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สารจากประธานกรรมการ 

ปี  2 5 6 1  นั บ เ ป็ น ปี ท่ี ภ า ว ะ ธุ ร กิ จ
อสังหาริมทรัพยเ์ร่ิมมีแนวโน้มชะลอตวัลง เน่ืองจาก
สภาวะเศรษฐกิจไทยเร่ิมมีปัญหา กาํลงัซ้ือผูบ้ริโภคเร่ิม
ลดลง  และปริมาณบ้านอยู่อาศัยท่ีสร้างใหม่ยงัคงมี
มากกว่ าความต้องการของผู ้บ ริ โภค โดยเฉพาะ
คอนโดมิเนียม  

โดยบริษทัคาดว่าจะมีรายได้หลกัจากการ
ขายบา้นเด่ียวแนวราบจากโครงการปรีชาราม 3 รวมถึง
รายไดค่้าเช่าและบริการจากอาคารปรีชาคอมเพล็กซ์
เพ่ิมข้ึน แต่การขายบา้นไม่ไดเ้ป็นไปตามเป้าหมาย แต่
รายไดห้ลกัโดยรวมของบริษทัและทั้งกลุ่มเพ่ิมข้ึนจาก 
61.88 ลา้นบาท ในปี 2560 เป็น 89.35 ลา้นบาท ในปี 
2561  โดยท่ีเพ่ิมข้ึนส่วนหน่ึงมาจากความพยายามระบาย
บา้นเด่ียวแนวราบจากโครงการปรีชาราม 3     สุดทา้ย
บริษทัมีผลขาดทุนลดลงเหลือ 32.25  ลา้นบาท และผล
ประกอบการทั้งกลุ่มมีผลขาดทุน  29.38 ลา้นบาท ทาํ
ใ ห้บ ริ ษัท จํา เ ป็ น ต้อ ง ง ด จ่ า ย เ งิ น ปั น ผ ล  ข อ ง ผ ล
ประกอบการ ปี 2561 เพ่ือรักษาเงินทุนไวใ้ห้มีเงินทุน
หมุนเวยีนเพ่ือซ้ือท่ีดินมาพฒันาโครงการ เพ่ือหารายได้
ใหม้ากข้ึน 

ปีท่ีผ่านมา บริษัทติดต่อขอซ้ือท่ีดินหลาย
แปลงหลายทาํเล แต่เม่ือมาวิเคราะห์ความเป็นไปไดข้อง
โครงการแลว้เห็นวา่ราคาท่ีดินท่ีเสนอขายนั้นมีราคาสูงไม่
คุ้มกับความเส่ียงท่ีจะดําเนินโครงการ อย่างไรก็ตาม
บริษทัฯ ยงัคงมีความกระตือรือร้นท่ีจะแสวงหาท่ีดินท่ีมี
ทาํเลดีและเหมาะสม เพ่ือพฒันาโครงการสร้างรายได้
ต่อไป อีกทั้งบริษทัไดมี้การปรับรูปแบบโครงการปรีชา

ราม 3 ให้มีขนาดท่ีดิน และบ้านท่ีเล็กลง เพ่ือขายใน
ราคาท่ีตํ่ าลงให้เหมาะสมกับกําลังซ้ือและสภาวะ
เศรษฐกิจของประเทศ ขีดความสามารถในการสร้างผล
ประกอบการใหดี้ข้ึน  

บริษทัคาดการณ์ว่าในปี 2562 ภาวะธุรกิจ
อสังหาริมทรัพยน่์าจะฟ้ืนตวั และคาดหวงัว่าเศรษฐกิจ
และกาํลงัซ้ือบา้นท่ีเป็นอสังหาริมทรัพยจ์ะกระเต้ืองข้ึน 
จากท่ีมีการเลือกตั้งและเปล่ียนรัฐบาลใหม่ท่ีมีนโยบาย
กระตุน้ให้เศรษฐกิจให้มีการเติบโตดีข้ึน ถึงแมว้่าจะมี
การเข้มงวดการปล่อยสินเช่ือให้กับลูกคา้ท่ีไม่ได้ซ้ือ
บา้นหลงัแรกก็ตาม แต่ก็ไม่น่าจะกระทบกบักลุ่มลูกคา้
ของบริษทั  ทาํให้บริษทัคาดว่าจะมียอดขายท่ีดีข้ึนจาก
โครงการปรีชาราม 3, โครงการปรีชา ไพรเวทบีช 
ระยอง, คอนโดมิเนียมพีจี1, พีจี2 ท่ีคาดว่าจะขายให้
หมดภายในปี 2562 พร้อมกนัน้ีทางบริษทัจะพยายาม
ค ว บ คุ ม ค่ า ใ ช้ จ่ า ย แ ล ะ ต้นทุ นให้ เข้มงวดและมี
ประสิทธิภาพมากข้ึนเพราะภาวะของความไม่แน่นอน 
ภาระกิจสาํคญัท่ีจะพยายามต่อไปคือการหาท่ีดินใหม่ท่ี
คาดวา่เป็นทาํเลดีเหมาะแก่การอยู่อาศยัใหไ้ด ้เพ่ือสร้าง
โอกาสในการหารายไดใ้หบ้ริษทัต่อไป 

ณ โอกาสน้ี ในนามคณะกรรมการบริษัท 
ขอขอบพระคุณท่าน ผู ้ถือหุ้นทุกท่าน และสถาบัน
การเงินต่างๆ ท่ีให้ความไวว้างใจและให้การสนบัสนุน
ดา้นเงินทุนตลอดมา 

 (นายพชร ยติุธรรมดาํรง) 
      ประธานกรรมการ 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

ปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ 
มีจาํนวน 3 ท่าน ประกอบดว้ย 

1. ร.ต.ต.เกรียงศกัด์ิ โลหะชาละ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

2. นายพชร ยติุธรรมดาํรง
กรรมการตรวจสอบ

3. นายสมพร เวชพาณิชย์
กรรมการตรวจสอบ

โดยคณะกรรมการตรวจสอบทุกท่านไดเ้ขา้
ร่วมในการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ
จาํนวน 4 คร้ัง และมีผูบ้ริหารผูต้รวจสอบบญัชี เขา้ร่วม
ประชุมในวาระท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายงานผลการตรวจสอบ
และพิจารณาขอ้มูลทางการเงิน เพ่ือรับทราบความเห็น
ของ ผูต้รวจสอบบญัชี โดยสรุปสาระสาํคญัได ้ดงัน้ี 

1. การตรวจสอบงบการเงิน คณะกรรมการ
ตรวจสอบไดส้อบทานงบการเงินประจาํไตรมาสทุกไตร
มาส และงบการเงินประจําปี โดยได้มีการประชุม
ร่วมกับผูต้รวจสอบบัญชี ก่อนท่ีจะมีการนําเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทั โดยไดเ้นน้เร่ืองการเปิดเผยขอ้มูล
และการปฏิบติัตามมาตรฐานทางบญัชี  

2. การควบคุ มภายใน คณะกรรมการ
ตรวจสอบไดพิ้จารณาแผนงานการตรวจสอบประจาํปี 
และรายงานการตรวจสอบของผูต้รวจสอบภายใน ซ่ึงเป็น 
Out-source และมีความเป็นอิสระ โดยไดมี้การประชุม
กนัทุกไตรมาส เพ่ือประเมินผลถึงความเส่ียงดา้นต่างๆ 
ของบริษัทฯ และการบริหารจัดการความเส่ียงต่างๆ 
รวมทั้งไดเ้สนอใหค้าํแนะนาํให้ฝ่ายบริหารดาํเนินการ
แกไ้ขขอ้ผิดพลาดต่างๆ ท่ีผูต้รวจสอบภายในตรวจพบ 
เพ่ือเ พ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
ปฏิบติังาน และเพ่ือให้บริษทัฯ ดาํเนินการอยู่ในระบบ
การควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพและเหมาะสมต่อ
การดาํเนินธุรกิจ 

3. ผู ้สอบบัญชีภายนอก และผู ้ตรวจสอบ
ภายใน คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาคดัเลือกและ
เสนอช่ือ ผูส้อบบัญชีพร้อมทั้ งกาํหนดค่าตอบแทนต่อ
คณะกรรมการบริษทั เพ่ือพิจารณาและขออนุมติัต่อท่ี
ประชุมผู ้ถือหุ้นประจํา ปี  อีกทั้ ง มีการพิจารณา ผู ้
ตรวจสอบภา ยในท่ี เ ป็น Out-source แผนงานการ
ตรวจสอบภายในประจําปีและค่าตอบแทน เพ่ือให้
คณะกรรมการบริษทัอนุมติั เพ่ือจะไดเ้ป็นเคร่ืองมือท่ี
จะช่วยในการบริหารงานท่ีดีมีระบบการควบคุมภายใน
ท่ีรัดกมุเหมาะสม 

ทั้งน้ี คณะกรรมการตรวจสอบตระหนกัดีถึง
หน้ า ท่ี ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บท่ี ไ ด้ รั บ ม อ บ ห ม า ย จ า ก
คณะกรรมการบริษทั เพ่ือให้บริษทัฯ มีการกาํกบัดูแล
กิจการท่ีดีตามประกาศของสาํนกังานตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย 

(ร.ต.ต.เกรียงศกัด์ิ โลหะชาละ) 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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รายงานจากคณะกรรมการสรรหา 

 และพจิารณาค่าตอบแทน 

ในปี 2561  มีคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนของบริษทัฯ มีจาํนวน 3 ท่าน 
ประกอบดว้ย 

1. นายสมพร เวชพาณิชย ์
ประธานคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน

2. นายปรีชา ถิรกิจพงศ์
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน

3. นายสมเจตน ์ทิณพงษ์
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ทุกท่าน ไดเ้ขา้ร่วมในการประชุม จาํนวน 2 คร้ัง โดยมี
การพิจารณาสาระสาํคญัได ้ดงัน้ี 

1. การพิจารณาคดัเลือกกรรมการแทน
กรรมการท่ีออกตามวาระและกาํหนดอาํนาจกรรมการ  

2. การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ

3. การพิจารณาสรรหาบุคลากรเขา้มารับ

ตาํแหน่งแทนกรรมการท่ีลาออก  

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
มีหนา้ท่ีและความรับผิดชอบเก่ียวกบัการเสนอ
หลกัเกณฑ ์ แนวทาง และการดาํเนินการสรรหา และ
เสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมใหด้าํรงตาํแหน่ง
กรรมการบริษทั อนุกรรมการ และผูบ้ริหารระดบัสูงต่อ
คณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณา 

สาํหรับการพิจารณาค่าตอบแทนของ
กรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
ไดพิ้จารณาแลว้ มีความเห็นวา่มีความเหมาะสมสอดคลอ้ง
กบัหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ รวมทั้ง คาํนึงถึงผล
ประกอบการ ผลงาน สภาพ แวดลอ้มทางธุรกิจ ตลอดจน
ภาวะเศรษฐกิจโดยรวม 

 (นายสมพร เวชพาณิชย)์ 
 ประธานคณะกรรมการสรรหา 
     และพจิารณาค่าตอบแทน 





 

 

 

ส่วนท่ี 1 

การประกอบธุรกิจ 
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ส่วนที่ 1 
การประกอบธุรกจิ 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ
คุณปรีชา ถิรกิจพงศ ์และผูร่้วมธุรกิจ ร่วมกนั

ก่อตั้ง บริษทั ปรีชากรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) เพ่ือเนน้
ใหบ้ริการดา้นท่ีอยูอ่าศยัเป็นหลกั โดยมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันา
ธุรกิจทางดา้นอสงัหาริมทรัพยใ์หเ้จริญกา้วหนา้ดว้ย
มาตรฐานและความรับผิดชอบอยา่งสูง ดว้ยทุนจด
ทะเบียน 336,000,000 บาท ปัจจุบนับริษทัไดด้าํเนินงาน
มากวา่ 40 ปี  

บริษทัไดรั้บความเช่ือถือและความไวว้างใจจาก
ประชาชนดว้ยดีมาโดยตลอด ปัจจุบนับริษทัสร้าง
โครงการคุณภาพมาแลว้มากมาย เราพร้อมตอบสนอง
ความตอ้งการและความพึงพอใจสูงสุดสาํหรับลูกคา้ดว้ย
โครงการคุณภาพท่ีเราสร้างสรรคด์ว้ยความพิถีพิถนับน
ทาํเลศกัยภาพสูง ในหลากหลายโครงการ อาทิ ปรีชาร่ม
เกลา้, ปรีชา สุวินทวงศ,์ ปรีชาไพเวทบีช ระยอง, อาคาร
สาํนกังานปรีชาคอมเพลก็ซ์ และปรีชาราม 1, ปรีชาราม 
2, ปรีชาราม 3 

พร้อมกนัน้ีบริษทัยงัไดข้ยายธุรกิจมาพฒันา
โครงการในแนวสูงประเภทคอนโดมิเนียมในเมือง 
เพ่ือใหส้ามารถตอบสนองทุกความตอ้งการไดอ้ยา่ง
สมบูรณ์แบบ ภายใตช่ื้อโครงการ PG RAMA 9 
CONDOMINIUM และ PG2 RAMA 9 
CONDOMINIUM 

1.1  วสัิยทัศน์ พนัธกจิ  เป้าหมายและกลยุทธ์ ในการ

ด าเนินงานของบริษทัและบริษัทย่อย 

วสัิยทัศน์ 

เราเป็นบริษทัท่ีประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์มี

ความมุ่งมัน่ท่ีจะดาํเนินธุรกิจใหไ้ดรั้บความนิยมและ

เช่ือถือจากลูกคา้และประชาชนทัว่ไป ดาํเนินธุรกิจดว้ย

การบริหารการจดัการท่ีเขม้แขง็ มีการพฒันาสินคา้ใหมี้

คุณภาพสูงสุดใหเ้ป็นท่ียอมรับในตลาดอสงัหาริมทรัพย ์

และ มุ่งเนน้พฒันาบุคลากรขององคก์รใหเ้ป็นมืออาชีพ

และมีประสิทธิภาพในดา้นบริการท่ีเป็นเลิศ 

พนัธกจิ 

เราเช่ือวา่ท่ีพกัอาศยัเป็นไดม้ากกวา่คาํวา่บา้นสาํหรับการ
พกัผอ่นของครอบครัว เราจึงมุ่งมัน่ท่ีจะสร้างสรรค ์และ
พฒันาโครงการอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือส่งมอบท่ีอยูอ่าศยัท่ีมี
คุณภาพ มัน่คง แขง็แรง รูปแบบบา้นท่ีทนัสมยั สวยงาม 
ใหก้บัลูกคา้ เพ่ือให ้ บา้น เป็นสถานท่ีแห่งความสุขอนั
อบอุ่น และผอ่นคลาย รู้สึกปลอดภยั และเป็นศูนยร์วม
จิตใจของสมาชิกในครอบครัว  

เป้าหมายและกลยุทธ์ 

ในปีน้ี บริษทัฯมีกลยทุธ์ท่ีจะสร้างการเติบโตอยา่ง

ต่อเน่ือง เพ่ือผลตอบแทนอยา่งย ัง่ยืน ภายใตก้ารบริหาร

ความเส่ียงและหลกัการธรรมาภิบาล   

1. ขยายธุรกิจหลกัในอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือขาย และขยาย

ฐานไปยงักลุ่มลูกคา้ฐานรายไดใ้หม่

โดยบริษทัฯ ตั้งเป้าหมายท่ีจะปิดการขายทั้งหมดสาํหรับ

โครงการท่ียงัมีบา้นคา้งสตอ็กอยู ่และพฒันาโครงการ

บนท่ีดินเปล่าของบริษทัฯ ประกอบไปดว้ย โครงการ

ปรีชา ราม 3, โครงการ PG1, 2 นอกจากน้ี บริษทัฯมี

นโยบายลงทุนซ้ือท่ีดินเพ่ือพฒันาโครงการใหม่ โดยจะ

พิจารณาทาํเลท่ีมีศกัยภาพท่ีดี และสามารถพฒันา

โครงการไดท้นัที

2. ขยายการลงทุนไปยงัธุรกิจใหม่ท่ีสร้างรายไดต่้อเน่ือง

(Recurring income)
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3. มุ่งพฒันาองคก์รท่ีมีความเป็นมืออาชีพ เพ่ือการ

เติบโตอยา่งย ัง่ยืน

4. เสริมสร้างพฒันาบุคคลากรใหมี้ความเขม้แขง็

ทนัสมยั ในดา้นพฒันาเชิงกลยุทธ์สามารถแข่งขนัใน

ตลาดอสงัหาริมทรัพย์

5. มุ่งเนน้ในการออกแบบท่ีใหป้ระโยชนต่์อผูอ้ยูอ่าศยั

เกิดประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมถึงงานดา้นก่อสร้างท่ี

แขง็แรง คงทน คุม้ค่า ต่อการตดัสินใจซ้ือโครงการท่ี

มากดว้ยประสบการณ์มากกวา่ 40 ปี

1.2  การเปลีย่นแปลงและพฒันาการทีส่ าคัญ 
บริษทัมีการเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีสาํคญั

ในการประกอบธุรกิจและการบริหารงาน ดงัน้ี 
ปี 2539 : วนัท่ี 18 เมษายน 2539 ตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รับหุน้สามญั 60 ลา้นหุน้ 
มูลค่าตราไว ้หุน้ละ 10 บาท รวม 600 ลา้นบาท ของ
บริษทั ปรีชา กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) เป็นหลกัทรัพยจ์ด
ทะเบียน 

ปี 2544 : ในเดือนมีนาคม 2544 บริษทั ปรีชา 
กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) เขา้เกณฑต์อ้งจดัทาํแผนฟ้ืนฟู
กิจการตามขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ในเดือนกรกฎาคมและตุลาคม 2544 เพ่ิมทุนจดทะเบียน
จาก 60 ลา้นหุน้ เป็น 134.4 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้
ละ 10 บาท รวม 1,344 ลา้นบาท แต่ทุนชาํระแลว้ เป็น 
1,112 ลา้นบาท 

ปี 2547 : เรียกชาํระทุนเพ่ิม จาํนวน 23.2 ลา้นหุน้ 
มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท รวม 232 ลา้นบาท รวม
เป็นทุนชาํระแลว้รวม 1,344 ลา้นบาท 

ปี 2549 : วนัท่ี 7 มีนาคม 2549 พน้เหตุเพิกถอน 
โดยยา้ยการซ้ือขายหลกัทรัพยจ์ากหมวด REHABCO 
ไปยงักลุ่มอุตสาหกรรมอสงัหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง 
หมวดพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์

ปี 2550 : ลงทุนในหุน้สามญัของ บริษทั รวยลา้น
ลา้น จาํกดั จาํนวน 199,994 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 242.05 
บาท รวมเป็นจาํนวน 48.40 ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วน

ร้อยละ 100 
ปี 2551 : ลดทุนโดยลดมูลค่าหุน้ท่ีตราไวจ้ากหุน้

ละ 10 บาท คงเหลือเป็นมูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 2.50 
บาท และไดเ้ปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 2.50 
บาท เป็นหุน้ละ 1 บาท ดงันั้น ทุนจดทะเบียนและทุน
ชาํระแลว้ รวมเป็นเป็นจาํนวน 336,000,000 บาท 
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1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่ม 

บริษทัประกอบธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ปัจจุบนัมีการลงทุน 100 เปอร์เซ็นต์ ในบริษทัย่อยท่ีมี
วตัถุประสงคเ์พื่อทาํธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย ์เช่นเดียวกนั รวม 3 บริษทั ดงัน้ี 

1) บริษทั เฮา้ส์ซ่ิง คอมเพล็กซ์ จาํกดั

2) บริษทั รวยลา้นลา้น จาํกดั

3) บริษทั พี.บี. เอส็เตท จาํกดั

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษทั 

ช่ือและที่ตั้งบริษทั ลกัษณะธุรกจิ ทุนช าระแล้ว 
สัดส่วน 
การถือหุ้น 

(%) 

บริษทั เฮ้าส์ซ่ิง คอมเพลก็ซ์ จ ากดั 
1919 ถนนพฒันาการ แขวงสวนหลวง 
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 
โทรศพัท ์0-2722-8855 โทรสาร 0-2722-8844 

พฒันา
อสงัหาริมทรัพย ์

100,000,000 บาท แบ่งเป็น 
หุน้สามญั 1,000,000 หุน้ 

มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท 

100 

บริษทั รวยล้านล้าน จ ากดั 
1919 ถนนพฒันาการ แขวงสวนหลวง 
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 
โทรศพัท ์0-2722-8855 โทรสาร 0-2722-8844 

พฒันา
อสงัหาริมทรัพย ์

20,000,000 บาท 
แบ่งเป็นหุน้สามญั 200,000 หุน้ 
มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท 

100 

บริษทั พ.ีบี.เอส็เตท จ ากดั 
1919 ถนนพฒันาการ แขวงสวนหลวง 
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 
โทรศพัท ์0-2722-8855 โทรสาร 0-2722-8844 

พฒันา
อสงัหาริมทรัพย ์

2,000,000 บาท 
แบ่งเป็นหุน้สามญั 20,000 หุน้ 
มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท 

100 

บร   ท ปร  า  รุป๊ จ า       า น 
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2.  ลกัษณะการประกอบธุรกจิ       

รายไดข้อง บริษทั ปรีชากรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อยประกอบดว้ย รายไดจ้ากการขาย และ
รายไดอ่ื้น โดยโครงสร้างรายไดท้ั้งส้ินสามารถแยกตามสายผลิตภณัฑห์ลกัไดด้งัน้ี 

ผลติภัณฑ์ 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

จ านวน สัดส่วน จ านวน สัดส่วน จ านวน สัดส่วน 

(พนับาท) (%) (พนับาท) (%) (พนับาท) (%) 
1) รายไดจ้ากการขายและบริการ       

- ขายบา้นพร้อมท่ีดิน 71,397.00  65.46 32,200.00  50.41 46,630.00 51.49 

- ขายอาคารชุด 4,050.00  3.71 5,508.97  8.63 28,774.13 31.77 

- ค่าเช่าและบริการ 22,649.83  20.77 24,173.29  37.85 13,950.00 15.40 

รวมรายได้จากการขายและบริการ 98,096.83  89.94 61,882.26  96.88 89,354.13 98.66 

2) รายไดอ่ื้นๆ 10,975.39  10.06 1,996.91  3.12 1,210.71 1.34 

รวม 109,072.22  100.00 63,879.17 100.00 90,564.84 100.00 

 
2.1 ลกัษณะผลติภัณฑ์หรือบริการ   

2.1.1 ธุรกจิพฒันาอสังหาริมทรัพย์และการให้บริการหลกัของบริษัท 
 
1) โครงการปรีชาราม 3 

 

 เป็นโครงการริมถนนราษฎร์พฒันา ต่อเน่ืองจากความสาํเร็จของโครงการ
ปรีชาราม 1 และโครงการปรีชาราม 2 โดยพฒันาเป็นโครงการโฮมออฟฟิศ และบา้นเด่ียวทรงทนัสมยั (Modern) 
เพื่อใหใ้ชชี้วติไดต้ามรูปแบบของคนเมืองดว้ยทาํเลสุดสะดวก เพียง 300 เมตร ออกสู่ถนนวงแหวนรอบนอกฝ่ัง
ตะวนัออก มุ่งสู่สนามบินสุวรรณภูมิเช่ือมต่อถนนพระราม 9 และทางด่วน กรุงเทพฯ-ชลบุรี (มอเตอร์เวย)์ 
เดินทางสะดวก ไม่วา่จะเขา้หรือออกเมืองแวดลอ้มดว้ยความเจริญเตม็รูปแบบมีส่ิงอาํนวยความสะดวกครบครัน 
เช่น หา้ง สรรพสินคา้, โรงพยาบาล (นพรัตน ราชธานี, สินแพทย)์, สถานการศึกษา (เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้), 
และสถานท่ีราชการ (สาํนกังานเขต, สาํนกังานท่ีดิน, สถานีตาํรวจ, การประปา, การไฟฟ้า) เพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการท่ีอยูอ่าศยัของคนในวยัทาํงานท่ีเป็นผูบ้ริหารระดบักลางข้ึนไป หรือเจา้ของกิจการท่ีตอ้งการความลงตวัการอยู่
อาศยัและการทาํงานอยูใ่นท่ีเดียวกนั 
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2) โครงการพีจี 1 พระราม 9 คอนโดมิเนียม 

 คอนโดมิเนียมกลางเมืองติดถนนพระราม 9 ในรูปแบบวิถีชีวิตคนเมืองท่ีสมบูรณ์
แบบ สนองความตอ้งการท่ีอยูอ่าศยัของคนในวยัทาํงานท่ีมีความสามารถในการใชจ่้ายดา้นท่ีอยูอ่าศยั ตั้งแต่เดือน
ละ 8,000 บาท โดยทาํเลใกลร้ถไฟฟ้าใตดิ้น ห่างจากทางด่วนไม่เกิน 500 เมตร และใกลส้ถานีรถไฟ Air Port 
Link 

3) โครงการพีจี 2 พระราม 9 คอนโดมิเนียม 

 คอนโดมิเนียมกลางเมืองติดถนนพระราม 9 ในรูปแบบวิถีชีวิตคนเมืองท่ีสมบูรณ์
แบบ สนองความตอ้งการท่ีอยู่อาศยัของคนในวยัทาํงาน ท่ีมีความสามารถในการใช้จ่ายดา้นท่ีอยู่อาศยั ตั้งแต่
เดือนละ 8,000 บาท โดยทาํเลใกลร้ถไฟฟ้าใตดิ้น ห่างจากทางด่วนไม่เกิน 500 เมตร และใกลส้ถานีรถไฟ Air 
Port Link 

4) โครงการปรีชาคอมเพล็กซ์ 

 อาคารสาํนกังานใหเ้ช่าทาํเลดี ติดถนนรัชดาภิเษก ใกลก้บัสถานีรถไฟฟ้าใตดิ้น
สุทธิสารอยูใ่นเขตใจกลางหรือศูนยก์ลางธุรกิจ สะดวกในการเดินทางดว้ยระบบคมนาคมท่ีทนัสมยั ครบครัน
ดว้ย  ส่ิงอาํนวยความสะดวกท่ีสมบูรณ์พร้อม ใกลร้้านอาหารและแหล่งชอ้ปป้ิง 

2.1.2 โครงการของบริษัททีผ่่านมา 
1) หมู่บา้นปรีชาโครงการ 1 บนถนนพฒันาการ ในรูปแบบของบา้นเด่ียว 
2) หมู่บา้นปรีชาโครงการ 2 บนถนนพฒันาการ ในรูปแบบของบา้นเด่ียว 
3) หมู่บา้นปรีชาโครงการ 3 บนถนนสุขาภิบาล 1 ในรูปแบบของอาคารพาณิชย ์และบา้นเด่ียว 
4) หมู่บ้านปรีชาโครงการ 4 บนถนนสุขาภิบาล 1 ในรูปแบบของอาคารพาณิชย์ บ้านเด่ียว และ

ทาวน์เฮาส์ 
5) หมู่บา้นปรีชาโครงการ 5 บนถนนพฒันาการ ในรูปแบบของบา้นเด่ียวและทาวน์เฮาส์ 
6) หมู่บา้นปรีชาโครงการ 6 บนถนนพฒันาการ ในรูปแบบของอาคารพาณิชยแ์ละบา้นเด่ียว 
7) หมู่บา้นปรีชาโครงการ 7 บนถนนพฒันาการ ในรูปแบบของบา้นเด่ียว 
8) หมู่บา้นปรีชาโครงการอาคารชุด บนถนนพฒันาการ ในรูปแบบของอาคารชุด 
9) หมู่บา้นปรีชาโครงการ 8 บนถนนรามคาํแหง ในรูปแบบของอาคารพาณิชยแ์ละทาวน์เฮาส์ 
10) หมู่บา้นปรีชาโครงการ 9 บนถนนสุขาภิบาล 3 ในรูปแบบของอาคารพาณิชยแ์ละทาวน์เฮาส์ 
11) หมู่บา้นปรีชาโครงการ 10 บนถนนสุขาภิบาล 3 ในรูปแบบของอาคารพาณิชยแ์ละทาวน์เฮาส์ 
12) หมู่บา้นปรีชาโครงการ 11 บนถนนรามอินทรา ในรูปแบบของอาคารพาณิชยแ์ละทาวน์เฮาส์ 
13) หมู่บา้นปรีชาโครงการ 12 (โครงการปรีชาลํ้ าเพชร) บนถนนรามคาํแหง (สุขาภิบาล 3) ใน

รูปแบบของอาคารพาณิชยแ์ละบา้นเด่ียว 
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14) หมู่บา้นปรีชาโครงการ 13 บนถนนบางกอกนอ้ย-นครชยัศรี ในรูปแบบของบา้นเด่ียว 
15) โครงการปรีชาคอมเพล็กซ์ บนถนนรัชดาภิเษก ในรูปแบบของอาคารสาํนกังาน 
16) โครงการปรีชารามคาํแหง บนถนนรามคาํแหงในรูปแบบบา้นเด่ียว 
17) โครงการปรีชาพุทธมณฑล บนถนนพุทธมณฑลสาย 4 นครปฐม ในรูปแบบของบา้นเด่ียวและบา้นแฝด 
18) โครงการปรีชาศรีนครินทร์ ซอยวดัหนามแดง สมุทรปราการ ในรูปแบบของบา้นเด่ียว 
19) โครงการปรีชาไพรเวทบีช ระยอง ถนนเรียบชายหาดแม่รําพึง จงัหวดัระยอง ในรูปแบบของบา้น

เด่ียวและทาวน์โฮม 
 

2.2 การตลาดและการแข่งขัน  

                ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มีการชะลอตัวลงจากเหตุการณ์ทางการเมือง อีกทั้ งยงัได้ผลกระทบด้าน
เศรษฐกิจจากตลาดโลก และอตัราค่าจา้งแรงงานรวมถึงค่าวสัดุอุปกรณ์ท่ีสูงข้ึน แต่ตลาดอสังหาริมทรัพยย์งัคง
ไดรั้บความสนใจอย่างต่อเน่ืองทั้งจากผูป้ระกอบการรายเล็กและรายใหญ่ โดยเฉพาะในช่วง 1-2 ปีท่ีผ่านมา 
ตลาดเขา้สู่ภาวะการแข่งขนัรุนแรง โดยมีการเปิดโครงการเพิ่มข้ึนสูง ประกอบกบัพฤติกรรมและกระบวนการ
ตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนไป ทาํใหผู้ป้ระกอบการต่างๆ มีการแข่งขนักนัทั้งตวัสินคา้และราคา  

2.2.1 การท าการตลาดของผลติภัณฑ์และบริการทีส่ าคัญ 

1) กลยทุธ์การตลาด  
เพิ่มความสามารถทางการแข่งขนัโดยเนน้สร้างบา้นเสร็จก่อนขาย ซ่ึงนบัวา่เป็นกลยุทธ์การตลาดท่ี

สําคญัของบริษทั เพื่อสร้างความเช่ือมัน่ให้แก่ผูบ้ริโภคเป็นอย่างมาก ท่ีไดเ้ป็นสภาพแวดลอ้มจริงและสามารถ
เขา้อยู่ได้ทนัที ไม่ตอ้งกงัวลเร่ืองความล่าช้าในการก่อสร้าง อีกทั้ง กลยุทธ์น้ียงัส่งผลดีต่อการดาํเนินงานของ
บริษทั คือ มีความไดเ้ปรียบในการกาํหนดราคาขาย เพราะรู้ตน้ทุนท่ีแทจ้ริงก่อนขาย ซ่ึงถือวา่เป็นผลประโยชน์
แก่ทั้ง 2 ฝ่าย  คือ ผูซ้ื้อและผูข้าย 

2) การตลาด  
การตลาดถือกระบวนการทางสังคมของการส่ือสารคุณค่าของผลิตภณัฑ์หรือบริการไปยงัลูกคา้ ซ่ึง

ผูบ้ริโภคจะได้รับส่ิงท่ีต้องการโดยผ่านกระบวนการแลกเปล่ียน โดยจัดให้มีการทาํการตลาด การส่ือสาร
การตลาด และกิจกรรมทางการตลาด  

(1) การตลาดทางตรง (Direct Marketing) เป็นการติดต่อส่ือสารส่วนตัว ระหว่าง นักการ
ตลาด และกลุ่มเป้าหมาย โดยใชก้ารส่งจดหมายตรง โทรศพัท์ หรือวิธีการอ่ืนๆ ผา่นส่ืออยา่งใดอย่างหน่ึงหรือ
หลายอยา่งร่วมกนั โดยนกัการตลาดสามารถวดัผลการตอบสนองจากผูบ้ริโภคได ้โดยมีรูปแบบ 2 กลุ่ม คือ การ
ใชส่ื้อโดยตรง และการใชส่ื้อมวลชน 

(2) โฆษณาและประชาสัมพนัธ์ คือ การเสนอขายสินคา้ บริการ หรือความคิดโดยการใช้ส่ือ 
เพื่อให้ เขา้ถึงลูกคา้จาํนวนมากได ้ในเวลาอนัรวดเร็ว ทาํให้สามารถส่ือสารไดต้รงกลุ่มเป้าหมายมากท่ีสุด ส่ือ
โฆษณาท่ีสําคญัประกอบดว้ย โทรทศัน์ วิทยุ หนงัสือพิมพ ์นิตยสารป้ายโฆษณาโดยมุ่งเนน้จดัทาํโฆษณาและ
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ประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือต่างๆ โดยพิจารณาเลือกส่ือประชาสัมพนัธ์ท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุดและสามารถเขา้ถึงกลุ่ม
ลูกคา้เป้าหมายบริเวณโดยรอบโครงการและบริเวณใกลเ้คียง รวมถึง ภายในหา้งสรรพสินคา้ สถานีรถไฟฟ้า เป็น
ตน้  

(3) ออกบูธแสดงสินคา้ เป็นการประชาสัมพนัธ์ให้เป็นท่ีรู้จกัท่ีมีความสําคญัมาก เน่ืองจาก เป็น
การประชาสัมพนัธ์โครงการในเชิงรุกอีกทางหน่ึง ท่ีไดรั้บความสนใจจากกลุ่มลูกคา้ผูบ้ริโภคมากอยา่งยิ่ง เพราะ
การออกบูธแสดงสินค้ายงัให้ผลตอบรับและตอบแทนอย่างดีมาตลอด โดยเน้นการออกบูธย่านใกล้เคียง
โครงการ และย่านใจกลางธุรกิจ เพื่อประชาสัมพนัธ์สินคา้และบริการให้เป็นท่ีรู้จกัมากข้ึน เพิ่มช่องทางและ
โอกาสในการขาย  และโชวศ์กัยภาพสินคา้ไดอ้ยา่งเตม็ท่ี เป็นตน้ 

(4) มอบสิทธิพิเศษใหแ้ก่ลูกคา้ท่ีซ้ือโครงการในแต่ละช่วงของกิจกรรม เช่น ราคาพิเศษ 
 รับส่วนลด แถมเฟอร์นิเจอร์ แถมเคร่ืองปรับอากาศ เป็นตน้ 

(5) จดักิจกรรมท่ีจะกระตุน้ยอดขายและคืนกาํไรใหก้บัลูกคา้  

3) กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย 
กาํหนดกลุ่มลูกคา้เป้าหมายเป็นเจา้ของกิจการหรือผูท่ี้ทาํงานในบริเวณใกลเ้คียงกบัโครงการท่ี

ตอ้งการใชท้าํเลท่ีตั้งของโครงการเป็นท่ีพกัอาศยัและ/ หรือตั้งสาํนกังาน โดยมีกาํลงัซ้ือในระดบักลางข้ึนไป 

4) ลกัษณะของลูกคา้  
ลกัษณะของลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย มีความแตกต่างกนัไปข้ึนอยู่กบัท่ีตั้งของโครงการ ลกัษณะของ

โครงการ ท่ีเหมาะสมกบัความตอ้งการของลูกคา้ มีสัดส่วนประเภทของลูกคา้ต่างๆ แตกต่างกนัไป อนัเน่ืองจาก 
นโยบายการกระจายความเส่ียงในทาํเลท่ีตั้งของโครงการและกลุ่มลูกคา้ให้ครอบคลุมในทุกทาํเล โดยเนน้จาก
กลุ่มลูกคา้ท่ีมีกาํลงัซ้ือในระดบักลางข้ึนไปเป็นหลกั 

5) การจาํหน่ายและช่องทางการจาํหน่าย  
 เป็นการจาํหน่ายในลกัษณะขายตรงโดยทีมงานขาย ซ่ึงประกอบดว้ย พนกังานขายท่ีมีประสบการณ์
ดา้นการขาย มีความรู้ความเขา้ใจในผลิตภณัฑแ์ละบริการเป็นอยา่งดี สามารถใหข้อ้มูลและคาํแนะนาํเพื่อ
ประกอบการตดัสินใจ แก่ลูกคา้ไดใ้นทุกโครงการ นอกจากนั้น ยงัคงใหค้วามสาํคญักบัการตกแต่งสาํนกังานขาย 
ซ่ึงเป็นช่องทางการจดัจาํหน่ายหลกั รวมทั้ง มีบา้นสร้างเสร็จพร้อมขาย บา้นตวัอยา่ง ห้องตวัอยา่ง เพื่อแสดง
รายละเอียดโครงการ เพื่อสร้างความประทบัใจและความเช่ือมัน่ใหก้บัลูกคา้ท่ีชมโครงการ 

2.2.2 ภาวะการแข่งขนั 

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ปี 2561 ท่ีผา่นมาอยูใ่นภาวะท่ีดีข้ึนหลงัรัฐบาลออกมาตรการกระตุน้โครงการบา้นลา้น
หลงั ดว้ยการสนบัสนุนเงินกูเ้พื่อซ้ือท่ีอยูอ่าศยัสาํหรับผูมี้รายไดน้อ้ย และลดค่าธรรมเนียมโอน ตลาดจึงเติบโต
ข้ึนจาก ปี 2560 ประมาณ 8 เปอร์เซ็นต ์แต่มีความผนัผวนจากสถานการณ์ทางการเมืองและความไม่แน่นอนของ
ภาวะเศรษฐกิจมากมาย ในขณะท่ีมีสินคา้ประเภทคอนโดมิเนียมท่ียงัคงคา้งขายลน้ตลาดในช่วง 2 ปีก่อนหนา้ 
และยงัเกิดสถานการณ์ปฏิเสธสินเช่ือ เงินกูเ้พื่อซ้ือท่ีอยูอ่าศยัจากธนาคารมากกวา่ 40 เปอร์เซ็นต ์ผูป้ระกอบการ
จึงตอ้งทาํการส่งเสริมการขายเพิ่มมากข้ึนกวา่ปกติท่ีทาํ เช่น อยูฟ่รี 1-2 ปี ดอกเบ้ีย 0 เปอร์เซ็นตปี์แรก ส่วนลด
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เงินสด   เป็นตน้ เพื่อใหผู้ซ้ื้อตดัสินใจซ้ือ แมภ้าพรวมตลาดจะทรงตวั แต่สินคา้ระดบับนกลบัเป็นตวัทาํตลาด 
อาทิเช่น คอนโดมิเนียมลกัซ์ชวัร่ี ซูเปอร์ลกัซ์ชวัร่ี และมีโครงการใหม่เปิดต่อเน่ือง 

ส่วนแนวโนม้ ปี 2562 สถานการณ์น่าจะกระเต้ืองข้ึนตามการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจตามท่ีรัฐบาล  ไดป้ระกาศไว ้
อยา่งไรก็ตามหากการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจไม่เกิดข้ึนจริง ก็จะส่งผลใหก้าํลงัซ้ือลดลง การพฒันาท่ีอยูอ่าศยัก็อาจ
ลดลงไดเ้ช่นกนั ซ่ึงเช่ือวา่ตลาดยงัขยายตวัต่อเน่ืองคาดวา่ตลาดจะขยายตวั ไม่นอ้ยกวา่   5 เปอร์เซ็นต ์จากปีก่อน
หนา้ โดยปัจจยัเด่นท่ีสุด คือ การขยายตวัแนวสูง ราคาระดบักลาง 2 – 5 ลา้นยงัเป็นท่ีตอ้งการอยู ่และแนวราบ
ทาวโ์ฮม 2 ชั้นและ 3 ชั้น เติบโตข้ึนกวา่เดิม ไม่นอ้ยกวา่ 10 เปอร์เซ็นต ์ผูป้ระกอบการจะทาํการส่งเสริมการขาย
อยา่งมาก เพื่อกระตุน้การตดัสินใจผู ้ซ้ือก่อนมาตรการกระตุน้อสังหาริมทรัพยจ์ะส้ินสุดลง ตอ้งดูวา่นโยบาย
รัฐบาลใหม่จะมีแนวโนม้ส่งเสริมภาคอสังหาริมทรัพยอ์ยา่งไร 

 

2.3 การจัดหาผลติภัณฑ์และบริการ  

2.3.1 ขั้นตอนการพฒันาโครงการ 

1) ศึกษาสภาวะแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยการวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคมและธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์รวมทั้ง การวิเคราะห์ทิศทางการขยายตวัของเมือง สภาพความเป็นอยู่
ของประชากร 

2) ศึกษาความเป็นไปไดเ้บ้ืองตน้ของโครงการ 

(1) วเิคราะห์ทาํเลท่ีตั้งเพื่อพิจารณาการจดัซ้ือท่ีดิน รูปร่าง ขนาดและประเภทของโครงการ 
(2) กาํหนดเป้าหมายทางการตลาดเพื่อใหท้ราบถึงกลุ่มลูกคา้เป้าหมายการแข่งขนัและภาวะตลาด 
(3) วางแผนทางดา้นการเงิน การหาแหล่งเงินทุน และวเิคราะห์ผลตอบแทน 
(4) ศึกษากฎควบคุมต่าง ๆ  ของทั้งภาครัฐบาล รัฐวสิาหกิจ และเอกชนท่ีมีผลกระทบต่อโครงการ 

3) ซ้ือท่ีดินท่ีตั้งอยู่ในทาํเลท่ีเหมาะสม มีความสอดคล้องและเหมาะสมต่อการลงทุน อีกทั้ง มี
ศกัยภาพต่อการพฒันาทั้งในปัจจุบนัและในอนาคต  

4) จดัทาํแผนงานโครงการ 
(1) วางผงัและออกแบบโครงการโดยสถาปนิกและวิศวกร เพื่อให้ความสอดคลอ้งกบัเป้าหมาย

ทางการตลาดและถูกตอ้งตามขอ้กาํหนดของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
(2) จดัโครงสร้างการบริหารงานโครงการ กาํหนดนโยบายการดาํเนินงานโครงการ รวมทั้ง 

บุคลากรในดา้นต่างๆ ท่ีจะรับผดิชอบในแต่ละโครงการ 
(3) กาํหนดราคาขาย 
(4) กาํหนดทีมงานขาย พร้อมอบรมพนกังานขาย 
(5) วางแผนการโฆษณาประชาสัมพนัธ์พร้อมส่ือต่างๆรวมทั้งการจดัทาํเอกสารประกอบการขาย 
(6) จดัหาแหล่งเงินกูใ้หก้บัลูกคา้เม่ือมีการโอนกรรมสิทธ์ิ 
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5) งานบริหารโครงการ 
(1) ติดต่อหน่วยงานราชการ สํานักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เตรียมยื่นแบบขออนุญาต

จดัสรร ยืน่ขอคา้, ตรวจสอบรูปแบบโครงสร้างตรงตามระเบียบจดัสรร 
(2) ติดต่อหน่วยงานราชการและขออนุญาตก่อสร้าง เพื่อดาํเนินการปลูกสร้างตามขั้นตอนท่ีกฎหมาย

กาํหนด 
(3) ตรวจสอบแนวเขตท่ีดินใหช้ดัเจน ตรงตามโฉนดท่ีดินหรือไม่ 
(4) คดัเลือกผูรั้บเหมาท่ีเช่ียวชาญงานก่อสร้างและกาํหนดวิศวกรควบคุมดูแลงานก่อสร้างต่างๆ 

รวมถึงงานระบบสาธารณูปโภค 
(5) ดาํเนินการขายตามแผนงานท่ีกาํหนดไว ้พร้อมเร่ิมการก่อสร้างโครงการ โดยใช้ระยะเวลา

ต่างกนัข้ึนอยูก่บัขนาดและประเภทของโครงการ 
(6) ปรับกลยทุธ์ทางการตลาด (หากจาํเป็น) เช่น แผนส่งเสริมการขาย 

6) การส่งมอบและโอนกรรมสิทธ์ิ โดยจดทะเบียนและ/ หรือโอนกรรมสิทธ์ิและส่งมอบให้ลูกคา้
เม่ืองานก่อสร้างเสร็จ 

7) การให้บริการหลังการขายแต่ละโครงการจะจัดเตรียมการให้บริการหลังการขาย เช่น
สาธารณูปโภคและส่ิงอาํนวยความสะดวก ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัลกัษณะของโครงการ 

8) เตรียมการส่งมอบสาธารณูปโภคใหแ้ก่นิติบุคคลอาคารชุด หรือนิติบุคคลหมู่บา้นจดัสรร 
2.3.2 ข้อมูลเกีย่วกบัวตัถุดิบในการประกอบธุรกจิพฒันาอสังหาริมทรัพย์  

1) ท่ีดินเพื่อการพฒันาปัจจยัท่ีใชเ้ป็นหลกัเกณฑใ์นการพิจารณาเพื่อจดัซ้ือท่ีดิน  

(1) ปรับกลยทุธ์ทางการตลาด (หากจาํเป็น) เช่น แผนส่งเสริมการขาย เป็นตน้  

(2) ทิศทางการขยายตวัของเมือง จะพิจารณาดูวา่มีแนวโนม้การเติบโตของเมืองไปในทิศทางใด 
 เพื่อใหไ้ดท่ี้ดินท่ีมีศกัยภาพสูงในการพฒันาโครงการ 

(3) ทาํเลของท่ีดิน เลือกซ้ือท่ีดินท่ีมีทาํเลติดถนนมีการคมนาคมสะดวก และอยูไ่ม่ห่างไกลจาก
 ตวัเมืองมากนกั 

(4) สาธารณูปโภค พิจารณาเลือกท่ีดินท่ีมีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานรองรับ เช่น ไฟฟ้า
  ประปา โทรศพัท ์เป็นตน้ 

(5) ขนาดแปลงท่ีดิน พิจารณาเลือกซ้ือท่ีดินท่ีมีแปลงขนาดเหมาะสมเพียงพอ สาํหรับการพฒันา
โครงการได ้

(6) ลกัษณะท่ีดินสูงหรือตํ่ากวา่ระดบัถนนเมนหรือระดบันํ้าท่วม และแนวคลอง 

(7) ระดบัราคาของท่ีดินตอ้งเป็นราคาท่ีตํ่ากวา่ราคาตลาด ซ่ึงจะทาํใหต้น้ทุนการพฒันาไม่สูงนกั 

2) การจดัหาท่ีดินในอดีตเพื่อนาํมาพฒันาโครงการ 

(1) ติดต่อผา่นตวัแทนนายหนา้ 
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(2) สืบหาและติดต่อเจา้ของท่ีดิน ในท่ีดินแปลงท่ีสนใจ 

(3) เจา้ของท่ีดินติดต่อกบัทางบริษทัโดยตรง 

3) การจดัหาท่ีดินในอนาคต 

(1) ติดต่อผา่นตวัแทนนายหนา้ 

(2) สืบหาและติดต่อเจา้ของท่ีดิน ในท่ีดินแปลงท่ีสนใจ 

(3) เจา้ของท่ีดินติดต่อกบัทางบริษทัโดยตรง 

(4) ประกาศแจง้ความจาํนงผา่นส่ือมวลชนต่างๆ 

(5) ประมูลซ้ือจากกรมบงัคบัคดี และสถาบนัการเงินต่างๆ 

2.3.3 วสัดุก่อสร้าง 

โครงการพฒันาอสังหาริมทรัพยท่ี์ทาง บริษทั ปรีชา กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย ดาํเนินการอยู่
นั้น ส่วนใหญ่จะมอบหมายให้ผูรั้บเหมาเป็นผูด้าํเนินการก่อสร้างและจดัหาวสัดุก่อสร้างเอง ดงันั้น จึงเป็นความ
รับผดิชอบของผูรั้บเหมาก่อสร้างในการจดัหาวสัดุก่อสร้าง ทาํใหไ้ม่ตอ้งเผชิญกบัความยุง่ยากในการเก็บสต๊อกวสัดุ
ก่อสร้าง และสามารถบริหารงานก่อสร้างไดต้ามแผนงาน ทั้งระยะเวลาและตน้ทุนท่ีกาํหนดไว ้

ความสัมพนัธ์และผลกระทบของผูรั้บเหมา โดยกาํหนดให้ผูรั้บเหมาแต่ละรายสร้างบา้น เฉล่ียรายละ 10-
20 หลงั ซ่ึงถา้ผูรั้บเหมารายใดก่อสร้างบา้นไดคุ้ณภาพตามท่ีตอ้งการและเสร็จทนัตามกาํหนดเวลา จะทาํการต่อ
สัญญาในการก่อสร้างไปเร่ือยๆ จึงทาํใหส้ามารถควบคุมระยะเวลาและคุณภาพการก่อสร้างได ้ 

2.3.4 การวจัิยและพฒันา 

บริษทัได้ตระหนักถึงการพฒันาและปรับปรุงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน เพื่อตอบสนองต่อความ
ตอ้งการของลูกคา้ เพื่อพฒันาผลิตภณัฑแ์ละบริการ รวมถึง การพฒันากระบวนการจดัการ เพื่อเป็นการลดตน้ทุน
และเพิ่มประสิทธิภาพในการทาํงาน 

1) ดา้นการวจิยัและพฒันาดา้นผลิตภณัฑ์ 
เป็นการมุ่งเน้นการพฒันาผลิตภณัฑ์และบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ความ

เช่ือมัน่ ท่ีมีต่อหมู่บ้านปรีชา และยงัคงรักษาระดับราคาขายให้ตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมาย แม้ว่าจะอยู่ใน
สถานการณ์ท่ีมีการแข่งขนัสูงและตน้ทุนผลิตภณัฑท่ี์เพิ่มสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 

2) การวจิยัและพฒันาดา้นคุณภาพ 
ทาํการศึกษาและพฒันารูปแบบท่ีอยู่อาศยัให้มีคุณภาพ โดยคาํนึงถึงโครงสร้างอาคารท่ีแข็งแรง 

คงทนถาวรและใชว้สัดุท่ีมีคุณภาพดีเยีย่ม เพื่อประหยดัค่าใชจ่้ายในการบาํรุงรักษาในระยะยาว อีกทั้ง ยงัจดัให้มีการ
ควบคุมการก่อสร้างให้ไดม้าตรฐาน ซ่ึงมีการตรวจสอบคุณภาพในทุกๆ ขั้นตอน เพื่อให้เกิดความมัน่ใจว่าเป็น
โครงการท่ีอยูอ่าศยัท่ีมีคุณภาพ 
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3) การพฒันาดา้นการออกแบบ 
การออกแบบผลิตภณัฑ์จะตอ้งให้คาํนึงถึงการใช้วสัดุท่ีเหมาะสม และทรัพยากรอย่างประหยดั

และเหมาะสม จึงไดท้าํการพฒันาการออกแบบบา้นอยูส่มํ่าเสมอ ส่งผลให้งานออกแบบจึงออกมาในลกัษณะท่ี
เรียบง่ายและสอดคลอ้งกบัวสัดุท่ีนาํมาใช้งานเพื่อให้เกิดความคุม้ค่าเชิงเศรษฐกิจ เพื่อตอบสนองการดาํเนินชีวิต
ของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย อีกทั้ ง การเลือกวสัดุต่างๆ ท่ีจะนํามาใช้งานต้องมีความเหมาะสมและทาํให้เกิด
ประโยชน์ในการใชส้อย     ความคงทนถาวร จึงตอ้งเลือกให้เหมาะสมและถูกตอ้ง สวยงาม ทนทาน ถือเป็นส่ิง
สําคญัท่ีสุด เน่ืองจาก รูปแบบเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ และกลุ่มลูกคา้ต่างมีความพึงพอใจในการ
พฒันารูปแบบท่ีมีความหลากหลาย เพื่อใหต้อบรับกบัความตอ้งการในแต่ละกลุ่มเป้าหมายไดดี้  

2.4 งานทีย่งัไม่ได้ส่งมอบ  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัและบริษทัยอ่ย มีจาํนวนรายการและมูลค่าขายตามสัญญา ท่ียงัไม่ไดส่้ง
มอบ ดงัน้ี 

ช่ือโครงการ 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 

จ านวนรายแปลง จ านวนเงิน (ล้านบาท) 
โครงการปรีชา ราม 3 10 57.48 

 

3.  ปัจจัยความเส่ียง                 

   ปี 2561 ธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพยย์งัมีความเส่ียงท่ีข้ึนอยู่กบัปัจจยัต่างๆ ทั้งดา้นเศรษฐกิจสังคม 
และการเมือง ท่ีมีความไม่แน่นอนค่อนขา้งสูง โดยเฉพาะจากปัจจยัภายนอกท่ีไม่สามารถควบคุมได ้อาทิเช่น 
ปัญหาความวุ่นวายทางการเมือง ปัญหาการขาดแคลนแรงงานและคุณภาพของแรงงาน ค่าแรงงานสูงท่ี
กระทบต่อตน้ทุนการประกอบธุรกิจ ทาํให้ลูกคา้ ขาดความเช่ือมัน่และชะลอการลงทุน ซ่ึงไดมี้การติดตาม
สถานะการณ์อยา่งใกลชิ้ด โดยเพิ่มความระมดัระวงัในการประกอบธุรกิจเพื่อทาํใหธุ้รกิจสามารถเติบโตอยา่ง
มัน่คงต่อไปได ้

3.1 ความเส่ียงจากภาวะการแข่งขันทางธุรกจิ 

ธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์ป็นธุรกิจท่ีมีการแข่งขนักนัสูง มีผูป้ระกอบการในตลาดมากรายทาํให้
ปริมาณการก่อสร้างบา้นและคอนโดมิเนียมมีการขยายตวัมากในขณะท่ีกาํลงัซ้ือท่ีภาคเอกชนลดลงอยา่งมาก อนั
เน่ืองมาจากภาวะเศรษฐกิจ การเมือง และการลงทุนของภาคเอกชนอยูใ่นเกณฑต์ํ่า  

อยา่งไรก็ตาม นโยบายการเงินแบบผอ่นคลายของคณะกรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศ
ไทย ภายใตส้ถานการณ์เศรษฐกิจและสภาวะการเมืองในปัจจุบนั มีผลให้อตัราดอกเบ้ียนโยบายทรงตวัอยู่ใน
ระดับตํ่ า ซ่ึงจะเป็นปัจจัยหนุนประการหน่ึงต่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ขณะท่ีการชะลอการลงทุนของ
ผูป้ระกอบการพฒันาอสังหาริมทรัพยน่์าท่ีจะช่วยลดภาวะความเส่ียงของปัญหาอุปทานท่ีอยู่อาศยัลน้ตลาดใน
ระดบัหน่ึง 
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ธุรกิจอสังหาริมทรัพยเ์ป็นธุรกิจท่ีมีการแข่งขนัสูงมาก เพราะมีผูป้ระกอบการในตลาดมีหลายรายและ
จาํนวนมาก แต่ละรายเนน้ท่ีจะเพิ่มยอดขายและกาํไร ทาํให้ปริมาณการก่อสร้างท่ีอยูอ่าศยัมีมากกวา่กาํลงัซ้ือ จึง
จาํเป็นตอ้งสร้างเป็นการล่วงหน้าและกว่าจะแลว้เสร็จตอ้งใช้เวลาหลายเดือน และถา้หากเกิดภาวะเศรษฐกิจ
ชะลอตวั กาํลงัซ้ือตกลง จะทาํใหเ้หลือบา้นในสตอ็กจาํนวนมาก ดงันั้น เพื่อให้ขายบา้นไดจึ้งจาํเป็นตอ้งลดราคา
ลง ทาํให้การแข่งขันยิ่งรุนแรงข้ึน ยอดขายโดยรวมจะลดลง ขณะท่ีต้นทุนยงัสูงอยู่ รวมถึง การติดตาม
สถานการณ์ตลาดอสังหาริมทรัพยแ์ละทิศทางภาวะเศรษฐกิจอยา่งใกลชิ้ด สร้างท่ีอยู่อาศยัท่ีมีคุณภาพ ควบคุม
ตน้ทุน ลดค่าใชจ่้าย เนน้การบริการและเพิ่มความพึงพอใจให้แก่ลูกคา้ ใชก้ารตลาดและสร้างความแตกต่าง เพื่อ
รักษายอดขาย 

 

3.2 ความเส่ียงจากการจัดหาทีด่ินเพ่ือพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพย์ในอนาคต  

   ผูป้ระกอบการในธุรกิจการพฒันาอสังหาริมทรัพยต่์างเร่งเปิดโครงการใหม่ๆ ในช่วงจงัหวะท่ีตลาด
อสังหาริมทรัพยย์งัมีปัจจยัสนบัสนุนการเติบโต มีส่วนในการผลกัดนัราคาท่ีดินและตน้ทุนการประกอบธุรกิจให้
เพิ่มข้ึน และผลักดันให้ราคาท่ีอยู่อาศัยปรับตัวสูงข้ึนตามไปด้วย ซ่ึงจะทาํให้อาํนาจการซ้ือท่ีอยู่อาศยัของ
ผูบ้ริโภคลดลง  

