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ราม 3 ให้มีขนาดที่ ดิ น และบ้านที่ เล็ กลง เพื่ อขายใน
ราคาที่ ต่ ํา ลงให้ เ หมาะสมกับ กํา ลัง ซื้ อและสภาวะ
เศรษฐกิจของประเทศ ขีดความสามารถในการสร้างผล
ประกอบการให้ดีข้ ึน

สารจากประธานกรรมการ

บริ ษ ทั คาดการณ์ ว่า ในปี 2562 ภาวะธุ ร กิ จ
อสังหาริ มทรั พย์น่าจะฟื้ นตัว และคาดหวังว่าเศรษฐกิ จ
และกําลังซื้ อบ้านที่เป็ นอสังหาริ มทรัพย์จะกระเตื้ องขึ้ น
จากที่ มีการเลือกตั้งและเปลี่ยนรัฐบาลใหม่ที่มีนโยบาย
กระตุน้ ให้เศรษฐกิจให้มีการเติ บโตดี ข้ ึ น ถึงแม้ว่าจะมี
การเข้มงวดการปล่ อยสิ นเชื่ อให้กับลูกค้า ที่ ไม่ ได้ซ้ื อ
บ้านหลังแรกก็ตาม แต่ก็ไม่น่าจะกระทบกับกลุ่มลูกค้า
ของบริ ษทั ทําให้บริ ษทั คาดว่าจะมียอดขายที่ดีข้ ึนจาก
โครงการปรี ชาราม 3, โครงการปรี ชา ไพรเวทบี ช
ระยอง, คอนโดมิเนี ยมพีจี1, พีจี2 ที่ คาดว่าจะขายให้
หมดภายในปี 2562 พร้อมกันนี้ ทางบริ ษทั จะพยายาม
คว บคุ มค่ า ใช้ จ่ าย แล ะ ต้ น ทุ นให้ เ ข้ ม งวดและมี
ประสิ ทธิ ภาพมากขึ้ นเพราะภาวะของความไม่ แน่ นอน
ภาระกิจสําคัญที่จะพยายามต่อไปคื อการหาที่ดินใหม่ที่
คาดว่าเป็ นทําเลดีเหมาะแก่การอยู่อาศัยให้ได้ เพื่อสร้าง
โอกาสในการหารายได้ให้บริ ษทั ต่อไป

ปี 2 5 6 1 นั บ เ ป็ น ปี ที่ ภ า ว ะ ธุ ร กิ จ
อสังหาริ มทรั พย์เริ่ มมี แนวโน้มชะลอตัวลง เนื่ องจาก
สภาวะเศรษฐกิ จไทยเริ่ มมีปัญหา กําลังซื้ อผูบ้ ริ โภคเริ่ ม
ลดลง และปริ ม าณบ้า นอยู่ อ าศัย ที่ สร้ างใหม่ ย งั คงมี
มากกว่ า ความต้ อ งการของผู ้ บ ริ โภค โดยเฉพาะ
คอนโดมิเนียม
โดยบริ ษ ทั คาดว่า จะมี ร ายได้หลักจากการ
ขายบ้านเดี่ยวแนวราบจากโครงการปรี ชาราม 3 รวมถึง
รายได้ค่าเช่ าและบริ การจากอาคารปรี ชาคอมเพล็กซ์
เพิ่มขึ้ น แต่การขายบ้านไม่ได้เป็ นไปตามเป้ าหมาย แต่
รายได้หลักโดยรวมของบริ ษทั และทั้งกลุ่มเพิ่มขึ้นจาก
61.88 ล้านบาท ในปี 2560 เป็ น 89.35 ล้านบาท ในปี
2561 โดยที่เพิ่มขึ้ นส่ วนหนึ่ งมาจากความพยายามระบาย
บ้านเดี่ ยวแนวราบจากโครงการปรี ชาราม 3 สุ ดท้า ย
บริ ษทั มีผลขาดทุนลดลงเหลือ 32.25 ล้านบาท และผล
ประกอบการทั้งกลุ่มมีผลขาดทุน 29.38 ล้านบาท ทํา
ให้ บ ริ ษั ท จํ า เป็ นต้ อ งงดจ่ า ยเงิ นปั นผล ของผล
ประกอบการ ปี 2561 เพื่ อรั กษาเงิ นทุ นไว้ให้มีเงิ นทุ น
หมุนเวียนเพื่อซื้ อที่ดินมาพัฒนาโครงการ เพื่อหารายได้
ให้มากขึ้น

ณ โอกาสนี้ ในนามคณะกรรมการบริ ษ ัท
ขอขอบพระคุ ณ ท่ า น ผู ้ถื อ หุ ้ น ทุ ก ท่ า น และสถาบัน
การเงิ นต่างๆ ที่ ให้ความไว้วางใจและให้การสนับสนุ น
ด้านเงินทุนตลอดมา

ปี ที่ ผ่ า นมา บริ ษัทติ ด ต่ อขอซื้ อที่ ดิ นหลาย
แปลงหลายทําเล แต่เมื่อมาวิเคราะห์ความเป็ นไปได้ของ
โครงการแล้วเห็นว่าราคาที่ดินที่เสนอขายนั้นมีราคาสู งไม่
คุ ้มกับความเสี่ ยงที่ จะดําเนิ นโครงการ อย่ างไรก็ ตาม
บริ ษทั ฯ ยังคงมีความกระตื อรื อร้นที่ จะแสวงหาที่ ดินที่ มี
ทําเลดี และเหมาะสม เพื่ อพัฒนาโครงการสร้ างรายได้
ต่อไป อีกทั้งบริ ษทั ได้มีการปรับรู ปแบบโครงการปรี ชา
บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จากัด (มหาชน)

1/157

(นายพชร ยุติธรรมดํารง)
ประธานกรรมการ

รายงานประจ
าปี 2560
รายงานประจ
าปี 2561

2. การควบคุ มภายใน คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้พิจารณาแผนงานการตรวจสอบประจําปี
และรายงานการตรวจสอบของผูต้ รวจสอบภายใน ซึ่ งเป็ น
Out-source และมีความเป็ นอิสระ โดยได้มีการประชุ ม
กันทุกไตรมาส เพื่ อประเมินผลถึงความเสี่ ยงด้านต่างๆ
ของบริ ษ ัทฯ และการบริ หารจัด การความเสี่ ย งต่ า งๆ
รวมทั้งได้เสนอให้คาํ แนะนําให้ฝ่ายบริ หารดําเนิ นการ
แก้ไขข้อผิดพลาดต่างๆ ที่ ผูต้ รวจสอบภายในตรวจพบ
เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลของการ
ปฏิ บตั ิ งาน และเพื่ อให้บริ ษทั ฯ ดําเนิ นการอยู่ในระบบ
การควบคุ มภายในที่ มีประสิ ทธิ ภาพและเหมาะสมต่ อ
การดําเนินธุรกิจ

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

ปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ฯ
มีจาํ นวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
1. ร.ต.ต.เกรี ยงศักดิ์ โลหะชาละ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

3. ผู ้ส อบบั ญชี ภ ายนอก และผู ้ตรวจสอบ
ภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกและ
เสนอชื่ อ ผูส้ อบบัญชี พร้ อมทั้งกําหนดค่ าตอบแทนต่ อ
คณะกรรมการบริ ษทั เพื่ อพิ จารณาและขออนุ มตั ิ ต่อ ที่
ประชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น ประจํ า ปี อี ก ทั้ งมี ก ารพิ จ ารณาผู ้
ตรวจสอบภายในที่ เ ป็ น Out-source แผนงานการ
ตรวจสอบภายในประจํา ปี และค่ า ตอบแทน เพื่ อ ให้
คณะกรรมการบริ ษทั อนุ มตั ิ เพื่อจะได้เป็ นเครื่ องมือที่
จะช่วยในการบริ หารงานที่ดีมีระบบการควบคุมภายใน
ที่รัดกุมเหมาะสม

2. นายพชร ยุติธรรมดํารง
กรรมการตรวจสอบ
3. นายสมพร เวชพาณิ ชย์
กรรมการตรวจสอบ
โดยคณะกรรมการตรวจสอบทุกท่านได้เข้า
ร่ วมในการประชุ ม ของคณะกรรมการตรวจสอบ
จํานวน 4 ครั้ง และมีผบู ้ ริ หารผูต้ รวจสอบบัญชี เข้าร่ วม
ประชุมในวาระที่เกี่ยวข้องกับรายงานผลการตรวจสอบ
และพิจารณาข้อมูลทางการเงิน เพื่อรับทราบความเห็น
ของ ผูต้ รวจสอบบัญชี โดยสรุ ปสาระสําคัญได้ ดังนี้
1. การตรวจสอบงบการเงิน คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้สอบทานงบการเงิ นประจําไตรมาสทุกไตร
มาส และงบการเงิ น ประจํา ปี โดยได้มี ก ารประชุ ม
ร่ ว มกับ ผู ต้ รวจสอบบัญชี ก่ อนที่ จะมี การนําเสนอต่ อ
คณะกรรมการบริ ษทั โดยได้เน้นเรื่ องการเปิ ดเผยข้อมูล
และการปฏิบตั ิตามมาตรฐานทางบัญชี

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบตระหนักดีถึง
หน้ า ที่ ความรั บผิ ดชอบที่ ได้ รั บมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริ ษทั เพื่ อให้บริ ษทั ฯ มี การกํากับดู แล
กิจการที่ ดีตามประกาศของสํานักงานตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย

(ร.ต.ต.เกรี ยงศักดิ์ โลหะชาละ)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
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1. การพิจารณาคัดเลือกกรรมการแทน

รายงานจากคณะกรรมการสรรหา

กรรมการที่ออกตามวาระและกําหนดอํานาจกรรมการ

และพิจารณาค่ าตอบแทน

2. การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ
3. การพิจารณาสรรหาบุคลากรเข้ามารับ
ตําแหน่งแทนกรรมการที่ลาออก

ในปี 2561
มีคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนของบริ ษทั ฯ มีจาํ นวน 3 ท่าน
ประกอบด้วย
1. นายสมพร เวชพาณิ ชย์
ประธานคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
2. นายปรี ชา ถิรกิจพงศ์
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
3. นายสมเจตน์ ทิณพงษ์
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน

(นายสมพร เวชพาณิ ชย์)
ประธานคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่ าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ทุกท่าน ได้เข้าร่ วมในการประชุม จํานวน 2 ครั้ง โดยมี
การพิจารณาสาระสําคัญได้ ดังนี้

บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จากัด (มหาชน)

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการเสนอ
หลักเกณฑ์ แนวทาง และการดําเนินการสรรหา และ
เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้ดาํ รงตําแหน่ง
กรรมการบริ ษทั อนุกรรมการ และผูบ้ ริ หารระดับสู งต่อ
คณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณา
สําหรับการพิจารณาค่าตอบแทนของ
กรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่ามีความเหมาะสมสอดคล้อง
กับหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมทั้ง คํานึงถึงผล
ประกอบการ ผลงาน สภาพ แวดล้อมทางธุรกิจ ตลอดจน
ภาวะเศรษฐกิจโดยรวม
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ส่ วนที่ 1
การประกอบธุรกิจ

รายงานประจาปี 2561

ส่ วนที่ 1
การประกอบธุรกิจ
1.

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

คุณปรี ชา ถิรกิจพงศ์ และผูร้ ่ วมธุรกิจ ร่ วมกัน
ก่อตั้ง บริ ษทั ปรี ชากรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) เพื่อเน้น
ให้บริ การด้านที่อยูอ่ าศัยเป็ นหลัก โดยมุ่งมัน่ ที่จะพัฒนา
ธุรกิจทางด้านอสังหาริ มทรัพย์ให้เจริ ญก้าวหน้าด้วย
มาตรฐานและความรับผิดชอบอย่างสู ง ด้วยทุนจด
ทะเบียน 336,000,000 บาท ปัจจุบนั บริ ษทั ได้ดาํ เนินงาน
มากว่า 40 ปี
บริ ษทั ได้รับความเชื่อถือและความไว้วางใจจาก
ประชาชนด้วยดีมาโดยตลอด ปัจจุบนั บริ ษทั สร้าง
โครงการคุณภาพมาแล้วมากมาย เราพร้อมตอบสนอง
ความต้องการและความพึงพอใจสู งสุ ดสําหรับลูกค้าด้วย
โครงการคุณภาพที่เราสร้างสรรค์ดว้ ยความพิถีพิถนั บน
ทําเลศักยภาพสู ง ในหลากหลายโครงการ อาทิ ปรี ชาร่ ม
เกล้า, ปรี ชา สุ วินทวงศ์, ปรี ชาไพเวทบีช ระยอง, อาคาร
สํานักงานปรี ชาคอมเพล็กซ์ และปรี ชาราม 1, ปรี ชาราม
2, ปรี ชาราม 3
พร้อมกันนี้บริ ษทั ยังได้ขยายธุรกิจมาพัฒนา
โครงการในแนวสู งประเภทคอนโดมิเนียมในเมือง
เพื่อให้สามารถตอบสนองทุกความต้องการได้อย่าง
สมบูรณ์แบบ ภายใต้ชื่อโครงการ PG RAMA 9
CONDOMINIUM และ PG2 RAMA 9
CONDOMINIUM

คุณภาพสู งสุ ดให้เป็ นที่ยอมรับในตลาดอสังหาริ มทรัพย์
และ มุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรขององค์กรให้เป็ นมืออาชีพ
และมีประสิ ทธิ ภาพในด้านบริ การที่เป็ นเลิศ
พันธกิจ
เราเชื่อว่าที่พกั อาศัยเป็ นได้มากกว่าคําว่าบ้านสําหรับการ
พักผ่อนของครอบครัว เราจึงมุ่งมัน่ ที่จะสร้างสรรค์ และ
พัฒนาโครงการอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่ งมอบที่อยูอ่ าศัยที่มี
คุณภาพ มัน่ คง แข็งแรง รู ปแบบบ้านที่ทนั สมัย สวยงาม
ให้กบั ลูกค้า เพื่อให้ บ้าน เป็ นสถานที่แห่งความสุ ขอัน
อบอุ่น และผ่อนคลาย รู ้สึกปลอดภัย และเป็ นศูนย์รวม
จิตใจของสมาชิกในครอบครัว
เป้ าหมายและกลยุทธ์
ในปี นี้ บริ ษทั ฯมีกลยุทธ์ที่จะสร้างการเติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อผลตอบแทนอย่างยัง่ ยืน ภายใต้การบริ หาร
ความเสี่ ยงและหลักการธรรมาภิบาล
1. ขยายธุรกิจหลักในอสังหาริ มทรัพย์เพื่อขาย และขยาย
ฐานไปยังกลุ่มลูกค้าฐานรายได้ใหม่
โดยบริ ษทั ฯ ตั้งเป้าหมายที่จะปิ ดการขายทั้งหมดสําหรับ
โครงการที่ยงั มีบา้ นค้างสต็อกอยู่ และพัฒนาโครงการ

1.1

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ าหมายและกลยุทธ์ ในการ

บนที่ดินเปล่าของบริ ษทั ฯ ประกอบไปด้วย โครงการ

ดาเนินงานของบริษทั และบริษัทย่ อย

ปรี ชา ราม 3, โครงการ PG1, 2 นอกจากนี้ บริ ษทั ฯมี

วิสัยทัศน์

นโยบายลงทุนซื้ อที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการใหม่ โดยจะ

เราเป็ นบริ ษทั ที่ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ มี

พิจารณาทําเลที่มีศกั ยภาพที่ดี และสามารถพัฒนา

ความมุ่งมัน่ ที่จะดําเนินธุรกิจให้ได้รับความนิยมและ

โครงการได้ทนั ที

เชื่อถือจากลูกค้าและประชาชนทัว่ ไป ดําเนินธุรกิจด้วย

2. ขยายการลงทุนไปยังธุรกิจใหม่ที่สร้างรายได้ต่อเนื่อง

การบริ หารการจัดการที่เข้มแข็ง มีการพัฒนาสิ นค้าให้มี

(Recurring income)

บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
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ร้อยละ 100
ปี 2551 : ลดทุนโดยลดมูลค่าหุ น้ ที่ตราไว้จากหุ น้
ละ 10 บาท คงเหลือเป็ นมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้หุน้ ละ 2.50
บาท และได้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้หุน้ ละ 2.50
บาท เป็ นหุน้ ละ 1 บาท ดังนั้น ทุนจดทะเบียนและทุน
ชําระแล้ว รวมเป็ นเป็ นจํานวน 336,000,000 บาท

3. มุ่งพัฒนาองค์กรที่มีความเป็ นมืออาชีพ เพื่อการ
เติบโตอย่างยัง่ ยืน
4. เสริ มสร้างพัฒนาบุคคลากรให้มีความเข้มแข็ง
ทันสมัย ในด้านพัฒนาเชิงกลยุทธ์สามารถแข่งขันใน
ตลาดอสังหาริ มทรัพย์
5. มุ่งเน้นในการออกแบบที่ให้ประโยชน์ต่อผูอ้ ยูอ่ าศัย
เกิดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด พร้อมถึงงานด้านก่อสร้างที่
แข็งแรง คงทน คุม้ ค่า ต่อการตัดสิ นใจซื้ อโครงการที่
มากด้วยประสบการณ์มากกว่า 40 ปี

1.2 การเปลีย่ นแปลงและพัฒนาการทีส่ าคัญ
บริ ษทั มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาํ คัญ
ในการประกอบธุรกิจและการบริ หารงาน ดังนี้
ปี 2539 : วันที่ 18 เมษายน 2539 ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รับหุน้ สามัญ 60 ล้านหุ น้
มูลค่าตราไว้ หุน้ ละ 10 บาท รวม 600 ล้านบาท ของ
บริ ษทั ปรี ชา กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) เป็ นหลักทรัพย์จด
ทะเบียน
ปี 2544 : ในเดือนมีนาคม 2544 บริ ษทั ปรี ชา
กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) เข้าเกณฑ์ตอ้ งจัดทําแผนฟื้ นฟู
กิจการตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในเดือนกรกฎาคมและตุลาคม 2544 เพิ่มทุนจดทะเบียน
จาก 60 ล้านหุ น้ เป็ น 134.4 ล้านหุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้
ละ 10 บาท รวม 1,344 ล้านบาท แต่ทุนชําระแล้ว เป็ น
1,112 ล้านบาท
ปี 2547 : เรี ยกชําระทุนเพิ่ม จํานวน 23.2 ล้านหุน้
มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 10 บาท รวม 232 ล้านบาท รวม
เป็ นทุนชําระแล้วรวม 1,344 ล้านบาท
ปี 2549 : วันที่ 7 มีนาคม 2549 พ้นเหตุเพิกถอน
โดยย้ายการซื้ อขายหลักทรัพย์จากหมวด REHABCO
ไปยังกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริ มทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
ปี 2550 : ลงทุนในหุน้ สามัญของ บริ ษทั รวยล้าน
ล้าน จํากัด จํานวน 199,994 หุ น้ มูลค่าหุน้ ละ 242.05
บาท รวมเป็ นจํานวน 48.40 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่ วน
บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
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1.3

โครงสร้ างการถือหุ้นของกลุ่ม

บริ ษทั ประกอบธุ รกิ จพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ ปั จจุบนั มี การลงทุน 100 เปอร์ เซ็ นต์ ในบริ ษทั ย่อยที่ มี
วัตถุประสงค์เพื่อทําธุ รกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ เช่นเดียวกัน รวม 3 บริ ษทั ดังนี้
1) บริ ษทั เฮ้าส์ซิ่ง คอมเพล็กซ์ จํากัด
2) บริ ษทั รวยล้านล้าน จํากัด
3) บริ ษทั พี.บี. เอ็สเตท จํากัด

บร ท ปร า รุป๊ จา

า น

โครงสร้ างการถือหุ้นของกลุ่มบริษทั
สั ดส่ วน
การถือหุ้น
(%)
100

ชื่ อและที่ต้งั บริษทั

ลักษณะธุรกิจ

ทุนชาระแล้ ว

บริษทั เฮ้ าส์ ซิ่ง คอมเพล็กซ์ จากัด
1919 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กรุ งเทพมหานคร
โทรศัพท์ 0-2722-8855 โทรสาร 0-2722-8844
บริษทั รวยล้ านล้ าน จากัด
1919 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กรุ งเทพมหานคร
โทรศัพท์ 0-2722-8855 โทรสาร 0-2722-8844
บริษทั พี.บี.เอ็สเตท จากัด
1919 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กรุ งเทพมหานคร
โทรศัพท์ 0-2722-8855 โทรสาร 0-2722-8844

พัฒนา
อสังหาริ มทรัพย์

100,000,000 บาท แบ่งเป็ น
หุน้ สามัญ 1,000,000 หุน้
มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 100 บาท

พัฒนา
อสังหาริ มทรัพย์

20,000,000 บาท
แบ่งเป็ นหุน้ สามัญ 200,000 หุ น้
มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 100 บาท

100

พัฒนา
อสังหาริ มทรัพย์

2,000,000 บาท
แบ่งเป็ นหุน้ สามัญ 20,000 หุ น้
มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 100 บาท

100

บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
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2.

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

รายได้ของ บริ ษทั ปรี ชากรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อยประกอบด้วย รายได้จากการขาย และ
รายได้อื่น โดยโครงสร้างรายได้ท้ งั สิ้ นสามารถแยกตามสายผลิตภัณฑ์หลักได้ดงั นี้
ผลิตภัณฑ์
1) รายได้จากการขายและบริ การ
- ขายบ้านพร้อมที่ดิน
- ขายอาคารชุด
- ค่าเช่าและบริ การ
รวมรายได้ จากการขายและบริ การ
2) รายได้อื่นๆ
รวม

ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
จานวน สั ดส่ วน จานวน สั ดส่ วน จานวน สั ดส่ วน
(พันบาท) (%) (พันบาท) (%) (พันบาท) (%)
71,397.00 65.46
4,050.00
3.71
22,649.83 20.77
98,096.83 89.94
10,975.39 10.06
109,072.22 100.00

32,200.00 50.41
5,508.97
8.63
24,173.29 37.85
61,882.26 96.88
1,996.91
3.12
63,879.17 100.00

2.1

ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรื อบริการ

2.1.1

ธุรกิจพัฒนาอสั งหาริมทรัพย์ และการให้ บริการหลักของบริษัท

46,630.00
28,774.13
13,950.00
89,354.13
1,210.71
90,564.84

51.49
31.77
15.40
98.66
1.34
100.00

1) โครงการปรี ชาราม 3

เป็ นโครงการริ มถนนราษฎร์ พฒั นา ต่อเนื่ องจากความสําเร็ จของโครงการ
ปรี ชาราม 1 และโครงการปรี ชาราม 2 โดยพัฒนาเป็ นโครงการโฮมออฟฟิ ศ และบ้านเดี่ยวทรงทันสมัย (Modern)
เพื่อให้ใช้ชีวติ ได้ตามรู ปแบบของคนเมืองด้วยทําเลสุ ดสะดวก เพียง 300 เมตร ออกสู่ ถนนวงแหวนรอบนอกฝั่ง
ตะวันออก มุ่งสู่ สนามบินสุ วรรณภูมิเชื่ อมต่อถนนพระราม 9 และทางด่วน กรุ งเทพฯ-ชลบุรี (มอเตอร์ เวย์)
เดินทางสะดวก ไม่วา่ จะเข้าหรื อออกเมืองแวดล้อมด้วยความเจริ ญเต็มรู ปแบบมีสิ่งอํานวยความสะดวกครบครัน
เช่น ห้าง สรรพสิ นค้า, โรงพยาบาล (นพรัตน ราชธานี , สิ นแพทย์), สถานการศึกษา (เตรี ยมอุดมศึกษาน้อมเกล้า),
และสถานที่ราชการ (สํานักงานเขต, สํานักงานที่ดิน, สถานีตาํ รวจ, การประปา, การไฟฟ้า) เพื่อตอบสนองความ
ต้องการที่อยูอ่ าศัยของคนในวัยทํางานที่เป็ นผูบ้ ริ หารระดับกลางขึ้นไป หรื อเจ้าของกิจการที่ตอ้ งการความลงตัวการอยู่
อาศัยและการทํางานอยูใ่ นที่เดียวกัน

บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
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2) โครงการพีจี 1 พระราม 9 คอนโดมิเนียม

คอนโดมิเนี ยมกลางเมืองติดถนนพระราม 9 ในรู ปแบบวิถีชีวิตคนเมืองที่สมบูรณ์
แบบ สนองความต้องการที่อยูอ่ าศัยของคนในวัยทํางานที่มีความสามารถในการใช้จ่ายด้านที่อยูอ่ าศัย ตั้งแต่เดือน
ละ 8,000 บาท โดยทําเลใกล้รถไฟฟ้ าใต้ดิน ห่ างจากทางด่วนไม่เกิน 500 เมตร และใกล้สถานี รถไฟ Air Port
Link
3) โครงการพีจี 2 พระราม 9 คอนโดมิเนียม

คอนโดมิเนี ยมกลางเมืองติดถนนพระราม 9 ในรู ปแบบวิถีชีวิตคนเมืองที่สมบูรณ์
แบบ สนองความต้องการที่อยู่อาศัยของคนในวัยทํางาน ที่มีความสามารถในการใช้จ่ายด้านที่อยู่อาศัย ตั้งแต่
เดื อนละ 8,000 บาท โดยทําเลใกล้รถไฟฟ้ าใต้ดิน ห่ างจากทางด่วนไม่เกิ น 500 เมตร และใกล้สถานี รถไฟ Air
Port Link
4) โครงการปรี ชาคอมเพล็กซ์

อาคารสํานักงานให้เช่าทําเลดี ติดถนนรัชดาภิเษก ใกล้กบั สถานีรถไฟฟ้ าใต้ดิน
สุ ทธิ สารอยูใ่ นเขตใจกลางหรื อศูนย์กลางธุ รกิ จ สะดวกในการเดินทางด้วยระบบคมนาคมที่ทนั สมัย ครบครัน
ด้วย สิ่ งอํานวยความสะดวกที่สมบูรณ์พร้อม ใกล้ร้านอาหารและแหล่งช้อปปิ้ ง
2.1.2

โครงการของบริษัททีผ่ ่านมา
1) หมู่บา้ นปรี ชาโครงการ 1 บนถนนพัฒนาการ ในรู ปแบบของบ้านเดี่ยว
2) หมู่บา้ นปรี ชาโครงการ 2 บนถนนพัฒนาการ ในรู ปแบบของบ้านเดี่ยว
3) หมู่บา้ นปรี ชาโครงการ 3 บนถนนสุ ขาภิบาล 1 ในรู ปแบบของอาคารพาณิ ชย์ และบ้านเดี่ยว
4) หมู่ บ ้านปรี ชาโครงการ 4 บนถนนสุ ขาภิบาล 1 ในรู ปแบบของอาคารพาณิ ชย์ บ้านเดี่ ยว และ
ทาวน์เฮาส์
5) หมู่บา้ นปรี ชาโครงการ 5 บนถนนพัฒนาการ ในรู ปแบบของบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮาส์
6) หมู่บา้ นปรี ชาโครงการ 6 บนถนนพัฒนาการ ในรู ปแบบของอาคารพาณิ ชย์และบ้านเดี่ยว
7) หมู่บา้ นปรี ชาโครงการ 7 บนถนนพัฒนาการ ในรู ปแบบของบ้านเดี่ยว
8) หมู่บา้ นปรี ชาโครงการอาคารชุด บนถนนพัฒนาการ ในรู ปแบบของอาคารชุด
9) หมู่บา้ นปรี ชาโครงการ 8 บนถนนรามคําแหง ในรู ปแบบของอาคารพาณิ ชย์และทาวน์เฮาส์
10) หมู่บา้ นปรี ชาโครงการ 9 บนถนนสุ ขาภิบาล 3 ในรู ปแบบของอาคารพาณิ ชย์และทาวน์เฮาส์
11) หมู่บา้ นปรี ชาโครงการ 10 บนถนนสุ ขาภิบาล 3 ในรู ปแบบของอาคารพาณิ ชย์และทาวน์เฮาส์
12) หมู่บา้ นปรี ชาโครงการ 11 บนถนนรามอินทรา ในรู ปแบบของอาคารพาณิ ชย์และทาวน์เฮาส์
13) หมู่บา้ นปรี ชาโครงการ 12 (โครงการปรี ชาลํ้าเพชร) บนถนนรามคําแหง (สุ ขาภิบาล 3) ใน
รู ปแบบของอาคารพาณิ ชย์และบ้านเดี่ยว
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14)
15)
16)
17)
18)
19)

2.2

หมู่บา้ นปรี ชาโครงการ 13 บนถนนบางกอกน้อย-นครชัยศรี ในรู ปแบบของบ้านเดี่ยว
โครงการปรี ชาคอมเพล็กซ์ บนถนนรัชดาภิเษก ในรู ปแบบของอาคารสํานักงาน
โครงการปรี ชารามคําแหง บนถนนรามคําแหงในรู ปแบบบ้านเดี่ยว
โครงการปรี ชาพุทธมณฑล บนถนนพุทธมณฑลสาย 4 นครปฐม ในรู ปแบบของบ้านเดี่ยวและบ้านแฝด
โครงการปรี ชาศรี นคริ นทร์ ซอยวัดหนามแดง สมุทรปราการ ในรู ปแบบของบ้านเดี่ยว
โครงการปรี ชาไพรเวทบีช ระยอง ถนนเรี ยบชายหาดแม่รําพึง จังหวัดระยอง ในรู ปแบบของบ้าน
เดี่ยวและทาวน์โฮม

การตลาดและการแข่ งขัน

ธุ ร กิ จ อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์มี ก ารชะลอตัว ลงจากเหตุ ก ารณ์ ท างการเมื อ ง อี ก ทั้ง ยัง ได้ผ ลกระทบด้า น
เศรษฐกิ จจากตลาดโลก และอัตราค่าจ้างแรงงานรวมถึงค่าวัสดุอุปกรณ์ที่สูงขึ้น แต่ตลาดอสังหาริ มทรัพย์ยงั คง
ได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่ องทั้งจากผูป้ ระกอบการรายเล็กและรายใหญ่ โดยเฉพาะในช่ วง 1-2 ปี ที่ ผ่านมา
ตลาดเข้าสู่ ภาวะการแข่งขันรุ นแรง โดยมีการเปิ ดโครงการเพิ่มขึ้นสู ง ประกอบกับพฤติกรรมและกระบวนการ
ตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคที่เปลี่ยนไป ทําให้ผปู ้ ระกอบการต่างๆ มีการแข่งขันกันทั้งตัวสิ นค้าและราคา
2.2.1

การทาการตลาดของผลิตภัณฑ์ และบริการทีส่ าคัญ

1) กลยุทธ์การตลาด
เพิ่มความสามารถทางการแข่งขันโดยเน้นสร้างบ้านเสร็ จก่อนขาย ซึ่ งนับว่าเป็ นกลยุทธ์การตลาดที่
สําคัญของบริ ษทั เพื่อสร้างความเชื่ อมัน่ ให้แก่ผบู ้ ริ โภคเป็ นอย่างมาก ที่ได้เป็ นสภาพแวดล้อมจริ งและสามารถ
เข้าอยู่ได้ทนั ที ไม่ตอ้ งกังวลเรื่ องความล่ าช้าในการก่ อสร้ าง อีกทั้ง กลยุทธ์น้ ี ยงั ส่ งผลดี ต่อการดําเนิ นงานของ
บริ ษทั คือ มีความได้เปรี ยบในการกําหนดราคาขาย เพราะรู ้ตน้ ทุนที่แท้จริ งก่อนขาย ซึ่ งถือว่าเป็ นผลประโยชน์
แก่ท้ งั 2 ฝ่ าย คือ ผูซ้ ้ื อและผูข้ าย
2) การตลาด
การตลาดถือกระบวนการทางสังคมของการสื่ อสารคุณค่าของผลิตภัณฑ์หรื อบริ การไปยังลูกค้า ซึ่ ง
ผูบ้ ริ โภคจะได้รับ สิ่ ง ที่ ต้องการโดยผ่า นกระบวนการแลกเปลี่ ย น โดยจัดให้มี ก ารทํา การตลาด การสื่ อสาร
การตลาด และกิจกรรมทางการตลาด
(1) การตลาดทางตรง (Direct Marketing) เป็ นการติ ด ต่ อ สื่ อ สารส่ ว นตัว ระหว่ า ง นัก การ
ตลาด และกลุ่มเป้ าหมาย โดยใช้การส่ งจดหมายตรง โทรศัพท์ หรื อวิธีการอื่นๆ ผ่านสื่ ออย่างใดอย่างหนึ่ งหรื อ
หลายอย่างร่ วมกัน โดยนักการตลาดสามารถวัดผลการตอบสนองจากผูบ้ ริ โภคได้ โดยมีรูปแบบ 2 กลุ่ม คือ การ
ใช้สื่อโดยตรง และการใช้สื่อมวลชน
(2) โฆษณาและประชาสัม พันธ์ คือ การเสนอขายสิ นค้า บริ ก าร หรื อความคิ ดโดยการใช้สื่ อ
เพื่อให้ เข้าถึงลูกค้าจํานวนมากได้ ในเวลาอันรวดเร็ ว ทําให้สามารถสื่ อสารได้ตรงกลุ่มเป้ าหมายมากที่สุด สื่ อ
โฆษณาที่สําคัญประกอบด้วย โทรทัศน์ วิทยุ หนังสื อพิมพ์ นิ ตยสารป้ ายโฆษณาโดยมุ่งเน้นจัดทําโฆษณาและ
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ประชาสัมพันธ์ผา่ นสื่ อต่างๆ โดยพิจารณาเลือกสื่ อประชาสัมพันธ์ที่มีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดและสามารถเข้าถึงกลุ่ม
ลูกค้าเป้าหมายบริ เวณโดยรอบโครงการและบริ เวณใกล้เคียง รวมถึง ภายในห้างสรรพสิ นค้า สถานีรถไฟฟ้า เป็ น
ต้น
(3) ออกบูธแสดงสิ นค้า เป็ นการประชาสัมพันธ์ให้เป็ นที่รู้จกั ที่มีความสําคัญมาก เนื่ องจาก เป็ น
การประชาสัมพันธ์โครงการในเชิงรุ กอีกทางหนึ่ง ที่ได้รับความสนใจจากกลุ่มลูกค้าผูบ้ ริ โภคมากอย่างยิ่ง เพราะ
การออกบู ธ แสดงสิ น ค้า ยัง ให้ ผ ลตอบรั บ และตอบแทนอย่า งดี ม าตลอด โดยเน้น การออกบู ธ ย่า นใกล้เคี ย ง
โครงการ และย่านใจกลางธุ รกิ จ เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าและบริ การให้เป็ นที่รู้จกั มากขึ้ น เพิ่มช่ องทางและ
โอกาสในการขาย และโชว์ศกั ยภาพสิ นค้าได้อย่างเต็มที่ เป็ นต้น
(4) มอบสิ ทธิพิเศษให้แก่ลูกค้าที่ซ้ื อโครงการในแต่ละช่วงของกิจกรรม เช่น ราคาพิเศษ
รับส่ วนลด แถมเฟอร์นิเจอร์ แถมเครื่ องปรับอากาศ เป็ นต้น
(5) จัดกิจกรรมที่จะกระตุน้ ยอดขายและคืนกําไรให้กบั ลูกค้า
3) กลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย
กําหนดกลุ่ มลู กค้าเป้ าหมายเป็ นเจ้าของกิ จการหรื อผูท้ ี่ ทาํ งานในบริ เวณใกล้เคี ยงกับโครงการที่
ต้องการใช้ทาํ เลที่ต้ งั ของโครงการเป็ นที่พกั อาศัยและ/ หรื อตั้งสํานักงาน โดยมีกาํ ลังซื้ อในระดับกลางขึ้นไป
4) ลักษณะของลูกค้า
ลักษณะของลู กค้ากลุ่มเป้ าหมาย มีความแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กบั ที่ต้ งั ของโครงการ ลักษณะของ
โครงการ ที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า มีสัดส่ วนประเภทของลูกค้าต่างๆ แตกต่างกันไป อันเนื่ องจาก
นโยบายการกระจายความเสี่ ยงในทําเลที่ต้ งั ของโครงการและกลุ่มลูกค้าให้ครอบคลุมในทุกทําเล โดยเน้นจาก
กลุ่มลูกค้าที่มีกาํ ลังซื้ อในระดับกลางขึ้นไปเป็ นหลัก
5) การจําหน่ายและช่องทางการจําหน่าย
เป็ นการจําหน่ายในลักษณะขายตรงโดยทีมงานขาย ซึ่ งประกอบด้วย พนักงานขายที่มีประสบการณ์
ด้านการขาย มีความรู ้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์และบริ การเป็ นอย่างดี สามารถให้ขอ้ มูลและคําแนะนําเพื่อ
ประกอบการตัดสิ นใจ แก่ลูกค้าได้ในทุกโครงการ นอกจากนั้น ยังคงให้ความสําคัญกับการตกแต่งสํานักงานขาย
ซึ่ งเป็ นช่องทางการจัดจําหน่ายหลัก รวมทั้ง มีบา้ นสร้างเสร็ จพร้อมขาย บ้านตัวอย่าง ห้องตัวอย่าง เพื่อแสดง
รายละเอียดโครงการ เพื่อสร้างความประทับใจและความเชื่อมัน่ ให้กบั ลูกค้าที่ชมโครงการ
2.2.2 ภาวะการแข่งขัน
ธุ รกิจอสังหาริ มทรัพย์ ปี 2561 ที่ผา่ นมาอยูใ่ นภาวะที่ดีข้ ึนหลังรัฐบาลออกมาตรการกระตุน้ โครงการบ้านล้าน
หลัง ด้วยการสนับสนุนเงินกูเ้ พื่อซื้ อที่อยูอ่ าศัยสําหรับผูม้ ีรายได้นอ้ ย และลดค่าธรรมเนี ยมโอน ตลาดจึงเติบโต
ขึ้นจาก ปี 2560 ประมาณ 8 เปอร์ เซ็นต์ แต่มีความผันผวนจากสถานการณ์ทางการเมืองและความไม่แน่นอนของ
ภาวะเศรษฐกิจมากมาย ในขณะที่มีสินค้าประเภทคอนโดมิเนียมที่ยงั คงค้างขายล้นตลาดในช่วง 2 ปี ก่อนหน้า
และยังเกิดสถานการณ์ปฏิเสธสิ นเชื่อ เงินกูเ้ พื่อซื้ อที่อยูอ่ าศัยจากธนาคารมากกว่า 40 เปอร์ เซ็นต์ ผูป้ ระกอบการ
จึงต้องทําการส่ งเสริ มการขายเพิม่ มากขึ้นกว่าปกติที่ทาํ เช่น อยูฟ่ รี 1-2 ปี ดอกเบี้ย 0 เปอร์ เซ็นต์ปีแรก ส่ วนลด
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เงินสด เป็ นต้น เพื่อให้ผซู ้ ้ื อตัดสิ นใจซื้ อ แม้ภาพรวมตลาดจะทรงตัว แต่สินค้าระดับบนกลับเป็ นตัวทําตลาด
อาทิเช่น คอนโดมิเนียมลักซ์ชวั รี่ ซู เปอร์ ลกั ซ์ชวั รี่ และมีโครงการใหม่เปิ ดต่อเนื่อง
ส่ วนแนวโน้ม ปี 2562 สถานการณ์น่าจะกระเตื้องขึ้นตามการฟื้ นตัวของเศรษฐกิจตามที่รัฐบาล ได้ประกาศไว้
อย่างไรก็ตามหากการฟื้ นตัวของเศรษฐกิจไม่เกิดขึ้นจริ ง ก็จะส่ งผลให้กาํ ลังซื้ อลดลง การพัฒนาที่อยูอ่ าศัยก็อาจ
ลดลงได้เช่นกัน ซึ่ งเชื่อว่าตลาดยังขยายตัวต่อเนื่ องคาดว่าตลาดจะขยายตัว ไม่นอ้ ยกว่า 5 เปอร์ เซ็นต์ จากปี ก่อน
หน้า โดยปั จจัยเด่นที่สุด คือ การขยายตัวแนวสู ง ราคาระดับกลาง 2 – 5 ล้านยังเป็ นที่ตอ้ งการอยู่ และแนวราบ
ทาว์โฮม 2 ชั้นและ 3 ชั้น เติบโตขึ้นกว่าเดิม ไม่นอ้ ยกว่า 10 เปอร์ เซ็นต์ ผูป้ ระกอบการจะทําการส่ งเสริ มการขาย
อย่างมาก เพื่อกระตุน้ การตัดสิ นใจผู ้ ซื้ อก่อนมาตรการกระตุน้ อสังหาริ มทรัพย์จะสิ้ นสุ ดลง ต้องดูวา่ นโยบาย
รัฐบาลใหม่จะมีแนวโน้มส่ งเสริ มภาคอสังหาริ มทรัพย์อย่างไร
2.3

การจัดหาผลิตภัณฑ์ และบริการ

2.3.1

ขั้นตอนการพัฒนาโครงการ

1) ศึ กษาสภาวะแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิ จและสั งคม โดยการวิ จ ัยและวิเคราะห์ ข ้อมู ลทางด้าน
เศรษฐกิ จ สังคมและธุ รกิจอสังหาริ มทรัพย์ รวมทั้ง การวิเคราะห์ทิศทางการขยายตัวของเมือง สภาพความเป็ นอยู่
ของประชากร
2) ศึกษาความเป็ นไปได้เบื้องต้นของโครงการ
(1)
(2)
(3)
(4)

วิเคราะห์ทาํ เลที่ต้ งั เพื่อพิจารณาการจัดซื้อที่ดิน รู ปร่ าง ขนาดและประเภทของโครงการ
กําหนดเป้ าหมายทางการตลาดเพื่อให้ทราบถึงกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายการแข่งขันและภาวะตลาด
วางแผนทางด้านการเงิน การหาแหล่งเงินทุน และวิเคราะห์ผลตอบแทน
ศึกษากฎควบคุมต่าง ๆ ของทั้งภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และเอกชนที่มีผลกระทบต่อโครงการ

3) ซื้ อที่ ดินที่ ต้ งั อยู่ในทําเลที่ เหมาะสม มี ความสอดคล้องและเหมาะสมต่อการลงทุ น อี กทั้ง มี
ศักยภาพต่อการพัฒนาทั้งในปั จจุบนั และในอนาคต
4) จัดทําแผนงานโครงการ
(1) วางผังและออกแบบโครงการโดยสถาปนิ กและวิศวกร เพื่อให้ความสอดคล้องกับเป้ าหมาย
ทางการตลาดและถูกต้องตามข้อกําหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(2) จัดโครงสร้างการบริ หารงานโครงการ กําหนดนโยบายการดําเนิ นงานโครงการ รวมทั้ง
บุคลากรในด้านต่างๆ ที่จะรับผิดชอบในแต่ละโครงการ
(3) กําหนดราคาขาย
(4) กําหนดทีมงานขาย พร้อมอบรมพนักงานขาย
(5) วางแผนการโฆษณาประชาสัมพันธ์พร้อมสื่ อต่างๆรวมทั้งการจัดทําเอกสารประกอบการขาย
(6) จัดหาแหล่งเงินกูใ้ ห้กบั ลูกค้าเมื่อมีการโอนกรรมสิ ทธิ์
บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
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5) งานบริ หารโครงการ
(1) ติ ดต่ อหน่ วยงานราชการ สํานักส่ งเสริ มธุ รกิ จอสั งหาริ มทรั พย์ เตรี ยมยื่นแบบขออนุ ญาต
จัดสรร ยืน่ ขอค้า, ตรวจสอบรู ปแบบโครงสร้างตรงตามระเบียบจัดสรร
(2) ติดต่อหน่วยงานราชการและขออนุ ญาตก่อสร้าง เพื่อดําเนิ นการปลูกสร้างตามขั้นตอนที่กฎหมาย
กําหนด
(3) ตรวจสอบแนวเขตที่ดินให้ชดั เจน ตรงตามโฉนดที่ดินหรื อไม่
(4) คัดเลือกผูร้ ับเหมาที่เชี่ ยวชาญงานก่อสร้างและกําหนดวิศวกรควบคุมดูแลงานก่อสร้างต่างๆ
รวมถึงงานระบบสาธารณูปโภค
(5) ดําเนิ นการขายตามแผนงานที่ ก าํ หนดไว้ พร้ อมเริ่ มการก่ อสร้ างโครงการ โดยใช้ระยะเวลา
ต่างกันขึ้นอยูก่ บั ขนาดและประเภทของโครงการ
(6) ปรับกลยุทธ์ทางการตลาด (หากจําเป็ น) เช่น แผนส่ งเสริ มการขาย
6) การส่ งมอบและโอนกรรมสิ ทธิ์ โดยจดทะเบียนและ/ หรื อโอนกรรมสิ ทธิ์ และส่ งมอบให้ลูกค้า
เมื่องานก่อสร้างเสร็ จ
7) การให้ บ ริ การหลัง การขายแต่ ล ะโครงการจะจัด เตรี ยมการให้ บ ริ การหลัง การขาย เช่ น
สาธารณู ปโภคและสิ่ งอํานวยความสะดวก ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ลักษณะของโครงการ
2.3.2

8) เตรี ยมการส่ งมอบสาธารณู ปโภคให้แก่นิติบุคคลอาคารชุด หรื อนิติบุคคลหมู่บา้ นจัดสรร
ข้ อมูลเกีย่ วกับวัตถุดิบในการประกอบธุรกิจพัฒนาอสั งหาริมทรัพย์
1) ที่ดินเพื่อการพัฒนาปั จจัยที่ใช้เป็ นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเพื่อจัดซื้ อที่ดิน
(1) ปรับกลยุทธ์ทางการตลาด (หากจําเป็ น) เช่น แผนส่ งเสริ มการขาย เป็ นต้น
(2) ทิศทางการขยายตัวของเมือง จะพิจารณาดูวา่ มีแนวโน้มการเติบโตของเมืองไปในทิศทางใด

เพื่อให้ได้ที่ดินที่มีศกั ยภาพสู งในการพัฒนาโครงการ
(3) ทําเลของที่ดิน เลือกซื้ อที่ดินที่มีทาํ เลติดถนนมีการคมนาคมสะดวก และอยูไ่ ม่ห่างไกลจาก

ตัวเมืองมากนัก
(4) สาธารณู ป โภค พิ จ ารณาเลื อกที่ ดิ น ที่ มี ร ะบบสาธารณู ป โภคพื้ น ฐานรองรั บ เช่ น ไฟฟ้ า

ประปา โทรศัพท์ เป็ นต้น
(5) ขนาดแปลงที่ดิน พิจารณาเลือกซื้ อที่ดินที่มีแปลงขนาดเหมาะสมเพียงพอ สําหรับการพัฒนา

โครงการได้
(6) ลักษณะที่ดินสู งหรื อตํ่ากว่าระดับถนนเมนหรื อระดับนํ้าท่วม และแนวคลอง
(7) ระดับราคาของที่ดินต้องเป็ นราคาที่ต่าํ กว่าราคาตลาด ซึ่ งจะทําให้ตน้ ทุนการพัฒนาไม่สูงนัก

2) การจัดหาที่ดินในอดีตเพื่อนํามาพัฒนาโครงการ
(1) ติดต่อผ่านตัวแทนนายหน้า
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(2) สื บหาและติดต่อเจ้าของที่ดิน ในที่ดินแปลงที่สนใจ
(3) เจ้าของที่ดินติดต่อกับทางบริ ษทั โดยตรง

3) การจัดหาที่ดินในอนาคต
(1) ติดต่อผ่านตัวแทนนายหน้า
(2) สื บหาและติดต่อเจ้าของที่ดิน ในที่ดินแปลงที่สนใจ
(3) เจ้าของที่ดินติดต่อกับทางบริ ษทั โดยตรง
(4) ประกาศแจ้งความจํานงผ่านสื่ อมวลชนต่างๆ
(5) ประมูลซื้ อจากกรมบังคับคดี และสถาบันการเงินต่างๆ
2.3.3

วัสดุก่อสร้ าง

โครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ที่ทาง บริ ษทั ปรี ชา กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย ดําเนิ นการอยู่
นั้น ส่ วนใหญ่จะมอบหมายให้ผูร้ ั บเหมาเป็ นผูด้ าํ เนิ นการก่ อสร้ างและจัดหาวัสดุ ก่อสร้ างเอง ดังนั้น จึ งเป็ นความ
รับผิดชอบของผูร้ ับเหมาก่อสร้างในการจัดหาวัสดุก่อสร้าง ทําให้ไม่ตอ้ งเผชิ ญกับความยุง่ ยากในการเก็บสต๊อกวัสดุ
ก่อสร้าง และสามารถบริ หารงานก่อสร้างได้ตามแผนงาน ทั้งระยะเวลาและต้นทุนที่กาํ หนดไว้
ความสัมพันธ์และผลกระทบของผูร้ ับเหมา โดยกําหนดให้ผรู ้ ับเหมาแต่ละรายสร้างบ้าน เฉลี่ยรายละ 1020 หลัง ซึ่ งถ้าผูร้ ับเหมารายใดก่อสร้างบ้านได้คุณภาพตามที่ตอ้ งการและเสร็ จทันตามกําหนดเวลา จะทําการต่อ
สัญญาในการก่อสร้างไปเรื่ อยๆ จึงทําให้สามารถควบคุมระยะเวลาและคุณภาพการก่อสร้างได้
2.3.4

การวิจัยและพัฒนา

บริ ษทั ได้ตระหนักถึ งการพัฒนาและปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพในการดําเนิ นงาน เพื่อตอบสนองต่อความ
ต้องการของลูกค้า เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริ การ รวมถึง การพัฒนากระบวนการจัดการ เพื่อเป็ นการลดต้นทุน
และเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการทํางาน
1) ด้านการวิจยั และพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์
เป็ นการมุ่ งเน้นการพัฒนาผลิ ตภัณฑ์ และบริ การ เพื่ อตอบสนองความต้องการของลู กค้า ความ
เชื่ อมัน่ ที่ มี ต่อหมู่ บ ้า นปรี ช า และยัง คงรั ก ษาระดับ ราคาขายให้ตอบสนองต่ อกลุ่ ม เป้ า หมาย แม้ว่า จะอยู่ใ น
สถานการณ์ที่มีการแข่งขันสู งและต้นทุนผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มสู งขึ้นอย่างต่อเนื่อง
2) การวิจยั และพัฒนาด้านคุณภาพ
ทําการศึกษาและพัฒนารู ปแบบที่ อยู่อาศัยให้มีคุณภาพ โดยคํานึ งถึ งโครงสร้ างอาคารที่ แข็งแรง
คงทนถาวรและใช้วสั ดุที่มีคุณภาพดีเยีย่ ม เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในการบํารุ งรักษาในระยะยาว อีกทั้ง ยังจัดให้มีการ
ควบคุมการก่อสร้ างให้ได้มาตรฐาน ซึ่ งมีการตรวจสอบคุณภาพในทุกๆ ขั้นตอน เพื่อให้เกิ ดความมัน่ ใจว่าเป็ น
โครงการที่อยูอ่ าศัยที่มีคุณภาพ
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3) การพัฒนาด้านการออกแบบ
การออกแบบผลิตภัณฑ์จะต้องให้คาํ นึ งถึงการใช้วสั ดุ ที่เหมาะสม และทรัพยากรอย่างประหยัด
และเหมาะสม จึงได้ทาํ การพัฒนาการออกแบบบ้านอยูส่ มํ่าเสมอ ส่ งผลให้งานออกแบบจึงออกมาในลักษณะที่
เรี ยบง่ายและสอดคล้องกับวัสดุ ที่นาํ มาใช้งานเพื่อให้เกิ ดความคุ ม้ ค่าเชิ งเศรษฐกิ จ เพื่อตอบสนองการดําเนิ นชี วิต
ของกลุ่ มลู กค้าเป้ า หมาย อี ก ทั้ง การเลื อ กวัส ดุ ต่ า งๆ ที่ จ ะนํา มาใช้ง านต้อ งมี ค วามเหมาะสมและทํา ให้เ กิ ด
ประโยชน์ในการใช้สอย ความคงทนถาวร จึงต้องเลือกให้เหมาะสมและถูกต้อ ง สวยงาม ทนทาน ถือเป็ นสิ่ ง
สําคัญที่สุด เนื่องจาก รู ปแบบเป็ นปั จจัยหนึ่ งที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ และกลุ่มลูกค้าต่างมีความพึงพอใจในการ
พัฒนารู ปแบบที่มีความหลากหลาย เพื่อให้ตอบรับกับความต้องการในแต่ละกลุ่มเป้ าหมายได้ดี
2.4

งานทีย่ งั ไม่ ได้ ส่งมอบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย มีจาํ นวนรายการและมูลค่าขายตามสัญญา ที่ยงั ไม่ได้ส่ง

มอบ ดังนี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
จานวนรายแปลง
จานวนเงิน (ล้ านบาท)
10
57.48

ชื่ อโครงการ
โครงการปรี ชา ราม 3

3.

