨³´®ª³Áª¨µÄµ¦¦´¦¼ o¦µ¥Åo

·Ê» ª´¸É 31 ´ªµ¤
o °¤¼¨µ¤n ªµÎµÁ·µ
¦µ¥Åoµ¨¼oµ£µ¥°
¦µ¥Åo¦³®ªnµnªµ
¦ª¤¦µ¥Åo

»¦·°´®µ¦·¤¦´¡¥r
Á¡º°É µ¥
2563
2562

»¦·°´®µ¦·¤¦´¡¥r
Á¡º°É Ä®o Án µ¡ºÊ ¸É
Â¨³¦·µ¦
2563
2562
(¨o µµ)

¦ª¤
2563

2562

222
222

328
328

1,247
123
1,370

1,262
90
1,352

1,469
123
1,592

1,590
90
1,680

14
-

132
274

90
199

7

104
199

132
281

ÎµÅ¦µ¤nªµn°®´
£µ¬¸Á·Åo

144

216

1,138

1,100

1,282

1,316

´®ª³Áª¨µÄµ¦¦´¦¼o ¦µ¥Åo
 »Áª¨µÄÁª¨µ®¹É
¨°nª¦³¥³Áª¨µ®¹É
¦ª¤¦µ¥Åo

222
222

328
328

1,370
1,370

1,352
1,352

222
1,370
1,592

328
1,352
1,680

°Á¸Ê¥¦´
o»µµ¦Á·

2563
(¨o µµ)

ÎµÅ¦®¦º° µ»
¦ª¤ÎµÅ¦n°£µ¬¸Á·Åoµn ªµ¸É¦µ¥µ
ÎµÅ¦°ºÉ

1,282
120
1,402
(123)

´¦µ¥µ¦ÎµÅ¦¦³®ªnµn ªµ
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2562

94

1,316
333
1,649
(90)

¦·¬´ Â¦r µÂ¨ Â¨r Îµ´ (¤®µ) Â¨³¦·¬´¥n°¥
®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á·¦ª¤
Î µ®¦´¸ ·Ê» ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2563
2563

2562
(¨o µµ)

Îµª¸ÉÅ¤nÅo´n ª
ÎµÅ¦ ( µ») µµ¦Á¨¸É¥Â¨¤¼¨nµ¥»·¦¦¤ °
°´®µ¦· ¤¦´¡¥rÁ¡ºÉ°µ¦¨»
nµÄonµ¥ÎµÁ·µ°ºÉ
n ªÂnÎµÅ¦µÁ·¨»Ä¦· ¬´ ¦n ª¤Â¨³µ¦¦n ª¤oµ
ÎµÅ¦¦ª¤n °£µ¬¸Á·Åo

(94)
(444)
206
947

714
(593)
66
1,746

¨¼o µ¦µ¥Ä®n
Ä¸ 2563 ¨»n¤¦· ¬´ ¤¸¦µ¥Åoµ¨¼oµ¦µ¥Ä®n º° ¦´rÁ¡ºÉ°µ¦¨»Ä· · µ¦Ánµ°´®µ¦· ¤¦´¡¥r CPN ¦¸ Á¨
Ã¦ (·µ¦¸ÉÁ¸É¥ª °o ´) ÁÈ Á·¦³¤µ 187 ¨oµµ (2562: ¦µ¥Åo µ¦´ r Á¡ºÉ °µ¦¨»Ä· · µ¦Án µ
°´ ®µ¦· ¤¦´ ¡¥r °µµ¦Îµ´µ ¸ Â¨r (¦· ¬´¦n ª¤) 234 ¨o µµ) Äµ¦Á·¦ª¤Â¨³ 125 ¨oµµ (2562:
164 ¨o µµ) Äµ¦Á·Á¡µ³·µ¦¹É ¤µµµ¦Ä®oÁnµ°µµ¦Îµ´µ
¥°Á®¨º° °®¸Ê · ¸É Á·µ´ µ
µ¦Á¨¸É¥Â¨¸ÉµÎ ´ °®¸Ê·¸ÉÁ·µ´µÄ¦³®ªnµ¸ ¤¸´ ¸Ê
µ¦Á·¦ª¤
®¸Ê·¸ÉÁ·µ´µ
2563
2562
(¨o µµ)
(13.13)
(16.94)
62.53
84.20
(49.60)
(80.39)
(0.20)
(13.13)

 ª´¸É 1 ¤¦µ¤
¦´¦¼ oÁÈ ¦µ¥ÅoÄ¦³®ªnµ¸
Á·¦´¨nª®oµµ¨¼oµ
 ª´¸É 31 ´ªµ¤

95
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¦·¬´ Â¦r µÂ¨ Â¨r Îµ´ (¤®µ) Â¨³¦·¬´¥n°¥
®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á·¦ª¤
Î µ®¦´¸ ·Ê» ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2563
20

n µÄo nµ¥¨¦³Ã¥r °¡´µ
µ¦Á·¦ª¤
2563
2562
Á·Áº°nµÂ¦Â¨³Ã´
Ã¦µ¦¨¦³Ã¥r¸ÉµÎ ®Åªo
Ã¦µ¦¤Á·¸ÉµÎ ®Åªo
ª´·µ¦°ºÉ Ç
¦ª¤

113
3
3
19
138

(¨o µµ)
134
5
3
29
171

µ¦Á·Á¡µ³·µ¦
2563
2562
57
3
3
16
79

57
5
3
23
88

¨»n¤¦· ¬´ Åo´ ´Ê°»Îµ¦°Á¨¸Ê¥¸ ¡Îµ®¦´¡´µ °¨»n¤¦· ¬´ ¡ºÊµªµ¤¤´¦Ä °¡´µ
Äµ¦ÁÈ ¤µ·  °°»  Ã¥¡´µn µ ¥Á· ³¤Ä°´¦µ¦o °¥¨³ 3 ¹ °´¦µ¦o °¥¨³ 10 °Á· Áº °
»Áº° Â¨³¨»n¤¦· ¬´ nµ¥¤Ä°´¦µ¦o°¥¨³ 3 ¹°´¦µ¦o°¥¨³ 10 °Á·Áº° °¡´µ»Áº° °»
Îµ¦°Á¨¸Ê¥¸¡¸ÊÅo ³Á¸¥ÁÈ °»Îµ¦°Á¨¸Ê¥¸ ¡µ¤ °o Îµ® °¦³¦ªµ¦¨´Â¨³´µ¦°»
Ã¥¼o ´ µ¦°»¸ÉÅo¦´°»µ
21

n µÄo nµ¥µ¤¨´¬³

o»µµ¦Á·
Á·Áº°nµÂ¦ Â¨³¨¦³Ã¥r°ºÉ
°¡´µ
nµµµ¦¼Ã£
o» µ¥°´®µ¦· ¤¦´¡¥r
nµ¸É¦¹ ¬µÂ¨³nµ¦¦¤Á¸¥¤°ºÉ
nµÁnµ
nµn°¤Â¤Â¨³nµÎµ¦» ¦´¬µ
nµÄonµ¥Ã¬µ
´Îµ®nµ¥®¸Ê´¥³¼
202 ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 3

µ¦Á·¦ª¤
µ¦Á·Á¡µ³·µ¦
2563
2562
2563
2562
(¨o µµ)
199
281
155
251
138
145
77
91
7
28
14
96

172
169
112
101
27
22
8
(7)

79
10
78
7
7
26
(2)

88
12
76
17
5
(6)

¦·¬´ Â¦r µÂ¨ Â¨r Îµ´ (¤®µ) Â¨³¦·¬´¥n°¥
®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á·¦ª¤
Î µ®¦´¸ ·Ê» ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2563
22

o »µµ¦Á·
µ¦Á·¦ª¤
2563
2562
°Á¸Ê¥nµ¥Â¨³°ºÉ Ç
nµ¦¦¤Á¸¥¤µ´µ¦Á·
Â¨³¼¨o »µ´
¦ª¤o »µµ¦Á·
®´  Îµª¸É¦ª¤°¥¼Än o» °
· ¦´¡¥r
- n ª¸É
´ ¹ÁÈ o» °
°´®µ¦· ¤¦´¡¥r¡´ µÁ¡ºÉ° µ¥
- n ª¸É
´ ¹ÁÈ o» °
°´®µ¦· ¤¦´¡¥rÁ¡ºÉ°µ¦¨»
» ·