 ประกอบกบันโยบายของรัฐบาลในการพฒันาและลงทุนในระบบขนส่งมวลชน จึงเป็นสาเหตุให้ราคา
ของท่ีดินปรับตวัสูงข้ึนอยา่งรวดเร็ว ซ่ึงในบางพื้นท่ีมีราคาท่ีดินปรับตวัข้ึนไปสูงกวา่กาํลงัซ้ือของประชาชนใน
บริเวณดงักล่าว ทาํใหต้ลาดอสังหาริมทรัพยใ์นบางพื้นท่ีกาํลงัเผชิญกบัปัญหาอุปทานส่วนเกิน 

 ท ํา เล ท่ีตั้ งของโครงการถือเป็นยุทธศาสตร์หลัก ท่ีสําคัญอย่างหน่ึงในการพัฒนาโครงการ
อสังหาริมทรัพย ์จึงตอ้งมีการเลือกทาํเลท่ีตั้งท่ีมีศกัยภาพสูง มีเส้นทางการคมนาคมท่ีสะดวกและอยูไ่ม่ห่างจาก
แหล่งธุรกิจและยา่นชุมชน ซ่ึงท่ีดินดงักล่าวเป็นท่ีตอ้งการสูงในตลาดอสังหาริมทรัพยแ์ละมีราคาท่ีค่อนขา้งแพง 
ทาํใหต้อ้งเผชิญความเส่ียงจากการท่ีไม่สามารถจดัหาท่ีดินลกัษณะดงักล่าวมาพฒันาโครงการได ้

 ทางบริษทัมีนโยบายท่ีจะเลือกซ้ือท่ีดินตามแนวรถไฟฟ้า BTS หรือ MRT เพื่อสําหรับการทาํโครงการ
คอนโดมิเนียม ในส่วนของบา้นเด่ียวจะเนน้บริเวณวงแหวนรอบนอกและบริเวณปริมณฑลท่ีชุมชนมีศกัยภาพใน
การเจริญเติบโต ใกลแ้หล่งท่ีทาํงาน และเพื่อลดความเส่ียงจากภาวะเศรษฐกิจและการเมือง จึงมีนโยบายท่ีจะซ้ีอ
ท่ีดินเพื่อพฒันาในทนัที นอกจากนั้น การเกิดข้ึนของ AEC จะเปิดโอกาสให้ความตอ้งการอสังหาริมทรัพยใ์น
พื้นท่ีต่างๆ เพิ่มสูงข้ึนเช่นกนั 

 บริษทัไม่มีนโยบายถือครองท่ีดินเปล่าท่ียงัไม่พร้อมจะพฒันาโครงการหรือซ้ือท่ีดินมาเก็บไวเ้พื่อรอ
การพัฒนาโครงการท่ีย ังไม่ได้มีการวางแผนไว้ จึงมีความเส่ียงในการจัดหาท่ีดินเพื่อพัฒนาโครงการ
อสังหาริมทรัพย ์จึงเห็นวา่การลงทุนซ้ือท่ีดินมาเก็บไวใ้น ขณะท่ียงัไม่มีแผนการพฒันาโครงการบนพื้นท่ีนั้น จะ
ทาํให้ มีความเส่ียงจากการท่ีสภาพคล่องลดลง ไม่สามารถนาํเงินทุนดงักล่าวไปใชห้มุนเวียนภายหรือ พฒันา
โครงการอ่ืนๆ ได ้และยงัทาํให้เกิดตน้ทุนในการพฒันาโครงการเพิ่มข้ึนจากตน้ทุนทางการเงินท่ีตอ้งใชไ้ปใน
การซ้ือท่ีดินมาเก็บไวซ่ึ้งจะทาํใหไ้ม่ไดรั้บผลตอบแทนจากการลงทุนไดต้ามเป้าหมายท่ีวางแผนไว ้
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เพื่อบริหารความเส่ียงดงักล่าว จึงมีการศึกษาความเป็นไปไดใ้นระยะยาว เพื่อกาํหนดแผนการซ้ือท่ีดิน อย่าง
เหมาะสมทั้งในช่วงเวลาท่ีเหมาะสมในการซ้ือท่ีดินและการพฒันาโครงการ ราคาท่ีดินท่ีเหมาะสมในการพฒันา 
โครงการรูปแบบต่างๆ ในแต่ละทาํเล ให้สอดคลอ้งกบัแผนธุรกิจและสภาพคล่องทางการเงิน แลว้จึงดาํเนินการ 
คดัเลือกและจดัซ้ือท่ีดินดงักล่าว โดยเนน้ทาํเลท่ีมีแนวโนม้การเติบโตของศกัยภาพสูง และการแข่งขนัในการซ้ือ
ท่ีดินกบัผูป้ระกอบการรายอ่ืนยงัตํ่า ส่งผลใหส้ามารถจดัซ้ือท่ีดินในราคาไม่แพงและเงินท่ีใชว้างมดัจาํท่ีค่อนขา้ง
ตํ่า เม่ือเปรียบเทียบกบัโอกาสการพฒันาโครงการในอนาคต เพื่อสร้างผลตอบแทนจากการพฒันาให้สูงกว่า
ตน้ทุนทางการเงินใน การถือครองท่ีดินระยะยาว นอกจากน้ี ยงัมีความสัมพนัธ์ท่ีดีกบันายหนา้จดัหาท่ีดิน จึงคาด
ว่าจะสามารถจดัหาท่ีดินเพื่อพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพย์ท่ีมีศกัยภาพ และสร้างผลประกอบการท่ีดีใน
อนาคตได ้

 

3.3 ความเส่ียงจากการเปลีย่นแปลงกฏหมายระเบียบข้อบังคับทีเ่กี่ยวข้องกบัธุรกจิอสังหาริมทรัพย์ 

การเปล่ียนแปลงในกฎหมาย ระเบียบข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จะส่งผลต่อ
แผนงาน ตน้ทุนและค่าใชจ่้ายในการดาํเนินการ อาทิเช่น การเปล่ียนแปลงในขอ้บงัคบัของผงัเมือง เร่ืองอตัราส่วน
พื้นท่ีอาคารรวมต่อพื้นท่ีท่ีดิน (FAR) นโยบายการกาํหนดพื้นท่ีส่วนกลางและการจดัทาํรายงานผลกระทบต่อสิง
แวดลอ้ม (EIA) ซ่ึงปัจจุบนัยงัไม่มีหลกัเกณฑ์ท่ีชัดเจนจากคณะกรรมการผูช้าํนาญการ พิจารณารายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (คชก.) วา่ตอ้งจดัทาํมาตรการลดผลกระทบส่ิงแวดลอ้มอยา่งไรจึงจะผ่านการ
พิจารณาเห็นชอบ  

  อย่างไรก็ตาม บริษทัได้ทาํการศึกษาและติดตามการเปล่ียนแปลงเก่ียวกับกฎระเบียบต่างๆ และ
นโยบาย ของหน่วยงานราชการท่ีอาจเกิดข้ึนอย่างต่อเน่ืองอย่างละเอียด และได้ศึกษาความเป็นไปได้ของ
โครงการ โดยพิจารณาตามข้อกาํหนด ข้อบงัคบั และกฎหมายต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับการ
ปรับเปล่ียน การดาํเนินการพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพยใ์ห้สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงท่ีอาจจะเกิดข้ึน
ดงักล่าว ควบคู่ไปกบัการศึกษาสภาวะตลาดอยา่งสมํ่าเสมอ ซ่ึงจากการเตรียมความพร้อมดงักล่าว โดยมัน่ใจวา่
สามารถปรับเปล่ียนได้ทันต่อเหตุการณ์ และจะไม่ได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสําคญัจากการเปล่ียนแปลง
กฎระเบียบดงักล่าว 

 

3.4 ความเส่ียงจากการขาดแคลนผู้รับเหมา  

   ธุรกิจอสังหาริมทรัพยใ์นปัจจุบนัมีการขยายตวัมาก จึงทาํให้เกิดปัญหาการขาดแคลนผูรั้บเหมาและ
แรงงาน ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อการพฒันาโครงการทั้งในดา้นของตน้ทุนและระยะเวลาในการส่งมอบงาน 

เน่ืองจาก บริษทัไม่มีทีมงานก่อสร้าง ดงันั้น ในการก่อสร้างโครงการต่างๆ จึงตอ้งวา่จา้งผู ้รับเหมาก่อสร้างจาก
ภายนอก ซ่ึงอาจเผชิญกบัความเส่ียงกรณีท่ีขาดแคลนผูรั้บเหมาก่อสร้างท่ีมีคุณภาพหรือผูรั้บเหมาส่งมอบงาน
ล่าชา้ อนัเน่ืองมาจากผูรั้บเหมาอาจไม่มีความชาํนาญหรืออาจมีปัญหาขาดแคลนแรงงาน หรือผูรั้บเหมาส่งมอบ
งานไดท้นัตามกาํหนดเวลา  
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  อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการลดความเส่ียงดังกล่าว จึงมีการกําหนดนโยบายในการคัดเลือก 
ผูรั้บเหมาก่อสร้างท่ีมีคุณภาพ ใหมี้ผูย้ืน่เสนอราคาอยา่งนอ้ย 3 รายข้ึนไป และมีการกาํหนดเกณฑ์ในการคดัเลือก
ผูรั้บเหมา โดยจะพิจารณาจากประสบการณ์ การทาํงาน ช่ือเสียง และผลงานในอดีตท่ีผา่นมา ความเรียบร้อยของ
งานก่อสร้าง ความตรงต่อเวลาในการส่งมอบงาน รวมถึง ความพร้อมในการทาํงานและฐานะการเงินของ
ผูรั้บเหมาก่อสร้าง เพื่อประกอบการพิจารณาการคดัเลือกผูรั้บเหมา  

 
3.5 ความเส่ียงอนัเน่ืองมาจากการลดลงของก าลงัซ้ือ  

  ภาคอสังหาริมทรัพย ์นั้นนบัเป็นภาคธุรกิจท่ีมีการเช่ือมโยงอยา่งใกลชิ้ด และมีทิศทางการเคล่ือนไหว
ในทิศทางเดียวกนักบัภาวะเศรษฐกิจ ดงันั้น ภาวะเศรษฐกิจท่ีชะลอตวัในช่วงปีท่ีผา่นมา ทาํให้มีผลกระทบต่อ
การส่งออกอย่างมีสาระสําคญั เม่ือการส่งออกลดลงมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศค่อนขา้งมาก เพราะ
การเติบโตทางเศรษฐกิจพึ่งพาการส่งออกในอตัราท่ีสูงทาํให้เกิดปัญหาการวา่งงาน ประกอบกบัมีปัญหารุมเร้า
ดา้นสังคมและการเมือง ค่อนขา้งหนกัจึงอาจทาํใหผู้บ้ริโภคขาดความเช่ือมัน่ และระมดัระวงัเร่ืองการใชจ่้ายมาก   

จึงตอ้งเนน้การสร้างท่ีอยูอ่าศยัใหไ้ดคุ้ณภาพและในราคาท่ีแข่งขนัได ้โดยใชน้วตักรรมต่างๆ เขา้มาช่วย
ให้มากข้ึน ทั้งรูปแบบวสัดุ และกระบวนการก่อสร้าง โดยตอ้งใช้การตลาดให้หลากหลายมากข้ึน เพื่อกระตุน้
ยอดขาย ในขณะท่ียงัมีขอ้ดี คือ อตัราดอกเบ้ียเงินกูย้งัคงทรงตวัอยูใ่นระดบัตํ่า อาจเป็นตวักระตุน้ให้ลูกคา้เร่งซ้ือ
บา้นได ้รวมถึง หากการลงทุนภาคเอกชนขยายตวั น่าจะก่อใหเ้กิดการจา้งงาน และกาํลงัซ้ืออาจกลบัมาฟ้ืนตวัได้
ความเส่ียงเร่ืองกาํลงัซ้ือก็จะลดลง อยา่งไรก็ดีบริษทัตอ้งติดตามสถานการณ์อยา่งใกลชิ้ด 

 
3.6 ความเส่ียงจากการเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีป่รับปรุงใหม่ 

ใน ปี 2561 สภาวชิาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศสภาวิชาชีพบญัชีให้ใชม้าตรฐานการบญัชี มาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนว
ปฎิบติัทางการบญัชีท่ีออกและปรับปรุงใหม่ ซ่ึงมีผลต่องบการเงินของบริษทัแต่ไม่เป็นสาระสาํคญั ดงัต่อไปน้ี 
 - มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 1 ฉบบั เร่ิมใชว้นัท่ี 1 มกราคม 2562  
 - มาตรฐานการบญัชี 1 ฉบบั มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 2 ฉบบั และการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน 2 ฉบบั ท่ีมีผลบงัคบัใชส้ําหรับงบการเงินท่ีมีรอบบญัชี เร่ิมปฏิบติัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 รวม
จาํนวน 5 ฉบบั 
 
 
 
 
 
 

4. ทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ            
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4.1 ทรัพย์สินทีม่ีไว้เพ่ือขาย  

1) รายการทรัพยสิ์น ประเภทท่ีดินสาํหรับพฒันาโครงการ (รวมส่ิงปลูกสร้าง) 

เจ้าของกรรมสิทธ์ิ ช่ือโครงการ 
ทีต่ั้ง 

โครงการ 

เน้ือที ่
(ไร่-งาน-
ตร.ว.) 

ราคาขาย 
(ล้านบาท) 

จ านวน
แปลง
คงเหลือ 

ภาระ 
ผูกพนั 

1) บริษทั ปรีชากรุ๊ป 
จาํกดั (มหาชน) 

ปรีชาไพรเวทบีช จ.ระยอง 3-3-00 46.74 18 แปลง ไม่มี 
ปรีชาราม 3 ถ.ราษฎร์พฒันา 10-0-83 346.50 99 แปลง คํ้าประกนัวงเงิน

กูจ้ากสถาบนั
การเงิน BBL 

BANK 
 คอนโดมิเนียม-พีจี 1  

พระราม 9 (8 ชั้น) 
ถ.พระราม 9 372.52  

ตร.ม. 
32.05 6 ยนิูต ไม่มี 

2) บริษทั รวยลา้นลา้น 
จาํกดั 

คอนโดมิเนียม-พีจี 2  
พระราม 9 

ถ.พระราม 9 47.35  
ตร.ม. 

4.00 1 ยนิูต ไม่มี 

2) รายการทรัพยสิ์น ประเภทท่ีดินรอการพฒันา 

เจ้าของกรรมสิทธ์ิ ทีต่ั้งโครงการ 
เน้ือทีด่นิ 

(ไร่-งาน-ตร.ว.) 

ราคาตามบัญชี
ราคาทุน 

(ล้านบาท) 

ผู้ประเมนิ 
ราคา 

ภาระ 
ผูกพนั 

บริษทั ปรีชากรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ถ.ร่มเกลา้ 20-0-0 30.00 บจก.จี.พี.วี. โก
ลบอล พร็อม   

เพอร์ต้ี แวลูเอชัน่ 

ไม่มี 

บริษทั เฮา้ส์ซ่ิง คอมเพลก็ซ์ จาํกดั  มีนบุรี  
(แสนแสบ) 

2-0-0 1.83 - ไม่มี 

4.2 ทรัพย์สินทีม่ีไว้เพ่ือการลงทุน       

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัมีทรัพยสิ์นท่ีมีไวเ้พื่อการลงทุน ดงัน้ี 

เจ้าของกรรมสิทธ์ิ ช่ือโครงการ 
ทีต่ั้ง 

โครงการ 

เน้ือที ่
(ไร่-งาน-
ตร.ว.) 

จ านวน 
ราคา

ประเมนิ 
(ล้านบาท) 

ผู้ประเมนิ 
ราคา 

ภาระ 
ผูกพนั 

บริษทั ปรีชากรุ๊ป 
จาํกดั (มหาชน 

ปรีชาคอมเพลก็ซ์  ถ.รัชดาภิเษก 0-3-63.6 16 ชั้น  
(รวมชั้น            
ใตดิ้น) 

341.70 บจก.จี.พี.ว.ีโก
ลบอล พร็อม

เพอร์ต้ี แวลูเอชัน่  

LH 
Bank 

บริษทั เฮา้ส์ซ่ิง   
คอมเพลก็ซ์ จาํกดั 

คอนโดมิเนียม-พีจี 1  
พระราม 9 (15 ชั้น) 

ถ.พระราม 9 0-0-63.77 1 หอ้งชุด 17.35 บจก.จี.พี.ว.ีโก
ลบอล พร็อม

เพอร์ต้ี แวลูเอชัน่  

ไม่มี 
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4.3 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษทัมีเงินลงทุนในบริษทัย่อย ท่ีประกอบธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย์
รวม 3 บริษทั มูลค่ารวม 128.42 ลา้นบาท สัดส่วนเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยทั้งหมดคิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต ์ของ
สินทรัพยร์วม โดยบริษทัถือหุน้ 100 เปอร์เซ็นต ์ในแต่ละบริษทัยอ่ย 

5. ข้อพพิาททางกฎหมาย      

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัมีคดีความจากการถูกฟ้องร้องจาํนวน 3  คดี 
   คดีท่ี 1 ฐานความผดิใหเ้พิกถอนนิติกรรมการโอนท่ีดินเป็นสาธารณะประโยชน์  ดูแลสาธารณูปโภค

และบริการสาธารณะ  และดาํเนินการขออนุญาตจดัสรรท่ีดินโครงการ คดีอยูร่ะหวา่งพิจารณาศาลอุทธรณ์ 
                คดีท่ี 2 ทุนทรัพย ์ 259.44 ลา้นบาท ศาลชั้นตน้ไดมี้คาํพิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอมความ 
โดยใหบ้ริษทัจดัทาํสาธารณูปโภคตามฟ้องใหแ้ลว้เสร็จภายใน 6  เดือน 

  คดีท่ี 3 บริษทัและบริษทัยอ่ยถูกฟ้องร้องเรียกใหโ้อนกรรมสิทธ์ิสาธารณูปโภคโครงการแห่งหน่ึง ฐาน

ความผดิสัญญาจะช้ือจะขายคาํมัน่โอนกรรมสิทธ์ิส่วนกลาง ค่าเสียหาย คดีอยูร่ะหวา่งยื่นอุทธรณ์คาํพิพากษาของ

ศาลชั้นตน้ 

6. ข้อมูลทัว่ไปและข้อมูลส าคญั 

6.1 ข้อมูลทัว่ไป  

 ในปี พ.ศ. 2518 ถึงปัจจุบนั หมู่บา้นปรีชา ไดริ้เร่ิมและพฒันาธุรกิจอสังหาริมทรัพยเ์กือบทุกรูปแบบกวา่ 
20 โครงการ ทั้งประเภทหมู่บา้นจดัสรร ทาวน์เฮา้ส์ อาคารพาณิชย ์อาคารสํานกังาน บา้นพกัตากอากาศ โรงแรม
และรีสอร์ท ซ่ึงตลอดระยะเวลากว่า 40 ปี ทาํให้ช่ือเสียงของหมู่บา้นปรีชา เป็นท่ีเช่ือถือและไวว้างใจจาก
ประชาชนมาโดยตลอด และเพื่อใหง่้ายต่อการบริหารธุรกิจและองคก์รหมู่บา้นปรีชา ภายหลงัจึงไดมี้การปรับตวั
ท่ีถือว่าเป็นคร้ังสําคญัท่ีสุด คือ การไดร้วมกลุ่มบริษทัในเครือ ทั้งหมด 9 บริษทั เขา้เป็นหน่ึงเดียว เม่ือวนัท่ี 3 
มกราคม 2537 โดยมี บริษทั พฒันาการโภชนาการ จาํกดั เป็นบริษทัแม่ ซ่ึงต่อมาไดเ้ปล่ียนช่ือเป็น บริษทั ปรีชา 
กรุ๊ป จาํกดั เม่ือวนัท่ี 25 ตุลาคม 2537 ทั้งน้ี เพื่อทาํให้การบริหารงานของบริษทัมีความเป็นปึกแผน่ และมีฐาน
ความมัน่คงในดา้นการเงินมากยิง่ข้ึน จึงไดก้าํหนดใหเ้พิ่มทุนจดทะเบียนจาก 5 ลา้นบาท เป็น 500 ลา้นบาท เม่ือ 
วนัท่ี 28 ธนัวาคม 2537  
 จากความสาํเร็จเหล่าน้ี ทาํใหค้ณะกรรมการของบริษทัมัน่ใจในการท่ีพฒันาโครงการใหม่ ๆ  ข้ึนมา เพื่อ
รองรับความตอ้งการของผูบ้ริโภค และเพื่อให้ประชาชนทัว่ไป ได้เขา้มามีส่วนร่วมในความสําเร็จของกลุ่ม
บริษทั ปรีชากรุ๊ป คณะกรรมการบริษทัจึงมีมติให้นาํ บริษทั ปรีชา กรุ๊ป จาํกดั จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทั
มหาชน โดยเปล่ียนเป็น บริษทั ปรีชา กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) เม่ือวนัท่ี 5 มิถุนายน 2538 และเม่ือวนัท่ี 18 เมษายน 
2539 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ไดอ้นุมติัให้หุ้นสามญัของบริษทัทาํการซ้ือ-ขายในตลาดหลกัทรัพยไ์ด ้
ในหมวดอสังหาริมทรัพย ์โดยใชช่ื้อยอ่วา่ PRECHA  
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1)  บริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์

ช่ือบริษทั : บริษทั ปรีชา กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)  
Preecha Group Public Company Limited 

ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 
ทุนจดทะเบียน : 336,000,000 บาท 
ท่ีตั้งสาํนกังาน : เลขท่ี 1919  ถนนพฒันาการ  แขวงสวนหลวง  เขตสวนหลวง 

กรุงเทพมหานคร 10250 
เลขทะเบียนบริษทั : บมจ.553 
โทรศพัท ์ : 02-722-8855 
โทรสาร : 02-722-8844 
เวบ็ไซต ์ : www.preecha.com 

2) บริษทัยอ่ย 

ช่ือบริษทั : บริษทั เฮา้ส์ซ่ิง คอมเพล็กซ์ จาํกดั 
ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 
ทุนจดทะเบียน : 100,000,000 บาท 
ท่ีตั้งสาํนกังาน : เลขท่ี 1919  ถนนพฒันาการ  แขวงสวนหลวง   เขตสวนหลวง 

กรุงเทพมหานคร 10250 
โทรศพัท ์ : 02-722-8855 
โทรสาร : 02-722-8844 

ช่ือบริษทั : บริษทั รวยลา้นลา้น จาํกดั 
ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 
ทุนจดทะเบียน : 20,000,000 บาท 
ท่ีตั้งสาํนกังาน : เลขท่ี 1919  ถนนพฒันาการ  แขวงสวนหลวง  เขตสวนหลวง 

กรุงเทพมหานคร 10250 
โทรศพัท ์ : 02-722-8855 
โทรสาร : 02-722-8844 

ช่ือบริษทั : บริษทั พี.บี.เอส็เตท จาํกดั 
ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 
ทุนจดทะเบียน : 2,000,000 บาท 
ท่ีตั้งสาํนกังาน : เลขท่ี 1919  ถนนพฒันาการ  แขวงสวนหลวง  เขตสวนหลวง 

กรุงเทพมหานคร 10250 
โทรศพัท ์ : 02-722-8855 
โทรสาร : 02-722-8844 
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3) นายทะเบียนหลกัทรัพย ์

ช่ือบริษทั : บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 
ท่ีตั้งสาํนกังาน : อาคารสถาบนัวทิยาการตลาดทุน  
  ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
  2/1 หมู่ท่ี 4 (โครงการนอร์ธปาร์ค) ถนนวภิาวดีรังสิต กม.27 
  แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัส่ี กรุงเทพมหานคร 10210 
โทรศพัท ์ : 0-2596-9000 
โทรสาร : 0-2832-4994-5 

ช่ือบริษทั : ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ท่ีตั้งสาํนกังาน : 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง  เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 

10400 
โทรศพัท ์ : 0-2009-9000  
โทรสาร : 0-2009-9991 

 

4) ผูส้อบบญัชี 

ช่ือบริษทั : บริษทั พีว ีออดิท จาํกดั 
ท่ีตั้งสาํนกังาน : 100/19 ชั้น 14 อาคารวอ่งวานิชบี  ถนนพระราม 9  
  แขวงหว้ยขวาง  เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 
ผูส้อบบญัชี : นางสาวชมภูนุช แซ่แต ้ 
  ผูส้อบบญัชีอนุญาต เลขทะเบียน 8382 
โทรศพัท ์ : 0-2645-0080  
โทรสาร : 0-2645-0020 

 

5) ผูต้รวจสอบภายใน 
ช่ือบริษทั : บริษทั ไอ.เอ.พี อินเทอร์นอล ออดิท จาํกดั 
ท่ีตั้งสาํนกังาน : 976/10  ซอยแสงแจ่ม  ถนนพระราม 9  แขวงบางกะปิ  
  เขตหว้ยขวาง  กรุงเทพฯ  10310 
ผูต้รวจสอบ : นายวฒันา  จนัทร์นาคิน 
โทรศพัท ์ : 02-408-4366 
โทรสาร : 02-408-4367 
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6) ท่ีปรึกษากฎหมาย 
ช่ือ-นามสกุล : นายสมชาย เลิศวริิยจิตต์ 
ท่ีตั้งสาํนกังาน : 294-296  ถนนพระราม 4  ซอยจุฬา 38  แขวงวงัใหม่ 
  เขตปทุมวนั  กรุงเทพมหานคร  
 

7) ช่องทางการติดต่อสอบถาม/ ช่องทางนกัลงทุนสัมพนัธ์  
 ช่ือ-นามสกุล : นางจุฑาทิพย ์  วนัไชย 

ช่ือบริษทั : บริษทั ปรีชา กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)  
ท่ีตั้งสาํนกังาน : เลขท่ี 1919 ถนนพฒันาการ  แขวงสวนหลวง  เขตสวนหลวง 

กรุงเทพมหานคร  10250 
โทรศพัท ์ : 02-722-8855 
โทรสาร : 02-722-8844 
เวบ็ไซต ์ : www.preecha.com 
 

8) ช่องทางการร้องเรียน/ ช่องทางการแจง้เบาะแส  
ช่ือบริษทั : บริษทั ปรีชา กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)  
ท่ีตั้งสาํนกังาน : เลขท่ี 1919 ถนนพฒันาการ  แขวงสวนหลวง  เขตสวนหลวง 

กรุงเทพมหานคร 10250 
โทรศพัท ์ : 02-722-8855 
โทรสาร : 02-722-8844 
เวบ็ไซต ์ : www.preecha.com 

 

6.2 ข้อมูลส าคัญอ่ืนทีม่ีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน 

- ไม่มี  

 
 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

ส่วนท่ี 2 

การจดัการและการกาํกบัดูแลกิจการ 
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ส่วนที่ 2 
การจดัการและการก ากบัดูแลกจิการ 

 

7. ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ถือหุ้น 

7.1 จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 

   บริษทัเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มีทุนจดทะเบียน รวมทั้งส้ิน 
336,000,000 บาท ชาํระเตม็จาํนวน คิดเป็นทุนชาํระแลว้ 336,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญัประเภทเดียว 
ทั้งหมด 336,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 

  

7.2 ผู้ถือหุ้น 

7.2.1 รายช่ือผู้ถือหุ้นและโครงสร้างกลุ่มผู้ถือหุ้น  
บริษทัรวบรวมรายช่ือผูถื้อหุน้ โดยวธีิปิดสมุดทะเบียนในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และบริษทัมีผูถื้อหุ้น 

10 อนัดบัแรก สามารถแบ่งตามกลุ่มต่างๆ ดงัน้ี 

1) รายช่ือผูถื้อหุน้รายใหญ่ 10 อนัดบัแรก  
รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น 

1) บริษทั เนแอค็ จาํกดั 83,658,837 24.90 
2) นางสาวอรกลัยา เลิศฤทธ์ิศิริกลุ  20,292,450  6.04 
3) นายปัญญา ถิรกิจพงศ ์  19,731,364 5.87 
4) นางสาวฐิติมา ถิรกิจพงศ ์  17,929,662  5.34 
5) นางรัตนา เมฆหมอก 17,221,415  5.13 
6) นางสาวชุติมา ลํ่าวฒันนนท์ 16,500,000 4.91 
7) นางสาวกนัตา โชติวิทยะกลุ  16,196,564 4.82 
8) นางสาวกรรณิการ์ ไชยพนัธ์พงษ ์ 15,064,400  4.48 
9) นางสาววิไลรัตน ์สวสัด์ิพีระ  14,071,400  4.19 
10) นายเดชา ลํ่าวฒันนนท ์ 13,595,200  4.05 
11) อ่ืนๆ  101,738,708  30.27 

รวม 336,000,000 100.00 
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2) โครงสร้างกลุ่มผูถื้อหุน้ 10 อนัดบัแรก 

กลุ่มตระกลูผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น 
1) ถิรกิจพงศ ์ 123,005,463  36.61% 
2) ลํ่าวฒันนนท ์ 30,095,200 8.96% 
3) โชติวิทยะกลุ 19,278,664 5.74% 
4) เลิศฤทธ์ิศิริกุล         20,292,450 6.04% 
5) เมฆหมอก 17,221,415 5.13% 
6) ไชยพนัธ์พงษ ์ 15,064,400 4.48% 
7) สวสัด์ิพีระ 14,071,400 4.19% 
8) จารีตนิเวศน์          7,550,000 2.25% 
9) ชุมพลสกลุวงศ ์ 7,500,000 2.23% 
10) รัตนคงทน 7,239,300 2.15% 
11) อ่ืนๆ 74,681,708 22.22% 

รวม 336,000,000 100.00 

 

7.2.2 ข้อจ ากดัการถือหุ้นของบุคคลต่างด้าว 

บริษทัมีขอ้จาํกดัในการถือหุ้นของบุคคลต่างดา้ว (Foreign Limit) ตามมาตรฐาน ไม่เกินร้อยละ 49 
ของจาํนวนหุน้ทั้งหมดของบริษทั โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ซ่ึงเป็นวนัปิดสมุดทะเบียน มีบุคคลต่างดา้วถือ
หุน้ของบริษทัร้อยละ 0.36 ของจาํนวนหุน้ทั้งหมดของบริษทั 

7.2.3  การถือหุ้นไขว้ 

บริษทัมีการปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี จึงไม่มีการถือหุน้ไขวใ้นกลุ่มของบริษทั จึงไม่ทาํ
ใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใหแ้ก่ฝ่ายหน่ึงฝ่ายใด  

7.2.4 การซ้ือหุ้นคืน 

ในช่วงปีท่ีผา่นมา บริษทัไม่มีนโยบายเก่ียวกบัการซ้ือหุน้คืน 

7.3 การออกหลกัทรัพย์อ่ืน 

ในช่วงปีท่ีผา่นมา บริษทัไม่มีนโยบายเก่ียวกบัการออกหลกัทรัพยอ่ื์น 

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

      บริษทั ปรีชากรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผล ในอตัราไม่ตํ่ากว่า 
ร้อยละ 40 ของกาํไรสุทธิในแต่ละปี โดยเร่ิมตั้งแต่ ปี 2538/2539 ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัสภาพเศรษฐกิจของประเทศ 
ภาวะตลาดของธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพยแ์ละสภาพคล่องของบริษทัดว้ย 
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       อตัราจ่ายเงินปันผลจะจ่ายจากงบเด่ียว แต่บริษทัจะงดจ่ายปันผล หากงบรวมของบริษทัยงัมีขาดทุน
สะสม หรือจ่ายปันผลแลว้กาํไรสะสมในงบรวมเปล่ียนเป็นขาดทุนสะสม 
      จากผลประกอบการ ในปี 2561 พบว่า บริษทัมีผลขาดทุน 32.81 ลา้นบาท และเม่ือรวมกบัผลการ
ดาํเนินงาน ของบริษทัลูกอีก 3 บริษทั ซ่ึงมีผลกาํไร รวม 3.01 ลา้นบาท จึงทาํใหมี้ผลขาดทุนรวม เหลือ 29.80 ลา้น
บาทจึงงดจ่าย เงินปันผล  
  

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการ ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
อตัราปันผลจ่าย (บาท) 0.00 0.00 0.00 
อตัรากาํไรสุทธิต่อหุน้ (บาท) -0.08 -0.12 -0.09 
อตัราการจ่ายเงินปันผลต่อหุน้ (บาท) 0.00 0.00 0.00 
อตัราการจ่ายเงินปันผลต่อกาํไรสุทธิ (%) 0.00 0.00 0.00 
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8. โครงสร้างการจัดการ 

 

 
 
8.1 คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ยบุคคลซ่ึงมีความรู้ ความสามารถ เป็นท่ียอมรับในระดบัประเทศ 
โดยเป็นผูท่ี้มีบทบาทสําคญัในการกาํหนดนโยบายบริษทั โดยร่วมกบัผูบ้ริหารระดบัสูงวางแผนการดาํเนินงาน
ทั้งระยะสั้ นและระยะยาว ตลอดจนกาํหนดนโยบายการเงิน การบริหารความเส่ียง และภาพรวมขององค์กรท่ีมี
บทบาทสาํคญัในการกาํกบัดูแลตรวจสอบ และประเมินผลการดาํเนินงานของบริษทั และผลการปฏิบติังานของ
ผูบ้ริหารระดบัสูงใหเ้ป็นไปตามแผนท่ีวางไวอ้ยา่งเป็นอิสระ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัมีคณะกรรมการบริษทั จาํนวน  7 ท่าน ดงัน้ี 

1) นายพชร ยติุธรรมดาํรง ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ 

2) ร.ต.ต.เกรียงศกัด์ิ โลหะชาละ กรรมการ/ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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3) นายสมพร เวชพาณิชย ์ กรรมการ/ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง/ 
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการ
ตรวจสอบ 

4) นายปรีชา ถิรกิจพงศ ์ กรรมการ/ กรรมการผูอ้าํนวยการ/ กรรมการบริหารความเส่ียง/ 
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

5) นายสมเจตน์ ทิณพงษ ์ กรรมการ/ กรรมการบริหารความเส่ียง/กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน  

6) นางสาวทิพาพร อศัวโสตถ์ิ กรรมการ 

7) นายฐนนทศ์รณ์ เลิศฤทธ์ิศิริกุล กรรมการ 
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ช่ือ-นามสกลุ พชร ยติุธรรมดาํรง 
อายุ 71 ปี 
ต าแหน่ง ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ 

ไดรั้บการแต่งตั้งปี 2558 

คุณวุฒิการศึกษา - นิติศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
- นิติศาสตรดุษฏีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 
- เนติบณัฑิตไทย สาํนกัอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบณัฑิตยสภา 

  
ประกาศนียบัตร - วิทยาลยัการทพัเรือ รุ่น 21 (พ.ศ.2531-2532) 
  
ประสบการณ์การท างานย้อนหลงั 5 ปี จนถึงปัจจุบัน 
บริษทัจดทะเบียน 
พ.ศ.2558-ปัจจุบนั บริษทั ปรีชา กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 
ตาํแหน่ง ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ 
ปัจจุบนั บริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน เอม็เอฟซี จาํกดั (มหาชน) 
ตาํแหน่ง กรรมการ 
พ.ศ.2552-ปัจจุบนั บริษทั บริการเช้ือเพลิงการบินกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 
ตาํแหน่ง กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
  
บริษทัอ่ืนๆ  
ปัจจุบนั คณะกรรมการกฤษฎีกา 
ตาํแหน่ง กรรมการ 
พ.ศ.2557-ปัจจุบนั บริษทั แมจิก เอน็เตอร์ไพรส์ จาํกดั 
ตาํแหน่ง กรรมการ 
พ.ศ.2556-ปัจจุบนั บริษทั อมรินทร์ เทเลวิชัน่ จาํกดั 
ตาํแหน่ง กรรมการ 
  
การอบรม  
หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 55/2549 
สถาบนั Thai Institute of Directors 
  

หลกัสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นท่ี 22/2551 
สถาบนั Thai Institute of Directors 
หลกัสูตร Public Director Certification Program 
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สถาบนั Public Director Institute 
หลกัสูตร การป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชน วปรอ. รุ่นท่ี 399 
สถาบนั วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 
  
อ่ืนๆ  
กิจการท่ีแข่งขนั/ กิจกาจท่ีเก่ียวเน่ือง
กบัธุรกิจของบริษทั 

ไม่มี 

สดัส่วนการถือหุน้ในบริษทั ไม่มี 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัว             
ระหวา่งกรรมการและผูบ้ริหาร 

ไม่มี 

ประวติัการกระทาํผิดทางกฎหมาย           
ในระยะ 5 ปีท่ีผา่นมา 

ไม่มี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 30/157 

รายงานประจ าปี 2561 

 

  
ช่ือ-นามสกลุ ร.ต.ต.เกรียงศกัด์ิ โลหะชาละ 
อายุ 78 ปี 
ต าแหน่ง กรรมการ/ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

ไดรั้บการแต่งตั้งปี 2538 

คุณวุฒิการศึกษา - นิติศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
- KENT STATE UNIVERSITY สหรัฐอเมริกา  
- ดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

  
ประสบการณ์การท างานย้อนหลงั 5 ปี จนถึงปัจจุบัน 
บริษทัจดทะเบียน 
พ.ศ.2538-ปัจจุบนั บริษทั ปรีชา กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 
ตาํแหน่ง กรรมการ/ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
พ.ศ 2552-ปัจจุบนั บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ๊ป จาํกดั 
ตาํแหน่ง กรรมการบริษทั/ กรรมการอิสระ 
  
บริษทัอ่ืนๆ  
พ.ศ.2557-ปัจจุบนั สภากรุงเทพมหานคร 
ตาํแหน่ง ประธานสภากรุงเทพมหานคร 
พ.ศ.2555-ปัจจุบนั มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ 
ตาํแหน่ง ท่ีปรึกษา 
ปัจจุบนั สาํนกังานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์
ตาํแหน่ง ท่ีปรึกษา 
ปัจจุบนั มูลนิธิรักเมืองไทย 
ตาํแหน่ง กรรมการ 
ปัจจุบนั มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถมัภ์ 
ตาํแหน่ง กรรมการ 
ปัจจุบนั บริษทั เอสอาร์เค มลัติมีเดีย จาํกดั (มหาชน) 
ตาํแหน่ง ท่ีปรึกษากรรมการ 
 
พ.ศ.2543-2545 

 
กรุงเทพมหานคร 

ตาํแหน่ง ปลดักรุงเทพมหานคร 
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พ.ศ.2533-2543 กรุงเทพมหานคร 
ตาํแหน่ง รองปลดักรุงเทพมหานคร 
พ.ศ.2529 กรุงเทพมหานคร 
ตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการสาํนกัสวสัดิการสงัคมและผูแ้ถลงข่าว กรุงเทพมหานคร 
  
การอบรม  
หลกัสูตร DIRECTORS ACCREDITATION PROGRAM (DAP) รุ่นท่ี 7/2547 
สถาบนั Thai Institute of Directors 
  
อ่ืนๆ  
กิจการท่ีแข่งขนั/ กิจการท่ีเก่ียวเน่ือง
กบัธุรกิจของบริษทั 

ไม่มี 

สดัส่วนการถือหุน้ในบริษทั ไม่มี 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัว            
ระหวา่งกรรมการและผูบ้ริหาร 

ไม่มี 

ประวติัการกระทาํผิดทางกฎหมาย          
ในระยะ 5 ปีท่ีผา่นมา 

ไม่มี 
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ช่ือ-นามสกลุ นายสมพร เวชพาณิชย ์
อายุ 72 ปี 
ต าแหน่ง กรรมการ/ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการบริหาร             

ความเส่ียง/ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน/ กรรมการตรวจสอบ 
ไดรั้บการแต่งตั้งปี 2548 

คุณวุฒิการศึกษา - นิติศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
- บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยักรุงเทพ 
- นิติศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
- Middle Tennessee State University 

  
ประกาศนียบัตร - วิชาชีพกฎหมายชั้นสูง สภาทนายความ 

- ผูบ้ริหาร 
  
ประสบการณ์การท างานย้อนหลงั 5 ปี จนถึงปัจจุบัน 
บริษทัจดทะเบียน 
พ.ศ.2548-ปัจจุบนั บริษทั ปรีชา กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 
ตาํแหน่ง กรรมการ/ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง/           

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการตรวจสอบ 
พ.ศ.2556-ปัจจุบนั บริษทั ปรีชา กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 
ตาํแหน่ง ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
พ.ศ.2552-ปัจจุบนั บริษทั ปรีชา กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 
ตาํแหน่ง ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
พ.ศ.2552-ปัจจุบนั บริษทั แจ๊กเจีย อุตสาหกรรม (ไทย) จาํกดั (มหาชน) 
ตาํแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 
  
บริษทัอ่ืนๆ  
พ.ศ.2554-ปัจจุบนั บริษทั สอบบญัชี ดีไอเอ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 
ตาํแหน่ง Senior Partner Tax & Legal 
พ.ศ.2541-ปัจจุบนั บริษทั ที ซี ยเูนียน โกลบอล จาํกดั (มหาชน) 
ตาํแหน่ง กรรมการตรวจสอบ 
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อ่ืนๆ 
กิจการท่ีแข่งขนั/ กิจการ                      
ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษทั 

ไม่มี  

สดัส่วนการถือหุน้ในบริษทั ไม่มี 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัว     
ระหวา่งกรรมการและผูบ้ริหาร 

ไม่มี 

ประวติัการกระทาํผิดทางกฎหมาย 
ในระยะ 5 ปีท่ีผา่นมา 

ไม่มี 
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ช่ือ-นามสกลุ นายปรีชา ถิรกิจพงศ ์
อายุ 75 ปี 
ต าแหน่ง กรรมการ/ กรรมการผูอ้าํนวยการ/ กรรมการบริหาร           

ความเส่ียง/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
ไดรั้บการแต่งตั้งปี 2537 

คุณวุฒิการศึกษา - บริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ (สาขาการตลาด)                      
มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม 

ประสบการณ์การท างานย้อนหลงั 5 ปี จนถึงปัจจุบัน 
บริษทัจดทะเบียน 
พ.ศ.2537-ปัจจุบนั บริษทั ปรีชา กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 
ตาํแหน่ง กรรมการ/ กรรมการผูอ้าํนวยการ/ กรรมการบริหารความเส่ียง/            

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
พ.ศ.2557-ปัจจุบนั บริษทั ปรีชา กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 
ตาํแหน่ง กรรมการคณะกรรมการจดัการ 
พ.ศ.2556-ปัจจุบนั บริษทั ปรีชา กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 
ตาํแหน่ง กรรมการบริหารความเส่ียง 
พ.ศ.2552-ปัจจุบนั บริษทั ปรีชา กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 
ตาํแหน่ง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
บริษทัอ่ืนๆ  
ปัจจุบนั บริษทั พี แอนด ์บี รัชดาโฮเตล็ จาํกดั 
ตาํแหน่ง กรรมการบริษทั 
  
อ่ืนๆ  
กิจการท่ีแข่งขนั/ กิจการท่ีเก่ียวเน่ืองกบั
ธุรกิจของบริษทั 

ไม่มี 

สดัส่วนการถือหุน้ในบริษทั ไม่มี 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัว                   
ระหวา่งกรรมการและผูบ้ริหาร 

ไม่มี 

ประวติัการกระทาํผิดทางกฎหมาย           
ในระยะ 5 ปีท่ีผา่นมา 

ไม่มี 
 

 

 

 

 



   

บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 35/157 

รายงานประจ าปี 2561 

 

ช่ือ-นามสกลุ รศ.ดร.สมเจตน ์ทิณพงษ ์
อายุ 70 ปี 
ต าแหน่ง กรรมการ/ กรรมการบริหารความเส่ียง/ กรรมการสรรหา              

และพิจารณาค่าตอบแทน 
ไดรั้บการแต่งตั้งปี 2551 

คุณวุฒิการศึกษา - วิศวกรรมบณัฑิต University of Tasmania (Australia) 
- วิศวกรรมมหาบณัฑิต สถาบนัเทคโนโลยีแห่งเอเซีย 
- วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณัฑิต สถาบนัเทคโนโลยีแห่งเอเซีย 

  
ประสบการณ์การท างานย้อนหลงั 5 ปี จนถึงปัจจุบัน 
บริษทัจดทะเบียน 
พ.ศ.2551-ปัจจุบนั บริษทั ปรีชา กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 
ตาํแหน่ง กรรมการ/ กรรมการบริหารความเส่ียง/กรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน 
ปัจจุบนั บริษทั อมตะ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 
ตาํแหน่ง กรรมการบริหาร 
 
อ่ืนๆ 
กิจการท่ีแข่งขนั/ กิจการท่ีเก่ียวเน่ืองกบั
ธุรกิจของบริษทั 

 
 
ไม่มี 

สดัส่วนการถือหุน้ในบริษทั ไม่มี 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัว                    
ระหวา่งกรรมการและผูบ้ริหาร 

ไม่มี 

ประวติัการกระทาํผิดทางกฎหมาย            
ในระยะ 5 ปีท่ีผา่นมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่มี 
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ช่ือ-นามสกลุ นางสาวทิพาพร อศัวโสต์ิ 
อายุ 60 ปี 
ต าแหน่ง กรรมการ 

ไดรั้บการแต่งตั้งปี 2547 

คุณวุฒิการศึกษา - S.T. Johns College of Commerce 
  
ประสบการณ์การท างานย้อนหลงั 5 ปี จนถึงปัจจุบัน 
บริษทัจดทะเบียน 
พ.ศ.2537-ปัจจุบนั บริษทั ปรีชา กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 
ตาํแหน่ง กรรมการ 
  
บริษทัอ่ืนๆ  
พ.ศ.2555-ปัจจุบนั บริษทั เวนเจอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั 
ตาํแหน่ง กรรมการ 
พ.ศ.2555-ปัจจุบนั บริษทั พร็อพเพอร์ต้ี อินทิเกรชัน่ จาํกดั 
ตาํแหน่ง กรรมการ 
พ.ศ.2555-ปัจจุบนั บริษทั พี บี ดีเวลลอปเมนต ์จาํกดั 
ตาํแหน่ง กรรมการ 
  
อ่ืนๆ  
กิจการท่ีแข่งขนั/ กิจการท่ีเก่ียวเน่ืองกบั
ธุรกิจของบริษทั 

- บริษทั เวนเจอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั  
- บริษทั พร็อพเพอร์ต้ี อินทิเกรชัน่ จาํกดั  
- บริษทั พี บี ดีเวลลอปเมนต ์จาํกดั  

สดัส่วนการถือหุน้ในบริษทั 0.65% 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัว                 
ระหวา่งกรรมการและผูบ้ริหาร 

ไม่มี 

ประวติัการกระทาํผิดทางกฎหมาย            
ในระยะ 5 ปีท่ีผา่นมา 

ไม่มี 
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ช่ือ-นามสกลุ นายฐนนทศ์รณ์ เลิศฤทธ์ิศิริกลุ 
อายุ 63 ปี 
ต าแหน่ง กรรมการ 

ไดรั้บการแต่งตั้งปี 2558 

คุณวุฒิการศึกษา - ศิลปศาสตร์บณัฑิต (สาขาการปกครอง) มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 
- รัฐศาสตร์มหาบญัฑิต (สาขาบริหาร) มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 
- ดุษฏีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ (สาขารัฐศาสตร์) มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

  
ประสบการณ์การท างานย้อนหลงั 5 ปี จนถึงปัจจุบัน 
บริษทัจดทะเบียน 
พ.ศ.2558-ปัจจุบนั บริษทั ปรีชา กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 
ตาํแหน่ง กรรมการ 
  
บริษทัอ่ืนๆ  
ปัจจุบนั ผูเ้ช่ียวชาญประจาํตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 
ตาํแหน่ง ประธานกรรมการบริการ 
ปัจจุบนั บริษทั วินเวสตเ์มน้ท ์จากดั 
ตาํแหน่ง ท่ีปรึกษา 
ปัจจุบนั ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลยัรามคาํแหง 
ตาํแหน่ง กรรมการ 
พ.ศ.2556 กรุงเทพมหานคร 
 
การอบรม  
หลกัสูตร ปปร. รุ่นท่ี 11 
สถาบนั สถาบนัพระปกเกลา้ 
หลกัสูตร วปอ. รุ่นท่ี 2550 
สถาบนั วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 
หลกัสูตร PDI รุ่นท่ี 3 
สถาบนั สถาบนัพระปกเกลา้ 
หลกัสูตร นยปส. รุ่นท่ี 1 
สถาบนั สาํนกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
หลกัสูตร บยส. รุ่นท่ี 16 
สถาบนั วิทยาลยัการยติุธรรม สาํนกังานตุลาการศาลยติุธรรม 
หลกัสูตร ภูมิพลงัแผ่นดิน รุ่นท่ี 1 
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สถาบนั จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
หลกัสูตร วปส. รุ่นท่ี 3 
สถาบนั สถาบนัวิทยาการประกนัภยัระดบัสูง 
หลกัสูตร ผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นการบริหารงานพฒันาเมือง รุ่นท่ี 3 
สถาบนั กรุงเทพมหานคร 
หลกัสูตร การพฒันาการเมืองและการเลือกตั้งระดบัสูง พ.ต.ส. รุ่นท่ี 5 
สถาบนั กรุงเทพมหานคร 
หลกัสูตร ผูบ้ริหารงานดา้นกฎหมายภาครัฐระดบัสูง รุ่นท่ี 2 
สถาบนั สาํนกังานกฤษฎีกา 
หลกัสูตร ผูบ้ริหารระดบัสูง รุ่นท่ี 20 
สถาบนั สถาบนัวิทยาการตลาดทุน 
หลกัสูตร ผูบ้ริหารระดบัสูง วพน. รุ่นท่ี 7 
สถาบนั สถาบนัวิทยาการพลงังาน 
หลกัสูตร หลกันิติธรรมเพ่ือประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นท่ี 5 
สถาบนั สาํนกังานศาลรัฐธรรมนูญ 
  
อ่ืนๆ  
กิจการท่ีแข่งขนั/ กิจการท่ีเก่ียวเน่ือง
กบัธุรกิจของบริษทั 

ไม่มี 

สดัส่วนการถือหุน้ในบริษทั ไม่มี 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัว                        
ระหวา่งกรรมการและผูบ้ริหาร 

ไม่มี 

ประวติัการกระทาํผิดทางกฎหมาย              
ในระยะ 5 ปีท่ีผา่นมา 

ไม่มี 
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เอกสารแนบ 2  รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการของบริษทัย่อย 

 

รายช่ือ 
บริษัท 

ปรีชา กรุ๊ป 
จ ากดั (มหาชน) 

บริษัทและบริษัทย่อย 

บริษัท 
เฮ้าส์ซ่ิง 

คอมเพลก็ซ์ 
จ ากดั 

บริษัท 
รวยล้านล้าน 

จ ากดั 

บริษัท 
พ.ีบ.ีเอส็เตท 

จ ากดั 

1) นายพชร ยติุธรรมดาํรง *    

2) ร.ต.ต.เกรียงศกัด์ิ โลหะชาละ /    

3) นายสมพร เวชพาณิชย ์ /    

4) นายปรีชา ถิรกิจพงศ ์ / / / / 

5) นายสมเจตน์ ทิณพงษ ์ / * * * 

6) นางสาวทิพาพร อศัวโสตถ์ิ / / / / 

7) นายฐนนทศ์รณ์ เลิศฤทธ์ิศิริกุล /    

หมายเหตุ : * = ประธานกรรมการ, / = กรรมการบริษทั 

 
รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการของบริษทัย่อย 
 

รายช่ือ 
บริษทั 

เฮ้าส์ซ่ิง คอมเพลก็ซ์ 
จ ากดั 

บริษทั 
รวยล้านล้าน 

จ ากดั 

บริษทั 
พ.ีบี.เอส็เตท 

จ ากดั 
1) นายสมเจตน์ ทิณพงษ ์ * * * 
2) นายปรีชา ถิรกิจพงศ ์ / / / 
3) นางสาวทิพาพร อศัวโสตถ์ิ / / / 

หมายเหตุ : * = ประธานกรรมการ, / = กรรมการบริษทั 
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8.1.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการ 

บริษทัมีองคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ดงัน้ี 

1) กรรมการอิสระ 

(1) นายพชร ยติุธรรมดาํรง 

(2) ร.ต.ต.เกรียงศกัด์ิ โลหะชาละ 

(3) นายสมพร เวชพาณิชย ์

2) กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารรวมกรรมการอิสระ 

(1) นายพชร ยติุธรรมดาํรง 

(2) ร.ต.ต.เกรียงศกัด์ิ โลหะชาละ 

(3) นายสมพร เวชพาณิชย ์

(4) นางสาวทิพาพร อศัวโสตถ์ิ 

3) กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร   

(1) นายปรีชา  ถิรกิจพงศ ์

(2) นายสมเจตน์  ทิณพงษ ์

(3) นายฐนนทศ์รณ์  เลิศฤทธ์ิศิริกุล 

8.1.2 อ านาจลงนามผูกพนับริษัท 

กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผูกพนับริษทั คือ นายปรีชา ถิรกิจพงศ์ หรือ นายสมเจตน์ ทิณพงษ์ หรือ      
นายฐนนทศ์รณ์ เลิศฤทธ์ิศิริกุล กรรมการสองในสามท่านน้ีลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราสาํคญัของบริษทั  

8.1.3 บทบาท หน้าที ่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษัท 
 
บริษทัไดก้าํหนดหนา้ท่ีและความรับผดิชอบของคณะกรรมการ โดยยดึหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี

ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และ
เพื่อใหบ้ริษทัสามารถเสริมสร้างความแขง็แกร่งในดา้นการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีอยา่งมีประสิทธิภาพ  

1) กาํหนดวสิัยทศัน์ ทิศทาง ภารกิจและกลยทุธ์ของบริษทั ท่ีสนบัสนุนการเจริญเติบโตอยา่งย ัง่ยนื 
ทั้งดา้นเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดลอ้ม โดยร่วมกนัแสดงความคิดเห็นอยา่งเตม็ท่ี ให้ความสาํคญัในการ
แสวงหาขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการกาํหนดทิศทางดงักล่าว รวมถึงมีการพิจารณาประเด็นความเส่ียงท่ีอาจจะ
เกิดข้ึน เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้า่ผูบ้ริหารจะสามารถนาํวสิัยทศัน์ ทิศทาง และกลยทุธ์ท่ีกาํหนดข้ึนไปปฏิบติัใหเ้กิดผล
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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2) ทบทวนและใหค้วามเห็นกบักลยทุธ์และนโยบายท่ีสาํคญั รวมถึงวตัถุประสงค ์เป้าหมายทาง
การเงินและแผนงานต่างๆ ของบริษทั พร้อมทั้งติดตามผูบ้ริหารใหมี้การปฏิบติัตามแผนงานท่ีกาํหนดไว ้ตาม
ทิศทางและกลยทุธ์ขององคก์รอยา่งสมํ่าเสมอ 

3) คณะกรรมการเป็นผูเ้ลือกประธานกรรมการ และประธานกรรมการตอ้งเป็นกรรมการอิสระ 
4) กาํหนดนโยบายบริหารความเส่ียง จดัใหมี้การประเมินถึงปัจจยัเส่ียงสาํคญัท่ีอาจข้ึน และกาํหนด

แนวทางการบริหารจดัการความเส่ียงดงักล่าวอยา่งครอบคลุม ดูแลใหผู้บ้ริหารมีระบบหรือกระบวนการท่ีมี
ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการความเส่ียง 

5) จดัใหมี้ระบบบญัชีการรายงานทางการเงินและการสอบบญัชีท่ีมีความน่าเช่ือถือ รวมทั้ง ดูแลใหมี้
กระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายในและการตรวจสอบ ตลอดจนระบบบริหาร
ความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปี 

6) สอดส่องดูแลและจดัการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ท่ีอาจจะเกิดข้ึน รวมถึง 
รายการท่ีเก่ียวโยงกนั ให้ความสาํคญัในการพิจารณาธุรกรรมหลกัท่ีมีความสาํคญั โดยมุ่งเนน้ให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อผูถื้อหุ้น และผูมี้ส่วนไดเ้สียโดยรวม โดยจดัทาํเป็นนโยบายเก่ียวกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

7) จดัใหมี้ช่องทางในการส่ือสารกบัผูถื้อหุน้แต่ละกลุ่มอยา่งเหมาะสม และมีการประมินผลในดา้น
การเปิดเผยขอ้มูล เพื่อใหม้ัน่ใจวา่มีความถูกตอ้งชดัเจน โปร่งใส น่าเช่ือถือและมีมาตรฐาน 

8) เป็นผูน้าํและเป็นแบบอยา่งในการปฏิบติังานท่ีดีสอดคลอ้งกบัแนวทางการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 
และแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทั 

9) สนบัสนุนใหบ้ริษทัมีการดาํเนินงานเพื่อต่อตา้นการทุจริต คอร์รัปชัน่ทุกรูปแบบ เพื่อใหเ้กิด
ประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจของบริษทัและผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

 
8.1.4 อ านาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท  

คณะกรรมการบริษทัมีอาํนาจอนุมติัตามขอบเขตท่ีกาํหนดโดยกฏหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบั
ของบริษทั และอนุมติัในการดาํเนินงาน แผนหลกัในการดาํเนินงาน นโยบายในการบริหารความเส่ียง แผน
งบประมาณ และแผนการดาํเนินงานธุรกิจประจาํปี การกาํหนดเป้าหมายท่ีตอ้งการของผลการดาํเนินงานการ
ติดตาม และประเมินผลการดาํเนินงานให้เป็นไปตามแผนท่ีกาํหนดไว ้ซ่ึงรวมถึงการอนุมติัเร่ืองต่างๆ ของบริษทั
และบริษทัยอ่ย  