ปัจจัยความเสี่ ยง
ปี 2561 ธุ รกิ จพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ยงั มีความเสี่ ยงที่ข้ ึนอยูก่ บั ปั จจัยต่างๆ ทั้งด้านเศรษฐกิ จสังคม
และการเมือง ที่มีความไม่แน่นอนค่อนข้างสู ง โดยเฉพาะจากปั จจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ อาทิเช่น
ปั ญหาความวุ่นวายทางการเมื อง ปั ญหาการขาดแคลนแรงงานและคุ ณภาพของแรงงาน ค่าแรงงานสู งที่
กระทบต่อต้นทุนการประกอบธุ รกิ จ ทําให้ลูกค้า ขาดความเชื่ อมัน่ และชะลอการลงทุน ซึ่ งได้มีการติดตาม
สถานะการณ์อย่างใกล้ชิด โดยเพิ่มความระมัดระวังในการประกอบธุ รกิจเพื่อทําให้ธุรกิจสามารถเติบโตอย่าง
มัน่ คงต่อไปได้

3.1

ความเสี่ ยงจากภาวะการแข่ งขันทางธุรกิจ

ธุ รกิ จพัฒนาอสังหาริ มทรั พย์เป็ นธุ รกิ จที่ มีการแข่งขันกันสู ง มี ผูป้ ระกอบการในตลาดมากรายทําให้
ปริ มาณการก่อสร้างบ้านและคอนโดมิเนียมมีการขยายตัวมากในขณะที่กาํ ลังซื้ อที่ภาคเอกชนลดลงอย่างมาก อัน
เนื่องมาจากภาวะเศรษฐกิจ การเมือง และการลงทุนของภาคเอกชนอยูใ่ นเกณฑ์ต่าํ
อย่างไรก็ตาม นโยบายการเงินแบบผ่อนคลายของคณะกรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแห่ งประเทศ
ไทย ภายใต้สถานการณ์ เศรษฐกิ จและสภาวะการเมืองในปั จจุ บนั มีผลให้อตั ราดอกเบี้ยนโยบายทรงตัวอยู่ใน
ระดับ ตํ่า ซึ่ งจะเป็ นปั จ จัย หนุ น ประการหนึ่ งต่ อ ธุ ร กิ จ อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ขณะที่ ก ารชะลอการลงทุ น ของ
ผูป้ ระกอบการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์น่าที่จะช่ วยลดภาวะความเสี่ ยงของปั ญหาอุปทานที่อยู่อาศัยล้นตลาดใน
ระดับหนึ่ง
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ธุ รกิ จอสังหาริ มทรัพย์เป็ นธุ รกิจที่มีการแข่งขันสู งมาก เพราะมีผูป้ ระกอบการในตลาดมีหลายรายและ
จํานวนมาก แต่ละรายเน้นที่จะเพิ่มยอดขายและกําไร ทําให้ปริ มาณการก่อสร้างที่อยูอ่ าศัยมีมากกว่ากําลังซื้ อ จึง
จําเป็ นต้องสร้ างเป็ นการล่ วงหน้าและกว่าจะแล้วเสร็ จต้องใช้เวลาหลายเดื อน และถ้าหากเกิ ดภาวะเศรษฐกิ จ
ชะลอตัว กําลังซื้ อตกลง จะทําให้เหลือบ้านในสต็อกจํานวนมาก ดังนั้น เพื่อให้ขายบ้านได้จึงจําเป็ นต้องลดราคา
ลง ทํา ให้ ก ารแข่ ง ขัน ยิ่ง รุ น แรงขึ้ น ยอดขายโดยรวมจะลดลง ขณะที่ ต้น ทุ น ยัง สู ง อยู่ รวมถึ ง การติ ด ตาม
สถานการณ์ ตลาดอสังหาริ มทรัพย์และทิศทางภาวะเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิด สร้างที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพ ควบคุ ม
ต้นทุน ลดค่าใช้จ่าย เน้นการบริ การและเพิ่มความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า ใช้การตลาดและสร้างความแตกต่าง เพื่อ
รักษายอดขาย
3.2

ความเสี่ ยงจากการจัดหาทีด่ ินเพื่อพัฒนาโครงการอสั งหาริมทรัพย์ในอนาคต

ผูป้ ระกอบการในธุ รกิ จการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ต่างเร่ งเปิ ดโครงการใหม่ๆ ในช่ วงจังหวะที่ตลาด
อสังหาริ มทรัพย์ยงั มีปัจจัยสนับสนุนการเติบโต มีส่วนในการผลักดันราคาที่ดินและต้นทุนการประกอบธุ รกิจให้
เพิ่ ม ขึ้ น และผลัก ดันให้ ราคาที่ อยู่อาศัย ปรั บ ตัวสู ง ขึ้ น ตามไปด้วย ซึ่ ง จะทํา ให้อาํ นาจการซื้ อที่ อยู่อ าศัย ของ
ผูบ้ ริ โภคลดลง
ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาและลงทุนในระบบขนส่ งมวลชน จึงเป็ นสาเหตุให้ราคา
ของที่ดินปรับตัวสู งขึ้นอย่างรวดเร็ ว ซึ่ งในบางพื้นที่มีราคาที่ดินปรับตัวขึ้นไปสู งกว่ากําลังซื้ อของประชาชนใน
บริ เวณดังกล่าว ทําให้ตลาดอสังหาริ มทรัพย์ในบางพื้นที่กาํ ลังเผชิญกับปั ญหาอุปทานส่ วนเกิน
ทํา เลที่ ต้ ั ง ของโครงการถื อ เป็ นยุ ท ธศาสตร์ หลั ก ที่ สํ า คั ญ อย่ า งหนึ่ งในการพัฒ นาโครงการ
อสังหาริ มทรัพย์ จึงต้องมีการเลือกทําเลที่ต้ งั ที่มีศกั ยภาพสู ง มีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกและอยูไ่ ม่ห่างจาก
แหล่งธุ รกิจและย่านชุมชน ซึ่ งที่ดินดังกล่าวเป็ นที่ตอ้ งการสู งในตลาดอสังหาริ มทรัพย์และมีราคาที่ค่อนข้างแพง
ทําให้ตอ้ งเผชิญความเสี่ ยงจากการที่ไม่สามารถจัดหาที่ดินลักษณะดังกล่าวมาพัฒนาโครงการได้
ทางบริ ษทั มีนโยบายที่จะเลือกซื้ อที่ดินตามแนวรถไฟฟ้ า BTS หรื อ MRT เพื่อสําหรับการทําโครงการ
คอนโดมิเนียม ในส่ วนของบ้านเดี่ยวจะเน้นบริ เวณวงแหวนรอบนอกและบริ เวณปริ มณฑลที่ชุมชนมีศกั ยภาพใน
การเจริ ญเติบโต ใกล้แหล่งที่ทาํ งาน และเพื่อลดความเสี่ ยงจากภาวะเศรษฐกิจและการเมือง จึงมีนโยบายที่จะซี้ อ
ที่ดินเพื่อพัฒนาในทันที นอกจากนั้น การเกิดขึ้นของ AEC จะเปิ ดโอกาสให้ความต้องการอสังหาริ มทรัพย์ใน
พื้นที่ต่างๆ เพิ่มสู งขึ้นเช่นกัน
บริ ษทั ไม่มีนโยบายถื อครองที่ดินเปล่าที่ยงั ไม่พร้ อมจะพัฒนาโครงการหรื อซื้ อที่ดินมาเก็บไว้เพื่อรอ
การพัฒ นาโครงการที่ ย ัง ไม่ ไ ด้ มี ก ารวางแผนไว้ จึ ง มี ค วามเสี่ ย งในการจัด หาที่ ดิ น เพื่ อ พัฒ นาโครงการ
อสังหาริ มทรัพย์ จึงเห็นว่าการลงทุนซื้ อที่ดินมาเก็บไว้ใน ขณะที่ยงั ไม่มีแผนการพัฒนาโครงการบนพื้นที่น้ นั จะ
ทําให้ มีความเสี่ ยงจากการที่สภาพคล่องลดลง ไม่สามารถนําเงินทุนดังกล่าวไปใช้หมุนเวียนภายหรื อ พัฒนา
โครงการอื่นๆ ได้ และยังทําให้เกิดต้นทุนในการพัฒนาโครงการเพิ่มขึ้นจากต้นทุนทางการเงิ นที่ตอ้ งใช้ไปใน
การซื้ อที่ดินมาเก็บไว้ซ่ ึ งจะทําให้ไม่ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนได้ตามเป้ าหมายที่วางแผนไว้
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เพื่อบริ หารความเสี่ ยงดังกล่าว จึงมีการศึกษาความเป็ นไปได้ในระยะยาว เพื่อกําหนดแผนการซื้ อที่ดิน อย่าง
เหมาะสมทั้งในช่วงเวลาที่เหมาะสมในการซื้ อที่ดินและการพัฒนาโครงการ ราคาที่ดินที่เหมาะสมในการพัฒนา
โครงการรู ปแบบต่างๆ ในแต่ละทําเล ให้สอดคล้องกับแผนธุ รกิจและสภาพคล่องทางการเงิน แล้วจึงดําเนิ นการ
คัดเลือกและจัดซื้ อที่ดินดังกล่าว โดยเน้นทําเลที่มีแนวโน้มการเติบโตของศักยภาพสู ง และการแข่งขันในการซื้ อ
ที่ดินกับผูป้ ระกอบการรายอื่นยังตํ่า ส่ งผลให้สามารถจัดซื้ อที่ดินในราคาไม่แพงและเงินที่ใช้วางมัดจําที่ค่อนข้าง
ตํ่า เมื่ อเปรี ยบเที ยบกับโอกาสการพัฒนาโครงการในอนาคต เพื่อสร้ างผลตอบแทนจากการพัฒนาให้สูงกว่า
ต้นทุนทางการเงินใน การถือครองที่ดินระยะยาว นอกจากนี้ ยังมีความสัมพันธ์ที่ดีกบั นายหน้าจัดหาที่ดิน จึงคาด
ว่าจะสามารถจัดหาที่ ดินเพื่ อพัฒนาโครงการอสั งหาริ ม ทรั พย์ที่มีศ กั ยภาพ และสร้ างผลประกอบการที่ ดีใ น
อนาคตได้
3.3

ความเสี่ ยงจากการเปลีย่ นแปลงกฏหมายระเบียบข้ อบังคับทีเ่ กี่ยวข้ องกับธุรกิจอสั งหาริมทรัพย์

การเปลี่ ยนแปลงในกฎหมาย ระเบี ย บข้อบัง คับ ที่ เกี่ ยวข้องกับธุ รกิ จอสั งหาริ ม ทรั พย์ จะส่ งผลต่ อ
แผนงาน ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นการ อาทิเช่น การเปลี่ยนแปลงในข้อบังคับของผังเมือง เรื่ องอัตราส่ วน
พื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ที่ดิน (FAR) นโยบายการกําหนดพื้นที่ส่วนกลางและการจัดทํารายงานผลกระทบต่อสิ ง
แวดล้อม (EIA) ซึ่ งปั จจุบนั ยังไม่มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนจากคณะกรรมการผูช้ าํ นาญการ พิจารณารายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม (คชก.) ว่าต้องจัดทํามาตรการลดผลกระทบสิ่ งแวดล้อมอย่างไรจึงจะผ่านการ
พิจารณาเห็นชอบ
อย่า งไรก็ ต าม บริ ษ ทั ได้ท าํ การศึ ก ษาและติ ดตามการเปลี่ ย นแปลงเกี่ ย วกับ กฎระเบี ย บต่ า งๆ และ
นโยบาย ของหน่ วยงานราชการที่ อาจเกิ ดขึ้ นอย่างต่อเนื่ องอย่างละเอี ยด และได้ศึกษาความเป็ นไปได้ของ
โครงการ โดยพิ จารณาตามข้อ กํา หนด ข้อ บัง คับ และกฎหมายต่ า งๆ เพื่ อเตรี ย มความพร้ อมสํา หรั บ การ
ปรับเปลี่ยน การดําเนิ นการพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้น
ดังกล่าว ควบคู่ไปกับการศึกษาสภาวะตลาดอย่างสมํ่าเสมอ ซึ่ งจากการเตรี ยมความพร้อมดังกล่าว โดยมัน่ ใจว่า
สามารถปรั บ เปลี่ ย นได้ท ันต่ อ เหตุ ก ารณ์ และจะไม่ ไ ด้รับ ผลกระทบอย่า งมี นัย สํา คัญจากการเปลี่ ย นแปลง
กฎระเบียบดังกล่าว
3.4

ความเสี่ ยงจากการขาดแคลนผู้รับเหมา

ธุ รกิ จอสังหาริ มทรัพย์ในปั จจุบนั มีการขยายตัวมาก จึงทําให้เกิ ดปั ญหาการขาดแคลนผูร้ ับเหมาและ
แรงงาน ซึ่ งจะส่ งผลกระทบต่อการพัฒนาโครงการทั้งในด้านของต้นทุนและระยะเวลาในการส่ งมอบงาน
เนื่องจาก บริ ษทั ไม่มีทีมงานก่อสร้าง ดังนั้น ในการก่อสร้างโครงการต่างๆ จึงต้องว่าจ้างผู ้ รับเหมาก่อสร้างจาก
ภายนอก ซึ่ งอาจเผชิ ญกับความเสี่ ยงกรณี ที่ขาดแคลนผูร้ ับเหมาก่อสร้ างที่มีคุณภาพหรื อผูร้ ับเหมาส่ งมอบงาน
ล่าช้า อันเนื่ องมาจากผูร้ ับเหมาอาจไม่มีความชํานาญหรื ออาจมีปัญหาขาดแคลนแรงงาน หรื อผูร้ ับเหมาส่ งมอบ
งานได้ทนั ตามกําหนดเวลา
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อย่ า งไรก็ ต าม เพื่ อ เป็ นการลดความเสี่ ยงดั ง กล่ า ว จึ ง มี ก ารกํา หนดนโยบายในการคัด เลื อ ก
ผูร้ ับเหมาก่อสร้างที่มีคุณภาพ ให้มีผยู ้ นื่ เสนอราคาอย่างน้อย 3 รายขึ้นไป และมีการกําหนดเกณฑ์ในการคัดเลือก
ผูร้ ับเหมา โดยจะพิจารณาจากประสบการณ์ การทํางาน ชื่อเสี ยง และผลงานในอดีตที่ผา่ นมา ความเรี ยบร้อยของ
งานก่ อสร้ า ง ความตรงต่อเวลาในการส่ ง มอบงาน รวมถึ ง ความพร้ อมในการทํา งานและฐานะการเงิ นของ
ผูร้ ับเหมาก่อสร้าง เพื่อประกอบการพิจารณาการคัดเลือกผูร้ ับเหมา
3.5

ความเสี่ ยงอันเนื่องมาจากการลดลงของกาลังซื้อ

ภาคอสังหาริ มทรัพย์ นั้นนับเป็ นภาคธุ รกิจที่มีการเชื่ อมโยงอย่างใกล้ชิด และมีทิศทางการเคลื่อนไหว
ในทิศทางเดี ยวกันกับภาวะเศรษฐกิ จ ดังนั้น ภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวในช่วงปี ที่ผา่ นมา ทําให้มีผลกระทบต่อ
การส่ งออกอย่างมีสาระสําคัญ เมื่อการส่ งออกลดลงมีผลกระทบต่อเศรษฐกิ จของประเทศค่อนข้างมาก เพราะ
การเติบโตทางเศรษฐกิ จพึ่งพาการส่ งออกในอัตราที่สูงทําให้เกิดปั ญหาการว่างงาน ประกอบกับมีปัญหารุ มเร้ า
ด้านสังคมและการเมือง ค่อนข้างหนักจึงอาจทําให้ผบู ้ ริ โภคขาดความเชื่อมัน่ และระมัดระวังเรื่ องการใช้จ่ายมาก
จึงต้องเน้นการสร้างที่อยูอ่ าศัยให้ได้คุณภาพและในราคาที่แข่งขันได้ โดยใช้นวัตกรรมต่างๆ เข้ามาช่วย
ให้มากขึ้น ทั้งรู ปแบบวัสดุ และกระบวนการก่อสร้ าง โดยต้องใช้การตลาดให้หลากหลายมากขึ้น เพื่อกระตุน้
ยอดขาย ในขณะที่ยงั มีขอ้ ดี คือ อัตราดอกเบี้ยเงินกูย้ งั คงทรงตัวอยูใ่ นระดับตํ่า อาจเป็ นตัวกระตุน้ ให้ลูกค้าเร่ งซื้ อ
บ้านได้ รวมถึง หากการลงทุนภาคเอกชนขยายตัว น่าจะก่อให้เกิดการจ้างงาน และกําลังซื้ ออาจกลับมาฟื้ นตัวได้
ความเสี่ ยงเรื่ องกําลังซื้ อก็จะลดลง อย่างไรก็ดีบริ ษทั ต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
3.6

ความเสี่ ยงจากการเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีป่ รับปรุ งใหม่

ใน ปี 2561 สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชีให้ใช้มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนว
ปฎิบตั ิทางการบัญชีที่ออกและปรับปรุ งใหม่ ซึ่ งมีผลต่องบการเงินของบริ ษทั แต่ไม่เป็ นสาระสําคัญ ดังต่อไปนี้
- มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 1 ฉบับ เริ่ มใช้วนั ที่ 1 มกราคม 2562
- มาตรฐานการบัญชี 1 ฉบับ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 2 ฉบับ และการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน 2 ฉบับ ที่มีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินที่มีรอบบัญชี เริ่ มปฏิบตั ิวนั ที่ 1 มกราคม 2563 รวม
จํานวน 5 ฉบับ

4.

ทรัพย์ สินทีใ่ ช้ ในการประกอบธุรกิจ
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4.1

ทรัพย์สินทีม่ ีไว้เพื่อขาย
1) รายการทรัพย์สิน ประเภทที่ดินสําหรับพัฒนาโครงการ (รวมสิ่ งปลูกสร้าง)
เนื้อที่
จานวน
ภาระ
ราคาขาย
ชื่ อโครงการ
(ไร่ -งานแปลง
ผูกพัน
(ล้ านบาท)
ตร.ว.)
คงเหลือ
ปรี ชาไพรเวทบีช
จ.ระยอง
3-3-00
46.74
18 แปลง
ไม่มี
ปรี ชาราม 3
ถ.ราษฎร์พฒั นา 10-0-83
346.50 99 แปลง คํ้าประกันวงเงิน
กูจ้ ากสถาบัน
การเงิน BBL
BANK
คอนโดมิเนียม-พีจี 1 ถ.พระราม 9
372.52
32.05
6 ยูนิต
ไม่มี
พระราม 9 (8 ชั้น)
ตร.ม.
คอนโดมิเนียม-พีจี 2 ถ.พระราม 9
47.35
4.00
1 ยูนิต
ไม่มี
พระราม 9
ตร.ม.
ทีต่ ้งั
โครงการ

เจ้ าของกรรมสิทธิ์
1) บริ ษทั ปรี ชากรุ๊ ป
จํากัด (มหาชน)

2) บริ ษทั รวยล้านล้าน
จํากัด

2) รายการทรัพย์สิน ประเภทที่ดินรอการพัฒนา

บริ ษทั ปรี ชากรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)

ถ.ร่ มเกล้า

20-0-0

ราคาตามบัญชี
ราคาทุน
(ล้ านบาท)
30.00

บริ ษทั เฮ้าส์ซิ่ง คอมเพล็กซ์ จํากัด

มีนบุรี
(แสนแสบ)

2-0-0

1.83

เจ้ าของกรรมสิทธิ์

4.2

เนื้อทีด่ นิ
ทีต่ ้งั โครงการ
(ไร่ -งาน-ตร.ว.)

ผู้ประเมิน
ราคา

ภาระ
ผูกพัน

บจก.จี.พี.วี. โก
ลบอล พร็ อม
เพอร์ต้ ี แวลูเอชัน่
-

ไม่มี

ไม่มี

ทรัพย์ สินทีม่ ีไว้ เพื่อการลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั มีทรัพย์สินที่มีไว้เพื่อการลงทุน ดังนี้

เจ้ าของกรรมสิทธิ์
บริ ษทั ปรี ชากรุ๊ ป
จํากัด (มหาชน
บริ ษทั เฮ้าส์ซิ่ง
คอมเพล็กซ์ จํากัด

เนื้อที่
ชื่ อโครงการ
(ไร่ -งานตร.ว.)
ปรี ชาคอมเพล็กซ์ ถ.รัชดาภิเษก 0-3-63.6
ทีต่ ้งั
โครงการ

คอนโดมิเนียม-พีจี 1 ถ.พระราม 9 0-0-63.77
พระราม 9 (15 ชั้น)

บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
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จานวน
16 ชั้น
(รวมชั้น
ใต้ดิน)
1 ห้องชุด

ราคา
ประเมิน
(ล้ านบาท)
341.70

17.35

ผู้ประเมิน
ราคา

ภาระ
ผูกพัน

บจก.จี.พี.วี.โก LH
ลบอล พร็ อม Bank
เพอร์ต้ ี แวลูเอชัน่
บจก.จี.พี.วี.โก ไม่มี
ลบอล พร็ อม
เพอร์ต้ ี แวลูเอชัน่

รายงานประจาปี 2561

4.3

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่ อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั มีเงิ นลงทุนในบริ ษทั ย่อย ที่ประกอบธุ รกิ จพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
รวม 3 บริ ษทั มูลค่ารวม 128.42 ล้านบาท สัดส่ วนเงิ นลงทุนในบริ ษทั ย่อยทั้งหมดคิดเป็ น 100 เปอร์ เซ็นต์ ของ
สิ นทรัพย์รวม โดยบริ ษทั ถือหุน้ 100 เปอร์ เซ็นต์ ในแต่ละบริ ษทั ย่อย

5.

ข้ อพิพาททางกฎหมาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั มีคดีความจากการถูกฟ้องร้องจํานวน 3 คดี
คดีที่ 1 ฐานความผิดให้เพิกถอนนิติกรรมการโอนที่ดินเป็ นสาธารณะประโยชน์ ดูแลสาธารณูปโภค
และบริ การสาธารณะ และดําเนินการขออนุญาตจัดสรรที่ดินโครงการ คดีอยูร่ ะหว่างพิจารณาศาลอุทธรณ์
คดีที่ 2 ทุนทรัพย์ 259.44 ล้านบาท ศาลชั้นต้นได้มีคาํ พิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอมความ
โดยให้บริ ษทั จัดทําสาธารณู ปโภคตามฟ้องให้แล้วเสร็ จภายใน 6 เดือน
คดีที่ 3 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยถูกฟ้องร้องเรี ยกให้โอนกรรมสิ ทธิ์ สาธารณู ปโภคโครงการแห่งหนึ่ง ฐาน
ความผิดสัญญาจะชื้อจะขายคํามัน่ โอนกรรมสิ ทธิ์ ส่วนกลาง ค่าเสี ยหาย คดีอยูร่ ะหว่างยื่นอุทธรณ์คาํ พิพากษาของ
ศาลชั้นต้น

6.
6.1

ข้ อมูลทัว่ ไปและข้ อมูลสาคัญ
ข้ อมูลทัว่ ไป

ในปี พ.ศ. 2518 ถึงปั จจุบนั หมู่บา้ นปรี ชา ได้ริเริ่ มและพัฒนาธุ รกิจอสังหาริ มทรัพย์เกือบทุกรู ปแบบกว่า
20 โครงการ ทั้งประเภทหมู่บา้ นจัดสรร ทาวน์เฮ้าส์ อาคารพาณิ ชย์ อาคารสํานักงาน บ้านพักตากอากาศ โรงแรม
และรี สอร์ ท ซึ่ ง ตลอดระยะเวลากว่า 40 ปี ทําให้ชื่อเสี ยงของหมู่บา้ นปรี ชา เป็ นที่ เชื่ อถื อและไว้วางใจจาก
ประชาชนมาโดยตลอด และเพื่อให้ง่ายต่อการบริ หารธุ รกิจและองค์กรหมู่บา้ นปรี ชา ภายหลังจึงได้มีการปรับตัว
ที่ถือว่าเป็ นครั้งสําคัญที่สุด คือ การได้รวมกลุ่มบริ ษทั ในเครื อ ทั้งหมด 9 บริ ษทั เข้าเป็ นหนึ่ งเดียว เมื่อวันที่ 3
มกราคม 2537 โดยมี บริ ษทั พัฒนาการโภชนาการ จํากัด เป็ นบริ ษทั แม่ ซึ่ งต่อมาได้เปลี่ยนชื่ อเป็ น บริ ษทั ปรี ชา
กรุ๊ ป จํากัด เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2537 ทั้งนี้ เพื่อทําให้การบริ หารงานของบริ ษทั มีความเป็ นปึ กแผ่น และมีฐาน
ความมัน่ คงในด้านการเงินมากยิง่ ขึ้น จึงได้กาํ หนดให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 5 ล้านบาท เป็ น 500 ล้านบาท เมื่อ
วันที่ 28 ธันวาคม 2537
จากความสําเร็ จเหล่านี้ ทําให้คณะกรรมการของบริ ษทั มัน่ ใจในการที่พฒั นาโครงการใหม่ ๆ ขึ้นมา เพื่อ
รองรั บความต้องการของผูบ้ ริ โภค และเพื่อให้ประชาชนทัว่ ไป ได้เข้ามามี ส่วนร่ วมในความสําเร็ จของกลุ่ ม
บริ ษทั ปรี ชากรุ๊ ป คณะกรรมการบริ ษทั จึงมีมติให้นาํ บริ ษทั ปรี ชา กรุ๊ ป จํากัด จดทะเบียนแปรสภาพเป็ นบริ ษทั
มหาชน โดยเปลี่ยนเป็ น บริ ษทั ปรี ชา กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2538 และเมื่อวันที่ 18 เมษายน
2539 ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ได้อนุ มตั ิให้หุ้นสามัญของบริ ษทั ทําการซื้ อ-ขายในตลาดหลักทรัพย์ได้
ในหมวดอสังหาริ มทรัพย์ โดยใช้ชื่อย่อว่า PRECHA
บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
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1)

บริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์
ชื่อบริ ษทั

: บริ ษทั ปรี ชา กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
Preecha Group Public Company Limited
ลักษณะการประกอบธุ รกิจ : พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
ทุนจดทะเบียน
: 336,000,000 บาท
ที่ต้ งั สํานักงาน
: เลขที่ 1919 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุ งเทพมหานคร 10250
เลขทะเบียนบริ ษทั
: บมจ.553
โทรศัพท์
: 02-722-8855
โทรสาร
: 02-722-8844
เว็บไซต์
: www.preecha.com
2) บริ ษทั ย่อย
ชื่อบริ ษทั
ลักษณะการประกอบธุ รกิจ
ทุนจดทะเบียน
ที่ต้ งั สํานักงาน

:
:
:
:

โทรศัพท์
โทรสาร

บริ ษทั เฮ้าส์ซิ่ง คอมเพล็กซ์ จํากัด
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
100,000,000 บาท
เลขที่ 1919 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุ งเทพมหานคร 10250
: 02-722-8855
: 02-722-8844

ชื่อบริ ษทั
ลักษณะการประกอบธุ รกิจ
ทุนจดทะเบียน
ที่ต้ งั สํานักงาน

:
:
:
:

โทรศัพท์
โทรสาร

บริ ษทั รวยล้านล้าน จํากัด
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
20,000,000 บาท
เลขที่ 1919 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุ งเทพมหานคร 10250
: 02-722-8855
: 02-722-8844

ชื่อบริ ษทั
ลักษณะการประกอบธุ รกิจ
ทุนจดทะเบียน
ที่ต้ งั สํานักงาน

:
:
:
:

โทรศัพท์
โทรสาร
บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จากัด (มหาชน)

บริ ษทั พี.บี.เอ็สเตท จํากัด
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
2,000,000 บาท
เลขที่ 1919 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุ งเทพมหานคร 10250
: 02-722-8855
: 02-722-8844
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3) นายทะเบียนหลักทรัพย์

ชื่อบริ ษทั
ที่ต้ งั สํานักงาน

โทรศัพท์
โทรสาร
ชื่อบริ ษทั
ที่ต้ งั สํานักงาน
โทรศัพท์
โทรสาร

: บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
: อาคารสถาบันวิทยาการตลาดทุน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2/1 หมู่ที่ 4 (โครงการนอร์ ธปาร์ ค) ถนนวิภาวดีรังสิ ต กม.27
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุ งเทพมหานคร 10210
: 0-2596-9000
: 0-2832-4994-5
: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
: 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุ งเทพมหานคร
10400
: 0-2009-9000
: 0-2009-9991

4) ผูส้ อบบัญชี

ชื่อบริ ษทั
ที่ต้ งั สํานักงาน
ผูส้ อบบัญชี
โทรศัพท์
โทรสาร

: บริ ษทั พีวี ออดิท จํากัด
: 100/19 ชั้น 14 อาคารว่องวานิชบี ถนนพระราม 9
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุ งเทพมหานคร 10310
: นางสาวชมภูนุช แซ่แต้
ผูส้ อบบัญชีอนุญาต เลขทะเบียน 8382
: 0-2645-0080
: 0-2645-0020

5) ผูต้ รวจสอบภายใน

ชื่อบริ ษทั
ที่ต้ งั สํานักงาน
ผูต้ รวจสอบ
โทรศัพท์
โทรสาร

บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จากัด (มหาชน)

: บริ ษทั ไอ.เอ.พี อินเทอร์นอล ออดิท จํากัด
: 976/10 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ
เขตห้วยขวาง กรุ งเทพฯ 10310
: นายวัฒนา จันทร์ นาคิน
: 02-408-4366
: 02-408-4367
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6) ที่ปรึ กษากฎหมาย

ชื่อ-นามสกุล
ที่ต้ งั สํานักงาน

: นายสมชาย เลิศวิริยจิตต์
: 294-296 ถนนพระราม 4 ซอยจุฬา 38 แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร

7) ช่องทางการติดต่อสอบถาม/ ช่องทางนักลงทุนสัมพันธ์

ชื่อ-นามสกุล
ชื่อบริ ษทั
ที่ต้ งั สํานักงาน
โทรศัพท์
โทรสาร
เว็บไซต์

: นางจุฑาทิพย์ วันไชย
: บริ ษทั ปรี ชา กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
: เลขที่ 1919 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุ งเทพมหานคร 10250
: 02-722-8855
: 02-722-8844
: www.preecha.com

8) ช่องทางการร้องเรี ยน/ ช่องทางการแจ้งเบาะแส

ชื่อบริ ษทั
ที่ต้ งั สํานักงาน
โทรศัพท์
โทรสาร
เว็บไซต์
6.2

: บริ ษทั ปรี ชา กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
: เลขที่ 1919 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุ งเทพมหานคร 10250
: 02-722-8855
: 02-722-8844
: www.preecha.com

ข้ อมูลสาคัญอื่นทีม่ ีผลกระทบต่ อการตัดสิ นใจของผู้ลงทุน
- ไม่มี

บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จากัด (มหาชน)

22/157

ส่ วนที่ 2
การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ

รายงานประจาปี 2561

ส่ วนที่ 2
การจัดการและการกากับดูแลกิจการ
7.

ข้ อมูลหลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้น

7.1

จานวนทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ ว

บริ ษทั เป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีทุนจดทะเบียน รวมทั้งสิ้ น
336,000,000 บาท ชําระเต็มจํานวน คิดเป็ นทุนชําระแล้ว 336,000,000 บาท แบ่งเป็ นหุ ้นสามัญประเภทเดียว
ทั้งหมด 336,000,000 หุ น้ มูลค่าหุ น้ ละ 1 บาท
7.2

ผู้ถือหุ้น

รายชื่ อผู้ถือหุ้นและโครงสร้ างกลุ่มผู้ถือหุ้น
บริ ษทั รวบรวมรายชื่อผูถ้ ือหุน้ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และบริ ษทั มีผถู ้ ือหุ ้น
10 อันดับแรก สามารถแบ่งตามกลุ่มต่างๆ ดังนี้

7.2.1

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

1) รายชื่อผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ 10 อันดับแรก
รายชื่ อผู้ถือหุ้น
บริ ษทั เนแอ็ค จํากัด
นางสาวอรกัลยา เลิศฤทธิ์ ศิริกลุ
นายปัญญา ถิรกิจพงศ์
นางสาวฐิติมา ถิรกิจพงศ์
นางรัตนา เมฆหมอก
นางสาวชุติมา ลํ่าวัฒนนนท์
นางสาวกันตา โชติวิทยะกุล
นางสาวกรรณิ การ์ ไชยพันธ์พงษ์
นางสาววิไลรัตน์ สวัสดิ์พีระ
นายเดชา ลํ่าวัฒนนนท์
อื่นๆ
รวม

บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
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จานวนหุ้น

16,500,000
16,196,564
15,064,400
14,071,400
13,595,200
101,738,708

สั ดส่ วนการถือหุ้น
24.90
6.04
5.87
5.34
5.13
4.91
4.82
4.48
4.19
4.05
30.27

336,000,000

100.00

83,658,837
20,292,450
19,731,364
17,929,662
17,221,415

รายงานประจาปี 2561

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

2) โครงสร้างกลุ่มผูถ้ ือหุ น้ 10 อันดับแรก
กลุ่มตระกูลผู้ถือหุ้น
ถิรกิจพงศ์
ลํ่าวัฒนนนท์
โชติวิทยะกุล
เลิศฤทธิ์ ศิริกุล
เมฆหมอก
ไชยพันธ์พงษ์
สวัสดิ์พีระ
จารี ตนิเวศน์
ชุมพลสกุลวงศ์
รัตนคงทน
อื่นๆ
รวม
7.2.2

จานวนหุ้น
123,005,463
30,095,200
19,278,664
20,292,450
17,221,415
15,064,400
14,071,400
7,550,000
7,500,000
7,239,300
74,681,708
336,000,000

สั ดส่ วนการถือหุ้น
36.61%
8.96%
5.74%
6.04%
5.13%
4.48%
4.19%
2.25%
2.23%
2.15%
22.22%
100.00

ข้ อจากัดการถือหุ้นของบุคคลต่ างด้ าว

บริ ษทั มีขอ้ จํากัดในการถือหุ ้นของบุคคลต่างด้าว (Foreign Limit) ตามมาตรฐาน ไม่เกินร้อยละ 49
ของจํานวนหุ น้ ทั้งหมดของบริ ษทั โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งเป็ นวันปิ ดสมุดทะเบียน มีบุคคลต่างด้าวถือ
หุน้ ของบริ ษทั ร้อยละ 0.36 ของจํานวนหุ น้ ทั้งหมดของบริ ษทั
7.2.3

การถือหุ้นไขว้

บริ ษทั มีการปฏิบตั ิตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี จึงไม่มีการถือหุ น้ ไขว้ในกลุ่มของบริ ษทั จึงไม่ทาํ
ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้แก่ฝ่ายหนึ่งฝ่ ายใด
7.2.4

การซื้อหุ้นคืน
ในช่วงปี ที่ผา่ นมา บริ ษทั ไม่มีนโยบายเกี่ยวกับการซื้ อหุ น้ คืน

7.3

การออกหลักทรัพย์อื่น
ในช่วงปี ที่ผา่ นมา บริ ษทั ไม่มีนโยบายเกี่ยวกับการออกหลักทรัพย์อื่น

7.4

นโยบายการจ่ ายเงินปันผล

บริ ษทั ปรี ชากรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย มีนโยบายในการจ่ายเงิ นปั นผล ในอัตราไม่ต่าํ กว่า
ร้อยละ 40 ของกําไรสุ ทธิ ในแต่ละปี โดยเริ่ มตั้งแต่ ปี 2538/2539 ทั้งนี้ ข้ ึ นอยู่กบั สภาพเศรษฐกิ จของประเทศ
ภาวะตลาดของธุ รกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์และสภาพคล่องของบริ ษทั ด้วย
บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
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อัตราจ่ายเงิ นปั นผลจะจ่ายจากงบเดี่ ยว แต่บริ ษทั จะงดจ่ายปั นผล หากงบรวมของบริ ษทั ยังมีขาดทุน
สะสม หรื อจ่ายปั นผลแล้วกําไรสะสมในงบรวมเปลี่ยนเป็ นขาดทุนสะสม
จากผลประกอบการ ในปี 2561 พบว่า บริ ษทั มีผลขาดทุน 32.81 ล้านบาท และเมื่อรวมกับผลการ
ดําเนินงาน ของบริ ษทั ลูกอีก 3 บริ ษทั ซึ่ งมีผลกําไร รวม 3.01 ล้านบาท จึงทําให้มีผลขาดทุนรวม เหลือ 29.80 ล้าน
บาทจึงงดจ่าย เงินปั นผล
รายการ
อัตราปั นผลจ่าย (บาท)
อัตรากําไรสุ ทธิ ต่อหุ น้ (บาท)
อัตราการจ่ายเงินปั นผลต่อหุ น้ (บาท)
อัตราการจ่ายเงินปั นผลต่อกําไรสุ ทธิ (%)

บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
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ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561
0.00
0.00
0.00
-0.08
-0.12
-0.09
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

รายงานประจาปี 2561

8.

โครงสร้ างการจัดการ

8.1

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วยบุคคลซึ่ งมีความรู ้ ความสามารถ เป็ นที่ยอมรับในระดับประเทศ
โดยเป็ นผูท้ ี่มีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายบริ ษทั โดยร่ วมกับผูบ้ ริ หารระดับสู งวางแผนการดําเนิ นงาน
ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ตลอดจนกําหนดนโยบายการเงิ น การบริ หารความเสี่ ยง และภาพรวมขององค์กรที่ มี
บทบาทสําคัญในการกํากับดูแลตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของบริ ษทั และผลการปฏิบตั ิงานของ
ผูบ้ ริ หารระดับสู งให้เป็ นไปตามแผนที่วางไว้อย่างเป็ นอิสระ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั มีคณะกรรมการบริ ษทั จํานวน 7 ท่าน ดังนี้
1) นายพชร ยุติธรรมดํารง

ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ

2) ร.ต.ต.เกรี ยงศักดิ์ โลหะชาละ

กรรมการ/ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
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3) นายสมพร เวชพาณิ ชย์

กรรมการ/ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง/
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการ
ตรวจสอบ

4) นายปรี ชา ถิรกิจพงศ์

กรรมการ/ กรรมการผูอ้ าํ นวยการ/ กรรมการบริ หารความเสี่ ยง/
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

5) นายสมเจตน์ ทิณพงษ์

กรรมการ/ กรรมการบริ หารความเสี่ ยง/กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน

6) นางสาวทิพาพร อัศวโสตถิ์

กรรมการ

7) นายฐนนท์ศรณ์ เลิศฤทธิ์ ศิริกุล

กรรมการ

บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
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ชื่ อ-นามสกุล
อายุ
ตาแหน่ ง

พชร ยุติธรรมดํารง
71 ปี
ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
ได้รับการแต่งตั้งปี 2558

คุณวุฒิการศึกษา

- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- นิติศาสตรดุษฏีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
- เนติบณ
ั ฑิตไทย สํานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบณ
ั ฑิตยสภา

ประกาศนียบัตร

- วิทยาลัยการทัพเรื อ รุ่ น 21 (พ.ศ.2531-2532)

ประสบการณ์ การทางานย้ อนหลัง 5 ปี จนถึงปัจจุบัน
บริษทั จดทะเบียน
พ.ศ.2558-ปัจจุบนั
บริ ษทั ปรี ชา กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
ตําแหน่ง
ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
ปัจจุบนั
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน)
ตําแหน่ง
กรรมการ
พ.ศ.2552-ปัจจุบนั
บริ ษทั บริ การเชื้อเพลิงการบินกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน)
ตําแหน่ง
กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษทั อื่นๆ
ปัจจุบนั
ตําแหน่ง
พ.ศ.2557-ปัจจุบนั
ตําแหน่ง
พ.ศ.2556-ปัจจุบนั
ตําแหน่ง

คณะกรรมการกฤษฎีกา
กรรมการ
บริ ษทั แมจิก เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด
กรรมการ
บริ ษทั อมริ นทร์ เทเลวิชน่ั จํากัด
กรรมการ

การอบรม
หลักสู ตร
สถาบัน

Director Accreditation Program (DAP) รุ่ นที่ 55/2549
Thai Institute of Directors

หลักสู ตร
สถาบัน
หลักสู ตร

Audit Committee Program (ACP) รุ่ นที่ 22/2551
Thai Institute of Directors
Public Director Certification Program

บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
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สถาบัน
หลักสู ตร
สถาบัน
อื่นๆ
กิจการที่แข่งขัน/ กิจกาจที่เกี่ยวเนื่อง
กับธุรกิจของบริ ษทั
สัดส่ วนการถือหุน้ ในบริ ษทั
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ประวัติการกระทําผิดทางกฎหมาย
ในระยะ 5 ปี ที่ผา่ นมา

บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จากัด (มหาชน)

Public Director Institute
การป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่ วมเอกชน วปรอ. รุ่ นที่ 399
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
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ชื่ อ-นามสกุล
อายุ
ตาแหน่ ง
คุณวุฒิการศึกษา

ร.ต.ต.เกรี ยงศักดิ์ โลหะชาละ
78 ปี
กรรมการ/ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ
ได้รับการแต่งตั้งปี 2538

- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- KENT STATE UNIVERSITY สหรัฐอเมริ กา
- ดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ประสบการณ์ การทางานย้ อนหลัง 5 ปี จนถึงปัจจุบัน
บริษทั จดทะเบียน
พ.ศ.2538-ปัจจุบนั
บริ ษทั ปรี ชา กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
ตําแหน่ง
กรรมการ/ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ
พ.ศ 2552-ปัจจุบนั
บริ ษทั เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ กรุ๊ ป จํากัด
ตําแหน่ง
กรรมการบริ ษทั / กรรมการอิสระ
บริษทั อื่นๆ
พ.ศ.2557-ปัจจุบนั
ตําแหน่ง
พ.ศ.2555-ปัจจุบนั
ตําแหน่ง
ปัจจุบนั
ตําแหน่ง
ปัจจุบนั
ตําแหน่ง
ปัจจุบนั
ตําแหน่ง
ปัจจุบนั
ตําแหน่ง

สภากรุ งเทพมหานคร
ประธานสภากรุ งเทพมหานคร
มูลนิ ธิ เมเจอร์ แคร์
ที่ปรึ กษา
สํานักงานทรัพย์สินส่ วนพระมหากษัตริ ย ์
ที่ปรึ กษา
มูลนิ ธิรักเมืองไทย
กรรมการ
มูลนิ ธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์
กรรมการ
บริ ษทั เอสอาร์เค มัลติมีเดีย จํากัด (มหาชน)
ที่ปรึ กษากรรมการ

พ.ศ.2543-2545
ตําแหน่ง

กรุ งเทพมหานคร
ปลัดกรุ งเทพมหานคร

บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
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พ.ศ.2533-2543
ตําแหน่ง
พ.ศ.2529
ตําแหน่ง

กรุ งเทพมหานคร
รองปลัดกรุ งเทพมหานคร
กรุ งเทพมหานคร
ผูอ้ าํ นวยการสํานักสวัสดิการสังคมและผูแ้ ถลงข่าว กรุ งเทพมหานคร

การอบรม
หลักสู ตร
สถาบัน

DIRECTORS ACCREDITATION PROGRAM (DAP) รุ่ นที่ 7/2547
Thai Institute of Directors

อื่นๆ
กิจการที่แข่งขัน/ กิจการที่เกี่ยวเนื่อง
กับธุรกิจของบริ ษทั
สัดส่ วนการถือหุน้ ในบริ ษทั
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ประวัติการกระทําผิดทางกฎหมาย
ในระยะ 5 ปี ที่ผา่ นมา

บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จากัด (มหาชน)

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
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นายสมพร เวชพาณิ ชย์
72 ปี
กรรมการ/ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการบริ หาร
ความเสี่ ยง/ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน/ กรรมการตรวจสอบ
ได้รับการแต่งตั้งปี 2548
นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ
นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Middle Tennessee State University

ชื่ อ-นามสกุล
อายุ
ตาแหน่ ง

คุณวุฒิการศึกษา

-

ประกาศนียบัตร

- วิชาชีพกฎหมายชั้นสู ง สภาทนายความ
- ผูบ้ ริ หาร

ประสบการณ์ การทางานย้ อนหลัง 5 ปี จนถึงปัจจุบัน
บริษทั จดทะเบียน
พ.ศ.2548-ปัจจุบนั
บริ ษทั ปรี ชา กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
ตําแหน่ง
กรรมการ/ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง/
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการตรวจสอบ
พ.ศ.2556-ปัจจุบนั
บริ ษทั ปรี ชา กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
ตําแหน่ง
ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
พ.ศ.2552-ปัจจุบนั
บริ ษทั ปรี ชา กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
ตําแหน่ง
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
พ.ศ.2552-ปัจจุบนั
บริ ษทั แจ๊กเจีย อุตสาหกรรม (ไทย) จํากัด (มหาชน)
ตําแหน่ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
บริษทั อื่นๆ
พ.ศ.2554-ปัจจุบนั
ตําแหน่ง
พ.ศ.2541-ปัจจุบนั
ตําแหน่ง

บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จากัด (มหาชน)

บริ ษทั สอบบัญชี ดีไอเอ อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด
Senior Partner Tax & Legal
บริ ษทั ที ซี ยูเนียน โกลบอล จํากัด (มหาชน)
กรรมการตรวจสอบ
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อื่นๆ
กิจการที่แข่งขัน/ กิจการ
ที่เกี่ยวเนื่ องกับธุรกิจของบริ ษทั
สัดส่ วนการถือหุน้ ในบริ ษทั
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ประวัติการกระทําผิดทางกฎหมาย
ในระยะ 5 ปี ที่ผา่ นมา

บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จากัด (มหาชน)

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
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ชื่ อ-นามสกุล
อายุ
ตาแหน่ ง

นายปรี ชา ถิรกิจพงศ์
75 ปี
กรรมการ/ กรรมการผูอ้ าํ นวยการ/ กรรมการบริ หาร
ความเสี่ ยง/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ได้รับการแต่งตั้งปี 2537

- บริ หารธุรกิจดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาการตลาด)
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ประสบการณ์ การทางานย้ อนหลัง 5 ปี จนถึงปัจจุบัน
บริษทั จดทะเบียน
พ.ศ.2537-ปัจจุบนั
บริ ษทั ปรี ชา กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
ตําแหน่ง
กรรมการ/ กรรมการผูอ้ าํ นวยการ/ กรรมการบริ หารความเสี่ ยง/
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
พ.ศ.2557-ปัจจุบนั
บริ ษทั ปรี ชา กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
ตําแหน่ง
กรรมการคณะกรรมการจัดการ
พ.ศ.2556-ปัจจุบนั
บริ ษทั ปรี ชา กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
ตําแหน่ง
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
พ.ศ.2552-ปัจจุบนั
บริ ษทั ปรี ชา กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
ตําแหน่ง
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บริษทั อื่นๆ
ปัจจุบนั
บริ ษทั พี แอนด์ บี รัชดาโฮเต็ล จํากัด
ตําแหน่ง
กรรมการบริ ษทั
คุณวุฒิการศึกษา

อื่นๆ
กิจการที่แข่งขัน/ กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจของบริ ษทั
สัดส่ วนการถือหุน้ ในบริ ษทั
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ประวัติการกระทําผิดทางกฎหมาย
ในระยะ 5 ปี ที่ผา่ นมา

บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จากัด (มหาชน)

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
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ชื่ อ-นามสกุล
อายุ
ตาแหน่ ง

คุณวุฒิการศึกษา

รศ.ดร.สมเจตน์ ทิณพงษ์
70 ปี
กรรมการ/ กรรมการบริ หารความเสี่ ยง/ กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
ได้รับการแต่งตั้งปี 2551

- วิศวกรรมบัณฑิต University of Tasmania (Australia)
- วิศวกรรมมหาบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซี ย
- วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซี ย

ประสบการณ์ การทางานย้ อนหลัง 5 ปี จนถึงปัจจุบัน
บริษทั จดทะเบียน
พ.ศ.2551-ปัจจุบนั
บริ ษทั ปรี ชา กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
ตําแหน่ง
กรรมการ/ กรรมการบริ หารความเสี่ ยง/กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
ปัจจุบนั
บริ ษทั อมตะ คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
ตําแหน่ง
กรรมการบริ หาร
อื่นๆ
กิจการที่แข่งขัน/ กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจของบริ ษทั
สัดส่ วนการถือหุน้ ในบริ ษทั
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ประวัติการกระทําผิดทางกฎหมาย
ในระยะ 5 ปี ที่ผา่ นมา

บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จากัด (มหาชน)

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
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ชื่ อ-นามสกุล
อายุ
ตาแหน่ ง

คุณวุฒิการศึกษา

นางสาวทิพาพร อัศวโสติ์
60 ปี
กรรมการ
ได้รับการแต่งตั้งปี 2547

- S.T. Johns College of Commerce

ประสบการณ์ การทางานย้ อนหลัง 5 ปี จนถึงปัจจุบัน
บริษทั จดทะเบียน
พ.ศ.2537-ปัจจุบนั
บริ ษทั ปรี ชา กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
ตําแหน่ง
กรรมการ
บริษทั อื่นๆ
พ.ศ.2555-ปัจจุบนั
ตําแหน่ง
พ.ศ.2555-ปัจจุบนั
ตําแหน่ง
พ.ศ.2555-ปัจจุบนั
ตําแหน่ง
อื่นๆ
กิจการที่แข่งขัน/ กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจของบริ ษทั
สัดส่ วนการถือหุน้ ในบริ ษทั
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ประวัติการกระทําผิดทางกฎหมาย
ในระยะ 5 ปี ที่ผา่ นมา

บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จากัด (มหาชน)

บริ ษทั เวนเจอร์ส พร็ อพเพอร์ต้ ี จํากัด
กรรมการ
บริ ษทั พร็ อพเพอร์ต้ ี อินทิเกรชัน่ จํากัด
กรรมการ
บริ ษทั พี บี ดีเวลลอปเมนต์ จํากัด
กรรมการ

- บริ ษทั เวนเจอร์ส พร็ อพเพอร์ต้ ี จํากัด
- บริ ษทั พร็ อพเพอร์ต้ ี อินทิเกรชัน่ จํากัด
- บริ ษทั พี บี ดีเวลลอปเมนต์ จํากัด
0.65%
ไม่มี
ไม่มี
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ชื่ อ-นามสกุล
อายุ
ตาแหน่ ง
คุณวุฒิการศึกษา

นายฐนนท์ศรณ์ เลิศฤทธิ์ ศิริกลุ
63 ปี
กรรมการ
ได้รับการแต่งตั้งปี 2558

- ศิลปศาสตร์บณ
ั ฑิต (สาขาการปกครอง) มหาวิทยาลัยรามคําแหง
- รัฐศาสตร์มหาบัญฑิต (สาขาบริ หาร) มหาวิทยาลัยรามคําแหง
- ดุษฏีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขารัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ประสบการณ์ การทางานย้ อนหลัง 5 ปี จนถึงปัจจุบัน
บริษทั จดทะเบียน
พ.ศ.2558-ปัจจุบนั
บริ ษทั ปรี ชา กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
ตําแหน่ง
กรรมการ
บริษทั อื่นๆ
ปัจจุบนั
ตําแหน่ง
ปัจจุบนั
ตําแหน่ง
ปัจจุบนั
ตําแหน่ง
พ.ศ.2556

ผูเ้ ชี่ยวชาญประจําตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ประธานกรรมการบริ การ
บริ ษทั วินเวสต์เม้นท์ จากัด
ที่ปรึ กษา
ส่ งเสริ มกิจการมหาวิทยาลัยรามคําแหง
กรรมการ
กรุ งเทพมหานคร

การอบรม
หลักสู ตร
สถาบัน
หลักสู ตร
สถาบัน
หลักสู ตร
สถาบัน
หลักสู ตร
สถาบัน
หลักสู ตร
สถาบัน
หลักสู ตร

ปปร. รุ่ นที่ 11
สถาบันพระปกเกล้า
วปอ. รุ่ นที่ 2550
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
PDI รุ่ นที่ 3
สถาบันพระปกเกล้า
นยปส. รุ่ นที่ 1
สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ตแห่ งชาติ
บยส. รุ่ นที่ 16
วิทยาลัยการยุติธรรม สํานักงานตุลาการศาลยุติธรรม
ภูมิพลังแผ่นดิน รุ่ นที่ 1

บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
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สถาบัน
หลักสู ตร
สถาบัน
หลักสู ตร
สถาบัน
หลักสู ตร
สถาบัน
หลักสู ตร
สถาบัน
หลักสู ตร
สถาบัน
หลักสู ตร
สถาบัน
หลักสู ตร
สถาบัน
อื่นๆ
กิจการที่แข่งขัน/ กิจการที่เกี่ยวเนื่อง
กับธุรกิจของบริ ษทั
สัดส่ วนการถือหุน้ ในบริ ษทั
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ประวัติการกระทําผิดทางกฎหมาย
ในระยะ 5 ปี ที่ผา่ นมา

บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จากัด (มหาชน)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วปส. รุ่ นที่ 3
สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสู ง
ผูบ้ ริ หารระดับสู งด้านการบริ หารงานพัฒนาเมือง รุ่ นที่ 3
กรุ งเทพมหานคร
การพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสู ง พ.ต.ส. รุ่ นที่ 5
กรุ งเทพมหานคร
ผูบ้ ริ หารงานด้านกฎหมายภาครัฐระดับสู ง รุ่ นที่ 2
สํานักงานกฤษฎีกา
ผูบ้ ริ หารระดับสู ง รุ่ นที่ 20
สถาบันวิทยาการตลาดทุน
ผูบ้ ริ หารระดับสู ง วพน. รุ่ นที่ 7
สถาบันวิทยาการพลังงาน
หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิ ปไตย (นธป.) รุ่ นที่ 5
สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
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เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการของบริษทั ย่ อย
บริษัทและบริษัทย่อย
รายชื่ อ

บริษัท
ปรีชา กรุ๊ ป
จากัด (มหาชน)

บริษัท
เฮ้ าส์ ซิ่ง
คอมเพล็กซ์
จากัด

บริษัท
รวยล้านล้าน
จากัด

บริษัท
พี.บี.เอ็สเตท
จากัด

1) นายพชร ยุติธรรมดํารง

*

2) ร.ต.ต.เกรี ยงศักดิ์ โลหะชาละ

/

3) นายสมพร เวชพาณิ ชย์

/

4) นายปรี ชา ถิรกิจพงศ์

/

/

/

/

5) นายสมเจตน์ ทิณพงษ์

/

*

*

*

6) นางสาวทิพาพร อัศวโสตถิ์

/

/

/

/

7) นายฐนนท์ศรณ์ เลิศฤทธิ์ ศิริกุล

/

หมายเหตุ : * = ประธานกรรมการ, / = กรรมการบริ ษทั
รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการของบริษทั ย่ อย

รายชื่ อ

บริษทั
เฮ้ าส์ ซิ่ง คอมเพล็กซ์
จากัด
*
/
/

1) นายสมเจตน์ ทิณพงษ์
2) นายปรี ชา ถิรกิจพงศ์
3) นางสาวทิพาพร อัศวโสตถิ์
หมายเหตุ : * = ประธานกรรมการ, / = กรรมการบริ ษทั

บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
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บริษทั
รวยล้ านล้ าน
จากัด
*
/
/

บริษทั
พี.บี.เอ็สเตท
จากัด
*
/
/
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8.1.1

องค์ ประกอบของคณะกรรมการ
บริ ษทั มีองค์ประกอบของคณะกรรมการบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ดังนี้
1) กรรมการอิสระ
(1) นายพชร ยุติธรรมดํารง
(2) ร.ต.ต.เกรี ยงศักดิ์ โลหะชาละ
(3) นายสมพร เวชพาณิ ชย์
2) กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หารรวมกรรมการอิสระ
(1) นายพชร ยุติธรรมดํารง
(2) ร.ต.ต.เกรี ยงศักดิ์ โลหะชาละ
(3) นายสมพร เวชพาณิ ชย์
(4) นางสาวทิพาพร อัศวโสตถิ์
3) กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร
(1) นายปรี ชา ถิรกิจพงศ์
(2) นายสมเจตน์ ทิณพงษ์
(3) นายฐนนท์ศรณ์ เลิศฤทธิ์ ศิริกุล

8.1.2

อานาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการผูม้ ี อาํ นาจลงนามผูกพันบริ ษทั คื อ นายปรี ชา ถิ รกิ จพงศ์ หรื อ นายสมเจตน์ ทิ ณพงษ์ หรื อ
นายฐนนท์ศรณ์ เลิศฤทธิ์ ศิริกุล กรรมการสองในสามท่านนี้ลงลายมือชื่อร่ วมกันและประทับตราสําคัญของบริ ษทั
8.1.3

บทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

บริ ษทั ได้กาํ หนดหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยยึดหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
เพื่อให้บริ ษทั สามารถเสริ มสร้างความแข็งแกร่ งในด้านการกํากับดูแลกิจการที่ดีอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
1) กําหนดวิสัยทัศน์ ทิศทาง ภารกิจและกลยุทธ์ของบริ ษทั ที่สนับสนุนการเจริ ญเติบโตอย่างยัง่ ยืน
ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่ งแวดล้อม โดยร่ วมกันแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ ให้ความสําคัญในการ
แสวงหาข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ต่อการกําหนดทิศทางดังกล่าว รวมถึงมีการพิจารณาประเด็นความเสี่ ยงที่อาจจะ
เกิดขึ้น เพื่อให้มนั่ ใจได้วา่ ผูบ้ ริ หารจะสามารถนําวิสัยทัศน์ ทิศทาง และกลยุทธ์ที่กาํ หนดขึ้นไปปฏิบตั ิให้เกิดผล
ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
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2) ทบทวนและให้ความเห็นกับกลยุทธ์และนโยบายที่สาํ คัญ รวมถึงวัตถุประสงค์ เป้ าหมายทาง

การเงินและแผนงานต่างๆ ของบริ ษทั พร้อมทั้งติดตามผูบ้ ริ หารให้มีการปฏิบตั ิตามแผนงานที่กาํ หนดไว้ ตาม
ทิศทางและกลยุทธ์ขององค์กรอย่างสมํ่าเสมอ
3) คณะกรรมการเป็ นผูเ้ ลือกประธานกรรมการ และประธานกรรมการต้องเป็ นกรรมการอิสระ
4) กําหนดนโยบายบริ หารความเสี่ ยง จัดให้มีการประเมินถึงปั จจัยเสี่ ยงสําคัญที่อาจขึ้น และกําหนด
แนวทางการบริ หารจัดการความเสี่ ยงดังกล่าวอย่างครอบคลุม ดูแลให้ผบู ้ ริ หารมีระบบหรื อกระบวนการที่มี
ประสิ ทธิภาพในการบริ หารจัดการความเสี่ ยง
5) จัดให้มีระบบบัญชีการรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือ รวมทั้ง ดูแลให้มี
กระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายในและการตรวจสอบ ตลอดจนระบบบริ หาร
ความเสี่ ยงที่มีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล และเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจําปี
6) สอดส่ องดูแลและจัดการแก้ไขปั ญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึง
รายการที่เกี่ยวโยงกัน ให้ความสําคัญในการพิจารณาธุ รกรรมหลักที่มีความสําคัญ โดยมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์
สู งสุ ดต่อผูถ้ ือหุ ้น และผูม้ ีส่วนได้เสี ยโดยรวม โดยจัดทําเป็ นนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์
7) จัดให้มีช่องทางในการสื่ อสารกับผูถ้ ือหุ น้ แต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสม และมีการประมินผลในด้าน
การเปิ ดเผยข้อมูล เพื่อให้มนั่ ใจว่ามีความถูกต้องชัดเจน โปร่ งใส น่าเชื่อถือและมีมาตรฐาน
8) เป็ นผูน้ าํ และเป็ นแบบอย่างในการปฏิบตั ิงานที่ดีสอดคล้องกับแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดี
และแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของบริ ษทั
9) สนับสนุนให้บริ ษทั มีการดําเนินงานเพื่อต่อต้านการทุจริ ต คอร์ รัปชัน่ ทุกรู ปแบบ เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุ ดต่อธุ รกิจของบริ ษทั และผูม้ ีส่วนได้เสี ย
อานาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษทั มีอาํ นาจอนุมตั ิตามขอบเขตที่กาํ หนดโดยกฏหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับ
ของบริ ษทั และอนุมตั ิในการดําเนินงาน แผนหลักในการดําเนินงาน นโยบายในการบริ หารความเสี่ ยง แผน
งบประมาณ และแผนการดําเนินงานธุ รกิจประจําปี การกําหนดเป้ าหมายที่ตอ้ งการของผลการดําเนิ นงานการ
ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานให้เป็ นไปตามแผนที่กาํ หนดไว้ ซึ่ งรวมถึงการอนุมตั ิเรื่ องต่างๆ ของบริ ษทั
และบริ ษทั ย่อย
1) พิจารณาอนุมตั ิ
(1) วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย และแผนกลยุทธ์เป็ นรายปี
(2) แผนธุ รกิจประจําปี และงบประมาณประจําปี
(3) งบการเงินสําหรับงวดไตรมาส งวดครึ่ งปี แรกและงบการเงินประจําปี
(4) การจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล
(5) การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กรและการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ในองค์กรที่สาํ คัญ
(6) การได้มา การก่อตั้ง การจําหน่ายจ่ายโอน หรื อการระงับซึ่ งทรัยพ์สินที่สาํ คัญหรื อธุ รกิจใด
ของบริ ษทั
8.1.4
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(7)
(8)
(9)
(10)

การเข้าทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่ งขนาดของรายการมีนยั สําคัญต่อบริ ษทั
การออกตราสารทางการเงินหรื อหลักทรัพย์อื่นใด
แถลงการณ์ต่อสาธารณชนที่เกี่ยวกับนโยบายหรื อกลยุทธ์
การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับอํานาจใดๆ ที่คณะกรรมการบริ ษทั ได้มอบหมายให้บุคคลอื่น

ดําเนินการ
2) แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย
3) แต่งตั้งและพิจารณากําหนดค่าตอบแทน รวมทั้งกําหนดเงื่อนไขการว่าจ้างงานสําหรับกรรมการ

ผูอ้ าํ นวยการ และผูบ้ ริ หารระดับสู ง
8.1.5
บทบาทของประธานกรรมการ
ประธานกรรมการในฐานะผูน้ าํ องค์กรได้ทาํ หน้าที่ดูแลกิจการของบริ ษทั ปรี ชา กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
ผูถ้ ือหุ น้ รวมถึงผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยอื่นๆ เพื่อให้บรรลุผลประโยชน์สูงสุ ด โดยทําให้เกิดศักยภาพ ความคิด ความ
สร้ างสรรค์ รวมทั้งความสามารถของกรรมการ และฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั เข้าด้วยกัน อันจะส่ งผลให้แผนกล
ยุทธ์ การดําเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั ทั้งระยะสั้นและระยะยาวประสบความสําเร็ จตามแผนงานและเป้ าหมายของ
องค์ก ร มี การติ ดตามการดําเนิ นกิ จการของฝ่ ายบริ หารอย่า งใกล้ชิดและต่อเนื่ อง โดยให้มี การรายงานฐานะ
การเงิ นและข้อมู ลสําคัญต่อคณะกรรมการเป็ นประจําทุ กเดือน แนะนํานโยบายด้านบรรษัทภิบาลและความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อมของบริ ษทั สร้างจริ ยธรรมให้กบั บุคลากรทุกระดับ ดังนี้
1) ความรับผิดชอบด้านการบริ หาร
(1) ดูแลภาพรวมในด้านกลยุทธ์แผนงานและแนวนโยบายบริ ษทั ปรี ชา กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
ให้มีประสิ ทธิภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่บริ ษทั และผูถ้ ือหุ น้
(2) ให้ความสําคัญต่อการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายบริ หารเพื่อให้เป็ นไปโดยถูกต้อง ตามกฎหมายทั้ง
ในด้านการกํากับของทางการและของบริ ษทั ตลอดจนมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
2) การประชุมคณะกรรมการ
ทํา หน้าที่ ประธานในที่ ประชุ มและเข้า ร่ วมการประชุ มทุ ก ครั้ ง เพื่ อให้ก ารดําเนิ นการประชุ ม
คณะกรรมการเป็ นไปโดยถู กต้องมี ประสิ ทธิ ภาพ รวมถึ งเปิ ดโอกาสให้กรรมการทุ กท่านได้ร่วมแสดงความ
คิดเห็ น โดยมีการกํากับดู แล มอบหมายอํานาจหน้าที่ดา้ นการบริ หารจัดการองค์กรให้แก่ฝ่ายจัดการด้วยความ
เหมาะสม ให้กรรมการทุกท่านได้รับข้อมูลของบริ ษทั ที่ครบถ้วน ถูกต้อง ตรงเวลา และชัดเจน เพื่อใช้ในการ
ตัดสิ นใจซึ่ งจะนําไปสู่ ความสําเร็ จของบริ ษทั อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ มีการบริ หารจัดการด้านเวลาที่เพียงพอสําหรับ
คณะกรรมการในการปรึ กษาหารื อและแสดง ความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องได้อย่างกว้างขวางในระหว่าง
วาระประชุมที่สาํ คัญ ทั้งนี้ แนวนโยบายเพื่อเสริ มสร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างกรรมการบริ หารและกรรมการ
ที่ไม่ใช่ผูบ้ ริ หาร และได้มีการปรึ กษาหารื อแนวทางการบริ หารเพื่อประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั และผูถ้ ือหุ ้นกัน
เป็ นประจํา
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3) การพัฒนาและประเมินประสิ ทธิภาพในการทํางาน
(1) สนับสนุ นส่ งเสริ มแนะนําให้กรรมการทุกท่านในหลายวาระให้เข้าร่ วมอบรมพัฒนาทักษะ
ความรู ้ในด้านต่างๆ ที่เป็ นประโยชน์แก่การปฏิบตั ิหน้าที่กรรมการในสถาบันที่มีชื่อเสี ยง และเป็ นที่ยอมรับ เช่น
สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็ นต้น
(2) สนับสนุนส่ งเสริ มแนะนําให้กรรมการได้มีการปรึ กษาหารื อเพื่อการทํางานร่ วมกันอย่างเป็ น
ทีม อันจะก่อให้เกิดความมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลในการกํากับดูแล กําหนดนโยบายการดําเนิ นการของ
บริ ษทั และ ดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิ บตั ิของคณะกรรมการ ทั้งแบบประเมินเป็ นคณะและตนเอง นําผล
การประเมินดังกล่าวมาปรับปรุ งและพัฒนาการทํางานของคณะกรรมการ
(3) กําหนดให้มีระบบการติดตามดูแลและประเมินผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั เพื่อให้เป็ นไป
ตามนโยบาย เป็ นประจําอย่างต่อเนื่อง
4) ความสัมพันธ์ระหว่างผูถ้ ือหุ น้
ดูแลให้มีการสื่ อสารระหว่างผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั ด้วยความมีประสิ ทธิ ภาพ และเปิ ดโอกาสให้ผู ้
ถือหุ น้ สามารถติดต่อสื่ อสารกับคณะกรรมการเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน
5) การประชุมผูถ้ ือหุน้
ทําหน้าที่เป็ นประธานในที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ทุกครั้ง และในฐานะกรรมการอิสระ ได้พยายามกํากับ
ดู แลให้คาํ นึ งถึ งสิ ท ธิ ประโยชน์ข องผูถ้ ื อหุ ้นรายย่อย และมี ก ารมอบหมายให้มี ผูด้ ู แลการประชุ ม ผูถ้ ื อหุ ้นให้
เป็ นไปตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ อย่างถูกต้อง พร้อมทั้งดูแลให้กรรมการทุกท่านเข้าร่ วมการประชุ มผูถ้ ือ
หุ น้ อย่างพร้อมเพรี ยงกัน โดยเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นได้ใช้สิทธิ ออกความเห็น ซักถาม และเสนอแนะในระหว่าง
การประชุ มผูถ้ ือหุ ้นอย่างเต็มที่ ในการเข้าร่ วมประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนนในที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้น การซักถาม
หรื อขอคําชี้แจงเพิ่มเติม การรับทราบรายงานประจําปี การอนุ มตั ิงบดุลและบัญชี กาํ ไรขาดทุน การอนุ มตั ิจดั สรร
กําไรและเงินปั นผล การแต่งตั้งกรรมการ และกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ การเลือกตั้งผูส้ อบบัญชี และกําหนด
จํานวนเงินค่าสอบบัญชี การอนุมตั ิเรื่ องการแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิ ของบริ ษทั
6) บทบาทของประธานกรรมการในด้านอื่นๆ
ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่อสัตย์ ดูแลโครงสร้างของคณะกรรมการให้มีความเหมาะสม เพื่อให้การ
บริ หารบริ ษทั เป็ นไปอย่างโปร่ งใส ตรวจสอบได้ ดูแลให้มีการนํานโยบายและการตัดสิ นใจของคณะกรรมการ
ไปปฏิบตั ิอย่างมีประสิ ทธิ ผล สนับสนุนการดําเนินกิจกรรมด้านบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่ งแวดล้อมให้เกิดขึ้นในทุกระดับ ตั้งแต่กรรมการ ผูบ้ ริ หารระดับสู งจนถึงพนักงาน
การแต่ งตั้ง วาระการปฏิบัติงาน และการพ้นจากตาแหน่ ง
คณะกรรมการบริ ษทั ได้มอบหมายหน้าที่ในการสรรหากรรมการของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย รวมทั้ง
ตําแหน่ งผูบ้ ริ หารระดับสู ง ให้แก่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็ นผูก้ าํ หนดหลักเกณฑ์และ
ดําเนินการสรรหา เมื่อตําแหน่งนั้นครบวาระหรื อว่างลง โดยมีกระบวนการดังนี้
8.1.6
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1) คณะกรรมการบริ ษ ัท จะต้อ งประกอบด้ว ยบุ ค คลทั้ง ภายในและภายนอกองค์ก รที่ มี ค วามรู ้
ความสามารถ มี ประสบการณ์ ในด้านต่างๆ และสามารถมีส่วนร่ วมสนับสนุ นการดําเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั ให้
มัน่ คงและยัง่ ยืน
2) พิจารณาทบทวนคุ ณสมบัติทวั่ ไป คุ ณสมบัติเฉพาะของกรรมการ กรรมการอิสระ และผูบ้ ริ หาร
ระดับสู งและ/หรื อหลักเกณฑ์การสรรหาเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และเป็ นไปตามข้อกําหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสํานักงานกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้
(1) การแต่งตั้งกรรมการ
(1.1) แต่งตั้งโดยมติที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น โดยผูถ้ ื อหุ ้นคนหนึ่ งมีคะแนนเสี ยงเท่ากับหนึ่ งหุ ้น
ต่อหนึ่งเสี ยง
(1.2) แต่งตั้งโดยมติคณะกรรมการแทนกรรมการที่พน้ จากตําแหน่งก่อนครบกําหนดวาระ
กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่จะมีวาระเท่ากับกรรมการเดิมที่ออกไป
กรณี ที่จะแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติมจากจํานวนกรรมการที่มีอยูเ่ ดิม จะต้องให้ที่ประชุมผู ้
ถือหุ น้ เท่านั้นมีมติแต่งตั้งกรรมการใหม่
(2) กรรมการพ้นจากตําแหน่งด้วยเหตุ ดังต่อไปนี้
(2.1) ครบกําหนดวาระ ในการประชุมสามัญประจําปี แต่ละปี กรรมการจะต้องออกจาก
ตําแหน่งจํานวนหนึ่งในสาม (โดย 2 ปี แรก หลังจากตั้งบริ ษทั ถ้ามิได้มีการตกลงกันไว้
เป็ นอย่างอื่น ให้ใช้วธิ ีการจับสลากออก ส่ วนปี ถัดไป (ปี ที่ 3) ให้กรรมการที่อยูน่ าน
ที่สุดออกจากตําแหน่ง) และแต่งตั้งกรรมการใหม่แทน กรรมการที่ออกจากตําแหน่ง
กรรมการที่ออกจากตําแหน่งจะถูกแต่งตั้งกลับเข้ามาเป็ นกรรมการของบริ ษทั อีกก็ได้
(2.2) ตาย
(2.3) ลาออก
(2.4) ขาดคุณสมบัติการเป็ นกรรมการ หรื อมีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั
มหาชน จํากัด หรื อมีลกั ษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความ
ไว้วางใจให้บริ หารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็ นผูถ้ ือหุ ้นตามที่กาํ หนดไว้ในมาตรา
89/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551
(2.5) ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ มีมติให้พน้ จากตําแหน่ง ด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของ
จํานวนผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงและมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่า
กึ่งหนึ่งของจํานวนหุน้ ที่ถือโดยผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
(2.6) ศาลมีคาํ สั่งให้ออก
กรณี กรรมการบริ ษทั คนใดจะลาออกจากตําแหน่ งให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริ ษทั
และในกรณี ที่ตาํ แหน่ งกรรมการบริ ษทั ว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึ งคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการ
บริ ษทั แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติ และไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายเป็ นกรรมการบริ ษทั แทน
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การประชุ มของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการให้ความสํา คัญและถื อว่าเป็ นหน้าที่ สําคัญในการเข้า ร่ วมประชุ ม เพื่อรั บ ทราบและ
ร่ วมกันตัดสิ นใจในการดําเนิ นธุ รกิจ โดยการกําหนดวันและเวลาประชุ มของคณะกรรมการบริ ษทั ไว้ล่วงหน้า
ตลอดปี อย่างชัดเจน
1) การประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
คณะกรรมการบริ ษทั ต้องประชุมอย่างน้อย 6 ครั้งต่อปี และมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความ
จําเป็ น โดยมีการกําหนดวาระชัดเจนล่วงหน้า และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดําเนินงานเป็ นประจํา
(1) ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั จะต้องมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็ นองค์ครบประชุม
(2) เอกสารคณะกรรมการบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องจะต้องจัดส่ งให้แก่กรรมการบริ ษทั ล่วงหน้า ไม่นอ้ ย
กว่า 7 วันก่อนการประชุม เพื่อให้กรรมการบริ ษทั ได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ เว้นแต่
ในกรณี มีเหตุผลความจําเป็ นเร่ งด่วน
(3) ในขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุ มคณะกรรมการ จะมีกรรมการอยูไ่ ม่นอ้ ยกว่า 2
ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด
(4) การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสี ยงข้างมาก โดยกรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสี ยง ถ้า
คะแนนเสี ยงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มอีกหนึ่งเสี ยงเป็ นเสี ยงชี้ขาด
(5) กรรมการผูใ้ ดมีส่วนได้ส่วนเสี ยในเรื่ องใด ไม่มีสิทธิ ออกเสี ยงในเรื่ องนั้น
(6) กําหนดให้กรรมการทุกคนและผูบ้ ริ หารระดับสู งงดการซื้ อขายหลักทรัพย์ อย่างน้อย 7 วัน
ก่อนการประชุมคณะกรรมการ
(7) คณะกรรมการมีการกําหนดตารางการประชุมไว้ล่วงหน้าทุกปี
(7.1) ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561
(7.2) ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 26 เมษายน 2561
(7.3) ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 10 พฤษภาคม 2561
(7.4) ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 9 สิ งหาคม 2561
(7.5) ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561
(7.6) ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 6/2561 วันที่ 13 ธันวาคม 2561
2) การประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี
คณะกรรมการให้ความสําคัญและเคารพในสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ ้น และปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ ้นทุกรายอย่าง
เท่าเทียมกัน ผูถ้ ือหุ ้นทุกรายทั้งในฐานะของนักลงทุนในหลักทรัพย์ ทั้งในฐานะนักลงทุนรายย่อยและนักลงทุน
สถาบัน และในฐานะเจ้าของบริ ษทั
คณะกรรมการกําหนดให้มีการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้น ปี ละ 1 ครั้ง ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือนนับ
แต่วนั สิ้ นสุ ดรอบปี บัญชี ของบริ ษทั และหากมีความจําเป็ นเร่ งด่วนต้องเสนอวาระเป็ นกรณี พิเศษ ซึ่ งเป็ นเรื่ องที่
กระทบหรื อเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุ น้ หรื อเกี่ยวกับเงื่อนไข หรื อกฎเกณฑ์กฎหมายที่ใช้บงั คับที่ตอ้ ง
ได้รับการอนุมตั ิจากผูถ้ ือหุน้ แล้ว
8.1.7
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3) การประชุมโดยไม่มีผบู ้ ริ หาร

กรรมการที่ ไม่ เป็ นผูบ้ ริ หารจัดให้มีก ารประชุ มพิเศษก่ อนการประชุ มปกติ โดยไม่มีวาระการ
ประชุมและไม่มีผบู ้ ริ หาร หรื อพนักงานเข้าร่ วมประชุ ม ส่ วนในเรื่ องที่กรรมการประชุ มนอกรอบจะเป็ นประเด็น
ที่ ค ณะกรรมการมี ค วามกัง วล และหลัง จากการประชุ ม แล้ว เสร็ จ ประธานกรรมการจึ ง จะเชิ ญ กรรมการ
ผูอ้ าํ นวยการเข้าพูดคุยและรับทราบถึงผลของการประชุม โดยในปี 2561 กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หารได้จดั ให้มี
การประชุมระหว่างกันเอง 1 ครั้ง ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561
8.2
ผู้บริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั มีผบู ้ ริ หาร จํานวน 3 ท่าน ดังนี้
1) นายปรี ชา ถิรกิจพงศ์
กรรมการผูอ้ าํ นวยการ
2) นายสมเจตน์ ทิณพงษ์
กรรมการ
3) นายฐนนท์ศรณ์ เลิศฤทธิ์ ศิริกุล
กรรมการ
หน้าที่และความรับผิดชอบของผูบ้ ริ หารระดับสู งและผูบ้ ริ หาร คือ เป็ นผูน้ าํ ทางด้านกลยุทธ์ของบริ ษทั
โดยจัดทําและนํากลยุทธ์ไปกํากับปฏิบตั ิ ติดตาม และดูแลเป้ าหมาย ยุทธวิธี แผนงานและนโยบาย เพื่อให้เป็ นไป
ตามทิศทางที่กาํ หนดไว้
8.3

เลขานุการบริษัท

ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2561 เลขานุ ก ารบริ ษ ทั คื อ นายสมชาย เลิ ศ วิ ริย จิ ต ต์ โดยได้รับ แต่ ง ตั้ง จาก
คณะกรรมการบริ ษทั มีหน้าที่ความรับผิดชอบ คือ ปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่กาํ หนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16
ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 ซึ่ งมีผลใช้บงั คับในวันที่ 31 สิ งหาคม
2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง ความซื่ อสัตย์สุจริ ต รวมทั้ง ต้องปฏิ บตั ิ ให้เป็ นไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริ ษทั มีดงั ต่อไปนี้
1) จัดทําและเก็บรักษาเอกสาร
(1) ทะเบียนกรรมการ
(2) หนังสื อนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจําปี
(3) หนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุ น้ และรายงานการประชุมผูถ้ ือหุ น้
2) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสี ยที่รายงานโดยกรรมการหรื อผูบ้ ริ หาร และจัดส่ งสําเนารายงาน
การมีส่วน ได้เสี ย ตามมาตรา 89/14 ให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
ทราบภายใน 7 วันทําการ นับตั้งแต่วนั ที่ได้รับรายงานนั้น
3) ประสานงานในเรื่ องต่างๆ ระหว่างบริ ษทั กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4) ให้คาํ แนะนําด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ
5) ดําเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
6) หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
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8.4

ค่ าตอบแทนกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

บริ ษทั ตระหนักดี ว่าทรัพยากรบุคคลเป็ นสิ นทรัพย์ที่หาค่ามิได้ การสรรหากรรมการและผูบ้ ริ หารที่
เหมาะสมกับบริ ษทั จึงเป็ นภารกิ จของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และการวางนโยบายใน
การคัด เลื อ กบุ ค คลที่ มี ค วามเหมาะสมและมี ค วามผู ก พัน กับ งานกรรมการและผู บ้ ริ ห าร ในขณะเดี ย วกัน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ยังมีภารกิจพิจารณานโยบายค่าตอบแทนผูท้ ี่ร่วมกันทําให้บริ ษทั
ประสบความสําเร็ จอย่างยุติธรรม
บริ ษทั มีการกําหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หารในระดับที่เหมาะสมเมื่อเทียบเคียงกับ
อุ ตสาหกรรม ซึ่ ง อยู่ใ นรู ป ของค่าเบี้ ยประชุ มกรรมการ โดยขออนุ มตั ิ จากที่ ประชุ ม ผูถ้ ื อหุ ้นและหน่ วยงานที่
เกี่ ย วข้อ งเป็ นประจํา ทุ ก ปี และค่ า ตอบแทนผู บ้ ริ ห ารพิ จ ารณาจากผลประกอบการของกิ จ การและผลการ
ปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริ หารแต่ละท่าน
1) ค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ ริ หาร โดยพิจารณาจากลักษณะของการเปรี ยบเทียบกันกับ
ระดับที่ปฏิบตั ิงาน ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ รวมถึง
ประโยชน์ที่ได้รับจาก แต่ละคน โดยกรรมการและผูบ้ ริ หารที่ได้รับมอบหมายและความ
รับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น
2) ค่าตอบแทนเป็ นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการกําหนดตามที่ได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้
และเพื่อประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั ระดับของค่าตอบแทนทั้งที่เป็ นเงิ นเดื อน ค่ายานพาหนะ
โบนัสและผลตอบแทนในรู ปแบบอื่นๆ จะมีความจูงใจและสอดคล้องกับผลงานของแต่ละคน
และคํานึงถึงผลประโยชน์ที่ผถู ้ ือหุน้ ได้รับ

รายชื่ อ
นายพชร ยุติธรรมดํารง
ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ
2) ร.ต.ต.เกรี ยงศักดิ์ โลหะชาละ
กรรมการ/ กรรมการอิสระ/
ประธานกรรมการตรวจสอบ
3) นายสมพร เวชพาณิ ชย์
กรรมการ/ กรรมการอิสระ/
ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง/
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน/ กรรมการตรวจสอบ
1)
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ค่ าตอบแทนรายปี (บาท)
ปี 2561
1,200,000

600,000

360,000

รายงานประจาปี 2561
4)

5)

6)
7)
8)

8.5

นายปรี ชา ถิรกิจพงศ์
กรรมการ/ กรรมการบริ หารความเสี่ ยง/
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน/ กรรมการผูอ้ าํ นวยการ/
นายสมเจตน์ ทิณพงษ์
กรรมการ/ กรรมการบริ หารความเสี่ ยง/
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
นางสาวทิพาพร อัศวโสตถิ์
กรรมการ
นายฐนนท์ศรณ์ เลิศฤทธิ์ ศิริกุล
กรรมการ
นายพลเชษฐ์ ลิขิตธนสมบัติ
กรรมการ/ กรรมการรองผูอ้ าํ นวยการ
รวม

240,000

1,200,000

240,000
840,000
120,000
4,800,000

บุคคลากร

จานวนพนักงานและค่ าตอบแทน
บริ ษทั ถื อว่าพนัก งานเป็ นปั จจัยความสําเร็ จของบริ ษทั และสนับ สนุ นพัฒนาความสามารถในการ
ทํา งานให้เป็ นระดับ มื ออาชี พ อย่า งต่อเนื่ อง ให้ค วามมัน่ ใจในคุ ณภาพชี วิตการทํา งานอย่างเท่ าเที ย มกัน ไม่
คํา นึ ง ถึ ง เพศ สั ญ ชาติ เชื้ อชาติ ศาสนาหรื อความเชื่ อ มี ส ถานที่ ท าํ งานที่ ป ลอดภัย และมี สุ ขภาพอนามัย ที่ ดี
พนักงานได้รับผลตอบแทนที่ เหมาะสมและเป็ นธรรม ไม่มีการละเมิ ดสิ ทธิ มนุ ษยชน นอกจากนี้ บริ ษทั ยังมี
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับพนักงานอีกด้วย
ในวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย มีจาํ นวนพนักงานรวม 37 คน ได้รับค่าตอบแทนใน
ส่ วนของเงินเดือนและโบนัสและเงินได้อื่น รวมจํานวนเงิน 18.36 ล้านบาท ดังนี้
1) สํานักกรรมการผูอ้ าํ นวยการ
จํานวน 5 คน
2) ฝ่ ายบัญชีและการเงิน/ ฝ่ ายบริ หารการเงิน
จํานวน 11 คน
3) ฝ่ ายกฎหมายและนิติกรรม
จํานวน 3 คน
4) ฝ่ ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
จํานวน 7 คน
5) ฝ่ ายบริ หารและพัฒนาโครงการ
จํานวน 7 คน
6) ฝ่ ายขายและการตลาด
จํานวน 4 คน
8.5.1
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1)
2)
3)
4)
5)
รวม

รายละเอียดค่ าตอบแทน
ค่าตอบแทน (เงินเดือน)
โบนัส
เงินสะสมกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
เงินสมทบประกันสังคม
เงินได้อื่นๆ

จานวนเงิน (บาท)
17,007,901.67
513,500.00
403,781.60
309,555.33
127,428.00
18,362,166.60

นโยบายค่ าตอบแทนและสวัสดิการ
พนักงานที่มีคุณภาพถือว่าเป็ นปั จจัยสําคัญที่จะส่ งเสริ มให้กลยุทธ์ประสบความสําเร็ จ การสรรหา การ
รักษา การสร้ า งแรงจูง ใจ การพัฒนาพนักงาน ถื อว่า เป็ นการลงทุ นระยะยาวที่ มีคุณค่าในการส่ งผลนําพาให้
องค์กรสู่ ความสําเร็ จในระยะยาว นอกจากนี้ บริ ษทั ยังให้ความสําคัญในการบริ หารค่าตอบแทนสําหรับพนักงาน
ที่เป็ นธรรม และการสร้ างความได้เปรี ยบทางธุ รกิ จให้แก่บริ ษทั อี กด้วย ทั้งนี้ นโยบายดังกล่าวได้รวมถึ งการ
ดําเนินกิจการของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) มีการประเมินค่างานอย่างเป็ นระบบ เพื่อจัดกลุ่มงานและระดับตําแหน่งงานตามขอบเขตหน้าที่
ความรับผิดชอบและความสําคัญที่มีต่อองค์กร เพื่อให้เกิดการจ่ายค่าตอบแทนที่สามารถแข่งขัน
ได้กบั ตลาดแรงงานภายนอก และในขณะเดียวกันสามารถสร้างแรงจูงใจให้กบั พนักงานได้ดว้ ย
2) จัดให้มีการจ้างงานที่ยตุ ิธรรม และให้พนักงานมีโอกาสก้าวหน้าในบริ ษทั อย่างเป็ นธรรม
3) พิจารณาผลประโยชน์ตอบแทนในด้านต่างๆ ให้ทดั เทียมกลุ่มธุ รกิจประเภทเดียวกันตามความ
เหมาะสมกับตําแหน่งงาน ประสบการณ์ คุณวุฒิ และคุณสมบัติของพนักงาน ทั้งนี้ ขึ้นอยูก่ บั ผล
ประกอบการ สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคม
8.5.2

นอกจากนี้ ยังมีค่าตอบแทนพนักงานที่สอดคล้องกับผลการดําเนินงานของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ดังนี้
1) ค่าตอบแทนในระยะสั้น เช่น เงินเดือน, โบนัสประจําปี , ค่าล่วงเวลา, ค่าคอมมิชชัน่ , ปรับ
เงินเดือนประจําปี อีกทั้ง ให้โอกาสพนักงานศึกษาเพิ่มเติมทั้งในระดับอาชีวศึกษา
ระดับอุดมศึกษา รวมถึงระดับบัณฑิตศึกษา และการฝึ กอบรมทั้งภายในและภายนอกบริ ษทั การ
ประกันชีวติ และอุบตั ิเหตุกลุ่ม ชุดฟอร์มพนักงาน สวัสดิการอื่นๆ เช่น เงินช่วยเหลืองานศพ กรณี
พนักงานและบิดา มารดา บุตร หรื อคู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมายของพนักงานเสี ยชีวติ เงิน
ช่วยเหลือกรณี พนักงานสมรส กรณี พนักงานอุปสมบท เป็ นต้น
2) ค่าตอบแทนในระยะยาว เช่น สวัสดิการเงินช่วยเหลือพิเศษอื่นๆ กองทุนเงินกูย้ มื ของบริ ษทั
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพที่มีอตั ราผลตอบแทนตามอายุงาน เป็ นต้น

บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จากัด (มหาชน)

49/157

รายงานประจาปี 2561

นโยบายการปฏิบัติต่อพนักงาน
บริ ษทั ตระหนักดี ว่าพนักงานเป็ นปั จจัยสําคัญในการสร้ างมู ลค่าเพิ่มให้แก่ องค์กร จึ งควรปฏิ บตั ิ ต่อ
พนักงานอย่างมีคุณธรรมโดยยึดหลักความเท่าเทียมกันและการเสมอภาค ทั้งในเรื่ องการจ้างงาน ผลตอบแทน
การแต่งตั้ง การโยกย้าย และการพัฒนาศักยภาพควบคู่กบั การพัฒนาคุ ณธรรม จึงได้กาํ หนดหลักการปฏิ บตั ิต่อ
พนักงาน ดังนี้
1) ปฏิบตั ิตามกฎหมายแรงงานและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่ งครัด
2) ปฏิบตั ิต่อพนักงานด้วยความสุ ภาพ ให้ความเคารพต่อความเป็ นปั จเจกชน และศักดิ์ศรี ของความ
เป็ นมนุษย์ตามหลักสิ ทธิมนุษยชนสากล
3) จัดเงื่อนไขการจ้างงานที่เป็ นธรรมสําหรับพนักงาน และให้พนักงานได้รับค่าตอบแทนที่
เหมาะสมตามศักยภาพ
4) ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมและจัดระบบการทํางานให้พนักงานมีความปลอดภัยในชีวติ และ
ทรัพย์สิน รวมถึงการมีสุขภาพอนามัยที่ดี
5) ให้ความสําคัญกับการพัฒนาพนักงาน เพื่อฝึ กทักษะและเพิ่มพูนศักยภาพ โดยเปิ ดโอกาสให้
พนักงานมีการเรี ยนรู ้อย่างทัว่ ถึงและสมํ่าเสมอ
6) แต่งตั้ง โยกย้าย ให้รางวัลและลงโทษพนักงานด้วยความสุ จริ ตใจ และตั้งอยูบ่ นพื้นฐานของ
ความรู ้ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงาน
7) จัดให้มีกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับพนักงาน
8) จัดให้มีช่องทางให้พนักงานสามารถร้องเรี ยน ในกรณี ไม่ได้รับความเป็ นธรรม หรื อแจ้งเบาะแส
เกี่ยวกับเรื่ องที่อาจเป็ นการกระทําผิดกฎหมาย และมีกระบวนการแก้ไข รวมถึงมาตรการ
คุม้ ครองพนักงานผูร้ ้องที่เป็ นระบบและยุติธรรม
9) ส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของพนักงาน ในการเสนอแนะแนวทางในการปฏิบตั ิงาน และ/หรื อ
ข้อตกลงต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่ าย และสร้างความสัมพันธ์อนั ดีในการทํางานร่ วมกัน
ภายใต้วฒั นธรรมองค์กรที่ดีร่วมกัน ตลอดจนมีความสามัคคีภายในองค์กร
10) ส่ งเสริ มให้พนักงานเข้าร่ วมกิจกรรมทั้งภายในและภายนอก ซึ่ งเป็ นประโยชน์ต่อองค์กรและ
สังคม เพื่อสร้างการมีส่วนร่ วมและความผูกพันธ์ต่อองค์กร ตามความเหมาะสมและดุลพินิจของ
ผูบ้ งั คับบัญชา

8.5.3

นโยบายการพัฒนาพนักงาน
พนักงานเป็ นปั จจัยสําคัญและมีคุณค่ายิ่งที่นาํ มาซึ่ งความสําเร็ จ ความก้าวหน้า และความเจริ ญเติบโต
อย่างยัง่ ยืนของบริ ษทั ด้วยการคัดสรรพนักงานที่ดีและทํางานอย่างมืออาชีพ
1) การบริ หารจัดการทรัพยากรบุคคลจะต้องสอดคล้องและสนับสนุนกับกลยุทธ์และเป้ าหมายทาง
ธุ รกิจของบริ ษทั
2) จัดวางระบบและกระบวนการบริ หารทรัพยากรบุคคลให้เทียบเคียงได้กบั ธุ รกิจชั้นนํา โดยมีความ
ชัดเจน โปร่ งใส ยุติธรรม และเป็ นไปในทิศทางเดียวกันทั้งองค์กร
8.5.4
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3) มีการสรรหาพนักงานที่ดี สร้างพนักงานที่ดี สร้างพนักงานให้เก่งที่มีพฤติกรรมในการทํางาน
อย่างมืออาชีพ
4) ผูบ้ งั คับบัญชาทุกคนมีหน้าที่ในการบริ หารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลภายในหน่วยงานของตน
ตามระบบ และแนวทางการบริ หารทรัพยากรบุคคลของบริ ษทั
5) พนักงานมีหน้าที่ปฏิบตั ิงานด้วยความสามารถ มีความรับผิดชอบ มุ่งมัน่ ทุ่มเทให้เกิดผลสําเร็ จ
ของงานโดยยึดหลักจริ ยธรรมและวัฒนธรรมองค์กร
6) การพัฒนาบุคลากรเป็ นเรื่ องขององค์กร ผูบ้ งั คับบัญชา และพนักงานทุกคน โดยบริ ษทั จะพัฒนา
พนัก งานให้ มี ค วามรู ้ ความสามารถ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการทํา งานในหน้า ที่ ที่ รั บผิ ด ชอบอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
ผูบ้ งั คับบัญชามีหน้าที่วางแผนติดตาม ประเมินผลและให้ขอ้ มูลป้ อนกลับ พนักงานต้องเป็ นผูท้ ี่ใฝ่ รู ้ โดยมุ่งมัน่ ที่
จะพัฒนาตนเองสมํ่าเสมอ
7) ความก้าวหน้าในอาชีพ ผลตอบแทนและแรงจูงใจต่าง ๆ ขึ้นอยูก่ บั คุณภาพและผลสําเร็ จของงาน
ทัศนคติ และศักยภาพของพนักงาน
8) บริ ษทั จะบริ หารค่าตอบแทนพนักงานให้เทียบเคียงกับธุ รกิจชั้นนําที่ประกอบธุ รกิจใกล้เคียงกัน
9) ในการทํางานให้ประสบความสําเร็ จพนักงานต้องมีท้ งั ความรู ้และทักษะด้านต่างๆ ทั้งด้านในสาย
งานหลัก ความรู ้ เกี่ ยวกับธุ รกิ จของบริ ษทั และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านบุคลากรของแต่ละปี บริ ษทั จะต้องมี
หลักสู ตรเวียนไปให้กบั ผูบ้ งั คับบัญชาทราบหลังจากการประเมิน

9.