23

µ¦Á·Á¡µ³·µ¦
2563
2562

259

(¨o µµ)
369

152

247

9
268

8
377

3
155

4
251

(24)

(25)

-

-

(45)
(69)
199

(71)
(96)
281

155

251

£µ¬¸Á·Åo
£µ¬¸Á·Åo ¸É¦´¦¼oÄÎµÅ¦®¦º ° µ»
µ¦Á·¦ª¤
2563
2562

µ¦Á·Á¡µ³·µ¦
2563
2562
(¨o µµ)

£µ¬¸Á·Åo °¸ ´»´
Îµ®¦´¸ ´»´
£µ¬¸Á·Åo ¦°µ¦´´¸
µ¦Á¨¸É¥Â¨ °¨nµ´ªÉ ¦µª
¦ª¤£µ¬¸Á·Åo

185

116

81

8

22
207

276
392

11
92

62
70

97
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¦·¬´ Â¦r µÂ¨ Â¨r Îµ´ (¤®µ) Â¨³¦·¬´¥n°¥
®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á·¦ª¤
Î µ®¦´¸ ·Ê» ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2563
µ¦¦³¥°Á¡º°É ®µ°´¦µ£µ¬¸¸ÉÂo ¦· 
2563
°´¦µ£µ¬¸
(¦o °¥¨³)
ÎµÅ¦n°£µ¬¸Á·Åo¦ª¤
Îµª£µ¬¸µ¤°´¦µ£µ¬¸Á·Åo
nµÄonµ¥¸É¤¸·· ®´ ÅoÁ¡·É¤
nµÄonµ¥o°®oµ¤µ£µ¬¸
¦´¦» nµÄonµ¥£µ¬¸Á·Åo¸n°
¦´¦» · ¦´¡¥r£µ¬¸Á·ÅoµÎ ®¦´
¨ µ»µ£µ¬¸Â¨³¨Ânµ
´ªÉ ¦µª °¸ n°
µ»µ£µ¬¸¸ÉÅ¤nÅo´ ¹
£µ¬¸Á·Åo¦°´´¸
¦ª¤

(¨o µµ)
947
189
(38)
15
19

20

22
2563
°´¦µ£µ¬¸
(¦o °¥¨³)

ÎµÅ¦n°£µ¬¸Á·Åo¦ª¤
Îµª£µ¬¸µ¤°´¦µ£µ¬¸Á·Åo
¦µ¥Åo¸ÉÅ¤n°o Á¸ ¥£µ¬¸
¦´¦» · ¦´¡¥r£µ¬¸Á·ÅoµÎ ®¦´
¨ µ»µ£µ¬¸Â¨³¨Ânµ
´ªÉ ¦µª °¸ n°
¦µ¥µ¦¦´¦» nµÄonµ¥£µ¬¸Á·Åo¸n°
nµÄonµ¥¸É¤¸·· ®´ ÅoÁ¡·É¤
nµÄonµ¥o°®oµ¤µ£µ¬¸
¦ª¤
204 ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 3

20

20
98

µ¦Á·¦ª¤

2562

°´¦µ£µ¬¸
(¦o °¥¨³)

(¨o µµ)
1,746
349
25
-

20

22

16

207

1
391

22

µ¦Á·Á¡µ³·µ¦

(¨o µµ)
461
92
(12)

11
16
(24)
9
92

°´¦µ£µ¬¸
(¦o °¥¨³)
20

2562
(¨o µµ)
392
78
(11)

18

1

2
70

¦·¬´ Â¦r µÂ¨ Â¨r Îµ´ (¤®µ) Â¨³¦·¬´¥n°¥
®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á·¦ª¤
Î µ®¦´¸ ·Ê» ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2563
 ª´¸É 31 ´ªµ¤
· ¦´¡¥r£µ¬¸Á·Åo¦°´´¸
®¸Ê·£µ¬¸Á·Åo¦°´´¸

µ¦Á·¦ª¤
2563
2562

µ¦Á·Á¡µ³·µ¦
2563
2562

(¨o µµ)
19
(1,410)
(1,391)

93
(1,605)
(1,512)

(882)
(882)

(871)
(871)

¦µ¥µ¦Á¨ºÉ°Å®ª °· ¦´¡¥rÂ¨³®¸Ê·£µ¬¸Á·Åo¦°µ¦´´¸¦ª¤¸ÉÁ· Ê ¹Ä¦³®ªnµ¸ ¤¸´ ¸Ê

 ª´¸É
1 ¤¦µ¤
2563
·¦´ ¡¥r £µ¬¸Á·Åo ¦°µ¦´´¸
°´®µ¦· ¤¦´¡¥r¡´ µÁ¡ºÉ° µ¥
ÎµÅ¦µµ¦ µ¥· ¦´¡¥r¦³®ªnµ´
¦µ¥Åonµ¦· µ¦¦´¨nª®oµ
¦³¤µµ¦®¸Ê·Îµ®¦´¨¦³Ã¥r¡´µ
µ¦¦´¦¼ o¦µ¥ÅoÂ¨³nµÄonµ¥ °»¦·°´®µ¦· ¤¦´¡¥r
µ»µ£µ¬¸¸É¥´ Å¤nÅoÄo
¦ª¤

3
1
5
-

µ¦Á·¦ª¤
´¹ÁÈ 
(¦µ¥nµ¥) /
¦µ¥ÅoÄ
ÎµÅ¦®¦º °
µ»
(¨o µµ)
-

2
26
37

(13)
(8)

3
1
6
4
2
13
29

(1)

(1)
(99)
(1,441)
(1,541)
(1,512)

1
4

®¸Ê·£µ¬¸Á·Åo ¦°µ¦´´¸
nµÄonµ¥Äµ¦°°®» o ¼¦o °´´¸
ÎµÅ¦¸É¥´ Å¤nÁ· Ê ¹µÁ·¨»
¤¼¨nµ°´®µ¦· ¤¦´¡¥rÁ¡ºÉ°µ¦¨»
¦ª¤

(1,427)
(1,428)

(99)
(14)
(113)

» ·

(1,391)

(121)

99

 ª´¸É
31 ´ªµ¤
2563
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¦·¬´ Â¦r µÂ¨ Â¨r Îµ´ (¤®µ) Â¨³¦·¬´¥n°¥
®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á·¦ª¤
Î µ®¦´¸ ·Ê» ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2563

 ª´¸É
1 ¤¦µ¤
2562
·¦´ ¡¥r £µ¬¸Á·Åo ¦°µ¦´´¸
°´®µ¦· ¤¦´¡¥r¡´ µÁ¡ºÉ° µ¥
ÎµÅ¦µµ¦ µ¥· ¦´¡¥r¦³®ªnµ´
¦µ¥Åonµ¦· µ¦¦´¨nª®oµ
µ¦¦´¦¼ o¦µ¥ÅoÂ¨³nµÄonµ¥ °»¦·°´®µ¦· ¤¦´¡¥r
µ»µ£µ¬¸¸É¥´ Å¤nÅoÄo
¦ª¤

3
1
4
9
51
68

µ¦Á·¦ª¤
´¹ÁÈ 
(¦µ¥nµ¥) /
¦µ¥ÅoÄ
ÎµÅ¦®¦º °
µ»
(¨o µµ)
-

 ª´¸É
31 ´ªµ¤
2562

1
(7)
(25)
(31)

3
1
5
2
26
37

®¸Ê·£µ¬¸Á·Åo ¦°µ¦´´¸
nµÄonµ¥Äµ¦°°®» o ¼¦o °´´¸
¤¼¨nµ°´®µ¦· ¤¦´¡¥rÁ¡ºÉ°µ¦¨»
¦ª¤

(1)
(1,182)
(1,183)

(245)
(245)

(1)
(1,427)
(1,428)

» ·

(1,115)

(276)

(1,391)

µ¦Á·Á¡µ³·µ¦
´¹ÁÈ 
(¦µ¥nµ¥) /
 ª´¸É
¦µ¥ÅoÄ
 ª´¸É
1 ¤¦µ¤
ÎµÅ¦®¦º °
31 ´ªµ¤
2563
µ»
2563
(¨o µµ)