1) พิจารณาอนุมติั 
(1) วสิัยทศัน์ พนัธกิจ นโยบาย และแผนกลยทุธ์เป็นรายปี 
(2) แผนธุรกิจประจาํปีและงบประมาณประจาํปี 
(3) งบการเงินสาํหรับงวดไตรมาส งวดคร่ึงปีแรกและงบการเงินประจาํปี 
(4) การจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล 
(5) การเปล่ียนแปลงโครงสร้างองคก์รและการเปล่ียนแปลงอ่ืนๆ ในองคก์รท่ีสาํคญั 
(6) การไดม้า การก่อตั้ง การจาํหน่ายจ่ายโอน หรือการระงบัซ่ึงทรัยพสิ์นท่ีสาํคญัหรือธุรกิจใด

ของบริษทั 
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(7) การเขา้ทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ซ่ึงขนาดของรายการมีนยัสาํคญัต่อบริษทั 
(8) การออกตราสารทางการเงินหรือหลกัทรัพยอ่ื์นใด 
(9) แถลงการณ์ต่อสาธารณชนท่ีเก่ียวกบันโยบายหรือกลยทุธ์ 
(10) การเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัอาํนาจใดๆ ท่ีคณะกรรมการบริษทัไดม้อบหมายใหบุ้คคลอ่ืน

ดาํเนินการ 
2) แต่งตั้งคณะกรรมการชุดยอ่ย 
3) แต่งตั้งและพิจารณากาํหนดค่าตอบแทน รวมทั้งกาํหนดเง่ือนไขการวา่จา้งงานสาํหรับกรรมการ

ผูอ้าํนวยการ และผูบ้ริหารระดบัสูง 
8.1.5 บทบาทของประธานกรรมการ  

ประธานกรรมการในฐานะผูน้าํองคก์รไดท้าํหนา้ท่ีดูแลกิจการของบริษทั ปรีชา กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 
ผูถื้อหุน้ รวมถึงผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียอ่ืนๆ เพื่อใหบ้รรลุผลประโยชน์สูงสุด โดยทาํให้เกิดศกัยภาพ ความคิด ความ
สร้างสรรค์ รวมทั้งความสามารถของกรรมการ และฝ่ายบริหารของบริษทัเขา้ดว้ยกนั อนัจะส่งผลให้แผนกล
ยุทธ์การดาํเนินธุรกิจของบริษทัทั้งระยะสั้ นและระยะยาวประสบความสําเร็จตามแผนงานและเป้าหมายของ
องค์กร มีการติดตามการดาํเนินกิจการของฝ่ายบริหารอย่างใกล้ชิดและต่อเน่ือง โดยให้มีการรายงานฐานะ
การเงินและขอ้มูลสําคญัต่อคณะกรรมการเป็นประจาํทุกเดือน แนะนาํนโยบายด้านบรรษทัภิบาลและความ
รับผดิชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มของบริษทัสร้างจริยธรรมใหก้บับุคลากรทุกระดบั ดงัน้ี 

 
1) ความรับผดิชอบดา้นการบริหาร 

(1) ดูแลภาพรวมในดา้นกลยทุธ์แผนงานและแนวนโยบายบริษทั ปรีชา กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 
 ใหมี้ประสิทธิภาพ  เพื่อใหเ้กิดประโยชน์แก่บริษทัและผูถื้อหุน้ 

(2) ใหค้วามสาํคญัต่อการปฏิบติังานของฝ่ายบริหารเพื่อให้เป็นไปโดยถูกตอ้ง ตามกฎหมายทั้ง
ในดา้นการกาํกบัของทางการและของบริษทั ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
 

2) การประชุมคณะกรรมการ 
ทาํหน้าท่ีประธานในท่ีประชุมและเข้าร่วมการประชุมทุกคร้ัง เพื่อให้การดาํเนินการประชุม

คณะกรรมการเป็นไปโดยถูกตอ้งมีประสิทธิภาพ รวมถึงเปิดโอกาสให้กรรมการทุกท่านได้ร่วมแสดงความ
คิดเห็น โดยมีการกาํกบัดูแล มอบหมายอาํนาจหน้าท่ีดา้นการบริหารจดัการองค์กรให้แก่ฝ่ายจดัการดว้ยความ
เหมาะสม ให้กรรมการทุกท่านไดรั้บขอ้มูลของบริษทัท่ีครบถว้น ถูกตอ้ง ตรงเวลา และชดัเจน เพื่อใช้ในการ
ตดัสินใจซ่ึงจะนาํไปสู่ความสาํเร็จของบริษทัอยา่งมีประสิทธิภาพ มีการบริหารจดัการดา้นเวลาท่ีเพียงพอสําหรับ
คณะกรรมการในการปรึกษาหารือและแสดง ความคิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งไดอ้ยา่งกวา้งขวางในระหวา่ง
วาระประชุมท่ีสาํคญั ทั้งน้ี แนวนโยบายเพื่อเสริมสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งกรรมการบริหารและกรรมการ
ท่ีไม่ใช่ผูบ้ริหาร และไดมี้การปรึกษาหารือแนวทางการบริหารเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทัและผูถื้อหุ้นกนั
เป็นประจาํ 
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3) การพฒันาและประเมินประสิทธิภาพในการทาํงาน 
(1) สนบัสนุนส่งเสริมแนะนาํให้กรรมการทุกท่านในหลายวาระให้เขา้ร่วมอบรมพฒันาทกัษะ 

ความรู้ในดา้นต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์แก่การปฏิบติัหนา้ท่ีกรรมการในสถาบนัท่ีมีช่ือเสียง และเป็นท่ียอมรับ เช่น 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เป็นตน้ 

(2) สนบัสนุนส่งเสริมแนะนาํใหก้รรมการไดมี้การปรึกษาหารือเพื่อการทาํงานร่วมกนัอยา่งเป็น 
ทีม อนัจะก่อให้เกิดความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการกาํกบัดูแล กาํหนดนโยบายการดาํเนินการของ
บริษทัและ ดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบติัของคณะกรรมการ ทั้งแบบประเมินเป็นคณะและตนเอง นาํผล
การประเมินดงักล่าวมาปรับปรุงและพฒันาการทาํงานของคณะกรรมการ 

(3) กาํหนดให้มีระบบการติดตามดูแลและประเมินผลการดาํเนินงานของบริษทั เพื่อให้เป็นไป
ตามนโยบาย เป็นประจาํอยา่งต่อเน่ือง 

4) ความสัมพนัธ์ระหวา่งผูถื้อหุน้ 
ดูแลให้มีการส่ือสารระหวา่งผูถื้อหุ้นของบริษทัดว้ยความมีประสิทธิภาพ    และเปิดโอกาสให้ผู ้

ถือหุน้สามารถติดต่อส่ือสารกบัคณะกรรมการเพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหวา่งกนั 
5) การประชุมผูถื้อหุน้ 

ทาํหนา้ท่ีเป็นประธานในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ทุกคร้ัง และในฐานะกรรมการอิสระ ไดพ้ยายามกาํกบั
ดูแลให้คาํนึงถึงสิทธิประโยชน์ของผูถื้อหุ้นรายย่อย และมีการมอบหมายให้มีผูดู้แลการประชุมผูถื้อหุ้นให้
เป็นไปตามกฎหมายและขอ้บงัคบัต่างๆ อยา่งถูกตอ้ง พร้อมทั้งดูแลให้กรรมการทุกท่านเขา้ร่วมการประชุมผูถื้อ
หุน้อยา่งพร้อมเพรียงกนั โดยเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นไดใ้ชสิ้ทธิออกความเห็น ซกัถาม และเสนอแนะในระหวา่ง
การประชุมผูถื้อหุ้นอยา่งเต็มท่ี ในการเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผูถื้อหุ้น การซักถาม
หรือขอคาํช้ีแจงเพิ่มเติม การรับทราบรายงานประจาํปี การอนุมติังบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุน การอนุมติัจดัสรร
กาํไรและเงินปันผล การแต่งตั้งกรรมการ และกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ การเลือกตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนด
จาํนวนเงินค่าสอบบญัชี การอนุมติัเร่ืองการแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั 

6) บทบาทของประธานกรรมการในดา้นอ่ืนๆ 
ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสัตย ์ดูแลโครงสร้างของคณะกรรมการใหมี้ความเหมาะสม เพื่อให้การ

บริหารบริษทัเป็นไปอยา่งโปร่งใส ตรวจสอบได ้ดูแลให้มีการนาํนโยบายและการตดัสินใจของคณะกรรมการ
ไปปฏิบติัอยา่งมีประสิทธิผล สนบัสนุนการดาํเนินกิจกรรมดา้นบรรษทัภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมและ
ส่ิงแวดลอ้มใหเ้กิดข้ึนในทุกระดบั ตั้งแต่กรรมการ ผูบ้ริหารระดบัสูงจนถึงพนกังาน 

 
8.1.6 การแต่งตั้ง วาระการปฏิบัติงาน และการพ้นจากต าแหน่ง  

คณะกรรมการบริษทัไดม้อบหมายหนา้ท่ีในการสรรหากรรมการของบริษทั และบริษทัยอ่ย รวมทั้ง 
ตาํแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูง ให้แก่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผูก้าํหนดหลกัเกณฑ์และ
ดาํเนินการสรรหา เม่ือตาํแหน่งนั้นครบวาระหรือวา่งลง โดยมีกระบวนการดงัน้ี 
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1) คณะกรรมการบริษัทจะต้องประกอบด้วยบุคคลทั้ งภายในและภายนอกองค์กรท่ีมีความรู้ 
ความสามารถ มีประสบการณ์ในดา้นต่างๆ และสามารถมีส่วนร่วมสนบัสนุนการดาํเนินธุรกิจของบริษทัให้
มัน่คงและย ัง่ยนื 

2) พิจารณาทบทวนคุณสมบติัทัว่ไป คุณสมบติัเฉพาะของกรรมการ กรรมการอิสระ และผูบ้ริหาร 
ระดบัสูงและ/หรือหลกัเกณฑ์การสรรหาเพื่อให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ และเป็นไปตามขอ้กาํหนดของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและสาํนกังานกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

โดยมีหลกัเกณฑแ์ละวธีิการ ดงัต่อไปน้ี 
(1) การแต่งตั้งกรรมการ 

(1.1) แต่งตั้งโดยมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น โดยผูถื้อหุ้นคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุ้น
ต่อหน่ึงเสียง 

(1.2) แต่งตั้งโดยมติคณะกรรมการแทนกรรมการท่ีพน้จากตาํแหน่งก่อนครบกาํหนดวาระ 
กรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งใหม่จะมีวาระเท่ากบักรรมการเดิมท่ีออกไป 

กรณีท่ีจะแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติมจากจาํนวนกรรมการท่ีมีอยูเ่ดิม จะตอ้งให้ท่ีประชุมผู ้
ถือหุน้เท่านั้นมีมติแต่งตั้งกรรมการใหม่ 

(2) กรรมการพน้จากตาํแหน่งดว้ยเหตุ ดงัต่อไปน้ี 
(2.1) ครบกาํหนดวาระ ในการประชุมสามญัประจาํปีแต่ละปี กรรมการจะตอ้งออกจาก  
          ตาํแหน่งจาํนวนหน่ึงในสาม (โดย 2 ปีแรก หลงัจากตั้งบริษทัถา้มิไดมี้การตกลงกนัไว ้
          เป็นอยา่งอ่ืน ใหใ้ชว้ธีิการจบัสลากออก ส่วนปีถดัไป (ปีท่ี 3) ใหก้รรมการท่ีอยูน่าน 
          ท่ีสุดออกจากตาํแหน่ง) และแต่งตั้งกรรมการใหม่แทน กรรมการท่ีออกจากตาํแหน่ง     
          กรรมการท่ีออกจากตาํแหน่งจะถูกแต่งตั้งกลบัเขา้มาเป็นกรรมการของบริษทัอีกก็ได ้
(2.2) ตาย 
(2.3) ลาออก 
(2.4) ขาดคุณสมบติัการเป็นกรรมการ หรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายวา่ดว้ยบริษทั 
         มหาชน จาํกดั หรือมีลกัษณะท่ีแสดงถึงการขาดความเหมาะสมท่ีจะไดรั้บความ 
         ไวว้างใจใหบ้ริหารจดัการกิจการท่ีมีมหาชนเป็นผูถื้อหุ้นตามท่ีกาํหนดไวใ้นมาตรา  
          89/3 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ.2551 
(2.5) ท่ีประชุมผูถื้อหุน้มีมติใหพ้น้จากตาํแหน่ง ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของ 
         จาํนวนผูถื้อหุน้ ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 
        ก่ึงหน่ึงของจาํนวนหุน้ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
(2.6) ศาลมีคาํสั่งใหอ้อก 

      กรณีกรรมการบริษทัคนใดจะลาออกจากตาํแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษทั 
และในกรณีท่ีตาํแหน่งกรรมการบริษทัว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการ
บริษทัแต่งตั้งบุคคลท่ีมีคุณสมบติั และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายเป็นกรรมการบริษทัแทน  
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8.1.7 การประชุมของคณะกรรมการบริษัท  
คณะกรรมการให้ความสําคญัและถือว่าเป็นหน้าท่ีสําคญัในการเขา้ร่วมประชุม เพื่อรับทราบและ

ร่วมกนัตดัสินใจในการดาํเนินธุรกิจ โดยการกาํหนดวนัและเวลาประชุมของคณะกรรมการบริษทัไวล่้วงหน้า
ตลอดปีอยา่งชดัเจน  

1) การประชุมคณะกรรมการบริษทั 
คณะกรรมการบริษทัตอ้งประชุมอยา่งนอ้ย 6 คร้ังต่อปี   และมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความ

จาํเป็น โดยมีการกาํหนดวาระชดัเจนล่วงหนา้ และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดาํเนินงานเป็นประจาํ  
(1) ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัจะตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของ    
         จาํนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองคค์รบประชุม 
(2) เอกสารคณะกรรมการบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งจะตอ้งจดัส่งใหแ้ก่กรรมการบริษทัล่วงหนา้ ไม่นอ้ย 
        กวา่ 7 วนัก่อนการประชุม เพื่อใหก้รรมการบริษทัไดมี้เวลาศึกษาขอ้มูลอยา่งเพียงพอ เวน้แต่     
        ในกรณีมีเหตุผลความจาํเป็นเร่งด่วน 
(3) ในขณะท่ีคณะกรรมการจะลงมติในท่ีประชุมคณะกรรมการ จะมีกรรมการอยูไ่ม่นอ้ยกวา่ 2  
        ใน 3 ของจาํนวนกรรมการทั้งหมด 
(4) การวนิิจฉยัช้ีขาดของท่ีประชุมใหถื้อเสียงขา้งมาก โดยกรรมการคนหน่ึงมีหน่ึงเสียง ถา้ 
         คะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด 
(5) กรรมการผูใ้ดมีส่วนไดส่้วนเสียในเร่ืองใด ไม่มีสิทธิออกเสียงในเร่ืองนั้น 
(6) กาํหนดใหก้รรมการทุกคนและผูบ้ริหารระดบัสูงงดการซ้ือขายหลกัทรัพย ์อยา่งนอ้ย 7 วนั 
        ก่อนการประชุมคณะกรรมการ 
(7) คณะกรรมการมีการกาํหนดตารางการประชุมไวล่้วงหนา้ทุกปี 

(7.1) ประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2561 วนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2561 
(7.2) ประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 2/2561 วนัท่ี 26 เมษายน 2561 
(7.3) ประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 3/2561 วนัท่ี 10 พฤษภาคม 2561 
(7.4) ประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 4/2561 วนัท่ี 9 สิงหาคม 2561 
(7.5) ประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 5/2561 วนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2561 
(7.6) ประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 6/2561 วนัท่ี 13 ธนัวาคม 2561 

2) การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 
คณะกรรมการให้ความสําคญัและเคารพในสิทธิของผูถื้อหุ้น และปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นทุกรายอยา่ง

เท่าเทียมกนั ผูถื้อหุ้นทุกรายทั้งในฐานะของนกัลงทุนในหลกัทรัพย ์ทั้งในฐานะนกัลงทุนรายยอ่ยและนกัลงทุน
สถาบนั และในฐานะเจา้ของบริษทั 

คณะกรรมการกาํหนดให้มีการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ปีละ 1 คร้ัง ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือนนบั
แต่วนัส้ินสุดรอบปีบญัชีของบริษทั และหากมีความจาํเป็นเร่งด่วนตอ้งเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ี
กระทบหรือเก่ียวขอ้งกบัผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้ หรือเก่ียวกบัเง่ือนไข หรือกฎเกณฑ์กฎหมายท่ีใชบ้งัคบัท่ีตอ้ง
ไดรั้บการอนุมติัจากผูถื้อหุน้แลว้ 
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3) การประชุมโดยไม่มีผูบ้ริหาร 
กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารจดัให้มีการประชุมพิเศษก่อนการประชุมปกติ โดยไม่มีวาระการ

ประชุมและไม่มีผูบ้ริหาร หรือพนกังานเขา้ร่วมประชุม ส่วนในเร่ืองท่ีกรรมการประชุมนอกรอบจะเป็นประเด็น
ท่ีคณะกรรมการมีความกังวล และหลังจากการประชุมแล้วเสร็จ ประธานกรรมการจึงจะเชิญกรรมการ
ผูอ้าํนวยการเขา้พูดคุยและรับทราบถึงผลของการประชุม โดยในปี 2561 กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารไดจ้ดัให้มี
การประชุมระหวา่งกนัเอง 1 คร้ัง ในวนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2561 
8.2 ผู้บริหาร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัมีผูบ้ริหาร จาํนวน 3 ท่าน ดงัน้ี 
1) นายปรีชา ถิรกิจพงศ ์ กรรมการผูอ้าํนวยการ 
2) นายสมเจตน์ ทิณพงษ ์ กรรมการ 
3) นายฐนนทศ์รณ์ เลิศฤทธ์ิศิริกุล กรรมการ 
หนา้ท่ีและความรับผิดชอบของผูบ้ริหารระดบัสูงและผูบ้ริหาร คือ เป็นผูน้าํทางดา้นกลยทุธ์ของบริษทั 

โดยจดัทาํและนาํกลยทุธ์ไปกาํกบัปฏิบติั ติดตาม และดูแลเป้าหมาย ยทุธวธีิ แผนงานและนโยบาย เพื่อใหเ้ป็นไป
ตามทิศทางท่ีกาํหนดไว ้
 

8.3 เลขานุการบริษัท 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 เลขานุการบริษทั คือ นายสมชาย เลิศวิริยจิตต์ โดยได้รับแต่งตั้ งจาก
คณะกรรมการบริษทั มีหนา้ท่ีความรับผดิชอบ คือ ปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีกาํหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 
ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ.2551 ซ่ึงมีผลใชบ้งัคบัในวนัท่ี 31 สิงหาคม 
2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมดัระวงั ความซ่ือสัตยสุ์จริต รวมทั้ง ตอ้งปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมาย 
วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

หนา้ท่ีและความรับผดิชอบของเลขานุการบริษทั มีดงัต่อไปน้ี 
1) จดัทาํและเก็บรักษาเอกสาร 

(1) ทะเบียนกรรมการ 
(2) หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจาํปี 
(3) หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ และรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ 

2) เก็บรักษารายงานการมีส่วนไดเ้สียท่ีรายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ริหาร และจดัส่งสาํเนารายงาน 
         การมีส่วน ไดเ้สีย ตามมาตรา 89/14 ใหป้ระธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ     
         ทราบภายใน 7 วนัทาํการ  นบัตั้งแต่วนัท่ีไดรั้บรายงานนั้น 
3) ประสานงานในเร่ืองต่างๆ ระหวา่งบริษทักบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
4) ใหค้าํแนะนาํดา้นกฎหมายและกฎเกณฑต่์างๆ  
5) ดาํเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนประกาศกาํหนด 
6) หนา้ท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย  
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8.4 ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและผู้บริหาร 

บริษทัตระหนกัดีว่าทรัพยากรบุคคลเป็นสินทรัพยท่ี์หาค่ามิได้ การสรรหากรรมการและผูบ้ริหารท่ี
เหมาะสมกบับริษทัจึงเป็นภารกิจของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และการวางนโยบายใน
การคัดเลือกบุคคลท่ีมีความเหมาะสมและมีความผูกพนักับงานกรรมการและผูบ้ริหาร ในขณะเดียวกัน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ยงัมีภารกิจพิจารณานโยบายค่าตอบแทนผูท่ี้ร่วมกนัทาํให้บริษทั
ประสบความสาํเร็จอยา่งยติุธรรม 

บริษทัมีการกาํหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารในระดบัท่ีเหมาะสมเม่ือเทียบเคียงกบั
อุตสาหกรรม ซ่ึงอยู่ในรูปของค่าเบ้ียประชุมกรรมการ โดยขออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นและหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องเป็นประจาํทุกปี และค่าตอบแทนผูบ้ริหารพิจารณาจากผลประกอบการของกิจการและผลการ
ปฏิบติังานของผูบ้ริหารแต่ละท่าน  

1) ค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ริหาร โดยพิจารณาจากลกัษณะของการเปรียบเทียบกนักบั 
        ระดบัท่ีปฏิบติังาน ประสบการณ์ ภาระหนา้ท่ี ขอบเขตของบทบาทและความรับผดิชอบ รวมถึง   
        ประโยชน์ท่ีไดรั้บจาก แต่ละคน โดยกรรมการและผูบ้ริหารท่ีไดรั้บมอบหมายและความ 
         รับผดิชอบท่ีเพิ่มข้ึน  
2) ค่าตอบแทนเป็นไปตามนโยบายท่ีคณะกรรมการกาํหนดตามท่ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้  

และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทั ระดบัของค่าตอบแทนทั้งท่ีเป็นเงินเดือน ค่ายานพาหนะ 
โบนสัและผลตอบแทนในรูปแบบอ่ืนๆ จะมีความจูงใจและสอดคลอ้งกบัผลงานของแต่ละคน 
และคาํนึงถึงผลประโยชน์ท่ีผูถื้อหุน้ไดรั้บ 

 
 

รายช่ือ 
ค่าตอบแทนรายปี (บาท) 

ปี 2561 
1) นายพชร  ยติุธรรมดาํรง 1,200,000 

ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ/ 
กรรมการตรวจสอบ 

 

2) ร.ต.ต.เกรียงศกัด์ิ  โลหะชาละ 600,000 
กรรมการ/ กรรมการอิสระ/                
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 

3) นายสมพร  เวชพาณิชย ์ 360,000 
กรรมการ/ กรรมการอิสระ/            
ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง/ 
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน/ กรรมการตรวจสอบ 
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4) นายปรีชา  ถิรกิจพงศ ์ 240,000 
กรรมการ/ กรรมการบริหารความเส่ียง/             
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน/ กรรมการผูอ้าํนวยการ/ 

 

5) นายสมเจตน์  ทิณพงษ ์ 1,200,000 
กรรมการ/ กรรมการบริหารความเส่ียง/
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 

 

6) นางสาวทิพาพร  อศัวโสตถ์ิ 240,000 
กรรมการ  

7) นายฐนนทศ์รณ์  เลิศฤทธ์ิศิริกุล 840,000 
กรรมการ  

8) นายพลเชษฐ ์ ลิขิตธนสมบติั 120,000 
กรรมการ/ กรรมการรองผูอ้าํนวยการ  

รวม 4,800,000 
 
 

8.5 บุคคลากร 

8.5.1 จ านวนพนักงานและค่าตอบแทน 
บริษทัถือว่าพนักงานเป็นปัจจยัความสําเร็จของบริษทั และสนับสนุนพฒันาความสามารถในการ

ทาํงานให้เป็นระดบัมืออาชีพอย่างต่อเน่ือง ให้ความมัน่ใจในคุณภาพชีวิตการทาํงานอย่างเท่าเทียมกัน ไม่
คาํนึงถึงเพศ สัญชาติ เช้ือชาติ ศาสนาหรือความเช่ือ มีสถานท่ีทาํงานท่ีปลอดภัยและมีสุขภาพอนามัยท่ีดี 
พนักงานได้รับผลตอบแทนท่ีเหมาะสมและเป็นธรรม ไม่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน นอกจากน้ี บริษทัยงัมี
กองทุนสาํรองเล้ียงชีพสาํหรับพนกังานอีกดว้ย 

ในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัและบริษทัยอ่ย มีจาํนวนพนกังานรวม 37 คน ไดรั้บค่าตอบแทนใน
ส่วนของเงินเดือนและโบนสัและเงินไดอ่ื้น รวมจาํนวนเงิน 18.36 ลา้นบาท ดงัน้ี  

1) สาํนกักรรมการผูอ้าํนวยการ จาํนวน  5  คน 
2) ฝ่ายบญัชีและการเงิน/ ฝ่ายบริหารการเงิน จาํนวน 11 คน 
3) ฝ่ายกฎหมายและนิติกรรม  จาํนวน 3 คน 
4) ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ จาํนวน 7 คน 
5) ฝ่ายบริหารและพฒันาโครงการ จาํนวน 7 คน 
6) ฝ่ายขายและการตลาด จาํนวน 4 คน 
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รายละเอยีดค่าตอบแทน จ านวนเงนิ (บาท) 
1) ค่าตอบแทน (เงินเดือน)  17,007,901.67 
2) โบนสั  513,500.00 
3) เงินสะสมกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ  403,781.60 
4) เงินสมทบประกนัสงัคม  309,555.33 
5) เงินไดอ่ื้นๆ  127,428.00 
รวม 18,362,166.60 

 
8.5.2 นโยบายค่าตอบแทนและสวสัดิการ  

พนกังานท่ีมีคุณภาพถือวา่เป็นปัจจยัสาํคญัท่ีจะส่งเสริมใหก้ลยุทธ์ประสบความสําเร็จ การสรรหา การ
รักษา การสร้างแรงจูงใจ การพฒันาพนักงาน ถือว่าเป็นการลงทุนระยะยาวท่ีมีคุณค่าในการส่งผลนาํพาให้
องคก์รสู่ความสาํเร็จในระยะยาว นอกจากน้ี บริษทัยงัใหค้วามสําคญัในการบริหารค่าตอบแทนสําหรับพนกังาน
ท่ีเป็นธรรม และการสร้างความไดเ้ปรียบทางธุรกิจให้แก่บริษทัอีกด้วย ทั้งน้ี นโยบายดงักล่าวได้รวมถึงการ
ดาํเนินกิจการของบริษทัและบริษทัยอ่ย โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1) มีการประเมินค่างานอยา่งเป็นระบบ เพื่อจดักลุ่มงานและระดบัตาํแหน่งงานตามขอบเขตหนา้ท่ี    
         ความรับผดิชอบและความสาํคญัท่ีมีต่อองคก์ร เพื่อใหเ้กิดการจ่ายค่าตอบแทนท่ีสามารถแข่งขนั 
         ไดก้บัตลาดแรงงานภายนอก และในขณะเดียวกนัสามารถสร้างแรงจูงใจใหก้บัพนกังานไดด้ว้ย 
2) จดัใหมี้การจา้งงานท่ียติุธรรม และใหพ้นกังานมีโอกาสกา้วหนา้ในบริษทัอยา่งเป็นธรรม 
3) พิจารณาผลประโยชน์ตอบแทนในดา้นต่างๆ ใหท้ดัเทียมกลุ่มธุรกิจประเภทเดียวกนัตามความ 
         เหมาะสมกบัตาํแหน่งงาน ประสบการณ์ คุณวฒิุ และคุณสมบติัของพนกังาน ทั้งน้ี ข้ึนอยูก่บัผล 
         ประกอบการ สภาวะแวดลอ้มทางเศรษฐกิจและสังคม  
 
นอกจากน้ี ยงัมีค่าตอบแทนพนกังานท่ีสอดคลอ้งกบัผลการดาํเนินงานของบริษทัและบริษทัยอ่ย ดงัน้ี 
1) ค่าตอบแทนในระยะสั้น เช่น เงินเดือน, โบนสัประจาํปี, ค่าล่วงเวลา, ค่าคอมมิชชัน่, ปรับ 
        เงินเดือนประจาํปี อีกทั้ง ใหโ้อกาสพนกังานศึกษาเพิ่มเติมทั้งในระดบัอาชีวศึกษา  
         ระดบัอุดมศึกษา รวมถึงระดบับณัฑิตศึกษา และการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกบริษทั การ 
         ประกนัชีวติและอุบติัเหตุกลุ่ม ชุดฟอร์มพนกังาน สวสัดิการอ่ืนๆ เช่น เงินช่วยเหลืองานศพ กรณี 
         พนกังานและบิดา มารดา บุตร หรือคู่สมรสท่ีชอบดว้ยกฎหมายของพนกังานเสียชีวติ เงิน 
          ช่วยเหลือกรณีพนกังานสมรส กรณีพนกังานอุปสมบท เป็นตน้  
2) ค่าตอบแทนในระยะยาว เช่น สวสัดิการเงินช่วยเหลือพิเศษอ่ืนๆ กองทุนเงินกูย้มืของบริษทั  
        กองทุนสาํรองเล้ียงชีพท่ีมีอตัราผลตอบแทนตามอายงุาน เป็นตน้ 
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8.5.3 นโยบายการปฏิบัติต่อพนักงาน 
บริษทัตระหนกัดีว่าพนกังานเป็นปัจจยัสําคญัในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร จึงควรปฏิบติัต่อ

พนกังานอย่างมีคุณธรรมโดยยึดหลกัความเท่าเทียมกนัและการเสมอภาค ทั้งในเร่ืองการจา้งงาน ผลตอบแทน 
การแต่งตั้ง การโยกยา้ย และการพฒันาศกัยภาพควบคู่กบัการพฒันาคุณธรรม จึงไดก้าํหนดหลกัการปฏิบติัต่อ
พนกังาน ดงัน้ี  

1) ปฏิบติัตามกฎหมายแรงงานและขอ้บงัคบัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพนกังานอยา่งเคร่งครัด 
2) ปฏิบติัต่อพนกังานดว้ยความสุภาพ ใหค้วามเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน และศกัด์ิศรีของความ 
        เป็นมนุษยต์ามหลกัสิทธิมนุษยชนสากล 
3) จดัเง่ือนไขการจา้งงานท่ีเป็นธรรมสาํหรับพนกังาน และใหพ้นกังานไดรั้บค่าตอบแทนท่ี 
        เหมาะสมตามศกัยภาพ 
4) ดูแลรักษาสภาพแวดลอ้มและจดัระบบการทาํงานใหพ้นกังานมีความปลอดภยัในชีวติและ 
        ทรัพยสิ์น รวมถึงการมีสุขภาพอนามยัท่ีดี 
5) ใหค้วามสาํคญักบัการพฒันาพนกังาน เพื่อฝึกทกัษะและเพิ่มพูนศกัยภาพ โดยเปิดโอกาสให ้
        พนกังานมีการเรียนรู้อยา่งทัว่ถึงและสมํ่าเสมอ 
6) แต่งตั้ง โยกยา้ย ใหร้างวลัและลงโทษพนกังานดว้ยความสุจริตใจ และตั้งอยูบ่นพื้นฐานของ 
        ความรู้ความสามารถ และความเหมาะสมของพนกังาน 
7) จดัใหมี้กองทุนสาํรองเล้ียงชีพสาํหรับพนกังาน 
8) จดัใหมี้ช่องทางใหพ้นกังานสามารถร้องเรียน ในกรณีไม่ไดรั้บความเป็นธรรม หรือแจง้เบาะแส 
         เก่ียวกบัเร่ืองท่ีอาจเป็นการกระทาํผดิกฎหมาย และมีกระบวนการแกไ้ข รวมถึงมาตรการ    
         คุม้ครองพนกังานผูร้้องท่ีเป็นระบบและยติุธรรม 
9) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนกังาน ในการเสนอแนะแนวทางในการปฏิบติังาน และ/หรือ 
        ขอ้ตกลงต่างๆ เพื่อใหเ้กิดประโยชน์แก่ทุกฝ่าย และสร้างความสัมพนัธ์อนัดีในการทาํงานร่วมกนั  
        ภายใตว้ฒันธรรมองคก์รท่ีดีร่วมกนั ตลอดจนมีความสามคัคีภายในองคก์ร 
10) ส่งเสริมใหพ้นกังานเขา้ร่วมกิจกรรมทั้งภายในและภายนอก ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อองคก์รและ 
        สังคม เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและความผกูพนัธ์ต่อองคก์ร ตามความเหมาะสมและดุลพินิจของ    
        ผูบ้งัคบับญัชา 
  

8.5.4 นโยบายการพฒันาพนักงาน  
พนกังานเป็นปัจจยัสําคญัและมีคุณค่ายิ่งท่ีนาํมาซ่ึงความสําเร็จ ความกา้วหนา้ และความเจริญเติบโต

อยา่งย ัง่ยนืของบริษทั ดว้ยการคดัสรรพนกังานท่ีดีและทาํงานอยา่งมืออาชีพ 
1) การบริหารจดัการทรัพยากรบุคคลจะตอ้งสอดคลอ้งและสนบัสนุนกบักลยทุธ์และเป้าหมายทาง 
        ธุรกิจของบริษทั 
2) จดัวางระบบและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลใหเ้ทียบเคียงไดก้บัธุรกิจชั้นนาํ โดยมีความ 
        ชดัเจน โปร่งใส ยติุธรรม และเป็นไปในทิศทางเดียวกนัทั้งองคก์ร 
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3) มีการสรรหาพนกังานท่ีดี สร้างพนกังานท่ีดี สร้างพนกังานใหเ้ก่งท่ีมีพฤติกรรมในการทาํงาน 
        อยา่งมืออาชีพ 
4) ผูบ้งัคบับญัชาทุกคนมีหนา้ท่ีในการบริหารและพฒันาทรัพยากรบุคคลภายในหน่วยงานของตน 
        ตามระบบ และแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลของบริษทั 
5) พนกังานมีหนา้ท่ีปฏิบติังานดว้ยความสามารถ มีความรับผดิชอบ มุ่งมัน่ ทุ่มเทใหเ้กิดผลสาํเร็จ 
        ของงานโดยยดึหลกัจริยธรรมและวฒันธรรมองคก์ร 
6) การพฒันาบุคลากรเป็นเร่ืองขององคก์ร ผูบ้งัคบับญัชา และพนกังานทุกคน โดยบริษทัจะพฒันา

พนักงานให้มีความรู้ ความสามารถ มีประสิทธิภาพในการทํางานในหน้าท่ีท่ีรั บผิดชอบอย่างต่อเน่ือง 
ผูบ้งัคบับญัชามีหนา้ท่ีวางแผนติดตาม ประเมินผลและให้ขอ้มูลป้อนกลบั พนกังานตอ้งเป็นผูท่ี้ใฝ่รู้ โดยมุ่งมัน่ท่ี
จะพฒันาตนเองสมํ่าเสมอ 

7) ความกา้วหนา้ในอาชีพ ผลตอบแทนและแรงจูงใจต่าง ๆ ข้ึนอยูก่บัคุณภาพและผลสําเร็จของงาน 
ทศันคติ และศกัยภาพของพนกังาน 

8) บริษทัจะบริหารค่าตอบแทนพนกังานใหเ้ทียบเคียงกบัธุรกิจชั้นนาํท่ีประกอบธุรกิจใกลเ้คียงกนั 
9) ในการทาํงานใหป้ระสบความสาํเร็จพนกังานตอ้งมีทั้งความรู้และทกัษะดา้นต่างๆ ทั้งดา้นในสาย

งานหลกั ความรู้เก่ียวกบัธุรกิจของบริษทั และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในดา้นบุคลากรของแต่ละปีบริษทัจะตอ้งมี
หลกัสูตรเวยีนไปใหก้บัผูบ้งัคบับญัชาทราบหลงัจากการประเมิน 

 

9. การก ากบัดูแลกจิการ 

บริษทัส่งเสริมและปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีให้เกิดข้ึนในทุกระดบัขององค์กร ตั้งแต่ระดบั
คณะกรรมการบริษทั คณะผูบ้ริหารจนถึงระดบัปฏิบติัการมาโดยตลอด ซ่ึงประกอบไปดว้ย การมีคณะกรรมการบริษทั
และผูบ้ริหารท่ีวิสัยทศัน์ มีความรับผิดชอบต่อหนา้ท่ีระบบการบริหารจดัการท่ีดี มีกลไกการควบคุมและการถ่วงดุล
อ านาจ เพ่ือใหก้ารบริหาร งานเป็นไปอยา่งโปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้การเคารพในสิทธิและความเท่าเทียมกนั และ
มีความรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย  

   
9.1  นโยบายการก ากบัดูแลกจิการ   

บริษทั ปรีชา กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) เป็นบริษทัท่ีประกอบธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย ์มีความมุ่งมัน่ท่ีจะ
ดาํเนินธุรกิจให้ไดรั้บความนิยมและเช่ือถือจากลูกคา้และประชาชนทัว่ไป ดาํเนินธุรกิจดว้ยการบริหารการจดัการท่ี
เขม้แขง็ มีการพฒันาสินคา้ใหมี้คุณภาพ และพฒันาบุคลากรใหมี้ประสิทธิภาพ 

บริษทัส่งเสริมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีใหเ้กิดข้ึนในทุกระดบัขององค์กร ตั้งแต่ระดบัคณะกรรมการบริษทั 
คณะผูบ้ริหารจนถึงระดับปฏิบัติการมาโดยตลอด ซ่ึงประกอบไปด้วยการมีคณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารท่ี
วิสยัทศัน ์มีความรับผิดชอบต่อหนา้ท่ีระบบการบริหารจดัการท่ีดี มีกลไกการควบคุมและการถ่วงดุลอาํนาจ เพ่ือใหก้าร
บริหาร งานเป็นไปอยา่งโปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้การเคารพในสิทธิและความเท่าเทียมกนั และมีความรับผิดชอบ
ต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
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บริษทัมีความเจริญเติบโตอย่างย ัง่ยืนและเพ่ือเป็นการยกระดบัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั ให้มี
มาตรฐานท่ีสูงสุด คณะกรรมการบริษทัจึงไดก้ าหนดนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีเพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบติั โดย
ยึดตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยไดค้ านึงถึงหลกัปฏิบติั 8 ขอ้ ดงัน้ี 

 หลกัปฏิบติัท่ี 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัในฐานะผูน้ าองค์กรท่ี
สร้างคุณค่าใหกิ้จการอยา่งย ัง่ยืน (Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the Board) 

 หลักปฏิบัติท่ี 2 ก าหนดวตัถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการท่ีเป็นไปเพ่ือความยัง่ยืน (Define 
Objectives that Promote Sustainable Value Creation) 

  หลกัปฏิบติัท่ี 3 เสริมสร้างคณะกรรมการท่ีมีประสิทธิผล (Strengthen Board Effcctiveness) 
  หลกัปฏิบติัท่ี 4 สรรหาและพฒันาผูบ้ริหารระดบัสูงและการบริหารบุคลากร (Ensure Effective CEO and 

People Management) 
  หลกัปฏิบติัท่ี 5 ส่งเสริมวตักรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ (Nurture innovation and 

Responsibility Business) 
  หลกัปฏิบัติท่ี 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม (Strengthen 

Effective Risk Management and Internal Control) 
   หลกัปฏิบติัท่ี 7 รักษาความน่าเช่ือถือทางการเงินและการเปิดเผยขอ้มูล (Ensure Disclosure and Financial 

Integrity) 
   หลักปฏิบัติท่ี 8 สนันสนุนการมีส่วนร่วมและการส่ือสารกับผูถื้อหุ้น (Ensure Engagement and 

Communication with Shareholders) 
นอกจากน้ี บริษทัยงัยึดมัน่ในการปฏิบติัตามคุณลกัษณะหลกัของกระบวนการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  
1) ความโปร่งใส 
2) ความเป็นอิสระ 
3) ความเป็นธรรม 
4) ความรับผิดชอบ 
คณะกรรมการบริษทัใหค้วามส าคญัในการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี โดยเช่ือมัน่ว่ากระบวนการก ากบัดูแลกิจการ

ท่ีดีและการบริหารจดัการในกรอบของการมีจริยธรรมท่ีดี มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้เป็นธรรมกบัทุกฝ่าย 
และจะช่วยส่งเสริมใหเ้ติบโตอยา่งมัน่คงและยัง่ยืน เพ่ือเพ่ิมความเช่ือมัน่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ผูล้งทุน และผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย 
คณะกรรมการบริษทัจึงก าหนดนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือใหผู้บ้ริหารและพนกังานยึดถือเป็นแนวทางในการ
ปฏิบติั ดงัน้ี 

1) ด าเนินธุรกิจดว้ยความซ่ือสตัย ์เป็นธรรมและโปร่งใส สามารถตรวจสอบและเปิดเผยขอ้มูลแก่ผูท่ี้ 
        เก่ียวขอ้งทุกฝ่ายอยา่งเพียงพอ 
2) จดัใหมี้การควบคุมภายใน การบริหารความเส่ียง และการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและมี 
        ประสิทธิผล 
3) ใหค้วามส าคญัต่อสิทธิของผูถื้อหุน้ ปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั และเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย  
4) ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และจรรยาบรรณทางธุรกิจ เพ่ือให ้
       สิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียไดรั้บการดูแลอยา่งดี 
5) จดัโครงสร้าง บทบาทหนา้ท่ีความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละกลุ่มอยา่งชดัเจน โดยหลกัการก ากบั 
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        ดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั สอดคลอ้งกบัหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษทัจดทะเบียนตาม  
        แนวทางของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 

9.2  นโยบายสิทธิของผู้ถือหุ้น  
การให้ความสําคญักบัสิทธิพ้ืนฐานต่างๆ ของผูถื้อหุ้นทั้งในฐานะของผูล้งทุนในหลกัทรัพยแ์ละในฐานะ

เจา้ของบริษทั โดยกาํหนดแนวปฏิบติัการใหสิ้ทธิของผูถื้อหุน้ ดงัน้ี 
1) การประชุมผูถื้อหุน้ 

(1) คณะกรรมการมีนโยบายการอาํนวยความสะดวกและส่งเสริมการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ ดงัน้ี 
(1.1) เปิดเผยมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เร่ืองกาํหนดการประชุมผูถื้อหุน้ รวมทั้งเปิดเผย

ระเบียบวาระการประชุม และสาระสาํคญัของวาระการประชุม ผ่านระบบเผยแพร่ขอ้มูล
ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ทนัที ไม่เกินวนัทาํการถดัไป นบัจากวนัท่ีคณะกรรมการบริษทัมีมติ 

(1.2) จดัใหมี้กระบวนการจดัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ท่ีโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเป็นไป
ตามกฎหมาย และขอ้บงัคบับริษทั 

(1.3) เปิดใหผู้ถื้อหุน้ลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ก่อนเวลาเร่ิมประชุม 1 ชัว่โมง และได้
อาํนวยความ สะดวกแก่ผูถื้อหุน้ เช่น สถานท่ี พนกังานตอ้นรับ พนกังานลงทะเบียน ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ สาํหรับลงทะเบียนและการคาํนวณผลการลงคะแนนเสียง อาหาร
วา่งและเคร่ืองด่ืม 

(1.4) ประกาศกล่าวเรียกประชุมสามญัผูถื้อหุน้ลงในหนงัสือพิมพร์ายวนัติดต่อกนั ไม่นอ้ยกวา่ 3 
วนั และก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกวา่ 7 วนั 

(1.5) เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ทุกรายมีสิทธิเท่าเทียมกนัในการแสดงความคิดเห็นหรือซกัถาม โดย
ไดจ้ดัสรรเวลาอยา่งเพียงพอและเหมาะสม และจะบนัทึกขอ้ซกัถามและขอ้เสนอแนะท่ี
สาํคญัจากผูถื้อหุน้ไวใ้นรายงานการประชุมอยา่งครบถว้น 

(1.6) เปิดเผยมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้พร้อมทั้งผลการลงคะแนนเสียง ผ่านระบบเผยแพร่ขอ้มูลของ
ตลาดหลกัทรัพยฯ์ ภายในช่วงเชา้ของวนัทาํการถดัไปนบัจากวนัประชุม  

(1.7) จดัทาํและจดัส่งรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้แก่หน่วยงานกาํกบัดูแลท่ีเก่ียวขอ้ง และ
ไดเ้ผยแพร่ รายงานการประชุมทางเวบ็ไซตข์องบริษทั ภายในระยะเวลา 7 วนันบัแต่วนั
ประชุม  

(1.8) มอบหมายใหเ้ลขานุการบริษทัเป็นผูติ้ดต่อและประสานงานระหวา่งบริษทัและนกัลงทุน 
(2) มีการแจง้ขอ้มูล วนั เวลา สถานท่ี และวาระการประชุม โดยมีคาํช้ีแจงและเหตุผลประกอบในแต่

ละวาระ มติท่ีขอตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมสามญัและวิสามญัผูถื้อหุน้ หรือในเอกสารแนบวาระการประชุม 
และละเวน้การกระทาํใดๆ ท่ีเป็นการจาํกดัโอกาสของผูถื้อหุน้ในการศึกษาสารสนเทศ ดงัน้ี 

(2.1) ไม่มีการลิดรอนสิทธิของผูถื้อหุน้ในการศึกษาสารสนเทศท่ีตอ้งเปิดเผยตามขอ้กาํหนด
ต่างๆ และการเขา้ประชุมผูถื้อหุน้ เช่น ไม่เพ่ิมวาระการประชุม หรือเปล่ียนแปลงขอ้มูล
สาํคญัโดยไม่ไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้ ไม่แจกเอกสารท่ีมีขอ้มูลสาํคญัเพ่ิมเติมในท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้อยา่งกะทนัหนั ใหสิ้ทธิในการซกัถามคณะกรรมการในท่ีประชุม ไม่จาํกดั
สิทธิในการเขา้ประชุมของผูถื้อหุน้ท่ีมาสาย เป็นตน้ 
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(2.2) แจง้ขอ้มูลวนั เวลา สถานท่ี และวาระการประชุม โดยกาํหนดวาระการประชุม ผูถื้อหุน้ไว้
เป็นเร่ืองๆ และมีการระบุความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระท่ีเสนอไว ้รวมถึง มี
ขอ้มูลเพียงพอต่อการตดัสินใจ ดงัน้ี 
 วาระการแต่งตั้งกรรมการ  

- ขอ้มูลเบ้ืองตน้ของบุคคลท่ีเสนอแต่งตั้ง เช่น คาํนาํหนา้ช่ือ ช่ือ อาย ุประเภท
กรรมการ การศึกษา ประสบการณ์ เป็นตน้  

- การดาํรงตาํแหน่งในกิจการอ่ืน โดยกิจการใดเป็นกิจการท่ีอาจก่อใหเ้กิดความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชนต่์อบริษทักไ็ดร้ะบุไวช้ดัเจนแลว้ 

- หลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหา (กรณีแต่งตั้งกรรมการใหม่) 
- จาํนวนปีท่ีดาํรงตาํแหน่งและผลการปฏิบติังานในระหวา่งเป็นกรรมการ (กรณี

แต่งตั้งกรรมการเดิม)  
- ผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  
- ความเห็นของคณะกรรมการเพียงพอและชดัเจนท่ีจะใหผู้ถื้อหุน้ตดัสินใจลงมติได้  

 วาระการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ  
- นโยบายในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ 
- หลกัเกณฑแ์ละวิธีการพิจารณาค่าตอบแทน 
- ผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
- ความเห็นของคณะกรรมการเพียงพอและชดัเจนท่ีจะใหผู้ถื้อหุน้ตดัสินใจลงมติได ้  

 วาระการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดจาํนวนเงินค่าสอบบญัชี 
- ช่ือผูส้อบบญัชีและสาํนกังานสอบบญัชี 
- ประสบการณ์ ความสามารถของผูส้อบบญัชี 
- ความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชี 
- จาํนวนปีท่ีทาํหนา้ท่ี (กรณีแต่งตั้งผูส้อบบญัชีคนเดิม) หรือเหตุผลท่ีเปล่ียนตวัผูส้อบ

บญัชี (กรณีแต่งตั้งผูส้อบบญัชีคนใหม่) 
- วิธีการพิจารณาความเหมาะสมของค่าสอบบญัชี รวมทั้งค่าบริการอ่ืนของผูส้อบ

บญัชี 
- ผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
- ความเห็นของคณะกรรมการเพียงพอและชดัเจนท่ีจะใหผู้ถื้อหุน้ตดัสินใจลงมติได ้  

 วาระการจ่ายเงินปันผล 
- นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
- เหตุผลหากการจ่ายเงินปันผลไม่เป็นไปตามนโยบาย 
- ความเห็นของคณะกรรมการเพียงพอและชดัเจนท่ีจะใหผู้ถื้อหุน้ตดัสินใจลงมติได ้  

 วาระเพ่ือพิจารณาเร่ืองสําคญั เช่น การเพ่ิม/ ลดทุน การแกไ้ขขอ้บงัคบั การขาย/ เลิก/ 
โอนกิจการ/ การควบรวมกิจการ เป็นตน้ 
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- รายละเอียดของเร่ืองท่ีเสนอ 
- วตัถุประสงค ์เหตุผล หรือความจาํเป็น 
- ผลกระทบต่อบริษทัและผูถื้อหุน้ 
- ความเห็นของคณะกรรมการเพียงพอและชดัเจนท่ีจะใหผู้ถื้อหุน้ตดัสินใจลงมติได ้  

(3) คณะกรรมการอาํนวยความสะดวกใหผู้ถื้อหุน้ไดใ้ชสิ้ทธิในการเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงอย่าง
เต็มท่ี และไม่กระทาํใดๆ ท่ีเป็นการจาํกดัโอกาสการเขา้ประชุมของผูถื้อหุ้นการเขา้ประชุมเพ่ือออกเสียงลงมติไม่มี
วิธีการท่ียุง่ยาก หรือมีค่าใชจ่้ายมากเกินไป สถานท่ีจดัประชุมผูถื้อหุน้มีขนาดเพียงพอและสะดวกต่อการเดินทาง  

(4) เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นส่งคาํถามล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม โดยกาํหนดหลกัเกณฑ์การส่งคาํถาม
ล่วงหน้าให้ชัดเจน นอกจากน้ี ยงัเผยแพร่หลกัเกณฑ์การส่งคาํถามล่วงหน้าดงักล่าวไวบ้นเว็บไซต์ของบริษทัดว้ย 
คณะกรรมการไดมี้การกาํหนดการกลัน่กรองคาํถามล่วงหนา้และกาํหนดใหมี้การตอบคาํถามใหผู้ถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้ 
พร้อมกบัมีการช้ีแจงในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ทราบ ดงัน้ี 

(4.1) กาํหนดหลกัเกณฑก์ารส่งคาํถามล่วงหนา้ใหช้ดัเจน 
(4.2) วิธีการส่งคาํถามล่วงหนา้ เช่น ใหผู้ถื้อหุน้ส่งคาํถามผ่านเวบ็ไซตข์องบริษทัหรืออีเมลหรือ

ส่งจดหมายถึงคณะกรรมการ เป็นตน้ 
(4.3) ช่วงเวลาท่ีเปิดใหส่้งคาํถามล่วงหนา้ก่อนถึงวนัประชุมผูถื้อหุน้ 
(4.4) มีกระบวนการกลัน่กรองคาํถามล่วงหนา้ท่ีผูถื้อหุน้ถาม เพ่ือใหค้ณะกรรมการพิจารณาใน    

การตอบคาํถามเหล่านั้น 
(4.5) ตอบคาํถามใหผู้ถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม 
(4.6) แจง้ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบถึงคาํถามท่ีมีผูถื้อหุน้ถามมาล่วงหนา้และคาํตอบของคาํถาม

เหล่านั้น 
(5) คณะกรรมการสนับสนุนให้ผูถื้อหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบท่ีผูถื้อหุ้นสามารถกาํหนด

ทิศทาง     การลงคะแนนเสียงได ้และเสนอช่ือกรรมการอิสระ อยา่งนอ้ย 1 คน เป็นทางเลือกในการมอบฉนัทะของผูถื้อ
หุน้ ทั้งน้ี     ผูถื้อหุน้สามารถดาวน์โหลดแบบหนงัสือมอบฉนัทะผ่านทางเวบ็ไซตข์องบริษทัได ้และกาํหนดใหมี้อากร
แสตมป์ไวบ้ริการ      ผูถื้อหุน้สําหรับปิดหนงัสือมอบฉันทะอีกดว้ย นอกจากน้ี ยงัใหสิ้ทธิแก่ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ประชุมภาย
หลงัจากประธานในท่ีประชุมเปิด การประชุมแลว้สามารถออกเสียงลงคะแนนในวาระท่ีอยู่ระหว่างพิจารณาและยงัไม่มี
การลงมติ และนบัเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระท่ีไดเ้ขา้ประชุมเป็นตน้ไป เวน้แต่ท่ีประชุม ผูถื้อหุ้นจะมีความเห็นเป็น
อยา่งอ่ืน 

2) การดาํเนินการในวนัประชุมผูถื้อหุน้ 
(1) คณะกรรมการส่งเสริมใหมี้การนาํเทคโนโลยีมาเขา้มาใชก้บัการประชุมผูถื้อหุน้ในการลงทะเบียน 
        ผูถื้อหุน้ การนบัคะแนนและแสดงผล เพ่ือใหก้ารดาํเนินการประชุมสามารถกระทาํไดร้วดเร็ว     
        ถูกตอ้งและแม่นยาํ 
(2) การเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ของกรรมการ  

(2.1) กรรมการทุกคนควรเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ 
(2.2) ในกรณีท่ีกรรมการไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมครบทุกท่าน จึงตอ้งมีบุคคลเขา้ประชุมผูถื้อ

หุน้ ดงัต่อไปน้ี  
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 ประธานกรรมการ 
 กรรมการผูอ้าํนวยการ 
 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

(2.3) เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสามารถซักถามประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ในเร่ืองท่ี
เก่ียวขอ้งได ้

(3) ในการประชุมผูถื้อหุน้ไดจ้ดัใหมี้การลงมติเป็นแต่ละรายการในกรณีท่ีวาระนั้นมีหลายรายการ  
        เช่น วาระการแต่งตั้งกรรมการ เป็นตน้  
(4) จดัใหมี้กระบวนการตรวจนบัคะแนนเสียง โดยมีการแต่งตั้งผูต้รวจสอบการนบัคะแนนเสียงจาก       
        ผูท่ี้เขา้ร่วมประชุม เพ่ือความโปร่งใส มีการจดัเกบ็เอกสารการลงคะแนนในทุกๆวาระ และการ 
         บนัทึกวีดีทศันก์ารประชุมอยา่งสมบูรณ์ครบถว้น และมีการเปิดเผยไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั ทั้งน้ี  
         ในการประชุมและการนบัคะแนนเสียงในทุกๆวาระเป็นไปอยา่งโปร่งใสและสามารถตรวจสอบ     
        ได ้
(5) ประธานในท่ีประชุมไดจ้ดัสรรเวลาใหอ้ยา่งเหมาะสมและใหผู้ถื้อหุน้มีโอกาสใน การแสดงความ 
        คิดเห็น และตั้งคาํถามต่อท่ีประชุมในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้ง 

3) การจดัทาํรายงานการประชุมและการเปิดเผยมติการประชุมผูถื้อหุน้ 
(1) รายงานการประชุมผูถื้อหุน้ บนัทึกการช้ีแจงขั้นตอนการลงคะแนนและวิธีการแสดง ผลคะแนน 
        ใหท่ี้ประชุมทราบก่อนดาํเนินการประชุมรวมทั้งการเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ตั้งประเดน็หรือซกัถาม  
        พร้อมทั้งมีบนัทึกคาํถามคาํตอบและผลการลงคะแนนในแต่ละวาระวา่มีผูถื้อหุน้เห็นดว้ย คดัคา้น 
        และงดออกเสียงเป็นอยา่งไร รวมถึงบนัทึกรายช่ือกรรมการผูเ้ขา้ร่วมประชุมและกรรมการท่ีลา 
        ประชุมดว้ย 
(2) เปิดเผยผลการลงคะแนนและรายงานการประชุมบนเวบ็ไซตด์งัน้ี 

(2.1) มติท่ีประชุม โดยแยกเป็นคะแนนท่ีเห็นดว้ยและไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ในวนัทาํการ
ถดัไป 

(2.2) เผยแพร่รายงานการประชุม ภายใน 14 วนันบัจากวนัประชุมผูถื้อหุน้ เพ่ือใชเ้ป็นช่องทาง
ใหผู้ถื้อหุน้แสดงความเห็น  โดยไม่ตอ้งรอถึงการประชุมคร้ังต่อไป 

(2.3) เผยแพร่วีดีทศันก์ารประชุมผูถื้อหุน้บนเวบ็ไซต ์
 
9.3 นโยบายการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั  

คณะกรรมการบริษทัไดก้าํกบัดูแลและปกป้องสิทธิขั้นพ้ืนฐานของผูถื้อหุน้ทุกรายทุกกลุ่ม อาทิ ผูถื้อหุน้ราย
ใหญ่ ผูถื้อหุน้รายย่อย นกัลงทุนสถาบนั หรือนกัลงทุนต่างชาติ อย่างเท่าเทียมกนั ทั้งเร่ืองกระบวนการจดัประชุมผูถื้อ
หุน้ การมีมาตรการป้องกนักรรมการผูบ้ริหารและพนกังานใชข้อ้มูลภายในเพ่ือหาผลประโยชน์ในทางมิชอบ รวมทั้ง 
ใหก้รรมการและผูบ้ริหารเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียของตนและผูเ้ก่ียวขอ้ง โดยกาํหนดแนวปฏิบติัในการปฏิบติั
ต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั ดงัน้ี 
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1) การใหข้อ้มูลก่อนการประชุมผูถื้อหุน้ 
(1) แจง้กาํหนดการประชุมพร้อมระเบียบวาระ และความเห็นของคณะกรรมการต่อตลาดหลกัทรัพย ์
        แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ผา่นเวบ็ไซตข์องบริษทั โดยมีรายละเอียดในการปฏิบติัดงัน้ี 