การกากับดูแลกิจการ

บริ ษทั ส่ งเสริ มและปฏิ บตั ิ ตามหลักการกากับดูแลกิ จการที่ ดีให้เกิ ดขึ้ นในทุกระดับขององค์กร ตั้งแต่ระดับ
คณะกรรมการบริ ษทั คณะผูบ้ ริ หารจนถึงระดับปฏิบตั ิการมาโดยตลอด ซึ่ งประกอบไปด้วย การมีคณะกรรมการบริ ษทั
และผูบ้ ริ หารที่ วิสัยทัศน์ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ระบบการบริ หารจัดการที่ ดี มีกลไกการควบคุมและการถ่วงดุ ล
อานาจ เพื่อให้การบริ หาร งานเป็ นไปอย่างโปร่ งใส สามารถตรวจสอบได้ การเคารพในสิ ทธิ และความเท่าเทียมกัน และ
มีความรับผิดชอบต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ย

9.1

นโยบายการกากับดูแลกิจการ

บริ ษทั ปรี ชา กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) เป็ นบริ ษทั ที่ ประกอบธุ รกิ จพัฒนาอสังหาริ มทรั พย์ มี ความมุ่งมัน่ ที่ จะ
ดําเนิ นธุ รกิ จให้ได้รับความนิ ยมและเชื่ อถื อจากลูกค้าและประชาชนทัว่ ไป ดําเนิ นธุ รกิ จด้วยการบริ หารการจัดการที่
เข้มแข็ง มีการพัฒนาสิ นค้าให้มีคุณภาพ และพัฒนาบุคลากรให้มีประสิ ทธิ ภาพ
บริ ษทั ส่ งเสริ มการกํากับดูแลกิ จการที่ดีให้เกิดขึ้นในทุกระดับขององค์กร ตั้งแต่ระดับคณะกรรมการบริ ษทั
คณะผูบ้ ริ หารจนถึ งระดับ ปฏิ บัติ การมาโดยตลอด ซึ่ งประกอบไปด้วยการมี ค ณะกรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หารที่
วิสยั ทัศน์ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ระบบการบริ หารจัดการที่ดี มีกลไกการควบคุมและการถ่วงดุลอํานาจ เพื่อให้การ
บริ หาร งานเป็ นไปอย่างโปร่ งใส สามารถตรวจสอบได้ การเคารพในสิ ทธิ และความเท่าเทียมกัน และมีความรับผิดชอบ
ต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ย
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บริ ษทั มี ความเจริ ญเติ บโตอย่างยัง่ ยืนและเพื่ อเป็ นการยกระดับการกากับดู แลกิ จการที่ ดีของบริ ษทั ให้มี
มาตรฐานที่สูงสุ ด คณะกรรมการบริ ษทั จึงได้กาหนดนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อเป็ นแนวทางการปฏิบตั ิ โดย
ยึดตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยได้คานึงถึงหลักปฏิบตั ิ 8 ข้อ ดังนี้
หลักปฏิ บตั ิ ที่ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรั บผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษทั ในฐานะผูน้ าองค์กรที่
สร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยัง่ ยืน (Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the Board)
หลัก ปฏิ บัติ ที่ 2 ก าหนดวัต ถุ ป ระสงค์แ ละเป้ า หมายหลักของกิ จ การที่ เ ป็ นไปเพื่ อ ความยัง่ ยื น (Define
Objectives that Promote Sustainable Value Creation)
หลักปฏิบตั ิที่ 3 เสริ มสร้างคณะกรรมการที่มีประสิ ทธิ ผล (Strengthen Board Effcctiveness)
หลักปฏิบตั ิที่ 4 สรรหาและพัฒนาผูบ้ ริ หารระดับสู งและการบริ หารบุคลากร (Ensure Effective CEO and
People Management)
หลักปฏิ บตั ิที่ 5 ส่ งเสริ มวัตกรรมและการประกอบธุ รกิจอย่างมีความรับผิดชอบ (Nurture innovation and
Responsibility Business)
หลักปฏิ บัติ ที่ 6 ดู แลให้มีร ะบบการบริ หารความเสี่ ย งและการควบคุ มภายในที่ เ หมาะสม ( Strengthen
Effective Risk Management and Internal Control)
หลักปฏิบตั ิที่ 7 รักษาความน่าเชื่ อถือทางการเงินและการเปิ ดเผยข้อมูล (Ensure Disclosure and Financial
Integrity)
หลัก ปฏิ บัติ ที่ 8 สนัน สนุ น การมี ส่ วนร่ ว มและการสื่ อ สารกับ ผู ถ้ ื อ หุ ้น (Ensure Engagement and
Communication with Shareholders)
นอกจากนี้ บริ ษทั ยังยึดมัน่ ในการปฏิบตั ิตามคุณลักษณะหลักของกระบวนการกากับดูแลกิจการที่ดี
1) ความโปร่ งใส
2) ความเป็ นอิสระ
3) ความเป็ นธรรม
4) ความรับผิดชอบ
คณะกรรมการบริ ษทั ให้ความสาคัญในการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยเชื่ อมัน่ ว่ากระบวนการกากับดูแลกิจการ
ที่ดีและการบริ หารจัดการในกรอบของการมีจริ ยธรรมที่ดี มีความโปร่ งใส สามารถตรวจสอบได้ เป็ นธรรมกับทุกฝ่ าย
และจะช่วยส่ งเสริ มให้เติบโตอย่างมัน่ คงและยัง่ ยืน เพื่อเพิ่มความเชื่ อมัน่ ให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ ผูล้ งทุน และผูท้ ี่เกี่ยวข้องทุกฝ่ าย
คณะกรรมการบริ ษทั จึงกาหนดนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้ผบู ้ ริ หารและพนักงานยึดถือเป็ นแนวทางในการ
ปฏิบตั ิ ดังนี้
1) ดาเนินธุรกิจด้วยความซื่ อสัตย์ เป็ นธรรมและโปร่ งใส สามารถตรวจสอบและเปิ ดเผยข้อมูลแก่ผทู ้ ี่
เกี่ยวข้องทุกฝ่ ายอย่างเพียงพอ
2) จัดให้มีการควบคุมภายใน การบริ หารความเสี่ ยง และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมี
ประสิ ทธิ ผล
3) ให้ความสาคัญต่อสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุน้ ปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ อย่างเท่าเทียมกัน และเป็ นธรรมต่อทุกฝ่ าย
4) ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดของกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และจรรยาบรรณทางธุรกิจ เพื่อให้
สิ ทธิ ของผูม้ ีส่วนได้เสี ยได้รับการดูแลอย่างดี
5) จัดโครงสร้าง บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละกลุ่มอย่างชัดเจน โดยหลักการกากับ
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ดูแลกิจการที่ดีของบริ ษทั สอดคล้องกับหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริ ษทั จดทะเบียนตาม
แนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

9.2

นโยบายสิ ทธิของผู้ถือหุ้น

การให้ความสําคัญกับสิ ทธิ พ้ื นฐานต่างๆ ของผูถ้ ื อหุ ้นทั้งในฐานะของผูล้ งทุ นในหลักทรั พย์และในฐานะ
เจ้าของบริ ษทั โดยกําหนดแนวปฏิบตั ิการให้สิทธิ ของผูถ้ ือหุ น้ ดังนี้
1) การประชุมผูถ้ ือหุน้
(1) คณะกรรมการมีนโยบายการอํานวยความสะดวกและส่ งเสริ มการเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุน้ ดังนี้
(1.1) เปิ ดเผยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เรื่ องกําหนดการประชุมผูถ้ ือหุ น้ รวมทั้งเปิ ดเผย
ระเบี ยบวาระการประชุม และสาระสําคัญของวาระการประชุ ม ผ่านระบบเผยแพร่ ขอ้ มูล
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันที ไม่เกินวันทําการถัดไป นับจากวันที่คณะกรรมการบริ ษทั มีมติ
(1.2) จัดให้มีกระบวนการจัดการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ น้ ที่ โปร่ งใส มีประสิ ทธิ ภาพ และเป็ นไป
ตามกฎหมาย และข้อบังคับบริ ษทั
(1.3) เปิ ดให้ผถู ้ ือหุน้ ลงทะเบียนเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุน้ ก่อนเวลาเริ่ มประชุม 1 ชัว่ โมง และได้
อํานวยความ สะดวกแก่ผถู ้ ือหุ น้ เช่น สถานที่ พนักงานต้อนรับ พนักงานลงทะเบียน ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ สําหรับลงทะเบียนและการคํานวณผลการลงคะแนนเสี ยง อาหาร
ว่างและเครื่ องดื่ม
(1.4) ประกาศกล่าวเรี ยกประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ลงในหนังสื อพิมพ์รายวันติดต่อกัน ไม่นอ้ ยกว่า 3
วัน และก่อนวันประชุมไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน
(1.5) เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ทุกรายมีสิทธิ เท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นหรื อซักถาม โดย
ได้จดั สรรเวลาอย่างเพียงพอและเหมาะสม และจะบันทึกข้อซักถามและข้อเสนอแนะที่
สําคัญจากผูถ้ ือหุ น้ ไว้ในรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน
(1.6) เปิ ดเผยมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พร้อมทั้งผลการลงคะแนนเสี ยง ผ่านระบบเผยแพร่ ขอ้ มูลของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในช่วงเช้าของวันทําการถัดไปนับจากวันประชุม
(1.7) จัดทําและจัดส่ งรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ แก่หน่วยงานกํากับดูแลที่เกี่ยวข้อง และ
ได้เผยแพร่ รายงานการประชุมทางเว็บไซต์ของบริ ษทั ภายในระยะเวลา 7 วันนับแต่วนั
ประชุม
(1.8) มอบหมายให้เลขานุการบริ ษทั เป็ นผูต้ ิดต่อและประสานงานระหว่างบริ ษทั และนักลงทุน
(2) มีการแจ้งข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดยมีคาํ ชี้แจงและเหตุผลประกอบในแต่
ละวาระ มติที่ขอตามที่ระบุไว้ในหนังสื อเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ หรื อในเอกสารแนบวาระการประชุม
และละเว้นการกระทําใดๆ ที่เป็ นการจํากัดโอกาสของผูถ้ ือหุ น้ ในการศึกษาสารสนเทศ ดังนี้
(2.1) ไม่มีการลิดรอนสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุน้ ในการศึกษาสารสนเทศที่ตอ้ งเปิ ดเผยตามข้อกําหนด
ต่างๆ และการเข้าประชุมผูถ้ ือหุน้ เช่น ไม่เพิ่มวาระการประชุม หรื อเปลี่ยนแปลงข้อมูล
สําคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผถู ้ ือหุ น้ ทราบล่วงหน้า ไม่แจกเอกสารที่มีขอ้ มูลสําคัญเพิ่มเติมในที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ อย่างกะทันหัน ให้สิทธิ ในการซักถามคณะกรรมการในที่ประชุม ไม่จาํ กัด
สิ ทธิ ในการเข้าประชุมของผูถ้ ือหุน้ ที่มาสาย เป็ นต้น
บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จากัด (มหาชน)

53/157

รายงานประจาปี 2561

(2.2) แจ้งข้อมูลวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดยกําหนดวาระการประชุม ผูถ้ ือหุน้ ไว้
เป็ นเรื่ องๆ และมีการระบุความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระที่เสนอไว้ รวมถึง มี
ข้อมูลเพียงพอต่อการตัดสิ นใจ ดังนี้
 วาระการแต่งตั้งกรรมการ
- ข้อมูลเบื้องต้นของบุคคลที่เสนอแต่งตั้ง เช่น คํานําหน้าชื่อ ชื่อ อายุ ประเภท
กรรมการ การศึกษา ประสบการณ์ เป็ นต้น
- การดํารงตําแหน่งในกิจการอื่น โดยกิจการใดเป็ นกิจการที่อาจก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริ ษทั ก็ได้ระบุไว้ชดั เจนแล้ว
- หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา (กรณี แต่งตั้งกรรมการใหม่)
- จํานวนปี ที่ดาํ รงตําแหน่งและผลการปฏิบตั ิงานในระหว่างเป็ นกรรมการ (กรณี
แต่งตั้งกรรมการเดิม)
- ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
- ความเห็นของคณะกรรมการเพียงพอและชัดเจนที่จะให้ผถู ้ ือหุ น้ ตัดสิ นใจลงมติได้
 วาระการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ
- นโยบายในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
- หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาค่าตอบแทน
- ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
- ความเห็นของคณะกรรมการเพียงพอและชัดเจนที่จะให้ผถู ้ ือหุน้ ตัดสิ นใจลงมติได้
 วาระการแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชี
- ชื่อผูส้ อบบัญชีและสํานักงานสอบบัญชี
- ประสบการณ์ ความสามารถของผูส้ อบบัญชี
- ความเป็ นอิสระของผูส้ อบบัญชี
- จํานวนปี ที่ทาํ หน้าที่ (กรณี แต่งตั้งผูส้ อบบัญชีคนเดิม) หรื อเหตุผลที่เปลี่ยนตัวผูส้ อบ
บัญชี (กรณี แต่งตั้งผูส้ อบบัญชีคนใหม่)
- วิธีการพิ จารณาความเหมาะสมของค่ าสอบบัญชี รวมทั้งค่ าบริ การอื่นของผูส้ อบ
บัญชี
- ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ
- ความเห็นของคณะกรรมการเพียงพอและชัดเจนที่จะให้ผถู ้ ือหุน้ ตัดสิ นใจลงมติได้
 วาระการจ่ายเงินปั นผล
- นโยบายการจ่ายเงินปันผล
- เหตุผลหากการจ่ายเงินปันผลไม่เป็ นไปตามนโยบาย
- ความเห็นของคณะกรรมการเพียงพอและชัดเจนที่จะให้ผถู ้ ือหุน้ ตัดสิ นใจลงมติได้
 วาระเพื่อพิจารณาเรื่ องสําคัญ เช่ น การเพิ่ม/ ลดทุน การแก้ไขข้อบังคับ การขาย/ เลิก/
โอนกิจการ/ การควบรวมกิจการ เป็ นต้น
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- รายละเอียดของเรื่ องที่เสนอ
- วัตถุประสงค์ เหตุผล หรื อความจําเป็ น
- ผลกระทบต่อบริ ษทั และผูถ้ ือหุน้
- ความเห็นของคณะกรรมการเพียงพอและชัดเจนที่จะให้ผูถ้ ือหุน้ ตัดสิ นใจลงมติได้
(3) คณะกรรมการอํานวยความสะดวกให้ผถู ้ ือหุน้ ได้ใช้สิทธิ ในการเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงอย่าง
เต็มที่ และไม่กระทําใดๆ ที่ เป็ นการจํากัดโอกาสการเข้าประชุ มของผูถ้ ื อหุ ้นการเข้าประชุ มเพื่ อออกเสี ยงลงมติ ไม่มี
วิธีการที่ยงุ่ ยาก หรื อมีค่าใช้จ่ายมากเกินไป สถานที่จดั ประชุมผูถ้ ือหุน้ มีขนาดเพียงพอและสะดวกต่อการเดินทาง
(4) เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อหุ ้นส่ งคําถามล่วงหน้าก่อนวันประชุ ม โดยกําหนดหลักเกณฑ์การส่ งคําถาม
ล่วงหน้า ให้ชัดเจน นอกจากนี้ ยังเผยแพร่ หลักเกณฑ์การส่ งคําถามล่ วงหน้า ดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ข องบริ ษทั ด้ว ย
คณะกรรมการได้มีการกําหนดการกลัน่ กรองคําถามล่วงหน้าและกําหนดให้มีการตอบคําถามให้ผถู ้ ือหุ น้ ทราบล่วงหน้า
พร้อมกับมีการชี้แจงในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบ ดังนี้
(4.1) กําหนดหลักเกณฑ์การส่ งคําถามล่วงหน้าให้ชดั เจน
(4.2) วิธีการส่ งคําถามล่วงหน้า เช่น ให้ผถู ้ ือหุ น้ ส่ งคําถามผ่านเว็บไซต์ของบริ ษทั หรื ออีเมลหรื อ
ส่ งจดหมายถึงคณะกรรมการ เป็ นต้น
(4.3) ช่วงเวลาที่เปิ ดให้ส่งคําถามล่วงหน้าก่อนถึงวันประชุมผูถ้ ือหุน้
(4.4) มีกระบวนการกลัน่ กรองคําถามล่วงหน้าที่ผถู ้ ือหุ น้ ถาม เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาใน
การตอบคําถามเหล่านั้น
(4.5) ตอบคําถามให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม
(4.6) แจ้งให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบถึงคําถามที่มีผถู ้ ือหุ น้ ถามมาล่วงหน้าและคําตอบของคําถาม
เหล่านั้น
(5) คณะกรรมการสนับสนุ นให้ผูถ้ ื อหุ ้นใช้หนังสื อมอบฉันทะรู ปแบบที่ ผูถ้ ื อหุ ้นสามารถกําหนด
ทิศทาง การลงคะแนนเสี ยงได้ และเสนอชื่อกรรมการอิสระ อย่างน้อย 1 คน เป็ นทางเลือกในการมอบฉันทะของผูถ้ ือ
หุน้ ทั้งนี้ ผูถ้ ือหุ น้ สามารถดาวน์โหลดแบบหนังสื อมอบฉันทะผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษทั ได้ และกําหนดให้มีอากร
แสตมป์ ไว้บริ การ ผูถ้ ือหุ น้ สําหรับปิ ดหนังสื อมอบฉันทะอีกด้วย นอกจากนี้ ยังให้สิทธิ แก่ผูถ้ ือหุ น้ ที่เข้าประชุ มภาย
หลังจากประธานในที่ประชุมเปิ ด การประชุมแล้วสามารถออกเสี ยงลงคะแนนในวาระที่อยู่ระหว่างพิจารณาและยังไม่มี
การลงมติ และนับเป็ นองค์ประชุ มตั้งแต่วาระที่ ได้เข้าประชุ มเป็ นต้นไป เว้นแต่ที่ประชุ ม ผูถ้ ือหุ ้นจะมีความเห็นเป็ น
อย่างอื่น
2) การดําเนินการในวันประชุมผูถ้ ือหุน้
(1) คณะกรรมการส่ งเสริ มให้มีการนําเทคโนโลยีมาเข้ามาใช้กบั การประชุมผูถ้ ือหุน้ ในการลงทะเบียน
ผูถ้ ือหุน้ การนับคะแนนและแสดงผล เพื่อให้การดําเนินการประชุมสามารถกระทําได้รวดเร็ ว
ถูกต้องและแม่นยํา
(2) การเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุน้ ของกรรมการ
(2.1) กรรมการทุกคนควรเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุน้
(2.2) ในกรณี ที่กรรมการไม่สามารถเข้าร่ วมประชุ มครบทุกท่าน จึงต้องมีบุคคลเข้าประชุมผูถ้ ือ
หุน้ ดังต่อไปนี้
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ประธานกรรมการ
 กรรมการผูอ้ าํ นวยการ
 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
 ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
(2.3) เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อหุ ้นสามารถซักถามประธานคณะกรรมการชุ ดย่อยต่ า งๆ ในเรื่ อ งที่
เกี่ยวข้องได้
(3) ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้จดั ให้มีการลงมติเป็ นแต่ละรายการในกรณี ที่วาระนั้นมีหลายรายการ
เช่น วาระการแต่งตั้งกรรมการ เป็ นต้น
(4) จัดให้มีกระบวนการตรวจนับคะแนนเสี ยง โดยมีการแต่งตั้งผูต้ รวจสอบการนับคะแนนเสี ยงจาก
ผูท้ ี่เข้าร่ วมประชุม เพื่อความโปร่ งใส มีการจัดเก็บเอกสารการลงคะแนนในทุกๆวาระ และการ
บันทึกวีดีทศั น์การประชุมอย่างสมบูรณ์ครบถ้วน และมีการเปิ ดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริ ษทั ทั้งนี้
ในการประชุมและการนับคะแนนเสี ยงในทุกๆวาระเป็ นไปอย่างโปร่ งใสและสามารถตรวจสอบ
ได้
(5) ประธานในที่ประชุมได้จดั สรรเวลาให้อย่างเหมาะสมและให้ผถู ้ ือหุน้ มีโอกาสใน การแสดงความ
คิดเห็น และตั้งคําถามต่อที่ประชุมในเรื่ องที่เกี่ยวข้อง
3) การจัดทํารายงานการประชุมและการเปิ ดเผยมติการประชุมผูถ้ ือหุน้
(1) รายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้ บันทึกการชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนนและวิธีการแสดง ผลคะแนน
ให้ที่ประชุมทราบก่อนดําเนินการประชุมรวมทั้งการเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ตั้งประเด็นหรื อซักถาม
พร้อมทั้งมีบนั ทึกคําถามคําตอบและผลการลงคะแนนในแต่ละวาระว่ามีผถู ้ ือหุน้ เห็นด้วย คัดค้าน
และงดออกเสี ยงเป็ นอย่างไร รวมถึงบันทึกรายชื่อกรรมการผูเ้ ข้าร่ วมประชุมและกรรมการที่ลา
ประชุมด้วย
(2) เปิ ดเผยผลการลงคะแนนและรายงานการประชุมบนเว็บไซต์ดงั นี้
(2.1) มติที่ประชุม โดยแยกเป็ นคะแนนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง ในวันทําการ
ถัดไป
(2.2) เผยแพร่ รายงานการประชุม ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผูถ้ ือหุ น้ เพื่อใช้เป็ นช่องทาง
ให้ผถู ้ ือหุน้ แสดงความเห็น โดยไม่ตอ้ งรอถึงการประชุมครั้งต่อไป
(2.3) เผยแพร่ วีดีทศั น์การประชุมผูถ้ ือหุน้ บนเว็บไซต์


9.3 นโยบายการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน
คณะกรรมการบริ ษทั ได้กาํ กับดูแลและปกป้ องสิ ทธิ ข้ นั พื้นฐานของผูถ้ ือหุ น้ ทุกรายทุกกลุ่ม อาทิ ผูถ้ ือหุ น้ ราย
ใหญ่ ผูถ้ ือหุ น้ รายย่อย นักลงทุนสถาบัน หรื อนักลงทุนต่างชาติ อย่างเท่าเที ยมกัน ทั้งเรื่ องกระบวนการจัดประชุมผูถ้ ือ
หุ น้ การมีมาตรการป้ องกันกรรมการผูบ้ ริ หารและพนักงานใช้ขอ้ มูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ในทางมิชอบ รวมทั้ง
ให้กรรมการและผูบ้ ริ หารเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่ วนได้เสี ยของตนและผูเ้ กี่ยวข้อง โดยกําหนดแนวปฏิบตั ิในการปฏิบตั ิ
ต่อผูถ้ ือหุน้ อย่างเท่าเทียมกัน ดังนี้
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1) การให้ขอ้ มูลก่อนการประชุมผูถ้ ือหุน้
(1) แจ้งกําหนดการประชุมพร้อมระเบียบวาระ และความเห็นของคณะกรรมการต่อตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ ผา่ นเว็บไซต์ของบริ ษทั โดยมีรายละเอียดในการปฏิบตั ิดงั นี้
(1.1) เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ของ
ก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุน้
(1.2) ข้อมูลประกอบการประชุมที่เผยแพร่ ผ่านเว็บไซต์ จะต้องมีขอ้ มูลเหมือนกันกับข้อมูลที่ส่ง
ให้ ผูถ้ ือหุน้ ในรู ปแบบเอกสาร
(1.3) จัดส่ งหนังสื อเชิญประชุมและเอกสารประกอบให้ผถู ้ ือหุน้ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุ น้
(2) แจ้งให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม ขั้นตอนการออกเสี ยงลงมติ รวมทั้ง สิ ทธิ
การออกเสี ยงลงคะแนนตามแต่ละประเภทของหุน้ ให้ทราบทั้งในหนังสื อเชิญประชุม และในที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้
2) การคุม้ ครองสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุน้ ส่ วนน้อย
(1) คณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑ์การให้ผถู ้ ือหุน้ ส่ วนน้อย เสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้า
ก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุน้ อย่างชัดเจนเป็ นการล่วงหน้า เพื่อแสดงถึงความเป็ นธรรมและความ
โปร่ งใสในการพิจารณาว่าจะเพิ่มวาระที่ผถู ้ ือหุน้ ส่ วนน้อยเสนอ โดยมีหลักเกณฑ์ตามหัวข้อ
ต่อไปนี้
(1.1) ผูถ้ ือหุน้ ทุกรายมีสิทธิ เสนอวาระ
(1.2) รายละเอียดของข้อมูลประกอบการพิจารณา
(1.3) เกณฑ์การพิจารณาบรรจุ/ ไม่บรรจุเรื่ องที่เสนอเป็ นวาระการประชุม
(1.4) ช่องทางรับเรื่ อง เช่น ส่ งหนังสื อถึงคณะกรรมการ โดยอาจส่ งเรื่ องผ่านทางเว็บไซต์ หรื อ
อีเมล์มาก่อน เป็ นต้น
(1.5) ช่วงเวลาที่เปิ ดรับเรื่ อง ภายใน 31 มกราคม ของปี
(1.6) คณะกรรมการแจ้งให้ผูถ้ ือหุ น้ ทราบหลักเกณฑ์เสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระ การประชุ ม
ไว้บนเว็บไซต์
(1.7) มีกระบวนการกลัน่ กรองเรื่ องที่ผถู ้ ือหุน้ เสนอ เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาในการประชุม
คณะกรรมการ
(1.8) แจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการพร้อมเหตุผลให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบโดยแจ้งไปยังผูถ้ ือหุ น้
ผูเ้ สนอวาระและแจ้งในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
(2) คณะกรรมการกําหนดวิธีการให้ผถู ้ ือหุน้ ส่ วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ
ก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุน้ พร้อมข้อมูลประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ และการให้ความยินยอม
ของผูไ้ ด้รับการเสนอชื่อ โดยมีหลักเกณฑ์ตามหัวข้อต่อไปนี้
(2.1) ช่องทางรับเรื่ อง โดยการส่ งหนังสื อถึงคณะกรรมการ
(2.2) ช่วงเวลาที่เปิ ดรับเรื่ อง ภายใน 31 มกราคม ของปี
(2.3) ข้อมูลประกอบการพิจารณา เช่น ข้อมูลคุณสมบัติโดยละเอียดของผูไ้ ด้รับเสนอชื่ อ หนังสื อ
ยินยอมของผูไ้ ด้รับการเสนอชื่อ เป็ นต้น
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(2.4) คณะกรรมการแจ้งให้ผูถ้ ือหุ ้นทราบหลักเกณฑ์ที่กาํ หนดผ่านช่ องทางการเผยแพร่ ขอ้ มูล
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนเว็บไซต์ของบริ ษทั
(2.5) คณะกรรมการพิ จารณาคุ ณสมบัติของบุ คคลที่ ผูถ้ ื อหุ ้นส่ วนน้อยเสนอตามหลักเกณฑ์ที่
กําหนดไว้
(2.6) เลขานุ การแจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการพร้อมเหตุผลให้ผูถ้ ือหุ น้ ทราบ โดยแจ้ง
ไปยังผูถ้ ือหุน้ ผูเ้ สนอ และประธานกรรมการแจ้งในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
(3) ผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ นผูบ้ ริ หารไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็ นการล่วงหน้าโดยไม่จาํ เป็ น
โดยเฉพาะวาระสําคัญที่ผถู ้ ือหุน้ ต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสิ นใจ
(4) คณะกรรมการเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ได้ใช้สิทธิ ในการแต่งตั้งกรรมการเป็ นรายคน
3) การป้องกันการใช้ขอ้ มูลภายใน
(1) คณะกรรมการกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันการใช้ขอ้ มูลภายใน ดังนี้
(1.1) มีการกําหนดชั้นความลับของข้อมูลและการปฏิบตั ิเพื่อรักษาความลับ โดยเอกสารสําคัญ
จะได้รับการดูแลด้วยวิธีการเฉพาะที่กาํ หนดไว้ในแต่ละระดับ แต่ละชนิ ดหรื อประเภทของ
ข้อมูล เช่น ข้อมูลที่เปิ ดเผยได้ ข้อมูลที่ปกปิ ด ข้อมูลที่เป็ นความลับ โดยการใช้ขอ้ มูลภายใน
ร่ วมกันต้องอยูใ่ นกรอบของหน้าที่และความรับผิดชอบเท่านั้น
(1.2) มีการเก็บรักษาและปกปิ ดข้อมูลของลูกค้า และข้อมูลทางการค้าไว้เป็ นความลับ ต้องไม่
เปิ ดเผยความลับของลูกค้าต่อพนักงาน และบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้อง
(1.3) การเปิ ดเผยข้ อ มู ล ความลับ ต่ อ สาธารณชนต้ อ งได้รั บ ความเห็ น ชอบจากประธาน
กรรมการบริ หาร กรรมการบริ หาร หรื ออาจมอบหมายให้ผูร้ ับผิดชอบเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลแก่
สาธารณะ
(1.4) บุคลากรของบริ ษทั มีหน้าที่ รักษาข้อมูลความลับในกรอบหน้าที่และความรับผิดชอบของ
ตนเอง และจะไม่นาํ ข้อมูลอันเป็ นความลับไปเผยแพร่ แก่บุคคลภายนอก
(1.5) กําหนดให้กรรมการทุกคนและผูบ้ ริ หารระดับสู งที่มีหน้าที่รายงานการซื้ อ-ขายหุ น้ การถือ
ครองหลักทรัพย์ของบริ ษทั ตามกฎหมายให้แก่ที่ประชุมคณะกรรมการรับทราบเป็ นประจํา
รวมทั้ง ให้มีการเปิ ดเผยในรายงานประจําปี
(1.6) กําหนดให้กรรมการทุกคนและผูบ้ ริ หารระดับสู งรายงานต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับการซื้ อ
ขายหุน้ อย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนการซื้ อขาย
(1.7) กําหนดให้กรรมการทุกคนและผูบ้ ริ หารระดับสู งงดการซื้ อขายหลักทรัพย์ ไม่นอ้ ยกว่า 7
วัน ก่อนการประชุมคณะกรรมการ
4) การมีส่วนได้เสี ยของกรรมการ
(1) คณะกรรมการกําหนดให้กรรมการและผูบ้ ริ หาร รายงานการมีส่วนได้เสี ย อย่างน้อยก่อนการ
พิจารณาวาระนั้น และมีการบันทึกไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการ ดังนี้
(1.1) คณะกรรมการกําหนดแนวทางให้กรรมการและผูบ้ ริ หารเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนได้เสี ยของตน
และผูเ้ กี่ยวข้องต่อคณะกรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการสามารถตัดสิ นใจ เพื่อประโยชน์
โดยรวมได้
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(1.2) แนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับลักษณะของธุ รกิจและข้อกําหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เช่ น ธนาคารแห่ งประเทศไทย สํานักงานกํากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็ นต้น
(1.3) กําหนดให้เลขานุการเป็ นผูร้ ับข้อมูลส่ วนได้เสี ยของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และผูเ้ กี่ยวข้อง
(1.4) เลขานุ การทําหน้าที่ ในการรายงานข้อมูลส่ วนได้เสี ยให้คณะกรรมการทราบข้อมูลของ
กรรมการและผูบ้ ริ หาร รวมทั้ง ผูเ้ กี่ ยวข้อง โดยเฉพาะเมื่ อคณะกรรมการต้องพิ จารณา
ธุรกรรมระหว่างบริ ษทั กับกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารที่มีส่วนได้เสี ยหรื อมีส่วนเกี่ยวข้อง
(2) คณะกรรมการดูแลให้กรรมการที่มีส่วนได้เสี ยอย่างมีนยั สําคัญในลักษณะที่อาจทําให้กรรมการ
รายดังกล่าวไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ งดเว้นจากการมีส่วนร่ วมในการประชุม
พิจารณาในวาระนั้น ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2561 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงลําดับ
ระเบียบวาระการประชุม หรื อเพิ่มเติมวาระการประชุมและไม่มีการขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่ อง
อื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสื อนัดประชุม
นอกจากนี้ กรรมการและผูบ้ ริ หารได้รายงานการถือหลักทรัพย์ในบริ ษทั ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่
ยังไม่บรรลุนิติภาวะให้แก่คณะกรรมการ หรื อผูท้ ี่คณะกรรมการมอบหมายเป็ นประจําทุกไตรมาส รวมทั้งมีการเปิ ดเผย
ในที่ประชุมคณะกรรมการและรายงานประจําปี

9.4

นโยบายบทบาทของผู้มีส่วนได้ เสี ย

ธุรกิจเอกชนเป็ นส่ วนที่มีความสําคัญต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ซึ่ งถือเป็ นหน้าที่ในการดูแลให้เกิด
ความอยู่รอดและยัง่ ยืนของสังคมร่ วมกัน ดังนั้น จึ งยึดมัน่ การดําเนิ นธุ รกิ จให้ประสบความสําเร็ จอย่างยัง่ ยืนโดยให้
ความสํา คัญ กับผูม้ ี ส่ วนได้เ สี ย เพราะเชื่ อมัน่ ว่าการคงไว้ซ่ ึ งความสมดุ ลระหว่างธุ รกิ จ พนักงาน และสังคมนั้น จะ
ส่ งเสริ มให้บริ ษทั สังคม และสิ่ งแวดล้อมเติบโตไปพร้อมๆ กันอย่างเข้มแข็งและยัง่ ยืน โดยกําหนดแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับ
บทบาทของผูม้ ีส่วนได้เสี ย ดังนี้
1) การกําหนดนโยบายการปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ย
(1) คณะกรรมการกําหนดนโยบายและแนวการปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยแต่ละกลุ่ม พร้อมมาตรการ
ดําเนินการที่เป็ นรู ปธรรม ที่ทาํ ให้มนั่ ใจได้วา่ บริ ษทั มีความรับผิดชอบต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ย ดังนี้
(1.1) ผูถ้ ือหุน้
ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่ อสัตย์สุจริ ต โปร่ งใส และเป็ นประโยชน์แก่บริ ษทั และผูถ้ ือหุ ้น
บริ ห ารงานด้ว ยความระมัด ระวัง และรอบคอบเพื่ อ ป้ อ งกัน ความเสี ย หายต่ อ ผู ถ้ ื อ หุ ้ น
ตลอดจนไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผูเ้ กี่ยวข้อง โดยใช้ขอ้ มูลใดๆ ของบริ ษทั ที่
ยังไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณชน และไม่ดาํ เนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ รวมถึง ไม่เปิ ดเผยข้อมูลลับต่อบุคคลภายนอก โดยเฉพาะคู่แข่งขัน
(1.2) พนักงาน
การเล็งเห็ นถึ งความสําคัญของพนักงานซึ่ งถื อเป็ นทรั พ ยากรที่ มีคุ ณ ค่ า จึ งปฏิ บ ัติ ต่ อ
พนักงานทุ กคนอย่างเท่ าเที ยมกันและเป็ นธรรมบนหลักสิ ทธิ มนุ ษยชน ไม่มีการเลื อก
ปฏิบตั ิท้ งั การแบ่งแยกสี ผิว เชื้ อชาติ เพศ ศาสนา ไม่มีการใช้แรงงานเด็กหรื อแรงงานที่ผิด
กฎหมาย มี นโยบายการบริ หารค่ า จ้า งและค่ า ตอบแทนโดยยึ ด หลักความเป็ นธรรม
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(1.3)

(1.4)

(1.5)

(1.6)
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เหมาะสมกับลักษณะงาน หน้าที่ความรับผิดชอบและความสามารถของพนักงานแต่ละคน
ตลอดจนมีนโยบาย
การพัฒนาและส่ งเสริ มความรู ้ความสามารถให้กบั พนักงานอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาและความสามารถของพนักงานให้ได้รับความก้าวหน้า
สําหรับนโยบายด้านสวัสดิการ จัดให้มีสวัสดิการสําหรับพนักงานเพิ่มเติ มจากที่ กฎหมาย
กําหนด เช่น กองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงาน เพื่อเป็ นเครื่ องมือสร้างแรงจูงใจในการปฏิบตั ิ
งานของพนักงานและรักษาบุ คลากรไว้กบั บริ ษทั ในระยะยาว โดยให้มีลกั ษณะการออม
อย่างสมํ่าเสมอเพื่อเป็ นหลักประกันในการใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุ การประกันสุ ขภาพกลุ่ม
การตรวจสุ ขภาพประจําปี และสวัสดิการเกี่ยวกับเงินช่วยเหลือพนักงานในโอกาสต่างๆ
มีการกําหนดนโยบายด้านความปลอดภัย โดยจัดให้มีการดูแลด้านความปลอดภัย สุ ขภาพ
อนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน เพื่อดําเนิ นการให้เป็ นไปตามกฎหมายและตาม
มาตรฐานสากลและติ ด ตามการปฏิ บัติ งานอย่า งใกล้ชิด มี การให้ความรู ้ เ กี่ ยวกับความ
ปลอดภัยสุ ขภาพอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางานแก่ พนักงานและผูท้ ี่ เกี่ ยวข้อง
พร้ อมทั้งส่ งเสริ มการสร้ างจิ ตสํานึ กให้พนักงานทุ กคนตระหนักถึ งความปลอดภัยและ
ยึดถือปฏิบตั ิ และกําหนดให้มีการตรวจสอบระบบป้ องกันภัยในอาคารสํานักงาน การซ้อม
หนีไฟเป็ นประจําทุกปี รวมถึง การตรวจวิเคราะห์ระดับแสงสว่าง และตรวจวัดระดับความ
ดังเสี ยง ในปี 2561 ไม่มีพนักงานหยุดงานอันมี สาเหตุ มาจากการเกิ ดอุบตั ิ เหตุ จากการ
ปฏิบตั ิงาน หรื อเจ็บป่ วยจากการปฏิบตั ิงาน
ลูกค้า
มีการกําหนดนโยบายที่จะตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า โดยนําเสนอผลิตภัณฑ์ที่มี
คุณภาพและได้มาตรฐานมีความปลอดภัย เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า มีการ
เปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสิ นค้าและบริ การอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริ ง
รวมทั้ง การให้ขอ้ มูลข่าวสารที่ถูกต้อง เพียงพอและเป็ นประโยชน์ต่อลูกค้า
คู่คา้ และเจ้าหนี้
มีการคัดเลือกคู่คา้ อย่างเป็ นธรรม ดําเนินธุรกิจต่อกันด้วยความยุติธรรม ไม่เอารัดเอาเปรี ยบ
เคารพและปฏิบตั ิตามเงื่อนไขสัญญาที่กาํ หนดไว้ ไม่เรี ยก หรื อไม่รับ หรื อจ่ายผลประโยชน์
ใดๆ ที่ไม่สุจริ ตในการติ ดต่อกับคู่คา้ หรื อเจ้าหนี้ หากในกรณี ที่ขอ้ มูลปรากฏว่ามีการจ่าย
ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริ ต บริ ษทั จะหารื อกับคู่คา้ หรื อเจ้าหนี้ เพื่อร่ วมกันแก้ไขปั ญหา
ให้รวดเร็ วเเละเกิดความยุติธรรมต่อทุกฝ่ าย
คู่แข่ง
มีการดําเนินธุรกิจอย่างมีจริ ยธรรม โปร่ งใส มีการแข่งขันอย่างเป็ นธรรมกับคู่แข่งขัน มีการ
แข่งขันทางการค้าภายใต้กรอบกติกาการแข่งขันที่ดี ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็ นความลับของ
คู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริ ตหรื อไม่เหมาะสม ไม่ทาํ ลายชื่ อเสี ยงคู่แข่งทางการค้า
ด้วยการกล่าวร้ายหรื อกระทําการใดๆ โดยปราศจากความจริ งและไม่เป็ นธรรม
ชุมชน/ สังคม
มีการกําหนดแนวปฏิ บตั ิต่อชุมชน สังคม ไว้ในจรรยาบรรณธุ รกิ จ เพื่อเป็ นหลักปฏิ บตั ิแก่
พนักงานทุกคน ดังนี้
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สนับสนุนกิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมส่ วนรวม และสร้างปฏิสัมพันธ์
อันดีกบั ชุมชนที่สถานประกอบการของบริ ษทั ตั้งอยู่
 ปฏิบตั ิหรื อควบคุมให้มีการปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 ไม่สนับสนุนหรื อร่ วมธุ รกรรมกับบุคคลใดที่เป็ นภัยต่อชุมชน สังคม
 ใส่ ใจและรั บผิดชอบแก้ไขในภัยอันตรายที่ สังคมหวัน
่ วิตก อันอาจเกิดจากผลิตภัณฑ์/
บริ การหรื อการดําเนินงาน
 ส่ ว นร่ ว มในการยกระดับ คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี สร้ า งสั ง คมที่ อ ยู่ร่ ว มกัน อย่ า งมี ค วามสุ ข
พัฒนาคุณธรรม จริ ยธรรม รักษาวัฒนธรรมที่ดีงาม รวมถึงปลูกฝังจิตสํานึ กของความ
รับผิดชอบต่อสังคมและการมีจิตอาสาให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงาน
(1.7) สิ่ งแวดล้อม
 ไม่กระทําการใดๆ ที่จะมีผลเสี ยหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม
 ปฏิบตั ิหรื อควบคุมให้มีการปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อม
 ไม่ให้การสนับสนุนหรื อร่ วมธุ รกรรมกับบุคคลใดที่เป็ นภัยต่อสภาพแวดล้อมส่ วนรวม
 ส่ งเสริ มให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ มีนโยบายในการประหยัดพลังงาน
และทรัพยากรอื่นๆ
 ส่ งเสริ มให้มีการให้ค วามรู ้ พ นัก งานในเรื่ องสิ่ งแวดล้อม รวมทั้งมี การจัด กิ จกรรมที่
เกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อมร่ วมกับพนักงาน โดยกําหนดเป็ นนโยบายและเปิ ดเผยถึงการปฏิบตั ิ
ให้เป็ นที่ทราบ
(2) คณะกรรมการมอบหมายให้กรรมการอิสระหรื อคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผูร้ ับรายงานหรื อข้อ
ร้องเรี ยน สอบสวน จัดการกับข้อร้องเรี ยนของผูม้ ีส่วนได้เสี ย และรายงานต่อคณะกรรมการ
(3) มีกลไกการคุม้ ครองผูแ้ จ้งเบาะแส และมีมาตรการชดเชยในกรณี ที่ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยได้รับความ
เสี ยหายจากการละเมิดสิ ทธิ ตามกฎหมายของผูม้ ีส่วนได้เสี ย
(4) จัดให้มีช่องทางการแจ้งหรื อร้องเรี ยนกรณี ถูกละเมิดสิ ทธิ ให้กบั บริ ษทั โดยผ่านช่องทางโทรศัพท์
เว็บไซต์ จดหมาย อีเมล์ เป็ นต้น
2) มีนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิในการต่อต้านการทุจริ ต การคอร์รัปชัน่ รวมถึง การสนับสนุนกิจกรรมที่
ส่ งเสริ มและปลูกฝังให้พนักงานทุกคนปฏิบตั ิตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) นโยบายและแนวปฏิบตั ิที่เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ภายในองค์กร
(1.1) ห้ามกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกระดับ รับเงินหรื อรับผลประโยชน์ ตอบแทนใดๆ
จากคู่คา้ ลูกค้า หรื อจากบุคคลใดที่ทาํ ธุรกิจเกี่ยวข้องกับบริ ษทั
(1.2) ห้ามกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกระดับ รับของขวัญที่มีมูลค่าเกินกว่าปกติประเพณี
นิยมที่บุคคลทัว่ ไปพึงปฏิบตั ิต่อกัน
(1.3) ห้ามมีการนําทรัพย์สินของบริ ษทั ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรื อบุคคลอื่น
(1.4) การเข้าไปทําธุ รกรรมหรื อกิ จกรรมกับบริ ษทั ที่ มีกรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อพนักงานของ
บริ ษทั ที่มีส่วนได้เสี ยต้องปฏิ บตั ิ ตามระเบี ยบเกี่ ยวกับการทํารายการที่ อาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์
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(1.5) จัด ฝึ กอบรมแก่ พ นักงานเพื่ อส่ งเสริ มความซื่ อสัตย์ สุ จริ ต และความรั บผิ ด ชอบในการ
ปฏิบตั ิหน้าที่
(1.6) กํา หนดให้มี ร ะเบี ย บและระบบการควบคุ ม ภายในเพื่ อ ป้ อ งกัน ไม่ ใ ห้ พ นัก งานมี ก าร
ประพฤติ หรื อปฏิบตั ิที่ไม่เหมาะสม
(1.7) มี หน่ วยงานตรวจสอบภายในตรวจสอบทุ กหน่ วยงาน และจัดทํารายงานสรุ ปเรื่ องการ
ทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
(1.8) จัดให้มีช่องทางในการรายงานหากมีการพบเห็นการฝ่ าฝื น หรื อพบเห็นการกระทําทุจริ ต
และคอร์รัปชัน่
(2) นโยบายและแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ภายนอกองค์กร บริ ษทั ได้กาํ หนด
แนวปฏิบตั ิในการป้องกันการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ภายนอกองค์กร ทั้งนี้ เพื่อป้องกันมิให้กรรมการ
ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกระดับเกี่ยวข้องกับการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ภายนอกองค์กร
(2.1) บริ ษ ัทไม่ ส นับ สนุ น การให้สิ น บนในรู ป ของผลตอบแทนทุ ก รู ปแบบในการขอความ
อนุ เคราะห์ใดๆ จากบุคคลหรื อองค์กรภายนอก โดยเฉพาะจากหน่ วยงานของรั ฐจะต้อง
เป็ นไปตามระเบี ยบปฏิ บัติของหน่ วยงานของรั ฐ เพื่ อหลี กเลี่ ยง การเปิ ดช่ องทางให้กับ
เจ้าหน้าที่รัฐที่จะเรี ยกรับสิ นบนเมื่อมีความผิดพลาดเกิดขึ้น
(2.2) จะดําเนิ นธุ รกิจตามกฎระเบียบของกฎหมาย ตามขั้นตอนให้ถูกต้อง เพื่อหลีกเลี่ยงการเปิ ด
ช่องให้กบั เจ้าหน้าที่รัฐที่จะเรี ยกรับสิ นบนเมื่อมีความผิดพลาดเกิดขึ้น
(2.3) การสั ง สรรค์ การเลี้ ย งอาหาร หรื อ การมอบของขวัญ ให้กับ บุ ค คลภายนอก จะต้อ ง
ดําเนินการภายในเทศกาลและประเพณี ปฏิบตั ิที่ดีงาม มีจาํ นวนและปริ มาณ ที่เหมาะสม
3) บริ ษทั มีการกําหนดนโยบายทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา ห้ามพนักงานละเมิดต่อทรัพย์สินทางปัญญา
ของผูอ้ ื่น ไม่วา่ จะเป็ นทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศ หรื อต่างประเทศ และห้ามการนําซอฟต์แวร์ที่
ละเมิดลิขสิ ทธิ์ มาใช้งานในบริ ษทั รวมทั้ง มีนโยบายการต่อต้านการทุจริ ตและห้ามจ่ายสิ นบนเพื่อ
ประโยชน์ทางธุรกิจ ซึ่ งได้แจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบตั ิตลอดมา
ในปี 2561 บริ ษทั ไม่มีขอ้ พิพาทใดๆ ที่มีนยั สําคัญกับผูม้ ีส่วนได้เสี ย นอกจากนี้ บริ ษทั ได้ปฏิบตั ิตาม
กฎหมายและข้อกําหนดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สิทธิ ของผูม้ ีส่วนได้เสี ยดังกล่าวได้รับการดูแลเป็ นอย่างดี อาทิเช่น
(1) ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2561 ให้สิทธิ ผถู ้ ือหุน้ ทุกรายเสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆ
เกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจในฐานะเจ้าของบริ ษทั โดยทุกๆ ข้อคิดเห็นจะได้รับการรวบรวมเพื่อ
เสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณา ซึ่ งในการประชุมดังกล่าว ไม่มีผถู ้ ือหุน้ รายใดเสนอแนะ
ข้อคิดเห็นเป็ นการล่วงหน้า
(2) มีการทบทวนโครงสร้างค่าจ้างทุกปี โดยพิจารณาร่ วมกับผลการดําเนินงานของบริ ษทั เพื่อกําหนด
อัตราค่าจ้างประจําปี ทั้งนี้ เพื่อให้การบริ หารค่าจ้าง และค่าตอบแทนเป็ นธรรมเหมาะสมกับ
ลักษณะงาน หน้าที่ความรับผิดชอบและความสามารถของพนักงานแต่ละคน สามารถเทียบเคียง
กับบริ ษทั ที่อยูใ่ นอุตสาหกรรมเดียวกัน
(3) ไม่มีกรณี ที่ฝ่าฝื นกฎหมายด้านแรงงาน การจ้างงาน ผูบ้ ริ โภค การแข่งขันทางการค้า สิ่ งแวดล้อม
ไม่มีกรณี การกระทําผิดด้านละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผูอ้ ื่น ด้านการทุจริ ตหรื อกระทําผิดด้าน
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จริ ยธรรมทางธุรกิจ ไม่มีการเกิดอุบตั ิเหตุจากการปฏิบตั ิงาน ไม่มีการเจ็บป่ วยหรื อโรคจากการ
ทํางาน
(4) มีการปรับปรุ งอัตราเงินสมทบและเงินสะสมกองทุนสํารองเลี้ยงชีพของพนักงานให้มีอตั ราสู งขึ้น
และเปิ ดโอกาสให้พนักงานสามารถกําหนดอัตราเงินสะสมให้สอดคล้องกับฐานรายได้ของตนเอง

9.5

นโยบายการเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส

คณะกรรมการบริ ษทั ให้ความสําคัญต่อการเปิ ดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้องครบถ้วนและโปร่ งใส ทั้งรายงาน
ข้อมูลทางการเงิ นและข้อมูลทัว่ ไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อมูลอื่นที่สาํ คัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริ ษทั ซึ่ งล้วนมี
ผลต่ อกระบวนการตัดสิ นใจของผูล้ งทุ นและผูม้ ี ส่วนได้เสี ยของบริ ษทั โดยเผยแพร่ ขอ้ มูลสารสนเทศต่อผูถ้ ือหุ ้นนัก
ลงทุ นและสาธารณชนผ่านช่ องทางของตลาดหลักทรั พย์แ ห่ งประเทศไทยและทางเว็บไซต์ข องบริ ษทั และมี การ
ปรับปรุ งข้อมูลให้เป็ นปั จจุบนั อย่างสมํ่าเสมอ บริ ษทั ได้ดาํ เนิ นการกําหนดแนวปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลและ
ความโปร่ งใส ดังนี้
1) การเปิ ดเผยข้อมูล
(1) คณะกรรมการมีกลไกที่จะดูแลให้มนั่ ใจได้วา่ ข้อมูลที่เปิ ดเผยต่อนักลงทุนถูกต้อง ไม่ทาํ ให้สาํ คัญ
ผิดและเพียงพอต่อการตัดสิ นใจของนักลงทุน
(1.1) มี การเปิ ดเผยข้อมู ลสําคัญของบริ ษทั ทั้งข้อมูลทางการเงิ นและข้อมูลที่ มิใช่ ข ้อมูลทาง
การเงิ นอย่ า งถู กต้อ ง ครบถ้ว น ทัน เวลา โปร่ ง ใส และเป็ นไปตามเกณฑ์ที่ สํา นัก งาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศ
ไทยกําหนด
(1.2) มีการประเมินประสิ ทธิ ภาพของกระบวนการเปิ ดเผยข้อมูลเป็ นประจํา
(2) คณะกรรมการจัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดง
ควบคู่กบั รายงานของผูส้ อบบัญชีในรายงานประจําปี โดยครอบคลุมในเรื่ องดังต่อไปนี้
(2.1) การปฏิ บตั ิ ตามหลักการบัญชี ที่รับรองโดยทัว่ ไป เหมาะสมกับธุ รกิ จ ใช้นโยบายบัญชี ที่
เหมาะสม และถือปฏิบตั ิโดยสมํ่าเสมอ
(2.2) รายงานทางการเงินมีขอ้ มูลถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นจริ งตามมาตรฐานการบัญชี
(3) คณะกรรมการสนับสนุนให้บริ ษทั จัดทําคําอธิ บายและการวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ (Management
Discussion and Analysis หรื อ MD&A) เพื่อประกอบการเปิ ดเผยงบการเงินทุกไตรมาส ทั้งนี้
เพื่อให้นกั ลงทุนได้รับทราบข้อมูลและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะการเงินและผลการ
ดําเนินงาน การเปลี่ยนแปลงที่มีนยั สําคัญของบริ ษทั รวมถึงปัจจัยและเหตุการณ์ที่มีผลต่อฐานะ
การเงินหรื อผลการดําเนินงาน นอกเหนือจากข้อมูลตัวเลขในงบการเงินเพียงอย่างเดียว
(4) คณะกรรมการกําหนดให้มีการเปิ ดเผยค่าสอบบัญชี และค่าบริ การอื่นที่ผสู ้ อบบัญชีให้บริ การไว้ใน
รายงานประจําปี
(5) คณะกรรมการกําหนดให้มีการเปิ ดเผยในรายงานประจําปี
(5.1) บทบาท หน้าที่ ของคณะกรรมการ
(5.2) บทบาท หน้าที่ ของคณะกรรมการชุดย่อย
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(5.3) จํานวนครั้งของการประชุ ม และจํานวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่ วมประชุมในปี ที่
ผ่านมา
(6) คณะกรรมการเปิ ดเผย วิธีการสรรหากรรมการ และวิธีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของ
คณะกรรมการทั้งคณะและรายบุคคล
2) ข้อมูลขั้นตํ่าที่เปิ ดเผยบนเว็บไซต์
นอกจากการเผยแพร่ ขอ้ มูลตามเกณฑ์ที่กาํ หนดผ่านช่ องทางของตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย
รวมถึงแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) และรายงานประจําปี แล้ว คณะกรรมการพิจารณาให้มีการเปิ ดเผย
ข้อมูลผ่านช่องทางอื่นด้วย เช่ น เว็บไซต์ของบริ ษทั โดยกระทําอย่างสมํ่าเสมอ พร้อมทั้งนําเสนอข้อมูลที่เป็ นปั จจุบนั
อนึ่ง ข้อมูลบนเว็บไซต์อย่างน้อยต้องประกอบด้วยข้อมูลที่ปรับปรุ งให้เป็ นปัจจุบนั ดังต่อไปนี้
(1) วิสยั ทัศน์และพันธกิจ
(2) ลักษณะการประกอบธุรกิจ
(3) โครงสร้างองค์กร รายชื่อคณะกรรมการและผูบ้ ริ หาร
(4) คุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริ ษทั
(5) งบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานทั้งฉบับปัจจุบนั และปี ก่อนหน้า
(6) แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) และรายงานประจําปี ที่สามารถให้ดาวน์โหลดได้
(7) ข้อมูลหรื อเอกสารอื่นใดที่นาํ เสนอต่อนักวิเคราะห์ ผูจ้ ดั การกองทุน หรื อสื่ อต่างๆ
(8) โครงสร้างการถือหุน้ ทั้งทางตรงและทางอ้อม
(9) โครงสร้างกลุ่มบริ ษทั รวมถึงบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม
(10) กลุ่มผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ท้ งั ทางตรงและทางอ้อมที่ถือหุ น้ ตั้งแต่ร้อยละ 5 ของจํานวนหุ น้ ที่จาํ หน่ายได้
แล้ว ทั้งหมดและมีสิทธิ ออกเสี ยง
(11) การถือหุน้ ทั้งทางตรงและทางอ้อมของกรรมการ ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูบ้ ริ หารระดับสู ง
(12) หนังสื อเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผูถ้ ือหุน้
(13) ข้อบังคับบริ ษทั หนังสื อบริ คณห์สนธิ และข้อตกลงของกลุ่มผูถ้ ือหุน้ (ถ้ามี)
(14) นโยบายและแนวปฏิบตั ิตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษทั
(15) นโยบายด้านบริ หารความเสี่ ยง รวมถึงวิธีการจัดการความเสี่ ยงด้านต่างๆ
(16) กฎบัตรหรื อหน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ วาระการดํารงตําแหน่งของคณะกรรมการรวมถึง
เรื่ องที่ตอ้ งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
(17) กฎบัตรหรื อหน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ วาระการดํารงตําแหน่งของคณะกรรมการชุดย่อย
(18) จรรยาบรรณสําหรับพนักงานและกรรมการ
(19) ข่าวของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
(20) ข้อมูลติดต่อหน่วยงานหรื อบุคคลที่รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์