·¦´ ¡¥r £µ¬¸Á·Åo ¦°µ¦´´¸
¦³¤µµ¦®¸Ê·Îµ®¦´¨¦³Ã¥r¡´µ
¦ª¤
206 ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 3

100

4
4

4
4

¦·¬´ Â¦r µÂ¨ Â¨r Îµ´ (¤®µ) Â¨³¦·¬´¥n°¥
®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á·¦ª¤
Î µ®¦´¸ ·Ê» ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2563
µ¦Á·Á¡µ³·µ¦
´¹ÁÈ 
(¦µ¥nµ¥) /
 ª´¸É
¦µ¥ÅoÄ
 ª´¸É
1 ¤¦µ¤
ÎµÅ¦®¦º °
31 ´ªµ¤
2563
µ»
2563
(¨o µµ)

®¸Ê·£µ¬¸Á·Åo ¦°µ¦´´¸
nµÄonµ¥Äµ¦°°®» o ¼¦o °´´¸
¤¼¨nµ°´®µ¦· ¤¦´¡¥rÁ¡ºÉ°µ¦¨»
¦ª¤
» ·

(1)
(870)
(871)

(15)
(15)

(1)
(885)
(886)

(871)

(11)

(882)

µ¦Á·Á¡µ³·µ¦
´¹ÁÈ 
(¦µ¥nµ¥) /
 ª´¸É
¦µ¥ÅoÄ
 ª´¸É
1 ¤¦µ¤
ÎµÅ¦®¦º °
31 ´ªµ¤
2562
µ»
2562
(¨o µµ)

·¦´ ¡¥r £µ¬¸Á·Åo ¦°µ¦´´¸
¦³¤µµ¦®¸Ê·Îµ®¦´¨¦³Ã¥r¡´µ
µ»µ£µ¬¸¸É¥´ Å¤nÅoÄo
¦ª¤

19
19

(19)
(19)

-

®¸Ê·£µ¬¸Á·Åo ¦°µ¦´´¸
nµÄonµ¥Äµ¦°°®» o ¼¦o °´´¸
¤¼¨nµ°´®µ¦· ¤¦´¡¥rÁ¡ºÉ°µ¦¨»
¦ª¤

(2)
(825)
(827)

1
(45)
(44)

(1)
(870)
(871)

» ·

(808)

(63)

(871)

101
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¦·¬´ Â¦r µÂ¨ Â¨r Îµ´ (¤®µ) Â¨³¦·¬´¥n°¥
®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á·¦ª¤
Î µ®¦´¸ ·Ê» ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2563
 ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2563 ¨»n¤¦· ¬´ Å¤nÅo´ ¹· ¦´¡¥r£µ¬¸Á·Åo¦°µ¦´´¸ µÎ ®¦´ µ»µ£µ¬¸¸É¥´
Å¤nÅoÄoµÎ ª 0.4 ¨oµµ (2562:18 ¨o µµ) ÁºÉ°µ n µ¥¦· ®µ¦ °¦· ¬´ Â¨³¦· ¬´ ¥n°¥¡·µ¦µÂ¨oªÁ®Èªnµ
°µÅ¤nÅoÄo¦µ¥µ¦´¨nµªÁ¡ºÉ°®´´ÎµÅ¦µ£µ¬¸Ä°µ  ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2563 ¨ µ»µ£µ¬¸¸É¥´
Å¤nÅoÄo °¨»n¤¦· ¬´ Îµª 2 ¨oµµ (2562: 92 ¨o µµ) Å¤nÅo´ ¹· ¦´¡¥r£µ¬¸Á·Åo¦°µ¦´´¸ ³
¥°¥·Ê » Ä¦³¥³Áª¨µµ¦Ä®o¦³Ã¥r£µ¥Ä¸ 2566
24

ÎµÅ¦n °®»o Ê ´ ¡ºÊ µ
ÎµÅ¦n°®» o Ê ´ ¡ºÊµÎµ®¦´Ân¨³¸ ·Ê » ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2563 Â¨³ 2562 ÎµªµÎµÅ¦Îµ®¦´¸ ¸É ÁÈ 
n ª °¼o º°®»o µ¤´ °¦· ¬´ Â¨³Îµª®»o µ¤´¸É°°Îµ®nµ¥Â¨oª¦³®ªnµ¸ Ã¥Âµ¦Îµª´¸Ê

ÎµÅ¦¸ÉÁÈ n ª °¼oº°®»oµ¤´
°¦·¬´ ( Ê ´ ¡ºÊ µ)
Îµª®»oµ¤´¸É°°Îµ®n µ¥Â¨o ª
ÎµÅ¦n °®»o Ê ´ ¡ºÊ µ (µ)

208 ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 3

µ¦Á·¦ª¤
µ¦Á·Á¡µ³·µ¦
2563
2562
2563
2562
(¨o µµ/¨o µ®»o)
716

1,254

368

321

6,500
0.110

6,500
0.193

6,500
0.057

6,500
0.049

102

¦·¬´ Â¦r µÂ¨ Â¨r Îµ´ (¤®µ) Â¨³¦·¬´¥n°¥
®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á·¦ª¤
Î µ®¦´¸ ·Ê» ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2563
25

Á¦ºÉ °¤º°µµ¦Á·

() ¤¼¨n µµ¤´¸Â¨³¤¼¨n µ¥»·¦¦¤

µ¦µ´n°Å¸Ê Â¤¼¨nµµ¤´¸ Â¨³¤¼¨nµ¥»·¦¦¤ °· ¦´¡¥rµµ¦Á·Â¨³®¸Ê ·µµ¦Á·¦ª¤¹
¨Îµ´´Ê¤¼¨nµ¥»·¦¦¤ ÂnÅ¤n¦ª¤¹µ¦Â °o ¤¼¨¤¼¨nµ¥»·¦¦¤Îµ®¦´· ¦´¡¥rµµ¦Á·Â¨³®¸Ê·µµ¦
Á·¸Éª´ ¤¼¨nµoª¥¦µµ»´Îµ®nµ¥®µ¤¼¨nµµ¤´¸ Ä¨oÁ¸¥´¤¼¨nµ¥»·¦¦¤°¥nµ¤Á®»¤¨
µ¦Á·¦ª¤

31 ´ªµ¤ 2563
·¦´¡¥r µµ¦Á·
· ¦´¡¥rµµ¦Á·
®¤»Áª¸¥°ºÉ - Á·¨»
Ä¦µµ¦®¸Ê
· ¦´¡¥rµµ¦Á·Å¤n
®¤»Áª¸¥°ºÉ - Á·¨»
¦³¥³¥µª
°´®µ¦· ¤¦´¡¥rÁ¡ºÉ°µ¦
¨»
®¸Ê·µµ¦Á·
Á·¼¥o º¤¦³¥³´Êµµ´
µ¦Á·
Á·¼¥o º¤¦³¥³¥µªµµ´
µ¦Á·
®»o ¼o

¤¼¨nµµ¤´¸
¤¼¨nµ
¥»·¦¦¤
¤¼¨nµ
nµÎµÅ¦
¥»·¦¦¤nµ
µ»
¦µµ»´
ÎµÅ¦®¦º °
ÁÈÁ¦È 
Îµ®nµ¥ °ºÉ
» ·
µ»
¦³´ 1
(¨o µµ)

40

-

-

572

¤¼¨nµ¥»·¦¦¤

¦³´ 2

¦³´ 3

-

-

40

-

-

-

-

572

22,342

-

-

-

-

22,342

-

-

(550)

-

-

(548)

-

-

(2,532)
(2,189)

-

(2,215)

(2,523)
-

103
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¦·¬´ Â¦r µÂ¨ Â¨r Îµ´ (¤®µ) Â¨³¦·¬´¥n°¥
®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á·¦ª¤
Îµ®¦´¸ ·Ê» ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2563

¤¼¨nµµ¤´¸

µ¦Á·Á¡µ³·µ¦
¤¼¨nµ¥»·¦¦¤
¦³´ 1
¦³´ 2
(¨o µµ)

¦³´ 3

31 ´ªµ¤ 2563
·¦´¡¥r µµ¦Á·
· ¦´¡¥rµµ¦Á·®¤»Áª¸¥°ºÉ
- Á·¨»Ä¦µµ¦®¸Ê
°´®µ¦· ¤¦´¡¥rÁ¡ºÉ°µ¦¨»