(1.1) เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดมี้เวลาศึกษาขอ้มูลประกอบการประชุมล่วงหนา้ผ่านเวบ็ไซตข์อง
ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้  

(1.2) ขอ้มูลประกอบการประชุมท่ีเผยแพร่ผ่านเวบ็ไซต ์จะตอ้งมีขอ้มูลเหมือนกนักบัขอ้มูลท่ีส่ง
ให ้ ผูถื้อหุน้ในรูปแบบเอกสาร  

(1.3) จดัส่งหนงัสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบใหผู้ถื้อหุน้ล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้ 
(2) แจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบกฎเกณฑต่์างๆ ท่ีใชใ้นการประชุม ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ รวมทั้ง สิทธิ  
        การออกเสียงลงคะแนนตามแต่ละประเภทของหุน้ ใหท้ราบทั้งในหนงัสือเชิญประชุม และในท่ี     
          ประชุมผูถื้อหุน้ 

2) การคุม้ครองสิทธิของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย 
(1) คณะกรรมการกาํหนดหลกัเกณฑก์ารใหผู้ถื้อหุน้ส่วนนอ้ย เสนอเพ่ิมวาระการประชุมล่วงหนา้ 
        ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้อยา่งชดัเจนเป็นการล่วงหนา้ เพ่ือแสดงถึงความเป็นธรรมและความ    
        โปร่งใสในการพิจารณาวา่จะเพ่ิมวาระท่ีผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยเสนอ โดยมีหลกัเกณฑต์ามหวัขอ้ 
        ต่อไปน้ี 

(1.1) ผูถื้อหุน้ทุกรายมีสิทธิเสนอวาระ 
(1.2) รายละเอียดของขอ้มูลประกอบการพิจารณา 
(1.3) เกณฑก์ารพิจารณาบรรจุ/ ไม่บรรจุเร่ืองท่ีเสนอเป็นวาระการประชุม 
(1.4) ช่องทางรับเร่ือง เช่น ส่งหนงัสือถึงคณะกรรมการ โดยอาจส่งเร่ืองผ่านทางเวบ็ไซต ์ หรือ

อีเมลม์าก่อน เป็นตน้  
(1.5) ช่วงเวลาท่ีเปิดรับเร่ือง ภายใน 31 มกราคม ของปี 
(1.6) คณะกรรมการแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบหลกัเกณฑเ์สนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวาระ การประชุม

ไวบ้นเวบ็ไซต ์ 
(1.7) มีกระบวนการกลัน่กรองเร่ืองท่ีผูถื้อหุน้เสนอ เพ่ือใหค้ณะกรรมการพิจารณาในการประชุม

คณะกรรมการ  
(1.8) แจง้ผลการพิจารณาของคณะกรรมการพร้อมเหตุผลใหผู้ถื้อหุน้ทราบโดยแจง้ไปยงัผูถื้อหุน้        

ผูเ้สนอวาระและแจง้ในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
(2) คณะกรรมการกาํหนดวิธีการใหผู้ถื้อหุน้ส่วนนอ้ยเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 
        ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้ พร้อมขอ้มูลประกอบการพิจารณาดา้นคุณสมบติั และการใหค้วามยินยอม 
       ของผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือ โดยมีหลกัเกณฑต์ามหวัขอ้ต่อไปน้ี 

(2.1) ช่องทางรับเร่ือง โดยการส่งหนงัสือถึงคณะกรรมการ 
(2.2) ช่วงเวลาท่ีเปิดรับเร่ือง ภายใน 31 มกราคม ของปี 
(2.3) ขอ้มูลประกอบการพิจารณา เช่น ขอ้มูลคุณสมบติัโดยละเอียดของผูไ้ดรั้บเสนอช่ือ หนงัสือ

ยินยอมของผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือ เป็นตน้ 
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(2.4) คณะกรรมการแจง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบหลกัเกณฑ์ท่ีกาํหนดผ่านช่องทางการเผยแพร่ขอ้มูล
ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และบนเวบ็ไซตข์องบริษทั 

(2.5) คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบติัของบุคคลท่ีผูถื้อหุ้นส่วนน้อยเสนอตามหลกัเกณฑ์ท่ี
กาํหนดไว ้

(2.6) เลขานุการแจง้ผลการพิจารณาของคณะกรรมการพร้อมเหตุผลใหผู้ถื้อหุน้ทราบ โดยแจง้
ไปยงัผูถื้อหุน้ ผูเ้สนอ และประธานกรรมการแจง้ในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

(3) ผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูบ้ริหารไม่มีการเพ่ิมวาระการประชุมท่ีไม่ไดแ้จง้เป็นการล่วงหนา้โดยไม่จาํเป็น  
        โดยเฉพาะวาระสาํคญัท่ีผูถื้อหุน้ตอ้งใชเ้วลาในการศึกษาขอ้มูลก่อนตดัสินใจ  
(4) คณะกรรมการเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดใ้ชสิ้ทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน 

3) การป้องกนัการใชข้อ้มูลภายใน 
(1) คณะกรรมการกาํหนดนโยบายเก่ียวกบัการป้องกนัการใชข้อ้มูลภายใน ดงัน้ี  

(1.1) มีการกาํหนดชั้นความลบัของขอ้มูลและการปฏิบติัเพ่ือรักษาความลบั โดยเอกสารสาํคญั
จะไดรั้บการดูแลดว้ยวิธีการเฉพาะท่ีกาํหนดไวใ้นแต่ละระดบั แต่ละชนิดหรือประเภทของ
ขอ้มูล เช่น ขอ้มูลท่ีเปิดเผยได ้ขอ้มูลท่ีปกปิด ขอ้มูลท่ีเป็นความลบั โดยการใชข้อ้มูลภายใน
ร่วมกนัตอ้งอยูใ่นกรอบของหนา้ท่ีและความรับผิดชอบเท่านั้น 

(1.2) มีการเก็บรักษาและปกปิดขอ้มูลของลูกคา้ และขอ้มูลทางการคา้ไวเ้ป็นความลบั ตอ้งไม่
เปิดเผยความลบัของลูกคา้ต่อพนกังาน และบุคคลภายนอกท่ีไม่เก่ียวขอ้ง 

(1.3) การเปิดเผยข้อมูลความลับต่อสาธารณชนต้องได้รับความเห็นชอบจากประธาน
กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร หรืออาจมอบหมายให้ผูรั้บผิดชอบเป็นผูใ้หข้อ้มูลแก่
สาธารณะ 

(1.4) บุคลากรของบริษทัมีหนา้ท่ีรักษาขอ้มูลความลบัในกรอบหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของ
ตนเอง และจะไม่นาํขอ้มูลอนัเป็นความลบัไปเผยแพร่แก่บุคคลภายนอก 

(1.5) กาํหนดใหก้รรมการทุกคนและผูบ้ริหารระดบัสูงท่ีมีหนา้ท่ีรายงานการซ้ือ-ขายหุน้ การถือ
ครองหลกัทรัพยข์องบริษทัตามกฎหมายใหแ้ก่ท่ีประชุมคณะกรรมการรับทราบเป็นประจาํ 
รวมทั้ง ใหมี้การเปิดเผยในรายงานประจาํปี 

(1.6) กาํหนดใหก้รรมการทุกคนและผูบ้ริหารระดบัสูงรายงานต่อคณะกรรมการเก่ียวกบัการซ้ือ
ขายหุน้ อยา่งนอ้ย 1 วนัล่วงหนา้ก่อนการซ้ือขาย 

(1.7) กาํหนดให้กรรมการทุกคนและผูบ้ริหารระดบัสูงงดการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ไม่นอ้ยกว่า 7 
วนั ก่อนการประชุมคณะกรรมการ 

4) การมีส่วนไดเ้สียของกรรมการ  
(1) คณะกรรมการกาํหนดใหก้รรมการและผูบ้ริหาร รายงานการมีส่วนไดเ้สีย อยา่งนอ้ยก่อนการ 
        พิจารณาวาระนั้น และมีการบนัทึกไวใ้นรายงานการประชุมคณะกรรมการ ดงัน้ี 

(1.1) คณะกรรมการกาํหนดแนวทางใหก้รรมการและผูบ้ริหารเปิดเผยขอ้มูลส่วนไดเ้สียของตน
และผูเ้ก่ียวขอ้งต่อคณะกรรมการ เพ่ือใหค้ณะกรรมการสามารถตดัสินใจ เพ่ือประโยชน์
โดยรวมได ้
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(1.2) แนวทางดงักล่าวสอดคลอ้งกบัลกัษณะของธุรกิจและขอ้กาํหนดของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย สํานักงานกาํกบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย ์ตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เป็นตน้ 

(1.3) กาํหนดใหเ้ลขานุการเป็นผูรั้บขอ้มูลส่วนไดเ้สียของกรรมการ ผูบ้ริหาร และผูเ้ก่ียวขอ้ง 
(1.4) เลขานุการทาํหน้าท่ีในการรายงานขอ้มูลส่วนไดเ้สียให้คณะกรรมการทราบขอ้มูลของ

กรรมการและผูบ้ริหาร รวมทั้ง ผูเ้ก่ียวขอ้ง โดยเฉพาะเม่ือคณะกรรมการตอ้งพิจารณา
ธุรกรรมระหวา่งบริษทักบักรรมการหรือผูบ้ริหารท่ีมีส่วนไดเ้สียหรือมีส่วนเก่ียวขอ้ง 

(2) คณะกรรมการดูแลใหก้รรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียอยา่งมีนยัสาํคญัในลกัษณะท่ีอาจทาํใหก้รรมการ 
        รายดงักล่าวไม่สามารถใหค้วามเห็นไดอ้ยา่งอิสระ งดเวน้จากการมีส่วนร่วมในการประชุม 
        พิจารณาในวาระนั้น ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2561 ไม่มีการเปล่ียนแปลงลาํดบั 
        ระเบียบวาระการประชุม หรือเพ่ิมเติมวาระการประชุมและไม่มีการขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาเร่ือง 
        อ่ืนนอกเหนือจากท่ีระบุไวใ้นหนงัสือนดัประชุม 

         นอกจากน้ี กรรมการและผูบ้ริหารไดร้ายงานการถือหลกัทรัพยใ์นบริษทัของตนเอง คู่สมรส และบุตรท่ี
ยงัไม่บรรลุนิติภาวะใหแ้ก่คณะกรรมการ หรือผูท่ี้คณะกรรมการมอบหมายเป็นประจาํทุกไตรมาส รวมทั้งมีการเปิดเผย
ในท่ีประชุมคณะกรรมการและรายงานประจาํปี 

 
9.4          นโยบายบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย  

ธุรกิจเอกชนเป็นส่วนท่ีมีความสาํคญัต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ซ่ึงถือเป็นหนา้ท่ีในการดูแลใหเ้กิด
ความอยู่รอดและยัง่ยืนของสังคมร่วมกนั ดงันั้น จึงยึดมัน่การดาํเนินธุรกิจให้ประสบความสําเร็จอย่างย ัง่ยืนโดยให้
ความสําคญักบัผูมี้ส่วนไดเ้สีย เพราะเช่ือมัน่ว่าการคงไวซ่ึ้งความสมดุลระหว่างธุรกิจ พนักงาน และสังคมนั้น จะ
ส่งเสริมใหบ้ริษทั สังคม และส่ิงแวดลอ้มเติบโตไปพร้อมๆ กนัอย่างเขม้แข็งและยัง่ยืน โดยกาํหนดแนวปฏิบติัเก่ียวกบั
บทบาทของผูมี้ส่วนไดเ้สีย ดงัน้ี 

1) การกาํหนดนโยบายการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
(1) คณะกรรมการกาํหนดนโยบายและแนวการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียแต่ละกลุ่ม พร้อมมาตรการ       
        ดาํเนินการท่ีเป็นรูปธรรม ท่ีทาํใหม้ัน่ใจไดว้า่บริษทัมีความรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย ดงัน้ี 

(1.1) ผูถื้อหุน้  
ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต โปร่งใส และเป็นประโยชน์แก่บริษทั และผูถื้อหุ้น 
บริหารงานด้วยความระมัดระวงัและรอบคอบเพ่ือป้องกันความเสียหายต่อผูถื้อหุ้น
ตลอดจนไม่แสวงหาผลประโยชนใ์หต้นเองและผูเ้ก่ียวขอ้ง โดยใชข้อ้มูลใดๆ ของบริษทัท่ี
ยงัไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน และไม่ดาํเนินการใดๆ ในลกัษณะท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้
ทางผลประโยชน ์รวมถึง ไม่เปิดเผยขอ้มูลลบัต่อบุคคลภายนอก โดยเฉพาะคู่แข่งขนั 

(1.2) พนกังาน  
การเล็งเห็นถึงความสําคัญของพนักงานซ่ึงถือเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่า จึงปฏิบัติต่อ
พนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกนัและเป็นธรรมบนหลกัสิทธิมนุษยชน ไม่มีการเลือก
ปฏิบติัทั้งการแบ่งแยกสีผิว เช้ือชาติ เพศ ศาสนา ไม่มีการใชแ้รงงานเด็กหรือแรงงานท่ีผิด
กฎหมาย มีนโยบายการบริหารค่าจ้างและค่าตอบแทนโดยยึดหลกัความเป็นธรรม 
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เหมาะสมกบัลกัษณะงาน หนา้ท่ีความรับผิดชอบและความสามารถของพนกังานแต่ละคน 
ตลอดจนมีนโยบาย          การพฒันาและส่งเสริมความรู้ความสามารถใหก้บัพนกังานอย่าง
ต่อเน่ือง เพ่ือพฒันาและความสามารถของพนกังานใหไ้ดรั้บความกา้วหนา้  
สาํหรับนโยบายดา้นสวสัดิการ จดัใหมี้สวสัดิการสาํหรับพนกังานเพ่ิมเติมจากท่ีกฎหมาย
กาํหนด เช่น กองทุนสาํรองเล้ียงชีพพนกังาน เพ่ือเป็นเคร่ืองมือสร้างแรงจูงใจในการปฏิบติั 
งานของพนกังานและรักษาบุคลากรไวก้บับริษทัในระยะยาว โดยให้มีลกัษณะการออม
อยา่งสมํ่าเสมอเพ่ือเป็นหลกัประกนัในการใชชี้วิตหลงัเกษียณอายุ การประกนัสุขภาพกลุ่ม 
การตรวจสุขภาพประจาํปี และสวสัดิการเก่ียวกบัเงินช่วยเหลือพนกังานในโอกาสต่างๆ 
มีการกาํหนดนโยบายดา้นความปลอดภยั โดยจดัใหมี้การดูแลดา้นความปลอดภยั สุขภาพ
อนามยัและสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน เพ่ือดาํเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและตาม
มาตรฐานสากลและติดตามการปฏิบัติงานอย่างใกลชิ้ด มีการให้ความรู้เก่ียวกับความ
ปลอดภยัสุขภาพอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการทาํงานแก่พนกังานและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
พร้อมทั้งส่งเสริมการสร้างจิตสํานึกให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงความปลอดภยัและ
ยึดถือปฏิบติั และกาํหนดใหมี้การตรวจสอบระบบป้องกนัภยัในอาคารสาํนกังาน การซอ้ม
หนีไฟเป็นประจาํทุกปี รวมถึง การตรวจวิเคราะห์ระดบัแสงสวา่ง และตรวจวดัระดบัความ
ดงัเสียง ในปี 2561 ไม่มีพนกังานหยุดงานอนัมีสาเหตุมาจากการเกิดอุบติัเหตุจากการ
ปฏิบติังาน หรือเจบ็ป่วยจากการปฏิบติังาน  

(1.3) ลูกคา้  
มีการกาํหนดนโยบายท่ีจะตอบสนองความพึงพอใจของลูกคา้ โดยนาํเสนอผลิตภณัฑท่ี์มี
คุณภาพและไดม้าตรฐานมีความปลอดภยั เพ่ือใหต้รงกบัความตอ้งการของลูกคา้ มีการ
เปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้และบริการอย่างครบถว้น ถูกตอ้ง และไม่บิดเบือนขอ้เท็จจริง 
รวมทั้ง การใหข้อ้มูลข่าวสารท่ีถูกตอ้ง เพียงพอและเป็นประโยชนต่์อลูกคา้ 

(1.4) คู่คา้และเจา้หน้ี  
มีการคดัเลือกคู่คา้อยา่งเป็นธรรม ดาํเนินธุรกิจต่อกนัดว้ยความยติุธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบ 
เคารพและปฏิบติัตามเง่ือนไขสญัญาท่ีกาํหนดไว ้ไม่เรียก หรือไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์
ใดๆ ท่ีไม่สุจริตในการติดต่อกบัคู่คา้หรือเจา้หน้ี หากในกรณีท่ีขอ้มูลปรากฏว่ามีการจ่าย
ผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่สุจริต บริษทัจะหารือกบัคู่คา้หรือเจา้หน้ี  เพ่ือร่วมกนัแกไ้ขปัญหา
ใหร้วดเร็วเเละเกิดความยติุธรรมต่อทุกฝ่าย 

(1.5) คู่แข่ง  
มีการดาํเนินธุรกิจอยา่งมีจริยธรรม โปร่งใส มีการแข่งขนัอยา่งเป็นธรรมกบัคู่แข่งขนั มีการ
แข่งขนัทางการคา้ภายใตก้รอบกติกาการแข่งขนัท่ีดี ไม่แสวงหาขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของ
คู่แข่งทางการคา้ดว้ยวิธีการท่ีไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม ไม่ทาํลายช่ือเสียงคู่แข่งทางการคา้
ดว้ยการกล่าวร้ายหรือกระทาํการใดๆ โดยปราศจากความจริงและไม่เป็นธรรม 

(1.6) ชุมชน/ สงัคม  
มีการกาํหนดแนวปฏิบติัต่อชุมชน สังคม ไวใ้นจรรยาบรรณธุรกิจ เพ่ือเป็นหลกัปฏิบติัแก่
พนกังานทุกคน ดงัน้ี   
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 สนบัสนุนกิจกรรมท่ีเป็นประโยชนต่์อชุมชนและสังคมส่วนรวม และสร้างปฏิสัมพนัธ์
อนัดีกบัชุมชนท่ีสถานประกอบการของบริษทัตั้งอยู ่ 

 ปฏิบติัหรือควบคุมใหมี้การปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 
 ไม่สนบัสนุนหรือร่วมธุรกรรมกบับุคคลใดท่ีเป็นภยัต่อชุมชน สงัคม  
 ใส่ใจและรับผิดชอบแกไ้ขในภยัอนัตรายท่ีสังคมหวัน่วิตก อนัอาจเกิดจากผลิตภณัฑ/์ 

บริการหรือการดาํเนินงาน 
 ส่วนร่วมในการยกระดับคุณภาพชีวิตท่ีดี สร้างสังคมท่ีอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

พฒันาคุณธรรม จริยธรรม รักษาวฒันธรรมท่ีดีงาม รวมถึงปลูกฝังจิตสาํนึกของความ
รับผิดชอบต่อสงัคมและการมีจิตอาสาใหเ้กิดข้ึนในหมู่พนกังาน  

(1.7) ส่ิงแวดลอ้ม 
 ไม่กระทาํการใดๆ ท่ีจะมีผลเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอ้ม 
 ปฏิบติัหรือควบคุมใหมี้การปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม 
 ไม่ใหก้ารสนบัสนุนหรือร่วมธุรกรรมกบับุคคลใดท่ีเป็นภยัต่อสภาพแวดลอ้มส่วนรวม  
 ส่งเสริมใหมี้การใชท้รัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ มีนโยบายในการประหยดัพลงังาน

และทรัพยากรอ่ืนๆ  
 ส่งเสริมให้มีการให้ความรู้พนักงานในเร่ืองส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมท่ี

เก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มร่วมกบัพนกังาน โดยกาํหนดเป็นนโยบายและเปิดเผยถึงการปฏิบติั
ใหเ้ป็นท่ีทราบ  

(2) คณะกรรมการมอบหมายใหก้รรมการอิสระหรือคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูรั้บรายงานหรือขอ้ 
       ร้องเรียน สอบสวน จดัการกบัขอ้ร้องเรียนของผูมี้ส่วนไดเ้สีย และรายงานต่อคณะกรรมการ 
(3) มีกลไกการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส และมีมาตรการชดเชยในกรณีท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สียไดรั้บความ 
       เสียหายจากการละเมิดสิทธิตามกฎหมายของผูมี้ส่วนไดเ้สีย  
(4) จดัใหมี้ช่องทางการแจง้หรือร้องเรียนกรณีถูกละเมิดสิทธิใหก้บับริษทั โดยผา่นช่องทางโทรศพัท ์ 
        เวบ็ไซต ์จดหมาย อีเมล ์เป็นตน้  

2) มีนโยบายและแนวทางปฏิบติัในการต่อตา้นการทุจริต การคอร์รัปชัน่ รวมถึง การสนบัสนุนกิจกรรมท่ี 
        ส่งเสริมและปลูกฝังใหพ้นกังานทุกคนปฏิบติัตามกฎหมาย และระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

(1) นโยบายและแนวปฏิบติัท่ีเก่ียวกบัการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ภายในองคก์ร 
(1.1) หา้มกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกระดบั รับเงินหรือรับผลประโยชน์ ตอบแทนใดๆ 

จากคู่คา้ ลูกคา้ หรือจากบุคคลใดท่ีทาํธุรกิจเก่ียวขอ้งกบับริษทั 
(1.2) หา้มกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกระดบั รับของขวญัท่ีมีมูลค่าเกินกว่าปกติประเพณี

นิยมท่ีบุคคลทัว่ไปพึงปฏิบติัต่อกนั 
(1.3) หา้มมีการนาํทรัพยสิ์นของบริษทัไปใชเ้พ่ือประโยชนส่์วนตนหรือบุคคลอ่ืน 
(1.4) การเขา้ไปทาํธุรกรรมหรือกิจกรรมกบับริษทัท่ีมีกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือพนักงานของ

บริษทั ท่ีมีส่วนไดเ้สียตอ้งปฏิบติัตามระเบียบเก่ียวกบัการทาํรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้
ทางผลประโยชน ์ 
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(1.5) จดัฝึกอบรมแก่พนักงานเพ่ือส่งเสริมความซ่ือสัตย์ สุจริต และความรับผิดชอบในการ
ปฏิบติัหนา้ท่ี 

(1.6) กําหนดให้มีระเบียบและระบบการควบคุมภายในเพ่ือป้องกันไม่ให้พนักงานมีการ
ประพฤติ หรือปฏิบติัท่ีไม่เหมาะสม 

(1.7) มีหน่วยงานตรวจสอบภายในตรวจสอบทุกหน่วยงาน และจดัทาํรายงานสรุปเร่ืองการ
ทุจริตคอร์รัปชัน่ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

(1.8) จดัให้มีช่องทางในการรายงานหากมีการพบเห็นการฝ่าฝืน หรือพบเห็นการกระทาํทุจริต
และคอร์รัปชัน่    

(2) นโยบายและแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ภายนอกองคก์ร บริษทัไดก้าํหนด 
        แนวปฏิบติัในการป้องกนัการทุจริตคอร์รัปชัน่ภายนอกองคก์ร ทั้งน้ี เพ่ือป้องกนัมิใหก้รรมการ  
        ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกระดบัเก่ียวขอ้งกบัการทุจริตคอร์รัปชัน่ภายนอกองคก์ร  

(2.1) บริษัทไม่สนับสนุนการให้สินบนในรูปของผลตอบแทนทุกรูปแบบในการขอความ
อนุเคราะห์ใดๆ จากบุคคลหรือองค์กรภายนอก โดยเฉพาะจากหน่วยงานของรัฐจะตอ้ง
เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐ เพ่ือหลีกเล่ียง การเปิดช่องทางให้กับ
เจา้หนา้ท่ีรัฐท่ีจะเรียกรับสินบนเม่ือมีความผิดพลาดเกิดข้ึน 

(2.2) จะดาํเนินธุรกิจตามกฎระเบียบของกฎหมาย ตามขั้นตอนใหถู้กตอ้ง เพ่ือหลีกเล่ียงการเปิด
ช่องใหก้บัเจา้หนา้ท่ีรัฐท่ีจะเรียกรับสินบนเม่ือมีความผิดพลาดเกิดข้ึน 

(2.3) การสังสรรค์ การเล้ียงอาหาร หรือการมอบของขวญัให้กับบุคคลภายนอก จะต้อง
ดาํเนินการภายในเทศกาลและประเพณีปฏิบติัท่ีดีงาม มีจาํนวนและปริมาณ ท่ีเหมาะสม 

3) บริษทัมีการกาํหนดนโยบายทางดา้นทรัพยสิ์นทางปัญญา หา้มพนกังานละเมิดต่อทรัพยสิ์นทางปัญญา 
        ของผูอ่ื้น ไม่วา่จะเป็นทรัพยสิ์นทางปัญญาในประเทศ หรือต่างประเทศ และหา้มการนาํซอฟตแ์วร์ท่ี 
         ละเมิดลิขสิทธ์ิมาใชง้านในบริษทั รวมทั้ง มีนโยบายการต่อตา้นการทุจริตและหา้มจ่ายสินบนเพ่ือ 
         ประโยชนท์างธุรกิจ ซ่ึงไดแ้จง้ใหพ้นกังานทุกคนรับทราบและถือปฏิบติัตลอดมา  
 

ในปี 2561 บริษทัไม่มีขอ้พิพาทใดๆ ท่ีมีนยัสาํคญักบัผูมี้ส่วนไดเ้สีย นอกจากน้ี บริษทัไดป้ฏิบติัตาม
กฎหมายและขอ้กาํหนดท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือใหสิ้ทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียดงักล่าวไดรั้บการดูแลเป็นอยา่งดี อาทิเช่น 

(1) ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2561 ใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้ทุกรายเสนอแนะขอ้คิดเห็นต่างๆ  
        เก่ียวกบัการดาํเนินธุรกิจในฐานะเจา้ของบริษทั โดยทุกๆ ขอ้คิดเห็นจะไดรั้บการรวบรวมเพ่ือ 
        เสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณา ซ่ึงในการประชุมดงักล่าว ไม่มีผูถื้อหุน้รายใดเสนอแนะ 
        ขอ้คิดเห็นเป็นการล่วงหนา้ 
(2) มีการทบทวนโครงสร้างค่าจา้งทุกปี โดยพิจารณาร่วมกบัผลการดาํเนินงานของบริษทั เพ่ือกาํหนด 
        อตัราค่าจา้งประจาํปี ทั้งน้ี เพ่ือใหก้ารบริหารค่าจา้ง  และค่าตอบแทนเป็นธรรมเหมาะสมกบั 
        ลกัษณะงาน หนา้ท่ีความรับผิดชอบและความสามารถของพนกังานแต่ละคน สามารถเทียบเคียง 
        กบับริษทัท่ีอยูใ่นอุตสาหกรรมเดียวกนั  
(3) ไม่มีกรณีท่ีฝ่าฝืนกฎหมายดา้นแรงงาน การจา้งงาน ผูบ้ริโภค การแข่งขนัทางการคา้ ส่ิงแวดลอ้ม  
        ไม่มีกรณีการกระทาํผิดดา้นละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาของผูอ่ื้น ดา้นการทุจริตหรือกระทาํผิดดา้น 
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        จริยธรรมทางธุรกิจ ไม่มีการเกิดอุบติัเหตุจากการปฏิบติังาน ไม่มีการเจบ็ป่วยหรือโรคจากการ 
        ทาํงาน  
(4) มีการปรับปรุงอตัราเงินสมทบและเงินสะสมกองทุนสาํรองเล้ียงชีพของพนกังานใหมี้อตัราสูงข้ึน 
         และเปิดโอกาสใหพ้นกังานสามารถกาํหนดอตัราเงินสะสมใหส้อดคลอ้งกบัฐานรายไดข้องตนเอง  
 

9.5          นโยบายการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

คณะกรรมการบริษทัใหค้วามสําคญัต่อการเปิดเผยขอ้มูลท่ีมีความถูกตอ้งครบถว้นและโปร่งใส ทั้งรายงาน
ขอ้มูลทางการเงินและขอ้มูลทัว่ไปตามหลกัเกณฑข์องสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตลอดจนขอ้มูลอ่ืนท่ีสาํคญัท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยข์องบริษทั ซ่ึงลว้นมี
ผลต่อกระบวนการตดัสินใจของผูล้งทุนและผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทั โดยเผยแพร่ขอ้มูลสารสนเทศต่อผูถื้อหุ้นนัก
ลงทุนและสาธารณชนผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและทางเว็บไซต์ของบริษทั และมีการ
ปรับปรุงขอ้มูลให้เป็นปัจจุบนัอย่างสมํ่าเสมอ บริษทัไดด้าํเนินการกาํหนดแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลและ
ความโปร่งใส ดงัน้ี 

1) การเปิดเผยขอ้มูล 
(1) คณะกรรมการมีกลไกท่ีจะดูแลใหม้ัน่ใจไดว้า่ขอ้มูลท่ีเปิดเผยต่อนกัลงทุนถูกตอ้ง ไม่ทาํใหส้าํคญั 
        ผิดและเพียงพอต่อการตดัสินใจของนกัลงทุน  

(1.1) มีการเปิดเผยข้อมูลสําคัญของบริษทั ทั้ งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลท่ีมิใช่ข้อมูลทาง
การเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส และเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทยกาํหนด  

(1.2) มีการประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการเปิดเผยขอ้มูลเป็นประจาํ 
(2) คณะกรรมการจดัใหมี้รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดง 
        ควบคู่กบัรายงานของผูส้อบบญัชีในรายงานประจาํปี โดยครอบคลุมในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

(2.1) การปฏิบติัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป เหมาะสมกบัธุรกิจ ใชน้โยบายบญัชีท่ี
เหมาะสม และถือปฏิบติัโดยสมํ่าเสมอ 

(2.2) รายงานทางการเงินมีขอ้มูลถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นจริงตามมาตรฐานการบญัชี 
(3) คณะกรรมการสนบัสนุนใหบ้ริษทัจดัทาํคาํอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการ (Management  
        Discussion and Analysis หรือ MD&A) เพ่ือประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส ทั้งน้ี  
        เพ่ือใหน้กัลงทุนไดรั้บทราบขอ้มูลและเขา้ใจการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนกบัฐานะการเงินและผลการ 
        ดาํเนินงาน การเปล่ียนแปลงท่ีมีนยัสาํคญัของบริษทั รวมถึงปัจจยัและเหตุการณ์ท่ีมีผลต่อฐานะ 
         การเงินหรือผลการดาํเนินงาน นอกเหนือจากขอ้มูลตวัเลขในงบการเงินเพียงอยา่งเดียว 
(4) คณะกรรมการกาํหนดใหมี้การเปิดเผยค่าสอบบญัชี และค่าบริการอ่ืนท่ีผูส้อบบญัชีใหบ้ริการไวใ้น 
        รายงานประจาํปี 
(5) คณะกรรมการกาํหนดใหมี้การเปิดเผยในรายงานประจาํปี 

(5.1) บทบาท หนา้ท่ี ของคณะกรรมการ  
(5.2) บทบาท หนา้ท่ี ของคณะกรรมการชุดยอ่ย   
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(5.3) จาํนวนคร้ังของการประชุม และจาํนวนคร้ังท่ีกรรมการแต่ละท่านเขา้ร่วมประชุมในปีท่ี
ผา่นมา 

(6) คณะกรรมการเปิดเผย วิธีการสรรหากรรมการ และวิธีการประเมินผลการปฏิบติังานของ 
        คณะกรรมการทั้งคณะและรายบุคคล  

2) ขอ้มูลขั้นตํ่าท่ีเปิดเผยบนเวบ็ไซต ์
นอกจากการเผยแพร่ขอ้มูลตามเกณฑ์ท่ีกาํหนดผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

รวมถึงแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาํปีแลว้ คณะกรรมการพิจารณาใหมี้การเปิดเผย
ขอ้มูลผ่านช่องทางอ่ืนดว้ย เช่น เวบ็ไซต์ของบริษทั โดยกระทาํอย่างสมํ่าเสมอ พร้อมทั้งนาํเสนอขอ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนั 
อน่ึง ขอ้มูลบนเวบ็ไซตอ์ยา่งนอ้ยตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลท่ีปรับปรุงใหเ้ป็นปัจจุบนั ดงัต่อไปน้ี 

(1) วิสยัทศันแ์ละพนัธกิจ 
(2) ลกัษณะการประกอบธุรกิจ 
(3) โครงสร้างองคก์ร รายช่ือคณะกรรมการและผูบ้ริหาร 
(4) คุณสมบติัและประสบการณ์ของเลขานุการบริษทั 
(5) งบการเงินและรายงานเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานทั้งฉบบัปัจจุบนัและปีก่อนหนา้ 
(6) แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาํปี ท่ีสามารถใหด้าวนโ์หลดได ้
(7) ขอ้มูลหรือเอกสารอ่ืนใดท่ีนาํเสนอต่อนกัวิเคราะห์ ผูจ้ดัการกองทุน หรือส่ือต่างๆ 
(8) โครงสร้างการถือหุน้ทั้งทางตรงและทางออ้ม 
(9) โครงสร้างกลุ่มบริษทั รวมถึงบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม  
(10) กลุ่มผูถื้อหุน้รายใหญ่ทั้งทางตรงและทางออ้มท่ีถือหุน้ตั้งแต่ร้อยละ 5 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายได้

แลว้ ทั้งหมดและมีสิทธิออกเสียง   
(11) การถือหุน้ทั้งทางตรงและทางออ้มของกรรมการ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูบ้ริหารระดบัสูง 
(12) หนงัสือเชิญประชุมสามญัและวิสามญัผูถื้อหุน้ 
(13) ขอ้บงัคบับริษทั หนงัสือบริคณห์สนธิ และขอ้ตกลงของกลุ่มผูถื้อหุน้ (ถา้มี) 
(14) นโยบายและแนวปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั 
(15) นโยบายดา้นบริหารความเส่ียง รวมถึงวิธีการจดัการความเส่ียงดา้นต่างๆ 
(16) กฎบตัรหรือหนา้ท่ีความรับผิดชอบ คุณสมบติั วาระการดาํรงตาํแหน่งของคณะกรรมการรวมถึง 

เร่ืองท่ีตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
(17) กฎบตัรหรือหนา้ท่ีความรับผิดชอบ คุณสมบติั วาระการดาํรงตาํแหน่งของคณะกรรมการชุดยอ่ย 
(18) จรรยาบรรณสาํหรับพนกังานและกรรมการ  
(19) ข่าวของบริษทัและบริษทัยอ่ย 
(20) ขอ้มูลติดต่อหน่วยงานหรือบุคคลท่ีรับผิดชอบงานนกัลงทุนสมัพนัธ์  

9.6         นโยบายความรับผดิชอบของคณะกรรมการ  
บริษทัมีการกาํหนดและแยกอาํนาจของคณะกรรมการแต่ละชุดไวอ้ย่างชดัเจน โดยในการพิจารณาตดัสินใจ

ในเร่ืองสําคัญจะต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด ซ่ึงมีหน้าท่ีเฉพาะเร่ืองและเสนอเร่ืองให้
คณะกรรมการบริษทัพิจารณาหรือรับทราบ เพ่ือถ่วงดุลและสอบทานใหเ้กิดความโปร่งใสและเป็นธรรมต่อผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
ทุกฝ่าย 
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จริยธรรมธุรกจิ 
บริษทัยึดมัน่ในแนวทางการดาํเนินธุรกิจท่ีโปร่งใส สุจริต และเป็นธรรม ไดอ้อกคู่มือจรรยาบรรณและ

ขอ้พึงปฏิบติัเก่ียวกบัจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ายจดัการและพนกังาน เพ่ือใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งยึดถือเป็นแนวทางการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีตามภารกิจของบริษทั ภายใตก้รอบกฎหมายและกฎระเบียบ ส่งเสริมสนบัสนุนใหพ้นกังานมีการพฒันา
ความรู้ ความสามารถอยา่งทัว่ถึง  

 
การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 

ในปัจจุบนัคณะกรรมการบริษทั มีจาํนวน 7 ท่าน ประกอบดว้ย กรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหารจาํนวน 4 
ท่าน และกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 3 ท่าน ในจาํนวนกรรมการเป็นกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการอิสระ  

กรรมการตรวจสอบและ/ หรือกรรมการอิสระ ไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งในการบริหารงานประจาํ และไม่เป็น
ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั จะเห็นไดว้่ามีสัดส่วนของกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระมากกว่า 1 ใน 3 ของ
คณะกรรมการทั้งคณะ ซ่ึงนบัไดว้า่ มีการถ่วงดุลของกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารในสดัส่วนท่ีสูงและพอท่ีจะทาํหนา้ท่ีได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

 
การรวมหรือแยกต าแหน่ง 

ปัจจุบนัมีผูด้าํรงตาํแหน่งประธานกรรมการและกรรมการผูอ้าํนวยการเป็นบุคคลคนละคนกนั โดย
ประธานกรรมการไม่ไดเ้ป็นพนกังานและผูบ้ริหาร บริษทัจึงไดก้าํหนดบทบาท อาํนาจหนา้ท่ีของประธานกรรมการและ
กรรมการผูอ้าํนวยการไวช้ดัเจน  

อาํนาจของประธานกรรมการ เป็นกรรมการอิสระและไม่มีอาํนาจอนุมติัใดๆ การอนุมติัใดท่ีเกินอาํนาจ
กรรมการผูอ้าํนวยการ ตอ้งใชอ้าํนาจคณะกรรมการทั้งคณะในการอนุมติั 

อาํนาจของกรรมการผูอ้าํนวยการ ซ่ึงคณะกรรมการบริษทัอาจแต่งตั้ งกรรมการจาํนวนหน่ึงตามท่ี
เห็นสมควรให้เป็นคณะกรรมการบริหาร และในจาํนวนน้ีให้แต่งตั้งกรรมการผูอ้าํนวยการเป็นกรรมการบริหารดว้ย 
โดยใหค้ณะกรรมการบริหารมีอาํนาจหนา้ท่ีควบคุมดูแลกิจการตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 
โครงสร้างคณะกรรมการของบริษทั ในปี 2561 ประกอบดว้ยคณะกรรมการ ดงัน้ี  
คณะกรรมการบริษทั  

1) คณะอนุกรรมการ 
 (1) คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

 (2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
 (3) คณะกรรมการตรวจสอบ  
 (4) คณะกรรมการบริหาร  
 
9.6.1 คณะกรรมการบริษทั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัมีคณะกรรมการบริษทั จาํนวน 7 ท่าน และมีการจดัประชุม จาํนวน 6 
คร้ัง ซ่ึงเลขานุการบริษทัจะจดัส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมทั้งระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการ
ประชุมให้คณะกรรมการล่วงหน้า เพ่ือให้มีเวลาศึกษาข้อมูลก่อนเข้าร่วมการประชุม โดยทุกท่านสามารถแสดง
ความเห็นไดอ้ย่างอิสระและไม่ข้ึนกบับุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด มีการบนัทึกการประชุมและความคิดเห็นอย่างชดัเจน 
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และเป็นลายลกัษณ์อกัษร และคณะกรรมการทุกคนมีสดัส่วนของการเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการ อยา่งนอ้ยร้อยละ 75 
ของการประชุมทั้งปี มีรายละเอียดการเขา้ร่วมประชุม ดงัน้ี  

 
1) รายงานของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษทัเป็นผูรั้บผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษทัและบริษทัย่อย และสารสนเทศทาง 
การเงินท่ีปรากฏในรายงานประจาํปี งบการเงินดังกล่าวได้จัดทาํข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองทั่วไป และ
คณะกรรมการซ่ึงประกอบดว้ยคณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริษทัโดยรวมอยู่ใน
ระดบัท่ีน่าพอใจ และสามารถสร้างความเช่ือมัน่อย่างมีเหตุผลต่อความเช่ือถือไดข้องงบการเงินของบริษทัและบริษทั
ยอ่ย  

2) การประเมนิตนเองของคณะกรรมการ 
บริษทัมีนโยบายจดัใหค้ณะกรรมการบริษทัมีการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการโดยรวม       

อยา่งนอ้ยปีละ1 คร้ัง โดยในปี 2561 บริษทัไดจ้ดัส่งแบบประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการใหแ้ก่กรรมการแต่
ละท่าน สาํหรับประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการโดยรวมทั้งคณะ ผลเป็นความลบั เพ่ือนาํผลประเมินมาใช้
ใน การพิจารณาปรับปรุงแกไ้ขการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทั 

3) ความสัมพันธ์กบัผู้ลงทุน 
คณะกรรมการไดส้ร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคา้ และผูล้งทุนทัว่ไป โดยการเปิดเผยขอ้มูลท่ีมีความ

ถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส เก่ียวกบัประวติับริษทั รายงานทางการเงิน ตลอดจนขอ้มูลสําคญัท่ีมีผลกระทบต่อราคา
หลกัทรัพยข์องบริษทั โดยผา่นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รายงานประจาํปี และเวบ็ไซดข์องบริษทั รวมถึง ไดมี้
การเปิดช่องทางการติดต่อกบับริษทั เพ่ือรับทุกข์ขอ้ร้องเรียน และขอ้เสนอแนะต่าง ๆ ทางอีเมลด์ว้ย เพ่ืออาํนวยความ
สะดวกใหแ้ก่ลูกคา้และผูล้งทุนทัว่ไปไดติ้ดต่อกบับริษทัได ้

4) การส่งเสริมพฒันาความรู้ 
คณะกรรมการบริษทัมีนโยบายในการส่งเสริมและสนบัสนุน ใหมี้การฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่

กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทั เพ่ือใหมี้การปรับปรุงและพฒันาการปฏิบติังานอย่างต่อเน่ือง ทั้งหลกัสูตรการอบรม
ภายในและภายนอกบริษทั ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรไดรั้บการฝึกอบรม เพ่ือใหเ้ขา้ใจการปฏิบติัหนา้ท่ีใน
ฐานะกรรมการ คณะกรรมการ และผูบ้ริหารระดบัสูง 

 

รายชื่อ ต าแหน่ง 
การประชุมคณะกรรมการ  

จ านวนคร้ัง 
การประชุม 

จ านวนคร้ังที ่          
เข้าร่วมประชุม 

หมายเหตุ 

1) นายพชร   ยติุธรรมดาํรง  ประธานกรรมการ 6 6  
2) ร.ต.ต.เกรียงศกัด์ิ   โลหะชาละ กรรมการ 6 5  
3) นายสมพร   เวชพาณิชย ์ กรรมการ 6 5  
4) นายปรีชา   ถิรกิจพงศ ์ กรรมการ 6 5  
5) นายสมเจตน์   ทิณพงษ ์ กรรมการ 6 6  
6) นางสาวทิพาพร   อศัวโสตถ์ิ กรรมการ 6 5  
7) นายฐนนทศ์รณ์   เลิศฤทธ์ิศิริกลุ กรรมการ 6 5  
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บริษทัส่งเสริมความรู้ ความสามารถของคณะกรรมการและให้กรรมการนาํประโยชน์จากความรู้ท่ี
ไดรั้บมาประยุกต์ใชใ้นการกาํกบัดูแลบริษทั สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมและผลกัดนัใหอ้งคก์รเขา้สู่มาตรฐานสากลยิ่งข้ึน 
สามารถส่งเสริมไดห้ลายรูปแบบ 

(1) จดัใหมี้กิจกรรมสนบัสนุนเพ่ือเตรียมการและสร้างความรู้ ความเขา้ใจ สาํหรับกรรมการใหม่หรือ 
        กรรมการท่ีไดรั้บแต่งตั้งระหวา่งปีบญัชี โดยประกอบกิจกรรม เช่น การช้ีแจงหรือบรรยายโดย 
        ผูบ้ริหารระดบัสูง การเยี่ยมชมการปฏิบติังานจริง เป็นตน้ 
(2) สนบัสนุนใหก้รรมการเขา้อบรมหลกัสูตร หรือเขา้ร่วมกิจกรรมสมัมนาท่ีเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ 
        ในการปฏิบติังานและใหเ้ปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีทุกคร้ัง 
(3) มีการริเร่ิมใหมี้กิจกรรมและเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ ท่ีเป็นการส่งเสริมความรู้ ความสามารถของ 
        คณะกรรมการทั้งทางดา้นเทคโนโลยี นวตักรรมใหม่ ๆ ท่ีบริษทัจะนาํมาใชพ้ฒันา รวมถึง ส่งเสริม 
       ใหค้วามรู้ ความสามารถใน    การอบรม การเขา้ดูงาน การสมัมนา และการเยี่ยมชมการปฏบติังาน 
       ภายในและภายนอกองคก์ร 

5) การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 
คณะกรรมการบริษทัมอบหมายให ้เลขานุการบริษทัจดัเตรียมขอ้มูลต่างๆ สาํหรับกรรมการใหม่ เพ่ือให้

กรรมการใหม่ รับทราบบทบาท หนา้ท่ี ความรับผิดชอบของกรรมการ นโยบาย ขอ้มูลธุรกิจ และแนวปฏิบติัในการ
กาํกบัดูแลกิจการของบริษทัก่อนการปฏิบติัหนา้ท่ีของกรรมการ ตลอดจนส่งเสริมการสร้างความรู้ความเขา้ใจในธุรกิจ
ให้กบักรรมการทุกท่าน เพ่ือเป็นการช่วยสนบัสนุนในการปฏิบติัหนา้ท่ีอย่างมีประสิทธิภาพของกรรมการมากยิ่งข้ึน 
นอกจากน้ี บริษทัยงัมีนโยบายในการเสริมความรู้ใหก้รรมการผูบ้ริหาร 

ในการปฏิบติัหน้าท่ีในฐานะคณะกรรมการบริษทั กรรมการควรจะตอ้งทราบถึงลกัษณะการดาํเนิน
ธุรกิจของบริษทั ดงันั้น ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงหรือมีกรรมการเขา้รับตาํแหน่งใหม่ บริษทัจะมีการปฐมนิเทศ
กรรมการใหม่ เพ่ือแนะนาํใหรั้บทราบลกัษณะและแนวทางการดาํเนินงานในภาพรวมของบริษทั ใหข้อ้มูลสารสนเทศท่ี
สาํคญั และจาํเป็นต่อการปฏบติัหนา้ท่ีของกรรมการ รวมทั้ง แนวทางการปฏิบติัท่ีเก่ียวกบัการกาํกบัดูแลกิจกรรมท่ีดี  

(1) โครงสร้างของคณะกรรมการ นโยบายและกระบวนขั้นตอนทาํงาน 
(2) กลยทุธ์ ประจาํปี KPIs และงบประมาณ 
(3) โครงสร้างของบริษทัและฝ่ายจดัการ 
(4) นโยบายในระดบัปฏิบติัการท่ีคณะกรรมการไดอ้นุมติัแลว้ 
(5) ลกัษณะงานของฝ่ายปฏิบติัการ 

9.6.2  คณะอนุกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้ งกรรมการจํานวนหน่ึงจากคณะกรรมการบริษัทเป็นกรรมการใน

คณะอนุกรรมการเพ่ือทาํหน้าท่ีพิเศษ โดยพิจารณาบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการเปรียบเทียบกบัคุณสมบติัของ
กรรมการแต่ละคน โดยไดก้าํหนดใหค้ณะอนุกรรมการ มีวาระการดาํรงตาํแหน่ง คราวละ 2 ปี และอาจไดรั้บการแต่งตั้ง
ใหม่ได ้ในปัจจุบนัคณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั้งคณะอนุกรรมการและมีรายละเอียด ดงัน้ี  

โครงสร้างการจดัการในส่วนของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  ประกอบดว้ยคณะอนุกรรมการจ านวน  
4  คณะ ดงัน้ี 
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 1) คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
     บริษทัค านึงถึงความส าคญัและการด าเนินการใหมี้ระบบการควบคุมภายในอย่างเพียงพอและเหมาะสม โดย

ใหค้วามส าคญักบัระบบการควบคุมภายในทั้งการควบคุมทางการเงิน การด าเนินงานกระบวนการทางบญัชี และการเก็บ
บนัทึกขอ้มูลการก ากบัดูแลการปฏิบติังาน รวมถึง กระบวนการอ่ืนๆ ในบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัมาตรการต่อดา้นการทุจริต
คอร์รัปชัน่มีความเหมาะสมกบัความเส่ียงของบริษทั ท าใหเ้กิดความเช่ือมัน่ว่าบริษทัมีการด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล รายงานทางการเงินมีความเช่ือถือไดแ้ละทนัเวลา สามารถน าไปใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบการพิจารณา
และการตดัสินใจทางธุรกิจ การปฏิบติัการดา้นต่างๆ สอดคลอ้งกบักฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบั ตลอดจนนโยบาย
ต่างๆ ของบริษทั และการรับและการจ่ายเงินไดรั้บการอนุมติัอย่างถูกตอ้งตามอ านาจด าเนินการตามท่ีบริษทัไดก้ าหนด
ไว ้และการแบ่งแยกหนา้ท่ีงานภายในบริษทัอยา่งเหมาะสม โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผูรั้บผิดชอบของระบบ
การควบคุมภายใน  

  ทั้งน้ี บริษทัมีรายนามคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ดงัน้ี 
1) นายสมพร   เวชพาณิชย ์ ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
2) นายปรีชา   ถิรกิจพงศ ์ กรรมการบริหารความเส่ียง 
3) นายสมเจตน ์  ทิณพงษ ์ กรรมการบริหารความเส่ียง 

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเส่ียง มดีงันี ้
 องค์ประกอบและคุณสมบัต ิ

(1) เป็นกรรมการของบริษทัและไดรั้บการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษทั 
(2) คณะกรรมการบริหารความเส่ียง มีจาํนวนไม่นอ้ยกว่า 3 คน ประกอบดว้ย ประธานกรรมการ 

บริหารความเส่ียง 1 คน และกรรมการบริหารความเส่ียง อยา่งนอ้ย 2 คน 
(3) ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ควรเป็นกรรมการอิสระเพ่ือให้สามารถปฏิบติัหนา้ท่ี  

และแสดงความคิดเห็นไดโ้ดยอิสระ 
การแต่งตั้ง วาระการปฏิบัตงิาน และการพ้นจากต าแหน่ง 

กรรมการบริหารความเส่ียงมีวาระอยู่ในตาํแหน่ง โดยครบรอบออกตามวาระการดาํรงตาํแหน่งของ
กรรมการบริษทั และเม่ือครบกาํหนดตามวาระอาจไดรั้บการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษทัอีกก็ได ้และอาจพน้จาก
ตาํแหน่งเม่ือ 

(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) ขาดคุณสมบติัการเป็นกรรมการ หรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชน จาํกดั 

หรือมีลกัษณะท่ีแสดงถึงการขาดความเหมาะสมท่ีจะไดรั้บความไวว้างใจใหบ้ริหารจดัการกิจการท่ีมีมหาชนเป็นผูถื้อ
หุน้ตามท่ีกาํหนดไวใ้นมาตรา 89/3 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ.2551 

(4) ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัมีมติใหพ้น้จากตาํแหน่ง 
กรณีกรรมการบริหารความเส่ียงคนใดจะลาออกจากตาํแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการ

บริษทั และในกรณีท่ีตาํแหน่งกรรมการบริหารความเส่ียงว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้
คณะกรรมการบริษทัแต่งตั้งบุคคลท่ีมีคุณสมบติั และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายเป็นกรรมการบริหารความเส่ียง
แทน  
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หน้าที่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง  
(1) กาํหนดนโยบายบริหารความเส่ียงโดยรวม เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัพิจารณาเห็นชอบ 
(2) กาํหนดแนวทางและกลยทุธ์ในการบริหารความเส่ียงใหส้อดคลอ้งกบันโยบายบริหารความเส่ียง 
(3) กาํกบัดูแลเก่ียวกบัความเส่ียงต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก ในทุกๆ ดา้น ครอบคลุมทั้งความเส่ียง 
        ทางการดาํเนินการความเส่ียงทางการเงิน ฯลฯ ท่ีอาจจะมีผลกระทบต่อการดาํเนินกิจการของ 

                                บริษทั 
(4) ปรับปรุงและพฒันา การบริหารความเส่ียงใหเ้กิดข้ึนทั้งองคก์รและเป็นไปตามมาตรฐานสากล 
(5) ประเมินประสิทธิภาพของแผนบริหารความเส่ียงอยา่งเป็นระบบ 
(6) ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 

การประชุม 
(1) ใหมี้การประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียง อยา่งนอ้ย 1 คร้ังต่อปี 
(2) คณะกรรมการมีการกาํหนดตารางการประชุมไวล่้วงหนา้ทุกปี 
(3) ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ใหป้ระธานกรรมการบริหารความเส่ียงหรือ

เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ในฐานะท่ีเป็นผูซ่ึ้งไดรั้บมอบหมายส่งหนงัสือนดัประชุมไปยงักรรมการ 
บริหารความเส่ียง ไม่นอ้ยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม เวน้แต่ในกรณีจาํเป็นรีบด่วนเพ่ือรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษทั 
จะแจง้การนดัประชุมโดยวิธีอ่ืนและกาํหนดวนัประชุมใหเ้ร็วกวา่นั้นกไ็ด ้ 

(4) กรรมการบริหารความเส่ียง ซ่ึงมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองใดตอ้งไม่อยู่ในท่ีประชุม และไม่มีสิทธิออก
เสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น 

(5) คณะกรรมการบริหารความเส่ียง อาจเชิญบุคคลอ่ืน เช่น กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ กรรมการ
ผูอ้าํนวยการ กรรมการผูจ้ดัการรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการสายงานต่างๆ หวัหนา้ส่วนงาน เขา้
ร่วมประชุมไดต้ามความเหมาะสม รวมถึง อาจพิจารณาให้มีการประชุมแยกต่างหากร่วมกบับุคคลอ่ืน หากเห็นว่ามี
ประเดน็หรือขอ้พิจารณาท่ีควรหารือกนัเป็นการเฉพาะ 

การรายงาน 
ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง จดัทาํรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียง  

และรายงานสรุปผลการปฏิบติังานเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั 
 

2) คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน  
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจดัตั้งเพ่ือสนบัสนุนการปฏิบติังาน สร้างความเช่ือมัน่ใหแ้ก่ผู ้

มีส่วนไดเ้สีย และเพ่ือให้บริษทัเติบโตอย่างย ัง่ยืน และก่อให้เกิดความชัดเจนในเร่ืององค์ประกอบ วาระการดาํรง
ตาํแหน่ง หนา้ท่ีความรับผิดชอบ การประชุมของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และเป็นแนวทางใน
การปฏิบติัหนา้ท่ีใหถู้กตอ้งตามกฎหมาย และสอดคลอ้งกบัหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี  

ทั้งน้ี บริษทัมีรายนามคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ดงัน้ี 
1) นายสมพร  เวชพาณิชย ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
2) นายปรีชา  ถิรกิจพงศ ์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
3) นายสมเจตน ์ ทิณพงษ ์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
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กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน มดีงันี้ 
องค์ประกอบและคุณสมบัต ิ

(1) เป็นกรรมการของบริษทัและไดรั้บการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษทั 
(2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 3 คน ประกอบดว้ย ประธาน

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1 คน และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน อยา่งนอ้ย 2 คน 
(3) ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ควรเป็นกรรมการอิสระเพ่ือใหส้ามารถ

ปฏิบติัหนา้ท่ี และแสดงความคิดเห็นไดโ้ดยอิสระ 
 

การแต่งตั้ง วาระการปฏิบัตงิาน และการพ้นจากต าแหน่ง 
คณะกรรมการบริษทัไดม้อบหมายหนา้ท่ีในการสรรหากรรมการของบริษทั และบริษทัย่อย รวมทั้ง 

ตาํแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูง ใหแ้ก่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผูก้าํหนดหลกัเกณฑแ์ละดาํเนินการ
สรรหา เม่ือตาํแหน่งนั้นครบวาระหรือวา่งลง โดยมีกระบวนการดงัน้ี 

(1) คณะกรรมการบริษทัจะตอ้งประกอบดว้ยบุคคลทั้งภายในและภายนอกองคก์รท่ีมีความรู้  
        ความสามารถ มีประสบการณ์ในดา้นต่างๆ และสามารถมีส่วนร่วมสนบัสนุนการดาํเนินธุรกิจของ 
       บริษทัใหม้ัน่คงและยัง่ยืน 
(2) พิจารณาทบทวนคุณสมบติัทัว่ไป คุณสมบติัเฉพาะของกรรมการ กรรมการอิสระ และผูบ้ริหาร  
        ระดบัสูงและ/หรือหลกัเกณฑก์ารสรรหาเพ่ือใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ และเป็นไปตาม 
        ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและสาํนกังานกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด 
        หลกัทรัพย ์
โดยมีหลกัเกณฑแ์ละวิธีการ ดงัต่อไปน้ี 
(3) การแต่งตั้งกรรมการ 

(3.1) แต่งตั้งโดยมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น โดยผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึง
เสียง 