9.6

นโยบายความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บริ ษทั มีการกําหนดและแยกอํานาจของคณะกรรมการแต่ละชุดไว้อย่างชัดเจน โดยในการพิจารณาตัดสิ นใจ
ในเรื่ อ งสํา คัญ จะต้องผ่า นความเห็ นชอบของคณะกรรมการแต่ ละชุ ด ซึ่ งมี หน้า ที่ เ ฉพาะเรื่ องและเสนอเรื่ องให้
คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาหรื อรับทราบ เพื่อถ่วงดุลและสอบทานให้เกิดความโปร่ งใสและเป็ นธรรมต่อผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ าย
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จริยธรรมธุรกิจ
บริ ษทั ยึดมัน่ ในแนวทางการดําเนิ นธุ รกิจที่โปร่ งใส สุ จริ ต และเป็ นธรรม ได้ออกคู่มือจรรยาบรรณและ
ข้อพึงปฏิบตั ิเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ ายจัดการและพนักงาน เพื่อให้ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องยึดถือเป็ นแนวทางการ
ปฏิ บตั ิ หน้าที่ ตามภารกิ จของบริ ษทั ภายใต้กรอบกฎหมายและกฎระเบี ยบ ส่ งเสริ มสนับสนุ นให้พนักงานมีการพัฒนา
ความรู ้ ความสามารถอย่างทัว่ ถึง
การถ่ วงดุลของกรรมการที่ไม่ เป็ นผู้บริหาร
ในปัจจุบนั คณะกรรมการบริ ษทั มีจาํ นวน 7 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่ไม่ได้เป็ นผูบ้ ริ หารจํานวน 4
ท่าน และกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร 3 ท่าน ในจํานวนกรรมการเป็ นกรรมการตรวจสอบและ/หรื อกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและ/ หรื อกรรมการอิสระ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริ หารงานประจํา และไม่เป็ น
ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ของบริ ษทั จะเห็นได้ว่ามีสัดส่ วนของกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระมากกว่า 1 ใน 3 ของ
คณะกรรมการทั้งคณะ ซึ่ งนับได้วา่ มีการถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หารในสัดส่ วนที่สูงและพอที่จะทําหน้าที่ได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
การรวมหรื อแยกตาแหน่ ง
ปั จจุ บนั มี ผูด้ าํ รงตําแหน่ งประธานกรรมการและกรรมการผูอ้ าํ นวยการเป็ นบุคคลคนละคนกัน โดย
ประธานกรรมการไม่ได้เป็ นพนักงานและผูบ้ ริ หาร บริ ษทั จึงได้กาํ หนดบทบาท อํานาจหน้าที่ของประธานกรรมการและ
กรรมการผูอ้ าํ นวยการไว้ชดั เจน
อํานาจของประธานกรรมการ เป็ นกรรมการอิสระและไม่มีอาํ นาจอนุมตั ิใดๆ การอนุมตั ิใดที่เกินอํานาจ
กรรมการผูอ้ าํ นวยการ ต้องใช้อาํ นาจคณะกรรมการทั้งคณะในการอนุมตั ิ
อํานาจของกรรมการผูอ้ าํ นวยการ ซึ่ งคณะกรรมการบริ ษ ทั อาจแต่ งตั้งกรรมการจํา นวนหนึ่ งตามที่
เห็นสมควรให้เป็ นคณะกรรมการบริ หาร และในจํานวนนี้ ให้แต่งตั้งกรรมการผูอ้ าํ นวยการเป็ นกรรมการบริ หารด้วย
โดยให้คณะกรรมการบริ หารมีอาํ นาจหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
โครงสร้างคณะกรรมการของบริ ษทั ในปี 2561 ประกอบด้วยคณะกรรมการ ดังนี้
คณะกรรมการบริ ษทั
1) คณะอนุกรรมการ
(1) คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
(2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
(3) คณะกรรมการตรวจสอบ
(4) คณะกรรมการบริ หาร
9.6.1 คณะกรรมการบริษทั
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั มีคณะกรรมการบริ ษทั จํานวน 7 ท่าน และมีการจัดประชุม จํานวน 6
ครั้ ง ซึ่ งเลขานุ การบริ ษทั จะจัดส่ งหนังสื อเชิ ญประชุ ม พร้อมทั้งระเบี ยบวาระการประชุ มและเอกสารประกอบการ
ประชุ มให้ค ณะกรรมการล่ วงหน้า เพื่ อให้มีเ วลาศึ กษาข้อมู ลก่ อนเข้า ร่ วมการประชุ ม โดยทุ กท่ า นสามารถแสดง
ความเห็นได้อย่างอิสระและไม่ข้ ึ นกับบุคคลหรื อกลุ่มบุคคลใด มีการบันทึ กการประชุ มและความคิ ดเห็นอย่างชัดเจน
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และเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และคณะกรรมการทุกคนมีสดั ส่ วนของการเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการ อย่างน้อยร้อยละ 75
ของการประชุมทั้งปี มีรายละเอียดการเข้าร่ วมประชุม ดังนี้
รายชื่อ
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

นายพชร ยุติธรรมดํารง
ร.ต.ต.เกรี ยงศักดิ์ โลหะชาละ
นายสมพร เวชพาณิ ชย์
นายปรี ชา ถิรกิจพงศ์
นายสมเจตน์ ทิณพงษ์
นางสาวทิพาพร อัศวโสตถิ์
นายฐนนท์ศรณ์ เลิศฤทธิ์ศิริกลุ

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

การประชุมคณะกรรมการ
จานวนครั้ง จานวนครั้งที่
การประชุม เข้ าร่ วมประชุม
6
6
6
5
6
5
6
5
6
6
6
5
6
5

หมายเหตุ

1) รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูร้ ับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย และสารสนเทศทาง
การเงิ นที่ ป รากฏในรายงานประจํา ปี งบการเงิ นดังกล่ าวได้จัด ทํา ขึ้ นตามมาตรฐานการบัญชี ที่ รั บรองทั่วไป และ
คณะกรรมการซึ่ งประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริ ษทั โดยรวมอยู่ใน
ระดับที่ น่าพอใจ และสามารถสร้างความเชื่ อมัน่ อย่างมีเหตุผลต่อความเชื่ อถือได้ของงบการเงิ นของบริ ษทั และบริ ษทั
ย่อย
2) การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
บริ ษทั มีนโยบายจัดให้คณะกรรมการบริ ษทั มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการโดยรวม
อย่างน้อยปี ละ1 ครั้ง โดยในปี 2561 บริ ษทั ได้จดั ส่ งแบบประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการให้แก่กรรมการแต่
ละท่าน สําหรับประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการโดยรวมทั้งคณะ ผลเป็ นความลับ เพื่อนําผลประเมินมาใช้
ใน การพิจารณาปรับปรุ งแก้ไขการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษทั
3) ความสั มพันธ์ กบั ผู้ลงทุน
คณะกรรมการได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกบั ลูกค้า และผูล้ งทุนทัว่ ไป โดยการเปิ ดเผยข้อมูลที่ มีความ
ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่ งใส เกี่ ยวกับประวัติบริ ษทั รายงานทางการเงิ น ตลอดจนข้อมูลสําคัญที่ มีผลกระทบต่ อราคา
หลักทรัพย์ของบริ ษทั โดยผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายงานประจําปี และเว็บไซด์ของบริ ษทั รวมถึง ได้มี
การเปิ ดช่ องทางการติ ดต่อกับบริ ษทั เพื่อรับทุกข์ขอ้ ร้องเรี ยน และข้อเสนอแนะต่าง ๆ ทางอีเมล์ดว้ ย เพื่ออํานวยความ
สะดวกให้แก่ลูกค้าและผูล้ งทุนทัว่ ไปได้ติดต่อกับบริ ษทั ได้
4) การส่ งเสริมพัฒนาความรู้
คณะกรรมการบริ ษทั มีนโยบายในการส่ งเสริ มและสนับสนุน ให้มีการฝึ กอบรมและการให้ความรู ้แก่
กรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั เพื่อให้มีการปรับปรุ งและพัฒนาการปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนื่ อง ทั้งหลักสู ตรการอบรม
ภายในและภายนอกบริ ษทั ตามที่คณะกรรมการบริ ษทั เห็นสมควรได้รับการฝึ กอบรม เพื่อให้เข้าใจการปฏิบตั ิหน้าที่ใน
ฐานะกรรมการ คณะกรรมการ และผูบ้ ริ หารระดับสู ง
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บริ ษทั ส่ งเสริ มความรู ้ ความสามารถของคณะกรรมการและให้กรรมการนําประโยชน์จากความรู ้ ที่
ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการกํากับดูแลบริ ษทั สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มและผลักดันให้องค์กรเข้าสู่ มาตรฐานสากลยิ่งขึ้ น
สามารถส่ งเสริ มได้หลายรู ปแบบ
(1) จัดให้มีกิจกรรมสนับสนุนเพื่อเตรี ยมการและสร้างความรู ้ ความเข้าใจ สําหรับกรรมการใหม่หรื อ
กรรมการที่ได้รับแต่งตั้งระหว่างปี บัญชี โดยประกอบกิจกรรม เช่น การชี้แจงหรื อบรรยายโดย
ผูบ้ ริ หารระดับสู ง การเยี่ยมชมการปฏิบตั ิงานจริ ง เป็ นต้น
(2) สนับสนุนให้กรรมการเข้าอบรมหลักสู ตร หรื อเข้าร่ วมกิจกรรมสัมมนาที่เป็ นการเพิ่มพูนความรู ้
ในการปฏิบตั ิงานและให้เปิ ดเผยไว้ในรายงานประจําปี ทุกครั้ง
(3) มีการริ เริ่ มให้มีกิจกรรมและเข้าร่ วมกิจกรรมต่างๆ ที่เป็ นการส่ งเสริ มความรู ้ ความสามารถของ
คณะกรรมการทั้งทางด้านเทคโนโลยี นวัตกรรมใหม่ ๆ ที่บริ ษทั จะนํามาใช้พฒั นา รวมถึง ส่ งเสริ ม
ให้ความรู ้ ความสามารถใน การอบรม การเข้าดูงาน การสัมมนา และการเยี่ยมชมการปฏบัติงาน
ภายในและภายนอกองค์กร
5) การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมายให้ เลขานุการบริ ษทั จัดเตรี ยมข้อมูลต่างๆ สําหรับกรรมการใหม่ เพื่อให้
กรรมการใหม่ รับทราบบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ นโยบาย ข้อมูลธุ รกิจ และแนวปฏิบตั ิในการ
กํากับดูแลกิจการของบริ ษทั ก่อนการปฏิบตั ิหน้าที่ของกรรมการ ตลอดจนส่ งเสริ มการสร้างความรู ้ความเข้าใจในธุ รกิจ
ให้กบั กรรมการทุกท่าน เพื่อเป็ นการช่วยสนับสนุนในการปฏิบตั ิหน้าที่ อย่างมีประสิ ทธิ ภาพของกรรมการมากยิ่งขึ้ น
นอกจากนี้ บริ ษทั ยังมีนโยบายในการเสริ มความรู ้ให้กรรมการผูบ้ ริ หาร
ในการปฏิ บตั ิ หน้าที่ ในฐานะคณะกรรมการบริ ษทั กรรมการควรจะต้องทราบถึงลักษณะการดําเนิ น
ธุ รกิ จของบริ ษทั ดังนั้น ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงหรื อมีกรรมการเข้ารั บตําแหน่ งใหม่ บริ ษทั จะมีการปฐมนิ เทศ
กรรมการใหม่ เพื่อแนะนําให้รับทราบลักษณะและแนวทางการดําเนินงานในภาพรวมของบริ ษทั ให้ขอ้ มูลสารสนเทศที่
สําคัญ และจําเป็ นต่อการปฏบัติหน้าที่ของกรรมการ รวมทั้ง แนวทางการปฏิบตั ิที่เกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจกรรมที่ดี
(1) โครงสร้างของคณะกรรมการ นโยบายและกระบวนขั้นตอนทํางาน
(2) กลยุทธ์ ประจําปี KPIs และงบประมาณ
(3) โครงสร้างของบริ ษทั และฝ่ ายจัดการ
(4) นโยบายในระดับปฏิบตั ิการที่คณะกรรมการได้อนุมตั ิแล้ว
(5) ลักษณะงานของฝ่ ายปฏิบตั ิการ
9.6.2 คณะอนุกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษ ัทจะแต่ ง ตั้ง กรรมการจํา นวนหนึ่ ง จากคณะกรรมการบริ ษ ัทเป็ นกรรมการใน
คณะอนุ กรรมการเพื่ อทําหน้าที่ พิเศษ โดยพิ จารณาบทบาทหน้าที่ ของคณะกรรมการเปรี ยบเที ยบกับคุ ณสมบัติของ
กรรมการแต่ละคน โดยได้กาํ หนดให้คณะอนุกรรมการ มีวาระการดํารงตําแหน่ง คราวละ 2 ปี และอาจได้รับการแต่งตั้ง
ใหม่ได้ ในปัจจุบนั คณะกรรมการบริ ษทั ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการและมีรายละเอียด ดังนี้
โครงสร้างการจัดการในส่ วนของบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วยคณะอนุกรรมการจานวน
4 คณะ ดังนี้
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1)

คณะกรรมการบริหารความเสี่ ยง
บริ ษทั คานึงถึงความสาคัญและการดาเนินการให้มีระบบการควบคุมภายในอย่างเพียงพอและเหมาะสม โดย
ให้ความสาคัญกับระบบการควบคุมภายในทั้งการควบคุมทางการเงิน การดาเนินงานกระบวนการทางบัญชี และการเก็บ
บันทึกข้อมูลการกากับดูแลการปฏิบตั ิงาน รวมถึง กระบวนการอื่นๆ ในบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อด้านการทุจริ ต
คอร์ รัปชัน่ มีความเหมาะสมกับความเสี่ ยงของบริ ษทั ทาให้เกิดความเชื่ อมัน่ ว่าบริ ษทั มีการดาเนิ นงานที่มีประสิ ทธิ ภาพ
และประสิ ทธิ ผล รายงานทางการเงินมีความเชื่ อถือได้และทันเวลา สามารถนาไปใช้เป็ นข้อมูลประกอบการพิจารณา
และการตัดสิ นใจทางธุ รกิ จ การปฏิบตั ิ การด้านต่างๆ สอดคล้องกับกฎหมายและระเบี ยบข้อบังคับ ตลอดจนนโยบาย
ต่างๆ ของบริ ษทั และการรับและการจ่ายเงินได้รับการอนุมตั ิอย่างถูกต้องตามอานาจดาเนิ นการตามที่บริ ษทั ได้กาหนด
ไว้ และการแบ่งแยกหน้าที่งานภายในบริ ษทั อย่างเหมาะสม โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็ นผูร้ ับผิดชอบของระบบ
การควบคุมภายใน
ทั้งนี้ บริ ษทั มีรายนามคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง ดังนี้
1) นายสมพร เวชพาณิ ชย์
ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
2) นายปรี ชา ถิรกิจพงศ์
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
3) นายสมเจตน์ ทิณพงษ์
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ ยง มีดงั นี้
องค์ ประกอบและคุณสมบัติ
(1) เป็ นกรรมการของบริ ษทั และได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริ ษทั
(2) คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง มีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่า 3 คน ประกอบด้วย ประธานกรรมการ
บริ หารความเสี่ ยง 1 คน และกรรมการบริ หารความเสี่ ยง อย่างน้อย 2 คน
(3) ประธานคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง ควรเป็ นกรรมการอิ สระเพื่อให้สามารถปฏิ บตั ิ หน้าที่
และแสดงความคิดเห็นได้โดยอิสระ
การแต่ งตั้ง วาระการปฏิบัตงิ าน และการพ้ นจากตาแหน่ ง
กรรมการบริ หารความเสี่ ยงมีวาระอยู่ในตําแหน่ง โดยครบรอบออกตามวาระการดํารงตําแหน่งของ
กรรมการบริ ษทั และเมื่อครบกําหนดตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริ ษทั อีกก็ได้ และอาจพ้นจาก
ตําแหน่งเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ขาดคุณสมบัติการเป็ นกรรมการ หรื อมีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชน จํากัด
หรื อมีลกั ษณะที่ แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริ หารจัดการกิ จการที่มีมหาชนเป็ นผูถ้ ือ
หุน้ ตามที่กาํ หนดไว้ในมาตรา 89/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551
(4) ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั มีมติให้พน้ จากตําแหน่ง
กรณี กรรมการบริ หารความเสี่ ยงคนใดจะลาออกจากตําแหน่ งให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการ
บริ ษทั และในกรณี ที่ตาํ แหน่ งกรรมการบริ หารความเสี่ ยงว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึ งคราวออกตามวาระ ให้
คณะกรรมการบริ ษทั แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติ และไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายเป็ นกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
แทน
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หน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ ยง
(1) กําหนดนโยบายบริ หารความเสี่ ยงโดยรวม เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาเห็นชอบ
(2) กําหนดแนวทางและกลยุทธ์ในการบริ หารความเสี่ ยงให้สอดคล้องกับนโยบายบริ หารความเสี่ ยง
(3) กํากับดูแลเกี่ยวกับความเสี่ ยงต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก ในทุกๆ ด้าน ครอบคลุมทั้งความเสี่ ยง
ทางการดําเนินการความเสี่ ยงทางการเงิน ฯลฯ ที่อาจจะมีผลกระทบต่อการดําเนินกิจการของ
บริ ษทั
(4) ปรับปรุ งและพัฒนา การบริ หารความเสี่ ยงให้เกิดขึ้นทั้งองค์กรและเป็ นไปตามมาตรฐานสากล
(5) ประเมินประสิ ทธิ ภาพของแผนบริ หารความเสี่ ยงอย่างเป็ นระบบ
(6) ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย
การประชุม
(1) ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี
(2) คณะกรรมการมีการกําหนดตารางการประชุมไว้ล่วงหน้าทุกปี
(3) ในการเรี ยกประชุมคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง ให้ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยงหรื อ
เลขานุการคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง ในฐานะที่เป็ นผูซ้ ่ ึ งได้รับมอบหมายส่ งหนังสื อนัดประชุมไปยังกรรมการ
บริ หารความเสี่ ยง ไม่นอ้ ยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณี จาํ เป็ นรี บด่วนเพื่อรักษาสิ ทธิ ประโยชน์ของบริ ษทั
จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกําหนดวันประชุมให้เร็ วกว่านั้นก็ได้
(4) กรรมการบริ หารความเสี่ ยง ซึ่ งมีส่วนได้เสี ยในเรื่ องใดต้องไม่อยู่ในที่ประชุม และไม่มีสิทธิ ออก
เสี ยงลงคะแนนในเรื่ องนั้น
(5) คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง อาจเชิ ญบุ คคลอื่ น เช่ น กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ กรรมการ
ผูอ้ าํ นวยการ กรรมการผูจ้ ดั การรองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การสายงานต่างๆ หัวหน้าส่ วนงาน เข้า
ร่ วมประชุ มได้ตามความเหมาะสม รวมถึง อาจพิจารณาให้มีการประชุ มแยกต่างหากร่ วมกับบุคคลอื่น หากเห็นว่ามี
ประเด็นหรื อข้อพิจารณาที่ควรหารื อกันเป็ นการเฉพาะ
การรายงาน
ประธานคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง จัดทํารายงานการประชุ มคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
และรายงานสรุ ปผลการปฏิบตั ิงานเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั

2)

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจัดตั้งเพื่อสนับสนุนการปฏิบตั ิงาน สร้างความเชื่ อมัน่ ให้แก่ผู ้
มีส่วนได้เสี ย และเพื่ อให้บริ ษทั เติ บโตอย่างยัง่ ยืน และก่อให้เกิ ดความชัดเจนในเรื่ ององค์ประกอบ วาระการดํารง
ตําแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบ การประชุมของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และเป็ นแนวทางใน
การปฏิบตั ิหน้าที่ให้ถูกต้องตามกฎหมาย และสอดคล้องกับหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ทั้งนี้ บริ ษทั มีรายนามคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ดังนี้
1) นายสมพร เวชพาณิ ชย์
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2) นายปรี ชา ถิรกิจพงศ์
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3) นายสมเจตน์ ทิณพงษ์
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
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กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน มีดงั นี้
องค์ ประกอบและคุณสมบัติ
(1) เป็ นกรรมการของบริ ษทั และได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริ ษทั
(2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่า 3 คน ประกอบด้วย ประธาน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1 คน และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน อย่างน้อย 2 คน
(3) ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ควรเป็ นกรรมการอิสระเพื่อให้สามารถ
ปฏิบตั ิหน้าที่ และแสดงความคิดเห็นได้โดยอิสระ
การแต่ งตั้ง วาระการปฏิบัตงิ าน และการพ้ นจากตาแหน่ ง
คณะกรรมการบริ ษทั ได้มอบหมายหน้าที่ ในการสรรหากรรมการของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย รวมทั้ง
ตําแหน่งผูบ้ ริ หารระดับสู ง ให้แก่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็ นผูก้ าํ หนดหลักเกณฑ์และดําเนิ นการ
สรรหา เมื่อตําแหน่งนั้นครบวาระหรื อว่างลง โดยมีกระบวนการดังนี้
(1) คณะกรรมการบริ ษทั จะต้องประกอบด้วยบุคคลทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่มีความรู ้
ความสามารถ มีประสบการณ์ในด้านต่างๆ และสามารถมีส่วนร่ วมสนับสนุนการดําเนินธุรกิจของ
บริ ษทั ให้มน่ั คงและยัง่ ยืน
(2) พิจารณาทบทวนคุณสมบัติทวั่ ไป คุณสมบัติเฉพาะของกรรมการ กรรมการอิสระ และผูบ้ ริ หาร
ระดับสู งและ/หรื อหลักเกณฑ์การสรรหาเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และเป็ นไปตาม
ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสํานักงานกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์
โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้
(3) การแต่งตั้งกรรมการ
(3.1) แต่งตั้งโดยมติที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้น โดยผูถ้ ือหุ น้ คนหนึ่ งมีคะแนนเสี ยงเท่ากับหนึ่ งหุ น้ ต่อหนึ่ ง
เสี ยง
(3.2) แต่ ง ตั้งโดยมติ ค ณะกรรมการแทนกรรมการที่ พ ้นจากตํา แหน่ ง ก่ อนครบกํา หนดวาระ
กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่จะมีวาระเท่ากับกรรมการเดิมที่ออกไป
กรณี ที่จะแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติมจากจํานวนกรรมการที่มีอยู่เดิม จะต้องให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้
เท่านั้นมีมติแต่งตั้งกรรมการใหม่
(4) กรรมการพ้นจากตําแหน่งด้วยเหตุ ดังต่อไปนี้
(4.1) ครบกําหนดวาระ ในการประชุมสามัญประจําปี แต่ละปี กรรมการจะต้องออกจาก ตําแหน่ง
จํานวนหนึ่ งในสาม (โดย 2 ปี แรก หลังจากตั้งบริ ษทั ถ้ามิได้มีการตกลงกันไว้เป็ นอย่างอื่น ให้ใช้
วิธีการจับสลากออก ส่ วนปี ถัดไป (ปี ที่ 3) ให้กรรมการที่ อยู่นานที่ สุดออกจากตําแหน่ ง) และ
แต่งตั้งกรรมการใหม่แทน กรรมการที่ออกจากตําแหน่ง กรรมการที่ออกจากตําแหน่งจะถูกแต่งตั้ง
กลับเข้ามาเป็ นกรรมการของบริ ษทั อีกก็ได้
(4.2) ตาย
(4.3) ลาออก
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(4.4) ขาดคุณสมบัติการเป็ นกรรมการ หรื อมีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชน
จํากัด หรื อมีลกั ษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริ หาร
จัดการกิจการที่มีมหาชนเป็ นผูถ้ ือหุ น้ ตามที่กาํ หนดไว้ในมาตรา 89/3 แห่ งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551
(4.5) ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั มีมติให้พน้ จากตําแหน่ง
กรณี กรรมการสรรหาและพิ จารณาค่ า ตอบแทนคนใดจะลาออกจากตํา แหน่ งให้ยื่ น ใบลาออกต่ อ
ประธานกรรมการบริ ษทั และในกรณี ที่ตาํ แหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจาก
ถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริ ษทั แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติ และไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายเป็ น
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนขึ้นแทน
หน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
(1) กําหนดนโยบายและกรอบแนวทางในการสรรหากรรมการบริ ษทั กรรมการในคณะกรรมการชุด
ย่อยต่างๆ (ที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริ ษทั ) และที่ปรึ กษาคณะกรรมการ
(2) พิจารณาสรรหาและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษทั
กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ (ที่ได้รับรับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริ ษทั ) และที่
ปรึ กษาคณะกรรมการ เพื่อทดแทนกรณี ที่ครบวาระ ลาออก หรื อกรณี อื่นๆ และนําเสนอให้ที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ หรื อคณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาอนุมตั ิแต่งตั้งแล้วแต่กรณี ตามข้อบังคับของ
บริ ษทั
(3) พิจารณาสรรหาผูบ้ ริ หารในตําแหน่งกรรมการผูอ้ าํ นวยการ ในกรณี ที่ครบวาระ ลาออก หรื อกรณี
อื่นๆ และนําเสนอคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
(4) เสนอแนวทางและวิธีการในการกําหนดค่าเบี้ยประชุม ค่ารับรอง เงินรางวัล และบําเหน็จ รวมทั้ง
ผลประโยชน์อื่นใดที่มีลกั ษณะเป็ นเงินค่าตอบแทน ให้แก่ คณะกรรมการบริ ษทั คณะกรรมการชุด
ย่อยต่างๆ (ที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริ ษทั ) และที่ปรึ กษาคณะกรรมการ ให้ที่ประชุม
ผูถ้ ือหุน้ หรื อคณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาอนุมตั ิแล้วแต่กรณี ตามข้อบังคับของบริ ษทั
(5) กําหนดแนวทางการประเมินผลงานของผูบ้ ริ หารในตําแหน่งกรรมการผูอ้ าํ นวยการเพื่อพิจารณา
ปรับผลตอบแทนประจําปี โดยได้คาํ นึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบและความเสี่ ยงที่เกี่ยวข้อง
(6) เสนอนโยบายและวิธีการในการกําหนดค่าตอบแทนให้แก่ผบู ้ ริ หารตั้งแต่ระดับผูอ้ าํ นวยการฝ่ าย
ขึ้นไป ให้เหมาะสมและอยูใ่ นระดับที่เทียบเคียงได้กบั อุตสาหกรรมในระดับเดียวกัน และนําเสนอ
คณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
(7) ดูแลการกําหนดนโยบายให้มีอตั ราค่าตอบแทนและผลประโยชน์โดยรวมที่สามารถชักนํา รักษา
ไว้และ จูงใจพนักงานที่มีความสามารถ และมีคุณสมบัติตามที่ตอ้ งการ
(8) ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย
การประชุม
(1) ให้มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน อย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี
(2) คณะกรรมการมีการกําหนดตารางการประชุมไว้ล่วงหน้าทุกปี
(2.1) ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 22 กุมภาพันธ์
2561
บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จากัด (มหาชน)

71/157

รายงานประจาปี 2561

(2.2) ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 9 สิ งหาคม
2561
(3) ในการเรี ยกประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ให้ประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่ าตอบแทนหรื อเลขานุ การคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง ในฐานะที่ เป็ นผูซ้ ่ ึ งได้รับมอบหมายส่ ง
หนังสื อนัดประชุมไปยังกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ไม่นอ้ ยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณี
จําเป็ นรี บด่วนเพื่อรักษาสิ ทธิ ประโยชน์ของบริ ษทั จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกําหนดวันประชุมให้เร็ วกว่านั้น
ก็ได้
(4) กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่ งมีส่วนได้เสี ยในเรื่ องใดต้องไม่อยู่ในที่ประชุม และ
ไม่มีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนในเรื่ องนั้น
(5) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน อาจเชิ ญบุคคลอื่น เช่ น กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
กรรมการผูอ้ าํ นวยการ กรรมการผูจ้ ดั การรองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การสายงานต่างๆ หัวหน้าส่ วน
งาน เข้าร่ วมประชุมได้ตามความเหมาะสม รวมถึง อาจพิจารณาให้มีการประชุมแยกต่างหากร่ วมกับบุคคลอื่น หากเห็น
ว่ามีประเด็นหรื อข้อพิจารณาที่ควรหารื อกันเป็ นการเฉพาะ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั มี คณะกรรมการกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่ าตอบแทน
จํานวน 3 ท่าน มีการประชุ ม จํานวน 1 ครั้ง ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่ งเลขานุ การบริ ษทั จะจัดส่ งหนังสื อ
เชิ ญประชุม พร้อมทั้งระเบี ยบวาระการประชุมและเอกสารประกอบ การประชุ มให้คณะกรรมการตรวจสอบล่วงหน้า
เพื่อให้มีเวลาศึกษาข้อมูลก่อนเข้าร่ วมการประชุม โดยทุกท่านสามารถแสดงความเห็นได้อย่างอิสระและไม่ข้ ึนกับบุคคล
หรื อกลุ่มบุคคลใด มีการบันทึกการประชุ มและความคิดเห็นอย่างชัดเจน และเป็ นลายลักษณ์อกั ษร รายละเอียดการเข้า
ร่ วมประชุม ดังนี้

รายชื่อ

ตาแหน่ ง

1) นายสมพร เวชพาณิ ชย์
2) นายปรี ชา ถิรกิจพงศ์
3) นายสมเจตน์ ทิณพงษ์

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

การประชุมคณะกรรมการ
จานวนครั้ง จานวนครั้งที่
การประชุม เข้ าร่ วมประชุม
1
1
1
1
1
1

การรายงาน
ประธานคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง จัดทํารายงานการประชุ มคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
และรายงานสรุ ปผลการปฏิบตั ิงานเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั
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3)

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบจัดตั้งขึ้ นเพื่อทําหน้าที่ ช่วยคณะกรรมการในการปฏิ บตั ิ หน้าที่ กาํ กับดู แลเกี่ ยวกับ
ความถู กต้องของรายงานทางการเงิ น ระบบการควบคุ มภายใน และการปฏิ บัติต ามกฎหมาย ระเบี ย บ และหลัก
จรรยาบรรณต่างๆ เพื่อส่ งเสริ มให้บริ ษทั เกิดการกํากับดูแลกิจการที่ดี นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะทําหน้าที่
ในการสอบทานความเพียงพอและความมีประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารความเสี่ ยงของบริ ษทั รวมทั้ง รับผิดชอบในการ
จัดทํา รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและนําเสนอในรายงานประจําปี ทั้งนี้ บริ ษทั มี รายนามคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ดังนี้
1) ร.ต.ต.เกรี ยงศักดิ์ โลหะชาละ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2) นายพชร ยุติธรรมดารง
กรรมการตรวจสอบ
3) นายสมพร เวชพาณิ ชย์
กรรมการตรวจสอบ
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ มีดงั นี้
องค์ ประกอบและคุณสมบัติ
(1) คณะกรรมการตรวจสอบต้องเป็ นกรรมการอิสระ และได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการหรื อที่
ประชุม ผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั จํานวนไม่นอ้ ยกว่า 3 คน ประกอบด้วย ประธานกรรมการตรวจสอบ
1 คน และกรรมการตรวจสอบ อย่างน้อย 2 คน
(2) เป็ นกรรมการที่มีความรู ้ ความสามารถทางด้านการบัญชี
(3) เป็ นกรรมการที่ไม่มีหรื อเคยมีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน รวมทั้ง ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นลูกจ้าง
พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้รับเงินเดือนประจํา หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
(4) เป็ นกรรมการที่ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ที่อาจจะมี ความ
ขัดแย้งผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้
วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้ง ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุม
ของผูท้ ี่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
(5) เป็ นกรรมการที่ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยที่ อาจมีความขัดแย้ง ผู ้
ถือหุน้ รายใหญ่หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั
(6) ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาํ ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของ
บริ ษทั
(7) ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ให้ตดั สิ นใจในการดําเนินกิจการของ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
(8) ไม่เป็ นกรรมการของบริ ษทั ย่อย
(9) คณะกรรมการตรวจสอบต้องมีความรู ้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทําหน้าที่ในฐานะ
กรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการตรวจสอบ อย่างน้อย 1 คน ที่มีความรู ้และประสบการณ์
เพียงพอที่จะสามารถทําหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
(10) คณะกรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่กาํ หนดโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ดว้ ย
บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
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การแต่ งตั้ง วาระการปฏิบัตงิ าน และการพ้ นจากตาแหน่ ง
กรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในตําแหน่ง โดยครบรอบออกตามวาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการ
บริ ษทั และเมื่อครบกําหนดตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริ ษทั อีกก็ได้ และอาจพ้นจากตําแหน่งเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ขาดคุณสมบัติการเป็ นกรรมการ หรื อมีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชน จํากัด
หรื อมีลกั ษณะที่ แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริ หารจัดการกิ จการที่มีมหาชนเป็ นผูถ้ ือ
หุน้ ตามที่กาํ หนดไว้ในมาตรา 89/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551
(4) ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั มีมติให้พน้ จากตําแหน่ง
กรณี กรรมการตรวจสอบคนใดจะลาออกจากตําแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริ ษทั และ
ในกรณี ที่ตาํ แหน่ งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริ ษทั
แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติ และไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายเป็ นกรรมการตรวจสอบแทน
หน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
(1) ดูแลกระบวนการจัดทําและการเปิ ดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริ ษทั ให้มีความถูกต้อง
ครบถ้วนเป็ นที่เชื่อถือได้ โดยการประสานงานกับผูต้ รวจสอบบัญชีภายนอก และผูบ้ ริ หารที่
รับผิดชอบในการจัดทํารายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจําปี
(2) ดูแลระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิ ทธิ ภาพ โดยสอบทานร่ วมกับผูต้ รวจสอบ
ภายนอกและผูต้ รวจสอบภายใน ถึงความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั
(3) เสนอแต่งตั้งและบอกเลิกจ้างผูส้ อบบัญชีภายนอก และผูต้ รวจสอบบัญชีภายใน
(4) ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยการสอบทานการทํารายการระหว่างบริ ษทั กับ
บริ ษทั ย่อย หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
(5) ดูแลให้ปฏิบตั ิตามข้อกําหนด กฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายที่เกี่ยวข้อง
(6) สอบทานหลักฐานการไต่สวนภายใน เมื่อมีขอ้ สงสัยหรื อสันนิษฐานว่าอาจมีการทุจริ ตหรื อมี สิ่ ง
ผิดปกติ หรื อมีความบกพร่ องสําคัญในระบบการควบคุมภายใน และนําเสนอคณะกรรมการบริ ษทั
พิจารณาต่อไป
(7) สัง่ การและสอบทานหลักฐานหากมีขอ้ สงสัยว่าอาจมีการฝ่ าฝื นกฎหมายหรื อข้อกําหนดใดๆ ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่ งมีหรื ออาจมีผลต่อฐานะทางการเงิน และผลการดําเนินงาน
อย่างมีนยั สําคัญ
(8) ให้คาํ ปรึ กษาและแนะนําเกี่ยวกับการแต่งตั้งและกําหนดค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี ประสานงาน
กับผูส้ อบบัญชีเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการดําเนินการตรวจสอบ ขอบเขต แนวทาง แผนงานและ
ปัญหาที่พบระหว่างการตรวจสอบ และประเด็นที่ผสู ้ อบบัญชีเห็นว่ามีสาระสําคัญ
(9) ประสานงานเกี่ยวกับฝ่ ายตรวจสอบภายในเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และการวางแผน การตรวจสอบ
การรายงาน ผลการตรวจสอบ การประเมินประสิ ทธิ ผลของระบบการควบคุมภายใน การประเมิ น
ความเพียงพอของทรัพยากรที่ใช้ในการควบคุมภายใน รวมถึงปัญหาที่พบระหว่างการตรวจสอบ
(10) จัดตั้งหน่วยตรวจสอบภายในบริ ษทั เพื่อทําหน้าที่ตรวจสอบและรายงานไปยังคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
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(11)
(12)
การประชุม
(1)
(2)

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่รายงานการดําเนินงานให้คณะกรรมการบริ ษทั ทราบเป็ นระยะๆ
ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย

ให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ อย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี
คณะกรรมการมีการกําหนดตารางการประชุมไว้ล่วงหน้าทุกปี
(2.1) ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561
(2.2) ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 10 พฤษภาคม 2561
(2.3) ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 9 สิ งหาคม 2561
(2.4) ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561
(3) ในการเรี ยกประชุ มคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ประธานกรรมการตรวจสอบหรื อเลขานุ การ
คณะกรรมการตรวจสอบ ในฐานะที่เป็ นผูซ้ ่ ึ งได้รับมอบหมายส่ งหนังสื อนัดประชุมไปยังกรรมการตรวจสอบ ไม่นอ้ ย
กว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณี จาํ เป็ นรี บด่วนเพื่อรักษาสิ ทธิ ประโยชน์ของบริ ษทั จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธี
อื่นและกําหนดวันประชุมให้เร็ วกว่านั้นก็ได้
(4) กรรมการตรวจสอบซึ่ งมี ส่วนได้เสี ยในเรื่ องใดต้องไม่อยู่ในที่ ประชุ ม และไม่มีสิทธิ ออกเสี ยง
ลงคะแนนในเรื่ องนั้น
(5) คณะกรรมการตรวจสอบอาจเชิ ญบุคคลอื่น เช่ น กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ กรรมการผูอ้ าํ นวยการ
กรรมการผูจ้ ดั การรองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การสายงานต่างๆ หัวหน้าส่ วนงาน หัวหน้าผูต้ รวจ
สอบภายในและผูส้ อบบัญชี เข้าร่ วมประชุมได้ตามความเหมาะสม รวมถึง อาจพิจารณาให้มีการประชุม แยกต่างหาก
ร่ วมกับบุคคลอื่น หากเห็นว่ามีประเด็นหรื อข้อพิจารณาที่ควรหารื อกันเป็ นการเฉพาะ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั มีคณะกรรมการตรวจสอบ จํานวน 3 ท่าน ทุกท่านเป็ นกรรมการอิสระ
และในปี 2561 มีการประชุม จํานวน 4 ครั้ง
 ครั้งที่ 1 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561
 ครั้งที่ 2 วันที่ 10 พฤษภาคม 2561
 ครั้งที่ 3 วันที่ 9 สิ งหาคม 2561
 ครั้งที่ 4 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561
ซึ่ งเลขานุ การบริ ษทั จะจัด ส่ งหนังสื อเชิ ญประชุ ม พร้ อมทั้งระเบี ยบวาระการประชุ มและเอกสาร
ประกอบการประชุ มให้คณะกรรมการตรวจสอบล่วงหน้า เพื่อให้มีเวลาศึ กษาข้อมูลก่อนเข้าร่ วมการประชุ ม โดยทุก
ท่านสามารถแสดงความเห็นได้อย่างอิสระและไม่ข้ ึ นกับบุคคลหรื อกลุ่มบุคคลใด มีการบันทึ กการประชุ มและความ
คิดเห็นอย่างชัดเจน และเป็ นลายลักษณ์อกั ษร รายละเอียดการเข้าร่ วมประชุม ดังนี้

รายชื่ อ
1) ร.ต.ต.เกรี ยงศักดิ์ โลหะชาละ
2) นายพชร ยุติธรรมดํารง
3) นายสมพร เวชพาณิ ชย์
บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จากัด (มหาชน)

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
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การประชุมคณะกรรมการ
จานวนครั้ง
จานวนครั้งที่ เข้ าร่ วม
การประชุม
ประชุม
4
4
4
4
4
3
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การรายงาน
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบจัดทํารายงานการประชุ มคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงาน
สรุ ปผลการดูแลด้านการปฏิบตั ิตามกฏ ระเบียบ นโยบาย ความคิดเห็นในการดําเนิ นงานด้านต่างๆ รวมถึง รายงานการ
เสนอแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี รายงานการทําระหว่างกัน รายงานการประเมินและสอบทานระบบการควบคุมภายใน และ
รายงานการสอบทานรายงานการทางเงิน เสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั

4)

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริ หารจัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนการปฏิบตั ิ งาน สร้างความเชื่ อมัน่ ให้แก่ผมู ้ ีส่วนได้เสี ย และ
เพื่อให้บริ ษทั เติบโตอย่างยัง่ ยืน รวมทั้ง ก่อให้เกิดความชัดเจนในเรื่ ององค์ประกอบ วาระการดํารงตําแหน่ง หน้าที่ ความ
รับผิดชอบ การประชุมของคณะกรรมการบริ หาร และเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิหน้าที่ให้ถูกต้องตามกฎหมาย และ
สอดคล้องกับหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ บริ ษทั มีรายนามคณะกรรมการบริ หาร ดังนี้
1) นายสมเจตน์ ทิณพงษ์
ประธานกรรมการบริ หาร
2) นายปรี ชา ถิรกิจพงศ์
กรรมการบริ หาร
3) นายฐนนท์ศรณ์ เลิศฤทธิ์ ศิริกุล
กรรมการบริ หาร
4) พล.ต.ท.สมคิด บุญถนอม
กรรมการบริ หาร
5) นายสมชาย เลิศวิริยจิตต์
กรรมการบริ หาร
กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร มีดงั นี้
องค์ ประกอบและคุณสมบัติ
(1) ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริ ษทั โดยมีจาํ นวนตามที่คณะกรรมการบริ ษทั เห็นสมควร ซึ่ ง
จะประกอบด้วยกรรมการบริ ษทั จํานวนหนึ่ง และอาจประกอบด้วยผูบ้ ริ หารของบริ ษทั และ/หรื อ
บุคคลภายนอกอีกจํานวนหนึ่ง ก็ได้
(2) คณะกรรมการบริ หารประกอบด้วยประธานกรรมการบริ หาร 1 คน และกรรมการอย่างน้อย 2
คน
(3) คณะกรรมการบริ หารจะต้องมีความรู ้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่เหมาะสม สามารถอุทิศเวลา
มีความคิดเห็นอย่างเพียงพอในการปฏิบตั ิงาน มีความรู ้ความเข้าใจถึงคุณสมบัติหน้าที่และความ
รับผิดชอบของตน รวมถึง ต้องไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
การแต่ งตั้ง วาระการปฏิบัตงิ าน และการพ้ นจากตาแหน่ ง
(1) กรรมการบริ หาร ที่เป็ นผูบ้ ริ หารของบริ ษทั มีวาระการดํารงตําแหน่งเท่าที่ดาํ รงตําแหน่งเป็ น
ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั เว้นแต่คณะกรรมการบริ ษทั จะมีมติเป็ นอย่างอื่น
(2) กรรมการบริ หาร เป็ นบุคคลภายนอก ซึ่ งมิได้ดาํ รงตําแหน่งเป็ นกรรมการ หรื อผูบ้ ริ หารของบริ ษทั
มีวาระการดํารงตําแหน่งตามที่คณะกรรมการบริ ษทั จะเห็นสมควรกําหนดไว้และอาจเปลี่ยนแปลง
ได้ตามที่คณะกรรมการบริ ษทั เห็นสมควร
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(3) กรรมการบริ หาร มีวาระอยูใ่ นตําแหน่ง โดยครบรอบออกตามวาระการดํารงตําแหน่ง และเมื่อ
ครบกําหนดตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริ ษทั อีกก็ได้ และอาจพ้นจาก
ตําแหน่งเมื่อ
(3.1) ตาย
(3.2) ลาออก
(3.3) ขาดคุณสมบัติการเป็ นกรรมการ หรื อมีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชน
จํากัด หรื อมีลกั ษณะที่ แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่ จะได้รับความไว้วางใจให้บริ หาร
จัดการกิ จการที่ มีมหาชนเป็ นผูถ้ ือหุ ้นตามที่ กาํ หนดไว้ในมาตรา 89/3 แห่ งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551
(4) ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั มีมติให้พน้ จากตําแหน่ง
กรณี กรรมการบริ หารคนใดจะลาออกจากตําแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริ ษทั และ
ในกรณี ที่ตาํ แหน่งกรรมการบริ หารว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริ ษทั แต่งตั้ง
บุคคลที่มีคุณสมบัติ และไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายเป็ นกรรมการบริ หารแทน
1) หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ หาร
1. พิจารณากลัน่ กรองแผนธุรกิจ งบประมาณประจาปี อัตรากาลังคน กลยุทธ์ทางธุรกิจ ก่อนนาเสนอขอ
อนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั
2 .อนุมตั ิงบประมาณค่าใช้จ่าย และแนวทางในการดาเนินธุรกิจ โครงสร้างบุคคลากร การบริ หารจัดการ
ภายในองค์กร ทั้งนี้ให้เป็ นไปตามอานาจดาเนินการที่ได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั
3. ติดตามควบคุมผลการดาเนินงานของฝ่ ายงานต่างๆ ให้เป็ นไปตามแผนที่ได้รับอนุมตั ิ
4. ติดตามผลและประเมินผลงานของฝ่ ายงานต่าง ๆ
5. ทาหน้าที่กลัน่ กรองเรื่ องที่จะเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
การประชุม
(1) ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริ หาร อย่างน้อย 2 ครั้งต่อเดือน
(2) ในการเรี ยกประชุมคณะกรรมการบริ หาร ให้กรรมการบริ หารหรื อเลขานุการ ในฐานะที่เป็ นผูซ้ ่ ึ ง
ได้รับมอบหมายแจ้งนัดประชุมไปยังกรรมการบริ หาร ไม่นอ้ ยกว่า 1 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณี
จําเป็ นรี บด่วน เพื่อรักษาสิ ทธิ ประโยชน์ของบริ ษทั จะแจ้งการนัดประชุ มโดยวิธีอื่นและกําหนดวัน
ประชุมให้เร็ วกว่านั้นก็ได้
(3) กรรมการบริ หารซึ่ งมีส่วนได้เสี ยในเรื่ องใดต้องไม่อยูใ่ นที่ประชุม และไม่มีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน
ในเรื่ องนั้น
(4) คณะกรรมการบริ หารอาจเชิ ญบุคคลอื่น เช่ น กรรมการผูอ้ าํ นวยการ กรรมการรองผูอ้ าํ นวยการ
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายสายงานต่างๆ หัวหน้าส่ วนงาน เข้าร่ วมประชุ มได้ตามความเหมาะสม รวมถึง อาจ
พิจารณาให้มีการประชุ มแยกต่ างหากร่ วมกับบุคคลอื่น หากเห็ นว่ามี ประเด็นหรื อข้อพิ จารณาที่ ควร
หารื อกันเป็ นการเฉพาะ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั มีคณะกรรมการบริ หาร จํานวน 5 ท่าน และในปี 2561 มีการประชุม
จํานวน 19 ครั้ง
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ซึ่ งเลขานุ การกรรมการบริ หารจะจัด ส่ งหนังสื อเชิ ญประชุ ม พร้อมทั้งระเบี ยบวาระการประชุ มและเอกสาร
ประกอบการประชุมให้คณะกรรมการล่วงหน้า เพื่อให้มีเวลาศึกษาข้อมูลก่อนเข้าร่ วมการประชุม โดยทุกท่านสามารถ
แสดงความเห็นได้อย่างอิสระและไม่ข้ ึ นกับบุคคลหรื อกลุ่มบุคคลใด มีการบันทึ กการประชุ มและความคิ ดเห็นอย่าง
ชัดเจน และเป็ นลายลักษณ์อกั ษร รายละเอียดการเข้าร่ วมประชุม ดังนี้

รายชื่ อ
1)
2)
3)
4)
5)
6)

นายสมเจตน์ ทิณพงษ์
นายปรี ชา ถิรกิจพงศ์
นายฐนนท์ศรณ์ เลิศฤทธิ์ศิริกลุ
นายพลเชษฐ์ ลิขิตธนสมบัติ

พล.ต.ท.สมคิด บุญถนอม
นายสมชาย เลิศวิริยจิตต์

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ที่ปรึ กษา
เลขานุการบริ ษทั

การประชุมคณะกรรมการ
จานวนครั้ง จานวนครั้งที่
หมายเหตุ
การประชุม เข้ าร่ วมประชุม
19
17
19
17
19
13
8
7
ออก 30 มิ.ย.61
19
12
19
18