40
10,364

-

-

40

10,364

®¸Ê·µµ¦Á·
Á·¼¥o º¤¦³¥³´Êµµ´µ¦Á·
®»o ¼o

(550)
(2,189)

-

(2,215)

(548)

¤¼¨nµµ¤´¸
 ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2562

µ¦Á·¦ª¤
¤¼¨nµ¥»·¦¦¤
¦³´ 1
¦³´ 2
(¨o µµ)

-

¦³´ 3

·¦´¡¥r ¸Éª´o ª¥¤¼¨n µ¥»·¦¦¤
°´®µ¦· ¤¦´¡¥rÁ¡ºÉ°µ¦¨»

22,109

-

-

22,109

®¸Ê·µµ¦Á·
Á·¼¥o º¤µµ´µ¦Á·
Á·¼¥o º¤µ·µ¦¸ÉÁ¸É¥ª °o ´
®»o ¼o

(3,902)
(171)
(3,845)

-

(3,903)

(3,870)
(171)
-

210 ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 3

104

¦·¬´ Â¦r µÂ¨ Â¨r Îµ´ (¤®µ) Â¨³¦·¬´¥n°¥
®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á·¦ª¤
Î µ®¦´¸ ·Ê» ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2563

¤¼¨nµµ¤´¸

µ¦Á·Á¡µ³·µ¦
¤¼¨nµ¥»·¦¦¤
¦³´ 1
¦³´ 2
(¨o µµ)

31 ´ªµ¤ 2562
·¦´ ¡¥r ¸Éª´o ª¥¤¼¨n µ¥»·¦¦¤
°´®µ¦· ¤¦´¡¥rÁ¡ºÉ°µ¦¨»

10,383

-

®¸Ê·µµ¦Á·
Á·¼¥o º¤µµ´µ¦Á·
Á·¼¥o º¤µ·µ¦¸ÉÁ¸É¥ª °o ´
®»o ¼o

(1,370)
(3,218)
(3,845)

-

-

(3,903)

¦³´ 3

10,383

(1,370)
(3,218)
-

¨»n¤¦· ¬´ Â¨³¦· ¬´ Å¤nÅoÁ· Á¥¤¼¨nµ¥»·¦¦¤ °Á¦ºÉ °¤º°µµ¦Á· Án ¨¼®¸Ê µ¦oµ ¨¼®¸Ê °ºÉ Á·Ä®o¥¼o º¤
Ân ·µ¦¸É Á¸É ¥ ª o°´ Áoµ®¸Ê µ¦oµ Áoµ ®¸Ê °ºÉ Áoµ ®¸Ê ¼¦o ´  Á®¤µn ° ¦o µ  Á· ¼o¥º ¤µ· µ¦¸É Á ¸É ¥ª o°´
Áoµ®¸Ê ·· µ¦Ánµ Á·¤´Îµ¦´Â¨³Á· ¦´¨nª®oµµ¨¼oµ ÁºÉ °µ¦µµµ¤´¸ Ä¨oÁ¸ ¥´¤¼¨nµ¥»·¦¦¤
µµ¦¸ÉÁ¦ºÉ °¤º°µµ¦Á·Á®¨nµ¸Ê³¦Îµ®Ä¦³¥³Áª¨µ°´´Ê
Å¤n¤¸¦µ¥µ¦Ã°¦³®ªnµ¨Îµ´´Ê¤¼¨nµ¥»·¦¦¤Ä¦³®ªnµ¸
Á¦ºÉ°¤º°µµ¦Á·¸Éª´ ¤¼¨n µo ª¥¤¼¨n µ¥»· ¦¦¤
¦³Á£
Á·¨»Ä®nª¥¨»Äªµ¤o°µ¦ °
¨µ¸Éª´ ¤¼¨nµoª¥¤¼¨nµ¥»·¦¦¤nµÎµÅ¦
®¦º ° µ» (2562: Å¤n ¤¸)

Á·µ¦¦³Á¤·¤¼¨n µ
¤¼¨nµ· ¦´¡¥r»·  ª´¸É¦µ¥µ

Á¦ºÉ°¤º°µµ¦Á·¸ÉÅ¤n Åo ª´ ¤¼¨n µo ª¥¤¼¨n µ¥»· ¦¦¤
¦³Á£
¦µµ¦®¸ÊÂ¨³®¸Ê·µµ¦Á·°ºÉ

Á·µ¦¦³Á¤·¤¼¨n µ
¤¼¨nµ· ¦´¡¥r»·  ª´¸É¦µ¥µ ¸É¼ ¦´¦» 
105
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¦·¬´ Â¦r µÂ¨ Â¨r Îµ´ (¤®µ) Â¨³¦·¬´¥n°¥
®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á·¦ª¤
Î µ®¦´¸ ·Ê» ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2563
( ) ¦µ¥µ¦Á¨ºÉ°Å®ª °¦µµ¦®¸Ê¸É°¥¼nÄªµ¤o °µ¦ °¨µ

µ¦Á·¦ª¤
¦µµ¦®¸Ê¸É°¥¼nÄªµ¤o °µ¦  ª´¸É
°¨µ
1 ¤¦µ¤
2563
·¦´ ¡¥r µµ¦Á·®¤»Áª¸¥
¦µµ¦®¸Ê¸Éª´ ¤¼¨nµoª¥
- ¤¼¨nµ¥»·¦¦¤nµÎµÅ¦®¦º °
µ»

¦µµ¦®¸ÊÂ¨³¦µµ¦»¸É°¥¼nÄ
ªµ¤o °µ¦ °¨µ
2563
·¦´ ¡¥r µµ¦Á·®¤»Áª¸¥
¦µµ¦®¸Ê¸Éª´ ¤¼¨nµoª¥
¤¼¨nµ¥»·¦¦¤nµÎµÅ¦®¦º °
µ»

ºÊ °

-

µ¥
(¨o µµ)

346

(306)

¦´¦» 
¤¼¨nµ
¥»·¦¦¤

-

µ¦Á·Á¡µ³·µ¦
¦´¦» 
¤¼¨nµ
ºÊ °
µ¥
¥»·¦¦¤
(¨o µµ)

 ª´¸É
1
¤¦µ¤

-

346

(306)