 (3.2) แต่งตั้ งโดยมติคณะกรรมการแทนกรรมการท่ีพ้นจากตําแหน่งก่อนครบกาํหนดวาระ   
กรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งใหม่จะมีวาระเท่ากบักรรมการเดิมท่ีออกไป 
กรณีท่ีจะแต่งตั้งกรรมการใหม่เพ่ิมเติมจากจาํนวนกรรมการท่ีมีอยู่เดิม จะตอ้งใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้

เท่านั้นมีมติแต่งตั้งกรรมการใหม่ 
(4) กรรมการพน้จากตาํแหน่งดว้ยเหตุ ดงัต่อไปน้ี 

(4.1) ครบกาํหนดวาระ ในการประชุมสามญัประจาํปีแต่ละปี กรรมการจะตอ้งออกจาก ตาํแหน่ง
จาํนวนหน่ึงในสาม (โดย 2 ปีแรก หลงัจากตั้งบริษทัถา้มิไดมี้การตกลงกนัไวเ้ป็นอย่างอ่ืน ใหใ้ช้
วิธีการจบัสลากออก ส่วนปีถดัไป (ปีท่ี 3) ให้กรรมการท่ีอยู่นานท่ีสุดออกจากตาํแหน่ง) และ
แต่งตั้งกรรมการใหม่แทน กรรมการท่ีออกจากตาํแหน่ง กรรมการท่ีออกจากตาํแหน่งจะถูกแต่งตั้ง
กลบัเขา้มาเป็นกรรมการของบริษทัอีกกไ็ด ้

 (4.2)  ตาย 
 (4.3) ลาออก 
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(4.4) ขาดคุณสมบติัการเป็นกรรมการ หรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชน 
จาํกดั หรือมีลกัษณะท่ีแสดงถึงการขาดความเหมาะสมท่ีจะไดรั้บความไวว้างใจใหบ้ริหาร
จดัการกิจการท่ีมีมหาชนเป็นผูถื้อหุน้ตามท่ีกาํหนดไวใ้นมาตรา 89/3 แห่งพระราชบญัญติั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ.2551 

(4.5)  ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัมีมติใหพ้น้จากตาํแหน่ง 
กรณีกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนคนใดจะลาออกจากตําแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อ

ประธานกรรมการบริษทั และในกรณีท่ีตาํแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจาก
ถึงคราวออกตามวาระ ใหค้ณะกรรมการบริษทัแต่งตั้งบุคคลท่ีมีคุณสมบติั และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายเป็น
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนข้ึนแทน  
หน้าที่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

(1) กาํหนดนโยบายและกรอบแนวทางในการสรรหากรรมการบริษทั กรรมการในคณะกรรมการชุด 
        ยอ่ยต่างๆ (ท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษทั) และท่ีปรึกษาคณะกรรมการ 
(2) พิจารณาสรรหาและเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเพ่ือดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั  
        กรรมการในคณะกรรมการชุดยอ่ยต่างๆ (ท่ีไดรั้บรับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษทั) และท่ี 
        ปรึกษาคณะกรรมการ เพ่ือทดแทนกรณีท่ีครบวาระ ลาออก หรือกรณีอ่ืนๆ และนาํเสนอใหท่ี้ 
         ประชุมผูถื้อหุน้หรือคณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติัแต่งตั้งแลว้แต่กรณีตามขอ้บงัคบัของ 
         บริษทั 
(3) พิจารณาสรรหาผูบ้ริหารในตาํแหน่งกรรมการผูอ้าํนวยการ ในกรณีท่ีครบวาระ ลาออก หรือกรณี 
        อ่ืนๆ และนาํเสนอคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณาแต่งตั้ง 
(4) เสนอแนวทางและวิธีการในการกาํหนดค่าเบ้ียประชุม ค่ารับรอง เงินรางวลั และบาํเหน็จ รวมทั้ง  
        ผลประโยชนอ่ื์นใดท่ีมีลกัษณะเป็นเงินค่าตอบแทน ใหแ้ก่ คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการชุด 
        ยอ่ยต่างๆ (ท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษทั) และท่ีปรึกษาคณะกรรมการ ใหท่ี้ประชุม 
        ผูถื้อหุน้หรือคณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติัแลว้แต่กรณีตามขอ้บงัคบัของบริษทั 
(5) กาํหนดแนวทางการประเมินผลงานของผูบ้ริหารในตาํแหน่งกรรมการผูอ้าํนวยการเพ่ือพิจารณา 
        ปรับผลตอบแทนประจาํปี โดยไดค้าํนึงถึงหนา้ท่ีความรับผิดชอบและความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้ง 
(6) เสนอนโยบายและวิธีการในการกาํหนดค่าตอบแทนใหแ้ก่ผูบ้ริหารตั้งแต่ระดบัผูอ้าํนวยการฝ่าย 
        ข้ึนไป ใหเ้หมาะสมและอยูใ่นระดบัท่ีเทียบเคียงไดก้บัอุตสาหกรรมในระดบัเดียวกนั และนาํเสนอ 

                               คณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณาอนุมติั 
(7) ดูแลการกาํหนดนโยบายใหมี้อตัราค่าตอบแทนและผลประโยชนโ์ดยรวมท่ีสามารถชกันาํ รักษา 
       ไวแ้ละ จูงใจพนกังานท่ีมีความสามารถ และมีคุณสมบติัตามท่ีตอ้งการ 
(8) ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 

              การประชุม 
(1) ใหมี้การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน อยา่งนอ้ย 2 คร้ังต่อปี 
(2) คณะกรรมการมีการกาํหนดตารางการประชุมไวล่้วงหนา้ทุกปี 

(2.1) ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คร้ังท่ี 1/2561 วนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 
2561 
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(2.2) ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คร้ังท่ี 2/2561 วนัท่ี 9 สิงหาคม 
2561 

(3)  ในการเรียกประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ใหป้ระธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทนหรือเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ในฐานะท่ีเป็นผูซ่ึ้งไดรั้บมอบหมายส่ง
หนงัสือนดัประชุมไปยงักรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ไม่นอ้ยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม เวน้แต่ในกรณี
จาํเป็นรีบด่วนเพ่ือรักษาสิทธิประโยชนข์องบริษทั จะแจง้การนดัประชุมโดยวิธีอ่ืนและกาํหนดวนัประชุมใหเ้ร็วกว่านั้น
กไ็ด ้ 

(4) กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซ่ึงมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองใดตอ้งไม่อยู่ในท่ีประชุม และ
ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น 

(5) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน อาจเชิญบุคคลอ่ืน เช่น กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
กรรมการผูอ้าํนวยการ กรรมการผูจ้ดัการรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการสายงานต่างๆ หวัหนา้ส่วน
งาน เขา้ร่วมประชุมไดต้ามความเหมาะสม รวมถึง อาจพิจารณาใหมี้การประชุมแยกต่างหากร่วมกบับุคคลอ่ืน หากเห็น
วา่มีประเดน็หรือขอ้พิจารณาท่ีควรหารือกนัเป็นการเฉพาะ 

 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษทัมีคณะกรรมการกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

จาํนวน 3 ท่าน มีการประชุม จาํนวน 1   คร้ัง   ในวนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2561   ซ่ึงเลขานุการบริษทัจะจดัส่งหนงัสือ       
เชิญประชุม พร้อมทั้งระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบ การประชุมให้คณะกรรมการตรวจสอบล่วงหนา้ 
เพ่ือใหมี้เวลาศึกษาขอ้มูลก่อนเขา้ร่วมการประชุม โดยทุกท่านสามารถแสดงความเห็นไดอ้ยา่งอิสระและไม่ข้ึนกบับุคคล
หรือกลุ่มบุคคลใด มีการบนัทึกการประชุมและความคิดเห็นอย่างชดัเจน และเป็นลายลกัษณ์อกัษร รายละเอียดการเขา้
ร่วมประชุม ดงัน้ี 

 

 
การรายงาน 

ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง จดัทาํรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียง  
และรายงานสรุปผลการปฏิบติังานเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั 

 
 
 
 

รายชื่อ ต าแหน่ง 
การประชุมคณะกรรมการ 

จ านวนคร้ัง 
การประชุม 

จ านวนคร้ังที่           
เข้าร่วมประชุม 

1) นายสมพร เวชพาณิชย ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1 1 
2) นายปรีชา ถิรกิจพงศ ์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1 1 
3) นายสมเจตน ์ทิณพงษ ์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1 1 
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3) คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบจดัตั้งข้ึนเพ่ือทาํหนา้ท่ีช่วยคณะกรรมการในการปฏิบติัหน้าท่ีกาํกบัดูแลเก่ียวกบั       

ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และหลัก
จรรยาบรรณต่างๆ เพ่ือส่งเสริมใหบ้ริษทัเกิดการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี นอกจากน้ี คณะกรรมการตรวจสอบจะทาํหนา้ท่ี
ในการสอบทานความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพในการบริหารความเส่ียงของบริษทั รวมทั้ง รับผิดชอบในการ
จดัทาํรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและนําเสนอในรายงานประจาํปี ทั้ งน้ี บริษทัมีรายนามคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ดงัน้ี 

1) ร.ต.ต.เกรียงศกัด์ิ โลหะชาละ ประธานกรรมการตรวจสอบ  
2) นายพชร ยติุธรรมด ารง  กรรมการตรวจสอบ 
3) นายสมพร เวชพาณิชย ์ กรรมการตรวจสอบ 

 
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ มดีงันี ้

องค์ประกอบและคุณสมบัติ 
(1) คณะกรรมการตรวจสอบตอ้งเป็นกรรมการอิสระ และไดรั้บแต่งตั้งจากคณะกรรมการหรือท่ี 
        ประชุม ผูถื้อหุน้ของบริษทั จาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 3 คน ประกอบดว้ย ประธานกรรมการตรวจสอบ   
        1  คน และกรรมการตรวจสอบ  อยา่งนอ้ย 2 คน 
(2) เป็นกรรมการท่ีมีความรู้ ความสามารถทางดา้นการบญัชี 
(3) เป็นกรรมการท่ีไม่มีหรือเคยมีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้ง ไม่เป็นหรือเคยเป็นลูกจา้ง  
        พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจาํ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัและบริษทัยอ่ย  
(4) เป็นกรรมการท่ีไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัและบริษทัย่อย ท่ีอาจจะมี ความ 
        ขดัแยง้ผูถื้อหุน้รายใหญ่หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใช ้
        วิจารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทั้ง ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยัหรือผูมี้อาํนาจควบคุม 
        ของผูท่ี้มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัและบริษทัยอ่ย  
(5) เป็นกรรมการท่ีไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัและบริษทัยอ่ยท่ี อาจมีความขดัแยง้ ผู ้
        ถือหุน้รายใหญ่หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั   
(6) ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการดาํเนินงานของ 
         บริษทั 
(7) ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ใหต้ดัสินใจในการดาํเนินกิจการของ 
         บริษทัและบริษทัยอ่ย 
(8) ไม่เป็นกรรมการของบริษทัยอ่ย 
(9) คณะกรรมการตรวจสอบตอ้งมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถทาํหนา้ท่ีในฐานะ 
        กรรมการตรวจสอบ ทั้งน้ี ตอ้งมีกรรมการตรวจสอบ อยา่งนอ้ย 1 คน ท่ีมีความรู้และประสบการณ์ 
       เพียงพอท่ีจะสามารถทาํหนา้ท่ีในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินได ้
(10) คณะกรรมการตรวจสอบตอ้งมีคุณสมบติัอ่ืนๆ ตามท่ีกาํหนดโดยสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบั 
        หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยด์ว้ย 
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การแต่งตั้ง วาระการปฏิบัตงิาน และการพ้นจากต าแหน่ง 
กรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในตาํแหน่ง โดยครบรอบออกตามวาระการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการ

บริษทั และเม่ือครบกาํหนดตามวาระอาจไดรั้บการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษทัอีกกไ็ด ้และอาจพน้จากตาํแหน่งเม่ือ 
(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) ขาดคุณสมบติัการเป็นกรรมการ หรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชน จาํกดั 

หรือมีลกัษณะท่ีแสดงถึงการขาดความเหมาะสมท่ีจะไดรั้บความไวว้างใจใหบ้ริหารจดัการกิจการท่ีมีมหาชนเป็นผูถื้อ
หุน้ตามท่ีกาํหนดไวใ้นมาตรา 89/3 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ.2551 

(4) ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัมีมติใหพ้น้จากตาํแหน่ง 
กรณีกรรมการตรวจสอบคนใดจะลาออกจากตาํแหน่งใหย้ื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษทั และ

ในกรณีท่ีตาํแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษทั
แต่งตั้งบุคคลท่ีมีคุณสมบติั และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายเป็นกรรมการตรวจสอบแทน  

หน้าที่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
(1) ดูแลกระบวนการจดัทาํและการเปิดเผยขอ้มูลในรายงานทางการเงินของบริษทัใหมี้ความถูกตอ้ง 
        ครบถว้นเป็นท่ีเช่ือถือได ้โดยการประสานงานกบัผูต้รวจสอบบญัชีภายนอก และผูบ้ริหารท่ี 
        รับผิดชอบในการจดัทาํรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจาํปี 
(2) ดูแลระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยสอบทานร่วมกบัผูต้รวจสอบ 
        ภายนอกและผูต้รวจสอบภายใน ถึงความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทั 
(3) เสนอแต่งตั้งและบอกเลิกจา้งผูส้อบบญัชีภายนอก และผูต้รวจสอบบญัชีภายใน 
(4) ดูแลไม่ใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์โดยการสอบทานการทาํรายการระหวา่งบริษทักบั 
        บริษทัยอ่ย หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 
(5) ดูแลใหป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนด กฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายท่ีเก่ียวขอ้ง 
(6) สอบทานหลกัฐานการไต่สวนภายใน เม่ือมีขอ้สงสยัหรือสนันิษฐานวา่อาจมีการทุจริตหรือมี ส่ิง 
       ผิดปกติ หรือมีความบกพร่องสาํคญัในระบบการควบคุมภายใน และนาํเสนอคณะกรรมการบริษทั 
       พิจารณาต่อไป 
(7) สัง่การและสอบทานหลกัฐานหากมีขอ้สงสยัวา่อาจมีการฝ่าฝืนกฎหมายหรือขอ้กาํหนดใดๆ ของ 
        ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงมีหรืออาจมีผลต่อฐานะทางการเงิน และผลการดาํเนินงาน 
        อยา่งมีนยัสาํคญั 
(8) ใหค้าํปรึกษาและแนะนาํเก่ียวกบัการแต่งตั้งและกาํหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี ประสานงาน 
         กบัผูส้อบบญัชีเก่ียวกบัวตัถุประสงคใ์นการดาํเนินการตรวจสอบ ขอบเขต แนวทาง แผนงานและ    
        ปัญหาท่ีพบระหวา่งการตรวจสอบ และประเดน็ท่ีผูส้อบบญัชีเห็นวา่มีสาระสาํคญั 
(9) ประสานงานเก่ียวกบัฝ่ายตรวจสอบภายในเก่ียวกบัวตัถุประสงคแ์ละการวางแผน การตรวจสอบ  
         การรายงาน ผลการตรวจสอบ การประเมินประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน การประเมิน 
         ความเพียงพอของทรัพยากรท่ีใชใ้นการควบคุมภายใน รวมถึงปัญหาท่ีพบระหวา่งการตรวจสอบ 
(10) จดัตั้งหน่วยตรวจสอบภายในบริษทัเพ่ือทาํหนา้ท่ีตรวจสอบและรายงานไปยงัคณะกรรมการ 
         ตรวจสอบ 
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(11) คณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ท่ีรายงานการดาํเนินงานใหค้ณะกรรมการบริษทัทราบเป็นระยะๆ  
(12) ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 

การประชุม 
(1) ใหมี้การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ อยา่งนอ้ย 4 คร้ังต่อปี 
(2) คณะกรรมการมีการกาํหนดตารางการประชุมไวล่้วงหนา้ทุกปี 

(2.1) ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ คร้ังท่ี 1/2561 วนัท่ี 22 กมุภาพนัธ์ 2561 
(2.2) ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ คร้ังท่ี 2/2561 วนัท่ี 10 พฤษภาคม 2561 
(2.3) ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ คร้ังท่ี 3/2561 วนัท่ี 9 สิงหาคม 2561 
(2.4) ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ คร้ังท่ี 4/2561 วนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2561 

(3) ในการเรียกประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ประธานกรรมการตรวจสอบหรือเลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบ ในฐานะท่ีเป็นผูซ่ึ้งไดรั้บมอบหมายส่งหนงัสือนดัประชุมไปยงักรรมการตรวจสอบ ไม่นอ้ย
กวา่ 7 วนัก่อนวนัประชุม เวน้แต่ในกรณีจาํเป็นรีบด่วนเพ่ือรักษาสิทธิประโยชนข์องบริษทั จะแจง้การนดัประชุมโดยวิธี
อ่ืนและกาํหนดวนัประชุมใหเ้ร็วกวา่นั้นกไ็ด ้

(4) กรรมการตรวจสอบซ่ึงมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองใดตอ้งไม่อยู่ในท่ีประชุม และไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในเร่ืองนั้น 

(5) คณะกรรมการตรวจสอบอาจเชิญบุคคลอ่ืน เช่น กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ กรรมการผูอ้าํนวยการ 
กรรมการผูจ้ดัการรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการสายงานต่างๆ หวัหนา้ส่วนงาน หวัหนา้ผูต้รวจ
สอบภายในและผูส้อบบญัชี เขา้ร่วมประชุมไดต้ามความเหมาะสม รวมถึง อาจพิจารณาใหมี้การประชุม แยกต่างหาก
ร่วมกบับุคคลอ่ืน หากเห็นวา่มีประเดน็หรือขอ้พิจารณาท่ีควรหารือกนัเป็นการเฉพาะ 

                   ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัมีคณะกรรมการตรวจสอบ จาํนวน 3 ท่าน ทุกท่านเป็นกรรมการอิสระ 
และในปี 2561  มีการประชุม จาํนวน 4 คร้ัง  

 คร้ังท่ี 1 วนัท่ี 22 กมุภาพนัธ์ 2561 
 คร้ังท่ี 2 วนัท่ี 10 พฤษภาคม 2561 
 คร้ังท่ี 3 วนัท่ี  9  สิงหาคม  2561 
 คร้ังท่ี 4 วนัท่ี  8 พฤศจิกายน 2561  
ซ่ึงเลขานุการบริษทัจะจดั ส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมทั้งระเบียบวาระการประชุมและเอกสาร

ประกอบการประชุมให้คณะกรรมการตรวจสอบล่วงหนา้ เพ่ือให้มีเวลาศึกษาขอ้มูลก่อนเขา้ร่วมการประชุม โดยทุก
ท่านสามารถแสดงความเห็นไดอ้ย่างอิสระและไม่ข้ึนกบับุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด มีการบนัทึกการประชุมและความ
คิดเห็นอยา่งชดัเจน และเป็นลายลกัษณ์อกัษร รายละเอียดการเขา้ร่วมประชุม ดงัน้ี 

รายช่ือ ต าแหน่ง 
การประชุมคณะกรรมการ 

จ านวนคร้ัง 
การประชุม 

จ านวนคร้ังที่ เข้าร่วม
ประชุม 

1) ร.ต.ต.เกรียงศกัด์ิ โลหะชาละ ประธานกรรมการตรวจสอบ  4 4 
2) นายพชร ยติุธรรมดาํรง  กรรมการตรวจสอบ 4 4 
3) นายสมพร เวชพาณิชย ์ กรรมการตรวจสอบ 4 3 
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 การรายงาน 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบจดัทาํรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  และรายงาน

สรุปผลการดูแลดา้นการปฏิบติัตามกฏ ระเบียบ นโยบาย ความคิดเห็นในการดาํเนินงานดา้นต่างๆ รวมถึง รายงานการ
เสนอแต่งตั้งผูส้อบบญัชี รายงานการทาํระหว่างกนั รายงานการประเมินและสอบทานระบบการควบคุมภายใน และ
รายงานการสอบทานรายงานการทางเงิน เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั 
 
4) คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริหารจดัตั้งข้ึนเพ่ือสนบัสนุนการปฏิบติังาน สร้างความเช่ือมัน่ให้แก่ผูมี้ส่วนไดเ้สีย และ
เพ่ือใหบ้ริษทัเติบโตอยา่งย ัง่ยืน รวมทั้ง ก่อใหเ้กิดความชดัเจนในเร่ืององคป์ระกอบ วาระการดาํรงตาํแหน่ง หนา้ท่ี ความ
รับผิดชอบ  การประชุมของคณะกรรมการบริหาร และเป็นแนวทางในการปฏิบติัหนา้ท่ีใหถู้กตอ้งตามกฎหมาย  และ
สอดคลอ้งกบัหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ทั้งน้ี บริษทัมีรายนามคณะกรรมการบริหาร ดงัน้ี 

1) นายสมเจตน ์  ทิณพงษ ์ ประธานกรรมการบริหาร 
2) นายปรีชา   ถิรกิจพงศ ์ กรรมการบริหาร 
3) นายฐนนทศ์รณ์   เลิศฤทธ์ิศิริกุล กรรมการบริหาร 
4) พล.ต.ท.สมคิด   บุญถนอม กรรมการบริหาร 
5) นายสมชาย   เลิศวิริยจิตต ์ กรรมการบริหาร 

 
กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร มดีงันี ้
องค์ประกอบและคุณสมบัติ 

(1) ไดรั้บการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษทั โดยมีจาํนวนตามท่ีคณะกรรมการบริษทัเห็นสมควร ซ่ึง 
        จะประกอบดว้ยกรรมการบริษทัจาํนวนหน่ึง และอาจประกอบดว้ยผูบ้ริหารของบริษทั และ/หรือ 
        บุคคลภายนอกอีกจาํนวนหน่ึง กไ็ด ้ 
(2) คณะกรรมการบริหารประกอบดว้ยประธานกรรมการบริหาร 1 คน  และกรรมการอยา่งนอ้ย 2    
        คน  
(3) คณะกรรมการบริหารจะตอ้งมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ท่ีเหมาะสม สามารถอุทิศเวลา  
        มีความคิดเห็นอยา่งเพียงพอในการปฏิบติังาน มีความรู้ความเขา้ใจถึงคุณสมบติัหนา้ท่ีและความ 

                                รับผิดชอบของตน รวมถึง ตอ้งไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมาย 

การแต่งตั้ง วาระการปฏิบัตงิาน และการพ้นจากต าแหน่ง 
(1) กรรมการบริหาร ท่ีเป็นผูบ้ริหารของบริษทั มีวาระการดาํรงตาํแหน่งเท่าท่ีดาํรงตาํแหน่งเป็น 
        ผูบ้ริหารของบริษทัเวน้แต่คณะกรรมการบริษทัจะมีมติเป็นอยา่งอ่ืน  
(2) กรรมการบริหาร เป็นบุคคลภายนอก ซ่ึงมิไดด้าํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ หรือผูบ้ริหารของบริษทั  
        มีวาระการดาํรงตาํแหน่งตามท่ีคณะกรรมการบริษทัจะเห็นสมควรกาํหนดไวแ้ละอาจเปล่ียนแปลง 
      ไดต้ามท่ีคณะกรรมการบริษทัเห็นสมควร 
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(3) กรรมการบริหาร มีวาระอยูใ่นตาํแหน่ง โดยครบรอบออกตามวาระการดาํรงตาํแหน่ง และเม่ือ 
        ครบกาํหนดตามวาระอาจไดรั้บการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษทัอีกกไ็ด ้และอาจพน้จาก 
        ตาํแหน่งเม่ือ  

(3.1) ตาย 
(3.2) ลาออก 

(3.3) ขาดคุณสมบติัการเป็นกรรมการ หรือมีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชน 
จาํกดั หรือมีลกัษณะท่ีแสดงถึงการขาดความเหมาะสมท่ีจะไดรั้บความไวว้างใจให้บริหาร
จดัการกิจการท่ีมีมหาชนเป็นผูถื้อหุ้นตามท่ีกาํหนดไวใ้นมาตรา 89/3 แห่งพระราชบญัญติั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ.2551 

(4) ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัมีมติใหพ้น้จากตาํแหน่ง 
    กรณีกรรมการบริหารคนใดจะลาออกจากตาํแหน่งใหย้ื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษทั และ

ในกรณี   ท่ีตาํแหน่งกรรมการบริหารวา่งลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหค้ณะกรรมการบริษทัแต่งตั้ง
บุคคลท่ีมีคุณสมบติั และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายเป็นกรรมการบริหารแทน    

1) หนา้ท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 
 1. พิจารณากลัน่กรองแผนธุรกิจ งบประมาณประจ าปี อตัราก าลงัคน กลยทุธ์ทางธุรกิจ ก่อนน าเสนอขอ      
                           อนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั 
 2 .อนุมติังบประมาณค่าใชจ่้าย และแนวทางในการด าเนินธุรกิจ โครงสร้างบุคคลากร การบริหารจดัการ    
                            ภายในองคก์ร ทั้งน้ีใหเ้ป็นไปตามอ านาจด าเนินการท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั 
 3. ติดตามควบคุมผลการด าเนินงานของฝ่ายงานต่างๆ ใหเ้ป็นไปตามแผนท่ีไดรั้บอนุมติั 
 4. ติดตามผลและประเมินผลงานของฝ่ายงานต่าง ๆ 
 5. ท าหนา้ท่ีกลัน่กรองเร่ืองท่ีจะเสนอเขา้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั 

การประชุม 
(1) ใหมี้การประชุมคณะกรรมการบริหาร อยา่งนอ้ย 2 คร้ังต่อเดือน 
(2) ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริหาร ใหก้รรมการบริหารหรือเลขานุการ ในฐานะท่ีเป็นผูซ่ึ้ง 
ไดรั้บมอบหมายแจง้นดัประชุมไปยงักรรมการบริหาร ไม่นอ้ยกว่า 1 วนัก่อนวนัประชุม เวน้แต่ในกรณี
จาํเป็นรีบด่วน เพ่ือรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษทั จะแจง้การนดัประชุมโดยวิธีอ่ืนและกาํหนดวนั
ประชุมใหเ้ร็วกวา่นั้นกไ็ด ้ 
(3) กรรมการบริหารซ่ึงมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองใดตอ้งไม่อยูใ่นท่ีประชุม และไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ในเร่ืองนั้น 
(4) คณะกรรมการบริหารอาจเชิญบุคคลอ่ืน เช่น กรรมการผูอ้าํนวยการ กรรมการรองผูอ้าํนวยการ 
ผูอ้าํนวยการฝ่ายสายงานต่างๆ หัวหนา้ส่วนงาน เขา้ร่วมประชุมไดต้ามความเหมาะสม รวมถึง อาจ
พิจารณาให้มีการประชุมแยกต่างหากร่วมกบับุคคลอ่ืน หากเห็นว่ามีประเด็นหรือขอ้พิจารณาท่ีควร
หารือกนัเป็นการเฉพาะ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัมีคณะกรรมการบริหาร จาํนวน 5 ท่าน และในปี 2561  มีการประชุม 
จาํนวน  19  คร้ัง  
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ซ่ึงเลขานุการกรรมการบริหารจะจดั ส่งหนงัสือเชิญประชุม พร้อมทั้งระเบียบวาระการประชุมและเอกสาร
ประกอบการประชุมใหค้ณะกรรมการล่วงหนา้ เพ่ือใหมี้เวลาศึกษาขอ้มูลก่อนเขา้ร่วมการประชุม โดยทุกท่านสามารถ
แสดงความเห็นไดอ้ย่างอิสระและไม่ข้ึนกบับุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด มีการบนัทึกการประชุมและความคิดเห็นอย่าง
ชดัเจน และเป็นลายลกัษณ์อกัษร รายละเอียดการเขา้ร่วมประชุม ดงัน้ี 

 

รายช่ือ ต าแหน่ง 
การประชุมคณะกรรมการ  

จ านวนคร้ัง 
การประชุม 

จ านวนคร้ังที ่          
เข้าร่วมประชุม 

หมายเหตุ 

1) นายสมเจตน์ ทิณพงษ ์ ประธานกรรมการ 19 17  
2) นายปรีชา ถิรกิจพงศ ์ กรรมการ 19 17  
3) นายฐนนทศ์รณ์ เลิศฤทธ์ิศิริกลุ กรรมการ 19 13  
4) นายพลเชษฐ ์ลิขิตธนสมบติั กรรมการ 8 7 ออก 30 มิ.ย.61 
5) พล.ต.ท.สมคิด บุญถนอม ท่ีปรึกษา 19 12  

6) นายสมชาย เลิศวริิยจิตต ์ เลขานุการบริษทั 19 18  

การรายงาน 
กรรมการบริหารหรือเลขานุการจดัทาํรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร และรายงานสรุปผลการ

ปฏิบติั งานเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั ในประเดน็ท่ีสาํคญัท่ีตอ้งขอมติจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั 
 

9.7 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง  
9.7.1    กรรมการอสิระ  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัมีกรรมการอิสระ ดงัน้ี 
1)    นายพชร ยติุธรรมดาํรง 
2) ร.ต.ต.เกรียงศกัด์ิ โลหะชาละ 
3) นายสมพร เวชพาณิชย ์

กรรมการอิสระ มีความสําคัญต่อการกาํกับดูแลกิจการท่ีดี บริษทัจึงกาํหนดให้คาํว่า “กรรมการอิสระ” 
หมายความถึง กรรมการท่ีไม่ทาํหนา้ท่ีจดัการของบริษทั, บริษทัในเครือและบริษทัร่วม เป็นกรรมการท่ีเป็นอิสระจาก
ฝ่ายจดัการและผูถื้อหุน้ท่ีมีอาํนาจควบคุม และเป็นผูซ่ึ้งไม่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจในลกัษณะท่ีจะทาํใหมี้ขอ้จาํกดัใน
การแสดงความเห็นท่ีเป็นอิสระและเป็นกรรมการท่ีมีคุณสมบติั ดงัน้ี 

1) เป็นบุคคลท่ีถือหุน้ไม่เกิน 0.5% ของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษทั, บริษทัในเครือหรือ
บริษทัร่วม  

2) ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ไม่เป็นลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจาํ หรือไม่ได้
เป็น   ผูใ้หบ้ริการดา้นวิชาชีพผูส้อบบญัชี ทนายความ หรือวิชาชีพท่ีทาํใหมี้ขอ้จาํกดัในการแสดงความเห็นท่ีเป็นอิสระ
แก่บริษทั บริษทัในเครือหรือบริษทัร่วม หรือไม่เป็นผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั บริษทัในเครือหรือบริษทัร่วม หรือไม่
เป็นบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนแ์ละตอ้งพน้จากสถานะหรือตาํแหน่งท่ีอาจเกิดความขดัแยง้ดงักล่าวแลว้
เป็นเวลา 1 ปีข้ึนไป 
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3) ไม่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ ในลกัษณะท่ีเป็นการจาํกดัความเป็นอิสระในการปฏิบติัหนา้ท่ีตาํแหน่ง
กรรมการ ซ่ึงมีจาํนวนเงินหรือมีมูลค่าท่ีมีนยัสาํคญัเป็นสัดส่วนกบัรายไดต้ามเกณฑท่ี์กาํหนด และไม่มีผลประโยชน์
หรือส่วนไดเ้สีย ไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม ทั้งในดา้นการเงินและการบริหารงานของบริษทั บริษทัในเครือหรือบริษทั
ร่วม หรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์นลกัษณะท่ีจะทาํใหข้าดความเป็นอิสระ  

4) ไม่เป็นญาติสนิทกบัผูบ้ริหารระดบัสูง ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั บริษทัในเครือหรือบริษทัร่วม หรือ
บุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนแ์ละไม่ไดรั้บการแต่งตั้งใหเ้ป็นตวัแทนเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ         
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

9.7.2        การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดบัสูง 
    หลกัเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการ 

การคดัเลือกบุคคลท่ีเหมาะสมเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ กระทาํโดย
บริษทัเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอรายช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และ
ตามคุณสมบติัท่ีบริษทักาํหนด เพ่ือเขา้รับการคดัเลือกเป็นกรรมการบริษทัโดยจะประกาศเชิญชวนในเวบ็ไซต์ของ
บริษทัใหผู้ถื้อหุน้เสนอรายช่ือ  และประวติับุคคลเขา้มายงับริษทั  และคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน 
จะทาํการคดัเลือก และเสนอช่ือบุคคลผูมี้คุณสมบติัเหมาะสมตามกฎหมายและหลกัเกณฑท่ี์กาํหนด โดยพิจารณาจาก
ประสบการณ์ความรู้ความสามารถ ท่ีจะเป็นประโยชนต่์อบริษทัเพ่ือใหค้ณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณา  

    เม่ือท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั มีมติเห็นชอบแลว้บริษทั จะเสนอรายช่ือบุคคลดงักล่าว เพ่ือขออนุมติั
เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทัต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ โดยขอมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึง
มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งคดัเลือกกรรมการบริษทั ท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเป็นกรรมการใน
คณะกรรมการเฉพาะเร่ืองแทนตาํแหน่งกรรมการเฉพาะเร่ืองท่ีว่างลงหลงัการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี และ
นาํเสนอรายช่ือต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั  เพ่ือพิจารณาอนุมติัแต่งตั้งต่อไป 

1) การสรรหากรรมการ 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีหนา้ท่ีสรรหาบุคคลเพ่ือมาด ารงต าแหน่งกรรมการ

บริษัท ซ่ึงนอกจากการสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม เช่น คุณวุฒิ ประสบการณ์ ความช านาญ มีทักษะ
ประสบการณ์ เป็นท่ียอมรับในระดบัประเทศ เป็นตน้ โดยเป็นผูท่ี้มีบทบาทส าคญัในการก าหนดนโยบายบริษทั โดย
ร่วมกบัผูบ้ริหารระดับสูงวางแผนการด าเนินงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว ตลอดจนก าหนดนโยบายการเงิน และ
ภาพรวมขององคก์รท่ีมีบทบาทส าคญัในการก ากบัดูแลตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานของบริษทั และผลการ
ปฏิบติังานของผูบ้ริหารระดบัสูงใหเ้ป็นไปตามแผนท่ีวางไวอ้ยา่งเป็นอิสระ 

2) การสรรหาผูบ้ริหารระดบัสูง 
การสรรหาและการแต่งตั้งผูบ้ริหารระดบัสูงสุด คือ กรรมการผูอ้  านวยการ รองกรรมการผูอ้  านวยการ 

คณะกรรมการบริษทัเป็นผูพิ้จารณาคดัเลือกบุคลากรทั้งจากภายในและภายนอกบริษทั โดยพิจารณาคุณสมบติัต่างๆ เช่น
คุณวฒิุ ประสบการณ์ ความช านาญในวิชาชีพ มีประวติัการท างานท่ีโปร่งใส เป็นตน้ และเสนอช่ือเพ่ือใหค้ณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาใหค้วามเห็นชอบและเสนอช่ือต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณา
และอนุมติัต่อไป 
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บริษทัมนีโยบายว่าด้วยความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษทั  
     บริษทัเลง็เห็นความสาํคญัของการกาํหนดองคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษทั  ในดา้นการกาํหนดความ

หลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษทั (Board Diversity) โดยมีความเช่ือมัน่วา่การกาํหนดความหลากหลาย
ในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษทั (Board Diversity) เป็นปัจจยัสาํคญัท่ีช่วยเสริมสร้างความสมดุลดา้นความคิด 
ดา้นคุณภาพการทาํงาน รวมถึงประสิทธิภาพดา้นการตดัสินใจของคณะกรรมการซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินธุรกิจ
ของบริษทั  โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ 

1.  เพ่ือเสริมสร้างใหเ้กิดการอภิปรายในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเพ่ิมข้ึน 
2.  เพ่ือเสริมสร้างความคิดริเร่ิมสร้างสรรคข์องคณะกรรมการบริษทัท่ีเป็นประโยชนต่์อบริษทั 
3.  เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทั 

              4.  เพ่ือนาํมาใชเ้ป็นหลกัเกณฑใ์นการสรรหากรรมการบริษทั 
  ดังนั้ น บริษัทจึงกําหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทให้ประกอบด้วย บุคคลท่ีมีความรู้ 

ความสามารถประสบการณ์ ความรู้ความเช่ียวชาญหลากหลาย ท่ีสอดคลอ้งกบักลยุทธ์ในการดาํเนินธุรกิจของบริษทั
รวมถึงคุณธรรมและจรรยาบรรณ มีทศันคติท่ีดีต่อองคก์ร  มีภาวะผูน้าํ วิสัยทศัน์กวา้งไกล  และสามารถอุทิศเวลาใหไ้ด้
อยา่งเพียงพอ โดยไม่จาํกดัเพศ เช้ือชาติ ศาสนา ทกัษะทางวิชาชีพ  ความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นอ่ืน 

           ทั้งน้ี ปัจจุบนับริษทั อยู่ระหวา่งการสรรหากรรมการเพศหญิงเพ่ิมเติม เพ่ือใหมี้ความหลากหลายของ
โครงสร้างคณะกรรมการมากข้ึน คณะกรรมการบริษทั (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561) มีจาํนวน 7 ท่านกล่าวคือ   เป็นชาย  
6  ท่าน   หญิง 1 ท่าน  ช่วงอายมุากกวา่ 60 ปี จาํนวน 7 ท่าน  คณะกรรมการประกอบดว้ย 

 
 กรรมการอิสระ (กรรมการอิสระ 3 ท่าน คือ นายพชร ยุติธรรมดาํรง, ร.ต.ต.เกรียงศกัด์ิ โลหะชาละ, และ       

นายสมพร เวชพาณิชย)์ 
 กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารรวมกรรมการอิสระ 4 ท่าน (นายพชร ยติุธรรมดาํรง, ร.ต.ต.เกรียงศกัด์ิ โลหะชาละ, 

นายสมพร เวชพาณิชย,์ และ นางสาวทิพาพร อศัวโสตถ์ิ) 
 ซ่ึงกรรมการอิสระจาํนวน 1 ท่าน  มีประสบการณ์การทาํงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั คือ   ร.ต.ต. เกรียงศกัด์ิ โลหะชาละ  
 กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 3 ท่าน   (นายสมเจตน ์ทิณพงษ,์   นายปรีชา ถิรกิจพงศ ์  และ นายฐนนทศ์รณ์ เลิศฤทธ์ิศิริกลุ) 
 นอกจากน้ีประธานกรรมการบริษัท (นายพชร ยุติธรรมดํารง) ไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกันกับประธาน

กรรมการบริหาร (นายสมเจตน์ ทิณพงศ์) รวมทั้ งมีขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบต่างกนั (โปรดดู
รายละเอียดเพ่ิมเติมในหมวดประวติักรรมการและผูบ้ริหาร หมวดบทบาทอาํนาจหนา้ท่ีของประธานกรรมการ
บริษทัและหมวดขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริหาร) 
 
นอกจากน้ี บริษทัไดก้าํหนดคุณสมบติัดา้นทกัษะท่ีจาํเป็นต่อการสรรหากรรมการ (Board Skill Matrix)  ไว้

จาํนวน 7 ดา้น ดงัน้ี 1) ดา้นกลยทุธ์การตลาด 2) ดา้นบญัชีการเงินและการธนาคาร 3) ดา้นวิศวกรรม 4)  ดา้นกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ 5) ดา้นรัฐศาสตร์ 6) ดา้นเศรษฐศาสตร์ 7) ดา้นการบริหารความเส่ียง  ทั้งน้ี เพ่ือใหอ้งคป์ระกอบของ
คณะกรรมการบริษทั มีคณะกรรมการท่ีมีความรู้ความสามารถ และทกัษะวิชาชีพ ครบถว้นตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดไว ้
อนัเป็นประโยชนใ์นการกาํหนดกลยทุธ์ นโยบาย และทิศทางการดาํเนินธุรกิจของบริษทั       
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Board Skill Matrix 
        

      Board Diversity 

  รายช่ือคณะกรรมการ บริษทั 

บริหาร
จัดการ / 
การตลาด 

บัญชี
การเงนิ วศิวกรรม กฏหมาย รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ 

บริหาร 
ความ
เส่ียง 

1 นายพชร ยติุธรรมดาํรง  ประธาน       / /   / 

2 ร.ต.ต.เกรียงศกัด์ิ โลหะชาละ กรรมการ         /     

3 นายสมพร เวชพาณิชย ์ กรรมการ / /   /   / / 

4 นายปรีชา ถิรกิจพงศ ์ กรรมการ /   /       / 

5 นายสมเจตน์ ทิณพงษ ์ กรรมการ /   /   / / / 

6 นางสาวทิพาพร อศัวโสตถ์ิ กรรมการ    /           

7 นายฐนนทศ์รณ์ เลิศฤทธ์ิศิริกุล กรรมการ /       /     

               

9.8 การก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษทัและบริษทัย่อย 
บริษทัไดจ้ดัตั้งบริษทัย่อย โดยถือหุ้นอยู่ในบริษทัย่อย 100 เปอร์เซ็นต์ และมีการด ารงต าแหน่งกรรมการ

บริษทัในบริษทัยอ่ย  
1) บริษทั เฮา้ส์ซ่ิง คอมเพลก็ซ์ จาํกดั ดาํเนินธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์
2) บริษทั รวยลา้นลา้น จาํกดั ดาํเนินธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์
3) บริษทั พี.บี. เอส็เตท จาํกดั  ดาํเนินธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์
แนวทางการด าเนินงานธุรกิจของบริษทัย่อยทั้ งหมดจะด าเนินการภายใตก้ารก ากับดูแลให้เป็นไปตาม

นโยบายและการควบคุมจากบริษทั ซ่ึงนโยบาย เป้าหมาย รวมทั้ง กลยุทธ์ของการด าเนินงานของบริษทัย่อยทั้งหมดมา
จากคณะกรรมการบริษทั การปฏิบติัต่อพนกังานทั้งหมดของบริษทัย่อยจะปฏิบติัในแนวทางเดียวกนักบับริษทั มี
สวสัดิการผลตอบแทนและระเบียบปฏิบติั เป็นเช่นเดียวกบับริษทัทุกประการ  

9.8.1 นโยบายในการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษทัในบริษทัย่อย 
ตามนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนดไว ้ คณะกรรมการบริษทั จึงไดใ้ห้ความเห็นชอบแต่งตั้ง

กรรมการบริหารเขา้ไปด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั มีวตัถุประสงคเ์พ่ือก าหนดกลไกในการก ากบัดูแล การควบคุม 
การบริหารงานใหเ้ป็นไปตามนโยบาย คณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ยบุคคลซ่ึงมีความรู้ ความสามารถ โดยเป็นผูท่ี้
มีบทบาทส าคญัในการก าหนดนโยบายบริษทั วางแผนการด าเนินงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว และภาพรวมขององคก์ร
ท่ีมีบทบาทส าคญัในการก ากบัดูแลตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานของบริษทั และผลการปฏิบติังานของ
ผูบ้ริหารระดบัสูงใหเ้ป็นไปตามแผนท่ีวางไว ้

9.8.2 อ านาจหน้าที่และความรับผดิชอบของกรรมการบริษทัในบริษัทย่อย 
บริษทัไดก้าํหนดหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ เพ่ือให้บริษทัสามารถเสริมสร้างความ

แขง็แกร่งในดา้นการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีอยา่งมีประสิทธิภาพ  
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1) รับผิดชอบวิสัยทศัน์ ทิศทาง ภารกิจและกลยุทธ์ของบริษทั ท่ีสนบัสนุนการเจริญเติบโตอย่างย ัง่ยืน ทั้ง
ดา้นเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดลอ้ม ให้ความสําคัญในการแสวงหาข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการกาํหนดทิศทาง
ดงักล่าว  

2) รับผิดชอบนโยบายบริหารความเส่ียง จดัให้มีการประเมินถึงปัจจยัเส่ียงสําคญัท่ีอาจข้ึน และกาํหนด
แนวทางการบริหารจัดการความเส่ียงดังกล่าวอย่างครอบคลุม ดูแลให้ผู ้บริหารมีระบบหรือกระบวนการท่ีมี
ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการความเส่ียง 

3) จัดให้มีและรับผิดชอบระบบบัญชีการรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีท่ีมีความน่าเช่ือถือ 
ตลอดจนระบบบริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

4) สอดส่องดูแลและจดัการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ท่ีอาจจะเกิดข้ึน รวมถึง รายการท่ี
เก่ียวโยงกนั ใหค้วามสาํคญัในการพิจารณาธุรกรรมหลกัท่ีมีความสาํคญั  

5) เป็นผูน้าํและเป็นแบบอย่างในการปฏิบติังานท่ีดีสอดคลอ้งกบัแนวทางการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี และ
แนวทางความรับผิดชอบต่อสงัคมของบริษทั 

6) สนบัสนุนใหบ้ริษทัมีการดาํเนินงานเพ่ือต่อตา้นการทุจริต คอร์รัปชัน่ทุกรูปแบบ เพ่ือใหเ้กิดประโยชน์
สูงสุดต่อธุรกิจของบริษทัและผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

 

9.9 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 
บริษทัปฏิบติัตามกฎเกณฑข์องสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยอ์ย่างเคร่งครัด 

โดยคณะกรรมการบริษทัใหค้วามสาํคญัในเร่ืองการจดัการเก่ียวกบัความขดัแยง้ของผลประโยชน์ของผูเ้ก่ียวขอ้งอย่าง
รอบคอบ เป็นธรรมและโปร่งใส หากมีรายการท่ีเก่ียวโยงกนัจะตอ้งพิจารณาอย่างรอบคอบ และเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าว
อยา่งชดัเจนและทนัเวลาเพ่ือผลประโยชนข์องบริษทัโดยรวมเป็นสาํคญั 

บริษทัมีการดูแลเร่ืองการใชข้อ้มูลภายในตามหลกัการดูแลกิจการท่ีดี โดยกาํหนดไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรใน
ขอ้บงัคบัการทาํงาน ซ่ึงมอบใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานเม่ือแรกเขา้ทาํงาน 

บริษทัมีการวางระบบขอ้มูลของบริษทั โดยเป็นการกาํหนดลาํดบัความสําคญัและอาํนาจของผูท่ี้สามารถ
พิจารณาตรวจสอบแกไ้ขขอ้มูลเป็นลาํดบัขั้นตอน ซ่ึงฝ่ายสารสนเทศมีหนา้ท่ีดูแลตรวจสอบความครบถว้น ถูกตอ้งอยูเ่สมอ  

ในการรายงานการเปล่ียนแปลงจาํนวนการถือครองหลกัทรัพยข์องกรรมการบริษทั หากมีการเปล่ียนแปลง
จาํนวนหลกัทรัพยท่ี์ถือครอง ไม่วา่จะซ้ือ หรือขาย หรือโอน รวมถึงการมอบใหก้องทุนดาํเนินการ ตอ้งรายงานใหต้ลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท์ราบ ภายใน 3 วนันบั
แต่มีรายการเกิดข้ึน รวมถึงการจัดทาํบันทึกการเปล่ียนแปลงและสรุปจาํนวนหลกัทรัพย์ของคณะกรรมการเป็น
รายบุคคล เพ่ือนาํเสนอใหแ้ก่คณะกรรมการบริษทัทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษทั 

นอกจากน้ี บริษทัมีการดูแลเร่ืองการใชข้อ้มูลภายในโดยหา้มกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงใชข้อ้มูลภายใน
ท่ีมีสาระสาํคญัของบริษทัและบริษทัย่อย ซ่ึงยงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชนเพ่ือประโยชน์ของตนเองหรือผูอ่ื้น รวมถึง
การซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทั โดยกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานท่ีอยู่ในหน่วยงานท่ีทราบขอ้มูลภายในจะตอ้ง
ระงบัการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัในช่วง 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน  
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บริษทัมีนโยบายและวิธีการดูแลผูบ้ริหารในการนาํขอ้มูลภายในของบริษทัไปใชเ้พ่ือประโยชนส่์วนตนดงัน้ี 
1) ใหค้วามรู้แก่ผูบ้ริหารในฝ่ายต่างๆ เก่ียวกบัหนา้ท่ีท่ีผูบ้ริหารตอ้งรายงานการถือหลกัทรัพยข์องบริษทั 

และบทกาํหนดโทษตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ.2535 และตามขอ้กาํหนดของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

2) บริษทักาํหนดใหผู้บ้ริหารรายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพยต่์อสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ.2535 และ
จดัส่งสาํเนารายงานน้ีใหแ้ก่บริษทัในวนัเดียวกบัวนัท่ีส่งรายงานต่อสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์

3) กรรมการและผูบ้ริหารรายงานการมีส่วนไดเ้สียของตน หรือของบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งกนัซ่ึงเป็นผูท่ี้
มีส่วนไดเ้สียทีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการของบริษทั ตามมาตรา 89/14 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ.2551, ประกาศของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

มาตรการลงโทษให้เป็นไปตามบทกาํหนดโทษแห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
พ.ศ.2535 ไดแ้ก่  

(1) มาตรา 47 ใหเ้พ่ิมความต่อไปน้ี เป็นมาตรา 267/1 หมวด 12 บทกาํหนดโทษแห่งพระราชบญัญติั
 หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ.2535 

(2) มาตรา 267/1 ผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา 22/1 วรรคหน่ึง ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกินหน่ึงปีหรือปรับไม่เกิน
 ห้าแสนบาท หรือทั้ งจาํทั้ งปรับ มาตรา 48 ให้เพ่ิมความต่อไปน้ี เป็นมาตรา 281/1 ถึงมาตรา 281/10 แห่ง 
 พระราชบญัญติั หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ.2535 

(3) มาตรา 281/1 บริษทัหลกัทรัพยห์รือบริษทัใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามมาตรา 89/2 ตอ้งระวางโทษ
 ปรับไม่เกินห้าแสนบาทในกรณีท่ีบริษทัหลกัทรัพยห์รือบริษทัใดกระทาํความผิดตามมาตราน้ี
 กรรมการผูจ้ดัการ หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดาํเนินงานของบริษทัหลกัทรัพยห์รือบริษทั
 นั้น ตอ้งระวางโทษจาํคุก ไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินหา้แสนบาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ เวน้แต่จะ
 พิสูจนไ์ดว้า่ตนมิไดมี้ส่วนในการกระทาํความผิดนั้นดว้ย และ/หรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
4) บริษทัไดแ้จง้ใหผู้บ้ริหารทราบว่า ผูบ้ริหารท่ีไดรั้บทราบขอ้มูลภายในท่ีเป็นสาระสาํคญั ซ่ึงทาํใหมี้ผล

ต่อการเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพย ์ตอ้งใชค้วามระมดัระวงัในการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัในช่วง 1 เดือน ก่อนท่ี
งบการเงินหรือขอ้มูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และบริษทัจะแจง้ใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลภายในว่าตอ้งไม่
เปิดเผยขอ้มูลนั้นใหผู้อ่ื้นทราบจนกว่าจะไดมี้การแจง้ขอ้มูลนั้นใหแ้ก่ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยแลว้ พร้อมทั้ง
รายงานใหค้ณะกรรมการบริษทัทราบทุกคร้ังท่ีมีการประชุม 

 
มาตรการลงโทษหากมีการกระท าการฝ่าฝืนระเบียบปฏิบติังานดงักล่าวขา้งตน้ บริษทัจะด าเนินการทางวินยั

เพ่ือพิจารณาลงโทษตามสมควรแก่กรณี ไดแ้ก่ ตกัเตือนดว้ยวาจา ตกัเตือนดว้ยหนงัสือ ตดัค่าจา้ง พกังาน เลิกจา้งโดยไม่
จ่ายค่าชดเชย ด าเนินคดีตามกฎหมาย 
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9.10 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี  
9.10.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)  
          ในปี 2561 บริษทัสอบบญัชี บริษทั พีวี ออดิท จาํกดั เป็นผูต้รวจสอบบญัชีของบริษทัและบริษทัย่อย โดยมี 
นายประวิทย ์วิวรรณธนานุตร์ และ/หรือนายเทอดทอง เทพมงักร และ/หรือนายอุดม ธนูรัตน์พงศ ์และ/หรือนางสาวชุติมา วงษศ์ราพนัธ์ชยั 
และ/หรือผูส้อบบญัชีท่านอ่ืนภายในสาํนกังานเดียวกนั 

รายการ ปี 2561 (บาท) 
1) งานตรวจสอบงบการเงินประจาํปี บมจ.ปรีชา กรุ๊ปและบริษทัยอ่ย 390,000 
2) งานสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส บมจ.ปรีชา กรุ๊ปและบริษทัยอ่ย 240,000 
3) งานตรวจสอบ บจก.เฮา้ส์ซ่ิง คอมเพลก็ซ์ 60,000 
4) งานตรวจสอบ บจก.รวยลา้นลา้น 50,000 
5) งานตรวจสอบ บจก.พี.บี.เอส็เตท 30,000 
รวม 770,000 

 
ทั้งน้ี บริษทัสอบบญัชี บริษทั พีว ีออดิท จ ากดั และผูส้อบบญัชีไม่เป็นกรรมการบริษทั พนกังาน ลูกจา้ง หรือ

ด ารงต าแหน่งหนา้ท่ีใดๆ ของบริษทั ตามท่ีก าหนดไวใ้นมาตรา 121 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชน จ ากดั พ.ศ.2535 
รวมตลอดถึงไม่มีความสัมพนัธ์และไม่มีส่วนไดเ้สียกบับริษทัและบริษทัย่อย ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูท่ี้
เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว โดยผูส้อบบญัชีมีความเป็นอิสระและเป็นผูส้อบบญัชีท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 

นอกจากนั้น บริษทัไม่ไดใ้ชบ้ริการทางวิชาชีพดา้นอ่ืนๆ จากบริษทั สอบบญัชี บริษทั พีวี ออดิท จ ากดั และ
กรรมการบริษทัและผูบ้ริหารของบริษทัไม่เคยเป็นพนกังาน หรือหุ้นส่วน หรือมีความเก่ียวขอ้งใดๆ ในบริษทั สอบ
บญัชี บริษทั พีว ีออดิท จ ากดั ในช่วงระยะเวลา 2 ปีท่ีผา่นมา  
 
9.10.2 ค่าบริการอ่ืน (Non-Audit Fee)  

- ไม่มี - 
 

9.11 นโยบายทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา  
บริษทัมีนโยบายให้พนักงานทุกคนมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการใช้ทรัพย์สินของบริษทัให้เกิด

ประโยชน์อย่างเต็มท่ีและดูแลมิให้เส่ือม สูญหาย หรือนาํไปใชเ้พ่ือประโยชน์ส่วนตวัหรือบุคคลอ่ืน รวมทั้ง มีหนา้ท่ี
ปกป้องดูแลรักษาใหพ้น้จากการถูกล่วงละเมิดหรือนาํไปเผยแพร่โดยไม่ไดรั้บอนุญาต และไม่ล่วงละเมิดทรัพยสิ์นทาง
ปัญญาของผูอ่ื้น  

1) หา้มพนกังานใชข้อ้มูล เอกสาร โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซอฟแวร์ หนงัสือ บทความ เทปบนัทึกเสียง  
        วีดีโอเทป และงานของบุคคลอ่ืนในทางท่ีจะเป็นการละเมิดทรัยพสิ์นทางปัญญาของบุคคลนั้น ไม่วา่งาน 
        ดงักล่าวของบุคคลผูเ้ป็นเจา้ของหรือมีสิทธิอนัชอบดว้ยกฎหมายในงานนั้นจะแสดงการสงวนสิทธิไว ้
        หรือไม่กต็าม 
2) พนกังานทุกคนมีหนา้ท่ีช่วยกนัดูแลรักษางานอนัเป็นทรัพยสิ์นทางปัญญาของบริษทั และไม่นาํ 
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         ทรัพยสิ์นทางปัญญาของบริษทัไปใชห้รือใหบุ้คคลอ่ืนใชโ้ดยมิไดรั้บอนุญาต 
3) การคน้พบการประดิษฐเ์พ่ือการปรับปรุงใดๆ ในขณะท่ีเป็นพนกังานของบริษทัหรือมีผลถึง หรือ 
         ต่อเน่ืองกบัธุรกิจบริษทัในทางใดๆ ถือเป็นทรัพยสิ์นของบริษทั 
4) พนกังานมีหนา้ท่ีรายงานต่อผูบ้งัคบับญัชาเม่ือพบการกระทาํท่ีเห็นวา่เป็นการละเมิดทรัพยสิ์ทธิหรือ         
        การกระทาํท่ีอาจจก่อใหเ้กิดขอ้พิพาทเก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญาของบริษทั 
5) เม่ือพน้สภาพจากการเป็นพนกังานและจะตอ้งส่งมอบทรัพยสิ์นทางปัญญาต่างๆ ซ่ึงรวมถึงผลงาน  
        ส่ิงประดิษฐ ์ขอ้มูล รายงาน สถิติ สูตร โปรแกรม กระบวนการคืนใหแ้ก่บริษทัทั้งหมด 

9.12 นโยบายทางด้านสิทธิมนุษยชน  
บริษทัเช่ือในปฏิญญาสากลว่าดว้ยสิทธิมนุษยชนว่าพนกังานบริษทัทุกคนมีคุณค่าความเป็นมนุษย ์ไม่ว่าจะ