การรายงาน
กรรมการบริ หารหรื อเลขานุการจัดทํารายงานการประชุมคณะกรรมการบริ หาร และรายงานสรุ ปผลการ
ปฏิบตั ิ งานเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั ในประเด็นที่สาํ คัญที่ตอ้ งขอมติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั

9.7

การสรรหาและแต่ งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสู ง

9.7.1 กรรมการอิสระ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั มีกรรมการอิสระ ดังนี้
1) นายพชร ยุติธรรมดํารง
2) ร.ต.ต.เกรี ยงศักดิ์ โลหะชาละ
3) นายสมพร เวชพาณิ ชย์
กรรมการอิ สระ มี ค วามสํา คัญต่ อการกํา กับดู แ ลกิ จการที่ ดี บริ ษทั จึ งกํา หนดให้ค าํ ว่า “กรรมการอิ สระ”
หมายความถึง กรรมการที่ไม่ทาํ หน้าที่จดั การของบริ ษทั , บริ ษทั ในเครื อและบริ ษทั ร่ วม เป็ นกรรมการที่เป็ นอิสระจาก
ฝ่ ายจัดการและผูถ้ ือหุ น้ ที่ มีอาํ นาจควบคุม และเป็ นผูซ้ ่ ึ งไม่มีความสัมพันธ์ทางธุ รกิจในลักษณะที่จะทําให้มีขอ้ จํากัดใน
การแสดงความเห็นที่เป็ นอิสระและเป็ นกรรมการที่มีคุณสมบัติ ดังนี้
1) เป็ นบุคคลที่ถือหุน้ ไม่เกิน 0.5% ของจํานวนหุน้ ที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดในบริ ษทั , บริ ษทั ในเครื อหรื อ
บริ ษทั ร่ วม
2) ไม่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน ไม่เป็ นลูกจ้าง พนักงาน ที่ ปรึ กษาที่ ได้รับเงิ นเดือนประจํา หรื อไม่ได้
เป็ น ผูใ้ ห้บริ การด้านวิชาชี พผูส้ อบบัญชี ทนายความ หรื อวิชาชี พที่ทาํ ให้มีขอ้ จํากัดในการแสดงความเห็นที่เป็ นอิสระ
แก่บริ ษทั บริ ษทั ในเครื อหรื อบริ ษทั ร่ วม หรื อไม่เป็ นผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั บริ ษทั ในเครื อหรื อบริ ษทั ร่ วม หรื อไม่
เป็ นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และต้องพ้นจากสถานะหรื อตําแหน่งที่อาจเกิดความขัดแย้งดังกล่าวแล้ว
เป็ นเวลา 1 ปี ขึ้นไป
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3) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุ รกิ จ ในลักษณะที่ เป็ นการจํากัดความเป็ นอิสระในการปฏิ บตั ิ หน้าที่ ตาํ แหน่ ง
กรรมการ ซึ่ งมี จาํ นวนเงิ นหรื อมีมูลค่าที่ มีนยั สําคัญเป็ นสัดส่ วนกับรายได้ตามเกณฑ์ที่กาํ หนด และไม่มีผลประโยชน์
หรื อส่ วนได้เสี ย ไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินและการบริ หารงานของบริ ษทั บริ ษทั ในเครื อหรื อบริ ษทั
ร่ วม หรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะที่จะทําให้ขาดความเป็ นอิสระ
4) ไม่เป็ นญาติสนิ ทกับผูบ้ ริ หารระดับสู ง ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ของบริ ษทั บริ ษทั ในเครื อหรื อบริ ษทั ร่ วม หรื อ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็ นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
9.7.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสู ง
หลักเกณฑ์ ในการคัดเลือกกรรมการ
การคัดเลือกบุ คคลที่ เหมาะสมเข้าดํารงตําแหน่ งกรรมการบริ ษทั แทนกรรมการที่ ออกตามวาระ กระทําโดย
บริ ษทั เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ น้ เสนอรายชื่ อบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ตามคุณสมบัติที่บริ ษทั กําหนด เพื่อเข้ารั บการคัดเลือกเป็ นกรรมการบริ ษทั โดยจะประกาศเชิ ญชวนในเว็บไซต์ของ
บริ ษทั ให้ผถู ้ ือหุน้ เสนอรายชื่ อ และประวัติบุคคลเข้ามายังบริ ษทั และคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
จะทําการคัดเลือก และเสนอชื่ อบุคคลผูม้ ีคุณสมบัติเหมาะสมตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่กาํ หนด โดยพิจารณาจาก
ประสบการณ์ความรู ้ความสามารถ ที่จะเป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั เพื่อให้คณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณา
เมื่อที่ ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั มีมติ เห็นชอบแล้วบริ ษทั จะเสนอรายชื่ อบุคคลดังกล่าว เพื่อขออนุ มตั ิ
เลือกตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั ต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ โดยขอมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้ถือคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ ง
มาประชุ ม และมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน รวมทั้งคัดเลือกกรรมการบริ ษทั ที่ มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็ นกรรมการใน
คณะกรรมการเฉพาะเรื่ องแทนตําแหน่ งกรรมการเฉพาะเรื่ องที่ ว่างลงหลังการประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจําปี และ
นําเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาอนุมตั ิแต่งตั้งต่อไป
1) การสรรหากรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีหน้าที่ สรรหาบุคคลเพื่อมาดารงตาแหน่ งกรรมการ
บริ ษ ัท ซึ่ งนอกจากการสรรหาบุ ค คลที่ มี คุ ณ สมบัติ เ หมาะสม เช่ น คุ ณ วุ ฒิ ประสบการณ์ ความช านาญ มี ท ัก ษะ
ประสบการณ์ เป็ นที่ยอมรับในระดับประเทศ เป็ นต้น โดยเป็ นผูท้ ี่ มีบทบาทสาคัญในการกาหนดนโยบายบริ ษทั โดย
ร่ วมกับผูบ้ ริ หารระดับสู งวางแผนการด าเนิ นงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว ตลอดจนกาหนดนโยบายการเงิ น และ
ภาพรวมขององค์กรที่มีบทบาทสาคัญในการกากับดูแลตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินงานของบริ ษทั และผลการ
ปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริ หารระดับสู งให้เป็ นไปตามแผนที่วางไว้อย่างเป็ นอิสระ
2) การสรรหาผูบ้ ริ หารระดับสู ง
การสรรหาและการแต่งตั้งผูบ้ ริ หารระดับสู งสุ ด คือ กรรมการผูอ้ านวยการ รองกรรมการผูอ้ านวยการ
คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูพ้ ิจารณาคัดเลือกบุคลากรทั้งจากภายในและภายนอกบริ ษทั โดยพิจารณาคุณสมบัติต่างๆ เช่น
คุณวุฒิ ประสบการณ์ ความชานาญในวิชาชีพ มีประวัติการทางานที่โปร่ งใส เป็ นต้น และเสนอชื่ อเพื่อให้คณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาให้ความเห็นชอบและเสนอชื่ อต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณา
และอนุมตั ิต่อไป
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บริษทั มีนโยบายว่ าด้ วยความหลากหลายในโครงสร้ างของคณะกรรมการบริษทั
บริ ษทั เล็งเห็นความสําคัญของการกําหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการบริ ษทั ในด้านการกําหนดความ
หลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริ ษทั (Board Diversity) โดยมีความเชื่อมัน่ ว่าการกําหนดความหลากหลาย
ในโครงสร้างของคณะกรรมการบริ ษทั (Board Diversity) เป็ นปั จจัยสําคัญที่ ช่วยเสริ มสร้างความสมดุลด้านความคิ ด
ด้านคุณภาพการทํางาน รวมถึงประสิ ทธิ ภาพด้านการตัดสิ นใจของคณะกรรมการซึ่ งเป็ นประโยชน์ต่อการดําเนิ นธุ รกิจ
ของบริ ษทั โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
1. เพื่อเสริ มสร้างให้เกิดการอภิปรายในที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เพิ่มขึ้น
2. เพื่อเสริ มสร้างความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ของคณะกรรมการบริ ษทั ที่เป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั
3. เพื่อเสริ มสร้างประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการบริ ษทั
4. เพื่อนํามาใช้เป็ นหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการบริ ษทั
ดัง นั้ น บริ ษัท จึ ง กํา หนดองค์ ป ระกอบของคณะกรรมการบริ ษัท ให้ ป ระกอบด้ว ย บุ ค คลที่ มี ค วามรู ้
ความสามารถประสบการณ์ ความรู ้ความเชี่ ยวชาญหลากหลาย ที่ สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดําเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั
รวมถึงคุณธรรมและจรรยาบรรณ มีทศั นคติที่ดีต่อองค์กร มีภาวะผูน้ าํ วิสัยทัศน์กว้างไกล และสามารถอุทิศเวลาให้ได้
อย่างเพียงพอ โดยไม่จาํ กัดเพศ เชื้อชาติ ศาสนา ทักษะทางวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านอื่น
ทั้งนี้ ปัจจุบนั บริ ษทั อยู่ระหว่างการสรรหากรรมการเพศหญิงเพิ่มเติม เพื่อให้มีความหลากหลายของ
โครงสร้างคณะกรรมการมากขึ้น คณะกรรมการบริ ษทั (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) มีจาํ นวน 7 ท่านกล่าวคือ เป็ นชาย
6 ท่าน หญิง 1 ท่าน ช่วงอายุมากกว่า 60 ปี จํานวน 7 ท่าน คณะกรรมการประกอบด้วย
 กรรมการอิสระ (กรรมการอิสระ 3 ท่ าน คื อ นายพชร ยุติธรรมดํารง, ร.ต.ต.เกรี ยงศักดิ์ โลหะชาละ, และ
นายสมพร เวชพาณิ ชย์)
 กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หารรวมกรรมการอิสระ 4 ท่าน (นายพชร ยุติธรรมดํารง, ร.ต.ต.เกรี ยงศักดิ์ โลหะชาละ,
นายสมพร เวชพาณิ ชย์, และ นางสาวทิพาพร อัศวโสตถิ์)
 ซึ่ งกรรมการอิสระจํานวน 1 ท่าน มีประสบการณ์การทํางานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั คือ ร.ต.ต. เกรี ยงศักดิ์ โลหะชาละ
 กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร 3 ท่าน (นายสมเจตน์ ทิณพงษ์, นายปรี ชา ถิรกิจพงศ์ และ นายฐนนท์ศรณ์ เลิศฤทธิ์ ศิริกลุ )
 นอกจากนี้ ประธานกรรมการบริ ษัท (นายพชร ยุ ติ ธ รรมดํา รง) ไม่ ไ ด้เ ป็ นบุ ค คลเดี ย วกัน กับ ประธาน
กรรมการบริ หาร (นายสมเจตน์ ทิ ณ พงศ์) รวมทั้งมี ข อบเขตหน้า ที่ แ ละความรั บผิ ดชอบต่ า งกัน (โปรดดู
รายละเอียดเพิ่มเติมในหมวดประวัติกรรมการและผูบ้ ริ หาร หมวดบทบาทอํานาจหน้าที่ของประธานกรรมการ
บริ ษทั และหมวดขอบเขตอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริ หาร)
นอกจากนี้ บริ ษทั ได้กาํ หนดคุณสมบัติดา้ นทักษะที่จาํ เป็ นต่อการสรรหากรรมการ (Board Skill Matrix) ไว้
จํานวน 7 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านกลยุทธ์การตลาด 2) ด้านบัญชี การเงินและการธนาคาร 3) ด้านวิศวกรรม 4) ด้านกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจ 5) ด้านรัฐศาสตร์ 6) ด้านเศรษฐศาสตร์ 7) ด้านการบริ หารความเสี่ ยง ทั้งนี้ เพื่อให้องค์ประกอบของ
คณะกรรมการบริ ษทั มีคณะกรรมการที่มีความรู ้ความสามารถ และทักษะวิชาชี พ ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนดไว้
อันเป็ นประโยชน์ในการกําหนดกลยุทธ์ นโยบาย และทิศทางการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั
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Board Skill Matrix
Board Diversity

รายชื่ อคณะกรรมการ

บริษทั

บริหาร
จัดการ /
การตลาด

บัญชี
การเงิน

วิศวกรรม

1 นายพชร ยุติธรรมดํารง

ประธาน

2 ร.ต.ต.เกรี ยงศักดิ์ โลหะชาละ

กรรมการ

3 นายสมพร เวชพาณิ ชย์

กรรมการ

/

4 นายปรี ชา ถิรกิจพงศ์

กรรมการ

/

/

5 นายสมเจตน์ ทิณพงษ์

กรรมการ

/

/

6 นางสาวทิพาพร อัศวโสตถิ์

กรรมการ

7 นายฐนนท์ศรณ์ เลิศฤทธิ์ศิริกุล

กรรมการ

9.8

กฏหมาย

รัฐศาสตร์

/

/

เศรษฐศาสตร์

บริหาร
ความ
เสี่ยง
/

/
/

/

/

/
/

/

/

/

/
/

/

การกากับดูแลการดาเนินงานของบริษทั และบริษทั ย่ อย

บริ ษทั ได้จดั ตั้งบริ ษทั ย่อย โดยถื อหุ ้นอยู่ในบริ ษทั ย่อย 100 เปอร์ เซ็นต์ และมี การดารงตาแหน่ งกรรมการ
บริ ษทั ในบริ ษทั ย่อย
1) บริ ษทั เฮ้าส์ซ่ิ ง คอมเพล็กซ์ จํากัด ดําเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
2) บริ ษทั รวยล้านล้าน จํากัด ดําเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
3) บริ ษทั พี.บี. เอ็สเตท จํากัด ดําเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
แนวทางการด าเนิ นงานธุ ร กิ จของบริ ษ ทั ย่อยทั้งหมดจะด าเนิ นการภายใต้การกากับดู แ ลให้เ ป็ นไปตาม
นโยบายและการควบคุมจากบริ ษทั ซึ่ งนโยบาย เป้ าหมาย รวมทั้ง กลยุทธ์ของการดาเนิ นงานของบริ ษทั ย่อยทั้งหมดมา
จากคณะกรรมการบริ ษทั การปฏิ บตั ิ ต่อพนักงานทั้งหมดของบริ ษทั ย่อยจะปฏิ บตั ิ ในแนวทางเดี ยวกันกับบริ ษทั มี
สวัสดิการผลตอบแทนและระเบียบปฏิบตั ิ เป็ นเช่นเดียวกับบริ ษทั ทุกประการ
9.8.1
นโยบายในการคัดเลือกบุคคลเข้ าเป็ นกรรมการบริษทั ในบริษทั ย่ อย
ตามนโยบายที่ คณะกรรมการบริ ษทั ได้กาํ หนดไว้ คณะกรรมการบริ ษทั จึ งได้ให้ความเห็นชอบแต่งตั้ง
กรรมการบริ หารเข้าไปดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษทั มีวตั ถุประสงค์เพื่อกาหนดกลไกในการกากับดูแล การควบคุม
การบริ หารงานให้เป็ นไปตามนโยบาย คณะกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วยบุคคลซึ่ งมีความรู ้ ความสามารถ โดยเป็ นผูท้ ี่
มีบทบาทสาคัญในการกาหนดนโยบายบริ ษทั วางแผนการดาเนินงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว และภาพรวมขององค์กร
ที่ มีบทบาทสาคัญในการกากับดู แลตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั และผลการปฏิ บตั ิ งานของ
ผูบ้ ริ หารระดับสู งให้เป็ นไปตามแผนที่วางไว้
อานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริษทั ในบริษัทย่ อย
9.8.2
บริ ษทั ได้กาํ หนดหน้าที่ และความรั บผิดชอบของคณะกรรมการ เพื่อให้บริ ษทั สามารถเสริ มสร้ างความ
แข็งแกร่ งในด้านการกํากับดูแลกิจการที่ดีอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
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1) รับผิดชอบวิสัยทัศน์ ทิศทาง ภารกิจและกลยุทธ์ของบริ ษทั ที่สนับสนุนการเจริ ญเติบโตอย่างยัง่ ยืน ทั้ง
ด้านเศรษฐกิ จ สังคมและสิ่ งแวดล้อม ให้ความสําคัญในการแสวงหาข้อมูลที่ เป็ นประโยชน์ต่อการกําหนดทิ ศทาง
ดังกล่าว
2) รับผิดชอบนโยบายบริ หารความเสี่ ยง จัดให้มีการประเมินถึงปั จจัยเสี่ ยงสําคัญที่ อาจขึ้ น และกําหนด
แนวทางการบริ หารจัด การความเสี่ ย งดัง กล่ า วอย่ า งครอบคลุ ม ดู แ ลให้ผู ้บ ริ หารมี ร ะบบหรื อกระบวนการที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารจัดการความเสี่ ยง
3) จัด ให้มี แ ละรั บ ผิ ด ชอบระบบบัญชี ก ารรายงานทางการเงิ น และการสอบบัญ ชี ที่ มีค วามน่ า เชื่ อ ถื อ
ตลอดจนระบบบริ หารความเสี่ ยงที่มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล
4) สอดส่ องดูแลและจัดการแก้ไขปั ญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึง รายการที่
เกี่ยวโยงกัน ให้ความสําคัญในการพิจารณาธุรกรรมหลักที่มีความสําคัญ
5) เป็ นผูน้ าํ และเป็ นแบบอย่างในการปฏิบตั ิงานที่ดีสอดคล้องกับแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ ดี และ
แนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของบริ ษทั
6) สนับสนุนให้บริ ษทั มีการดําเนิ นงานเพื่อต่อต้านการทุจริ ต คอร์ รัปชัน่ ทุกรู ปแบบ เพื่อให้เกิดประโยชน์
สู งสุ ดต่อธุรกิจของบริ ษทั และผูม้ ีส่วนได้เสี ย

9.9

การดูแลเรื่ องการใช้ ข้อมูลภายใน

บริ ษทั ปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อย่างเคร่ งครัด
โดยคณะกรรมการบริ ษทั ให้ความสําคัญในเรื่ องการจัดการเกี่ยวกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ของผูเ้ กี่ยวข้องอย่าง
รอบคอบ เป็ นธรรมและโปร่ งใส หากมีรายการที่เกี่ยวโยงกันจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ และเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าว
อย่างชัดเจนและทันเวลาเพื่อผลประโยชน์ของบริ ษทั โดยรวมเป็ นสําคัญ
บริ ษทั มีการดูแลเรื่ องการใช้ขอ้ มูลภายในตามหลักการดูแลกิจการที่ดี โดยกําหนดไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษรใน
ข้อบังคับการทํางาน ซึ่ งมอบให้แก่กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานเมื่อแรกเข้าทํางาน
บริ ษทั มีการวางระบบข้อมูลของบริ ษทั โดยเป็ นการกําหนดลําดับความสําคัญและอํานาจของผูท้ ี่ สามารถ
พิจารณาตรวจสอบแก้ไขข้อมูลเป็ นลําดับขั้นตอน ซึ่ งฝ่ ายสารสนเทศมีหน้าที่ดูแลตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องอยูเ่ สมอ
ในการรายงานการเปลี่ยนแปลงจํานวนการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการบริ ษทั หากมีการเปลี่ยนแปลง
จํานวนหลักทรัพย์ที่ถือครอง ไม่วา่ จะซื้ อ หรื อขาย หรื อโอน รวมถึงการมอบให้กองทุนดําเนิ นการ ต้องรายงานให้ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบ ภายใน 3 วันนับ
แต่ มีร ายการเกิ ด ขึ้ น รวมถึ งการจัด ทํา บันทึ กการเปลี่ ย นแปลงและสรุ ปจํา นวนหลัก ทรั พ ย์ข องคณะกรรมการเป็ น
รายบุคคล เพื่อนําเสนอให้แก่คณะกรรมการบริ ษทั ทราบในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
นอกจากนี้ บริ ษทั มีการดูแลเรื่ องการใช้ขอ้ มูลภายในโดยห้ามกรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสู งใช้ขอ้ มูลภายใน
ที่มีสาระสําคัญของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ซึ่ งยังไม่ได้เปิ ดเผยต่อสาธารณชนเพื่อประโยชน์ของตนเองหรื อผูอ้ ื่น รวมถึง
การซื้ อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั โดยกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานที่อยู่ในหน่วยงานที่ทราบข้อมูลภายในจะต้อง
ระงับการซื้ อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ในช่วง 1 เดือนก่อนการเปิ ดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน
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บริ ษทั มีนโยบายและวิธีการดูแลผูบ้ ริ หารในการนําข้อมูลภายในของบริ ษทั ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนดังนี้
1) ให้ความรู ้แก่ผบู ้ ริ หารในฝ่ ายต่างๆ เกี่ยวกับหน้าที่ ที่ผบู ้ ริ หารต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริ ษทั
และบทกําหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ พ.ศ.2535 และตามข้อกําหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2) บริ ษทั กําหนดให้ผบู ้ ริ หารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่ งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และ
จัดส่ งสําเนารายงานนี้ให้แก่บริ ษทั ในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์
3) กรรมการและผูบ้ ริ หารรายงานการมีส่วนได้เสี ยของตน หรื อของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกันซึ่ งเป็ นผูท้ ี่
มีส่วนได้เสี ยทีเกี่ยวข้องกับการบริ หารจัดการของบริ ษทั ตามมาตรา 89/14 แห่ งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551, ประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
มาตรการลงโทษให้เป็ นไปตามบทกําหนดโทษแห่ งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ.2535 ได้แก่
(1) มาตรา 47 ให้เพิ่มความต่อไปนี้ เป็ นมาตรา 267/1 หมวด 12 บทกําหนดโทษแห่ งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535
(2) มาตรา 267/1 ผูใ้ ดฝ่ าฝื นมาตรา 22/1 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรื อปรับไม่เกิน
ห้าแสนบาท หรื อทั้งจําทั้งปรั บ มาตรา 48 ให้เพิ่ มความต่ อไปนี้ เป็ นมาตรา 281/1 ถึ งมาตรา 281/10 แห่ ง
พระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535
(3) มาตรา 281/1 บริ ษทั หลักทรัพย์หรื อบริ ษทั ใดฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา 89/2 ต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกิ นห้าแสนบาทในกรณี ที่บริ ษทั หลักทรั พย์หรื อบริ ษทั ใดกระทําความผิดตามมาตรานี้
กรรมการผูจ้ ดั การ หรื อบุคคลใดซึ่ งรับผิดชอบในการดําเนิ นงานของบริ ษทั หลักทรัพย์หรื อบริ ษทั
นั้น ต้องระวางโทษจําคุก ไม่เกินสองปี หรื อปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรื อทั้งจําทั้งปรับ เว้นแต่จะ
พิสูจน์ได้วา่ ตนมิได้มีส่วนในการกระทําความผิดนั้นด้วย และ/หรื อกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
4) บริ ษทั ได้แจ้งให้ผบู ้ ริ หารทราบว่า ผูบ้ ริ หารที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็ นสาระสําคัญ ซึ่ งทําให้มีผล
ต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ ต้องใช้ความระมัดระวังในการซื้ อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ในช่วง 1 เดือน ก่อนที่
งบการเงินหรื อข้อมูลภายในนั้นจะเปิ ดเผยต่อสาธารณชน และบริ ษทั จะแจ้งให้ผทู ้ ี่เกี่ ยวข้องกับข้อมูลภายในว่าต้องไม่
เปิ ดเผยข้อมูลนั้นให้ผอู ้ ื่นทราบจนกว่าจะได้มีการแจ้งข้อมูลนั้นให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยแล้ว พร้อมทั้ง
รายงานให้คณะกรรมการบริ ษทั ทราบทุกครั้งที่มีการประชุม
มาตรการลงโทษหากมีการกระทาการฝ่ าฝื นระเบียบปฏิบตั ิงานดังกล่าวข้างต้น บริ ษทั จะดาเนิ นการทางวินยั
เพื่อพิจารณาลงโทษตามสมควรแก่กรณี ได้แก่ ตักเตือนด้วยวาจา ตักเตือนด้วยหนังสื อ ตัดค่าจ้าง พักงาน เลิกจ้างโดยไม่
จ่ายค่าชดเชย ดาเนินคดีตามกฎหมาย
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9.10

ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

9.10.1

ค่ าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)
ในปี 2561 บริ ษทั สอบบัญชี บริ ษทั พีวี ออดิ ท จํากัด เป็ นผูต้ รวจสอบบัญชี ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย โดยมี
นายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์ และ/หรื อนายเทอดทอง เทพมังกร และ/หรื อนายอุดม ธนูรัตน์พงศ์ และ/หรื อนางสาวชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชยั
และ/หรื อผูส้ อบบัญชีท่านอื่นภายในสํานักงานเดียวกัน
รายการ
ปี 2561 (บาท)
1) งานตรวจสอบงบการเงินประจําปี บมจ.ปรี ชา กรุ๊ ปและบริ ษทั ย่อย
390,000
2) งานสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส บมจ.ปรี ชา กรุ๊ ปและบริ ษทั ย่อย
240,000
3) งานตรวจสอบ บจก.เฮ้าส์ซิ่ง คอมเพล็กซ์
60,000
4) งานตรวจสอบ บจก.รวยล้านล้าน
50,000
5) งานตรวจสอบ บจก.พี.บี.เอ็สเตท
30,000
รวม
770,000
ทั้งนี้ บริ ษทั สอบบัญชี บริ ษทั พีวี ออดิท จากัด และผูส้ อบบัญชี ไม่เป็ นกรรมการบริ ษทั พนักงาน ลูกจ้าง หรื อ
ดารงตาแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริ ษทั ตามที่กาหนดไว้ในมาตรา 121 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน จากัด พ.ศ.2535
รวมตลอดถึงไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสี ยกับบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูท้ ี่
เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว โดยผูส้ อบบัญชี มีความเป็ นอิสระและเป็ นผูส้ อบบัญชี ที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
นอกจากนั้น บริ ษทั ไม่ได้ใช้บริ การทางวิชาชี พด้านอื่นๆ จากบริ ษทั สอบบัญชี บริ ษทั พีวี ออดิท จากัด และ
กรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ไม่เคยเป็ นพนักงาน หรื อหุ ้นส่ วน หรื อมีความเกี่ยวข้องใดๆ ในบริ ษทั สอบ
บัญชี บริ ษทั พีวี ออดิท จากัด ในช่วงระยะเวลา 2 ปี ที่ผา่ นมา
9.10.2

ค่ าบริการอื่น (Non-Audit Fee)
- ไม่มี -

9.11

นโยบายทางด้ านทรัพย์ สินทางปัญญา

บริ ษ ทั มี นโยบายให้พ นักงานทุ กคนมี หน้า ที่ แ ละความรั บผิ ด ชอบในการใช้ทรั พ ย์สิ นของบริ ษ ทั ให้เ กิ ด
ประโยชน์อย่างเต็มที่ และดูแลมิให้เสื่ อม สู ญหาย หรื อนําไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรื อบุคคลอื่น รวมทั้ง มีหน้าที่
ปกป้องดูแลรักษาให้พน้ จากการถูกล่วงละเมิดหรื อนําไปเผยแพร่ โดยไม่ได้รับอนุญาต และไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทาง
ปัญญาของผูอ้ ื่น
1) ห้ามพนักงานใช้ขอ้ มูล เอกสาร โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซอฟแวร์ หนังสื อ บทความ เทปบันทึกเสี ยง
วีดีโอเทป และงานของบุคคลอื่นในทางที่จะเป็ นการละเมิดทรัยพ์สินทางปัญญาของบุคคลนั้น ไม่วา่ งาน
ดังกล่าวของบุคคลผูเ้ ป็ นเจ้าของหรื อมีสิทธิ อนั ชอบด้วยกฎหมายในงานนั้นจะแสดงการสงวนสิ ทธิ ไว้
หรื อไม่กต็ าม
2) พนักงานทุกคนมีหน้าที่ช่วยกันดูแลรักษางานอันเป็ นทรัพย์สินทางปัญญาของบริ ษทั และไม่นาํ
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ทรัพย์สินทางปัญญาของบริ ษทั ไปใช้หรื อให้บุคคลอื่นใช้โดยมิได้รับอนุญาต
3) การค้นพบการประดิษฐ์เพื่อการปรับปรุ งใดๆ ในขณะที่เป็ นพนักงานของบริ ษทั หรื อมีผลถึง หรื อ
ต่อเนื่องกับธุรกิจบริ ษทั ในทางใดๆ ถือเป็ นทรัพย์สินของบริ ษทั
4) พนักงานมีหน้าที่รายงานต่อผูบ้ งั คับบัญชาเมื่อพบการกระทําที่เห็นว่าเป็ นการละเมิดทรัพย์สิทธิ หรื อ
การกระทําที่อาจจก่อให้เกิดข้อพิพาทเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาของบริ ษทั
5) เมื่อพ้นสภาพจากการเป็ นพนักงานและจะต้องส่ งมอบทรัพย์สินทางปั ญญาต่างๆ ซึ่ งรวมถึงผลงาน
สิ่ งประดิษฐ์ ข้อมูล รายงาน สถิติ สู ตร โปรแกรม กระบวนการคืนให้แก่บริ ษทั ทั้งหมด

9.12

นโยบายทางด้ านสิ ทธิมนุษยชน

บริ ษทั เชื่ อในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิ ทธิ มนุ ษยชนว่าพนักงานบริ ษทั ทุกคนมีคุณค่าความเป็ นมนุษย์ ไม่ว่าจะ
ทํางานในหน้าที่ ใด ตําแหน่ งใด ก็ลว้ นแต่ มีเกี ยรติ เท่ าเที ยมกัน ทุกคนเป็ นส่ วนหนึ่ งที่ ทาํ หน้าที่ ของตนในการพัฒนา
องค์กรให้มีความเจริ ญเติบโตร่ วมกัน และให้ความเคารพในสิ ทธิ มนุษยชนอย่างเคร่ งครัด
1) พนักงานมีอิสระและเสมอภาคกันในโอกาสที่จะแสดงศักยภาพการทํางานโดยเท่าเทียมกันที่เกี่ยวกับ
เชื้อชาติ ศาสนา เพศ ชาติกาํ เนิด และความทุพพลภาพ
2) พนักงานเสมอภาคกันตามกฎหมายและมีสิทธิ ที่จะได้รับความคุม้ ครองของกฎหมายเท่าเทียมกัน โดย
ปราศจากการเลือกปฏิบตั ิใดๆ
3) พนักงานมีสิทธิ ในการงาน ในการเลือกงานโดยอิสระในเงื่อนไขอันยุติธรรม และเป็ นประโยชน์แห่ง
การงาน
4) พนักงานมีสิทธิ จะได้รับค่าจ้างเท่าเทียมกันสําหรับงานที่เท่าเทียมกัน โดยปราศจากการเลือกปฏิบตั ิใด
5) พนักงานมีสิทธิ ที่จะได้รับค่าจ้างที่ยตุ ิธรรมและเป็ นประโยชน์ที่จะให้ประกันแก่ตนเองและครอบครัว
ซึ่ งความเป็ นอยูอ่ นั คู่ควรแก่เกียรติศกั ดิ์ของมนุษย์ และถ้าจําเป็ นก็ตอ้ งได้รับวิถีทางคุม้ ครองทางสังคม
อื่นๆ เพิ่มเติมด้วย
6) พนักงานมีสิทธิ ในการพักผ่อนและเวลาว่าง รวมทั้ง จํากัดเวลาการทํางานตามสมควร และวันหยุดงาน
เป็ นครั้งคราวโดยได้รับสิ นจ้าง
7) พนักงานมีสิทธิ ในมาตรฐานการครองชีพอันเพียงพอสําหรับสุ ขภาพและความเป็ นอยูท่ ี่ดีของตนและ
ครอบครัว รวมทั้ง อาหาร เครื่ องนุ่งห่ม ที่อยูอ่ าศัย และการดูแลรักษาทางการแพทย์และบริ การสังคมที่
จําเป็ น
8) พนักงานมีสิทธิ ในความมัน่ คงในยามว่างงาน เจ็บป่ วย พิการ เป็ นหม้าย วัยชรา หรื อขาดอาชีพอื่นใน
พฤติการณ์ที่นอกเหมืออํานาจของตน
9) บริ ษทั ไม่ยอมให้มีการล่วงละเมิดทางเพศหรื อการกดขี่คุกคามทางเพศกับพนักงานไม่วา่ กรณี ใดๆ
10) ช่องทางการร้องเรี ยน/ ช่องทางแจ้งเบาะแส
ชื่อบริ ษทั
: บริ ษทั ปรี ชา กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
ที่ต้ งั สํานักงาน
: เลขที่ 1919 ถนนพัฒ นาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุ งเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์
: 02-722-8855
โทรสาร
: 02-722-8844
เว็บไซต์
: www.preecha.com
บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
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9.13

นโยบายความปลอดภัยและสุ ขอนามัยในสถานทีท่ างาน

บริ ษทั จะดําเนิ นธุ รกิจโดยคํานึ งถึงความปลอดภัยและสุ ขอนามัยของพนักงานเป็ นสําคัญ เพราะพนักงานคื อ
ทรัพยากรที่มีค่ายิ่ง ตลอดจนเป็ นกลไกสําคัญในการทําให้บริ ษทั สามารถเติบโตและมีความสามารถในการแข่งขันได้
อย่างยัง่ ยืน
การดําเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยในสถานที่ทาํ งาน โดยกําหนดเป็ นนโยบาย ดังนี้
1) ผูบ้ ริ หารและพนักงานต้องดําเนินงานโดยมีระบบบริ หารคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สิ่ งแวดล้อมถือเป็ นส่ วนหนึ่งของงาน เพื่อช่วยในการเสริ มสร้างประสิ ทธิ ภาพ ประสิ ทธิ ผล และเกิด
คุณค่าสู งสุ ดแก่งาน
2) บริ ษทั จะดําเนินการทุกวิถีทางเพื่อควบคุมและป้องกันความสู ญเสี ยในรู ปแบบต่างๆ อันเนื่องมาจาก
อุบตั ิเหตุ อัคคีภยั การบาดเจ็บหรื อเจ็บป่ วยจากการทํางาน ทรัพย์สินสู ญหายหรื อเสี ยหาย การละเมิด
ระบบรักษาความปลอดภัย การปฏิบตั ิงานไม่ถูกวิธี และความผิดพลาดต่างๆ ที่เกิดขึ้น ตลอดจนรักษา
สภาพแวดล้อมในการทํางานที่ปลอดภัยต่อพนักงานและพนักงานของผูร้ ับจ้าง ทั้งนี้ ถือเป็ นหน้าที่
รับผิดชอบของผูบ้ ริ หารและพนักงานในรายงานอุบตั ิเหตุ อบัติการณ์ โดยปฏิบตั ิตามขั้นตอนที่กาํ หนดไว้
3) จัดมีให้มีแผนควบคุมและป้องกันเหตุฉุกเฉิ นในพื้นที่ปฏิบตั ิการ มีแผนจัดการฉุกเฉิ นและสภาวะวิกฤต
ขององค์กร เพื่อเตรี ยมความพร้อมต่อการจัดการเหตุฉุกเฉิ นต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น เช่น เพลิงไหม้ การหก ล้ม หรื อรั่วไหล
ของนํ้ามัน ก๊าซ สารเคมี หรื อของเสี ย และมีการเตรี ยมพร้อมต่อเหตุวิกฤตอื่นๆ ที่อาจทําให้การดําเนิน
ธุรกิจหยุดชะงัก เสี่ อมเสี ยชื่อเสี ยงและภาพลักษณ์ขององค์กร
4) จัดให้มีการประชาสัมพันธ์และสื่ อสาร เพื่อสร้างความรู ้ ความเข้าใจ และเผยแพร่ ขอ้ มูลแก่พนักงาน
พนักงานของผูร้ ับจ้าง รวมถึงผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทราบและเข้าใจในนโยบาย กฎระเบียบ
ขั้นตอนวิธีปฏิบตั ิและข้อควรระวังต่างๆ ทางด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่ งแวดล้อม
ตลอดจน นําไปยึดถือปฏิบตั ิได้อย่างถูกต้อง โดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุ ขภาพ ทรัพย์สิน และสิ่ งแวดล้อม
5) มุ่งส่ งเสริ มและปลูกฝังจิตสํานึกทางด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่ งแวดล้อมให้เป็ น
วิถีดาํ เนินชีวิตประจําวันของพนักงาน
6) มุ่งเน้นการมีส่วนร่ วมในการรับผิดชอบต่อสังคม ในเรื่ องคุณภาพความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สิ่ งแวดล้อมอย่างจริ งจัง และต่อเนื่องกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด โดยตระหนัก
ถึงความสําคัญของสิ่ งแวดล้อมและความปลอดภัยของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนส่ งเสริ ม
กิจกรรมทางสังคมในการรักษาสิ่ งแวดล้อม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนตามหลักการ
พัฒนาอย่างยัง่ ยืน

บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
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อัตราการบาดเจ็บ
รายงานข้อมูลสถิติการบาดเจ็บเนื่องจากการทํางานจนถึงขั้นหยุดงาน มีขอ้ มูลดังนี้
ปี 2561 (ราย)

สถิติการประสบอันตรายหรื อเจ็บป่ วย

ชาย

หญิง

รวม

จํานวนการเจ็บป่ วยจากการทํางาน

-

-

0

บาดเจ็บ

-

-

0

เสี ยชีวิต

-

-

0

รวมทั้งหมด

0

0

0

** หมายเหตุ ไม่มีการเก็บสถิติเนื่องจากในระหว่างปี 2561 ไม่มีโครงการก่อสร้างจึงไม่มีขอ้ มูลการบาดเจ็บ
สถิติวนั ลาป่ วยและขาดงานของพนักงาน
จํานวนวันที่ลาป่ วยและขาดงานทั้งหมดของพนักงาน

9.14

ปี 2561 (วัน)
90

นโยบายการปฏิบัติทเี่ ป็ นธรรมและรับผิดชอบต่ อลูกค้ า

บริ ษทั ให้ความสําคัญในมาตรฐานสู งสุ ดของผลิตภัณฑ์ ความปลอดภัยในคุณภาพ ความซื่ อสัตย์ในการดําเนิ น
ธุรกิจ เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า นอกจากนี้ บริ ษทั ยังมีการปฏิบตั ิที่เป็ นธรรม มีจริ ยธรรม มีการให้ บริ การที่เข้าถึงได้
สะดวก เคารพต่อเกียรติ และความเป็ นส่ วนบุคคลของลูกค้าแต่ละรายด้วย
1) บริ ษทั ปฏิบตั ิต่อลูกค้าทุกคนอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกันบนพื้นฐานของผลตอบแทนที่ยตุ ิธรรมต่อ
ทั้งสองฝ่ าย
2) มีการให้ขอ้ มูลข่าวสารและคําแนะนําที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันเหตุการณ์ต่อลูกค้า เพื่อให้ทราบ
เกี่ยวกับสิ นค้าการบริ การ
3) ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่ งครัด กรณี ที่ไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไขข้อใดได้ ต้อง
รี บแจ้งให้ลูกค้าทราบ เพื่อร่ วมกันพิจารณาหาแนวทางการแก้ไขปัญหา
4) ปฏิบตั ิกบั ลูกค้าด้วยความสุ ภาพและเป็ นที่วางใจของลูกค้า
5) บริ ษทั เคารพต่อสิ ทธิ ส่วนบุคคลของลูกค้า โดยเก็บรักษข้อมูลของลูกค้า และไม่เปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าว
แก่บุคคลภายนอก
6) จัดให้มีระบบ/ กระบวนการที่ให้ลูกค้าร้องเรี ยนเกี่ยวกับคุณภาพ และการให้บริ การในการตอบสนอง
การส่ งมอบและการดําเนินการอย่างดีที่สุด เพื่อให้ลูกค้าได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ ว
7) ให้การสนับสนุนกิจกรรมเพื่อเสริ มสร้างและรักษาความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างลูกค้าและบริ ษทั
บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
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9.15

นโยบายการปฏิบัติต่อคู่แข่ งทางการค้ า

บริ ษทั มีนโยบายที่ จะปฏิ บตั ิ ต่อคู่แข่งทางการค้าภายใต้พระราชบัญญัติแข่งขันทางการค้า พ.ศ.2542 กรอบ
แห่ งกฎหมายเกี่ยวกับหลักปฏิบตั ิการแข่งขันทางการค้า ไม่ละเมิดความลับหรื อล่วงรู ้ความลับทางการค้าของคู่แข่งทาง
การค้าด้วยวิธีฉอ้ ฉล
1) ประพฤติปฏิบตั ิภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี ส่ งเสริ มการค้าเสรี และไม่ใช้วิธีทุ่มตลาด
2) ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็ นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริ ตหรื อไม่เหมาะสม เช่น การ
ให้สินบน หรื อการว่าจ้างพนักงานของบริ ษทั คู่แข่งเพื่อให้ได้มาซึ่ งข้อมูลที่เป็ นความลับของบริ ษทั คู่แข่ง
3) ไม่ทาํ ลายชื่อเสี ยงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย
4) ไม่สนับสนุนให้มีการปฏิบตั ิร่วมกันเพื่อกระทําการหรื อสมยอมในการเสนอราคาที่ไม่เป็ นธรรมต่อลูกค้า
5) ไม่ละเมิดและปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเคร่ งครัด

9.16

นโยบายการปฏิบัติต่อคู่ค้า

บริ ษทั มีนโยบายที่จะปฏิบตั ิต่อคู่คา้ อย่างเสมอภาคและเป็ นธรรม โดยคํานึงถึงประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั และ
ตั้งอยู่บนพื้นฐานที่ เป็ นธรรมต่ อทั้งสองฝ่ าย หลีกเลี่ ยงสถานการณ์ ที่ทาํ ให้เกิ ดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้ง
ปฏิบตั ิตามพันธะสัญญา ให้ขอ้ มูลที่เป็ นจริ ง รายงานที่ถูกต้อง
1) เปิ ดโอกาสในการทําธุรกิจให้กบั คู่คา้ และการพิจารณาคัดเลือกคู่คา้ ที่ต้ งั อยูบ่ นพื้นฐานความเสมอภาค
และเป็ นธรรม
2) ใช้สินค้าและบริ การที่มีลิขสิ ทธิ์ สิ ทธิ บตั รและเครื่ องหมายทางการค้าถูกต้อง และไม่สนับสนุนสิ นค้า
หรื อการกระทําที่เป็ นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
3) บุคลากรของบริ ษทั ต้องไม่เข้าไปมีส่วนร่ วมในกระบวนการจัดซื้ อจัดจ้างกับคู่คา้ ที่มีความเกี่ยวข้องกับ
ตนเอง
4) การจัดซื้ อจัดจ้างต้องไม่เจาะจงข้อกําหนดของผลิตภัณฑ์หรื อบริ การจากคู่คา้ รายหนึ่งรายใด หรื อ
พยายามเลือกสรรคุณลักษณะที่โน้มเอียงไปทางผลิตภัณฑ์หรื อบริ การนั้นๆ อย่างจงใจ นอกจากจะมี
ความจําเป็ นซึ่ งมีเหตุผลสนับสนุนอย่างเพียงพอ
5) บริ ษทั ต้องให้รายละเอียดข้อมูลและเงื่อนไขต่างๆ ที่เหมือนกันแก่คู่คา้ ทุกราย
6) ปฏิบตั ิตามสัญญาหรื อข้อตกลงต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างเป็ นธรรม กรณี ที่ไม่สามารถปฏิบตั ิได้ตอ้ งรี บ
เจรจากับคู่คา้ ล่วงหน้า เพื่อร่ วมกันหาแนวทางการแก้ไขและป้องกันไม่ได้เกิดความเสี ยหาย
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9.17

นโยบายและแนวปฏิบัติเกีย่ วกับเจ้ าหนี้

บริ ษทั มีนโยบายและแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับเจ้าหนี้ ที่เป็ นธรรมและรับผิดชอบต่อเจ้าหนี้ โดยคํานึ งถึงประโยชน์
สู ง สุ ด ของบริ ษัท และอยู่ บ นพื้ น ฐานของความเป็ นธรรม และหลี ก เลี่ ย งสถานการณ์ ที่ ท ํา ให้ ค วามขัด แย้ง ทาง
ผลประโยชน์ รวมทั้ง ยึดมัน่ ในการปฎิบตั ิตามข้อตกลง สัญญา ให้ขอ้ มูลที่ถูกต้อง เป็ นจริ งอยู่เสมอ เพื่อให้เกิดความเป็ น
ธรรมทั้งสอง ดังนี้
1) นําสิ นเชื่อที่เจ้าหนี้หรื อสถาบันการเงินอนุมตั ิให้กมู้ าใช้ตามวัตถุประสงค์ของบริ ษทั ตามที่ได้แสดง
เจตนาไว้ต่อเจ้าหนี้หรื อสถาบันการเงิน
2) ชําระหนี้คืนต่อเจ้าหนี้ตรงต่อเวลาตามเงื่อนไขที่กาํ หนด ตลอดจนปฎิบตั ิตามเงื่อนไขที่เจ้าหนี้หรื อ
สถาบันการเงินกําหนดไว้อย่างเคร่ งครัด ตลอดจนรักษาคุณภาพสิ นทรัพย์ซ่ ึ งเป็ นหลักประกันให้เป็ นไป
ตามที่เจ้าหนี้กาํ หนด
3) เมื่อมีเหตุสาํ คัญอันอาจกระทบต่อสถานะการเงินโดยมีนบั สําคัญและอาจกระทบต่อหนี้ที่ตอ้ งชําระ
บริ ษทั จะแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบเพื่อร่ วมกันหาวิธีป้องกันหรื อแก้ไขเพื่อไม่ให้เกิดความเสี ย

9.18

นโยบายการจัดการความขัดแย้ งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริ ษทั ได้กาํ หนดนโยบายเกี่ยวกับการป้ องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่า
การตัดสิ นใจใดๆ ในการดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องทําเพื่อผลประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั เท่านั้น และควรหลีกเลี่ยง
การกระทําที่ ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกําหนดให้ผทู ้ ี่มีส่วนเกี่ ยวข้องหรื อมีส่วนได้เสี ยกับรายการที่
พิจารณาต้องแจ้งให้บริ ษทั ทราบถึงความสัมพันธ์หรื อการมีส่วนได้เสี ยของตนในรายการดังกล่าวและต้องไม่เข้าร่ วม
พิจารณาตัดสิ นใจ รวมถึงไม่อนุมตั ิในธุรกรรมนั้นๆ
1. ดูแลให้บริ ษทั มีการปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิ ดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามที่กฎหมาย
หรื อหน่วยงานกํากับดูแลกําหนดไว้อย่างเคร่ งครัด และเป็ นไปตามระเบียบของบริ ษทั
2. หลีกเลี่ยงการทํารายการที่ เกี่ ยวโยงกับตนเองหรื อบุคคล/ นิ ติบุคคลที่ เกี่ยวข้อง ที่ อาจก่อให้เกิ ดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั
3. ในกรณี ร ายการที่ เ ป็ นรายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น ซึ่ งไม่ เ ป็ นไปตามเงื่ อ นไขการค้ า ทั่ว ไปตามหลัก การที่
คณะกรรมการบริ ษทั อนุมตั ิ หรื อมีลกั ษณะและขนาดของรายการไม่อยู่ในอํานาจการพิจารณาของฝ่ ายจัดการ
ต้อ งผ่ า นการสอบทานและให้ ค วามเห็ น จากคณะกรรมการตรวจสอบ ก่ อ นนํา เสนอขออนุ ม ัติ จ าก
คณะกรรมการบริ ษทั หรื อผูถ้ ือหุน้
4. ในกรณี ที่มีความจําเป็ นต้องทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน รายการนั้นจะต้องเป็ นไปตามเงื่อนไขการค้าทัว่ ไปตาม
หลักการที่ คณะกรรมการบริ ษทั อนุ มตั ิ ด้วยความโปร่ งใสและเป็ นธรรม เปรี ยบเสมื อนการทํารายการกับ
บุคคลภายนอก และคํานึงถึงประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั
5. ผูท้ ี่มีส่วนได้เสี ยจะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณารายการที่ตนมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
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9.19

นโยบายการดาเนินธุรกิจภายใต้ มาตรฐานสิ่ งแวดล้อม

บริ ษทั จัดวางนโยบายการดําเนิ นธุ รกิ จภายใต้มาตรฐานสิ่ งแวดล้อมในการดําเนิ นธุ รกิ จในการพัฒนาที่ ดิน
ภายใต้มาตรฐานสิ่ งแวดล้อม ตระหนักถึงความสําคัญของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม และการ
รั ก ษาสภาพแวดล้อ มภายในบริ ษัท และในชุ ม ชมอย่ า งจริ งจัง รวมถึ ง การส่ ง เสริ มให้มี ก ารใช้ท รั พ ยากรอย่ า งมี
ประสิ ทธิ ภาพ
1) บริ ษทั ปฏิบตั ิตามข้อกฎหมายและกฎระเบียบด้านสิ่ งแวดล้อมอย่างเคร่ งครัด
2) มุ่งเน้นการป้องกันปัญหาก่อนเกิดเหตุการณ์หรื อจุดเกิดเหตุมิให้กระทบต่อสภาพแวดล้อม
3) ลดของเสี ยให้นอ้ ยที่สุด รวมถึง การนํานํ้าที่ผา่ นการบําบัดแล้วกลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด
4) มุ่งเน้นการใช้พลังงานและทรัพยากรในกระบวนการผลิตอย่างประหยัดและมีประสิ ทธิ ภาพ
5) มีการพัฒนาระบบบําบัดนํ้าเสี ย ระบบผลิตนํ้าประปา ระบบการจัดการขยะมูลฝอยและขยะทัว่ ไป
6) ประชาสัมพันธ์นโยบายให้พนักงานและเปิ ดเผยต่อสาธารณชน
บริ ษทั ได้มีการจัดอบรมภายในองค์กร โครงการ Green Office สํานักงานสี เขียว เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม ใน
วันที่ 22 สิ งหาคม 2560 โดยมีหลักการและเหตุผล คือ Green Office หรื อ ออฟฟิ ศสี เขียว จัดขึ้นเพื่อให้พนักงานทุกคน
ได้ตระหนักถึงการรักษาสิ่ งแวดล้อม การประหยัดพลังงาน รวมถึงการเลือกใช้วสั ดุ อุปกรณ์เครื่ องใช้ในสํานักงานอย่าง
รู ้คุณค่า และเป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม โดยมีวตั ถุประสงค์ของโครงการ ดังนี้
1) เพื่อลดการใช้พลังงาน ไฟฟ้าและนํ้าอย่างสู ญเปล่าสิ้ นเปลือง รวมถึงจะช่วยลดการเกิดก๊าซเรื อนกระจก
ที่เกิดจากการทํากิจกรรมต่างๆ ภายในสํานักงาน
2) เพื่อลดค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าไฟฟ้า ค่านํ้า รวมถึงลดปริ มาณการใช้กระดาษภายในสํานักงาน
3) เพื่อปลูกจิตสํานึกให้ตระหนักในการใช้ทรัพยากร รวมถึงแก้ปัญหาการจัดการทรัพยากรต่างๆ จะช่วย
ให้รู้จกั การใช้ทรัพยากรอย่างยัง่ ยืนทั้งในชีวิตประจําวันและการใช้ทรัพยากรภายในองค์กรได้เป็ นอย่างดี