-

 ª´¸É
31
´ªµ¤

40

 ª´¸É
31
´ªµ¤

40

() Ã¥µ¥µ¦´µ¦ªµ¤Á¸É¥µo µµ¦Á·

¦°µ¦¦· ®µ¦´µ¦ªµ¤Á¸É¥
³¦¦¤µ¦¦· ¬´ °¨»n¤¦· ¬´ ¤¸ªµ¤¦´ ·°Ã¥¦ª¤Äµ¦´Ä®o¤¸Â¨³µ¦ª» ¤¦°µ¦¦· ®µ¦
ªµ¤Á¸É ¥ °¨»n¤¦· ¬´ ³¦¦¤µ¦¦· ¬´ ´´Ê³¦¦¤µ¦¦· ®µ¦ªµ¤Á¸É ¥¹É ¦´·°Äµ¦¡´µ
Â¨³·µ¤Ã¥µ¥µ¦¦· ®µ¦ªµ¤Á¸É ¥ °¨»n¤¦· ¬´ ³¦¦¤µ¦¦· ®µ¦ªµ¤Á¸É ¥³¦µ¥µµ¦ÎµÁ· µ¦
´¨nµªn°³¦¦¤µ¦¦· ¬´ °¥nµ¤ÎÉµÁ¤°
212 ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 3
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¦·¬´ Â¦r µÂ¨ Â¨r Îµ´ (¤®µ) Â¨³¦·¬´¥n°¥
®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á·¦ª¤
Î µ®¦´¸ ·Ê» ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2563
Ã¥µ¥µ¦¦· ®µ¦ªµ¤Á¸É ¥ °¨»n¤¦· ¬´ ´Îµ Ê ¹ Á¡ºÉ °¦³» Â¨³ª·Á¦µ³®rªµ¤Á¸É ¥¸É ¨»n¤¦· ¬´ Á· Á¡ºÉ °
Îµ®¦³´ªµ¤Á¸É ¥¸ÉÁ®¤µ³¤ ¦ª¤¹ª»¤Â¨³· µ¤ªµ¤Á¸É ¥Ä®o°¥¼nÄ¦³´¸É ¥°¤¦´Åo Ã¥µ¥Â¨³
¦³µ¦¦· ®µ¦ªµ¤Á¸É ¥Åo¦´µ¦ª°¥nµ¤ÎÉµÁ¤°Á¡ºÉ°Ä®o³o°µ¦Á¨¸É¥Â¨ °£µªµ¦rÄ
¨µÂ¨³µ¦ÎµÁ· µ °¨»n¤¦· ¬´ ¨»n¤¦· ¬´ ¤¸ Áo µ®¤µ¥Äµ¦¦´¬µ£µ¡Âª¨o°¤µ¦ª»¤Ä®oÁÈ 
¦³Á¸¥Â¨³¤¸¦³· · ¨Ã¥´Ä®o¤¸µ¦ ¹ °¦¤Â¨³Îµ®¤µ¦µÂ¨³ Ê ´ °Äµ¦¦· ®µ¦Á¡ºÉ°Ä®o¡´µ
´Ê®¤Á µo Ä¹µÂ¨³£µ¦³®oµ¸É °
³¦¦¤µ¦¦ª° °¨»n¤¦· ¬´ Îµ´¼Â¨ªnµ¼o ¦· ®µ¦¤¸µ¦·µ¤µ¦·´ ·µ¤ª·¸·´ ·Â¨³Ã¥µ¥µ¦
¦· ®µ¦ªµ¤Á¸É ¥Â¨³ªªµ¤Á¡¸ ¥¡° °¦°µ¦¦· ® µ¦ªµ¤Á¸É ¥Ä®o°¨o°´ªµ¤Á¸É ¥¸É ¨»n¤
¦· ¬´ Á· °¥¼n ³¦¦¤µ¦¦ª° °¨»n¤¦· ¬´ Îµ´¼Â¨Ã¥nµµ¼o ¦ª°£µ¥Ä ¼o ¦ª°
£µ¥ÄÎµ®oµ¸É Äµ¦ªµ¦ª»¤Â¨³ª·¸µ¦· ´ · Äµ¦¦· ®µ¦ªµ¤Á¸É ¥°¥nµ¤ÎÉµÁ¤°Â¨³Ä¦¸
¡·Á«¬Â¨³³¦µ¥µ¨¸ÉÅon°³¦¦¤µ¦¦ª°
(.1) ªµ¤Á¸É¥o µÁ¦·
ªµ¤Á¸É ¥oµÁ¦· ÁÈ ªµ¤Á¸É ¥µµ¦¼ Á¸ ¥µµ¦Á·  °¨»n¤¦· ¬´ ®µ¨¼oµ®¦º °¼n´µµ¤
Á¦ºÉ °¤º°µµ¦Á·Å¤nµ¤µ¦·´ ·µ¤£µ¦³¼¡´µ¤´µ ¹É Ã¥n ªÄ®nÁ·µ¨¼®¸Ê ¸ÉÁÈ ¨¼oµ
Â¨³Á·¨»Ä¦µµ¦®¸Ê °¨»n¤¦· ¬´
(.1.1) ¨¼®¸Êµ¦oµ
µ³Á· n°ªµ¤Á¸É ¥oµÁ¦· °¨»n¤¦· ¬´ Åo¦´°·· ¡¨¤µµ¨´¬³Á¡µ³´ª °¨¼oµÂn
¨³¦µ¥ °¥nµÅ¦Èµ¤ ¼o ¦· ®µ¦o°¡·µ¦µ¹´ ´¥°ºÉÇ ¹É °µn ¨n°ªµ¤Á¸É ¥oµÁ¦·  °
¨¼oµ ¹É ¦ª¤¹ªµ¤Á¸É ¥ °µ¦·´Îµ¦³
³¦¦¤µ¦¦· ®µ¦ªµ¤Á¸É ¥Îµ®Ã¥µ¥oµÁ¦·Á¡ºÉ°ª·Á¦µ³®rªµ¤nµÁºÉ °º° °¨¼oµ¦µ¥
Ä®¤nÂn¨³¦µ¥n°¸É¨»n¤¦· ¬´ ³Á°¦³¥³Áª¨µÂ¨³ÁºÉ°Å ¤µ¦µÄµ¦Îµ¦³Á· ¨»n¤¦· ¬´
³ª°´´ªµ¤n µÁºÉ °º°£µ¥° µ¦Á·  °o ¤¼¨ °µ´´°´´ªµ¤n µÁºÉ °º °
°o ¤¼¨°»µ®¦¦¤Â¨³®´º °¦´¦°µ³µµ¦Á· °µµ¦Îµ®¦´µ¦¸ ªÁ·¥° µ¥
³Îµ®ÅªoµÎ ®¦´¨¼oµÂn¨³¦µ¥Â¨³³ªÁÈ ¦µ¥Å¦¤µ ¥° µ¥¸ÉÁ·ªnµªÁ·´¨nµª
o°Åo¦´µ¦°»¤´ ·µ³¦¦¤µ¦¦· ®µ¦ªµ¤Á¸É ¥
¨»n¤¦· ¬´ Îµ´µ³Á· n°ªµ¤Á¸É ¥oµÁ¦· °¨¼®¸Êµ¦oµoª¥µ¦Îµ®¦³¥³Áª¨µµ¦nµ¥
Îµ¦³¼» ¸É 3 Áº°
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¦·¬´ Â¦r µÂ¨ Â¨r Îµ´ (¤®µ) Â¨³¦·¬´¥n°¥
®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á·¦ª¤
Î µ®¦´¸ ·Ê» ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2563
µ¦µ¸É ÂÅªoµo ¨nµÄ®o °o ¤¼¨Á¸É ¥ª´µ³Á· n °ªµ¤Á¸É ¥oµÁ¦· Â¨³¨ µ» ¸É µªnµ³
Á· Ê ¹Îµ®¦´¨¼®¸Êµ¦oµ

 ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2563
»¨¦¦¤µ - ·µ¦¸ÅÉ ¤n Á¸¥É ª o °´
¥´Å¤n¹Îµ®Îµ¦³
Á·Îµ®Îµ¦³
o°¥ªnµ 3 Áº°
3 - 6 Áº°
6 - 12 Áº°
¤µªnµ 12 Áº°
¦ª¤
®´  nµÁºÉ°¨ µ»oµÁ¦·¸Éµªnµ³Á· Ê ¹
» ·

 ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2563
··»¨ - ·µ¦¸ÅÉ ¤n Á¸¥É ª o °´
¥´Å¤n¹Îµ®Îµ¦³
Á·Îµ®Îµ¦³
o°¥ªnµ 3 Áº°
3 - 6 Áº°
6 - 12 Áº°
¤µªnµ 12 Áº°
¦ª¤
214 ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 3

µ¦Á·¦ª¤
µ¦Á·Á¡µ³·µ¦
nµÁºÉ°¨
nµÁºÉ°¨
µ»
µ»
µµ¦
µµ¦
¨¼®¸Êµ¦oµ
¨¼®¸Êµ¦oµ
o°¥nµ
o°¥nµ
(¨o µµ)
0.01

-

0.01

-

2.81
0.07
0.07
0.05
3.01
(0.13)
2.88

(0.12)
(0.01)
(0.13)

0.21
0.04
0.07
0.33
(0.01)
0.32

(0.01)
(0.01)

µ¦Á·¦ª¤
µ¦Á·Á¡µ³·µ¦
nµÁºÉ°¨
nµÁºÉ°¨
µ»
µ»
µµ¦
µµ¦
o°¥nµ
o°¥nµ
¨¼®¸Êµ¦oµ
¨¼®¸Êµ¦oµ
(¨o µµ)
22.70

(1.02)

13.42

(0.18)

18.45
0.04
0.05
0.10
41.34

(0.83)
(0.01)
(1.86)

0.68
0.04
0.04
14.18

(0.01)
(0.19)
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¦·¬´ Â¦r µÂ¨ Â¨r Îµ´ (¤®µ) Â¨³¦·¬´¥n°¥
®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á·¦ª¤
Îµ®¦´¸ ·Ê» ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2563

 ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2563
®´ nµÁºÉ°¨ µ»oµÁ¦·¸Éµªnµ³Á· Ê ¹
» ·

µ¦Á·¦ª¤
µ¦Á·Á¡µ³·µ¦
nµÁºÉ°¨
nµÁºÉ°¨
µ»
µ»
µµ¦
µµ¦
¨¼®¸Êµ¦oµ
¨¼®¸Êµ¦oµ
o°¥nµ
o°¥nµ
(¨o µµ)
(1.86)
(0.19)
39.48
13.99
µ¦Á·¦ª¤

¨¼®¸Êµ¦oµ
 ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2563
·µ¦¸ÉÁ¸É¥ª o °´
¥´Å¤n¦Îµ®Îµ¦³
Á·ª´¦Îµ®Îµ¦³ :
o°¥ªnµ 3 Áº°
3 - 6 Áº°
¦ª¤
¨¼®¸°Ê ºÉ

11.84

23.58

4.53
4.10
20.47

23.58

101.73

75.85

µ¦Á·¦ª¤

¨¼®¸Êµ¦oµ
 ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2562
»¨Â¨³·µ¦°ºÉ
¥´Å¤n¦Îµ®Îµ¦³
Á·ª´¦Îµ®Îµ¦³ :
Å¤nÁ· 3 Áº°
3 - 6 Áº°
6 - 12 Áº°
¤µªnµ 12 Áº°

µ¦Á·Á¡µ³·µ¦
(¨o µµ)

µ¦Á·Á¡µ³·µ¦
(¨o µµ)

10.18

0.40

18.34
0.91
0.54
3.35
33.32

1.62
0.04
3.28
5.34
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¦·¬´ Â¦r µÂ¨ Â¨r Îµ´ (¤®µ) Â¨³¦·¬´¥n°¥
®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á·¦ª¤
Î µ®¦´¸ ·Ê» ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2563
µ¦Á·¦ª¤

µ¦Á·Á¡µ³·µ¦
(¨o µµ)
(2.26)
(2.26)
31.06
3.08

¨¼®¸Êµ¦oµ
®´ nµÁºÉ°®¸Ê´¥³¼ 
» ·

µ¦Á·¦ª¤
 ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2562
·µ¦¸ÉÁ¸É¥ª o °´
¥´Å¤n¦Îµ®Îµ¦³
Á·Îµ®Îµ¦³
o°¥ªnµ 3 Áº°
3 - 6 Áº°
6 - 12 Áº°
¤µªnµ 12 Áº°
¦ª¤
¨¼®¸°Ê ºÉ

µ¦Á·Á¡µ³·µ¦
(¨o µµ)

28.29

23.50

1.99
3.48
19.06
52.82

30.22
14.93
19.04
87.69

543.70

381.35

(.1.2) Á·Â¨³¦µ¥µ¦Á¸¥ÁnµÁ·
µ³Á· n°ªµ¤Á¸É ¥oµÁ¦· °¨»n¤¦· ¬´ ¸ÉÁ· µÁ· Â¨³¦µ¥µ¦Á¸¥ÁnµÁ·  ¼
Îµ´ÁºÉ °µ¼n´µÁÈ µµ¦Â¨³µ´µ¦Á·¸É¤¸°´ ´ªµ¤n µÁºÉ °º°¸É¦³´ A Â¨³ A+
ÁÈ °¥nµo°¥¹É ¦³Á¤·Ã¥µ´´°´´ A Â¨³ A+ ¹É ¨»n¤¦· ¬´ ¡·µ¦µªnµ¤¸ªµ¤Á¸É ¥oµ
Á¦·ÎÉµ
(.2) ªµ¤Á¸É¥o µ£µ¡¨n °
¨»n¤¦· ¬´ Îµ´¼ Â¨ªµ¤Á¸É ¥oµ£µ¡¨n°Â¨³¦´ ¬µ¦³´ °Á· Â¨³¦µ¥µ¦Á¸¥ÁnµÁ· ¸É
¼o ¦· ®µ¦¡·µ¦µªnµÁ¡¸¥¡°Äµ¦´®µÁ·Á¡ºÉ°ÄoÄµ¦ÎµÁ· µ °¨»n¤¦· ¬´ Â¨³¨¨¦³µ
ªµ¤´ªÄ¦³ÂÁ·
216 ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 3
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¦·¬´ Â¦r µÂ¨ Â¨r Îµ´ (¤®µ) Â¨³¦·¬´¥n°¥
®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á·¦ª¤
Î µ®¦´¸ ·Ê» ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2563
µ¦µn°Å¸Ê Â¦³¥³Áª¨µµ¦¦Îµ®Á®¨º°µ¤´µ °®¸Ê ·µµ¦Á·   ª´¸É ¦µ¥µ Ã¥
ÎµªÁ·ÁÈ Îµª Ê ´ o¹É Å¤nÅo·¨ ¦ª¤°Á¸Ê¥µ¤´µÂ¨³Å¤n¦ª¤¨¦³®µ®´¨µ¤´µ

 ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2563
®¸Ê·µµ¦Á·¸ÉÅ¤n Än °»¡´r
Á·¼¥o º¤µµ´µ¦Á·
Áoµ®¸Êµ¦oµ Â¨³Áoµ®¸Ê°ºÉ
®¸Ê·µ¤´µÁnµ
Á·¼¥o º¤µ·µ¦¸ÉÁ¸É¥ª °o ´
®»o ¼o
Á·¤´Îµ¦´Â¨³Á·¦´¨nª®oµµ
¨¼oµ
Áoµ®¸Ê¦¼ o ´Á®¤µn°¦oµ

 ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2563
®¸Ê·µµ¦Á·¸ÉÅ¤n Än °»¡´r
Á·¼¥o º¤µµ´µ¦Á·
Áoµ®¸Êµ¦oµ Â¨³Áoµ®¸Ê°ºÉ
®¸Ê·µ¤´µÁnµ
Á·¼¥o º¤µ·µ¦¸ÉÁ¸É¥ª °o ´
®»o ¼o

¤¼¨nµ
µ¤´¸

µ¦Á·¦ª¤
¦³ÂÁ·µ¤´µ
£µ¥Ä 1 ¸
®¦º °o°¥
ªnµ
¤µªnµ 1 ¸
(¨o µµ)

¦ª¤

3,082
93
134
1,426
2,189

550
93
4
1,426
1,163

2,532
130
1,026

3,082
93
134
1,426
2,189

204
162
7,290

76
162
3,474

128
3,816

204
162
7,290

¤¼¨nµ
µ¤´¸

550
151
10
4,848
2,189
111

µ¦Á·Á¡µ³·µ¦
¦³ÂÁ·µ¤´µ
£µ¥Ä 1 ¸
®¦º °o°¥
ªnµ
¤µªnµ 1 ¸
(¨o µµ)
550
151
5
4,848
1,163

5
1,026

¦ª¤

550
151
10
4,848
2,189
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¦·¬´ Â¦r µÂ¨ Â¨r Îµ´ (¤®µ) Â¨³¦·¬´¥n°¥
®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á·¦ª¤
Î µ®¦´¸ ·Ê» ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2563

 ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2563

¤¼¨nµ
µ¤´¸

Á·¤´Îµ¦´Â¨³Á·¦´¨nª®oµµ
¨¼oµ
Áoµ®¸Ê¦¼ o ´Á®¤µn°¦oµ

 ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2562
®¸Ê·µµ¦Á·
Á·¼¥o º¤µµ´µ¦Á·
Á·¼¥o º¤µ»¨®¦º °·µ¦°ºÉÇ
¦ª¤

218 ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 3

µ¦Á·Á¡µ³·µ¦
¦³ÂÁ·µ¤´µ
£µ¥Ä 1 ¸
®¦º °o°¥
ªnµ
¤µªnµ 1 ¸
(¨o µµ)

11
14
7,773

°´¦µ°Á¸Ê¥
¸ÉÂo¦· 
(¦o °¥¨³n °¸ )

6
14
6,737

5
1,036

µ¦Á·¦ª¤
¦³¥³Áª¨µ¸É¦Îµ®Îµ¦³
®¨´µ 1 ¸
Ân£µ¥Ä 5 ®¨´µ 5
¸
£µ¥Ä 1 ¸
¸
(¨o µµ)