ทาํงานในหนา้ท่ีใด ตาํแหน่งใด ก็ลว้นแต่มีเกียรติเท่าเทียมกนั ทุกคนเป็นส่วนหน่ึงท่ีทาํหน้าท่ีของตนในการพฒันา
องคก์รใหมี้ความเจริญเติบโตร่วมกนั และใหค้วามเคารพในสิทธิมนุษยชนอยา่งเคร่งครัด 

1) พนกังานมีอิสระและเสมอภาคกนัในโอกาสท่ีจะแสดงศกัยภาพการทาํงานโดยเท่าเทียมกนัท่ีเก่ียวกบั 
       เช้ือชาติ ศาสนา เพศ ชาติกาํเนิด และความทุพพลภาพ 
2) พนกังานเสมอภาคกนัตามกฎหมายและมีสิทธิท่ีจะไดรั้บความคุม้ครองของกฎหมายเท่าเทียมกนั โดย 
        ปราศจากการเลือกปฏิบติัใดๆ 
3) พนกังานมีสิทธิในการงาน ในการเลือกงานโดยอิสระในเง่ือนไขอนัยติุธรรม และเป็นประโยชนแ์ห่ง 
        การงาน 
4) พนกังานมีสิทธิจะไดรั้บค่าจา้งเท่าเทียมกนัสาํหรับงานท่ีเท่าเทียมกนั โดยปราศจากการเลือกปฏิบติัใด 
5) พนกังานมีสิทธิท่ีจะไดรั้บค่าจา้งท่ียติุธรรมและเป็นประโยชนท่ี์จะใหป้ระกนัแก่ตนเองและครอบครัว  
        ซ่ึงความเป็นอยูอ่นัคู่ควรแก่เกียรติศกัด์ิของมนุษย ์และถา้จาํเป็นกต็อ้งไดรั้บวิถีทางคุม้ครองทางสงัคม    
        อ่ืนๆ เพ่ิมเติมดว้ย 
6) พนกังานมีสิทธิในการพกัผอ่นและเวลาวา่ง รวมทั้ง จาํกดัเวลาการทาํงานตามสมควร และวนัหยดุงาน 
        เป็นคร้ังคราวโดยไดรั้บสินจา้ง 
7) พนกังานมีสิทธิในมาตรฐานการครองชีพอนัเพียงพอสาํหรับสุขภาพและความเป็นอยูท่ี่ดีของตนและ 
         ครอบครัว รวมทั้ง อาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม ท่ีอยูอ่าศยั และการดูแลรักษาทางการแพทยแ์ละบริการสงัคมท่ี 

                       จาํเป็น 
8) พนกังานมีสิทธิในความมัน่คงในยามวา่งงาน เจบ็ป่วย พิการ เป็นหมา้ย วยัชรา หรือขาดอาชีพอ่ืนใน 
        พฤติการณ์ท่ีนอกเหมืออาํนาจของตน 
9) บริษทัไม่ยอมใหมี้การล่วงละเมิดทางเพศหรือการกดข่ีคุกคามทางเพศกบัพนกังานไม่วา่กรณีใดๆ 
10) ช่องทางการร้องเรียน/ ช่องทางแจง้เบาะแส  

ช่ือบริษทั : บริษทั ปรีชา กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)  
ท่ีตั้งสาํนกังาน : เลขท่ี 1919 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง  เขตสวนหลวง 

กรุงเทพมหานคร 10250 
โทรศพัท ์ : 02-722-8855 
โทรสาร : 02-722-8844 
เวบ็ไซต ์ : www.preecha.com 
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9.13 นโยบายความปลอดภัยและสุขอนามยัในสถานทีท่ างาน  
 
บริษทัจะดาํเนินธุรกิจโดยคาํนึงถึงความปลอดภยัและสุขอนามยัของพนกังานเป็นสาํคญั เพราะพนกังานคือ

ทรัพยากรท่ีมีค่ายิ่ง ตลอดจนเป็นกลไกสําคญัในการทาํให้บริษทัสามารถเติบโตและมีความสามารถในการแข่งขนัได้
อยา่งย ัง่ยืน 

การดาํเนินงานดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยัในสถานท่ีทาํงาน โดยกาํหนดเป็นนโยบาย ดงัน้ี 
1) ผูบ้ริหารและพนกังานตอ้งดาํเนินงานโดยมีระบบบริหารคุณภาพ ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และ 
       ส่ิงแวดลอ้มถือเป็นส่วนหน่ึงของงาน เพ่ือช่วยในการเสริมสร้างประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิด        
       คุณค่าสูงสุดแก่งาน 
2) บริษทัจะดาํเนินการทุกวิถีทางเพ่ือควบคุมและป้องกนัความสูญเสียในรูปแบบต่างๆ อนัเน่ืองมาจาก 
        อุบติัเหตุ อคัคีภยั การบาดเจบ็หรือเจบ็ป่วยจากการทาํงาน ทรัพยสิ์นสูญหายหรือเสียหาย การละเมิด 
         ระบบรักษาความปลอดภยั  การปฏิบติังานไม่ถูกวิธี และความผิดพลาดต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน ตลอดจนรักษา 
         สภาพแวดลอ้มในการทาํงานท่ีปลอดภยัต่อพนกังานและพนกังานของผูรั้บจา้ง ทั้งน้ี ถือเป็นหนา้ท่ี 
         รับผิดชอบของผูบ้ริหารและพนกังานในรายงานอุบติัเหตุ อบติัการณ์ โดยปฏิบติัตามขั้นตอนท่ีกาํหนดไว ้
3) จดัมีใหมี้แผนควบคุมและป้องกนัเหตุฉุกเฉินในพ้ืนท่ีปฏิบติัการ มีแผนจดัการฉุกเฉินและสภาวะวิกฤต 
             ขององคก์ร เพ่ือเตรียมความพร้อมต่อการจดัการเหตุฉุกเฉินต่างๆ  ท่ีอาจเกิดข้ึน เช่น เพลิงไหม ้การหก ลม้ หรือร่ัวไหล 
         ของนํ้ามนั ก๊าซ สารเคมี หรือของเสีย และมีการเตรียมพร้อมต่อเหตุวิกฤตอ่ืนๆ ท่ีอาจทาํใหก้ารดาํเนิน 
         ธุรกิจหยดุชะงกั เส่ีอมเสียช่ือเสียงและภาพลกัษณ์ขององคก์ร 
4) จดัใหมี้การประชาสมัพนัธ์และส่ือสาร เพ่ือสร้างความรู้ ความเขา้ใจ และเผยแพร่ขอ้มูลแก่พนกังาน  
        พนกังานของผูรั้บจา้ง รวมถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือใหท้ราบและเขา้ใจในนโยบาย กฎระเบียบ  
        ขั้นตอนวิธีปฏิบติัและขอ้ควรระวงัต่างๆ ทางดา้นคุณภาพ ความปลอดภยั อาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม  
        ตลอดจน นาํไปยึดถือปฏิบติัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง โดยไม่ก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อสุขภาพ ทรัพยสิ์น และส่ิงแวดลอ้ม 
5) มุ่งส่งเสริมและปลูกฝังจิตสาํนึกทางดา้นคุณภาพ ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้มใหเ้ป็น 
       วิถีดาํเนินชีวิตประจาํวนัของพนกังาน 
6) มุ่งเนน้การมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสงัคม ในเร่ืองคุณภาพความปลอดภยั อาชีวอนามยัและ 
        ส่ิงแวดลอ้มอยา่งจริงจงั และต่อเน่ืองกบัการใชท้รัพยากรธรรมชาติใหเ้กิดประโยชนสู์งสุด โดยตระหนกั 
       ถึงความสาํคญัของส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยัของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนส่งเสริม 
        กิจกรรมทางสงัคมในการรักษาส่ิงแวดลอ้ม และพฒันาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนตามหลกัการ 
        พฒันาอยา่งย ัง่ยืน 
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อตัราการบาดเจบ็ 

   รายงานขอ้มูลสถิติการบาดเจบ็เน่ืองจากการทาํงานจนถึงขั้นหยดุงาน  มีขอ้มูลดงัน้ี 
 

    
สถิติการประสบอนัตรายหรือเจบ็ป่ วย 

ปี  2561 (ราย) 

ชาย หญิง รวม 

จาํนวนการเจบ็ป่วยจากการทาํงาน - - 0 

บาดเจบ็ - - 0 

เสียชีวิต - - 0 

รวมทั้งหมด 0 0 0 

    ** หมายเหตุ  ไม่มีการเกบ็สถิติเน่ืองจากในระหวา่งปี 2561  ไม่มีโครงการก่อสร้างจึงไม่มีขอ้มูลการบาดเจบ็ 

    สถิติวนัลาป่วยและขาดงานของพนกังาน  ปี 2561 (วนั) 

จาํนวนวนัท่ีลาป่วยและขาดงานทั้งหมดของพนกังาน  90 
 

9.14 นโยบายการปฏบัิติทีเ่ป็นธรรมและรับผดิชอบต่อลูกค้า  
 
บริษทัใหค้วามสาํคญัในมาตรฐานสูงสุดของผลิตภณัฑ ์ความปลอดภยัในคุณภาพ ความซ่ือสตัยใ์นการดาํเนิน

ธุรกิจ เพ่ือความพึงพอใจของลูกคา้ นอกจากน้ี บริษทัยงัมีการปฏิบติัท่ีเป็นธรรม มีจริยธรรม มีการให ้บริการท่ีเขา้ถึงได ้
สะดวก เคารพต่อเกียรติ และความเป็นส่วนบุคคลของลูกคา้แต่ละรายดว้ย 

1) บริษทัปฏิบติัต่อลูกคา้ทุกคนอยา่งเสมอภาคและเท่าเทียมกนับนพ้ืนฐานของผลตอบแทนท่ียติุธรรมต่อ 
        ทั้งสองฝ่าย 
2) มีการใหข้อ้มูลข่าวสารและคาํแนะนาํท่ีถูกตอ้ง เพียงพอ และทนัเหตุการณ์ต่อลูกคา้ เพ่ือใหท้ราบ 
        เก่ียวกบัสินคา้การบริการ 
3) ปฏิบติัตามเง่ือนไขต่างๆ ท่ีมีต่อลูกคา้อยา่งเคร่งครัด กรณีท่ีไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขขอ้ใดได ้ตอ้ง 
        รีบแจง้ใหลู้กคา้ทราบ เพ่ือร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางการแกไ้ขปัญหา 
4) ปฏิบติักบัลูกคา้ดว้ยความสุภาพและเป็นท่ีวางใจของลูกคา้ 
5) บริษทัเคารพต่อสิทธิส่วนบุคคลของลูกคา้ โดยเกบ็รักษขอ้มูลของลูกคา้ และไม่เปิดเผยขอ้มูลดงักล่าว 
       แก่บุคคลภายนอก 
6) จดัใหมี้ระบบ/ กระบวนการท่ีใหลู้กคา้ร้องเรียนเก่ียวกบัคุณภาพ และการใหบ้ริการในการตอบสนอง 
        การส่งมอบและการดาํเนินการอยา่งดีท่ีสุด เพ่ือใหลู้กคา้ไดรั้บการตอบสนองอยา่งรวดเร็ว 
7) ใหก้ารสนบัสนุนกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างและรักษาความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งลูกคา้และบริษทั 
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9.15 นโยบายการปฏบัิติต่อคู่แข่งทางการค้า 

บริษทัมีนโยบายท่ีจะปฏิบติัต่อคู่แข่งทางการคา้ภายใตพ้ระราชบญัญติัแข่งขนัทางการคา้ พ.ศ.2542 กรอบ
แห่งกฎหมายเก่ียวกบัหลกัปฏิบติัการแข่งขนัทางการคา้ ไม่ละเมิดความลบัหรือล่วงรู้ความลบัทางการคา้ของคู่แข่งทาง
การคา้ดว้ยวิธีฉอ้ฉล  

1) ประพฤติปฏิบติัภายใตก้รอบกติกาของการแข่งขนัท่ีดี ส่งเสริมการคา้เสรีและไม่ใชวิ้ธีทุ่มตลาด
2) ไม่แสวงหาขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยวิธีการท่ีไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม เช่น การ

ใหสิ้นบน หรือการวา่จา้งพนกังานของบริษทัคู่แข่งเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของบริษทัคู่แข่ง 
3) ไม่ทาํลายช่ือเสียงของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยการกล่าวหาในทางร้าย
4) ไม่สนบัสนุนใหมี้การปฏิบติัร่วมกนัเพ่ือกระทาํการหรือสมยอมในการเสนอราคาท่ีไม่เป็นธรรมต่อลูกคา้ 
5) ไม่ละเมิดและปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยทรัพยสิ์นทางปัญญาอยา่งเคร่งครัด

9.16 นโยบายการปฏบัิติต่อคู่ค้า 

บริษทัมีนโยบายท่ีจะปฏิบติัต่อคู่คา้อยา่งเสมอภาคและเป็นธรรม โดยคาํนึงถึงประโยชนสู์งสุดของบริษทัและ
ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานท่ีเป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย หลีกเล่ียงสถานการณ์ท่ีทาํให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ รวมทั้ง 
ปฏิบติัตามพนัธะสญัญา ใหข้อ้มูลท่ีเป็นจริง รายงานท่ีถูกตอ้ง 

1) เปิดโอกาสในการทาํธุรกิจใหก้บัคู่คา้และการพิจารณาคดัเลือกคู่คา้ท่ีตั้งอยูบ่นพ้ืนฐานความเสมอภาค
และเป็นธรรม

2) ใชสิ้นคา้และบริการท่ีมีลิขสิทธ์ิสิทธิบตัรและเคร่ืองหมายทางการคา้ถูกตอ้ง และไม่สนบัสนุนสินคา้
หรือการกระทาํท่ีเป็นการละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา

3) บุคลากรของบริษทัตอ้งไม่เขา้ไปมีส่วนร่วมในกระบวนการจดัซ้ือจดัจา้งกบัคู่คา้ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบั
ตนเอง

4) การจดัซ้ือจดัจา้งตอ้งไม่เจาะจงขอ้กาํหนดของผลิตภณัฑห์รือบริการจากคู่คา้รายหน่ึงรายใด หรือ
พยายามเลือกสรรคุณลกัษณะท่ีโนม้เอียงไปทางผลิตภณัฑห์รือบริการนั้นๆ อยา่งจงใจ นอกจากจะมี
ความจาํเป็นซ่ึงมีเหตุผลสนบัสนุนอยา่งเพียงพอ

5) บริษทัตอ้งใหร้ายละเอียดขอ้มูลและเง่ือนไขต่างๆ ท่ีเหมือนกนัแก่คู่คา้ทุกราย
6) ปฏิบติัตามสญัญาหรือขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีมีต่อลูกคา้อยา่งเป็นธรรม กรณีท่ีไม่สามารถปฏิบติัไดต้อ้งรีบ

เจรจากบัคู่คา้ล่วงหนา้ เพ่ือร่วมกนัหาแนวทางการแกไ้ขและป้องกนัไม่ไดเ้กิดความเสียหาย
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9.17 นโยบายและแนวปฏบิัติเกีย่วกบัเจ้าหนี้ 

บริษทัมีนโยบายและแนวปฏิบติัเก่ียวกบัเจา้หน้ีท่ีเป็นธรรมและรับผิดชอบต่อเจา้หน้ี โดยคาํนึงถึงประโยชน์
สูงสุดของบริษัท และอยู่บนพ้ืนฐานของความเป็นธรรม และหลีกเล่ียงสถานการณ์ท่ีทําให้ความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน ์รวมทั้ง ยึดมัน่ในการปฎิบติัตามขอ้ตกลง สญัญา ใหข้อ้มูลท่ีถูกตอ้ง เป็นจริงอยู่เสมอ เพ่ือใหเ้กิดความเป็น
ธรรมทั้งสอง ดงัน้ี 

1) นาํสินเช่ือท่ีเจา้หน้ีหรือสถาบนัการเงินอนุมติัใหกู้ม้าใชต้ามวตัถุประสงคข์องบริษทั ตามท่ีไดแ้สดง
เจตนาไวต่้อเจา้หน้ีหรือสถาบนัการเงิน

2) ชาํระหน้ีคืนต่อเจา้หน้ีตรงต่อเวลาตามเง่ือนไขท่ีกาํหนด ตลอดจนปฎิบติัตามเง่ือนไขท่ีเจา้หน้ีหรือ
สถาบนัการเงินกาํหนดไวอ้ยา่งเคร่งครัด ตลอดจนรักษาคุณภาพสินทรัพยซ่ึ์งเป็นหลกัประกนัใหเ้ป็นไป

ตามท่ีเจา้หน้ีกาํหนด
3) เม่ือมีเหตุสาํคญัอนัอาจกระทบต่อสถานะการเงินโดยมีนบัสาํคญัและอาจกระทบต่อหน้ีท่ีตอ้งชาํระ

บริษทัจะแจง้ใหเ้จา้หน้ีทราบเพ่ือร่วมกนัหาวิธีป้องกนัหรือแกไ้ขเพ่ือไม่ใหเ้กิดความเสีย

9.18 นโยบายการจัดการความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

คณะกรรมการบริษทั ไดก้าํหนดนโยบายเก่ียวกบัการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์บนหลกัการท่ีว่า
การตดัสินใจใดๆ ในการดาํเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะตอ้งทาํเพ่ือผลประโยชนสู์งสุดของบริษทัเท่านั้น และควรหลีกเล่ียง
การกระทาํท่ีก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โดยกาํหนดใหผู้ท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งหรือมีส่วนไดเ้สียกบัรายการท่ี
พิจารณาตอ้งแจง้ใหบ้ริษทั ทราบถึงความสัมพนัธ์หรือการมีส่วนไดเ้สียของตนในรายการดงักล่าวและตอ้งไม่เขา้ร่วม
พิจารณาตดัสินใจ รวมถึงไม่อนุมติัในธุรกรรมนั้นๆ 

1. ดูแลใหบ้ริษทัมีการปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และการเปิดเผยขอ้มูลรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ตามท่ีกฎหมาย
หรือหน่วยงานกาํกบัดูแลกาํหนดไวอ้ยา่งเคร่งครัด และเป็นไปตามระเบียบของบริษทั

2. หลีกเล่ียงการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกบัตนเองหรือบุคคล/ นิติบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้
ทางผลประโยชนก์บับริษทั

3. ในกรณีรายการท่ีเป็นรายการท่ีเ ก่ียวโยงกันซ่ึงไม่เป็นไปตามเง่ือนไขการค้าทั่วไปตามหลักการท่ี
คณะกรรมการบริษทัอนุมติั หรือมีลกัษณะและขนาดของรายการไม่อยู่ในอาํนาจการพิจารณาของฝ่ายจดัการ
ต้องผ่านการสอบทานและให้ความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบ ก่อนนําเสนอขออนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษทัหรือผูถื้อหุน้

4. ในกรณีท่ีมีความจาํเป็นตอ้งทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั รายการนั้นจะตอ้งเป็นไปตามเง่ือนไขการคา้ทัว่ไปตาม
หลกัการท่ีคณะกรรมการบริษทัอนุมติั ดว้ยความโปร่งใสและเป็นธรรม เปรียบเสมือนการทาํรายการกบั
บุคคลภายนอก และคาํนึงถึงประโยชนสู์งสุดของบริษทั

5. ผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียจะตอ้งไม่มีส่วนในการพิจารณารายการท่ีตนมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์
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9.19 นโยบายการด าเนินธุรกจิภายใต้มาตรฐานส่ิงแวดล้อม 

บริษทัจดัวางนโยบายการดาํเนินธุรกิจภายใตม้าตรฐานส่ิงแวดลอ้มในการดาํเนินธุรกิจในการพฒันาท่ีดิน
ภายใตม้าตรฐานส่ิงแวดลอ้ม ตระหนกัถึงความสาํคญัของการใชท้รัพยากรธรรมชาติ ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม และการ
รักษาสภาพแวดล้อมภายในบริษัทและในชุมชมอย่างจริงจัง รวมถึงการส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1) บริษทัปฏิบติัตามขอ้กฎหมายและกฎระเบียบดา้นส่ิงแวดลอ้มอยา่งเคร่งครัด
2) มุ่งเนน้การป้องกนัปัญหาก่อนเกิดเหตุการณ์หรือจุดเกิดเหตุมิใหก้ระทบต่อสภาพแวดลอ้ม
3) ลดของเสียใหน้อ้ยท่ีสุด รวมถึง การนาํนํ้าท่ีผา่นการบาํบดัแลว้กลบัมาใชป้ระโยชนใ์หม้ากท่ีสุด
4) มุ่งเนน้การใชพ้ลงังานและทรัพยากรในกระบวนการผลิตอยา่งประหยดัและมีประสิทธิภาพ
5) มีการพฒันาระบบบาํบดันํ้าเสีย ระบบผลิตนํ้าประปา ระบบการจดัการขยะมูลฝอยและขยะทัว่ไป
6) ประชาสมัพนัธ์นโยบายใหพ้นกังานและเปิดเผยต่อสาธารณชน
บริษทัไดมี้การจดัอบรมภายในองคก์ร โครงการ Green Office สาํนกังานสีเขียว เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม ใน

วนัท่ี 22 สิงหาคม 2560 โดยมีหลกัการและเหตุผล คือ Green Office หรือ ออฟฟิศสีเขียว จดัข้ึนเพ่ือใหพ้นกังานทุกคน
ไดต้ระหนกัถึงการรักษาส่ิงแวดลอ้ม การประหยดัพลงังาน รวมถึงการเลือกใชว้สัดุ อุปกรณ์เคร่ืองใชใ้นสาํนกังานอย่าง
รู้คุณค่า และเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม โดยมีวตัถุประสงคข์องโครงการ ดงัน้ี 

1) เพ่ือลดการใชพ้ลงังาน ไฟฟ้าและนํ้าอยา่งสูญเปล่าส้ินเปลือง รวมถึงจะช่วยลดการเกิดก๊าซเรือนกระจก
ท่ีเกิดจากการทาํกิจกรรมต่างๆ ภายในสาํนกังาน

2) เพ่ือลดค่าใชจ่้ายต่างๆ เช่น ค่าไฟฟ้า ค่านํ้า รวมถึงลดปริมาณการใชก้ระดาษภายในสาํนกังาน
3) เพ่ือปลูกจิตสาํนึกใหต้ระหนกัในการใชท้รัพยากร รวมถึงแกปั้ญหาการจดัการทรัพยากรต่างๆ จะช่วย

ใหรู้้จกัการใชท้รัพยากรอยา่งย ัง่ยืนทั้งในชีวิตประจาํวนัและการใชท้รัพยากรภายในองคก์รไดเ้ป็นอยา่งดี
การใชท้รัพยากรสาํนกังาน (Green Office) 
1) การใชก้ระดาษอยา่งรู้คุณค่า

(1) ช่วยกนันาํกระดาษท่ีใชแ้ลว้ดา้นเดียวนาํมาใชซ้ํ้ า เช่น ถ่ายสาํเนาเอกสารร่าง หรือใชเ้ป็นเอกสาร
ภายใน ท่ีไม่ใช่จดหมายอยา่งเป็นทางการ เราสามารถใชก้ระดาษท่ีถูกพิมพ ์หรือใชไ้ปเพียงดา้นเดียวมาใชซ้ํ้ าได ้เพ่ือลด
ปริมาณการใชก้ระดาษ และหมัน่ตรวจสอบความถูกตอ้งของเอกสารก่อนกดสั่งพิมพทุ์กคร้ัง 

(2) เลือกใช้กระดาษท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม รู้จกัคดัแยกกระดาษเหลือใช้ เพ่ือให้หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบสามารถบริหารจดัการไดอ้ยา่งเหมาะสม 

2) เลือกส่งขอ้มูลข่าวสารต่างๆ ในรูปแบบขอ้มูลอิเลก็ทรอนิคส์ใหม้ากข้ึน
เลือกส่งขอ้มูลข่าวสารในรูปแบบต่างๆ เช่น ส่ง E-mail แทนการส่งจดหมาย หรือจะใช ้social network

ต่างๆ ในการส่ือสารอย่างเช่น Line หรือ Facebook เพ่ือลดขั้นตอนการใชก้ระดาษและกระบวนการทาํงาน นอกจากน้ี
การจดัเก็บเอกสารในรูปแบบอิเลก็ทรอนิคส์ จะช่วยใหเ้กิดความสะดวกในการจดัหมวดหมู่ รวมไปถึงสะดวกในการ
สืบคน้ขอ้มูล  
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3) คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพเ์อกสาร
(1) ควรตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปิดหนา้จออตัโนมติั เม่ือไม่มีการใชง้านเกิน 15 นาที และปิดเคร่ือง

หลงัเลิกใชง้าน และถอดปลัก๊ออกทุกคร้ัง และไม่ควรเสียบปลัก๊ท้ิงไวใ้นกรณีไม่ไดใ้ชง้านเป็น
ระยะเวลานาน เช่น ช่วงวนัหยุดทาํงาน หรือช่วงวนัหยุดเทศกาล ซ่ึงนอกจากจะประหยดัไฟฟ้า
แลว้ ยงัช่วยป้องกนัเคร่ืองพงัจากเหตุไฟฟ้าลดัวงจรอีกดว้ย

(2) ใชร้ะบบเช่ือมต่อระหวา่งเคร่ืองพิมพ ์ร่วมกบัระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในองคก์ร
เพ่ือประหยดัค่าใชจ่้ายดา้นการซ้ือเคร่ืองพิมพ ์เคร่ืองเดียวก็ใชห้ลายๆ คน และควรใชต้ลบัหมึก
แบบเติมไดเ้พ่ือลดการใชข้ยะสารเคมี

4) เคร่ืองถ่ายเอกสาร
หลีกเล่ียงติดตั้ งเคร่ืองถ่ายเอกสารในห้องทาํงานปรับอากาศ หรือจัดให้อยู่ในจุดท่ีห่างจากพ้ืนท่ี

ปฏิบติังาน ลดผลกระทบต่อสุขภาพของคนทาํงานจากการสูดดมกล่ินหมึก และฝุ่ นละอองต่างๆ 
5) นํ้าใชแ้ละนํ้าด่ืม

(1) หมัน่ตรวจสอบการร่ัวไหลของนํ้า ของก๊อกนํ้าต่างๆ ในออฟฟิศว่าเม่ือปิดแน่นสนิทแลว้ นํ้ ายงัมี
การร่ัวซึมหรือไม่ เพ่ือลดการสูญเสียนํ้ าอย่างเปล่าประโยชน์ และปิดนํ้ าทุกคร้ังหลงัใช้งาน
ไม่ปล่อยใหน้ํ้าไหลตลอดเวลาในระหวา่งการใชง้าน

(2) ลา้งมือ ควรใชส้บู่เหลวแทนสบู่กอ้น ซ่ึงช่วยลดเวลาในการใช้นํ้ า รวมถึงการทาํความสะอาด
ยานพาหนะ ไม่ควรใชส้ายยาง เปิดนํ้าไหลตลอดเวลา ควรใชก้ารลา้งดว้ยนํ้าและฟองนํ้าในภาชนะ
บรรจุนํ้า จะช่วยลดการใชน้ํ้าไดม้ากถึง 300 ลิตรต่อการลา้งหน่ึงคร้ัง

(3) ไม่ท้ิงเศษอาหาร ขยะทุกชนิดลงในชกัโครกหรืออ่างลา้งมือ เพ่ือลดการสูญเสียนํ้าในการไล่ส่ิงของ
ลงท่อ และยงัสามารถป้องกนัการอุดตนัจากขยะต่างๆ ในท่อระบายนํ้าดว้ย

(4) ไม่ท้ิงนํ้ าด่ืมท่ีเหลือโดยไม่เกิดประโยชน์ เม่ือด่ืมไม่หมดให้ใช้รดนํ้ าตน้ไม ้หรือชาํระทาํความ
สะอาดส่ิงต่างๆ และควรเลือกใชเ้หยือกนํ้ากบัแกว้เปล่า โดยใหผู้ท่ี้ตอ้งการด่ืมนํ้ารินนํ้าดว้ยตนเอง
จะไดส้ามารถกะปริมาณนํ้าท่ีตอ้งการด่ืมไดพ้อดี

6) คดัแยกขยะก่อนท้ิงใหถู้กวิธี
(1) ถงัสีเหลือง ขยะรีไซเคิล ขยะท่ีสามารถหมุนเวียนแปรรูป ตามกระบวนการของแต่ละประเภท

หรือเปล่ียนแปลงจากสภาพเดิมแลว้กลบัมาใช้ใหม่ เช่น พลาสติก ขวด กระดาษ กระป๋อง
อลูมิเนียม

(2) ถงัสีเขียว ขยะเปียก หรือขยะเศษอาหารท่ีเหลือท้ิงจากครัว จากอาหารท่ีเหลือจากการรับประทาน
เป็นขยะท่ีเน่าเสียส่งกล่ินเน่าเหมน็ และเป็นท่ีสะสมของเช้ือโรค มีความช้ืนสูงและส่งกล่ินเหมน็
ไดร้วดเร็ว

(3) ถงัสีนํ้ าเงิน ขยะทัว่ไป หรือขยะมูลฝอย คือ ขยะประเภทอ่ืนนอกเหนือจากขยะย่อยสลาย ขยะ
รีไซเคิล และขยะอนัตราย มีลกัษณะท่ีย่อยสลายยากและไม่คุม้ค่าสําหรับการนาํกลบัมาใช้

ประโยชน์ใหม่ เช่น ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกบรรจุผงซักฟอก พลาสติกห่อลูกอม
ซองบะหม่ีก่ึงสาํเร็จรูป ถุงพลาสติกเป้ือนเศษอาหาร กล่องโฟม ทิชชู ตะเกียบไม ้เป็นตน้
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9.20 นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระท าผดิ 

บริษัทมีนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทําผิดเพ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้พนักงาน ลูกค้า หรือบุคคล 
ภายนอก สามารถร้องเรียนการกระทาํผิดกฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบั และจรรยาบรรณการดาํเนินธุรกิจของบริษทั อนั
นาํมาซ่ึง  ความเส่ือมเสียในทรัพยสิ์นและช่ือเสียงของบริษทั 

พนักงาน ลูกค้า หรือบุคคลภายนอก สามารถยื่นเร่ืองแจ้ง พร้อมแนบข้อมูลท่ีน่าเช่ือถือ เพ่ือให้สามารถ
ดาํเนินการตรวจสอบได ้โดยสามารถส่งไปยงัประธานคณะกรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการ
ผูอ้าํนวยการ  

ทั้งน้ี การแจง้เบาะแสถือเป็นความลบัท่ีสุด แจง้ไดม้ากกว่าหน่ึงช่องทาง และไม่จาํเป็นตอ้งเปิดเผยตวัตนท่ี
แทจ้ริง แต่หากเปิดเผยตวัตนจะทาํให้บริษทัสามารถแจง้ผลดาํเนินการหรือรายละเอียดเพ่ิมเติมให้ทราบได้ โดยมี
ขอบเขตการแจง้เบาะแส ดงัน้ี 

1) พฤติกรรมท่ีเก่ียวกบัการกระทาํใดๆ เพ่ือแสวงหาประโยชนท่ี์มิควรไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมาย รวมถึง
การยกัยอกทรัพย ์การคอร์รัปชัน่ และการติดสินบน

2) พฤติกรรมท่ีเก่ียวกบัการฉอ้โกง หรือการตกแต่งงบการเงินท่ีเป็นการตั้งใจหลอกลวงผูอ่ื้นดว้ยการแสดง
ขอ้ความเทจ็ หรือการปกปิดขอ้ความจริง

3) พฤติกรรมท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินธุรกรรมท่ีฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบั จรรยาบรรณในการดาํเนิน
ธุรกิจ

4) ช่องทางการติดต่อ/ การร้องเรียน/ แจง้เบาะแส
ช่ือบริษทั : บริษทั ปรีชา กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 
ท่ีตั้งสาํนกังาน : เลขท่ี 1919 ถนนพฒันาการ แขวงสวนหลวงเขตสวนหลวง 

กรุงเทพมหานคร 10250 
โทรศพัท ์ : 02-722-8855
โทรสาร : 02-722-8844
เวบ็ไซต ์ : www.preecha.com 

9.21 นโยบายการป้องกนัดูแลพนักงานหรือผู้แจ้งเบาะแสในการกระท าผดิ 
เพ่ือเป็นการป้องกนัดูแลพนกังานหรือผูแ้จง้เบาะแสในการกระทาํผิด บริษทัจะปกปิดช่ือ ท่ีอยู่ หรือ ขอ้มูล

ใดๆ ท่ีสามารถระบุตัวผูแ้จ้งเบาะแสหรือผูใ้ห้ข้อมูล และเก็บรักษาข้อมูลของผูแ้จง้เบาะแสหรือผูใ้ห้ขอ้มูลไวเ้ป็น
ความลบั โดยจาํกดัเฉพาะผูท่ี้มีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการดาํเนินการตรวจสอบเร่ืองร้องเรียน เท่านั้นท่ีสามารถเขา้ถึงขอ้มูล
ดงักล่าวได ้ ในกรณีท่ีมีการร้องเรียนผูมี้ตาํแหน่งในระดบับริหารข้ึนไป คณะกรรมการตรวจสอบจะทาํหนา้ท่ีในการ
คุม้ครองผูแ้จง้เบาะแสหรือผูใ้หข้อ้มูลในการสืบสวนหาขอ้เท็จจริง ไม่ใหไ้ดรั้บความเดือนร้อนอนัตรายใดหรือความไม่
ชอบธรรม อนัเกิดมาจากการแจ้งเบาะแส ร้องเรียนการเป็นพยานหรือการให้ข้อมูล โดยขอให้ผูร้้องเรียนส่งเร่ือง
ร้องเรียนมายงัคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง 

1) บริษทัใหค้วามมัน่ใจกบัพนกังานหรือผูแ้จง้เบาะแสวา่จะไม่มีผูใ้ดตอ้งถูกลดตาํแหน่ง ลงโทษ หรือ
ไดรั้บผลกระทบใดๆ จากการปฏิเสธการใหสิ้นบน ถึงแมว้า่การปฏิเสธนั้นๆ จะตอ้งทาํใหบ้ริษทัสูญเสีย
ธุรกิจ หรือพลาดโอกาสในการไดธุ้รกิจใหม่
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2) บริษทัมีความเช่ือในนโยบายการต่อตา้นการใหสิ้นบนและการคอร์รัปชัน่ โดยไม่ยอมรับการใหสิ้นบน 
         หรือการรับสินบน และการคอร์รัปชัน่อยา่งส้ินเชิง เพ่ือเป็นการสร้างคุณค่าใหแ้ก่บริษทั 
3) บริษทัไม่ยอมใหผู้ใ้ดมากระทาํข่มขู่ คุกคาม หรือหน่วงเหน่ียวพนกังานท่ีตั้งใจในการปฏิบติัตาม 
         นโยบาย 
4) หากพนกังานหรือผูแ้จง้เบาะแสเช่ือวา่ถูกข่มขู่ คุกคาม หรือหน่วงเหน่ียว ใหร้ายงานต่อฝ่ายทรัพยากร 
         บุคคลและธุรการไดโ้ดยตรง และหากยงัไม่ไดรั้บแกไ้ขใหร้ายงานต่อคณะกรรมการไดโ้ดยทนัที 

9.22 นโยบายต่อต้านการให้หรือรับสินบนและการคอร์รัปช่ัน  
 
คณะกรรมการบริษทัยึดมัน่ท่ีจะดาํเนินธุรกิจดว้ยความซ่ือสตัยโ์ปร่งใส และพยายามป้องกนัไม่ใหมี้การทุจริต

คอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ และให้เป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี บริษทัจึงกาํหนดเกณฑ์และแนวปฏิบติัห้าม
กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกระดบัท่ีจะใชโ้อกาสจากการเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือพนกังานในบริษทั ท่ีจะ
แสวงหาผลประโยชน์เพ่ือส่วนตวั หรือครอบครัว หรือบุคคลอ่ืน ไม่ว่าจะเป็นผลประโยชน์ในรูปแบบใดก็ตาม เพ่ือ
แสดงถึงความมุ่งมัน่ดงักล่าว และมุ่งมัน่ท่ีจะนาํระบบท่ีมีประสิทธิผลมาใช้ในการต่อตา้นการให้หรือรับสินบนและ
คอร์รัปชัน่ 

1) นโยบายและแนวปฏิบติัท่ีเก่ียวกบัการต่อตา้นการใหห้รือรับสินบนและการคอร์รัปชัน่ภายในองคก์ร 
(1) หา้มกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกระดบั รับเงินหรือรับผลประโยชนต์อบแทนใดๆจากคู่คา้  
        ลูกคา้หรือจากบุคคลใด ท่ีทาํธุรกิจเก่ียวขอ้งกบับริษทั 
(2) หา้มกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกระดบั รับของขวญัท่ีมีมูลค่าเกินกวา่ปกติประเพณีนิยมท่ี 
        บุคคลทัว่ไปพึงปฏิบติัต่อกนั 
(3) หา้มมิใหมี้การนาํทรัพยสิ์นของบริษทัไปใชป้ระโยชนส่์วนตวัหรือบุคคลอ่ืน 
(4) หา้มมิใหบ้ริษทัเขา้ไปทาํธุรกรรม หรือกิจกรรมกบับริษทัท่ีมีกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือพนกังานของ 
        บริษทัมีส่วนไดเ้สีย หรือเก่ียวขอ้งโดยส่วนตวักบัธุรกรรมหรือกิจกรรมนั้น 
(5) จดัฝึกอบรมแก่พนกังานเพ่ือส่งเสริมความซ่ือสตัย ์สุจริต และความรับผิดชอบในการปฏิบติัหนา้ท่ี 
(6) กาํหนดใหมี้ระเบียบและระบบการควบคุมภายใน เพ่ือป้องกนั ไม่ใหพ้นกังานมีการประพฤติหรือ 
       ปฏิบติัท่ีไม่เหมาะสม 
(7) มีหน่วยงานตรวจสอบภายในตรวจสอบทุกหน่วยงาน และจดัทาํรายงานสรุปเร่ืองการทุจริต 
        คอร์รัปชัน่ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 
(8) บริษทัไดจ้ดัใหมี้ช่องทางในการรายงานหากมีการพบเห็นการฝ่าฝืนหรือพบเห็นการกระทาํทุจริต 
        และคอรัปชัน่ 

2) นโยบายและแนวปฏิบติัท่ีเก่ียวกบัการต่อตา้นการใหห้รือรับสินบนและการคอร์รัปชัน่ภายนอกองคก์ร 
บริษทัได้กําหนดแนวปฏิบัติในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นภายนอกองค์กร ทั้ งน้ีเพ่ือป้องกันมิให้กรรมการ 
ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกระดบัของบริษทัเก่ียวขอ้งกบัการทุจริตคอร์รัปชัน่ภายนอกองคก์ร 

(1) ไม่สนบัสนุนการใหสิ้นบนในรูปของผลตอบแทนทุกรูปแบบในการขอความอนุเคราะห์ใดๆ จาก 
        บุคคลหรือองคก์รภายนอก โดยเฉพาะจากหน่วยงานของรัฐจะตอ้งเป็นไปตามระเบียบปฏิบติัของ    
        หน่วยงานของรัฐ เพ่ือหลีกเล่ียง    การเปิดช่องทางใหก้บัเจา้หนา้ท่ีจะเรียกรับสินบนเม่ือมีความ 
        ผิดพลาดเกิดข้ึน 
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(2) จะดาํเนินธุรกิจตามกฏระเบียบของกฏหมาย ตามขั้นตอนใหถู้กตอ้ง เพ่ือหลีกเล่ียงการเปิดช่อง 
        ใหก้บัเจา้หนา้ท่ีรัฐท่ีจะเรียกรับสินบนเม่ือมีความผิดพลาดเกิดข้ึน 
(3) การสงัสรรค ์การเล้ียงอาหาร หรือการมอบของขวญัใหก้บับุคคลภายนอก จะตอ้งดาํเนินการ 
        ภายในเทศกาล และประเพณีปฏิบติัท่ีดีงาม มีจาํนวนและปริมาณท่ีเหมาะสม 
(4) บริษทับริจาคเพ่ือการกศุลทั้งในรูปแบบของการใหค้วามช่วยเหลือทางการเงินหรือในรูปแบบ 
        อ่ืนๆ เพ่ือเป็นส่วนหน่ึงในกิจกรรมตอบแทนสงัคม ตลอดจนประชาสมัพนัธ์และเสริมสร้าง 
        ภาพลกัษณ์ท่ีดีใหแ้ก่บริษทั โดยไม่มุ่งหวงัผลประโยชนท์างธุรกิจเป็นการตอบแทน 
(5) บริษทัมีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง โดยจะไม่ใหก้ารสนบัสนุน หรือกระทาํการอนัการฝักใฝ่ 
        พรรคการเมืองใดการเมืองหน่ึง และใหพ้นกังานมีสิทธิเสรีภาพในการเขา้ร่วมกิจกรรมทางการ 
              เมืองภายใตบ้ทบญัญติแห่งรัฐธรรมนูญ แต่จะตอ้งไม่แอบอา้งความเป็นพนกังาน หรือนาํ ทรัพยสิ์น อุปกรณ์  
        เคร่ืองมือใดๆ ของบริษทัไปใชเ้พ่ือประโยชนใ์นการดาํเนินการใดๆ ในทางการเมือง หากเขา้ร่วม 
        จะตอ้งพึงระมดัระวงัการดาํเนินการใดๆ ท่ีอาจจะทาํใหเ้กิดความเขา้ใจวา่บริษทัไดใ้หก้าร 
        สนบัสนุนหรือฝักใฝ่ในพรรคการเมืองใดพรรคหน่ึง 

 

9.23      กระบวนการในการจัดการกบัเร่ืองทีพ่นักงานร้องเรียนเกีย่วกบัเร่ืองทีอ่าจเป็นการกระท าผดิ  
 
เม่ือมีผูร้้องเรียนผ่านช่องทางการร้องเรียนต่างๆ มายงัท่ีบริษทั และเม่ือผูรั้บเร่ืองร้องเรียนซ่ึงเป็นผูท่ี้บริษทั

ไดรั้บมอบหมายไดรั้บเร่ืองร้องเรียนแลว้ ใหพิ้จารณาว่าขอ้มูลหรือหลกัฐานมีความชดัเจนเพียงพอหรือไม่ ถา้ไม่มีความ
ชดัเจนเพียงพอ ใหแ้จง้กลบัไปยงัผูร้้องเรียนทราบ หากผูร้้องเรียนเปิดเผยตวัตน แต่ถา้มีความชดัเจนเพียงพอ และแจง้
การรับเร่ืองร้องเรียนดงักล่าวไปยงัผูบ้งัคบับญัชา  

ผูรั้บเร่ืองร้องเรียนสามารถพิจารณาดาํเนินการตามความเหมาะสม หรือส่งเร่ืองให้บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง โดย
พิจารณาถึงความเป็นอิสระในการดาํเนินการตามเน้ือหาหรือประเด็นท่ีไดรั้บการร้องเรียน เพ่ือดาํเนินการตรวจสอบหา
ขอ้เทจ็จริงพร้อมทั้งติดตามความคืบหนา้ เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่มีการดาํเนินการท่ีเหมาะสมกบัขอ้ร้องเรียนท่ีไดรั้บ โดยมี แนว
ปฏิบติัดงัน้ี 

1) หากเร่ืองร้องเรียนเป็นการกระทาํท่ีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบติัดา้นบุคคล  
 ใหน้าํส่งฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

2) หากเร่ืองร้องเรียนเป็นการกระทาํท่ีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบของรัฐ นโยบาย 
           และหลกัการกาํกบัดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ และระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทัใหน้าํส่งเลขานุการบริษทั 
3) หากเร่ืองร้องเรียนเป็นการกระทาํท่ีอาจส่อถึงการทุจริต ซ่ึงหมายถึง การกระทาํใดๆ เพ่ือแสดงหา 
              ประโยชนท่ี์มิควรไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมายสาํหรับตนเองหรือผูอ่ื้น เช่น การยกัยอกทรัพย ์การคอร์รัปชัน่ การฉอ้โกง      
        เป็นตน้ ใหน้าํส่งคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) หรือผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบระบบงาน 
        ภายในองคก์ร 
4) ในกรณีท่ีเร่ืองร้องเรียนเป็นเร่ืองท่ีซบัซอ้นหรือเก่ียวขอ้งกบัหลายหน่วยงาน ใหน้าํส่งกรรมการ 
5) ผูอ้าํนวยการ เพ่ือแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขอ้เทจ็จริง (Investigation Committee) สาํหรับ 
        ดาํเนินการตรวจสอบเร่ืองดงักล่าว 
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จากนั้นให้ผูต้รวจสอบเร่ืองร้องเรียนแจง้การรับเร่ืองร้องเรียนดงักล่าว บนัทึกขอ้มูล สําหรับติดตามความ
คืบหนา้การดาํเนินการขอ้ร้องเรียนนั้นๆ 

ผูต้รวจสอบเร่ืองร้องเรียนมีหนา้ท่ีตรวจสอบหาขอ้เท็จจริง ในกรณีท่ีพบว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตาม
กฎหมาย และกฎระเบียบของบริษทั หรือกระทาํการทุจริตจะตอ้งไดรั้บการพิจารณาโทษทางวินยัตามระเบียบบริษทั ท่ี
กาํหนดไว ้และ/หรือ อาจจะไดรั้บโทษตามกฎหมาย หากการกระทาํนั้นผิดกฎหมาย 

เม่ือการตรวจสอบเร่ืองร้องเรียนไดข้อ้ยุติแลว้ ผูต้รวจสอบเร่ืองร้องเรียนจะรายงานผลสรุป การตรวจสอบ 
ใหแ้ก่ผูรั้บเร่ืองร้องเรียนทราบ เพ่ือแจง้ต่อผูร้้องเรียนต่อไป (ในกรณีท่ีผูร้้องเรียนเปิดเผยตวัตน) 

ทั้งน้ี กระบวนการตั้งแต่รับเร่ืองร้องเรียนจนกระทัง่แจง้กลบัไปยงัผูร้้องเรียน ควรดาํเนินการตามกาํหนด
ระยะเวลาท่ีเหมาะสม 

 

9.24 จรรยาบรรณธุรกจิ  
 
บริษทั ปรีชา กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) เป็นบริษทัท่ีประกอบธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย ์มีความมุ่งมัน่ท่ีจะ

ดาํเนินธุรกิจให้ไดรั้บความนิยมและเช่ือถือจากลูกคา้และประชาชนทัว่ไป ดาํเนินธุรกิจดว้ยการบริหารการจดัการท่ี
เขม้แขง็ มีการพฒันาสินคา้ใหมี้คุณภาพ และพฒันาบุคลากรใหมี้ประสิทธิภาพ 

บริษทัส่งเสริมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีใหเ้กิดข้ึนในทุกระดบัขององคก์ร ตั้งแต่ระดบัคณะกรรมการบริษทั 
คณะผูบ้ริหารจนถึงระดับปฏิบัติการมาโดยตลอด ซ่ึงประกอบไปดว้ย การมีคณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารท่ี
วิสยัทศัน ์มีความรับผิดชอบต่อหนา้ท่ีระบบการบริหารจดัการท่ีดี มีกลไกการควบคุมและการถ่วงดุลอาํนาจ เพ่ือใหก้าร
บริหาร งานเป็นไปอยา่งโปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้การเคารพในสิทธิและความเท่าเทียมกนั และมีความรับผิดชอบ
ต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

บริษทัยึดมัน่ในแนวทางการดาํเนินธุรกิจท่ีโปร่งใส สุจริต และเป็นธรรม ไดจ้ดัทาํคู่มือจรรยาบรรณและขอ้
พึงปฏิบติัเก่ียวกบัจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ายจดัการและพนกังาน เพ่ือให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งยึดถือเป็นแนวทางการ
ปฏิบัติหน้าท่ีตามภารกิจของบริษัท ภายใต้กรอบกฎหมายและกฎระเบียบ ส่งเสริมสนับสนุนการพฒันาความรู้ 
ความสามารถอยา่งทัว่ถึง และกาํหนดใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน ปฏิบติัตามคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ ดงัน้ี 

1) จรรยาบรรณวา่ดว้ยความรับผิดชอบต่อผูถื้อหุน้ 
2) จรรยาบรรณวา่ดว้ยความรับผิดชอบต่อพนกังาน 
3) จรรยาบรรณวา่ดว้ยความเป็นธรรมและรับผิดชอบต่อลูกคา้ 
4) จรรยาบรรณวา่ดว้ยความรับผิดชอบต่อคู่แข่งทางการคา้ 
5) จรรยาบรรณวา่ดว้ยความรับผิดชอบต่อคู่คา้ 
6) จรรยาบรรณวา่ดว้ยความรับผิดชอบต่อเจา้หน้ี 
7) จรรยาบรรณวา่ดว้ยความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้ม 
8) จรรยาบรรณวา่ดว้ยการไม่ละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา 
9) จรรยาบรรณวา่ดว้ยการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ภายในองคก์ร 
10) จรรยาบรรณวา่ดว้ยการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ภายนอกองคก์ร 
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10. ความรับผดิชอบต่อสังคม
บริษทัมีนโยบายในการพฒันาและรับผิดชอบต่อสังคมตั้งแต่มีการดาํเนินธุรกิจเพ่ือให้ควบคู่ไปกบับริษทั

คณะกรรมการบริษทัเจตนารมณ์ท่ีจะทาํงานร่วมกบัผูมี้ส่วนไดเ้สีย โดยมุ่งสร้างความสัมพนัธ์ท่ีเป็นการยอมรับและไว้
วางในซ่ึงกนัและกนั มุ่งเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้แก่พนกังานและครอบครัว ตลอดจนชุมชนโดยรอบและสถานท่ี
ประกอบการ บริษทัตระหนกัถึงความสําคญัในการเติบโตอย่างย ัง่ยืนขององคก์ร จึงตอ้งมีการขบัเคล่ือนไปในทิศทาง
เดียวกนักบัสงัคม 

บริษทัมุ่งมัน่ท่ีจะประกอบธุรกิจดว้ยความสุจริต เป็นธรรมและโปร่งใส คาํนึงถึงผลประโยชน์และผลกระทบ
จากการดาํเนินงานขององค์กรต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทั ช่วยพฒันาศกัยภาพของคนในสังคม เน้นทางดา้นสร้าง
ความรู้ ความคิด จรรยาบรรณ ศีลธรรม โดยจดัทาํโครงการและกิจกรรมต่างๆ เพ่ือยกระดบัของสังคมให้เป็นสังคมท่ี
ประกอบไปด้วย คนเก่ง คนดี และคนท่ีมีความสํานึกรับผิดชอบ ซ่ึงส่งผลทําให้สังคมอยู่คู่ไปกับบริษัท โดยมี
คณะกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ ดว้ย 

1) ส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยั ดูแลและจดัการส่ิงแวดลอ้มภายในพ้ืนท่ี และดาํเนินกิจกรรมส่งเสริม
ส่ิงแวดลอ้มต่อชุมชน นอกจากน้ี ยงัมีการสนบัสนุนกิจกรรมดา้นอ่ืนๆ ท่ีชุมชนไดจ้ดัข้ึนอีกดว้ย

2) สงัคมมีการจดักิจกรรมอนัเป็นประโยชนแ์ละส่งเสริมสงัคมชุมชน เพ่ือใหชุ้มชนมีความเป็นอยูท่ี่ดีผา่น
โครงการต่างๆ

บริษทัได้ให้ความสําคัญต่อความสัมพนัธ์ระหว่างองค์กร ผูมี้ส่วนได้เสียและสังคม โดยมีรายละเอียด
ดงัต่อไปน้ี 

1) ลูกคา้ : บริษทัเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกคา้ ใหบ้ริการท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน เพ่ือใหลู้กคา้ไดรั้บ
ประโยชนท่ี์สุด ดูแลรักษาขอ้มูลของลูกคา้ไวเ้ป็นความลบั และมีหน่วยงานหรือบุคคลท่ีทาํหนา้ท่ีรับขอ้
ร้องเรียนของลูกคา้ รวมถึงมีการสาํรวจความพึงพอใจของลูกคา้ เพ่ือเป็นขอ้มูลนาํมาปรับปรุง

2) คู่คา้ : บริษทัดาํเนินธุรกิจกบัคู่คา้โดยเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้ รวมถึงการปฏิบติัตามสญัญาต่อคู่คา้
ตามหลกัเกณฑท่ี์กฎหมายกาํหนด

3) คู่แข่ง : บริษทัปฏิบติัต่อคู่แข่งอยา่งเป็นธรรม ไม่สืบหาขอ้มูลของคู่แข่งอยา่งไม่สุจริต
4) ชุมชน : บริษทัระมดัระวงัในการพิจารณาดาํเนินการใดๆ ท่ีจะส่งผลกระทบต่อสาธารณะ และชุมชน
5) พนกังาน : บริษทัปฏิบติัต่อพนกังานอยา่งเป็นธรรม สนบัสนุนการมุ่งมัน่พฒันาความรู้ความสามารถ

ของพนกังาน

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง

บริษทัไดต้ระหนกัถึงความสาํคญัและการดาํเนินการท่ีมีระบบการควบคุมภายในอย่างเพียงพอและเหมาะสม 
โดยใหค้วามสําคญักบัระบบการควบคุมภายในทั้งการควบคุมทางการเงิน การดาํเนินการ กระบวนการทางบญัชี และ
การบนัทึกขอ้มูล การกาํกบัดูแลการปฏิบติังาน รวมถึง กระบวนการอ่ืนๆ ในบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัมาตรการต่อตา้นการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น มีความเหมาะสมกบัความเส่ียงของบริษทั เพ่ือทาํให้เกิดความเช่ือมัน่ว่าบริษทัมีการดาํเนินงานท่ี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล รายงานทางการเงินความเช่ือถือไดแ้ละทนัเวลา สามารถนาํไปใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบ
พิจารณาการตัดสินใจทางธุรกิจ การปฏิบัติการด้านต่างๆ สอดคลอ้งกับกฎหมายและระเบียบขอ้บังคับ ตลอดจน
นโยบายต่างๆ ของบริษทั และการรับเงินและการจ่ายเงินไดรั้บการอนุมติัอย่างถูกตอ้งตามอาํนาจดาํเนินการท่ีบริษทั
กาํหนดไว ้และการแบ่งแยกหนา้ท่ีงานภายในบริษทัอยา่งเหมาะสม  
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11.1 การควบคุมภายใน 

คณะกรรมการบริษทัใหค้วามสําคญักบัการมีระบบการควบคุมและตรวจสอบภายในท่ีดี จึงไดก้าํหนดและ
วางแนวทางในการปฏิบติังานท่ีมีประสิทธิภาพทัว่ทั้งองคก์ร โดยส่งเสริมใหมี้ระบบงานท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร มีการ
ตรวจสอบและควบคุมโดยผูป้ฏิบติังานในระดบัแรก เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบติังานอย่าง
เตม็ท่ี แต่ยงัคงรักษาความคล่องตวัในการปฏิบติังานใหส้ามารถแข่งขนัได ้โดยบริษทั ไดมี้การว่าจา้งบุคคล ภายนอกท่ีมี
ประสบการณ์และชาํนาญในดา้นการตรวจสอบภายใน เป็นผูท้าํหนา้ท่ีตรวจสอบการปฏิบติังานดา้นต่างๆ ให้เป็นไป
ตามนโยบาย แผนงาน อาํนาจดาํเนินการ และกฎระเบียบของหน่วยงานกาํกบัดูแล รวมทั้งทาํหนา้ท่ีประเมินความเส่ียง
และการควบคุมภายในให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพอีกชั้นหน่ึง และคณะกรรมการจดัให้มีการตรวจสอบภายใน
ตรวจสอบการปฏิบติังานของทุกหน่วยงาน หน่วยงานธุรกิจและหน่วยงานสนบัสนุนใหเ้ป็นไปตามระเบียบท่ีวางไว ้

1) การประเมินความเส่ียง
บริษทัมีการกาํหนดวตัถุประสงค์ไวอ้ย่างชดัเจน เพ่ือให้สามารถระบุและประเมินความเส่ียงต่างๆ ท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการบรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ร โดยมีการระบุและวิเคราะห์ความเส่ียงทุกประเภทท่ีอาจกระทบต่อการ
บรรลุวตัถุประสงคไ์วอ้ยา่งครอบคลุมทัว่ทั้งองคก์ร นอกจากน้ี ยงัมีการพิจารณาถึงโอกาสท่ีจะเกิดการทุจริตคอร์รัปชัน่
ในการประเมินความเส่ียงท่ีจะบรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ร  และสามารถระบุและประเมินความเปล่ียนแปลงท่ีอาจมี
ผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน 

2) การควบคุมการปฏิบติังาน
(1) มีการกาํหนดขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีและวงเงินอาํนาจอนุมติัของแต่ละระดบัอยา่งชดัเจนและเป็น

ลายลกัษณ์อกัษร
(2) มีการแบ่งหนา้ท่ีอนุมติั หนา้ท่ีบนัทึกรายการบญัชี ขอ้มูลสารสนเทศ และหนา้ท่ีในการดูแลจดัเกบ็

ทรัพยสิ์นออกจากกนัเพ่ือเป็นการตรวจสอบซ่ีงกนัและกนั
(3) มีการปฏิบติัตามประกาศและระเบียบขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย สาํนกังาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์เก่ียวกบัการทาํธุรกรรมกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่
กรรมการ ผูบ้ริหารหรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือใหก้ารทาํธุรกรรมนั้นตอ้งผา่นขั้นตอนการอนุมติัท่ี
ถูกตอ้ง

(4) มีมาตรการท่ีจะติดตามใหก้ารดาํเนินงานของบริษทัเป็นไปตามกฎหมาย ตลอดจนมาตรการใน
การแกไ้ขและป้องกนัมิใหเ้กิดการกระทาํท่ีฝ่าฝืนกฎหมาย