การใช้ทรัพยากรสํานักงาน (Green Office)
1) การใช้กระดาษอย่างรู ้คุณค่า
(1) ช่วยกันนํากระดาษที่ใช้แล้วด้านเดียวนํามาใช้ซ้ าํ เช่น ถ่ายสําเนาเอกสารร่ าง หรื อใช้เป็ นเอกสาร
ภายใน ที่ไม่ใช่จดหมายอย่างเป็ นทางการ เราสามารถใช้กระดาษที่ถูกพิมพ์ หรื อใช้ไปเพียงด้านเดียวมาใช้ซ้ าํ ได้ เพื่อลด
ปริ มาณการใช้กระดาษ และหมัน่ ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารก่อนกดสั่งพิมพ์ทุกครั้ง
(2) เลื อกใช้กระดาษที่ เป็ นมิ ตรต่ อสิ่ งแวดล้อม รู ้ จกั คัดแยกกระดาษเหลื อใช้ เพื่ อให้หน่ วยงานที่
รับผิดชอบสามารถบริ หารจัดการได้อย่างเหมาะสม
2) เลือกส่ งข้อมูลข่าวสารต่างๆ ในรู ปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิคส์ให้มากขึ้น
เลือกส่ งข้อมูลข่าวสารในรู ปแบบต่างๆ เช่น ส่ ง E-mail แทนการส่ งจดหมาย หรื อจะใช้ social network
ต่างๆ ในการสื่ อสารอย่างเช่น Line หรื อ Facebook เพื่อลดขั้นตอนการใช้กระดาษและกระบวนการทํางาน นอกจากนี้
การจัดเก็บเอกสารในรู ปแบบอิเล็กทรอนิ คส์ จะช่ วยให้เกิดความสะดวกในการจัดหมวดหมู่ รวมไปถึงสะดวกในการ
สื บค้นข้อมูล
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3) คอมพิวเตอร์ เครื่ องพิมพ์เอกสาร
(1) ควรตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปิ ดหน้าจออัตโนมัติ เมื่อไม่มีการใช้งานเกิน 15 นาที และปิ ดเครื่ อง
หลังเลิกใช้งาน และถอดปลัก๊ ออกทุกครั้ง และไม่ควรเสี ยบปลัก๊ ทิ้งไว้ในกรณี ไม่ได้ใช้งานเป็ น
ระยะเวลานาน เช่น ช่วงวันหยุดทํางาน หรื อช่ วงวันหยุดเทศกาล ซึ่ งนอกจากจะประหยัดไฟฟ้ า
แล้ว ยังช่วยป้องกันเครื่ องพังจากเหตุไฟฟ้าลัดวงจรอีกด้วย
(2) ใช้ระบบเชื่อมต่อระหว่างเครื่ องพิมพ์ ร่ วมกับระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ภายในองค์กร
เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายด้านการซื้ อเครื่ องพิมพ์ เครื่ องเดียวก็ใช้หลายๆ คน และควรใช้ตลับหมึก
แบบเติมได้เพื่อลดการใช้ขยะสารเคมี
4) เครื่ องถ่ายเอกสาร
หลี กเลี่ ยงติ ดตั้งเครื่ องถ่ ายเอกสารในห้องทํา งานปรั บอากาศ หรื อจัดให้อยู่ในจุ ด ที่ ห่า งจากพื้ นที่
ปฏิบตั ิงาน ลดผลกระทบต่อสุ ขภาพของคนทํางานจากการสู ดดมกลิ่นหมึก และฝุ่ นละอองต่างๆ
5) นํ้าใช้และนํ้าดื่ม
(1) หมัน่ ตรวจสอบการรั่วไหลของนํ้า ของก๊อกนํ้าต่างๆ ในออฟฟิ ศว่าเมื่อปิ ดแน่นสนิ ทแล้ว นํ้ายังมี
การรั่ วซึ มหรื อไม่ เพื่ อลดการสู ญเสี ยนํ้าอย่างเปล่ าประโยชน์ และปิ ดนํ้า ทุ กครั้ งหลังใช้งาน
ไม่ปล่อยให้น้ าํ ไหลตลอดเวลาในระหว่างการใช้งาน
(2) ล้างมื อ ควรใช้สบู่เหลวแทนสบู่กอ้ น ซึ่ งช่ วยลดเวลาในการใช้น้ าํ รวมถึงการทําความสะอาด
ยานพาหนะ ไม่ควรใช้สายยาง เปิ ดนํ้าไหลตลอดเวลา ควรใช้การล้างด้วยนํ้าและฟองนํ้าในภาชนะ
บรรจุน้ าํ จะช่วยลดการใช้น้ าํ ได้มากถึง 300 ลิตรต่อการล้างหนึ่งครั้ง
(3) ไม่ทิ้งเศษอาหาร ขยะทุกชนิดลงในชักโครกหรื ออ่างล้างมือ เพื่อลดการสู ญเสี ยนํ้าในการไล่สิ่งของ
ลงท่อ และยังสามารถป้องกันการอุดตันจากขยะต่างๆ ในท่อระบายนํ้าด้วย
(4) ไม่ทิ้งนํ้าดื่ มที่ เหลือโดยไม่เกิ ดประโยชน์ เมื่ อดื่ มไม่หมดให้ใช้รดนํ้าต้นไม้ หรื อชําระทําความ
สะอาดสิ่ งต่างๆ และควรเลือกใช้เหยือกนํ้ากับแก้วเปล่า โดยให้ผทู ้ ี่ตอ้ งการดื่มนํ้าริ นนํ้าด้วยตนเอง
จะได้สามารถกะปริ มาณนํ้าที่ตอ้ งการดื่มได้พอดี
6) คัดแยกขยะก่อนทิ้งให้ถูกวิธี
(1) ถังสี เหลือง ขยะรี ไซเคิ ล ขยะที่ สามารถหมุนเวียนแปรรู ป ตามกระบวนการของแต่ละประเภท
หรื อเปลี่ ย นแปลงจากสภาพเดิ มแล้วกลับมาใช้ใหม่ เช่ น พลาสติ ก ขวด กระดาษ กระป๋ อง
อลูมิเนียม
(2) ถังสี เขียว ขยะเปี ยก หรื อขยะเศษอาหารที่เหลือทิ้งจากครัว จากอาหารที่เหลือจากการรับประทาน
เป็ นขยะที่เน่าเสี ยส่ งกลิ่นเน่าเหม็น และเป็ นที่สะสมของเชื้ อโรค มีความชื้ นสู งและส่ งกลิ่นเหม็น
ได้รวดเร็ ว
(3) ถังสี น้ าํ เงิ น ขยะทัว่ ไป หรื อขยะมูลฝอย คื อ ขยะประเภทอื่นนอกเหนื อจากขยะย่อยสลาย ขยะ
รี ไซเคิ ล และขยะอันตราย มีลกั ษณะที่ ย่อยสลายยากและไม่คุม้ ค่ าสําหรับการนํากลับมาใช้
ประโยชน์ใหม่ เช่ น ห่ อพลาสติ กใส่ ข นม ถุ งพลาสติ กบรรจุ ผ งซักฟอก พลาสติ กห่ อ ลู กอม
ซองบะหมี่ก่ ึงสําเร็ จรู ป ถุงพลาสติกเปื้ อนเศษอาหาร กล่องโฟม ทิชชู ตะเกียบไม้ เป็ นต้น
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9.20

นโยบายการแจ้ งเบาะแสการกระทาผิด

บริ ษ ัทมี น โยบายการแจ้ง เบาะแสการกระทํา ผิ ด เพื่ อเป็ นการเปิ ดโอกาสให้พ นักงาน ลู กค้า หรื อบุ ค คล
ภายนอก สามารถร้องเรี ยนการกระทําผิดกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และจรรยาบรรณการดําเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั อัน
นํามาซึ่ ง ความเสื่ อมเสี ยในทรัพย์สินและชื่ อเสี ยงของบริ ษทั
พนักงาน ลูกค้า หรื อบุ ค คลภายนอก สามารถยื่ นเรื่ องแจ้ง พร้ อมแนบข้อมูลที่ น่า เชื่ อถื อ เพื่ อให้สามารถ
ดําเนิ นการตรวจสอบได้ โดยสามารถส่ งไปยังประธานคณะกรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการ
ผูอ้ าํ นวยการ
ทั้งนี้ การแจ้งเบาะแสถือเป็ นความลับที่สุด แจ้งได้มากกว่าหนึ่ งช่ องทาง และไม่จาํ เป็ นต้องเปิ ดเผยตัวตนที่
แท้จริ ง แต่ หากเปิ ดเผยตัวตนจะทําให้บริ ษ ทั สามารถแจ้งผลดําเนิ นการหรื อรายละเอี ยดเพิ่ มเติ มให้ทราบได้ โดยมี
ขอบเขตการแจ้งเบาะแส ดังนี้
1) พฤติกรรมที่เกี่ยวกับการกระทําใดๆ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย รวมถึง
การยักยอกทรัพย์ การคอร์รัปชัน่ และการติดสิ นบน
2) พฤติกรรมที่เกี่ยวกับการฉ้อโกง หรื อการตกแต่งงบการเงินที่เป็ นการตั้งใจหลอกลวงผูอ้ ื่นด้วยการแสดง
ข้อความเท็จ หรื อการปกปิ ดข้อความจริ ง
3) พฤติกรรมที่เกี่ยวกับการดําเนินธุรกรรมที่ฝ่าฝื นกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ จรรยาบรรณในการดําเนิน
ธุรกิจ
4) ช่องทางการติดต่อ/ การร้องเรี ยน/ แจ้งเบาะแส
ชื่อบริ ษทั
: บริ ษทั ปรี ชา กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
ที่ต้ งั สํานักงาน
: เลขที่ 1919 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวงเขตสวนหลวง
กรุ งเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์
: 02-722-8855
โทรสาร
: 02-722-8844
เว็บไซต์
: www.preecha.com

9.21

นโยบายการป้ องกันดูแลพนักงานหรื อผู้แจ้ งเบาะแสในการกระทาผิด

เพื่อเป็ นการป้ องกันดูแลพนักงานหรื อผูแ้ จ้งเบาะแสในการกระทําผิด บริ ษทั จะปกปิ ดชื่ อ ที่อยู่ หรื อ ข้อมูล
ใดๆ ที่ สามารถระบุ ต ัวผูแ้ จ้งเบาะแสหรื อผูใ้ ห้ข ้อมู ล และเก็บรั กษาข้อมู ลของผูแ้ จ้งเบาะแสหรื อผูใ้ ห้ขอ้ มูลไว้เป็ น
ความลับ โดยจํากัดเฉพาะผูท้ ี่มีหน้าที่รับผิดชอบในการดําเนินการตรวจสอบเรื่ องร้องเรี ยน เท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูล
ดังกล่าวได้ ในกรณี ที่มีการร้องเรี ยนผูม้ ีตาํ แหน่งในระดับบริ หารขึ้ นไป คณะกรรมการตรวจสอบจะทําหน้าที่ ในการ
คุม้ ครองผูแ้ จ้งเบาะแสหรื อผูใ้ ห้ขอ้ มูลในการสื บสวนหาข้อเท็จจริ ง ไม่ให้ได้รับความเดือนร้อนอันตรายใดหรื อความไม่
ชอบธรรม อันเกิ ดมาจากการแจ้งเบาะแส ร้ องเรี ยนการเป็ นพยานหรื อการให้ข ้อมู ล โดยขอให้ผูร้ ้ องเรี ยนส่ งเรื่ อ ง
ร้องเรี ยนมายังคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง
1) บริ ษทั ให้ความมัน่ ใจกับพนักงานหรื อผูแ้ จ้งเบาะแสว่าจะไม่มีผใู ้ ดต้องถูกลดตําแหน่ง ลงโทษ หรื อ
ได้รับผลกระทบใดๆ จากการปฏิเสธการให้สินบน ถึงแม้วา่ การปฏิเสธนั้นๆ จะต้องทําให้บริ ษทั สู ญเสี ย
ธุรกิจ หรื อพลาดโอกาสในการได้ธุรกิจใหม่
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2) บริ ษทั มีความเชื่อในนโยบายการต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปชัน่ โดยไม่ยอมรับการให้สินบน
หรื อการรับสิ นบน และการคอร์รัปชัน่ อย่างสิ้ นเชิง เพื่อเป็ นการสร้างคุณค่าให้แก่บริ ษทั
3) บริ ษทั ไม่ยอมให้ผใู ้ ดมากระทําข่มขู่ คุกคาม หรื อหน่วงเหนี่ยวพนักงานที่ต้ งั ใจในการปฏิบตั ิตาม
นโยบาย
4) หากพนักงานหรื อผูแ้ จ้งเบาะแสเชื่อว่าถูกข่มขู่ คุกคาม หรื อหน่วงเหนี่ยว ให้รายงานต่อฝ่ ายทรัพยากร
บุคคลและธุรการได้โดยตรง และหากยังไม่ได้รับแก้ไขให้รายงานต่อคณะกรรมการได้โดยทันที

9.22

นโยบายต่ อต้ านการให้ หรื อรับสิ นบนและการคอร์ รัปชั่น

คณะกรรมการบริ ษทั ยึดมัน่ ที่จะดําเนินธุรกิจด้วยความซื่ อสัตย์โปร่ งใส และพยายามป้องกันไม่ให้มีการทุจริ ต
คอร์ รัปชัน่ ทุ กรู ปแบบ และให้เป็ นไปตามหลักการกํากับดู แลกิ จการที่ ดี บริ ษทั จึ งกําหนดเกณฑ์และแนวปฏิ บตั ิ ห้าม
กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกระดับที่จะใช้โอกาสจากการเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อพนักงานในบริ ษทั ที่จะ
แสวงหาผลประโยชน์เพื่อ ส่ วนตัว หรื อครอบครัว หรื อบุคคลอื่ น ไม่ว่าจะเป็ นผลประโยชน์ในรู ปแบบใดก็ตาม เพื่ อ
แสดงถึงความมุ่งมัน่ ดังกล่าว และมุ่งมัน่ ที่ จะนําระบบที่ มีประสิ ทธิ ผลมาใช้ในการต่ อต้านการให้หรื อรับสิ นบนและ
คอร์รัปชัน่
1) นโยบายและแนวปฏิบตั ิที่เกี่ยวกับการต่อต้านการให้หรื อรับสิ นบนและการคอร์รัปชัน่ ภายในองค์กร
(1) ห้ามกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกระดับ รับเงินหรื อรับผลประโยชน์ตอบแทนใดๆจากคู่คา้
ลูกค้าหรื อจากบุคคลใด ที่ทาํ ธุรกิจเกี่ยวข้องกับบริ ษทั
(2) ห้ามกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกระดับ รับของขวัญที่มีมูลค่าเกินกว่าปกติประเพณี นิยมที่
บุคคลทัว่ ไปพึงปฏิบตั ิต่อกัน
(3) ห้ามมิให้มีการนําทรัพย์สินของบริ ษทั ไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวหรื อบุคคลอื่น
(4) ห้ามมิให้บริ ษทั เข้าไปทําธุรกรรม หรื อกิจกรรมกับบริ ษทั ที่มีกรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อพนักงานของ
บริ ษทั มีส่วนได้เสี ย หรื อเกี่ยวข้องโดยส่ วนตัวกับธุรกรรมหรื อกิจกรรมนั้น
(5) จัดฝึ กอบรมแก่พนักงานเพื่อส่ งเสริ มความซื่ อสัตย์ สุ จริ ต และความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิหน้าที่
(6) กําหนดให้มีระเบียบและระบบการควบคุมภายใน เพื่อป้องกัน ไม่ให้พนักงานมีการประพฤติหรื อ
ปฏิบตั ิที่ไม่เหมาะสม
(7) มีหน่วยงานตรวจสอบภายในตรวจสอบทุกหน่วยงาน และจัดทํารายงานสรุ ปเรื่ องการทุจริ ต
คอร์รัปชัน่ ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
(8) บริ ษทั ได้จดั ให้มีช่องทางในการรายงานหากมีการพบเห็นการฝ่ าฝื นหรื อพบเห็นการกระทําทุจริ ต
และคอรัปชัน่
2) นโยบายและแนวปฏิบตั ิที่เกี่ยวกับการต่อต้านการให้หรื อรับสิ นบนและการคอร์ รัปชัน่ ภายนอกองค์กร
บริ ษ ทั ได้ก ํา หนดแนวปฏิ บัติ ใ นการป้ อ งกันการทุ จริ ต คอร์ รั ปชั่นภายนอกองค์กร ทั้ง นี้ เ พื่ อป้ อ งกันมิ ให้กรรมการ
ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกระดับของบริ ษทั เกี่ยวข้องกับการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ภายนอกองค์กร
(1) ไม่สนับสนุนการให้สินบนในรู ปของผลตอบแทนทุกรู ปแบบในการขอความอนุเคราะห์ใดๆ จาก
บุคคลหรื อองค์กรภายนอก โดยเฉพาะจากหน่วยงานของรัฐจะต้องเป็ นไปตามระเบียบปฏิบตั ิของ
หน่วยงานของรัฐ เพื่อหลีกเลี่ยง การเปิ ดช่องทางให้กบั เจ้าหน้าที่จะเรี ยกรับสิ นบนเมื่อมีความ
ผิดพลาดเกิดขึ้น
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(2) จะดําเนินธุรกิจตามกฏระเบียบของกฏหมาย ตามขั้นตอนให้ถูกต้อง เพื่อหลีกเลี่ยงการเปิ ดช่อง
ให้กบั เจ้าหน้าที่รัฐที่จะเรี ยกรับสิ นบนเมื่อมีความผิดพลาดเกิดขึ้น
(3) การสังสรรค์ การเลี้ยงอาหาร หรื อการมอบของขวัญให้กบั บุคคลภายนอก จะต้องดําเนินการ
ภายในเทศกาล และประเพณี ปฏิบตั ิที่ดีงาม มีจาํ นวนและปริ มาณที่เหมาะสม
(4) บริ ษทั บริ จาคเพื่อการกุศลทั้งในรู ปแบบของการให้ความช่วยเหลือทางการเงินหรื อในรู ปแบบ
อื่นๆ เพื่อเป็ นส่ วนหนึ่งในกิจกรรมตอบแทนสังคม ตลอดจนประชาสัมพันธ์และเสริ มสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่บริ ษทั โดยไม่มุ่งหวังผลประโยชน์ทางธุรกิจเป็ นการตอบแทน
(5) บริ ษทั มีนโยบายเป็ นกลางทางการเมือง โดยจะไม่ให้การสนับสนุน หรื อกระทําการอันการฝักใฝ่
พรรคการเมืองใดการเมืองหนึ่ง และให้พนักงานมีสิทธิ เสรี ภาพในการเข้าร่ วมกิจกรรมทางการ
เมืองภายใต้บทบัญญติแห่งรัฐธรรมนูญ แต่จะต้องไม่แอบอ้างความเป็ นพนักงาน หรื อนํา ทรัพย์สิน อุปกรณ์
เครื่ องมือใดๆ ของบริ ษทั ไปใช้เพื่อประโยชน์ในการดําเนินการใดๆ ในทางการเมือง หากเข้าร่ วม
จะต้องพึงระมัดระวังการดําเนินการใดๆ ที่อาจจะทําให้เกิดความเข้าใจว่าบริ ษทั ได้ให้การ
สนับสนุนหรื อฝักใฝ่ ในพรรคการเมืองใดพรรคหนึ่ง

9.23 กระบวนการในการจัดการกับเรื่ องทีพ่ นักงานร้ องเรียนเกีย่ วกับเรื่ องทีอ่ าจเป็ นการกระทาผิด
เมื่อมีผูร้ ้องเรี ยนผ่านช่องทางการร้องเรี ยนต่างๆ มายังที่ บริ ษทั และเมื่อผูร้ ับเรื่ องร้องเรี ยนซึ่ งเป็ นผูท้ ี่บริ ษทั
ได้รับมอบหมายได้รับเรื่ องร้องเรี ยนแล้ว ให้พิจารณาว่าข้อมูลหรื อหลักฐานมีความชัดเจนเพียงพอหรื อไม่ ถ้าไม่มีความ
ชัดเจนเพียงพอ ให้แจ้งกลับไปยังผูร้ ้อ งเรี ยนทราบ หากผูร้ ้องเรี ยนเปิ ดเผยตัวตน แต่ถา้ มีความชัดเจนเพียงพอ และแจ้ง
การรับเรื่ องร้องเรี ยนดังกล่าวไปยังผูบ้ งั คับบัญชา
ผูร้ ับเรื่ องร้องเรี ยนสามารถพิจารณาดําเนิ นการตามความเหมาะสม หรื อส่ งเรื่ องให้บุคคลที่ เกี่ ยวข้อง โดย
พิจารณาถึงความเป็ นอิสระในการดําเนิ นการตามเนื้ อหาหรื อประเด็นที่ได้รับการร้องเรี ยน เพื่อดําเนิ นการตรวจสอบหา
ข้อเท็จจริ งพร้อมทั้งติดตามความคืบหน้า เพื่อให้มนั่ ใจว่ามีการดําเนินการที่เหมาะสมกับข้อร้องเรี ยนที่ได้รับ โดยมี แนว
ปฏิบตั ิดงั นี้
1) หากเรื่ องร้องเรี ยนเป็ นการกระทําที่ ฝ่าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามนโยบายและระเบี ยบวิธีปฏิ บตั ิ ดา้ นบุคคล
ให้นาํ ส่ งฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
2) หากเรื่ องร้องเรี ยนเป็ นการกระทําที่ฝ่าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎระเบียบของรัฐ นโยบาย
และหลักการกํากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ และระเบียบข้อบังคับของบริ ษทั ให้นาํ ส่ งเลขานุการบริ ษทั
3) หากเรื่ องร้องเรี ยนเป็ นการกระทําที่อาจส่ อถึงการทุจริ ต ซึ่ งหมายถึง การกระทําใดๆ เพื่อแสดงหา
ประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสําหรับตนเองหรื อผูอ้ ื่น เช่น การยักยอกทรัพย์ การคอร์รัปชัน่ การฉ้อโกง
เป็ นต้น ให้นาํ ส่ งคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) หรื อผูจ้ ดั การฝ่ ายตรวจสอบระบบงาน
ภายในองค์กร
4) ในกรณี ที่เรื่ องร้องเรี ยนเป็ นเรื่ องที่ซบั ซ้อนหรื อเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน ให้นาํ ส่ งกรรมการ
5) ผูอ้ าํ นวยการ เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริ ง (Investigation Committee) สําหรับ
ดําเนินการตรวจสอบเรื่ องดังกล่าว
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จากนั้นให้ผูต้ รวจสอบเรื่ องร้ องเรี ยนแจ้งการรับเรื่ องร้ องเรี ยนดังกล่าว บันทึ กข้อมูล สําหรับติ ดตามความ
คืบหน้าการดําเนินการข้อร้องเรี ยนนั้นๆ
ผูต้ รวจสอบเรื่ องร้ องเรี ยนมี หน้าที่ ตรวจสอบหาข้อเท็จจริ ง ในกรณี ที่พบว่ามีการฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิ บตั ิ ตาม
กฎหมาย และกฎระเบียบของบริ ษทั หรื อกระทําการทุจริ ตจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินยั ตามระเบียบบริ ษทั ที่
กําหนดไว้ และ/หรื อ อาจจะได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทํานั้นผิดกฎหมาย
เมื่อการตรวจสอบเรื่ องร้องเรี ยนได้ขอ้ ยุติแล้ว ผูต้ รวจสอบเรื่ องร้องเรี ยนจะรายงานผลสรุ ป การตรวจสอบ
ให้แก่ผรู ้ ับเรื่ องร้องเรี ยนทราบ เพื่อแจ้งต่อผูร้ ้องเรี ยนต่อไป (ในกรณี ที่ผรู ้ ้องเรี ยนเปิ ดเผยตัวตน)
ทั้งนี้ กระบวนการตั้งแต่รับเรื่ องร้องเรี ยนจนกระทัง่ แจ้งกลับไปยังผูร้ ้องเรี ยน ควรดําเนิ นการตามกําหนด
ระยะเวลาที่เหมาะสม

9.24

จรรยาบรรณธุรกิจ

บริ ษทั ปรี ชา กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) เป็ นบริ ษทั ที่ ประกอบธุ รกิ จพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ มี ความมุ่งมัน่ ที่ จะ
ดําเนิ นธุ รกิ จให้ได้รับความนิ ยมและเชื่ อถือจากลูกค้าและประชาชนทัว่ ไป ดําเนิ นธุ รกิ จด้วยการบริ หารการจัดการที่
เข้มแข็ง มีการพัฒนาสิ นค้าให้มีคุณภาพ และพัฒนาบุคลากรให้มีประสิ ทธิ ภาพ
บริ ษทั ส่ งเสริ มการกํากับดูแลกิ จการที่ ดีให้เกิ ดขึ้ นในทุกระดับขององค์กร ตั้งแต่ระดับคณะกรรมการบริ ษทั
คณะผูบ้ ริ หารจนถึ งระดับปฏิ บัติ การมาโดยตลอด ซึ่ งประกอบไปด้วย การมี คณะกรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หารที่
วิสยั ทัศน์ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ระบบการบริ หารจัดการที่ดี มีกลไกการควบคุมและการถ่วงดุลอํานาจ เพื่อให้การ
บริ หาร งานเป็ นไปอย่างโปร่ งใส สามารถตรวจสอบได้ การเคารพในสิ ทธิ และความเท่าเทียมกัน และมีความรับผิดชอบ
ต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ย
บริ ษทั ยึดมัน่ ในแนวทางการดําเนิ นธุ รกิ จที่โปร่ งใส สุ จริ ต และเป็ นธรรม ได้จดั ทําคู่มือจรรยาบรรณและข้อ
พึงปฏิ บตั ิเกี่ ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ ายจัดการและพนักงาน เพื่อให้ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องยึดถือเป็ นแนวทางการ
ปฏิ บ ัติ หน้า ที่ ต ามภารกิ จ ของบริ ษ ัท ภายใต้กรอบกฎหมายและกฎระเบี ย บ ส่ ง เสริ มสนับสนุ น การพัฒ นาความรู ้
ความสามารถอย่างทัว่ ถึง และกําหนดให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงาน ปฏิบตั ิตามคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ ดังนี้
1) จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุ น้
2) จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อพนักงาน
3) จรรยาบรรณว่าด้วยความเป็ นธรรมและรับผิดชอบต่อลูกค้า
4) จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อคู่แข่งทางการค้า
5) จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อคู่คา้
6) จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อเจ้าหนี้
7) จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่ งแวดล้อม
8) จรรยาบรรณว่าด้วยการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญา
9) จรรยาบรรณว่าด้วยการต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ภายในองค์กร
10) จรรยาบรรณว่าด้วยการต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ภายนอกองค์กร
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10.

ความรับผิดชอบต่ อสั งคม

บริ ษทั มีนโยบายในการพัฒนาและรับผิดชอบต่ อสังคมตั้งแต่มีการดําเนิ นธุ รกิ จเพื่อให้ควบคู่ ไปกับบริ ษทั
คณะกรรมการบริ ษทั เจตนารมณ์ที่จะทํางานร่ วมกับผูม้ ีส่วนได้เสี ย โดยมุ่งสร้างความสัมพันธ์ที่เป็ นการยอมรับและไว้
วางในซึ่ งกันและกัน มุ่งเสริ มสร้ างคุ ณภาพชี วิตให้แก่พนักงานและครอบครั ว ตลอดจนชุ มชนโดยรอบและสถานที่
ประกอบการ บริ ษทั ตระหนักถึงความสําคัญในการเติบโตอย่างยัง่ ยืนขององค์กร จึงต้องมีการขับเคลื่อนไปในทิศทาง
เดียวกันกับสังคม
บริ ษทั มุ่งมัน่ ที่จะประกอบธุรกิจด้วยความสุ จริ ต เป็ นธรรมและโปร่ งใส คํานึ งถึงผลประโยชน์และผลกระทบ
จากการดําเนิ นงานขององค์กรต่อผูม้ ี ส่วนได้เสี ยของบริ ษทั ช่ วยพัฒนาศักยภาพของคนในสังคม เน้นทางด้านสร้ าง
ความรู ้ ความคิ ด จรรยาบรรณ ศีลธรรม โดยจัดทําโครงการและกิ จกรรมต่างๆ เพื่อยกระดับของสังคมให้เป็ นสังคมที่
ประกอบไปด้ว ย คนเก่ ง คนดี และคนที่ มี ค วามสํา นึ ก รั บ ผิ ด ชอบ ซึ่ งส่ ง ผลทํา ให้สั ง คมอยู่ คู่ ไ ปกับ บริ ษัท โดยมี
คณะกรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสู งเข้าร่ วมกิจกรรมต่างๆ ด้วย
1) สิ่ งแวดล้อมและความปลอดภัย ดูแลและจัดการสิ่ งแวดล้อมภายในพื้นที่ และดําเนินกิจกรรมส่ งเสริ ม
สิ่ งแวดล้อมต่อชุมชน นอกจากนี้ ยังมีการสนับสนุนกิจกรรมด้านอื่นๆ ที่ชุมชนได้จดั ขึ้นอีกด้วย
2) สังคมมีการจัดกิจกรรมอันเป็ นประโยชน์และส่ งเสริ มสังคมชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีความเป็ นอยูท่ ี่ดีผา่ น
โครงการต่างๆ
บริ ษ ทั ได้ให้ค วามสํา คัญต่ อความสัมพัน ธ์ ร ะหว่า งองค์ก ร ผู ม้ ี ส่ วนได้เ สี ย และสังคม โดยมี ร ายละเอี ย ด
ดังต่อไปนี้
1) ลูกค้า : บริ ษทั เอาใจใส่ และรับผิดชอบต่อลูกค้า ให้บริ การที่มีคุณภาพและมาตรฐาน เพื่อให้ลูกค้าได้รับ
ประโยชน์ที่สุด ดูแลรักษาข้อมูลของลูกค้าไว้เป็ นความลับ และมีหน่วยงานหรื อบุคคลที่ทาํ หน้าที่รับข้อ
ร้องเรี ยนของลูกค้า รวมถึงมีการสํารวจความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อเป็ นข้อมูลนํามาปรับปรุ ง
2) คู่คา้ : บริ ษทั ดําเนินธุรกิจกับคู่คา้ โดยเป็ นไปตามเงื่อนไขทางการค้า รวมถึงการปฏิบตั ิตามสัญญาต่อคู่คา้
ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกําหนด
3) คู่แข่ง : บริ ษทั ปฏิบตั ิต่อคู่แข่งอย่างเป็ นธรรม ไม่สืบหาข้อมูลของคู่แข่งอย่างไม่สุจริ ต
4) ชุมชน : บริ ษทั ระมัดระวังในการพิจารณาดําเนินการใดๆ ที่จะส่ งผลกระทบต่อสาธารณะ และชุมชน
5) พนักงาน : บริ ษทั ปฏิบตั ิต่อพนักงานอย่างเป็ นธรรม สนับสนุนการมุ่งมัน่ พัฒนาความรู ้ความสามารถ
ของพนักงาน

11.

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ ยง

บริ ษทั ได้ตระหนักถึงความสําคัญและการดําเนินการที่มีระบบการควบคุมภายในอย่างเพียงพอและเหมาะสม
โดยให้ความสําคัญกับระบบการควบคุมภายในทั้งการควบคุมทางการเงิน การดําเนิ นการ กระบวนการทางบัญชี และ
การบันทึกข้อมูล การกํากับดูแลการปฏิบตั ิงาน รวมถึง กระบวนการอื่นๆ ในบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการ
ทุ จริ ตคอร์ รัปชั่น มี ความเหมาะสมกับความเสี่ ยงของบริ ษทั เพื่ อทําให้เกิ ดความเชื่ อมัน่ ว่าบริ ษทั มี การดําเนิ นงานที่
ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล รายงานทางการเงิ นความเชื่ อถือได้และทันเวลา สามารถนําไปใช้เป็ นข้อมูลประกอบ
พิ จารณาการตัด สิ นใจทางธุ ร กิ จ การปฏิ บัติการด้า นต่ า งๆ สอดคล้องกับกฎหมายและระเบี ย บข้อบังคับ ตลอดจน
นโยบายต่างๆ ของบริ ษทั และการรับเงิ นและการจ่ายเงิ นได้รับการอนุมตั ิ อย่างถูกต้องตามอํานาจดําเนิ นการที่ บริ ษทั
กําหนดไว้ และการแบ่งแยกหน้าที่งานภายในบริ ษทั อย่างเหมาะสม
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11.1

การควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริ ษทั ให้ความสําคัญกับการมีระบบการควบคุมและตรวจสอบภายในที่ดี จึงได้กาํ หนดและ
วางแนวทางในการปฏิบตั ิงานที่มีประสิ ทธิ ภาพทัว่ ทั้งองค์กร โดยส่ งเสริ มให้มีระบบงานที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษร มีการ
ตรวจสอบและควบคุมโดยผูป้ ฏิบตั ิ งานในระดับแรก เพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลในการปฏิบตั ิงานอย่าง
เต็มที่ แต่ยงั คงรักษาความคล่องตัวในการปฏิบตั ิงานให้สามารถแข่งขันได้ โดยบริ ษทั ได้มีการว่าจ้างบุคคล ภายนอกที่มี
ประสบการณ์และชํานาญในด้านการตรวจสอบภายใน เป็ นผูท้ าํ หน้าที่ตรวจสอบการปฏิบตั ิ งานด้านต่างๆ ให้เป็ นไป
ตามนโยบาย แผนงาน อํานาจดําเนิ นการ และกฎระเบียบของหน่วยงานกํากับดูแล รวมทั้งทําหน้าที่ประเมินความเสี่ ยง
และการควบคุมภายในให้เหมาะสมและมีประสิ ทธิ ภาพอี กชั้นหนึ่ ง และคณะกรรมการจัดให้มีการตรวจสอบภายใน
ตรวจสอบการปฏิบตั ิงานของทุกหน่วยงาน หน่วยงานธุรกิจและหน่วยงานสนับสนุนให้เป็ นไปตามระเบียบที่วางไว้
1) การประเมินความเสี่ ยง
บริ ษทั มีการกําหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้สามารถระบุและประเมินความเสี่ ยงต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการบรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กร โดยมีการระบุและวิเคราะห์ความเสี่ ยงทุกประเภทที่อาจกระทบต่อการ
บรรลุวตั ถุประสงค์ไว้อย่างครอบคลุมทัว่ ทั้งองค์กร นอกจากนี้ ยังมีการพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
ในการประเมินความเสี่ ยงที่จะบรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กร และสามารถระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่อาจมี
ผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน
2) การควบคุมการปฏิบตั ิงาน
(1) มีการกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าที่และวงเงินอํานาจอนุมตั ิของแต่ละระดับอย่างชัดเจนและเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร
(2) มีการแบ่งหน้าที่อนุมตั ิ หน้าที่บนั ทึกรายการบัญชี ข้อมูลสารสนเทศ และหน้าที่ในการดูแลจัดเก็บ
ทรัพย์สินออกจากกันเพื่อเป็ นการตรวจสอบซี่ งกันและกัน
(3) มีการปฏิบตั ิตามประกาศและระเบียบข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เกี่ยวกับการทําธุรกรรมกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
กรรมการ ผูบ้ ริ หารหรื อบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การทําธุรกรรมนั้นต้องผ่านขั้นตอนการอนุมตั ิที่
ถูกต้อง
(4) มีมาตรการที่จะติดตามให้การดําเนินงานของบริ ษทั เป็ นไปตามกฎหมาย ตลอดจนมาตรการใน
การแก้ไขและป้องกันมิให้เกิดการกระทําที่ฝ่าฝื นกฎหมาย
(5) มีการกําหนดนโยบายต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ มาตรการต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ และ
ขั้นตอนการปฏิบตั ิ ตลอดจนการสอบทานการปฏิบตั ิตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริ คอร์รัปชัน่ และ
นํานโยบายและมาตรฐานต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ไปปฏิบตั ิในบริ ษทั ย่อยด้วย
3) ระบบสารสนเทศ
บริ ษทั จัดให้มีรายงานตามกําหนดเวลาและมีขอ้ มูลที่ เกี่ ยวข้องในเชิ งวิเคราะห์ที่มีคุณภาพ ซึ่ งรวมถึ ง
วัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายในที่จาํ เป็ นต่อการสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดําเนิ น
ไปได้ตามที่ วางไว้ ตลอดจนการจัดให้มีการสื่ อสารกับหน่ วยงานภายนอกเกี่ ยวกับประเด็นที่ อาจมี ผลกระทบต่ อการ
ควบคุมภายใน
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4) ระบบการติดตาม
คณะกรรมการบริ ษทั กําหนดให้ฝ่ายบริ หารต้องรายงานผลการดําเนิ นงานที่ เกิ ดขึ้ นจริ งเปรี ยบเที ยบกับ
เป้ าหมายอย่างสมํ่าเสมอ อาทิ รายงานทางการเงิน รายงานความคืบหน้าของการดําเนิ นงานในด้านต่างๆ และในกรณี ที่
การดําเนิ นงานไม่เป็ นไปตามแผนที่ วางไว้ คณะกรรมการบริ ษทั จะมีส่วนร่ วมแก้ไข ปรับปรุ ง หรื อดูแลให้ฝ่ายบริ หาร
นําเสนอแผนงานเพื่อแก้ไขสถานการณ์

11.2

การบริหารจัดการความเสี่ ยง

บริ ษทั มีความเชื่ อว่าการบริ หารความเสี่ ยงเป็ นเครื่ องมือในการรวบรวมการกํากับดูแลกิ จการ กลยุทธ์และ
การปฏิบตั ิงานเข้าด้วยกัน ซึ่ งทราบดีวา่ ความเสี่ ยงทุกประเภทอาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา จึงต้องมีระบบป้ องกันความเสี่ ยง
และคอยติดตามดูแลให้เป็ นส่ วนหนึ่ งของระบบการทํางาน เพื่อให้บริ ษทั ลดโอกาสความเสี่ ยงที่จะเกิดขึ้นและให้ได้มา
ซึ่ งโอกาสทางธุรกิจ
คณะกรรมการบริ ษทั เห็นความสําคัญต่อระบบการบริ หารความเสี่ ยงเพื่อรับรู ้ ควบคุม จํากัด ลดโอกาสและ
ปริ มาณความสู ญเสี ยที่ จะเกิ ด ขึ้ น ได้จดั ให้มีระบบการบริ หารความเสี่ ยงในระดับจัดการ ซึ่ งมี หน้าที่ เสนอแผนงาน
การปฏิบตั ิงานและผลการปฏิบตั ิการตามแผนต่อคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง ดังนี้
1) ด้านสภาพแวดล้อมในองค์กร
2) ด้านการกําหนดวัตถุประสงค์
3) ด้านระบุความเสี่ ยง
4) ด้านการประเมินความเสี่ ยง
5) ด้านการจัดแผนจัดการความเสี่ ยง
6) ด้านกิจกรรมการควบคุม
7) ด้านสารสนเทศและการสื่ อสาร
8) ด้านการติดตามผล

12.

รายการระหว่ างกัน

12.1

รายการบัญชีกบั กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน

กลุ่มบริ ษทั มีรายการบัญชีส่วนหนึ่งกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่ งกิจการเหล่านี้เกี่ยวข้องกันโดยการถือหุ น้ และ/
หรื อมีกรรมการร่ วมกัน รายการระหว่างกันที่ มีสาระสําคัญที่ รวมไว้ในงบการเงิ นใช้ราคาตามปกติ ธุรกิ จ โดยถือตาม
ราคาตลาดและเป็ นไปตามปกติธุรกิจการค้าทัว่ ไป หรื อในราคาที่ตกลงกันตามสัญญาหากไม่มีราคาตลาดรองรับสําหรับ
รายการที่ไม่มีราคาตลาด
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รายการบัญชีที่สาํ คัญที่มีกิจการที่เกี่ยวข้องกัน สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และปี 2560 มีดงั นี้

ค่าเช่า
บริ ษทั พี.ลิสซิ่ ง จํากัด
ค่าบริ การ
บริ ษทั พี.ลิสซิ่ ง จํากัด
ค่ารับรอง
บริ ษทั พี แอนด์ บี รัชดา โฮเต็ล จํากัด

บาท
งบการเงินรวม
ปี 2561

ปี 2560

4,279,704.00

4,279,704.00

2,542,528.02

2,548,341.96

226,066.64

205,739.20

ยอดคงเหลือที่มีสาระสําคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และปี 2560 มีดงั นี้

เงินประกันการเช่า
บริ ษทั พี.ลิสซิ่ ง จํากัด
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
บริ ษทั พี.ลิสซิ่ ง จํากัด

12.2

บาท
งบการเงินรวม
ปี 2561

ปี 2560

805,920.00

805,920.00

31,425.90

38,449.38

รายการค่ าเช่ าจ่ ายระหว่างกัน

บริ ษทั เช่าพื้นที่ อาคารกับ บริ ษทั พี. ลิสซิ่ ง จํากัด โดยเช่าพื้นที่ อาคารปรี ชากรุ๊ ป เ ลขที่ 1919 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กรุ งเทพมหานคร ชั้น 4, 6 และ 8 พื้นที่ รวม 2,670.18 ตารางเมตร ตามการใช้สอยจริ ง และความเหมาะสมของ
บริ ษทั โดยมีอตั ราค่าเช่า จํานวน 356,142 บาทต่อเดือน ตารางเมตรละ 160 บาท ค่าบริ การระบบปรับอากาศและค่าส่ วนกลาง
จํานวน 174,831.58 บาทต่อเดื อน รวมระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2651 ถึ ง 31 มกราคม 2562 เป็ นจํานวนเงิ น
6,371,682.96 บาทต่อปี

12.3

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่ างกัน

บริ ษ ทั มี ค วามจํา เป็ นต้องใช้อ าคารที่ ต้ ัง เลขที่ 1919 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุ งเทพมหานคร เป็ นที่ต้ งั สํานักงานใหญ่ของบริ ษทั ปรี ชากรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
บริ ษทั มอบหมายให้บริ ษทั ย่อยรับผิดชอบในการบริ หารโครงการที่บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยพัฒนา เริ่ มตั้งแต่การ
บริ หารงานขายการบริ หารงาน ตลอดจนถึงการบริ หารชุ มชน ซึ่ งถือเป็ นการบริ การหลังการขาย โดยมีการแบ่งแยก
ขอบเขตภาระหน้าที่ระหว่างกันอย่างชัดเจนบนพื้นฐานของค่าบริ การที่ตกลงกันตามราคาตลาดทัว่ ไปและเป็ นธรรมแก่
ทั้งสองฝ่ าย อีกทั้ง บริ ษทั ยังถือหุ น้ ในบริ ษทั ย่อยทั้งหมด จึงมัน่ ใจได้ว่า จะไม่เป็ นช่องทางในการยักย้ายถ่ายเทสิ นทรัพย์
ของบริ ษทั เพราะผลประกอบการของบริ ษทั ย่อยจะนํามาผนวกรวม ในงบการเงินรวม

บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
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ขั้นตอนการทํารายการระหว่างกันเริ่ มต้นจากความเห็นชอบของคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อนําเสนออนุมตั ิจาก
คณะกรรมการบริ ษทั ในทางปฏิ บตั ิ บริ ษทั มีการกําหนดอํานาจที่ ชดั เจนในแต่ละระดับ เพื่อให้เกิ ดความโปร่ งใสและ
ตรวจสอบได้ อีกทั้ง ยังมีฝ่ายตรวจสอบภายในที่สอบทานการทํารายการต่างๆ ถึงความเพียงพอ และเหมาะสม พร้อม
นําเสนอรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษทั ทราบต่อไป

12.4

แนวโน้ มการทารายการระหว่ างกันในอนาคต

บริ ษทั ยังมีความจําเป็ นในการทํารายการระหว่างกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อองค์กรโดยรวม เพื่อรักษา
ไว้ซ่ ึ งคุณค่าของผลิตภัณฑ์และบริ การ อันนําไปสู่ ความเชื่ อมัน่ ที่มีต่อบริ ษทั เพื่อการเติบโตอย่างต่อเนื่ อง ยัง่ ยืน และมี
ประสิ ทธิ ภาพ

บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
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รายงานประจาปี 2561

ส่ วนที่ 3
ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
13.