2.8-3.15
4.8-5.1

1,370
1,399
2,769

112

2,532
2,446
4,978

-

¦ª¤

11
14
7,773

¦ª¤

3,902
3,845
7,747

¦·¬´ Â¦r µÂ¨ Â¨r Îµ´ (¤®µ) Â¨³¦·¬´¥n°¥
®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á·¦ª¤
Î µ®¦´¸ ·Ê» ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2563

 ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2562

®¸Ê·µµ¦Á·
Á·¼¥o º¤µµ´µ¦Á·
Á·¼¥o º¤µ»¨®¦º °·µ¦°ºÉÇ
¦ª¤

°´¦µ°Á¸Ê¥
¸ÉÂo¦· 
(¦o °¥¨³n °¸ )

µ¦Á·Á¡µ³·µ¦
¦³¥³Áª¨µ¸É¦Îµ®Îµ¦³
®¨´µ 1 ¸
Ân£µ¥Ä 5 ®¨´µ 5
£µ¥Ä 1 ¸
¸
¸
(¨o µµ)

2.8
4.8-5.1

1,370
1,399
2,769

2,446
2,446

-

¦ª¤

1,370
3,845
5,215

(.3) ªµ¤Á¸É¥o µ¨µ
¨»n¤¦· ¬´ ¤¸µ³Á· n°ªµ¤Á¸É ¥µ» ¦··É ¹ ¤µµµ¦Á¨¸É¥Â¨ °°´¦µ°Á¸Ê ¥Ä¨µÂ¨³
°´¦µÂ¨Á¨¸É¥Â¨³µ£µ¦³¼¡´µ¤´µ¸ÉÅ¤nµ¤µ¦·´ ·Åo °¼n´µ ¨»n¤¦· ¬´ Å¤nÅoº°®¦º °
°°°»¡´ rÁ¡ºÉ°µ¦ÁÈÎµÅ¦®¦º °Á¡ºÉ°µ¦oµ
(.3.1) ªµ¤Á¸É ¥oµ°´¦µ°Á¸Ê¥
ªµ¤Á¸É ¥oµ°´¦µ°Á¸Ê ¥ÁÈ ªµ¤Á¸É ¥¸É Á· µµ¦Á¨¸É¥Â¨Ä°µ °°´¦µ°Á¸Ê ¥
¨µ¹É n ¨¦³n°¨µ¦ÎµÁ·µÂ¨³¦³ÂÁ· °¨»n¤¦· ¬´ °¥nµÅ¦Èµ¤ · ¦´¡¥r
Â¨³®¸Ê·µµ¦Á·n ªÄ®n¤¸°´ ¦µ°Á¸Ê¥¸É¦´ Ê ¹¨µ¤°´¦µ¨µ ®¦º °¤¸°´ ¦µ°Á¸Ê¥¸É
¹É Ä¨oÁ¸¥´°´¦µ¨µÄ´»´
26

µ¦¦·®µ¦´µ¦»
Ã¥µ¥ °³¦¦¤µ¦¦· ¬´ º°µ¦¦´¬µ¦³´Á· »Ä®o¤´É Á¡ºÉ°¦´¬µªµ¤ÁºÉ °¤´É °´¨» Áoµ®¸Ê
Â¨³¨µÂ¨³n °Ä®oÁ· µ¦¡´µ °» ¦· Ä°µ ³¦¦¤µ¦Åo¤¸µ¦Îµ´¼Â¨¨°Âµµ¦
¨»

113
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¦·¬´ Â¦r µÂ¨ Â¨r Îµ´ (¤®µ) Â¨³¦·¬´¥n°¥
®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á·¦ª¤
Î µ®¦´¸ ·Ê» ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2563
27

£µ¦³¼¡´´»¨®¦º°·µ¦¸ÉÅ¤n Á¸¥É ª o °´
µ¦Á·¦ª¤
2563
2562

µ¦Á·Á¡µ³·µ¦
2563
2562
(¨o µµ)

£µ¦³¼¡´ °¦µ¥n µ¥ n µ¥»
°µµ¦Â¨³µ¦³µµ¦¼Ã£
£µ¦³¼¡´°ºÉ Ç
´µÃ¦µ¦°´®µ¦· ¤¦´¡¥r
¦³®ªnµµ¦¡´µ
´µ¦· µ¦
´µ°ºÉÇ
¦ª¤

27

95

91
48
16
155

89
156
18
263

3

-

1

1

4

-

55
55

°ºÉÇ
 ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2563
) ¨»n ¤ ¦· ¬´ Â¨³¦· ¬´ ¤¸ ® ´ º ° ÎÊµ ¦³´ ¹É °°Ã¥µµ¦Á®¨º ° °¥¼n Á È Îµ ª 19 ¨oµ µ Â¨³
8 ¨oµµµ¤¨Îµ´ ¹É Á¸É¥ªÁºÉ°´£µ¦³¼¡´µ·´ ·µ¦³µ¦µ¤·»¦· °¨»n¤¦· ¬´
28

¸¢o°¦o °
)

Ä¦³®ªnµ¸ 2560 ¦· ¬´ ¦n ª¤¼¢o °¦o°Ä¸Â¡nµ»¨¦¦¤µ Ã¥¢o ° °Ä®o¦· ¬´ ¦n ª¤³Á¸¥
Ä®oÄoµÁ µo °°ÁÈ £µ¦³Îµ¥°¤®¦º ° °Ä®o«µ¨Â¡n¡·¡µ¬µÄ®oµ¡·¡µÁÈ µµµ¦³¹É ÄÁº °
¤¸ µ¤ 2561 «µ¨Â¡n  Åo¤¸ µÎ ´É Ä®o¥Îµ ¦o ° °»  ¨¦¦¤µ´ ¨n µ ª Â¨³Á¤ºÉ ° Áº ° ¤¦µ¤ 2563
«µ¨°»¦rÅo¤¸µÎ ¡·¡µ¬µ¥º (¥¢o °) µ¤Îµ¡·¡µ¬µ«µ¨´Êo Ân°¥nµÅ¦Èµ¤»¨¦¦¤µ´¨nµª
¥´¤¸·· ¥ºÉ¸µ´oµÎµ¡·¡µ¬µ °«µ¨°»¦rn°«µ¨¸µn°Å °¥nµÅ¦Èµ¤ »¨¦¦¤µ´¨nµª
Åo¥ºÉ¸ µ´oµÎµ¡·¡µ¬µ °«µ¨°»¦rn°«µ¨¸ µ ÄÁº °· ®µ¤ 2563 «µ¨¸ µÅo¤¸µÎ ´É¥Îµ
¦o°Â¨³Å¤n¦´¸µ °Ãr ¹º°ªnµ¸·Ê» 
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29

)

Ä¦³®ªnµ¸ 2563 ¦· ¬´ ¥n°¥¼¢o °¦o°Ä¸Â¡nµ¼¢o o °¹É ÁÈ · ·»¨®¹É  (¼¢o o °) Ã¥¢o ° °Ä®o
Îµ¦³Á· n µÁ¸ ¥®µ¥µµ¦· ´Îµ ¦³n µªnµ oµ¦· ®µ¦Â¨³ª» ¤µ «µ¨Åo´¸Ê °µÎµ®
Âªµ¡·µ¦µ¸ Â¨³´Å¨nÁ¨¸É¥ÄÁº°· ®µ¤ 2563 ¨µµ¦Å¨nÁ¨¸É¥ ¦· ¬´ ¥n°¥Îµ¦³Á·Ä®oÂn
¼¢o o °ÁÈ ÎµªÁ· 1.1 ¨oµµ Â¨³º°ªnµ¸·Ê» 

)

Ä¦³®ªnµ¸ 2563 ¦· ¬´ ¥n°¥¼¢o °¦o°Ä¸Â¡nµ¼¢o o °¹É ÁÈ · ·»¨®¹É  (¼¢o o °) Ã¥¢o ° °Ä®o
Îµ¦³Á·nµÁ¸ ¥®µ¥Äµªµ¤·oµÎµ ° nµ¦· µ¦¸Éµo Îµ¦³ «µ¨Åo´ ¸Ê °µÎµ®Âªµ
¡·µ¦µ¸ Â¨³´Å¨nÁ¨¸É¥ÄÁº°¤¦µ¤ 2564 ÂnÁºÉ°µµµ¦r Covid-19 «µ¨Åo¤¸µ¦Á¨ºÉ°´
¸Ê°µ°°ÅµÁº°¤¦µ¤ 2564 Ã¥Å¤n¤¸µÎ ®