(5) มีการกาํหนดนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ มาตรการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่และ
ขั้นตอนการปฏิบติั ตลอดจนการสอบทานการปฏิบติัตามนโยบายและมาตรการต่อตา้นการทุจริคอร์รัปชัน่ และ
นาํนโยบายและมาตรฐานต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ไปปฏิบติัในบริษทัยอ่ยดว้ย

3) ระบบสารสนเทศ
บริษทัจดัให้มีรายงานตามกาํหนดเวลาและมีขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในเชิงวิเคราะห์ท่ีมีคุณภาพ ซ่ึงรวมถึง

วตัถุประสงคแ์ละความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายในท่ีจาํเป็นต่อการสนบัสนุนใหก้ารควบคุมภายในสามารถดาํเนิน
ไปไดต้ามท่ีวางไว ้ตลอดจนการจดัให้มีการส่ือสารกบัหน่วยงานภายนอกเก่ียวกบัประเด็นท่ีอาจมีผลกระทบต่อการ
ควบคุมภายใน  
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4) ระบบการติดตาม
คณะกรรมการบริษทักาํหนดให้ฝ่ายบริหารตอ้งรายงานผลการดาํเนินงานท่ีเกิดข้ึนจริงเปรียบเทียบกบั

เป้าหมายอย่างสมํ่าเสมอ อาทิ รายงานทางการเงิน รายงานความคืบหนา้ของการดาํเนินงานในดา้นต่างๆ และในกรณีท่ี 
การดาํเนินงานไม่เป็นไปตามแผนท่ีวางไว ้คณะกรรมการบริษทัจะมีส่วนร่วมแกไ้ข ปรับปรุง หรือดูแลให้ฝ่ายบริหาร
นาํเสนอแผนงานเพ่ือแกไ้ขสถานการณ์ 

11.2 การบริหารจัดการความเส่ียง 

บริษทัมีความเช่ือว่าการบริหารความเส่ียงเป็นเคร่ืองมือในการรวบรวมการกาํกบัดูแลกิจการ กลยุทธ์และ 
การปฏิบติังานเขา้ดว้ยกนั ซ่ึงทราบดีวา่ความเส่ียงทุกประเภทอาจเกิดข้ึนไดต้ลอดเวลา จึงตอ้งมีระบบป้องกนัความเส่ียง
และคอยติดตามดูแลใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของระบบการทาํงาน เพ่ือใหบ้ริษทัลดโอกาสความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนและใหไ้ดม้า
ซ่ึงโอกาสทางธุรกิจ 

คณะกรรมการบริษทั เห็นความสาํคญัต่อระบบการบริหารความเส่ียงเพ่ือรับรู้ ควบคุม จาํกดั ลดโอกาสและ
ปริมาณความสูญเสียท่ีจะเกิดข้ึน ไดจ้ดัให้มีระบบการบริหารความเส่ียงในระดบัจดัการ ซ่ึงมีหน้าท่ีเสนอแผนงาน 
การปฏิบติังานและผลการปฏิบติัการตามแผนต่อคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ดงัน้ี 

1) ดา้นสภาพแวดลอ้มในองคก์ร
2) ดา้นการกาํหนดวตัถุประสงค์
3) ดา้นระบุความเส่ียง
4) ดา้นการประเมินความเส่ียง
5) ดา้นการจดัแผนจดัการความเส่ียง
6) ดา้นกิจกรรมการควบคุม
7) ดา้นสารสนเทศและการส่ือสาร
8) ดา้นการติดตามผล

12. รายการระหว่างกนั

12.1 รายการบัญชีกบักจิการที่เกีย่วข้องกนั 
กลุ่มบริษทัมีรายการบญัชีส่วนหน่ึงกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงกิจการเหล่าน้ีเก่ียวขอ้งกนัโดยการถือหุน้และ/

หรือมีกรรมการร่วมกนั รายการระหว่างกนัท่ีมีสาระสําคญัท่ีรวมไวใ้นงบการเงินใชร้าคาตามปกติธุรกิจ โดยถือตาม
ราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจการคา้ทัว่ไป หรือในราคาท่ีตกลงกนัตามสัญญาหากไม่มีราคาตลาดรองรับสาํหรับ
รายการท่ีไม่มีราคาตลาด 
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รายการบญัชีท่ีสาํคญัท่ีมีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และปี 2560 มีดงัน้ี 

บาท 
งบการเงนิรวม 

ปี 2561 ปี 2560 
ค่าเช่า 
 บริษทั พี.ลิสซ่ิง จาํกดั 4,279,704.00 4,279,704.00 
ค่าบริการ 
 บริษทั พี.ลิสซ่ิง จาํกดั 2,542,528.02 2,548,341.96 
ค่ารับรอง 

บริษทั พี แอนด ์บี รัชดา โฮเตล็ จาํกดั    226,066.64 205,739.20 

ยอดคงเหลือท่ีมีสาระสาํคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และปี 2560 มีดงัน้ี 
บาท 
งบการเงนิรวม 

ปี 2561 ปี 2560 
เงินประกนัการเช่า 
 บริษทั พี.ลิสซ่ิง จาํกดั 805,920.00 805,920.00 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 

บริษทั พี.ลิสซ่ิง จาํกดั   31,425.90 38,449.38 

12.2 รายการค่าเช่าจ่ายระหว่างกนั 

    บริษทัเช่าพ้ืนท่ีอาคารกบั บริษทั   พี. ลิสซ่ิง  จาํกดั    โดยเช่าพ้ืนท่ี   อาคารปรีชากรุ๊ป       เ ลขท่ี 1919   ถนนพฒันาการ แขวงสวนหลวง  
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ชั้น 4, 6 และ 8 พ้ืนท่ีรวม 2,670.18 ตารางเมตร ตามการใชส้อยจริง และความเหมาะสมของ
บริษทั โดยมีอตัราค่าเช่า จาํนวน 356,142 บาทต่อเดือน ตารางเมตรละ 160 บาท ค่าบริการระบบปรับอากาศและค่าส่วนกลาง 
จาํนวน 174,831.58 บาทต่อเดือน รวมระยะเวลา 1 ปี ตั้ งแต่วนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2651 ถึง 31 มกราคม 2562 เป็นจาํนวนเงิน 
6,371,682.96 บาทต่อปี  

12.3 ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกนั 

บริษทัมีความจําเป็นต้องใช้อาคารท่ีตั้ ง เลขท่ี 1919 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 
กรุงเทพมหานคร เป็นท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ของบริษทั ปรีชากรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

บริษทัมอบหมายใหบ้ริษทัยอ่ยรับผิดชอบในการบริหารโครงการท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ยพฒันา เร่ิมตั้งแต่การ
บริหารงานขายการบริหารงาน ตลอดจนถึงการบริหารชุมชน ซ่ึงถือเป็นการบริการหลงัการขาย โดยมีการแบ่งแยก
ขอบเขตภาระหนา้ท่ีระหว่างกนัอย่างชดัเจนบนพ้ืนฐานของค่าบริการท่ีตกลงกนัตามราคาตลาดทัว่ไปและเป็นธรรมแก่
ทั้งสองฝ่าย อีกทั้ง บริษทัยงัถือหุน้ในบริษทัย่อยทั้งหมด จึงมัน่ใจไดว้่า จะไม่เป็นช่องทางในการยกัยา้ยถ่ายเทสินทรัพย์
ของบริษทั เพราะผลประกอบการของบริษทัยอ่ยจะนาํมาผนวกรวม ในงบการเงินรวม  



บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 100/157 

รายงานประจ าปี 2561 

ขั้นตอนการทาํรายการระหวา่งกนัเร่ิมตน้จากความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษทั เพ่ือนาํเสนออนุมติัจาก
คณะกรรมการบริษทั ในทางปฏิบติับริษทัมีการกาํหนดอาํนาจท่ีชดัเจนในแต่ละระดบั เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและ
ตรวจสอบได ้ อีกทั้ง ยงัมีฝ่ายตรวจสอบภายในท่ีสอบทานการทาํรายการต่างๆ ถึงความเพียงพอ และเหมาะสม พร้อม
นาํเสนอรายงานใหค้ณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัทราบต่อไป 

12.4 แนวโน้มการท ารายการระหว่างกนัในอนาคต 

บริษทัยงัมีความจาํเป็นในการทาํรายการระหวา่งกนั เพ่ือใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อองคก์รโดยรวม เพ่ือรักษา
ไวซ่ึ้งคุณค่าของผลิตภณัฑแ์ละบริการ อนันาํไปสู่ความเช่ือมัน่ท่ีมีต่อบริษทั เพ่ือการเติบโตอย่างต่อเน่ือง ย ัง่ยืน และมี
ประสิทธิภาพ 



 

 

 

ส่วนท่ี 3 

ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน 
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ส่วนที่ 3 

ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 

13. ข้อมูลทางการเงินทีส่ าคญั

13.1 รายงานการสอบบัญชี 

จากผลการตรวจสอบของผูส้อบบญัชี ในระยะ 3 ปีท่ีผ่านมา ผูส้อบบญัชี บริษทั พีวี ออดิท จาํกดั ไดใ้ห้
ความเห็นอยา่งไม่มีเง่ือนไขต่องบการเงิน สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  2559, วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2560 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ดงัน้ี 

13.1.1 ผู้สอบบัญชี 
บริษทั พีวี ออดิท จาํกดั เป็นผูต้รวจสอบบญัชีของบริษทัและบริษทัยอ่ย โดยมี นายประวิทย ์วิวรรณธนานุตร์ 

และ/หรือนายเทอดทอง เทพมงักร และ/หรือนายอุดม ธนูรัตน์พงศ ์และ/หรือนางสาวชุติมา วงษศ์ราพนัธ์ชยั หรือผูส้อบ
บญัชีท่านอ่ืนภายในสาํนกังานเดียวกนั 

13.1.2 สรุปรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา 
1) สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของ
บริษทัและบริษทัย่อย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และผลการดาํเนินงานรวมและผลการดาํเนินงานเฉพาะกิจการ และ
กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัโดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

2) สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของ

บริษทัและบริษทัย่อย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และผลการดาํเนินงานรวมและผลการดาํเนินงานเฉพาะกิจการ และ
กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัโดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

3) สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของ

บริษทัและบริษทัย่อย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และผลการดาํเนินงานรวมและผลการดาํเนินงานเฉพาะกิจการ และ
กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัโดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 



บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 102/157 

รายงานประจ าปี 2561 

13.2 ข้อมูลงบการเงิน 

บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบแสดงฐานะการเงนิ 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559, ปี 2560 และ ปี 2561 
หน่วย:บาท 

รายละเอ ย  ปี 2559 % ปี 2560 % ปี 2561 % 
ส นทร พย์ 

สินทรัพย์หมุนเวียน 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 79,285,818 12.77 78,431,274 13.36 54,879,994 10.00 
เงินลงทุนชั่วคราว 54,413,376 8.77 55,150,854 9.40 95,636,072 17.43 
ลูกหนี้อื่น 1,872,880 0.30 1,775,593 0.31 5,443,063 0.99 
ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 284,694,188 45.87 258,207,133 43.98 218,849,287 39.88 
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 1,632,631 .26 1,538,582 0.27 1,422,184 0.26 

รว ส นทร พย์  ุนเว ยน 421,898,893 67.98 395,103,436 67.30 376,230,600 68.56 
ส นทร พย์ไ ่  ุนเว ยน 

 เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน 954,920 0.15 954,920 0.17 954,920 0.17 
ท่ีดินรอการพัฒนา 30,000,000 4.83 30,000,000 5.11 30,000,000 5.47 
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 151,181,985 24.36 141,297,004 24.07 132,370,961 24.12 
อาคารและอุปกรณ์ 2,916,225 0.47 2,266,532 0.39 1,589,998 0.29 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 74,258 0.01 80,158 0.02 52,845 0.01 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 6,536,189 1.05 9,262,620 1.58 195,401 0.04 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 7,100,301 1.14 8,123,634 1.39 7,354,718 1.34 

รว ส นทร พย์ไ ่  ุนเว ยน 198,763,878 32.02 191,984,868 33.00 172,518,843 31.44 
 รว ส นทร พย์ 620,662,771 100.00 587,088,304 100.00 548,749,443 100.00 
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บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบแสดงฐานะทางการเงนิ 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559, ปี 2560 และ ปี 2561 
หน่วย:บาท 

รายละเอ ย  ปี 2559 % ปี 2560 % ปี 2561 % 
 น ้ส นและส่วนของผู้ถือ ุ้น 

 น ้ส น  ุนเว ยน 
เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอื่น 9,905,882 1.60 9,992,952 1.71 11,911,240 2.17 
หน้ีสินส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 10,360,767 1.67 10,243,424 1.75 9,961,385 1.82 
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 0.00 0.00 257,153 0.05 697,536 0.13 
ประมาณการต้นทุนโครงการ 5,776,700 0.93 1,964,818 0.34 1,894,628 0.35 
ประมาณการหน้ีสิน 5,465,800 0.88 19,235,999 3.28 20,223,348 3.69 
หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 699,928 0.11 7,546,811 1.29 5,563,499 1.01 

รว  น ้ส น  ุนเว ยน 32,209,076 5.19 49,241,157 8.39 50,251,636 9.16 
 น ้ส นไ ่  ุนเว ยน 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 42,373,692 6.83 32,426,572 5.53 22,465,186 4.09 
หน้ีสินระยาวภายใต้สัญญาเช่าการเงิน 296,304 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน 1,843,467 0.30 1,720,708 0.30 1,375,538 0.25 
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอื่น 1,582,055 0.25 2,513,811 0.43 2,848,669 0.52 

รว  น ้ส นไ ่  ุนเว ยน 46,095,518 7.43 36,661,091 6.25 26,689,393 4.86 
รว  น ้ส น 78,304,593 12.62 85,902,248 14.64 76,941,029 14.02 

ส่วนของผู้ถือ ุ้น 
ทุนเรือน ุ้น 

ทุนจดทะเบียน 
- หุ้นสามัญ 336,000,000 หุ้น

มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
336,000,000 336,000,000 336,000,000 

ทุนท่ีออกและช าระแล้ว 
- หุ้นสามัญ 336,000,000 หุ้น 336,000,000 336,000,000 57.24 336,000,000 61.23 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 88,750,822 14.30 88,750,822 15.12 88,750,822 16.17 
  าไรสะส  

จัดสรรแล้ว-ส ารองตามกฎหมาย 13,287,119 2.14 13,287,119 2.27 13,287,119 2.42 
ยังไม่ได้จัดสรร 104,320,236 16.81 63,148,115 10.76 33,770,473 6.15 

รว ส่วนของผู้ถือ ุ้น 542,358,177 87.38 501,186,056 85.37 471,808,414 85.92 
รว  น ้ส นส่วนของผู้ถือ ุ้น 620,662,771 100.00 587,088,304 100.00 548,749,443 100.00 
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บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

ส าหรับปีส้ินสุด วนัที ่31 ธันวาคม 2559, ปี 2560 และ ปี 2561 
หน่วย:บาท 

รายละเอ ย  ปี 2559 % ปี 2560 % ปี 2561 % 
รายได ้

รายได้จากการขายและบริการ 98,096,830 100.00 61,882,261 100.00 89,354,134 100 
ต้นทุนขายและบริการ (77,237,810) (78.74) (45,086,049) (72.86) (60,420,505) (67.62) 

ก าไรขั้นต้น 
20,859,020 21.26 16,796,212 27.15 28,933,629 32.38 

รายได้อื่น 10,975,393 11.19 1,996,915 3.23 1,210,711 1.35 
ต้นทุนในการจัดจ าหนา่ยและค่าใช้จ่ายใน
การบริหาร  (54,138,071) (55.19) (59,609,284) (96.33) (47,611,969) (53.28) 
ต้นทุนทางการเงิน (3,156,696) (3.22) (2,565,886) (4.15) (2,006,795) (2.25) 

ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้ (25,460,354) (25.95) (43,382,043) (70.11) (19,474,424) (21.79) 
รายได ้(ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ (133,716) (0.14) (2,373,241) (3.84) (10,329,634) (11.56) 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิประจ าป ี (25,594,070) (26.09) (41,008,802) (66.27) (29,804,058) (33.35) 
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น 
  ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ 
   ประกันภยัส าหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน (123,782) (0.13) (204,149) (0.33) 533,020 0.60 
  ภาษีเงินได้เกี่ยวกับขาดทุนจากการประมาณการ 
   ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภยัส าหรับโครงการ 
   ผลประโยชน์พนกังาน 24,109 0.02 40,830 0.07 (106,604) (0.12) 
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส าหรับป-ีสุทธิจากภาษีเงินได้ (99,673) (0.10) (163,319) (0.27) 426,416 0.48 
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม (25,693,743) (26.19) (41,172,122) (66.54) (29,377,642) (32.88) 
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บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบกระแสเงนิสด 

ส าหรับปีส้ินสุด วนัที ่31 ธันวาคม 2559, ปี 2560 และ ปี 2561 
หน่วย:บาท 

รายละเอ ย  ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 

ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้ (25,460,354) (43,382,043) (19,474,424) 
ปรับกระทบขาดทุนก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) 
กิจกรรมด าเนินงาน 

ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดบัญชี 11,028,706 11,051,013 11,053,574 
ดอกเบี้ยรับ (882,327) (955,951) (984,401) 
ดอกเบี้ยจ่าย 3,156,696 2,565,886 2,006,795 
หน้ีสงสัยจะสูญ (กลับรายการ) (441,583) 0.00 0.00 
ขาดทุนจากการด้อยค่า (กลับรายการ) 7,600 0.00 0.00 
(ก าไร) ขาดทุนจากการขายและตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ (2,966,650) (89,708) 1,030 
รายได้จากการตัดบัญชีหน้ีสิน (2,783,568) (229,431) 0.00 
ประมาณการค่าเสียหายจากคดีความฟ้องร้อง 5,465,800 13,770,199 1,526,093 
ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน (กลับรายการ) 166,232 178,091 187,850 

ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์และ
หน้ีสินด าเนินงาน 

(12,709,447) (17,091,943) (5,683,484) 

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ด าเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง 
 เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค้ าประกัน 2,253,046 0.00 0.00 
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 637,799 (18,634) (3,620,469) 
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 29,506,870 26,487,054 39,357,846 
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (622,565) 94,049 116,397 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 570,560 (123,427) 13,539 

การเปลี่ยนแปลงในหน้ีสินด าเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง) 
เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอื่น (8,349,497) (141,156) 1,965,631 
ประมาณการต้นทุนโครงการ 2,665,995 (3,811,881) (70,190) 
ประมาณการหน้ีสิน 0.00 0.00 (538,744) 
หน้ีสินหมุนเวียนอื่น (18,806) 6,846,883 (1,983,312) 
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอื่น (628,300) 931,757 334,857 

เงินสดรับจากกิจกรรมด าเนินงาน 13,305,655 13,172,702 29,892,072 
รับดอกเบี้ย 1,062,229 957,035 937,400 
จ่ายภาษีเงินได้  (1,605,332) (840,275) (2,112,463) 
เงินรับคืนภาษีเงินได้ 0.00 0.00 1,939,202 

เง นส สุทธ ไ ้ าจา   จ รร   าเน นงาน 12,762,552 13,289,462 30,656,211 
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บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบกระแสเงนิสด 

ส าหรับปีส้ินสุด วนัที ่31 ธันวาคม 2559, ปี 2560 และ ปี 2561 
     หน่วย:บาท 

รายละเอ ย  ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน     

  เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง (3,306,552) (737,479) (40,485,217) 
 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น  (265,827) (1,267,495) 
  ซ้ืออุปกรณ์ (1,167,391) (208,274) (149,928) 
  สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น  (48,150) (7,290) 
  จ าหน่ายสินทรัพย์ 7,722,590 89,720 0.00 

   เง นส สุทธ ไ ้ าจา  (ใ ้ไปใน)   จ รร ลงทุน  3,248,647 (1,170,011) (41,909,930) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน     

 จ่ายช าระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน (9,915,557) (9,932,854) (9,947,119) 
 จ่ายช าระหน้ีสินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน (408,848) (427,912) (296,303) 
  จ่ายดอกเบี้ย (3,210,888) (2,613,229) (2,054,137) 
    เง นส สุทธ ใ ้ไปใน  จ รร จ   าเง น   13,535,292) (12,973,996) (12,297,561) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ  2,475,907 (854,545) (23,551,280) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี 76,809,911 79,285,818) 78,431,274 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี 79,285,818 78,431,274         54,879,994 
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13.3 อตัราส่วนทางการเงิน 

อ ตราส่วนทาง ารเง น  น่วย ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
1 อัตราส่วนสภาพคล่อง เท่า 13.10 8.02 7.49 
2 อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว เท่า 4.21 2.71 3.13 

อ ตราส่วนแส งควา สา ารถใน ารท า  าไร      
1 อัตราก าไรขั้นต้น % 21.26 27.14 32.38 
2 อัตราขาดทุนสุทธิ % (26.09) (66.27) (33.35) 
3 อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น % (4.61) (7.86) (6.13) 

อ ตราส่วนแส งประส ทธ ภาพใน าร  าเน นงาน      
1 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม % (3.48) (6.76) (3.08) 
2 อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม เท่า 0.15 0.10 0.16 

อ ตราส่วนว เคราะ ์นโยบายทาง ารเง น      
1 อัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่า 0.14 0.17 0.14 
2 อัตราส่วนความสามารถช าระดอกเบี้ย เท่า 16.65 6.51  16.28 
3 อัตราการจ่ายเงินปันผล % 0.00 0.00 0.00 

ข้อ ูลต่อ ุ้น      
1 มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น บาท 1.61 1.49 1.40 
2 ขาดทุนสุทธิต่อหุ้น บาท (0.08) (0.12) (0.09) 
3 เงินปันผลต่อหุ้น บาท 0.00 0.00 0.00 

อ ตรา ารเต บโต      
1 ยอดขาย % (57.48) (36.92) (44.39) 
2 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร % (12.20) 10.11 (20.13) 
3 ขาดทุนสุทธิ % (41.08) (60.23) (18.11) 
4 สินทรัพย์รวม % (6.09) (5.41) (6.53) 
5 หน้ีสินรวม % (15.14) 9.70 (10.43) 
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14. การวเิคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ

14.1 ผลการด าเนินงานของบริษัทโดยรวม 

1) ภาพรวม
บริษทัและบริษทัยอ่ย ดาํเนินธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย ์โดยเน้นการพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พื่อ

ท่ีอยู่อาศยัเป็นหลกั อีกทั้งดาํเนินธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ไดแ้ก่ การให้เช่าอาคาร
สาํนกังาน อาคารปรีชาคอมเพล็กซ์ เป็นตน้  

บริษทัและบริษทัยอ่ยมีผลกาํไรขาดทุนก่อนภาษีเงินได ้ในปี 2560 และปี 2561 โดยในปี 2561 มี
ผลขาดทุนก่อนภาษีเท่ากบั 43.38 ลา้นบาท และในปี 2561 มีขาดทุนเท่ากบั 19.47 ลา้นบาท ตามลาํดบั ทั้งน้ี ใน 
ปี 2561 นั้น บริษทัและบริษทัยอ่ยมีผลขาดทุนก่อนภาษีเงินไดล้ดลง เป็นผลจากการเพิ่มข้ึนของยอดขายปี 2561 

2) คาํอธิบายและการวเิคราะห์ผลการดาํเนินงาน
(1) รายได้

รายไดจ้ากการขายของบริษทัและบริษทัย่อยในปี 2560 และปี 2561 จาํนวน 61.88 ลา้นบาท
และ 89.35 ลา้นบาท ตามลาํดบั รายไดจ้ากการขายเพิ่มข้ึนจากปี 2560 จาํนวน 27.47 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนร้อยละ 
44.39 

(2) ตน้ทุนขายและค่าใชจ่้าย
(2.1) ในปี 2560 และปี 2561 บริษทัและบริษทัย่อยมีตน้ทุนขาย จาํนวน 45.09 ลา้นบาท

และ 60.42 ลา้นบาท ตามลาํดบั เพิ่มข้ึนจากปี 2560 ร้อยละ 34.01 เน่ืองจากยอดการโอน
ขายบา้นจดัสรรเพิ่มข้ึนจากปีก่อน 

(2.2) ในปี 2560 และปี 2561 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร จาํนวน  
59.61 ลา้นบาท และ 47.61 ลา้นบาท ตามลาํดบั ลดลงจากปี 2560 ร้อยละ 20.13 

(2.3) ในปี 2560 และปี 2561 บริษทัและบริษทัย่อยมีดอกเบ้ียจ่าย จาํนวน 2.57 ลา้นบาท 
และ 2.01 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2560 ร้อยละ 21.79 

14.2 ฐานะการเงิน 

1) สินทรัพย์
ณ 31 ธนัวาคม 2560 และ 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยร์วม จาํนวน 587.09 ลา้น

บาท และ 548.74 ลา้นบาท ตามลาํดบั ลดลงร้อยละ 6.54 ทั้งน้ีเน่ืองมาจากบริษทั ไดมี้การขายบา้นจดัสรร อาคาร
ชุด เพิ่มข้ึน สินทรัพยท่ี์สาํคญัของบริษทัและบริษทัยอ่ย ไดแ้ก่ เงินสดคงเหลือ ปี 2560 จาํนวน 78.43 ลา้นบาท  ปี 
2561 จาํนวน 54.87 ลา้นบาท ลดลง 23.55 ลา้นบาท เงินลงทุนชัว่คราว ปี 2560 จาํนวน 55.15 ลา้นบาท ปี 2561 
จาํนวน 95.63 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 40.49 ลา้นบาท ตน้ทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ปี 2560 จาํนวน 258.21 ลา้น
บาท และปี 2561 จาํนวน 218.85 ลา้นบาท ลดลงจาํนวน 39.36 ลา้นบาท อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ปี 2560 
จาํนวน 141.30 ลา้นบาท ปี 2561 จาํนวน 132.37 ลา้นบาท ลดลง 8.93 ลา้นบาท   
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2) หน้ีสินและโครงสร้างเงินทุน 
ณ 31 ธนัวาคม 2560 และ 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีหน้ีสินรวม จาํนวน 85.90 

ลา้นบาท และ 76.94 ลา้นบาท ตามลาํดบั ลดลง 8.96 ลา้นบาท โดยมีสาเหตุหลกัจากการชาํระเงินกูย้มืสถาบนั
การเงิน 

หน้ีสินส่วนใหญ่ของบริษทัและบริษทัยอ่ย เป็นเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน ณ 31 ธนัวาคม 2560 
และ 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัมีเงินกูร้ะยะยาว จาํนวน 32.43 ลา้นบาท และ 22.46 ลา้นบาท ตามลาํดบั   

โครงสร้างเงินทุนของบริษทัและบริษทัยอ่ย มีการกูเ้งินสถาบนัการเงินลดลง อตัราส่วนหน้ีสินต่อ
ส่วนของผูถื้อหุ้นลดลง ในปี 2560 และปี 2561 เท่ากบั 0.17 เท่า และ 0.14 เท่า ตามลาํดบั 

ส่วนของผูถื้อหุ้น ณ 31 ธนัวาคม 2560 และ ณ 31 ธนัวาคม 2561 มีส่วนของผูถื้อหุน้ จาํนวน 
501.19 ลา้นบาท และ 471.81 ลา้นบาท ตามลาํดบั ลดลงเน่ืองจากในปี 2561 ผลการดาํเนินงานขาดทุนเพิ่มข้ึน 
29.80 ลา้นบาท ดงันั้น จึงไม่มีการจ่ายปันผล 

มูลค่าทางบญัชีต่อหุน้ของบริษทั ณ 31 ธนัวาคม 2560 เท่ากบั 1.49 บาทต่อหุ้น และ ณ 31 
ธนัวาคม 2561  เท่ากบั 1.40 บาทต่อหุ้น ลดลง 0.09 บาทต่อหุน้ 

3) สภาพคล่อง 
สําหรับปี 2560 และปี 2561 กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงานได้มา เท่ากับ             

13.29 ล้านบาท และ 30.66  ล้านบาท ตามลาํดบั โดยมีสาเหตุหลกัมาจากตน้ทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย์
เพิ่มข้ึน  

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุนของบริษทัและบริษทัยอ่ย ในปี 2560 กระแสเงินสดท่ีไดม้า (ใช้
ไป) ในกิจกรรมลงทุนเท่ากบั (1.17) ลา้นบาท และในปี 2561 เท่ากบั (41.91)  ลา้นบาท โดยในปี 2561 มีการ
ลงทุนในเงินลงทุนชัว่คราวเพิ่มข้ึน 

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจดัหาเงิน ปี 2560 ไดม้าจาก (ใชไ้ป) ในกิจกรรมจดัหาเงินเท่ากบั 
(12.97) ลา้นบาท และในปี 2561 เท่ากบั (12.30) ลา้นบาท เน่ืองจากในปี 2560 บริษทัไดมี้การจ่ายคืนเงินกูร้ะยะ
ยาว 9.93 ลา้นบาทและ  9.95 ลา้นบาท ในปี 2561 

โดยรวม ปี 2560 และปี 2561 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีอตัราส่วนสภาพคล่อง เท่ากบั 8.02 เท่า และ 
7.49 เท่า ตามลาํดบั โดยในปี 2561 สินทรัพยห์มุนเวยีนลดลงจากปี 2560 จาํนวน 18.87 ลา้นบาทและหน้ีสิน
หมุนเวยีนเพิ่มข้ึนจากปี 2560 จาํนวน 1.01 ลา้นบาท 

4) แหล่งท่ีมาของเงินทุน 
แหล่งท่ีมาของเงินทุนของบริษทัและบริษทัยอ่ยมาจากเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน เงินกูย้มืระยะ

สั้นอ่ืนและกระแสเงินสดท่ีไดรั้บจากลูกคา้จากการขายและจากการโอนกรรมสิทธ์ิ 
5) ปัจจยัและอิทธิพลหลกัท่ีอาจมีผลต่อการดาํเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต 

ปัจจยัและอิทธิพลหลกัท่ีอาจมีผลต่อการดาํเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคตไดก้ล่าวแลว้ใน
ส่วนท่ี 2 ขอ้ 1 เร่ืองปัจจยัความเส่ียง ซ่ึงไดแ้ก่ 
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(1) ความเส่ียงจากภาวะการแข่งขนัทางธุรกิจ 
(2) ความเส่ียงจากการจดัหาท่ีดิน 
(3)  ความเส่ียงจากการเพิ่มข้ึนของราคาวสัดุก่อสร้าง 
(4) ความเส่ียงจากการเพิ่มอตัราดอกเบ้ียเงินกูแ้ละการเขา้ถึงแหล่งเงินทุน 
(5) ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ี

ปรับปรุงใหม่และออกใหม่ 
 

14.3 การช าระเงินของโครงการที่ด าเนินการอยู่ในปัจจุบัน  

รายละเอียดการชาํระเงินของโครงการท่ีดาํเนินการอยูใ่นปัจจุบนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

โครง าร 

 ูลค่าท ่ 
ขายแล้ว 
(1) 

เง นท ่ถึง  า น   าระ 
สะส  (2) 

เง นท ่  าระแล้วสะส  
(3) 

เง นท ่ค้าง  าระสะส  
(2)-(3) 

คงเ ลือจ านวนเง น    
ท ่ย งไ ่ถึง  า น  
  าระ 

ล้านบาท ล้านบาท 
ร้อยละ 
ของ ูลค่า 
ท ่ขายแล้ว 

ล้านบาท 
ร้อยละของเง น 
ท ่ถึง  า น  
  าระสะส  

ล้านบาท 
ร้อยละของเง น 
ท ่ถึง  า น  
  าระสะส  

ล้านบาท 
ร้อยละ 
ของ ูลค่า 
ท ่ขายแล้ว 

ปรีชาราม 3 409.89 409.89 100.00 409.89 100.00 - - 57.48 14.02 
ไพรเวทบีช ระยอง 550 550 100.00 550 100.00 - - - - 
คอนโดมิเนียมพีจี
พระราม 9 

         

- 8 ช้ัน 197.05 197.05 100.00 197.05 100.00 - - - - 
คอนโดมิเนียมพีจี  
2 พระราม 9 

230 230 100.00 230 100.00 - - - - 

 

14.4 เงินค้างช าระสะสม 

- ไม่มี – 

14.5 แนวโน้มในอนาคต 

สาํหรับปี 2562 บริษทัคาดวา่จะมียอดขายและบริการท่ีรอรับรู้รายได ้จาํนวน 268.35 ลา้นบาท  
  

โครง าร จ านวนเง น  ล้านบาท  
1) ปรีชาราม 3 201.94 
2) คอนโดมิเนียมพีจี 1, 2 36.05 
3) ปรีชาคอมเพล็กซ์ 30.36 
รว  268.35 

 

 

 



 

 

 

ส่วนท่ี 4 

รายงานความรับผดิชอบและงบการเงิน 
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ส่วนที่ 4 

รายงานความรับผดิชอบและงบการเงนิ 

15. รายงานความรับผดิชอบของขณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษทัไดต้ระหนกัและเขา้ใจเป็น
อย่างดีถึงความสําคัญในความน่าเช่ือถือของรายงาน
ทาง การเงินและงบการเงิน ท่ีแสดงให้เห็นถึงสถานะทาง
การเงินและผลการดาํเนินงานในปีท่ีผ่านมาอนัเป็นจริง
และสมเหตุ สมผล คณะกรรมการบริษทัจึงให้ความ
ร่วมมือต่อผูส้อบบญัชี และใหค้วามเป็นอิสระแก่ผูส้อบ
บัญชีของบริษัทฯ อย่างเต็มท่ีในการตรวจสอบและ
แสดงความคิดเห็นท่ีมีต่อการดาํเนินงานของบริษทั 

คณะกรรมการบริษทัรับผิดชอบต่อรายงานทาง
การเงินของบริษทัท่ีจดัทาํข้ึน โดยดูแลให้ฝ่ายจดัการ
จัดทํางบการเงินและข้อมูลทางการเงินให้ถูกต้อง 
ครบถว้น ภายใตห้ลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศ
ไทย และเป็น ไปตามมาตรฐานการบญัชีท่ีกาํหนดโดย
สมาคมนักบัญชีและผูส้อบบัญชี และผูส้อบบัญชีรับ
อนุญาตแห่งประเทศไทย รวมทั้ ง พิจารณาถึงความ
สมเหตุสมผลและอยา่งรอบคอบในการจดัทาํและเปิดเผย

ขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง ครบถว้น และเพียงพอต่อการพิจารณา
ฐานะทางการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทั 

นอกจากน้ี คณะกรรมการมีความตระหนกัถึง
ความสาํคญัของระบบการควบคุมภายในท่ีมี
ประสิทธิภาพวา่จะสามารถทาํใหบ้ริษทัสามารถ
ดาํเนินงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ มีการรายงานขอ้มูล
ทางการเงินท่ีถูกตอ้งครบถว้น อีกทั้ง ยงัเป็นการ
ป้องกนัไม่ใหเ้กิดการทุจริตและการดาํเนินการท่ี
ผิดปกติ ซ่ึงคณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็นคณะทาํงานสอบทานและดูแลใหก้บั
บริษทั รวมถึง มีระบบการควบคุมภายในและการ
ตรวจสอบท่ีเหมาะสมอยา่งมีประสิทธิภาพ และดูแล
การรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งและเพียงพออีก
ดว้ย 

(นายพชร ยติุธรรมดาํรง) 
ประธานกรรมการ 
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15.1 รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ ผู้ถือหุ้นของบริษัท ปรีชา กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

ความเห็น 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ปรีชา กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย     (“กลุ่มบริษทั”) และของ

เฉพาะบริษทั ปรีชา กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวมและ งบแสดงฐานะการเงิน

เฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการ

เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและ

งบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการ

บญัชีท่ีสาํคญั  

ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของ

บริษทั ปรีชา กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และของเฉพาะบริษทั ปรีชา กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

และผลการดาํเนินงานรวมและผลการดาํเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสาํหรับปี

ส้ินสุดวนัเดียวกนัโดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบ

ของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจาก

กลุ่มบริษทัและบริษทัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีท่ีกาํหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืน ๆ 

ซ่ึงเป็นไปตามขอ้กาํหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเ้ป็นเกณฑใ์น

การแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
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เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ 

เร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัสาํคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้ในการตรวจสอบ

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสาํหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้าํเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็น

แยกต่างหากสาํหรับเร่ืองเหล่าน้ี 

การด้อยค่าของต้นทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย์ ทีด่นิรอการพฒันาและอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 ขอ้ 7 ขอ้ 10 และขอ้ 11 นโยบายการบญัชีและรายละเอียดสาํหรับตน้ทุนการ

พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ท่ีดินรอการพฒันา และอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ยอดคงเหลือของสินทรัพยด์งักล่าวมีนยัสาํคญัต่อ

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ขา้พเจา้จึงให้ความสําคญัในการตรวจสอบการพิจารณาการดอ้ยค่าท่ีเก่ียวขอ้งกบั

สินทรัพยด์งักล่าว เน่ืองจากในการพิจารณาการดอ้ยค่าของสินทรัพยต์อ้งใชดุ้ลยพินิจและขอ้สมมติฐานท่ีสาํคญัของผูบ้ริหารของ

กลุ่มบริษทัและบริษทั และผูป้ระเมินราคาอิสระในการประเมินมูลค่าสินทรัพย ์ซ่ึงทาํให้เกิดความเส่ียงเก่ียวกบัความเพียงพอของ  

ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

ขา้พเจา้ไดป้ระเมินความรู้ความสามารถของผูป้ระเมินราคาอิสระ อ่านรายงานการประเมินมูลค่าของผูป้ระเมินราคาอิสระและ
สอบทานความสมเหตุสมผลของวิธีการและขอ้สมมติฐานต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่า และวิเคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลท่ี
เก่ียวขอ้ง นอกจากน้ี ขา้พเจา้ไดพิ้จารณาความครบถว้นและถูกตอ้งในการเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

หนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 และขอ้ 25 นโยบายการบญัชีและรายละเอียดสาํหรับหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน 
บริษทัมีคดีฟ้องร้องท่ีอยูภ่ายใตก้ารพิจารณาคดีของศาล ซ่ึงผลของคดีฟ้องร้องดงักล่าวยงัไม่สามารถระบุได ้ผูบ้ริหารจึงตอ้งใช ้
ดุลยพินิจในการพิจารณาความเพียงพอของประมาณการหน้ีสิน เน่ืองจากความไม่แน่นอนของคดีฟ้องร้องดงักล่าวจึงไดก้าํหนด
เป็นเร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ 

ข้าพเจ้าได้สอบทานหนังสือยืนยนัจากทนายความของบริษัทและประเมินผลของหนังสือยืนยนัดังกล่าว และสอบถาม
รายละเอียดความคืบหนา้ของคดีฟ้องร้องและขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งจากผูบ้ริหาร ตลอดจนวิธีการท่ีผูบ้ริหารใชใ้นการประเมินและ
พิจารณาหน้ีสินจากคดีฟ้องร้อง  นอกจากน้ี ขา้พเจา้ไดพิ้จารณาความครบถว้นและถูกตอ้งในการเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน 

ข้อมูลอ่ืน 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ย ขอ้มูลซ่ึงรวมอยูใ่นรายงานประจาํปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวม

และงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยูใ่นรายงานประจาํปีนั้น ขา้พเจา้คาดวา่ขา้พเจา้จะไดรั้บรายงาน

ประจาํปีภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชี 
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ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้ห้ความเช่ือมัน่

ต่อขอ้มูลอ่ืน 

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านและพิจารณาวา่

ขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมีสาระสาํคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากฏวา่ขอ้มูล

อ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่  

เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจาํปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญั ขา้พเจา้ตอ้ง

ส่ือสารเร่ืองดังกล่าวกับผูมี้หน้าท่ีในการกาํกับดูแลเพ่ือให้ผูมี้หน้าท่ีในการกาํกับดูแลดาํเนินการแก้ไขขอ้มูลท่ีแสดงขดัต่อ

ขอ้เท็จจริง 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มหีน้าทีใ่นการก ากบัดูแลต่องบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควร

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาวา่จาํเป็นเพื่อให้สามารถ

จดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิด

จากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด  

ในการจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทัและ

บริษทัในการดาํเนินงานต่อเน่ือง การเปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑก์าร

บญัชีสําหรับการดาํเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัและบริษทัหรือหยุดดาํเนินงานหรือไม่

สามารถดาํเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้ 

ผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษทัและบริษทั 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พ่ือใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

โดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และ

เสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่

ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริง

อนัเป็นสาระสาํคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือวา่มีสาระสาํคญัเม่ือ

คาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่รายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทาง

เศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจากการใชง้บการเงินเหล่าน้ี 
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ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสงัเกตและสงสยัเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพ

ตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง  

 ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อ
ความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของ
ขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกวา่ความเส่ียงท่ี
เกิดจากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การ
แสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

 ทาํความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบั
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษทั
และบริษทั

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและการ
เปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัทาํข้ึนโดยผูบ้ริหาร

 สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับการดาํเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหารและจากหลกัฐานการ
สอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้
สงสัยอย่างมีนัยสําคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัและบริษทัในการดาํเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้
สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ โดยให้ขอ้สังเกตถึง
การเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง หรือถา้การเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ
ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงาน
ของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษทัและบริษทัตอ้ง
หยดุการดาํเนินงานต่อเน่ือง

 ประเมินการนาํเสนอโครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผย
ขอ้มูลวา่งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีทาํใหมี้การนาํเสนอขอ้มูลโดย
ถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่

 ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทาง
ธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพ่ือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อการกาํหนดแนวทาง การควบคุมดูแล
และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้
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ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีสาํคญั ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ี

ไดว้างแผนไว ้ ประเด็นท่ีมีนยัสําคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัสําคญัในระบบการควบคุมภายในหาก

ขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้  

ขา้พเจา้ไดใ้ห้คาํรับรองแก่ผูมี้หน้าท่ีในการกาํกบัดูแลวา่ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็น

อิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการกาํกบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือวา่มีเหตุผลท่ี

บุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พ่ือป้องกนัไม่ให้ขา้พเจา้ขาด

ความเป็นอิสระ  

จากเร่ืองท่ีส่ือสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแล ขา้พเจา้ไดพิ้จารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัสาํคญัท่ีสุดในการตรวจสอบ งบการเงินรวม

และงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีในรายงาน

ของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะ

เกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาวา่ไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระทาํดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่ง

สมเหตุสมผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว 

(นางสาวชมภูนุช  แซ่แต)้ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8382 

บริษทั พีว ีออดิท จาํกดั 
กรุงเทพฯ 21 กมุภาพนัธ์ 2562 
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15.2 งบการเงิน
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บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

15.3 หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2561 

1. ข้อมูลทัว่ไป

บริษทั ปรีชา กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) “บริษทั” เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย ซ่ึงประกอบธุรกิจหลกัในการพฒันา
อสงัหาริมทรัพย ์โดยมีสาํนกังานตั้งอยูเ่ลขท่ี 1919 ถนนพฒันาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

บริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 18 เมษายน 2539

2. เกณฑ์การจดัท างบการเงนิ

งบการเงินน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงการตีความและแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใช้
โดยสภาวชิาชีพบญัชี เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปของประเทศไทย

การแสดงรายการในงบการเงิน ไดท้าํข้ึนเพ่ือให้เป็นไปตามขอ้กาํหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ลงวนัท่ี 11
ตุลาคม 2559 ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543

งบการเงินของบริษทัไดจ้ดัทาํเป็นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็นบาท ซ่ึงการจดัทาํงบการเงินดงักล่าวเป็นไปตาม
วตัถุประสงค์ของการจดัทาํรายงานในประเทศ ดงันั้นเพ่ือความสะดวกของผูอ่้านงบการเงินท่ีไม่คุน้เคยกบัภาษาไทย
บริษทัไดจ้ดัทาํงบการเงินฉบบัภาษาองักฤษข้ึนโดยแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทย

ในการจดัทาํงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการ
หลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการกาํหนดนโยบายและการรายงานจาํนวนเงินท่ีเก่ียวกบั สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และ
ค่าใชจ่้าย การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการจากประสบการณ์ในอดีต และปัจจยัต่าง ๆ ท่ีผูบ้ริหารมีความเช่ือมัน่อยา่ง
สมเหตุสมผลภายใตส้ภาวการณ์แวดลอ้มนั้นซ่ึงไม่อาจอาศยัขอ้มูลจากแหล่งอ่ืนและนาํไปสู่การตดัสินใจเก่ียวกบัการ
กาํหนดจาํนวนสินทรัพยแ์ละหน้ีสินนั้น ๆ ดังนั้น ผลท่ีเกิดข้ึนจริงต่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินอาจ
แตกต่างไปจากท่ีประมาณการไว ้

การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการในการจดัทาํงบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอยา่งสมํ่าเสมอ การปรับประมาณการ
ทางบญัชีจะบนัทึกในงวดบญัชีท่ีการประมาณการดงักล่าวไดรั้บการทบทวน หากการปรับประมาณการกระทบเฉพาะ
งวดนั้น ๆ และจะบนัทึกในงวดท่ีปรับและในงวดอนาคตหากการปรับประมาณการกระทบทั้งงวดปัจจุบนัและอนาคต



       

บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 125/157 

รายงานประจ าปี 2561 

เกณฑ์การจดัท างบการเงนิรวม 

งบการเงินรวมน้ี ไดร้วมงบการเงินของบริษทั ปรีชา กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย (รวมกนัเรียกว่า “กลุ่มบริษทั”) 
ดงัน้ี 

บริษทัยอ่ย จดัตั้งข้ึนในประเทศ ประเภทธุรกิจ 2561 2560

บริษทั พี.บี.เอ็สเตท จ ากดั ไทย พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 100 100

บริษทั เฮา้ส์ซ่ิง คอมเพล็กซ์ จ  ากดั ไทย พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 100 100

บริษทั รวยลา้นลา้น จ ากดั ไทย พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 100 100

สดัส่วนเงินลงทนุ (ร้อยละ)

 

รายการบญัชีระหวา่งบริษทักบับริษทัยอ่ยท่ีเป็นสาระสาํคญัไดถู้กตดัออกในการจดัทาํงบการเงินรวม 

งบการเงินรวมจดัทาํข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีเดียวกนัสาํหรับรายการบญัชีหรือเหตุการณ์ทางบญัชีท่ีเหมือนกนัหรือท่ี
คลา้ยคลึงกนั 

บริษทัยอ่ยเป็นกิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของบริษทั บริษทัจะถือวา่มีการควบคุมกิจการท่ีเขา้ไปลงทุนหรือบริษทัยอ่ย
ได ้หากบริษทัมีสิทธิไดรั้บหรือมีส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจการท่ีเขา้ไปลงทุนและสามารถใชอ้าํนาจในการสั่งการ
กิจกรรมท่ีส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคญัต่อจํานวนเงินผลตอบแทนนั้นได้ งบการเงินของบริษทัย่อยได้รวมอยู่ใน          
งบการเงินรวมนบัแต่วนัท่ีมีการควบคุมจนถึงวนัท่ีการควบคุมส้ินสุดลง 

การเปลีย่นแปลงจากการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีอ่อกและปรับปรุงใหม่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีป่รับปรุงใหม่ทีเ่ร่ิมมผีลบังคบัใช้ในปีปัจจุบัน 

ในระหวา่งปี 2561 กลุ่มบริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ (ปรับปรุง 2560) จาํนวน
หลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบติั มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินดังกล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานรายงานทาง
การเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญั
ต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีอ่อกและปรับปรุงใหม่ แต่ยงัไม่มผีลบังคบัใช้ 

ในระหว่างปี 2561 สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศให้ใช้มาตรฐานการ บัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน           
การตีความมาตรฐานการบญัชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบบั
ใหม่จาํนวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินท่ีมีรอบบญัชีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพ่ือให้เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายใหช้ดัเจนเก่ียวกบัวธีิปฏิบติัทางการบญัชีและการใหแ้นวปฏิบติัทาง
บญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน  
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อยา่งไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ซ่ึงไดมี้การเปล่ียนแปลงหลกัการสาํคญั สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที ่15 เร่ือง รายได้จากสัญญาทีท่ ากบัลูกค้า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินท่ีมีรอบบญัชีในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 
2562 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานบญัชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 
ต่อไปน้ี 

มาตรฐานการบญัชี/การตีความมาตรฐานการบญัชี/ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 
เร่ือง 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) สญัญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) รายได ้
การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2560) รายได้-รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกับบริการ

โฆษณา 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2560) โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2560) สญัญาสาํหรับการก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย ์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

กลุ่มบริษทัตอ้งใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีกบัสญัญาท่ีทาํกบัลูกคา้ทุกฉบบั ยกเวน้สญัญาท่ีอยูใ่นขอบเขต
ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัอ่ืน มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีไดก้าํหนด 5 ขั้นตอนสําหรับ   
การรับรู้รายไดท่ี้เกิดข้ึนจากสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ โดยกลุ่มบริษทัจะรับรู้รายไดใ้นจาํนวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ี
กลุ่มบริษทัคาดว่าจะมีสิทธิไดรั้บจากการแลกเปล่ียนสินคา้หรือบริการท่ีให้ลูกคา้ และกาํหนดให้กลุ่มบริษทัตอ้งใช ้   
ดุลยพินิจและพิจารณาขอ้เท็จจริงและเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดในการพิจารณาตามหลกัการในแต่ละขั้นตอน 

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบบัดงักล่าว 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงนิ 

ในระหว่างปี 2561 สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศให้ใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 
จาํนวน 5 ฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินท่ีมีรอบบญัชีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 ไดแ้ก่ 

มาตรฐานการบญัชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 
เร่ือง 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 23 การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 61 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงาน

ต่างประเทศ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 61 การชาํระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ กาํหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภทและการวดัมูลค่าเคร่ืองมือ
ทางการเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรมหรือราคาทุนตดัจาํหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของเคร่ืองมือทางการเงิน ลกัษณะของ
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กระแสเงินสดตามสญัญาและโมเดลธุรกิจของกลุ่มบริษทั (Business Model) หลกัการเก่ียวกบัวิธีการคาํนวนการดอ้ยค่า
ของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชี
ป้องกนัความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน และเม่ือมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินกลุ่มน้ีมีผลบงัคบัใช ้จะทาํใหม้าตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการบญัชี และแนวปฏิบติัทางการบญัชีบาง
ฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิก 

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบบัดงักล่าว 

3. สรุปนโยบายการบญัชีทีส่ าคญั 

เกณฑ์การวดัค่าในการจดัท างบการเงนิ 

นอกจากท่ีเปิดเผยไวใ้นหวัขอ้อ่ืน ๆ ในสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญัและหมายเหตุประกอบงบการเงินอ่ืน ๆ  เกณฑใ์น
การจดัทาํงบการเงินใชร้าคาทุนเดิม 

รายได้ 

โครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์

รายไดแ้ละตน้ทุนจากการขายอสงัหาริมทรัพยรั์บรู้เป็นรายไดแ้ละตน้ทุนขายเม่ือมีการโอนความเส่ียงและผลตอบแทนท่ี
มีนยัสาํคญัของความเป็นเจา้ของสินคา้ใหก้บัผูซ้ื้อ 

รายไดค้่าเช่า 

รายไดค้่าเช่าภายใตส้ญัญาเช่าดาํเนินงานรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนโดยวธีิเสน้ตรงตลอดอายสุัญญาเช่า ค่าใชจ่้ายเร่ิมแรกท่ี
เกิดข้ึนเป็นการเฉพาะเพ่ือให้เกิดสัญญาเช่าเป็นส่วนหน่ึงของค่าเช่าทั้งส้ินตามสัญญา ค่าเช่าท่ีอาจเกิดข้ึนรับรู้เป็นรายได้
ในรอบระยะเวลาบญัชีซ่ึงค่าเช่านั้นเกิดข้ึน 

เงินปันผลรับ 

เงินปันผลรับถือเป็นรายไดเ้ม่ือมีสิทธิในการรับเงินปันผล 

ดอกเบ้ียรับ 

ดอกเบ้ียรับถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 

รายไดอ่ื้นรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 

ค่าใช้จ่าย 

สญัญาเช่าดาํเนินงาน 

รายจ่ายภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงานบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน โดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ประโยชน์ท่ีไดรั้บ
ตามสญัญาเช่าจะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเป็นส่วนหน่ึงของค่าเช่าทั้งส้ินตามสญัญา ค่าเช่าท่ีอาจเกิดข้ึนจะบนัทึกในกาํไร
หรือขาดทุนในรอบบญัชีท่ีมีรายการดงักล่าว 
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ต้นทุนทางการเงนิ 

ตน้ทุนการกูย้มืของเงินกูท่ี้ใชใ้นการไดม้า การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพยท่ี์ตอ้งใชร้ะยะเวลานานในการแปลงสภาพ
ใหพ้ร้อมใชห้รือขาย ไดถู้กนาํไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพยจ์นกวา่สินทรัพยน์ั้นจะอยูใ่นสภาพพร้อมท่ีจะใชไ้ดต้าม
ประสงค ์ส่วนตน้ทุนการกูย้ืมอ่ืนถือเป็นค่าใชจ่้ายในงวดท่ีเกิดรายการ ตน้ทุนการกูย้ืมประกอบดว้ยดอกเบ้ียและตน้ทุน
อ่ืนท่ีเกิดข้ึนจากการกูย้มืนั้น 

ค่าใชจ่้ายอ่ืนรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 

ผลประโยชน์ของพนักงาน 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 

กลุ่มบริษทัรับรู้เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสงัคมเป็นค่าใชจ่้ายในงวดท่ีเกิดรายการ 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน – โครงการสมทบเงินท่ีกาํหนดไว ้

ภาระผกูพนัในการสมทบเขา้โครงการสมทบเงินจะถูกรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายพนกังานในกาํไรหรือขาดทุนในรอบระยะเวลาท่ี
พนกังานไดท้าํงานใหก้บักลุ่มบริษทั 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน – โครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไว ้

หน้ีสินผลประโยชน์พนกังานส่วนท่ีเป็นเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายตลอดอายกุารทาํงานของ
พนกังาน โดยการประมาณจาํนวนเงินผลประโยชน์ในอนาคตท่ีพนกังานจะไดรั้บจากการทาํงานให้กบักลุ่มบริษทัตลอด
ระยะเวลาทาํงานถึงปีท่ีเกษียณอายงุานในอนาคตตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั โดยผลประโยชน์ดงักล่าวไดถู้กคิดลด
เป็นมูลค่าปัจจุบนั อตัราคิดลดใชอ้ตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาลเป็นอตัราอา้งอิงเร่ิมตน้ การประมาณการหน้ีสิน
ดงักล่าวคาํนวณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัโดยใชว้ิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้ (Projected Unit Credit 
Method) 

เม่ือมีการเปล่ียนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปล่ียนแปลงในผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการบริการในอดีต หรือ ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการตอ้งรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนทนัที กลุ่มบริษทั
รับรู้ผลกาํไรและขาดทุนจากการจ่ายชาํระผลประโยชน์พนกังานเม่ือเกิดข้ึน 

เม่ือข้อสมมติท่ีใช้ในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยมีการเปล่ียนแปลง กลุ่มบริษัทรับรู้ผลกาํไร
)ขาดทุน(จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีเกิดข้ึน ทนัทีในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

ภาษีเงนิได้ 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ําหรับปี ประกอบดว้ย  ภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินไดปั้จจุบนัและ
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน เวน้แต่ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีในส่วนท่ีเก่ียวกบัรายการท่ีบนัทึกใน
ส่วนของผูถื้อหุน้หรือกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

ภาษีเงินไดปั้จจุบนัไดแ้ก่ภาษีท่ีคาดวา่จะจ่ายชาํระหรือไดรั้บชาํระ โดยคาํนวณจากกาํไรหรือขาดทุนประจาํปีท่ีตอ้งเสีย
ภาษี โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทาง
ภาษีท่ีเก่ียวกบัรายการในปีก่อน  
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ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึกโดยคาํนวณจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดข้ึนระหวา่งมูลค่าตามบญัชีและมูลค่าฐานภาษี
ของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน  

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีวดัมูลค่าโดยใชอ้ตัราภาษีท่ีคาดว่าจะใชก้บัผลแตกต่างชัว่คราวเม่ือมีการกลบัรายการโดยใช้
อตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

การกําหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี กลุ่มบริษัทต้องคาํนึงถึงผลกระทบของ
สถานการณ์ทางภาษีท่ีไม่แน่นอนและอาจทาํใหจ้าํนวนภาษีท่ีตอ้งจ่ายเพ่ิมข้ึนและมีดอกเบ้ียท่ีตอ้งชาํระ กลุ่มบริษทัเช่ือวา่
ไดต้ั้งภาษีเงินไดค้า้งจ่ายเพียงพอสาํหรับภาษีเงินไดท่ี้จะจ่ายในอนาคต ซ่ึงเกิดจากการประเมินผลกระทบจากหลายปัจจยั 
รวมถึง การตีความทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต  การประเมินน้ีอยูบ่นพ้ืนฐานการประมาณการและขอ้
สมมติฐาน และอาจจะเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเก่ียวกบัเหตุการณ์ในอนาคต  ขอ้มูลใหม่  ๆ  อาจจะทาํให้กลุ่มบริษทั
เปล่ียนการตดัสินใจโดยข้ึนอยูก่บัความเพียงพอของภาษีเงินไดค้า้งจ่ายท่ีมีอยู ่ การเปล่ียนแปลงในภาษีเงินไดค้า้งจ่ายจะ
กระทบต่อค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นงวดท่ีเกิดการเปล่ียนแปลง 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถหกักลบไดเ้ม่ือกิจการมีสิทธิตามกฎหมาย
ท่ีจะนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหกักลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดน้ี้ประเมินโดย
หน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนัสาํหรับหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนั สําหรับหน่วยภาษีต่างกนันั้น
กิจการมีความตั้งใจจะจ่ายชาํระหน้ีสินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพย์
และจ่ายชาํระหน้ีสินในเวลาเดียวกนั  

สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับัญชีจะบันทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ว่ากาํไรเพ่ือเสียภาษีในอนาคตจะมี
จาํนวนเพียงพอกบัการใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวดงักล่าว สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูกทบทวน ณ 
ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าท่ีประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้ริง  

การวดัมูลค่ายุตธิรรม 

มูลค่ายติุธรรม หมายถึง ราคาท่ีจะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาท่ีจะจ่ายเพ่ือโอนหน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดยรายการ
ดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติระหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย  )ผูร่้วมตลาด  (ณ วนัท่ีวดัมูลค่า  กลุ่มบริษทัใชร้าคา
เสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องในการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนดใหต้อ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพย์
หรือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้กลุ่มบริษทัจะประมาณ
มูลค่ายติุธรรมโดยใชเ้ทคนิคการประเมินมูลคา่ท่ีเหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใชข้อ้มูลท่ีสามารถสงัเกตได้
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนั้นใหม้ากท่ีสุด  

ลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมท่ีใชว้ดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบการเงินแบ่งออกเป็น
สามระดบัตามประเภทของขอ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

ระดบั 1  ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสงัเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือทางออ้ม 

ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสงัเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินสดในอนาคตท่ีกลุ่มบริษทัประมาณข้ึน  

ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจะประเมินความจาํเป็นในการโอนรายการระหว่างลาํดับชั้นของมูลค่า
ยติุธรรมสาํหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู ่ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีมีการวดัมูลค่ายติุธรรมแบบเกิดข้ึนประจาํ 
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เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบดว้ยเงินสด เงินฝากธนาคาร  และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง  ซ่ึง
พร้อมท่ีจะเปล่ียนเป็นเงินสดในจาํนวนท่ีทราบได ้และมีความเส่ียงท่ีไม่มีนยัสาํคญัต่อการเปล่ียนแปลงมูลค่า  

ลูกหนีอ่ื้น 

ลูกหน้ีอ่ืนแสดงในราคาตามใบแจง้หน้ีหกัค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 

ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวติัการชาํระหน้ี และการคาดการณ์เก่ียวกบัการชาํระหน้ีในอนาคต
ของลูกคา้ ลูกหน้ีจะถูกตดัจาํหน่ายเม่ือทราบวา่เป็นหน้ีสูญ 

การประมาณค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญของลูกหน้ี ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดวา่
จะเกิดข้ึนจากลูกหน้ีแต่ละราย โดยคาํนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายขุองหน้ีท่ีคงคา้งและภาวะเศรษฐกิจท่ี
เป็นอยู่ในขณะนั้น เป็นตน้ อยา่งไรก็ตามการใชป้ระมาณการและขอ้สมมติฐานท่ีแตกต่างกนัอาจมีผลต่อจาํนวนค่าเผื่อ
หน้ีสงสยัจะสูญ ดงันั้น การปรับปรุงค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญอาจมีข้ึนไดใ้นอนาคต 

ต้นทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 

ต้นทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย์แสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํ่ากว่า ราคาทุน
ประกอบดว้ย ตน้ทุนในการไดม้าซ่ึงท่ีดิน การพฒันาท่ีดิน และค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัโครงการรวมทั้งดอกเบ้ีย
จ่ายท่ีเกิดข้ึนจากการกูย้มืเพ่ือการไดม้าซ่ึงการพฒันาโครงการก่อนโครงการจะพฒันาแลว้เสร็จ 

มูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับเป็นการประมาณราคาท่ีจะขายได้จากการดาํเนินธุรกิจปกติหักค่าใช้จ่ายท่ีจาํเป็นในการขาย
โดยประมาณ 

กลุ่มบริษทับนัทึกขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการ )ถา้มี (ไวใ้ นกาํไรหรือขาดทุน 

การคาํนวณหาตน้ทุนขายอสังหาริมทรัพย ์กลุ่มบริษทัไดท้าํการแบ่งสรรตน้ทุนการพฒันาทั้ งหมดท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน   
)โดยคาํนึงถึงตน้ทุน จริงท่ีเกิดข้ึนดว้ย) ตามเกณฑพ้ื์นท่ีสาํหรับขาย 

ตน้ทุนขายของโครงการจะประมาณการตน้ทุนทั้งหมดท่ีจะใชใ้นการพฒันาโครงการจนแลว้เสร็จจากประมาณการใน
การประกอบธุรกิจ และมีการทบทวนประมาณการดงักล่าวอยา่งสมํ่าเสมอ 

เงนิลงทุนในบริษัทย่อย 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในงบการเงินเฉพาะกิจการ บนัทึกบญัชีโดยใชว้ธีิราคาทุนหกัค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี)           

ทีด่นิรอการพฒันา 

ท่ีดินรอการพฒันาเป็นท่ีดินท่ีจะใชพ้ฒันาต่อไปในอนาคต ซ่ึงแสดงในราคาทุนหักค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) ราคาทุน
ประกอบดว้ยค่าท่ีดินและค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้ง 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าแสดงไวใ้นกาํไรหรือขาดทุน 
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อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ไดแ้ก่ ท่ีดิน อาคารและอาคารชุด ท่ีถือครองเพ่ือหาประโยชน์จากรายไดค้่าเช่าหรือจากมูล
ค่าท่ีเพ่ิมข้ึนหรือทั้งสองอย่าง ทั้งน้ีไม่ไดมี้ไวเ้พ่ือขายตามปกติธุรกิจหรือใชใ้นการผลิตหรือจดัหาสินคา้หรือให้บริการ
หรือใชใ้นการบริหารงาน   

ท่ีดิน แสดงในราคาทุนหกัค่าเผื่อการดอ้ยค่า )ถา้มี(  

อาคารและอาคารชุดแสดงในราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่า  )ถา้มี(  

การรวมรายจ่ายในภายหลงัเขา้เป็นมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยจ์ะกระทาํก็ต่อเม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีกลุ่ม
กิจการจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายจ่ายนั้น และตน้ทุนสามารถวดัมูลค่าไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 
ค่าซ่อมแซมและบาํรุงรักษาทั้งหมดจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดข้ึน เม่ือช้ินส่วนของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนถูก
เปล่ียนแทน ช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตดัออกจากบญัชีดว้ยมูลค่าตามบญัชี 

ค่าเส่ือมราคา 

ค่าเส่ือมราคาคาํนวณโดยวธีิเสน้ตรงตามอายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณของอาคารเท่ากบั 20 ปี  

อาคารและอุปกรณ์ 

อาคารและอุปกรณ์แสดงในราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่า )ถา้มี (  

ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนในภายหลงั 

ตน้ทุนในการเปล่ียนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของมูลคา่ตามบญัชีของอาคารและอุปกรณ์ ถา้มีความเป็นไป
ไดค้่อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถวดัมูลค่าตน้ทุนของ
รายการนั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ ช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตดัจาํหน่ายตามมูลค่าตามบญัชี ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนในการซ่อม
บาํรุงอาคารและอุปกรณ์ท่ีเกิดข้ึนเป็นประจาํจะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 

รายการผลกาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายคือผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการจาํหน่ายกบัมูลค่าตาม
บญัชีโดยรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 

ค่าเส่ือมราคา 

ค่าเส่ือมราคาบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนซ่ึงคาํนวณโดยวธีิเสน้ตรงตามอายกุารให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย ์
ดงัน้ี 

จ านวนปี
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 5 - 20
อุปกรณ์ส านกังาน 5
ยานพาหนะ 5  

วธีิการคิดค่าเส่ือมราคา อายกุารใหป้ระโยชน์ของสินทรัพย ์และมูลค่าคงเหลือ ไดรั้บการทบทวนทุกส้ินรอบปีบญัชี และ
ปรับปรุงตามความเหมาะสม 
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สินทรัพย์ไม่มตีวัตน 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ไดแ้ก่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซ่ึงตดัจาํหน่ายเป็นค่าใชจ่้ายโดยวิธีเส้นตรงตามอายกุารให้ประโยชน์
โดยประมาณเป็นเวลา 5 ปี 

วธีิการตดัจาํหน่าย อายกุารใหป้ระโยชน์ และมูลค่าคงเหลือ ไดรั้บการทบทวนทุกส้ินรอบปีบญัชีและปรับปรุงตามความ
เหมาะสม 

การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

ยอดสินทรัพยต์ามบญัชีของกลุ่มบริษทัไดรั้บการทบทวน ณ ทุกวนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงินวา่มีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่า
หรือไม่ ในกรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ีจะทาํการประมาณมูลค่าสินทรัพยท่ี์คาดวา่จะไดรั้บคืน 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้เม่ือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยห์รือมูลค่าตามบญัชีของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด 
สูงกวา่มูลค่าท่ีจะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน 

การคาํนวณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน 

มูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย ์หมายถึง มูลค่ายุติธรรรมหักต้นทุนในการขายหรือมูลค่าจากการใช้ของ
สินทรัพยแ์ลว้แต่มูลค่าใดจะสูงกวา่ ในการประเมินมูลค่าจากการใชข้องสินทรัพย ์ประมาณการจากกระแสเงินสดท่ีจะ
ไดรั้บในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนคาํนึงภาษีเงินได ้เพ่ือให้สะทอ้นมูลค่าท่ีอาจประเมิน
ไดใ้นตลาดปัจจุบนัซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อสินทรัพย ์สาํหรับสินทรัพยท่ี์ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับ
โดยอิสระจากสินทรัพยอ่ื์นให้พิจารณามูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนรวมกบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดท่ีสินทรัพย์
นั้นมีความเก่ียวขอ้งดว้ย 

การกลบัรายการดอ้ยค่า 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการหากมีการเปล่ียนแปลงประมาณการท่ีใชใ้นการคาํนวณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการเพียงเพ่ือใหมู้ลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่เกินกวา่มูลค่าตามบญัชีภายหลงัหัก
ค่าเส่ือมราคาหรือค่าตดัจาํหน่ายเสมือนหน่ึงไม่เคยมีการบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่ามาก่อน 

สัญญาเช่าการเงนิ 

สญัญาเช่าสินทรัพยท่ี์ความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไปให้กบัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่า
การเงิน สญัญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่าหรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของ
จาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่มูลค่าใดจะตํ่ากว่า  โดยจาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายจะปันส่วนระหว่างหน้ีสินและ
ค่าใชจ่้ายทางการเงินเพ่ือให้ไดอ้ตัราดอกเบ้ียคงท่ีต่อหน้ีสินคงคา้งอยู่ โดยพิจารณาแยกแต่ละสัญญา ภาระผูกพนัตาม
สัญญาเช่าหักค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยาว ส่วนดอกเบ้ียจ่ายจะบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนตลอด
อายขุองสญัญาเช่า สินทรัพยท่ี์ไดม้าตามสญัญาเช่าการเงินจะคิดค่าเส่ือมราคาตลอดอายกุารให้ประโยชน์ของสินทรัพยท่ี์
เช่า หรืออายขุองสญัญาเช่า แลว้แต่ระยะเวลาใดจะตํ่ากวา่ 

ภายใตส้ญัญาเช่าการเงินไดก้าํหนดเง่ือนไขเก่ียวกบัสิทธิเลือกซ้ือสินทรัพยภ์ายใตส้ัญญาเช่าการเงินเม่ือครบกาํหนดตาม
มูลค่าหรืออตัราท่ีตกลงร่วมกนั ดงันั้น หากกลุ่มบริษทัมีนโยบายเลือกซ้ือสินทรัพยด์งักล่าวจะบนัทึกจาํนวนเงินท่ีตอ้ง
จ่ายซ้ือรวมไวใ้นหน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 
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ประมาณการหนีสิ้น 

ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินก็ต่อเม่ือกลุ่มบริษทัมีภาระหน้ีสินเกิดข้ึนจากขอ้พิพาททางกฎหมาย
หรือภาระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะตอ้ง
ถูกจ่ายไปเพ่ือชาํระภาระหน้ีสินดงักล่าว โดยจาํนวนภาระหน้ีสินดงักล่าวสามารถประมาณจาํนวนเงินไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 
ถา้ผลกระทบดงักล่าวเป็นนัยสําคญั  ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะจ่ายในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใช้
อตัราคิดลดในตลาดปัจจุบนัก่อนคาํนึงภาษีเงินได ้เพ่ือใหส้ะทอ้นมูลค่าท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนัซ่ึงแปรไปตาม
เวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อหน้ีสิน ซ่ึงการใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการทางบญัชีท่ีสาํคญัมีดงัน้ี 

คดีฟ้องร้อง 

กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซ่ึงฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการประเมินผลของ
คดีท่ีถูกฟ้องร้องแลว้และเช่ือมัน่วา่ประมาณการหน้ีสินท่ีบนัทึกไวเ้พียงพอกบัความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน อยา่งไรก็ตาม
ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากท่ีไดมี้การประมาณการไว ้

เงนิปันผลจ่าย 

เงินปันผลจ่ายและเงินปันผลจ่ายระหวา่งกาลบนัทึกในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรอบระยะเวลาบญัชี
ซ่ึงท่ีประชุมผูถื้อหุน้และคณะกรรมการของบริษทัไดอ้นุมติัการจ่ายเงินปันผล   

ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 

ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานคาํนวณโดยการหารขาดทุนสําหรับปีด้วยจํานวนถัวเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักของหุ้นสามัญท่ี
ออกจาํหน่ายและชาํระแลว้ในระหวา่งปี 

4. รายการบัญชีกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักลุ่มบริษทั หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุมกลุ่มบริษทั หรือถูกกลุ่ม
บริษทัควบคุมไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบักลุ่มบริษทั

นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลท่ีมีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือ
ทางออ้มซ่ึงทาํใหมี้อิทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่อกลุ่มบริษทั ผูบ้ริหารสาํคญั กรรมการหรือพนกังานของกลุ่มบริษทัท่ี
มีอาํนาจในการวางแผนและควบคุมการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั

ในระหวา่งปี กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจท่ีสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตาม
เง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามสญัญาท่ีตกลงกนัระหวา่งกลุ่มบริษทัและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึง
เป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี
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รายการบญัชีท่ีสาํคญัท่ีมีกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มีดงัน้ี 

2561 2560 2561 2560

รายไดค้่าบริหารจดัการ

บริษทัยอ่ย -                     -                     660,000.00         660,000.00         

ค่าเช่าจ่าย

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4,279,704.00      4,279,704.00      4,279,704.00      4,279,704.00      

ค่าบริการ

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,542,528.02      2,548,341.96      2,542,528.02      2,548,341.96      

ค่ารับรอง

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 226,066.64         205,739.20         226,066.64         205,739.20         

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บาท

 

ค่าตอบแทนทีจ่่ายให้ผู้บริหารส าคญั 

ค่าตอบแทนท่ีจ่ายใหผู้บ้ริหารสาํคญั สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ประกอบดว้ย 

2561 2560
ผลประโยชน์ระยะสั้น 9,849,560.20           10,413,307.30         

บาท

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

 
ยอดคงเหลือกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มีดงัน้ี 

2561 2560 2561 2560

ลูกหน้ีอ่ืน

บริษทั พี.บี.เอ็สเตท จ ากดั -                     -                     256,800.00         192,600.00         

เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย (ดูหมายเหตุ 9) -                     -                     128,422,532.65  130,092,967.61  

เงินประกนัการเช่า

บริษทั พี.ลิสซ่ิง จ  ากดั 805,920.00         805,920.00         805,920.00         805,920.00         

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน

บริษทั พี.ลิสซ่ิง จ  ากดั 31,425.90           38,449.38           31,425.90           38,449.38           

บริษทั พี แอนด ์บี รัชดา โฮเตล็ จ  ากดั -                     -                     -                     24,579.51           

บริษทั พี.บี.เอ็สเตท จ ากดั -                     -                     22,000.00           22,000.00           

ค่าบริหารจดัการรับล่วงหนา้

บริษทั เฮา้ส์ซ่ิง คอมเพล็กซ์ จ  ากดั -                     -                     1,735,252.34      2,035,252.34      

บริษทั รวยลา้นลา้น จ ากดั -                     -                     307,252.34         607,252.34         

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บาท
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เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

2561 2560
บริษทั พี.บี.เอ็สเตท จากดั 31,089,405.09      31,089,405.09      
หัก ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (31,089,405.09)     (31,089,405.09)    
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น - สุทธิ - - 

งบการเงินเฉพาะกิจการ
บาท

ดอกเบีย้ค้างรับ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

2561 2560

บริษทั พี.บี.เอ็สเตท จากดั 42,424,823.15      42,424,823.15      
หัก ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (ดูหมายเหตุ 6) (42,424,823.15)     (42,424,823.15)     
ดอกเบ้ียคา้งรับ – กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ - - 

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บาท

เงนิกู้ยืมระยะส้ันจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

2561 2560

บริษทั เฮา้ส์ซ่ิง คอมเพล็กซ์ จากดั 102,966,758.07     92,966,758.07       

บริษทั รวยลา้นลา้น จากดั 24,450,000.00       25,950,000.00       
รวม 127,416,758.07     118,916,758.07     

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บาท

การเพ่ิมข้ึนและลดลงของเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มีดงัน้ี 

2561 2560

ยอดยกมา 118,916,758.07    120,916,758.07    

เพ่ิมข้ึน 10,000,000.00      - 

ลดลง (1,500,000.00)      (2,000,000.00)      
ยอดคงเหลือ 127,416,758.07    118,916,758.07    

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บาท
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ดอกเบีย้ค้างจ่าย - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

2561 2560

บริษทั เฮา้ส์ซ่ิง คอมเพล็กซ์ จากดั 4,092,948.99       4,092,948.99       

บริษทั รวยลา้นลา้น จากดั 817,462.16          817,462.16          
 รวม 4,910,411.15       4,910,411.15       

งบการเงินเฉพาะกิจการ
บาท

บริษทัมีเงินกูย้มืจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยการออกตัว๋สญัญาใชเ้งิน ประเภทจ่ายคืนเม่ือทวงถาม ไม่มีหลกัประกนัและ
ไม่คิดดอกเบ้ีย 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ของบริษัท 
ช่ือบริษทั ประเทศ ลกัษณะความสัมพันธ์

บริษทั พี.บี.เอ็สเตท จากดั ไทย บริษทัยอ่ย
บริษทั เฮา้ส์ซ่ิง คอมเพล็กซ์ จากดั ไทย บริษทัยอ่ย
บริษทั รวยลา้นลา้น จากดั ไทย บริษทัยอ่ย
บริษทั พี.ลิสซ่ิง จากดั ไทย ผูบ้ริหารและ/หรือผูถื้อหุน้เป็นบคุคลในครอบครัวเดียวกนั
บริษทั พี แอนด ์บี รัชดา โฮเตล็ จากดั ไทย ผูบ้ริหารและ/หรือผูถื้อหุน้เป็นบคุคลในครอบครัวเดียวกนั

หลกัเกณฑ์ในการคดิรายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกนั 

นโยบายการกาํหนดราคา
รายไดค้่าบริหารจดัการ ตามท่ีตกลงร่วมกนั
ค่าเช่าและค่าบริการ ตามท่ีตกลงในสญัญา
ค่ารับรอง ราคาตลาด

5. เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด

2561 2560 2561 2560
เงินสด 605,054.00           215,039.69           510,244.00           215,039.69           

เงินฝากธนาคาร 54,274,939.52       78,216,234.03       42,952,237.05       67,288,272.26       
รวม 54,879,993.52       78,431,273.72       43,462,481.05       67,503,311.95       

บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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6. ลูกหนีอ่ื้น

2561 2560 2561 2560
ลูกหน้ีอ่ืน 118,547.65          194,494.10          - 1,000.00 

ดอกเบ้ียคา้งรับ 1,597,687.73       3,133.88              42,474,958.10          42,427,957.03 

รายไดค้า้งรับ 3,726,827.79       1,577,964.76       3,966,827.79            1,735,964.76 

รวม 5,443,063.17       1,775,592.74       46,441,785.89          44,164,921.79     

หัก ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ - - (42,424,823.15)         (42,424,823.15)    
ลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 5,443,063.17       1,775,592.74       4,016,962.74            1,740,098.64       

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

7. ต้นทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย์

2561 2560 2561 2560

ท่ีดิน 119,908,394.65    131,138,585.46    114,097,825.59    124,519,394.40    

ค่าก่อสร้าง 89,356,245.49      115,214,003.49    85,484,606.21      107,115,897.62    
ค่าสาธารณูปโภค 23,057,824.16      24,734,513.78      23,051,302.92      24,713,512.66      

อ่ืน ๆ 151,353.10           235,953.15           80,558.55             80,558.55             

ดอกเบ้ียและค่าใชจ่้ายทางการเงิน

   ท่ีบนัทึกเป็นตน้ทนุ 16,858,766.34      17,367,374.20      16,816,044.95      17,203,592.48      

รวม 249,332,583.74    288,690,430.08    239,530,338.22    273,632,955.71    

หกั ค่าเผ่ือการลดมูลค่าโครงการ (30,483,296.60)     (30,483,296.60)     (28,744,818.99)     (28,744,818.99)     
ยอดคงเหลือ 218,849,287.14    258,207,133.48    210,785,519.23    244,888,136.72    

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษทัไดจ้ดจาํนองท่ีดินของโครงการบางส่วน พร้อมส่ิงปลูกสร้างของโครงการดงักล่าว  เพ่ือใชเ้ป็นหลกัประกนัเงิน

วงเงินสินเช่ือจากสถาบนัการเงินท่ียงัไม่เบิกใช ้

8. เงนิฝากธนาคารตดิภาระหลกัประกนั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 เงินฝากธนาคารของบริษทัไดใ้ชเ้ป็นหลกัประกนัในการให้ธนาคารออกหนงัสือคํ้า
ประกนัระบบสาธารณูปโภคของโครงการของบริษทั (ดูหมายเหตุ 25) 
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9. พฒัน 
 

ราคาทุน

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 26,080,500.19      194,972,160.25    221,052,660.44    
ซ้ือ/โอนเขา้ -                        265,827.35           265,827.35           
จ าหน่าย/โอนออก -                        -                        -                        
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 26,080,500.19      195,237,987.60    221,318,487.79    
ซ้ือ/โอนเขา้ -                        1,267,495.25        1,267,495.25        
จ าหน่าย/โอนออก -                        (38,481.50)            (38,481.50)            
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 26,080,500.19      196,467,001.35    222,547,501.54    

ค่าเส่ือมราคาสะสม

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 -                        72,552,900.52      72,552,900.52      
ค่าเส่ือมราคา -                        9,944,482.90        9,944,482.90        
จ าหน่าย/โอนออก -                        -                        -                        
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 -                        82,497,383.42      82,497,383.42      
ค่าเส่ือมราคา -                        9,971,156.22        9,971,156.22        
โอน/ปรับปรุง -                        
จ าหน่าย/โอนออก -                        (38,294.97)            (38,294.97)            
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 -                        92,430,244.67      92,430,244.67      

มูลค่าสุทธิทางบัญชี

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 26,080,500.19      112,740,604.18    138,821,104.37    

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 26,080,500.19      104,036,756.68    130,117,256.87    

 

บริษทัไดท้าํสญัญาใหเ้ช่าพ้ืนท่ีสาํนกังาน ดงัต่อไปน้ี 

อตัราคา่เช่าต่อเดือน

ผูเ้ช่า ระยะเวลา (ลา้นบาท)

สญัญาเช่าพ้ืนท่ีส านกังาน บริษทัอ่ืน 1 - 2 ปี 1.12                        

(ผูใ้ห้เช่า) หน่วยงานราชการ 1 ปี 1.10                        

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561
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บริษัท 

บริษทัไดว้า่จา้งบริษทั จี.พี.ว.ีโกลบอล พร็อพเพอร์ต้ี แวลูเอชัน่ จาํกดั ซ่ึงเป็นผูป้ระเมินราคาอิสระใหท้าํการประเมินราคา
อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน มูลค่าตามบัญชี จาํนวนเงิน 130.12 ลา้นบาท ซ่ึงมีราคาประเมินเท่ากับ จํานวนเงิน    
341.70 ลา้นบาท โดยใชว้ธีิการประเมินราคาแบบวธีิรายได ้(Income Approach) แบบวธีิคิดลดกระแสเงินสด (Discounted 
Cash Flow Method) ตามรายงานการประเมินราคาทรัพยสิ์น ลงวนัท่ี 24 ธนัวาคม 2561  

บริษทัไดจ้ดจาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง เพ่ือใชเ้ป็นหลกัประกนัวงเงินสินเช่ือจากสถาบนัการเงิน (ดูหมายเหตุ 15)  

 

บริษัทย่อย 

บริษทัยอ่ยไดว้า่จา้งบริษทั จี.พี.ว.ีโกลบอล พร็อพเพอร์ต้ี แวลูเอชัน่  จาํกดั ซ่ึงเป็นผูป้ระเมินราคาอิสระให้ทาํการประเมิน
ราคาอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนมูลค่าตามบญัชี จาํนวนเงิน 3.25 ลา้นบาท ซ่ึงมีมูลค่าประเมินเท่ากบั จาํนวนเงิน 
17.35 ลา้นบาท โดยใชว้ิธีการประเมินราคาแบบเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) ตามรายงานการประเมิน
ราคาทรัพยสิ์น ลงวนัท่ี 20 ธนัวาคม  32 61  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       

บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 142/157 

รายงานประจ าปี 2561 

12. อาคารและอุปกรณ์  

ส่วนปรับปรุง

อาคารเช่า อุปกรณ์ส านกังาน ยานพาหนะ รวม

ราคาทุน

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 4,001,270.11       14,253,008.30     12,644,381.61     30,898,660.02     

ซ้ือ/โอนเขา้ -                      217,904.20          -                      217,904.20          

จ าหน่าย/โอนออก -                      (133,269.96)         (811,154.00)         (944,423.96)         

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 4,001,270.11       14,337,642.54     11,833,227.61     30,172,140.26     

ซ้ือ/โอนเขา้ -                      149,927.81          -                      149,927.81          

จ าหน่าย/โอนออก (500,000.00)         (4,328,084.27)      (1,295,969.00)      (6,124,053.27)      

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 3,501,270.11       10,159,486.08     10,537,258.61     24,198,014.80     

ค่าเส่ือมราคาสะสม

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 3,372,896.19       13,170,118.49     11,439,419.89     27,982,434.57     

ค่าเส่ือมราคา 80,935.08            332,184.85          444,836.32          857,956.25          

จ าหน่าย/โอนออก -                      (123,631.96)         (811,150.00)         (934,781.96)         

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 3,453,831.27       13,378,671.38     11,073,106.21     27,905,608.86     

ค่าเส่ือมราคา 80,935.08            300,211.68          444,472.65          825,619.41          

จ าหน่าย/โอนออก (499,999.00)         (4,327,261.91)      (1,295,950.00)      (6,123,210.91)      

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 3,034,767.35       9,351,621.15       10,221,628.86     22,608,017.36     

ราคาตามบัญชี

ภายใตก้รรมสิทธ์ิของบริษทั 547,438.84          958,971.16          6,696.76              1,513,106.76       

ภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน -                      -                      753,424.64          753,424.64          

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 547,438.84          958,971.16          760,121.40          2,266,531.40       

ภายใตก้รรมสิทธ์ิของบริษทั

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 466,502.76          807,864.93          315,629.75          1,589,997.44       

บาท

งบการเงินรวม
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ส่วนปรับปรุง
อาคารเช่า อุปกรณ์ส านกังาน ยานพาหนะ รวม

ราคาทุน
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 3,501,270.11      12,510,804.21    11,126,391.61    27,138,465.93    
ซ้ือ/โอนเขา้ -                     217,904.20         -                     217,904.20         
จ าหน่าย/โอนออก -                     (38,627.00)         (811,154.00)        (849,781.00)        
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 3,501,270.11      12,690,081.41    10,315,237.61    26,506,589.13    
ซ้ือ/โอนเขา้ -                     149,927.81         -                     149,927.81         
จ าหน่าย/โอนออก -                     (4,001,255.76)     (1,113,979.00)     (5,115,234.76)     
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 3,501,270.11      8,838,753.46      9,201,258.61      21,541,282.18    
ค่าเส่ือมราคาสะสม
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 2,872,897.19      11,428,304.58    9,921,432.89      24,222,634.66    
ค่าเส่ือมราคา 80,935.08           331,976.67         444,836.32         857,748.07         
จ าหน่าย/โอนออก -                     (28,995.00)         (811,150.00)        (840,145.00)        
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 2,953,832.27      11,731,286.25    9,555,119.21      24,240,237.73    
ค่าเส่ือมราคา 80,935.08           300,211.68         444,472.65         825,619.41         
จ าหน่าย/โอนออก -                     (4,000,459.40)     (1,113,962.00)     (5,114,421.40)     
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 3,034,767.35      8,031,038.53      8,885,629.86      19,951,435.74    

ราคาตามบัญชี

ภายใตก้รรมสิทธ์ิของบริษทั 547,437.84         958,795.16         6,693.76             1,512,926.76      
ภายใตส้ญัญาเช่าทางการเงิน -                     -                     753,424.64         753,424.64         
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 547,437.84         958,795.16         760,118.40         2,266,351.40      

ภายใตก้รรมสิทธ์ิของบริษทั
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 466,502.76         807,714.93         315,628.75         1,589,846.44      

งบการเงินเฉพาะกิจการ
บาท

 

2561 2560 2561 2560

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปีส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม

แสดงไวใ้น

     ตน้ทนุบริการ 0.15            0.12            0.15            0.12            

     ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 0.67            0.74            0.67            0.74            

0.82            0.86            0.82            0.86            

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

ราคาทนุก่อนหกัค่าเส่ือมราคาสะสม ไดต้ดัจ  าหน่าย

ค่าเส่ือมราคาทั้งจ  านวนแลว้แต่ยงัคงใชง้านอยู ่ 21.17          25.61          18.51          21.94          

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ลา้นบาท
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14.     เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

2561 2560 2561 2560

เจา้หน้ีการคา้ 1,367,880.19     1,284,288.26      885,610.19        802,018.26        

เจา้หน้ีอ่ืน 4,443,751.80     3,339,449.23      4,465,751.80     3,115,732.08     

เงินประกนัผลงาน 613,263.91        869,804.18         613,263.91        869,804.18        

คา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย 5,486,344.62     4,499,410.27      8,200,101.67     8,970,788.39     

รวม 10,543,360.33   8,708,663.68      13,279,117.38   12,956,324.65   

รวมทั้งหมด 11,911,240.52   9,992,951.94      14,164,727.57   13,758,342.91   

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

15.      เงนิกู้ยืมจากสถาบันการเงนิ 

2561 2560

เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 32,426,571.74           42,373,691.68           
หัก ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (9,961,385.43)           (9,947,119.93)           
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 22,465,186.31           32,426,571.75           

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

บาท

 
โดยมีรายละเอียดตามมูลหน้ีดงัต่อไปน้ี 

อา้งอิงอตัรา

วงเงิน ช าระคืนภายใน ดอกเบ้ีย

(ลา้นบาท) 2561 2560 ระยะเวลา ต่อปี (ร้อยละ)

บริษทั

ธนาคาร 70                  32.43      42.37      1 ก.พ. 2565 MLR   ผอ่นช าระทุก 3 เดือน รวม 28 งวด ตั้งแต่ 
  เดือนพฤษภาคม 2558 ถึง เดือนกมุภาพนัธ์ 2565
  งวดท่ี 1 - 27 ผอ่นช าระงวดละ 2.50 ลา้นบาท
  งวดท่ี 28 ช าระส่วนท่ีเหลือทั้งหมด

รวม 32.43      42.37      

ผูใ้หกู้ ้

มลูหน้ี (ลา้นบาท)

การช าระหน้ี
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การเพ่ิมข้ึนและลดลงของเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มีดงัน้ี 

2561 2560

ยอดยกมา 42,373,691.68            52,306,546.13            

ลดลง (9,947,119.94)             (9,932,854.45)             
ยอดคงเหลือ 32,426,571.74            42,373,691.68            

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

บาท

บริษัทได้จดจํานองอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (ดูหมายเหตุ 11) เพ่ือใช้เป็นหลักประกันวงเงินสินเช่ือจาก         
สถาบนัการเงิน รวมทั้งกรรมการบริษทัไดค้ ํ้าประกนัเตม็วงเงิน 

 

16.      หนีสิ้นส่วนทีถ่ึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 

หมายเหตุ 2561 2560
เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 15 9,961,385.43                          9,947,119.93

หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน                               -                   296,303.75
รวม 9,961,385.43             10,243,423.68           

บาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
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17.     ภาระผูกพนัผลประโยชน์ของพนักงาน 

การเปล่ียนแปลงมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์ของพนกังาน สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 
2560 มีดงัน้ี 

2561 2560 2561 2560
โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน

ยอดยกมา ณ วนัท่ี 1 มกราคม 1,720,707.74  1,843,467.27  1,524,764.74  1,671,143.10  
ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทนุ :
    ตน้ทนุบริการปัจจุบนั 139,243.00     142,595.73     115,623.00     123,818.90     
    ตน้ทนุดอกเบ้ีย 48,607.00       35,495.64       43,352.00       30,653.64       
ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน :
  ผล(ก าไร)ขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 
    ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติดา้นประชากรศาสตร์ (39,477.00)      -                 (23,423.00)      -                 
    ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติทางการเงิน (78,669.00)      -                 (71,237.00)      -                 
    ส่วนท่ีเกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ (414,874.00)    204,149.10     (612,073.00)    204,149.10     
ผลประโยชน์พนกังานท่ีโอนไปค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย -                 (505,000.00)    -                 (505,000.00)    
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 1,375,537.74  1,720,707.74  977,006.74     1,524,764.74  

บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 กลุ่มบริษทัคาดวา่จะจ่ายชาํระผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานภายใน 1 ปีขา้งหนา้ 
ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นจาํนวนเงินประมาณ 0.14 ลา้นบาท  
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ระยะเวลาเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักในการจ่ายชาํระผลประโยชน์หลงัออกจากงานของ
พนกังานในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการประมาณ 11 ปี และ 9 ปี ตามลาํดบั 
ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสมมติฐานท่ีสาํคญัต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์หลงัออกจากงานของ
พนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี 
 

เพ่ิมข้ึน ลดลง เพ่ิมข้ึน ลดลง

อตัราคิดลด (เปล่ียนแปลงร้อยละ 0.5) (50,394.00)       53,424.00        (38,924.00)       41,246.00        

อตัราการข้ึนเงินเดือน (เปล่ียนแปลงร้อยละ 0.5) 52,651.00        (50,073.00)       40,689.00        (38,690.00)       

อตัราการหมุนเวียนพนกังาน (เปล่ียนแปลงร้อยละ 0.5) (55,156.00)       58,432.00        (43,132.00)       45,663.00        

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
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เพ่ิมข้ึน ลดลง เพ่ิมข้ึน ลดลง

อตัราคิดลด (เปล่ียนแปลงร้อยละ 0.5) (55,569.00)      58,281.00        (47,901.00)      50,144.00        

อตัราการข้ึนเงินเดือน (เปล่ียนแปลงร้อยละ 0.5) 74,106.00        (70,886.00)      64,183.00        (61,501.00)      

อตัราการหมุนเวียนพนกังาน (เปล่ียนแปลงร้อยละ 0.5) (79,187.00)      83,377.00        (68,525.00)      71,993.00        

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560

ขอ้สมมติฐานหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภยัท่ีใช้ในการประมาณการผลประโยชน์ของ
พนักงานเน่ืองจากเกษียณอายุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 )แสดงโดยวธีิถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั ( มีดงัต่อไปน้ี 

2561 2560 2561 2560

อตัราคิดลด 3.12%, 2.46%, 3.25% 2.84% 3.12% 2.59%

อตัราการข้ึนเงินเดือน 3.99% 4.34% 3.99% 4.34%

อตัราการหมุนเวียนพนกังาน 0% - 47% 0% - 53% 0% - 47% 0% - 53%

อตัรามรณะ (ตารางมรณะ) ปี 2560 ปี 2551 ปี 2560 ปี 2551

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

กลุ่มบริษทักาํหนดโครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวเ้ป็นไปตามการจ่ายเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานซ่ึงให้สิทธิแก่
พนกังานท่ีเกษียณอายแุละทาํงานครบระยะเวลาท่ีกาํหนด เช่น 10 ปีข้ึนไป ไดรั้บเงินชดเชยไม่นอ้ยกวา่อตัราเงินเดือนๆ 
สุดทา้ย 300 วนั หรือ 10 เดือน 

เม่ือวนัท่ี 13 ธันวาคม 2561 สภานิติบญัญติัแห่งชาติได้มีมติผ่านร่างพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานฉบับใหม่ ซ่ึง
กฎหมายดงักล่าวอยูใ่นระหวา่งรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานฉบบัใหม่น้ีกาํหนดอตัรา
ค่าชดเชยเพ่ิมเติมกรณีนายจา้งเลิกจา้งสาํหรับลูกจา้งซ่ึงทาํงานติดต่อกนัครบ 20 ปีข้ึนไปใหมี้สิทธิไดรั้บค่าชดเชย  ไม่นอ้ย
กวา่ค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 400 วนัสุดทา้ย การเปล่ียนแปลงดงักล่าวถือเป็นการแกไ้ขโครงการสาํหรับโครงการผลประโยชน์
หลงัออกจากงาน และมีผลกระทบให้กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานเพ่ิมข้ึน 0.26 ลา้นบาท 
ในงบการเงินรวม และจาํนวนเงิน 0.13 ลา้นบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ กลุ่มบริษทัจะบนัทึกผลกระทบจากการ
เปล่ียนแปลงดงักล่าวโดยรับรู้ตน้ทุนบริการในอดีตเป็นค่าใชจ่้ายทนัทีในกาํไรหรือขาดทุนของงวดท่ีกฎหมายดงักล่าวมี
ผลบงัคบัใช ้

18.    ส่วนเกนิมูลค่าหุ้น 

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ .ศ . 2535 มาตรา 51 ในกรณีท่ีบริษทัเสนอขายหุ้นสูงกวา่มูลค่า
หุ้นท่ีจดทะเบียนไว ้บริษทัจะตอ้งนาํค่าหุ้นส่วนเกินน้ีตั้งเป็นทุนสาํรอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุ้น”)  ส่วนเกินมูลค่าหุ้นน้ีจะ
นาํไปจ่ายเงินปันผลไม่ได ้
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19. ส ารองตามกฎหมาย 

ตามพระราชบัญญตัิบริษทัมหาชนจาํกดั  บริษทัตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสํารองไม่นอ้ยกว่า   
ร้อยละหา้ของกาํไรสุทธิประจาํปี  หักดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนสาํรองน้ีจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่
ร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน 

 

20. รายได้อ่ืน 

รายไดอ่ื้น สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ไดแ้ก่ 

2561 2560 2561 2560

ดอกเบ้ียรับ 984,400.94          955,950.98          925,918.02          929,041.75           

ก าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ -                      89,715.63            -                      89,715.63             

รายไดจ้ากการตดับญัชีเจา้หน้ี -                      229,431.33          -                      41,111.33             

อ่ืน ๆ 226,309.80          721,816.94          811,009.64          834,008.48           
รวม 1,210,710.74       1,996,914.88       1,736,927.66       1,893,877.19        

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

21. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะท่ีสาํคญั สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ไดแ้ก่ 

2561 2560 2561 2560

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 18,158,123.60    19,442,858.62    15,865,783.12   17,125,761.91   

ค่าเส่ือมราคาและรายการตดับญัชี 11,053,573.71    11,051,013.38    10,831,377.58   10,844,480.22   

ค่าเช่าทรัพยสิ์น 4,341,378.67      4,353,230.85      4,341,378.67     4,353,230.85     

ค่าส่งเสริมการขาย 349,691.19         1,031,579.77      160,741.19        962,740.77        

ค่าท่ีปรึกษา 3,642,000.00      3,164,000.00      3,642,000.00     3,164,000.00     

ค่ารักษาความปลอดภยั 949,304.00         1,134,159.00      949,304.00        1,134,159.00     

ภาษีธุรกิจเฉพาะ 2,011,526.26      1,250,118.22      1,551,176.26     1,068,321.22     

ค่าสาธารณูปโภค 9,762,435.80      8,957,528.26      9,539,769.22     8,900,984.79     

บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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22. ภาษีเงนิได้

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินไดท่ี้รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มีดงัน้ี

2561 2560 2561 2560

ภาษเีงนิได้ปัจจุบัน

ส าหรับปีปัจจุบนั (1,369,020.25)       (312,360.18)          - - 

ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี

การเปล่ียนแปลงผลแตกต่างชัว่คราว (8,960,614.06)       2,685,600.81        (8,859,154.80)       2,683,943.31        
รายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินได้ (10,329,634.31)     2,373,240.63        (8,859,154.80)       2,683,943.31        

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

ภาษีเงินไดท่ี้รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มีดงัน้ี 

บาท

2561 2560 2561 2560

ภาระผูกพนัผลประโยชน์ของพนกังาน (106,604.00)        40,829.82           (141,346.60)        40,829.82            

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม
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การกระทบยอดเพื่อหาอตัราภาษีท่ีแทจ้ริง 

อตัราภาษี อตัราภาษี

(ร้อยละ) บาท (ร้อยละ) บาท

ขาดทนุก่อนภาษีเงินได้ (19,474,423.98) (43,382,042.97)

จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได้ 20 3,894,884.80      20 8,676,408.59      

รายไดท่ี้ใหถื้อเป็นรายไดท้างภาษีเงินได้ (650,907.12)        (740,891.61)        

รายจ่ายท่ีไม่ใหถื้อเป็นรายจ่ายทางภาษีเงินได้ 152,169.05         (2,522,522.25)     
รายไดท่ี้ไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินได้ 22,687.42           71,619.73           

ผลขาดทนุปีปัจจุบนั (4,787,854.40)     (5,796,974.64)     

ภาษีเงินไดส้ าหรับปีปัจจุบนั 7 (1,369,020.25)     1 (312,360.18)        

การเปล่ียนแปลงผลแตกต่างชัว่คราว (8,960,614.06)     2,685,600.81      

รายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินได้ (53) (10,329,634.31)   6 2,373,240.63      

งบการเงินรวม

2561 2560

 

อตัราภาษี อตัราภาษี

(ร้อยละ) บาท (ร้อยละ) บาท

ขาดทนุก่อนภาษีเงินได้ (23,954,206.32) (44,649,937.08)

จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได้ 20 4,790,841.26       20 8,929,987.42      

รายไดท่ี้ใหถื้อเป็นรายไดท้างภาษีเงินได้ (354,317.27)         (420,465.17)       

รายจ่ายท่ีไม่ใหถื้อเป็นรายจ่ายทางภาษีเงินได้ 13,984.21            (2,754,793.50)    

ผลขาดทนุปีปัจจุบนั (4,450,508.20)      (5,754,728.75)    

ภาษีเงินไดส้ าหรับปีปัจจุบนั - -                      - -                     

การเปล่ียนแปลงผลแตกต่างชัว่คราว (8,859,154.80)      2,683,934.31      

รายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินได้ (37) (8,859,154.80)      6 2,683,934.31      

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 กลุ่มบริษทัมีรายการผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้ักภาษีและขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ได้
ใชจ้าํนวนเงิน 156.57 ลา้นบาท และ 112.59 ลา้นบาท ตามลาํดบั (เฉพาะบริษทั: 142.75 ลา้นบาท และ 101.04 ลา้นบาท
ตามลาํดบั) ท่ีกลุ่มบริษทัไม่ไดบ้นัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี เน่ืองจากกลุ่มบริษทัพิจารณาแลว้เห็นวา่กลุ่ม
บริษทัอาจไม่มีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะนาํผลแตกต่างชัว่คราวและผลขาดทุนทางภาษีมาใชป้ระโยชน์ได ้

ทั้งน้ีจาํนวนเงินดงักล่าวไดร้วมผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 เป็นจาํนวนเงิน 
95.41 ลา้นบาท และ 77.88 ลา้นบาท ตามลาํดบั (เฉพาะบริษทั: 88.67 ลา้นบาท และ 72.19 ลา้นบาท ตามลาํดบั) ซ่ึงจะ
ทยอยส้ินสุดระยะเวลาการใหป้ระโยชน์ภายในปี  2562 ถึง 2566 

23. กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 
กลุ่มบริษทัและพนกังานไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนสาํรองเล้ียงชีพตามพระราชบญัญติักองทุนสาํรองเล้ียงชีพ พ .ศ . 2530 ซ่ึง
ประกอบดว้ยเงินท่ีพนักงานจ่ายสะสมและเงินท่ีบริษทัจ่ายสมทบให้ ในปัจจุบนักองทุนสํารองเล้ียงชีพน้ีบริหารโดย
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จาํกดั  กองทุนสาํรองเล้ียงชีพน้ีไดจ้ดทะเบียนเป็นกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ
ตามขอ้กาํหนดของกระทรวงการคลงัและจดัการกองทุนโดยผูจ้ดัการกองทุนท่ีไดรั้บอนุญาต 

 
24. ข้อมูลทางการเงนิจ าแนกตามส่วนงาน 

ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานสอดคลอ้งกบัรายงานภายในสาํหรับใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรให้กบัส่วนงาน
และประเมินผลการดําเนินงานของส่วนงานของผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดด้านการดําเนินงานของกลุ่มบริษทั คือ 
กรรมการบริษทั 

กลุ่มบริษทัประกอบกิจการหลกัในการพฒันาอสังหาริมทรัพยแ์ละให้เช่าอสังหาริมทรัพยแ์ละบริการท่ีเก่ียวขอ้ง โดย
ดาํเนินธุรกิจในส่วนงานทางภูมิศาสตร์หลกัในประเทศไทย ซ่ึงเม่ือพิจารณาถึงประเภทของกิจกรรมแลว้สามารถแยก
รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายจากการดาํเนินงานสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี 

2561 2560 2561 2560 2561 2560

รายไดจ้ากการขาย 

  และบริการ 60,580,000.00 37,708,970.00 28,774,133.73 24,173,290.98 89,354,133.73 61,882,260.98

ตน้ทนุขายและบริการ (42,248,825.15)  (28,327,425.04)  (18,171,679.57)  (16,758,623.54)  (60,420,504.72)  (45,086,048.58)  
ก าไรขั้นตน้ 18,331,174.85 9,381,544.96 10,602,454.16 7,414,667.44 28,933,629.01 16,796,212.40

พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ ใหเ้ช่าอสงัหาริมทรัพย์ รวม

บาท
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สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีสาํคญั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มีดงัน้ี 

2561 2560 2561 2560 2561 2560

ตน้ทนุการพฒันา 

  อสงัหาริมทรัพย์ 218,849,287.14    258,207,133.48   -                     -                     218,849,287.14  258,207,133.48  

ท่ีดินรอการพฒันา 30,000,000.00      30,000,000.00     -                     -                     30,000,000.00    30,000,000.00    

อสงัหาริมทรัพย ์

  เพ่ือการลงทนุ -                       -                     132,370,960.82  141,297,004.45  132,370,960.82  141,297,004.45  

เจา้หน้ีการคา้และ

  เจา้หน้ีอ่ืน 11,184,733.84      9,353,078.23      726,506.68         639,873.71         11,911,240.52    9,992,951.94      

ประมาณการตน้ทนุ 

   โครงการ 1,894,628.46        1,964,818.13      -                     -                     1,894,628.46     1,964,818.13      

ประมาณการหน้ีสิน 20,223,347.62      19,235,999.00     -                     -                     20,223,347.62    19,235,999.00    

เงินกูย้มืจาก 

  สถาบนัการเงิน -                       -                     32,426,571.74    42,373,691.68    32,426,571.74    42,373,691.68    

พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ ใหเ้ช่าอสงัหาริมทรัพย์ รวม

บาท

สินทรัพย์

หน้ีสิน

 

25. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัมีภาระผกูพนั ดงัน้ี 

25.1 ธนาคารออกหนงัสือคํ้าประกนัระบบสาธารณูปโภค จาํนวนเงิน 5.30 ลา้นบาท (ดูหมายเหตุ 8) 

25.2 การจ่ายชาํระตามสญัญา ดงัต่อไปน้ี 

25.2.1 เช่าพ้ืนท่ีและบริการกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั อตัราค่าเช่าเดือนละ 0.53 ลา้นบาท  

25.2.2 จา้งงานบริการกบับริษทัอ่ืน มูลค่าคงเหลือ 0.10 ลา้นบาท และอตัราค่าบริการเดือนละ 0.45 ลา้นบาท 
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หนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

บริษัท 

25.3 บริษทัถูกฟ้องร้องฐานผิดสญัญาเก่ียวกบัโครงการแห่งหน่ึง ดงัน้ี 

25.3.1 ใหเ้พิกถอนนิติกรรมการโอนท่ีดินเป็นสาธารณประโยชน์ 

25.3.2 ดูแลสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ 

25.3.3 ดาํเนินการขออนุญาตจดัสรรท่ีดินโครงการ 

25.3.4 ใหช้าํระค่าปรับวนัละ 3,000 บาท ตลอดระยะเวลาท่ีบริษทัเพิกเฉยไม่ดาํเนินการตามขอ้ 2 และ 3 

เม่ือวนัท่ี 25 มกราคม 2561 ศาลชั้นตน้พิพากษาให้บริษทัรับผิดชอบดูแลสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ 
ส่วนคาํขออ่ืนให้ยกฟ้อง บริษทัได้ยื่นอุทธรณ์คาํพิพากษาของศาลชั้นตน้ ปัจจุบนัคดีดังกล่าวอยู่ระหว่างการ
พิจารณาของศาลอุทธรณ์ 

25.4 บริษทัถูกฟ้องร้องฐานผิดสัญญาเก่ียวกบัโครงการแห่งหน่ึง โดยให้บริษทัจดัทาํสาธารณูปโภคตามฟ้อง หากส่ง
มอบไม่ไดบ้ริษทัตอ้งชาํระเงินรวมทั้งส้ิน จาํนวน 259.44 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปี เม่ือวนัท่ี 24 
กรกฎาคม 2561 ศาลชั้นตน้ไดมี้คาํพิพากษาตามสญัญาประนีประนอมยอมความ โดยใหบ้ริษทัจดัทาํสาธารณูปโภค
ตามฟ้องใหแ้ลว้เสร็จภายใน 6 เดือน  

25.5 บริษทัและบริษทัยอ่ยถูกฟ้องร้องเรียกให้โอนกรรมสิทธ์ิสาธารณูปโภคโครงการแห่งหน่ึง (จาํเลยร่วม) เม่ือวนัท่ี 26 
ธนัวาคม 2561 ศาลชั้นตน้ไดมี้คาํพิพากษาใหบ้ริษทัและจาํเลยร่วมโอนกรรมสิทธ์ิสาธารณูปโภคโครงการให้เป็น
กรรมสิทธ์ิร่วม ชาํระค่าโอนกรรมสิทธ์ิ และชาํระค่าเสียหาย จาํนวน 0.50 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อ
ปี ปัจจุบนับริษทัอยูร่ะหวา่งเตรียมยืน่อุทธรณ์คาํพิพากษาของศาลชั้นตน้ 

อย่างไรก็ตามฝ่ายบริหารไดป้ระเมินผลกระทบจากคดีดงักล่าวขา้งตน้เพ่ือประมาณการหน้ีสินเก่ียวกบัผลเสียหายจาก 
คดีฟ้องร้องภายใตบ้ญัชี “ประมาณการหน้ีสิน” 
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26. ล าดบัช้ันของมูลค่ายุตธิรรม
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยเ์ปิดเผยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามลาํดบัชั้นของมูลค่า
ยติุธรรม ดงัน้ี

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม

สินทรัพย์ทีเ่ปิดเผยมูลค่ายตุิธรรม

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ - 359,050,000.00 - 359,050,000.00 

บาท

งบการเงินรวม

2561

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม

สินทรัพย์ทีเ่ปิดเผยมูลค่ายตุิธรรม

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ - 308,849,194.12 - 308,849,194.12 

บาท

งบการเงินรวม

2560

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม

สินทรัพย์ทีเ่ปิดเผยมูลค่ายตุิธรรม

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ - 341,700,000.00 - 341,700,000.00 

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2561

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม

สินทรัพย์ทีเ่ปิดเผยมูลค่ายตุิธรรม

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ - 293,500,000.00 - 293,500,000.00 

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2560

ในระหวา่งปี ไม่มีการโอนรายการระหวา่งลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 
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27. เคร่ืองมือทางการเงนิ 
กลุ่มบริษทัไม่มีนโยบายท่ีจะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์เพ่ือการเก็งกาํไรหรือการคา้ 

นโยบายการบัญชี 

รายละเอียดของขอ้มูลทางบญัชีท่ีสาํคญั วธีิการท่ีใชซ่ึ้งรวมถึงเกณฑใ์นการรับรู้รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินทางการเงินแต่ละประเภทไดเ้ปิดเผยไวแ้ลว้ในหมายเหตุขอ้ 3  

ความเส่ียงเก่ียวกบัเคร่ืองมือทางการเงินท่ีมีสาระสาํคญัของกลุ่มบริษทั สรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

การบริหารจดัการทุน 

นโยบายของคณะกรรมการบริษทั คือการรักษาระดบัเงินทุนให้มัน่คงเพ่ือรักษานักลงทุน เจา้หน้ีและความเช่ือมัน่ของ
ตลาดและก่อให้เกิดการพฒันาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการไดมี้การกาํกบัดูแลผลตอบแทนของเงินทุน ซ่ึงกลุ่ม
บริษทัพิจารณาจากสัดส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมดาํเนินงานต่อส่วนของผูถื้อหุ้น อีกทั้งยงักาํกบัดูแลระดบัการ
จ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญั 

ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

ความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือ คือความเส่ียงท่ีคู่คา้ไม่สามารถชาํระหน้ีทาํให้กลุ่มบริษทัเกิดความสูญเสียทางการเงินได ้ กลุ่ม
บริษทัไดมี้นโยบายในการป้องกนัความเส่ียงน้ีโดยการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของคู่คา้  กลุ่มบริษทัเช่ือวา่มูลค่าสูงสุด
ของความเส่ียง คือมูลค่าตามบญัชีของลูกหน้ีหกัค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญตามท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

ความเส่ียงด้านอตัราดอกเบีย้ 

ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย คือความเส่ียงท่ีมูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงินจะเปล่ียนแปลงไปเน่ืองจากการเปล่ียนแปลง
อตัราดอกเบ้ียในตลาด 

กลุ่มบริษทักูย้ืมเงินมาเพ่ือใชใ้นการดาํเนินงานและพฒันาโครงการ  ซ่ึงตอ้งจ่ายดอกเบ้ียทั้งแบบคงท่ีและแบบลอยตวั  
กลุ่มบริษัทไม่ได้ใช้เคร่ืองมือทางการเงินใดเพ่ือลดความไม่แน่นอนของกระแสเงินสดในอนาคตท่ีจะเกิดจากการ
เปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ีย 

ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 

ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง หรือความเส่ียงท่ีกิจการจะเผชิญกบัความยุง่ยากในการระดมทุนใหเ้พียงพอและทนัต่อเวลาต่อ
ภาระผกูพนัท่ีระบุไวใ้นเคร่ืองมือทางการเงิน ความเส่ียงดา้นสภาพคล่องอาจเกิดจากการท่ีกิจการไม่สามารถขายสินทรัพย์
ทางการเงินไดท้นัเวลาดว้ยราคาท่ีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรม 

สินทรัพยท์างการเงินของกลุ่มบริษทัส่วนใหญ่ ประกอบดว้ย เงินสดและเงินฝากธนาคาร   เงินลงทุนชัว่คราว และลูกหน้ี
อ่ืน ความสามารถในการระดมทุนใหเ้พียงพอและทนัเวลาต่อการปฏิบติัตามภาระผกูพนัท่ีระบุไวใ้นเคร่ืองมือทางการเงิน
ข้ึนอยูก่บัความสามารถในการชาํระหน้ีของบริษทัยอ่ย บริษทัอ่ืน  และการรับชาํระมูลค่าของโครงการท่ีเสร็จและลงนาม
ในสญัญาซ้ือขายแลว้จากลูกคา้  
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มูลค่ายุตธิรรม 

เน่ืองจากสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่จดัอยู่ในประเภทระยะสั้น  ส่วนหน้ีสินระยะยาวมีอตัรา
ดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัราในทอ้งตลาด ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัเช่ือวา่มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและ
หน้ีสินทางการเงินดงักล่าวจะไม่แตกต่างอยา่งเป็นสาระสาํคญัจากมูลค่าตามบญัชี 

28. การอนุมตังิบการเงนิ

งบการเงินน้ีไดรั้บการอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 21 กมุภาพนัธ์ 2562
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