Á®»µ¦r £µ¥®¨´¦°¦³¥³Áª¨µ¦µ¥µ
¸É¦³»¤³¦¦¤µ¦¦· ¬´ Á¤ºÉ°ª´¸É 19 »¤£µ¡´r 2564 ³¦¦¤µ¦Åo¤¸¤·°»¤´ ·Ä®o¦· ¬´ Îµ´µ¦· µ¦
´¦· ¬´ ÁÈ¦´¨¡´µ Îµ´ (¤®µ) ¹É ÁÈ ¦· ¬´ Ä®n Á¡ºÉ°ÁÈ ¸É¦¹ ¬µÄµ¦¦· ®µ¦µÂ¨³ªµÃ¥µ¥
nµ Ç Â¨³ÂªµÄµ¦ÎµÁ·»¦· °¦· ¬´ Ã¥¤¸¦³¥³Áª¨µµ¤´µ¦ª¤ 2 ¸ ´ÊÂnª´ ¸É 1 ¤¦µ¤ 2564 31 ´ªµ¤ 2565
¨¦³µµ¦Â¡¦n ¦³µ °Ã¦·Áº °Ê Åª¦´ ÃÃ¦µ 2019 (Covid-19)
µ¤¸ÉÅoÁ· Á¥ÅªoÄ®¤µ¥Á®» 5 ¨»n¤¦· ¬´ Á¨º°·´ ·µ¤Âª·´ ·µµ¦´¸ Á¦ºÉ ° ¤µ¦µ¦n°¦
´ªÉ ¦µªÎµ®¦´µÁ¨º°Á¡·É¤Á·¤µ´¸ Á¡ºÉ°¦°¦´¨¦³µµµ¦rµ¦Â¡¦n ¦³µ °Ã¦· ÁºÊ °
Åª¦´ÃÃ¦µ 2019 (Ãª· 19) Ã¥Âª·´ ·´ ¨nµª·Ê » µ¦¤¸¨´´Äo  ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2563
µ¦Â¡¦n ¦³µ °Ã¦Ãª· 19 ¥´ÎµÁ·°¥¼£n µ¥®¨´µ¸ÉÂª·´ ·´ ¨nµªÅo·Ê» µ¦¤¸¨´´Äo Ã¥
¤¸ µ¦¦ª¡¼o · ÁºÊ °ÁÈ ÎµªÁ¡·É ¤ Ê ¹ °¥nµn °ÁºÉ °Â¨³¤¸ µ¦Â¡¦n ¦³µÅ´ªÉ ¦³Á«Å¥ Á¡ºÉ °ÁÈ µ¦
°°n °µµ¦r ´ ¨nµª ¦³Á«Å¥Åo¤¸µ¦°°¤µ¦µ¦n µÇÁ¡ºÉ °Á o µ¦³ª´Â¨³ª» ¤µ¦Â¡¦n
¦³µ Ã¥´» Ä®o¦³µ¦´¬µ¦³¥³®n µµ´¤ ®¨¸Á¨¸É¥µ¦¦ª¤´ª´ Â¨³Îµ´µ¦Á·µ Ä
³Á¸¥ª´ µ °o ¤¼¨ °°rµ¦°µ¤´¥Ã¨ (WHO) ª´¸ o °´Ã¦Ãª· 19 Á¦·É ¤ÎµÅÄoÅoÂ¨oªÂ¨³Îµ¨´
Ânµ¥Å´ªÉ Ã¨ °¥nµÅ¦Èµ¤ Ä ³¸Ê¥´ Å¤nµ¤µ¦µµ¦rÅoªµn ª´¸ ´¨nµª³µ¤µ¦o °´µ¦Â¡¦n
¦³µÁÈ ¦³¥³Áª¨µµÁnµÄÂ¨³o °´Åo¤µo°¥Á¡¸¥Ä Â¨³µ¦Â¡¦n ¦³µ³·Ê » ¨Á¤ºÉ°Ä
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¦·¬´ Â¦r µÂ¨ Â¨r Îµ´ (¤®µ) Â¨³¦·¬´¥n°¥
®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á·¦ª¤
Î µ®¦´¸ ·Ê» ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2563
ÁºÉ °µµµ¦r  ´¨n µ ª¤¸  ªµ¤Å¤n Â n  °¼  Â¨³°µÁ¨¸É ¥ Â¨Åo»  Á¤ºÉ °  ³¸Ê ¹ Å¤n  µ¤µ¦
µµ¦r¨¦³ °µ¦Â¡¦n ¦³µ¸É¥´ ÎµÁ·°¥¼n ¤µ¦µ¦nµÇ °¦´µ¨ Â¨³µ¦Ânµ¥ª´¸  ¸É°µ
¤¸ n ° » ¦ ·  °¨»n ¤¦· ¬ ´ ´Ê¸Ê ¼o ¦· ® µ¦Åo·  µ¤µµ¦r  ´¨n µ ª°¥nµ Ä¨o·  Â¨³Îµ Á· µ¦Á¡ºÉ ° ¨
¨¦³Ä®o¤µ¸É»Ánµ¸É³ÁÈ ÅÅo
30

µ¦´¦³Á£¦µ¥µ¦Ä®¤n
¦µ¥µ¦µ¦µ¥µ¦Äµ¦Á·¸ 2562 Åo¤¸µ¦´¦³Á£¦µ¥µ¦Ä®¤nÁ¡ºÉ°Ä®o°¨o°´µ¦ÎµÁ°µ¦Á·¸
2563 Á¡ºÉ°ª´»¦³rÄµ¦Á¦¸ ¥Á¸¥ Åo¤¸µ¦´¦³Á£¦µ¥µ¦Ä®¤nÁ¡ºÉ°Ä®o°¨o°´µ¦ÎµÁ°µ¦Á·
Îµ®¦´¸ 2563
2562
µ¦Á·¦ª¤
n°´
¦³Á£Ä®¤n
Âµ³µ¦Á·
¨¼®¸Êµ¦oµ
¨¼®¸Ê°ºÉ
· ¦´¡¥r®¤»Áª¸¥°ºÉ
¨¼®¸Êµ¦oµÂ¨³¨¼®¸Ê°ºÉ
· ¦´¡¥rÅ¤n®¤»Áª¸¥°ºÉ
Á·Ä®o¥¼o ¤º ¦³¥³¥µªÂn·µ¦
¸ÉÁ¸É¥ª °o ´
Áoµ®¸Êµ¦oµ
Áoµ®¸Ê°ºÉ
Áoµ®¸Êµ¦oµÂ¨³Áoµ®¸Ê°ºÉ

´¦³Á£
Ä®¤n

µ¦Á·Á¡µ³·µ¦
®¨´´
n°´
¦³Á£Ä®¤n ¦³Á£Ä®¤n
(¨o µµ)

´¦³Á£
Ä®¤n

84
363
180
-

(84)
(363)
(180)
627

627

91
355
26
-

405

(394)

11

4

-

4,039

394

4,433

4,978

-

(256)
(162)
-

256
162
(418)
-

(418)

(161)
(131)
-

µ¦´¦³Á£¦µ¥µ¦Ä®¤nÊ ¸ ÁºÉ°µ¼o ¦· ®µ¦Á®Èªnµ¤¸ªµ¤Á®¤µ³¤´»¦· °¦· ¬´ ¤µªnµ
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116

(91)
(355)
(26)
472

161
131
(292)
-

®¨´´
¦³Á£Ä®¤n

472

4
4,978
(292)

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี
ในปี 2563 บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้
สอบบัญชีสังกัด เป็นจำนวนเงินรวม 3,170,000 บาท

ค่าบริการอื่น
-ไม่มี-
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บร�ษัท แกรนด คาแนล แลนด จำกัด (มหาชน)

161 ถนนพระราม 9 แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร. (662) 246 2323 โทรสาร. (662) 247 1082
www.grandcannalland.com