ข้ อมูลทางการเงินทีส่ าคัญ

13.1

รายงานการสอบบัญชี

จากผลการตรวจสอบของผูส้ อบบัญชี ในระยะ 3 ปี ที่ ผ่านมา ผูส้ อบบัญชี บริ ษทั พี วี ออดิ ท จํากัด ได้ใ ห้
ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงิน สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559, วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ดังนี้
13.1.1

ผู้สอบบัญชี
บริ ษทั พีวี ออดิท จํากัด เป็ นผูต้ รวจสอบบัญชีของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย โดยมี นายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์
และ/หรื อนายเทอดทอง เทพมังกร และ/หรื อนายอุดม ธนูรัตน์พงศ์ และ/หรื อนางสาวชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชยั หรื อผูส้ อบ
บัญชีท่านอื่นภายในสํานักงานเดียวกัน

13.1.2

สรุ ปรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี ในระยะ 3 ปี ที่ผ่านมา
1) สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และผลการดําเนิ นงานรวมและผลการดําเนิ นงานเฉพาะกิจการ และ
กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
2) สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และผลการดําเนิ นงานรวมและผลการดําเนิ นงานเฉพาะกิจการ และ
กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
3) สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และผลการดําเนิ นงานรวมและผลการดําเนิ นงานเฉพาะกิจการ และ
กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
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13.2

ข้ อมูลงบการเงิน
บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559, ปี 2560 และ ปี 2561
หน่วย:บาท

รายละเอย
สนทรพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้อื่น
ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รว สนทรพย์ ุนเวยน
สนทรพย์ไ ่ ุนเวยน
เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน
ที่ดินรอการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รว สนทรพย์ไ ่ ุนเวยน
รว สนทรพย์

บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จากัด (มหาชน)

ปี 2559

%

79,285,818
54,413,376
1,872,880
284,694,188
1,632,631
421,898,893

ปี 2560

12.77 78,431,274
8.77 55,150,854
0.30
1,775,593
45.87 258,207,133
.26
1,538,582
67.98 395,103,436

%

ปี 2561

13.36 54,879,994
9.40 95,636,072
0.31
5,443,063
43.98 218,849,287
0.27
1,422,184
67.30 376,230,600

%
10.00
17.43
0.99
39.88
0.26
68.56

954,920
0.15
954,920
0.17
954,920
0.17
30,000,000
4.83 30,000,000
5.11 30,000,000
5.47
151,181,985 24.36 141,297,004 24.07 132,370,961 24.12
2,916,225
0.47
2,266,532
0.39
1,589,998
0.29
74,258
0.01
80,158
0.02
52,845
0.01
6,536,189
1.05
9,262,620
1.58
195,401
0.04
7,100,301
1.14
8,123,634
1.39
7,354,718
1.34
198,763,878 32.02 191,984,868 33.00 172,518,843 31.44
620,662,771 100.00 587,088,304 100.00 548,749,443 100.00
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รายงานประจาปี 2561
บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะทางการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559, ปี 2560 และ ปี 2561
หน่วย:บาท

รายละเอย
ปี 2559
%
น้สนและส่วนของผู้ถือ ุ้น
น้สน ุนเวยน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
9,905,882
1.60
หนี้สินส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี 10,360,767
1.67
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
0.00
0.00
ประมาณการต้นทุนโครงการ
5,776,700
0.93
ประมาณการหนี้สิน
5,465,800
0.88
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
699,928
0.11
รว น้สน ุนเวยน
32,209,076
5.19
น้สนไ ่ ุนเวยน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
42,373,692
6.83
หนี้สินระยาวภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
296,304
0.00
ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน
1,843,467
0.30
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
1,582,055
0.25
รว น้สนไ ่ ุนเวยน
46,095,518
7.43
รว น้สน
78,304,593 12.62
ส่วนของผู้ถือ ุ้น
ทุนเรือน ุ้น
ทุนจดทะเบียน
- หุ้นสามัญ 336,000,000 หุ้น
336,000,000
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
ทุนที่ออกและชาระแล้ว
- หุ้นสามัญ 336,000,000 หุ้น
336,000,000
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
88,750,822 14.30
าไรสะส
จัดสรรแล้ว-สารองตามกฎหมาย
13,287,119
2.14
ยังไม่ได้จัดสรร
104,320,236 16.81
รว ส่วนของผู้ถือ ุ้น
542,358,177 87.38
รว น้สนส่วนของผู้ถือ ุ้น
620,662,771 100.00

บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
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ปี 2560

%

9,992,952
10,243,424
257,153
1,964,818
19,235,999
7,546,811
49,241,157

1.71
1.75
0.05
0.34
3.28
1.29
8.39

11,911,240
9,961,385
697,536
1,894,628
20,223,348
5,563,499
50,251,636

2.17
1.82
0.13
0.35
3.69
1.01
9.16

32,426,572
0.00
1,720,708
2,513,811
36,661,091
85,902,248

5.53
0.00
0.30
0.43
6.25
14.64

22,465,186
0.00
1,375,538
2,848,669
26,689,393
76,941,029

4.09
0.00
0.25
0.52
4.86
14.02

336,000,000
336,000,000
88,750,822

ปี 2561

%

336,000,000
57.24
15.12

336,000,000
88,750,822

61.23
16.17

13,287,119
2.27
13,287,119
63,148,115 10.76
33,770,473
501,186,056 85.37 471,808,414
587,088,304 100.00 548,749,443

2.42
6.15
85.92
100.00

รายงานประจาปี 2561
บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาหรับปี สิ้นสุ ด วันที่ 31 ธันวาคม 2559, ปี 2560 และ ปี 2561
หน่วย:บาท

รายละเอย

ปี 2559

%

ปี 2560

%

ปี 2561

%

รายได้
รายได้จากการขายและบริการ
ต้นทุนขายและบริการ
กาไรขั้นต้น
รายได้อื่น
ต้นทุนในการจัดจาหน่ายและค่าใช้จ่ายใน
การบริหาร
ต้นทุนทางการเงิน
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
กาไร (ขาดทุน) สุทธิประจาปี
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัยสาหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับขาดทุนจากการประมาณการ
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสาหรับโครงการ
ผลประโยชน์พนักงาน
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปี-สุทธิจากภาษีเงินได้
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จากัด (มหาชน)

98,096,830 100.00
(77,237,810) (78.74)
20,859,020
10,975,393

21.26
11.19

(54,138,071) (55.19)
(3,156,696) (3.22)
(25,460,354) (25.95)
(133,716) (0.14)
(25,594,070) (26.09)
(123,782)

(0.13)

24,109
0.02
(99,673) (0.10)
(25,693,743) (26.19)
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61,882,261 100.00
(45,086,049) (72.86)
16,796,212
1,996,915

89,354,134
100
(60,420,505) (67.62)

27.15
3.23

28,933,629
1,210,711

32.38
1.35

(59,609,284) (96.33)
(2,565,886) (4.15)
(43,382,043) (70.11)
(2,373,241) (3.84)
(41,008,802) (66.27)

(47,611,969)
(2,006,795)
(19,474,424)
(10,329,634)
(29,804,058)

(53.28)
(2.25)
(21.79)
(11.56)
(33.35)

533,020

0.60

(204,149)

(0.33)

40,830
0.07
(163,319) (0.27)
(41,172,122) (66.54)

(106,604) (0.12)
426,416
0.48
(29,377,642) (32.88)

รายงานประจาปี 2561
บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด
สาหรับปี สิ้นสุ ด วันที่ 31 ธันวาคม 2559, ปี 2560 และ ปี 2561
หน่วย:บาท

รายละเอย
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
ปรับกระทบขาดทุนก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน)
กิจกรรมดาเนินงาน
ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดบัญชี
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยจ่าย
หนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
ขาดทุนจากการด้อยค่า (กลับรายการ)
(กาไร) ขาดทุนจากการขายและตัดจาหน่ายสินทรัพย์
รายได้จากการตัดบัญชีหนี้สิน
ประมาณการค่าเสียหายจากคดีความฟ้องร้อง
ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน (กลับรายการ)
กาไร (ขาดทุน) จากการดาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และ
หนี้สินดาเนินงาน
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ดาเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้าประกัน
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินดาเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ประมาณการต้นทุนโครงการ
ประมาณการหนี้สิน
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินสดรับจากกิจกรรมดาเนินงาน
รับดอกเบี้ย
จ่ายภาษีเงินได้
เงินรับคืนภาษีเงินได้
เงนส สุทธไ ้ าจา จ รร าเนนงาน

บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
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ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

(25,460,354)

(43,382,043)

(19,474,424)

11,028,706
(882,327)
3,156,696
(441,583)
7,600
(2,966,650)
(2,783,568)
5,465,800
166,232
(12,709,447)

11,051,013
(955,951)
2,565,886
0.00
0.00
(89,708)
(229,431)
13,770,199
178,091
(17,091,943)

11,053,574
(984,401)
2,006,795
0.00
0.00
1,030
0.00
1,526,093
187,850
(5,683,484)

2,253,046
637,799
29,506,870
(622,565)
570,560

0.00
(18,634)
26,487,054
94,049
(123,427)

0.00
(3,620,469)
39,357,846
116,397
13,539

(8,349,497)
2,665,995
0.00
(18,806)
(628,300)
13,305,655
1,062,229
(1,605,332)
0.00
12,762,552

(141,156)
(3,811,881)
0.00
6,846,883
931,757
13,172,702
957,035
(840,275)
0.00
13,289,462

1,965,631
(70,190)
(538,744)
(1,983,312)
334,857
29,892,072
937,400
(2,112,463)
1,939,202
30,656,211

รายงานประจาปี 2561
บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด
สาหรับปี สิ้นสุ ด วันที่ 31 ธันวาคม 2559, ปี 2560 และ ปี 2561
หน่วย:บาท

รายละเอย
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น
ซื้ออุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
จาหน่ายสินทรัพย์
เงนส สุทธไ ้ าจา (ใ ้ไปใน) จ รร ลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จ่ายชาระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
จ่ายชาระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
จ่ายดอกเบี้ย
เงนส สุทธใ ้ไปใน จ รร จ าเงน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี

บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จากัด (มหาชน)

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

7,722,590
3,248,647

(737,479)
(265,827)
(208,274)
(48,150)
89,720
(1,170,011)

(40,485,217)
(1,267,495)
(149,928)
(7,290)
0.00
(41,909,930)

(9,915,557)
(408,848)
(3,210,888)
13,535,292)
2,475,907
76,809,911
79,285,818

(9,932,854)
(427,912)
(2,613,229)
(12,973,996)
(854,545)
79,285,818)
78,431,274

(9,947,119)
(296,303)
(2,054,137)
(12,297,561)
(23,551,280)
78,431,274
54,879,994

(3,306,552)
(1,167,391)
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13.3

อัตราส่ วนทางการเงิน

อตราส่วนทาง ารเงน
1 อัตราส่วนสภาพคล่อง
2 อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
อตราส่วนแส งควา สา ารถใน ารทา าไร
1 อัตรากาไรขั้นต้น
2 อัตราขาดทุนสุทธิ
3 อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
อตราส่วนแส งประสทธภาพใน าร าเนนงาน
1 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม
2 อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม
อตราส่วนวเคราะ ์นโยบายทาง ารเงน
1 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
2 อัตราส่วนความสามารถชาระดอกเบี้ย
3 อัตราการจ่ายเงินปันผล
ข้อ ูลต่อ ุ้น
1 มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น
2 ขาดทุนสุทธิต่อหุ้น
3 เงินปันผลต่อหุ้น
อตรา ารเตบโต
1 ยอดขาย
2 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
3 ขาดทุนสุทธิ
4 สินทรัพย์รวม
5 หนี้สินรวม

บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
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น่วย
เท่า
เท่า

ปี 2559
13.10
4.21

ปี 2560
8.02
2.71

ปี 2561
7.49
3.13

%
%
%

21.26
(26.09)
(4.61)

27.14
(66.27)
(7.86)

32.38
(33.35)
(6.13)

%
เท่า

(3.48)
0.15

(6.76)
0.10

(3.08)
0.16

เท่า
เท่า
%

0.14
16.65
0.00

0.17
6.51
0.00

0.14
16.28
0.00

บาท
บาท
บาท

1.61
(0.08)
0.00

1.49
(0.12)
0.00

1.40
(0.09)
0.00

%
%
%
%
%

(57.48)
(12.20)
(41.08)
(6.09)
(15.14)

(36.92)
10.11
(60.23)
(5.41)
9.70

(44.39)
(20.13)
(18.11)
(6.53)
(10.43)
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14.

การวิเคราะห์ และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ

14.1

ผลการดาเนินงานของบริษัทโดยรวม
1) ภาพรวม

บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ดําเนิ นธุ รกิจขายอสังหาริ มทรัพย์ โดยเน้นการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เพื่อ
ที่อยู่อาศัยเป็ นหลัก อีกทั้งดําเนิ นธุ รกิจอื่นๆ ที่เกี่ ยวข้องกับการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ ได้แก่ การให้เช่ าอาคาร
สํานักงาน อาคารปรี ชาคอมเพล็กซ์ เป็ นต้น
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีผลกําไรขาดทุนก่อนภาษีเงินได้ ในปี 2560 และปี 2561 โดยในปี 2561 มี
ผลขาดทุนก่อนภาษีเท่ากับ 43.38 ล้านบาท และในปี 2561 มีขาดทุนเท่ากับ 19.47 ล้านบาท ตามลําดับ ทั้งนี้ ใน
ปี 2561 นั้น บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีผลขาดทุนก่อนภาษีเงินได้ลดลง เป็ นผลจากการเพิ่มขึ้นของยอดขายปี 2561
2) คําอธิ บายและการวิเคราะห์ผลการดําเนินงาน
(1) รายได้
รายได้จากการขายของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยในปี 2560 และปี 2561 จํานวน 61.88 ล้านบาท
และ 89.35 ล้านบาท ตามลําดับ รายได้จากการขายเพิ่มขึ้นจากปี 2560 จํานวน 27.47 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ
44.39
(2) ต้นทุนขายและค่าใช้จ่าย
(2.1) ในปี 2560 และปี 2561 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีตน้ ทุนขาย จํานวน 45.09 ล้านบาท
และ 60.42 ล้านบาท ตามลําดับ เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 34.01 เนื่องจากยอดการโอน
ขายบ้านจัดสรรเพิ่มขึ้นจากปี ก่อน
(2.2) ในปี 2560 และปี 2561 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร จํานวน
59.61 ล้านบาท และ 47.61 ล้านบาท ตามลําดับ ลดลงจากปี 2560 ร้อยละ 20.13
(2.3) ในปี 2560 และปี 2561 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีดอกเบี้ยจ่าย จํานวน 2.57 ล้านบาท
และ 2.01 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 ร้อยละ 21.79
14.2

ฐานะการเงิน

1) สิ นทรัพย์
ณ 31 ธันวาคม 2560 และ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีสินทรัพย์รวม จํานวน 587.09 ล้าน
บาท และ 548.74 ล้านบาท ตามลําดับ ลดลงร้อยละ 6.54 ทั้งนี้เนื่ องมาจากบริ ษทั ได้มีการขายบ้านจัดสรร อาคาร
ชุด เพิ่มขึ้น สิ นทรัพย์ที่สาํ คัญของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ได้แก่ เงินสดคงเหลือ ปี 2560 จํานวน 78.43 ล้านบาท ปี
2561 จํานวน 54.87 ล้านบาท ลดลง 23.55 ล้านบาท เงินลงทุนชัว่ คราว ปี 2560 จํานวน 55.15 ล้านบาท ปี 2561
จํานวน 95.63 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 40.49 ล้านบาท ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ ปี 2560 จํานวน 258.21 ล้าน
บาท และปี 2561 จํานวน 218.85 ล้านบาท ลดลงจํานวน 39.36 ล้านบาท อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน ปี 2560
จํานวน 141.30 ล้านบาท ปี 2561 จํานวน 132.37 ล้านบาท ลดลง 8.93 ล้านบาท
บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
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2) หนี้สินและโครงสร้างเงินทุน
ณ 31 ธันวาคม 2560 และ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีหนี้สินรวม จํานวน 85.90
ล้านบาท และ 76.94 ล้านบาท ตามลําดับ ลดลง 8.96 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักจากการชําระเงินกูย้ มื สถาบัน
การเงิน
หนี้สินส่ วนใหญ่ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย เป็ นเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2560
และ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั มีเงินกูร้ ะยะยาว จํานวน 32.43 ล้านบาท และ 22.46 ล้านบาท ตามลําดับ
โครงสร้างเงินทุนของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย มีการกูเ้ งินสถาบันการเงินลดลง อัตราส่ วนหนี้สินต่อ
ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นลดลง ในปี 2560 และปี 2561 เท่ากับ 0.17 เท่า และ 0.14 เท่า ตามลําดับ
ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น ณ 31 ธันวาคม 2560 และ ณ 31 ธันวาคม 2561 มีส่วนของผูถ้ ือหุ น้ จํานวน
501.19 ล้านบาท และ 471.81 ล้านบาท ตามลําดับ ลดลงเนื่องจากในปี 2561 ผลการดําเนินงานขาดทุนเพิ่มขึ้น
29.80 ล้านบาท ดังนั้น จึงไม่มีการจ่ายปั นผล
มูลค่าทางบัญชีต่อหุ น้ ของบริ ษทั ณ 31 ธันวาคม 2560 เท่ากับ 1.49 บาทต่อหุ ้น และ ณ 31
ธันวาคม 2561 เท่ากับ 1.40 บาทต่อหุ ้น ลดลง 0.09 บาทต่อหุ น้
3) สภาพคล่อง
สํ า หรั บ ปี 2560 และปี 2561 กระแสเงิ น สดสุ ทธิ จ ากกิ จ กรรมดํา เนิ น งานได้ ม า เท่ า กั บ
13.29 ล้านบาท และ 30.66 ล้านบาท ตามลําดับ โดยมีสาเหตุหลักมาจากต้นทุนการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
เพิม่ ขึ้น
กระแสเงินสดสุ ทธิ จากกิจกรรมลงทุนของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ในปี 2560 กระแสเงินสดที่ได้มา (ใช้
ไป) ในกิจกรรมลงทุนเท่ากับ (1.17) ล้านบาท และในปี 2561 เท่ากับ (41.91) ล้านบาท โดยในปี 2561 มีการ
ลงทุนในเงินลงทุนชัว่ คราวเพิ่มขึ้น
กระแสเงินสดสุ ทธิ จากกิจกรรมจัดหาเงิน ปี 2560 ได้มาจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงินเท่ากับ
(12.97) ล้านบาท และในปี 2561 เท่ากับ (12.30) ล้านบาท เนื่องจากในปี 2560 บริ ษทั ได้มีการจ่ายคืนเงินกูร้ ะยะ
ยาว 9.93 ล้านบาทและ 9.95 ล้านบาท ในปี 2561
โดยรวม ปี 2560 และปี 2561 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีอตั ราส่ วนสภาพคล่อง เท่ากับ 8.02 เท่า และ
7.49 เท่า ตามลําดับ โดยในปี 2561 สิ นทรัพย์หมุนเวียนลดลงจากปี 2560 จํานวน 18.87 ล้านบาทและหนี้สิน
หมุนเวียนเพิ่มขึ้นจากปี 2560 จํานวน 1.01 ล้านบาท
4) แหล่งที่มาของเงินทุน
แหล่งที่มาของเงินทุนของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมาจากเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน เงินกูย้ มื ระยะ
สั้นอื่นและกระแสเงินสดที่ได้รับจากลูกค้าจากการขายและจากการโอนกรรมสิ ทธิ์
5) ปั จจัยและอิทธิ พลหลักที่อาจมีผลต่อการดําเนิ นงานหรื อฐานะการเงินในอนาคต
ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลต่อการดําเนิ นงานหรื อฐานะการเงินในอนาคตได้กล่าวแล้วใน
ส่ วนที่ 2 ข้อ 1 เรื่ องปั จจัยความเสี่ ยง ซึ่ งได้แก่

บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
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ความเสี่ ยงจากภาวะการแข่งขันทางธุ รกิจ
ความเสี่ ยงจากการจัดหาที่ดิน
ความเสี่ ยงจากการเพิ่มขึ้นของราคาวัสดุก่อสร้าง
ความเสี่ ยงจากการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงินกูแ้ ละการเข้าถึงแหล่งเงินทุน
ความเสี่ ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่
ปรับปรุ งใหม่และออกใหม่
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

14.3

การชาระเงินของโครงการที่ดาเนินการอยู่ในปัจจุบัน
รายละเอียดการชําระเงินของโครงการที่ดาํ เนิ นการอยูใ่ นปั จจุบนั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ลู ค่าท่
เงนท่ถึง า น าระ เงนท่ าระแล้วสะส
ขายแล้ว
สะส (2)
(3)
(1)
โครง าร
ร้อยละ
ร้อยละของเงน
ล้านบาท ล้านบาท ของ ูลค่า ล้านบาท ท่ถึง า น
ท่ขายแล้ว
าระสะส
ปรีชาราม 3
409.89 409.89 100.00 409.89 100.00
ไพรเวทบีช ระยอง 550
550
100.00 550
100.00
คอนโดมิเนียมพีจี
พระราม 9
- 8 ชัน้
197.05 197.05 100.00 197.05 100.00
คอนโดมิเนียมพีจี 230
230
100.00 230
100.00
2 พระราม 9

14.4

คงเ ลือจานวนเงน
ท่ยงไ ่ถึง า น
าระ
ร้อยละของเงน
ร้อยละ
ล้านบาท ท่ถึง า น
ล้านบาท ของ ูลค่า
าระสะส
ท่ขายแล้ว
57.48 14.02
เงนท่ค้าง าระสะส
(2)-(3)

-

-

-

-

เงินค้ างชาระสะสม
- ไม่มี –

14.5

แนวโน้ มในอนาคต
สําหรับปี 2562 บริ ษทั คาดว่าจะมียอดขายและบริ การที่รอรับรู ้รายได้ จํานวน 268.35 ล้านบาท
โครง าร
1) ปรีชาราม 3
2) คอนโดมิเนียมพีจี 1, 2
3) ปรีชาคอมเพล็กซ์
รว

บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จากัด (มหาชน)

จานวนเงน ล้านบาท
201.94
36.05
30.36
268.35
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ส่ วนที่ 4
รายงานความรับผิดชอบและงบการเงิน

รายงานประจาปี 2561

ส่ วนที่ 4
รายงานความรับผิดชอบและงบการเงิน
15.

รายงานความรับผิดชอบของขณะกรรมการต่ อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริ ษทั ได้ตระหนักและเข้าใจเป็ น
อย่างดี ถึงความสําคัญในความน่ า เชื่ อถื อของรายงาน
ทาง การเงินและงบการเงิ น ที่แสดงให้เห็นถึงสถานะทาง
การเงิ นและผลการดําเนิ นงานในปี ที่ ผ่านมาอันเป็ นจริ ง
และสมเหตุ สมผล คณะกรรมการบริ ษทั จึ งให้ค วาม
ร่ วมมือต่อผูส้ อบบัญชี และให้ความเป็ นอิสระแก่ผสู ้ อบ
บัญ ชี ข องบริ ษ ัทฯ อย่ า งเต็ มที่ ใ นการตรวจสอบและ
แสดงความคิดเห็นที่มีต่อการดําเนินงานของบริ ษทั
คณะกรรมการบริ ษทั รับผิดชอบต่อรายงานทาง
การเงิ นของบริ ษทั ที่ จดั ทํา ขึ้ น โดยดู แลให้ฝ่ายจัดการ
จั ด ทํา งบการเงิ น และข้ อ มู ล ทางการเงิ น ให้ ถู ก ต้ อ ง
ครบถ้วน ภายใต้หลักการบัญชี ที่รับรองทัว่ ไปในประเทศ
ไทย และเป็ น ไปตามมาตรฐานการบัญชี ที่กาํ หนดโดย
สมาคมนักบัญชี และผูส้ อบบัญชี และผูส้ อบบัญชี รั บ
อนุ ญ าตแห่ ง ประเทศไทย รวมทั้ง พิ จ ารณาถึ ง ความ
สมเหตุสมผลและอย่างรอบคอบในการจัดทําและเปิ ดเผย
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ข้อมูลที่ ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอต่อการพิจารณา
ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริ ษทั
นอกจากนี้ คณะกรรมการมีความตระหนักถึง
ความสําคัญของระบบการควบคุมภายในที่มี
ประสิ ทธิ ภาพว่าจะสามารถทําให้บริ ษทั สามารถ
ดําเนินงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ มีการรายงานข้อมูล
ทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วน อีกทั้ง ยังเป็ นการ
ป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริ ตและการดําเนินการที่
ผิดปกติ ซึ่ งคณะกรรมการบริ ษทั ได้จดั ตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็ นคณะทํางานสอบทานและดูแลให้กบั
บริ ษทั รวมถึง มีระบบการควบคุมภายในและการ
ตรวจสอบที่เหมาะสมอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และดูแล
การรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพออีก
ด้วย
(นายพชร ยุติธรรมดํารง)
ประธานกรรมการ

รายงานประจาปี 2561

15.1

รายงานของผู้สอบบัญชี รับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นของบริษัท ปรีชา กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั ปรี ชา กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย (“กลุ่มบริ ษทั ”) และของ
เฉพาะบริ ษทั ปรี ชา กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) ซึ่ งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิ นรวมและ งบแสดงฐานะการเงิ น
เฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเฉพาะกิจการ งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ ือหุ ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและ
งบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับปี สิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบายการ
บัญชีที่สาํ คัญ
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของ
บริ ษทั ปรี ชา กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และของเฉพาะบริ ษทั ปรี ชา กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
และผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับปี
สิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบ
ของผูส้ อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็ นอิสระจาก
กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ตามข้อกําหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีที่กาํ หนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่ วนที่เกี่ยวข้อง
กับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามความรับผิ ดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ
ซึ่งเป็ นไปตามข้อกําหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ใน
การแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
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เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ
เรื่ องสําคัญในการตรวจสอบคือเรื่ องต่าง ๆ ที่มีนยั สําคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ ระกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับงวดปั จจุบนั ข้าพเจ้าได้นาํ เรื่ องเหล่านี้มาพิจารณาในบริ บทของการตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็น
แยกต่างหากสําหรับเรื่ องเหล่านี้
การด้ อยค่ าของต้ นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทีด่ นิ รอการพัฒนาและอสังหาริมทรัพย์ เพื่อการลงทุน
ตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 ข้อ 7 ข้อ 10 และข้อ 11 นโยบายการบัญชีและรายละเอียดสําหรับต้นทุนการ
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ ที่ดินรอการพัฒนา และอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน ยอดคงเหลือของสิ นทรัพย์ดงั กล่าวมีนยั สําคัญต่อ
งบการเงินรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิจการ ข้าพเจ้าจึ งให้ความสําคัญในการตรวจสอบการพิจารณาการด้อยค่าที่เกี่ยวข้องกับ
สิ นทรัพย์ดงั กล่าว เนื่องจากในการพิจารณาการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ตอ้ งใช้ดุลยพินิจและข้อสมมติฐานที่สาํ คัญของผูบ้ ริ หารของ
กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั และผูป้ ระเมินราคาอิสระในการประเมินมูลค่าสิ นทรัพย์ ซึ่ งทําให้เกิดความเสี่ ยงเกี่ยวกับความเพียงพอของ
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ข้าพเจ้าได้ประเมินความรู ้ความสามารถของผูป้ ระเมินราคาอิสระ อ่านรายงานการประเมินมูลค่าของผูป้ ระเมินราคาอิสระและ
สอบทานความสมเหตุสมผลของวิธีการและข้อสมมติฐานต่าง ๆ ที่ ใช้ในการประเมินมูลค่า และวิเคราะห์เปรี ยบเที ยบข้อมูลที่
เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้พิจารณาความครบถ้วนและถูกต้องในการเปิ ดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
หนีส้ ินทีอ่ าจเกิดขึน้
ตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 และข้อ 25 นโยบายการบัญชีและรายละเอียดสําหรับ หนี้ สินที่ อาจเกิ ดขึ้น
บริ ษทั มีคดีฟ้องร้องที่อยูภ่ ายใต้การพิจารณาคดีของศาล ซึ่ งผลของคดีฟ้องร้องดังกล่าวยังไม่สามารถระบุได้ ผูบ้ ริ หารจึงต้องใช้
ดุลยพินิจในการพิจารณาความเพียงพอของประมาณการหนี้สิน เนื่องจากความไม่แน่นอนของคดีฟ้องร้องดังกล่าวจึงได้กาํ หนด
เป็ นเรื่ องสําคัญในการตรวจสอบ
ข้า พเจ้า ได้ส อบทานหนัง สื อ ยืน ยัน จากทนายความของบริ ษ ัท และประเมิ น ผลของหนัง สื อ ยืน ยัน ดัง กล่ า ว และสอบถาม
รายละเอียดความคืบหน้าของคดีฟ้องร้องและข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากผูบ้ ริ หาร ตลอดจนวิธีการที่ผบู ้ ริ หารใช้ในการประเมินและ
พิจารณาหนี้ สินจากคดี ฟ้องร้อง นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้พิจารณาความครบถ้วนและถูกต้องในการเปิ ดเผยข้อมูลในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
ข้ อมูลอื่น
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่ งรวมอยูใ่ นรายงานประจําปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้ อบบัญชี ที่อยูใ่ นรายงานประจําปี นั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงาน
ประจําปี ภายหลังวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชี
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ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมัน่
ต่อข้อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านและพิจารณาว่า
ข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสําคัญกับงบการเงินหรื อกับความรู ้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรื อปรากฏว่าข้อมูล
อื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจําปี หากข้าพเจ้าสรุ ปได้วา่ มีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญ ข้าพเจ้าต้อง
สื่ อสารเรื่ องดังกล่าวกับผูม้ ี หน้าที่ ในการกํากับดู แลเพื่อให้ผูม้ ีหน้าที่ ในการกํากับดู แลดําเนิ นการแก้ไขข้อมูลที่ แสดงขัดต่อ
ข้อเท็จจริ ง
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มหี น้ าทีใ่ นการกากับดูแลต่ องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ผูบ้ ริ หารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทํา และนําเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควร
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผูบ้ ริ หารพิจารณาว่าจําเป็ นเพื่อให้สามารถ
จัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญไม่วา่ จะเกิด
จากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
ในการจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ ริ หารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริ ษทั และ
บริ ษทั ในการดําเนินงานต่อเนื่ อง การเปิ ดเผยเรื่ องที่เกี่ยวกับการดําเนิ นงานต่อเนื่ อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การ
บัญชี สําหรับการดําเนิ นงานต่อเนื่ องเว้นแต่ผูบ้ ริ หารมีความตั้งใจที่ จะเลิ กกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั หรื อหยุดดําเนิ นงานหรื อไม่
สามารถดําเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่ ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด และ
เสนอรายงานของผูส้ อบบัญชีซ่ ึงรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยูด่ ว้ ย ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมัน่ ในระดับสู งแต่
ไม่ได้เป็ นการรับประกันว่าการปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ ง
อันเป็ นสาระสําคัญที่มีอยูไ่ ด้เสมอไป ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอาจเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสําคัญเมื่อ
คาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละรายการหรื อทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสิ นใจทาง
เศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
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ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพ
ตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้ารวมถึง


ระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญในงบการเงินรวมและงบการเงิ น
เฉพาะกิจการ ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั ิงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อ
ความเสี่ ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชี ที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็ นของ
ข้าพเจ้า ความเสี่ ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญซึ่ งเป็ นผลมาจากการทุจริ ตจะสู งกว่าความเสี่ ยงที่
เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริ ตอาจเกี่ยวกับการสมรู ้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการ
แสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริ งหรื อการแทรกแซงการควบคุมภายใน



ทําความเข้าใจในระบบการควบคุ มภายในที่ เกี่ ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่ เหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิ ทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริ ษทั
และบริ ษทั



ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชี ที่ผูบ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี และการ
เปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทําขึ้นโดยผูบ้ ริ หาร



สรุ ปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสาํ หรับการดําเนิ นงานต่อเนื่ องของผูบ้ ริ หารและจากหลักฐานการ
สอบบัญชีที่ได้รับ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสําคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรื อสถานการณ์ที่อาจเป็ นเหตุให้เกิดข้อ
สงสัยอย่างมี นัยสําคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ในการดําเนิ นงานต่อเนื่ องหรื อไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ขอ้
สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสําคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า โดยให้ขอ้ สังเกตถึง
การเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการที่ เกี่ ยวข้อง หรื อถ้าการเปิ ดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ
ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุ ปของข้าพเจ้าขึ้นอยูก่ บั หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงาน
ของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรื อสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ต้อง
หยุดการดําเนินงานต่อเนื่อง



ประเมินการนําเสนอโครงสร้างและเนื้ อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผย
ข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรู ปแบบที่ทาํ ให้มีการนําเสนอข้อมูลโดย
ถูกต้องตามที่ควรหรื อไม่



ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรื อกิจกรรมทาง
ธุรกิจภายในกลุ่มบริ ษทั เพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกําหนดแนวทาง การควบคุมดูแล
และการปฏิบตั ิงานตรวจสอบกลุ่มบริ ษทั ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จากัด (มหาชน)

115/157

รายงานประจาปี 2561
ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลในเรื่ องต่าง ๆ ที่สาํ คัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่
ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนยั สําคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่ องที่มีนยั สําคัญในระบบการควบคุมภายในหาก
ข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คาํ รับรองแก่ผมู ้ ีหน้าที่ ในการกํากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้องกับความเป็ น
อิสระและได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลเกี่ ยวกับความสัมพันธ์ท้ งั หมดตลอดจนเรื่ องอื่นซึ่ งข้าพเจ้าเชื่ อว่ามีเหตุผลที่
บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ ขา้ พเจ้าใช้เพื่อป้ องกันไม่ให้ขา้ พเจ้าขาด
ความเป็ นอิสระ
จากเรื่ องที่สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ที่มีนยั สําคัญที่สุดในการตรวจสอบ งบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปั จจุบนั และกําหนดเป็ นเรื่ องสําคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่ องเหล่านี้ในรายงาน
ของผูส้ อบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรื อข้อบังคับไม่ให้เปิ ดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าว หรื อในสถานการณ์ที่ยากที่จะ
เกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทําดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่าง
สมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสี ยสาธารณะจากการสื่ อสารดังกล่าว

(นางสาวชมภูนุช แซ่แต้)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8382
บริ ษทั พีวี ออดิท จํากัด
กรุ งเทพฯ 21 กุมภาพันธ์ 2562
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งบการเงิน
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บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย

15.3

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
1.

ข้ อมูลทัว่ ไป
บริ ษทั ปรี ชา กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) “บริ ษทั ” เป็ นนิติบุคคลที่จดั ตั้งขึ้นในประเทศไทย ซึ่งประกอบธุรกิจหลักในการพัฒนา
อสังหาริ มทรัพย์ โดยมีสาํ นักงานตั้งอยูเ่ ลขที่ 1919 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุ งเทพมหานคร
บริ ษทั จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2539

2.

เกณฑ์ การจัดทางบการเงิน
งบการเงินนี้จดั ทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงการตีความและแนวปฏิบตั ิทางการบัญชีที่ประกาศใช้
โดยสภาวิชาชีพบัญชี เพื่อให้เป็ นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไปของประเทศไทย
การแสดงรายการในงบการเงิ น ได้ทาํ ขึ้นเพื่อให้เป็ นไปตามข้อกําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุ รกิ จการค้าลงวันที่ 11
ตุลาคม 2559 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
งบการเงิ นของบริ ษทั ได้จดั ทําเป็ นภาษาไทย และมีหน่วยเงิ นตราเป็ นบาท ซึ่ งการจัดทํางบการเงินดังกล่าวเป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ของการจัดทํารายงานในประเทศ ดังนั้นเพื่อความสะดวกของผูอ้ ่านงบการเงินที่ ไม่คุน้ เคยกับภาษาไทย
บริ ษทั ได้จดั ทํางบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้นโดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย
ในการจัดทํางบการเงินให้เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ ริ หารต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการ
หลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อการกําหนดนโยบายและการรายงานจํานวนเงินที่เกี่ยวกับ สิ นทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และ
ค่าใช้จ่าย การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการจากประสบการณ์ในอดีต และปั จจัยต่าง ๆ ที่ผบู ้ ริ หารมีความเชื่อมัน่ อย่าง
สมเหตุสมผลภายใต้สภาวการณ์แวดล้อมนั้นซึ่ งไม่อาจอาศัยข้อมูลจากแหล่งอื่นและนําไปสู่ การตัดสิ นใจเกี่ ยวกับการ
กําหนดจํา นวนสิ นทรั พย์และหนี้ สิ นนั้น ๆ ดังนั้น ผลที่ เกิ ดขึ้ น จริ งต่อมูล ค่าตามบัญชี ของสิ น ทรั พย์และหนี้ สินอาจ
แตกต่างไปจากที่ประมาณการไว้
การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในการจัดทํางบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างสมํ่าเสมอ การปรับประมาณการ
ทางบัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีที่การประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวน หากการปรับประมาณการกระทบเฉพาะ
งวดนั้น ๆ และจะบันทึกในงวดที่ปรับและในงวดอนาคตหากการปรับประมาณการกระทบทั้งงวดปั จจุบนั และอนาคต

บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จากัด (มหาชน)

124/157

รายงานประจาปี 2561
เกณฑ์ การจัดทางบการเงินรวม
งบการเงินรวมนี้ ได้รวมงบการเงิ นของบริ ษทั ปรี ชา กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย (รวมกันเรี ยกว่า “กลุ่มบริ ษทั ”)
ดังนี้
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั พี.บี.เอ็สเตท จากัด
บริ ษทั เฮ้าส์ซิ่ง คอมเพล็กซ์ จากัด
บริ ษทั รวยล้านล้าน จากัด

จัดตั้งขึ้นในประเทศ
ไทย
ไทย
ไทย

ประเภทธุรกิจ
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์

สัดส่ วนเงินลงทุน (ร้อยละ)
2561
2560
100
100
100
100
100
100

รายการบัญชีระหว่างบริ ษทั กับบริ ษทั ย่อยที่เป็ นสาระสําคัญได้ถูกตัดออกในการจัดทํางบการเงินรวม
งบการเงินรวมจัดทําขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีเดียวกันสําหรับรายการบัญชีหรื อเหตุการณ์ทางบัญชีที่เหมือนกันหรื อที่
คล้ายคลึงกัน
บริ ษทั ย่อยเป็ นกิจการที่อยูภ่ ายใต้การควบคุมของบริ ษทั บริ ษทั จะถือว่ามีการควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนหรื อบริ ษทั ย่อย
ได้ หากบริ ษทั มีสิทธิ ได้รับหรื อมีส่วนได้เสี ยในผลตอบแทนของกิจการที่เข้าไปลงทุนและสามารถใช้อาํ นาจในการสั่งการ
กิ จกรรมที่ ส่ง ผลกระทบอย่า งมี นัยสํา คัญต่ อจํานวนเงิ นผลตอบแทนนั้น ได้ งบการเงิ นของบริ ษทั ย่อยได้ร วมอยู่ใ น
งบการเงินรวมนับแต่วนั ที่มีการควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมสิ้นสุดลง
การเปลีย่ นแปลงจากการใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีอ่ อกและปรับปรุงใหม่
มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีป่ รับปรุงใหม่ ทเี่ ริ่มมีผลบังคับใช้ ในปี ปัจจุบัน
ในระหว่างปี 2561 กลุ่มบริ ษทั ได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่ (ปรับปรุ ง 2560) จํานวน
หลายฉบับ ซึ่ งมีผลบังคับใช้สาํ หรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบตั ิ มาตรฐาน
การรายงานทางการเงิ นดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึ นเพื่อให้มีเนื้ อหาเท่าเที ยมกับมาตรฐานรายงานทาง
การเงิ นระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการปรับปรุ งและอธิ บายให้ชดั เจนเกี่ ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิน้ ี ไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญ
ต่องบการเงินของกลุ่มบริ ษทั
มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีอ่ อกและปรับปรุงใหม่ แต่ ยงั ไม่ มผี ลบังคับใช้
ในระหว่า งปี 2561 สภาวิชาชี พ บัญ ชี ไ ด้อ อกประกาศให้ใ ช้ม าตรฐานการบัญ ชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
การตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่ปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2561) และฉบับ
ใหม่จาํ นวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สาํ หรับงบการเงินที่มีรอบบัญชีเริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้เนื้ อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็ นการอธิบายให้ชดั เจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบตั ิทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบตั ิทาง
บัญชีกบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน
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อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซ่ ึงได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสําคัญ สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่ อง รายได้ จากสัญญาทีท่ ากับลูกค้ า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 ซึ่งมีผลบังคับใช้สาํ หรับงบการเงินที่มีรอบบัญชีในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม
2562 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานบัญชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
ต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชี/การตีความมาตรฐานการบัญชี/
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2560)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2560)
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 31 (ปรับปรุ ง 2560)

เรื่ อง

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13 (ปรับปรุ ง 2560)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 (ปรับปรุ ง 2560)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2560)

สัญญาก่อสร้าง
รายได้
รายได้ -รายการแลกเปลี่ ย นเกี่ ย วกับ บริ การ
โฆษณา
โปรแกรมสิ ทธิพิเศษแก่ลูกค้า
สัญญาสําหรับการก่อสร้างอสังหาริ มทรัพย์
การโอนสิ นทรัพย์จากลูกค้า

กลุม่ บริ ษทั ต้องใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้กบั สัญญาที่ทาํ กับลูกค้าทุกฉบับ ยกเว้นสัญญาที่อยูใ่ นขอบเขต
ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับอื่น มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ ได้กาํ หนด 5 ขั้นตอนสําหรับ
การรับรู ้รายได้ที่เกิดขึ้นจากสัญญาที่ทาํ กับลูกค้า โดยกลุ่มบริ ษทั จะรับรู ้รายได้ในจํานวนเงินที่สะท้อนถึงสิ่ งตอบแทนที่
กลุ่มบริ ษทั คาดว่าจะมี สิทธิ ได้รับจากการแลกเปลี่ ยนสิ นค้าหรื อบริ การที่ ให้ลูกค้า และกําหนดให้กลุ่มบริ ษทั ต้องใช้
ดุลยพินิจและพิจารณาข้อเท็จจริ งและเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในการพิจารณาตามหลักการในแต่ละขั้นตอน
ฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษทั อยูร่ ะหว่างการประเมินผลกระทบต่องบการเงินในปี ที่เริ่ มใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับดังกล่าว
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่ องมือทางการเงิน
ในระหว่างปี 2561 สภาวิชาชีพบัญชี ได้ออกประกาศให้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่ องมือทางการเงิ น
จํานวน 5 ฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สาํ หรับงบการเงินที่มีรอบบัญชีเริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 ได้แก่
มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 61
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 61

เรื่ อง
การแสดงรายการเครื่ องมือทางการเงิน
การเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทางการเงิน
เครื่ องมือทางการเงิน
การป้ องกันความเสี่ ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงาน
ต่างประเทศ
การชําระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น กําหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภทและการวัดมูลค่าเครื่ องมือ
ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรื อราคาทุนตัดจําหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของเครื่ องมือทางการเงิน ลักษณะของ
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กระแสเงินสดตามสัญญาและโมเดลธุรกิจของกลุ่มบริ ษทั (Business Model) หลักการเกี่ยวกับวิธีการคํานวนการด้อยค่า
ของเครื่ องมือทางการเงิ นโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิ ตที่ คาดว่าจะเกิ ดขึ้น และหลักการเกี่ ยวกับการบัญชี
ป้ องกันความเสี่ ยง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทางการเงิน และเมื่อมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินกลุ่มนี้มีผลบังคับใช้ จะทําให้มาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิบตั ิทางการบัญชีบาง
ฉบับที่มีผลบังคับใช้อยูใ่ นปั จจุบนั ถูกยกเลิก
ฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษทั อยูร่ ะหว่างการประเมินผลกระทบต่องบการเงินในปี ที่เริ่ มใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับดังกล่าว
3.

สรุปนโยบายการบัญชีทสี่ าคัญ
เกณฑ์ การวัดค่ าในการจัดทางบการเงิน
นอกจากที่เปิ ดเผยไว้ในหัวข้ออื่น ๆ ในสรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาํ คัญและหมายเหตุประกอบงบการเงินอื่น ๆ เกณฑ์ใน
การจัดทํางบการเงินใช้ราคาทุนเดิม
รายได้
โครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
รายได้และต้นทุนจากการขายอสังหาริ มทรัพย์รับรู ้เป็ นรายได้และต้นทุนขายเมื่อมีการโอนความเสี่ ยงและผลตอบแทนที่
มีนยั สําคัญของความเป็ นเจ้าของสิ นค้าให้กบั ผูซ้ ้ือ
รายได้ค่าเช่า
รายได้ค่าเช่าภายใต้สญ
ั ญาเช่าดําเนินงานรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ค่าใช้จ่ายเริ่ มแรกที่
เกิดขึ้นเป็ นการเฉพาะเพื่อให้เกิดสัญญาเช่าเป็ นส่ วนหนึ่ งของค่าเช่าทั้งสิ้ นตามสัญญา ค่าเช่าที่อาจเกิดขึ้นรับรู ้เป็ นรายได้
ในรอบระยะเวลาบัญชีซ่ ึงค่าเช่านั้นเกิดขึ้น
เงินปั นผลรับ
เงินปั นผลรับถือเป็ นรายได้เมื่อมีสิทธิในการรับเงินปั นผล
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยรับถือเป็ นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริ ง
รายได้อื่นรับรู ้ตามเกณฑ์คงค้าง
ค่ าใช้ จ่าย
สัญญาเช่าดําเนินงาน
รายจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดําเนิ นงานบันทึกในกําไรหรื อขาดทุน โดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ประโยชน์ที่ได้รับ
ตามสัญญาเช่าจะรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนเป็ นส่วนหนึ่งของค่าเช่าทั้งสิ้นตามสัญญา ค่าเช่าที่อาจเกิดขึ้นจะบันทึกในกําไร
หรื อขาดทุนในรอบบัญชีที่มีรายการดังกล่าว
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ต้ นทุนทางการเงิน
ต้นทุนการกูย้ มื ของเงินกูท้ ี่ใช้ในการได้มา การก่อสร้าง หรื อการผลิตสิ นทรัพย์ที่ตอ้ งใช้ระยะเวลานานในการแปลงสภาพ
ให้พร้อมใช้หรื อขาย ได้ถูกนําไปรวมเป็ นราคาทุนของสิ นทรัพย์จนกว่าสิ นทรัพย์น้ นั จะอยูใ่ นสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตาม
ประสงค์ ส่ วนต้นทุนการกูย้ ืมอื่นถือเป็ นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดรายการ ต้นทุนการกูย้ ืมประกอบด้วยดอกเบี้ ยและต้นทุน
อื่นที่เกิดขึ้นจากการกูย้ มื นั้น
ค่าใช้จ่ายอื่นรับรู ้ตามเกณฑ์คงค้าง
ผลประโยชน์ ของพนักงาน
ผลประโยชน์ระยะสั้น
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็ นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดรายการ
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน – โครงการสมทบเงินที่กาํ หนดไว้
ภาระผูกพันในการสมทบเข้าโครงการสมทบเงินจะถูกรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายพนักงานในกําไรหรื อขาดทุนในรอบระยะเวลาที่
พนักงานได้ทาํ งานให้กบั กลุ่มบริ ษทั
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน – โครงการผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้
หนี้ สินผลประโยชน์พนักงานส่ วนที่ เป็ นเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานบันทึ กเป็ นค่าใช้จ่ายตลอดอายุการทํางานของ
พนักงาน โดยการประมาณจํานวนเงินผลประโยชน์ในอนาคตที่พนักงานจะได้รับจากการทํางานให้กบั กลุ่มบริ ษทั ตลอด
ระยะเวลาทํางานถึงปี ที่เกษียณอายุงานในอนาคตตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย โดยผลประโยชน์ดงั กล่าวได้ถูกคิดลด
เป็ นมูลค่าปั จจุบนั อัตราคิดลดใช้อตั ราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลเป็ นอัตราอ้างอิงเริ่ มต้น การประมาณการหนี้ สิน
ดังกล่าวคํานวณตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit
Method)
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรื อการลดขนาดโครงการ การเปลี่ยนแปลงในผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง
กับการบริ การในอดีต หรื อ ผลกําไรหรื อขาดทุนจากการลดขนาดโครงการต้องรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนทันที กลุ่มบริ ษทั
รับรู ้ผลกําไรและขาดทุนจากการจ่ายชําระผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกิดขึ้น
เมื่ อข้อสมมติ ที่ ใช้ใ นการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยมี ก ารเปลี่ ย นแปลง กลุ่ม บริ ษ ัทรั บ รู ้ ผลกําไร
จากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยที่เกิดขึ้น(ขาดทุน)ทันทีในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สําหรับปี ประกอบด้วย ภาษีเงิ นได้ปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้ปัจจุบนั และ
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน เว้นแต่ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีในส่วนที่เกี่ยวกับรายการที่บนั ทึกใน
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ หรื อกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ภาษีเงินได้ปัจจุบนั ได้แก่ภาษีที่คาดว่าจะจ่ายชําระหรื อได้รับชําระ โดยคํานวณจากกําไรหรื อขาดทุนประจําปี ที่ตอ้ งเสี ย
ภาษี โดยใช้อตั ราภาษีที่ประกาศใช้หรื อที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ตลอดจนการปรับปรุ งทาง
ภาษีที่เกี่ยวกับรายการในปี ก่อน
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ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบนั ทึกโดยคํานวณจากผลแตกต่างชัว่ คราวที่เกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบัญชีและมูลค่าฐานภาษี
ของสิ นทรัพย์และหนี้สิน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี วดั มูลค่าโดยใช้อตั ราภาษีที่คาดว่าจะใช้กบั ผลแตกต่างชัว่ คราวเมื่อมีการกลับรายการโดยใช้
อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรื อที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
การกํา หนดมู ล ค่ า ของภาษี เ งิ น ได้ปั จ จุ บัน และภาษี เ งิ น ได้ร อการตัด บัญ ชี กลุ่ ม บริ ษ ัท ต้อ งคํานึ ง ถึ ง ผลกระทบของ
สถานการณ์ทางภาษีที่ไม่แน่นอนและอาจทําให้จาํ นวนภาษีที่ตอ้ งจ่ายเพิม่ ขึ้นและมีดอกเบี้ยที่ตอ้ งชําระ กลุ่มบริ ษทั เชื่อว่า
ได้ต้ งั ภาษีเงินได้คา้ งจ่ายเพียงพอสําหรับภาษีเงินได้ที่จะจ่ายในอนาคต ซึ่ งเกิดจากการประเมินผลกระทบจากหลายปั จจัย
รวมถึง การตีความทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต การประเมินนี้อยูบ่ นพื้นฐานการประมาณการและข้อ
สมมติฐาน และอาจจะเกี่ ยวข้องกับการตัดสิ นใจเกี่ ยวกับเหตุการณ์ในอนาคต ข้อมูลใหม่ ๆ อาจจะทําให้กลุ่มบริ ษทั
เปลี่ยนการตัดสิ นใจโดยขึ้นอยูก่ บั ความเพียงพอของภาษีเงินได้คา้ งจ่ายที่มีอยู่ การเปลี่ยนแปลงในภาษีเงินได้คา้ งจ่ายจะ
กระทบต่อค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในงวดที่เกิดการเปลี่ยนแปลง
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถหักกลบได้เมื่อกิจการมีสิทธิตามกฎหมาย
ที่จะนําสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั มาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั และภาษีเงินได้น้ ี ประเมินโดย
หน่ วยงานจัดเก็บภาษีหน่ วยงานเดียวกันสําหรับหน่ วยภาษีเดียวกันหรื อหน่ วยภาษีต่างกัน สําหรับหน่ วยภาษีต่างกันนั้น
กิจการมีความตั้งใจจะจ่ายชําระหนี้สินและสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั ด้วยยอดสุ ทธิ หรื อตั้งใจจะรับคืนสิ นทรัพย์
และจ่ายชําระหนี้สินในเวลาเดียวกัน
สิ นทรัพย์ภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี จะบันทึ กต่อเมื่ อมี ความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ว่ากําไรเพื่อเสี ยภาษีในอนาคตจะมี
จํานวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวดังกล่าว สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ
ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริ ง
การวัดมูลค่ ายุตธิ รรม
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่จะได้รับจากการขายสิ นทรัพย์หรื อเป็ นราคาที่จะจ่ายเพื่อโอนหนี้ สินให้ผูอ้ ื่นโดยรายการ
ดังกล่าวเป็ นรายการที่ เกิ ดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผูซ้ ้ื อและผูข้ าย ณ วันที่ วดั มูลค่า (ผูร้ ่ วมตลาด ) กลุ่มบริ ษทั ใช้ราคา
เสนอซื้ อขายในตลาดที่ มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรั พย์และหนี้ สินซึ่ งมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินที่เกี่ยวข้องกําหนดให้ตอ้ งวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณี ที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสําหรับสิ นทรัพย์
หรื อหนี้ สินที่มีลกั ษณะเดียวกันหรื อไม่สามารถหาราคาเสนอซื้ อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กลุ่มบริ ษทั จะประมาณ
มูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ขอ้ มูลที่สามารถสังเกตได้
ที่เกี่ยวข้องกับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด
ลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วดั มูลค่าและเปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สินในงบการเงินแบ่งออกเป็ น
สามระดับตามประเภทของข้อมูลที่นาํ มาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
ระดับ 1

ใช้ขอ้ มูลราคาเสนอซื้อขายของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง

ระดับ 2

ใช้ขอ้ มูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สิน ไม่วา่ จะเป็ นข้อมูลทางตรงหรื อทางอ้อม

ระดับ 3

ใช้ขอ้ มูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดในอนาคตที่กลุ่มบริ ษทั ประมาณขึ้น

ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริ ษทั จะประเมินความจําเป็ นในการโอนรายการระหว่างลําดับชั้นของมูลค่า
ยุติธรรมสําหรับสิ นทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจํา
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เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วยเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสู ง ซึ่ ง
พร้อมที่จะเปลี่ยนเป็ นเงินสดในจํานวนที่ทราบได้ และมีความเสี่ ยงที่ไม่มีนยั สําคัญต่อการเปลี่ยนแปลงมูลค่า
ลูกหนีอ้ ื่น
ลูกหนี้อื่นแสดงในราคาตามใบแจ้งหนี้หกั ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวัติการชําระหนี้ และการคาดการณ์เกี่ยวกับการชําระหนี้ ในอนาคต
ของลูกค้า ลูกหนี้จะถูกตัดจําหน่ายเมื่อทราบว่าเป็ นหนี้สูญ
การประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่า
จะเกิดขึ้นจากลูกหนี้ แต่ละราย โดยคํานึ งถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ ที่คงค้างและภาวะเศรษฐกิจที่
เป็ นอยู่ในขณะนั้น เป็ นต้น อย่างไรก็ตามการใช้ประมาณการและข้อสมมติฐานที่แตกต่างกันอาจมีผลต่อจํานวนค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญ ดังนั้น การปรับปรุ งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญอาจมีข้ ึนได้ในอนาคต
ต้ นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ต้น ทุ น การพัฒ นาอสัง หาริ ม ทรั พ ย์แ สดงในราคาทุ น หรื อ มู ล ค่ า สุ ท ธิ ที่ จ ะได้รั บ แล้ว แต่ ร าคาใดจะตํ่า กว่า ราคาทุ น
ประกอบด้วย ต้นทุนในการได้มาซึ่ งที่ดิน การพัฒนาที่ดิน และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับโครงการรวมทั้งดอกเบี้ย
จ่ายที่เกิดขึ้นจากการกูย้ มื เพื่อการได้มาซึ่งการพัฒนาโครงการก่อนโครงการจะพัฒนาแล้วเสร็ จ
มูล ค่า สุ ทธิ ที่ จะได้รั บเป็ นการประมาณราคาที่ จ ะขายได้จ ากการดํา เนิ น ธุ รกิ จปกติ หัก ค่า ใช้จ่ า ยที่ จาํ เป็ นในการขาย
โดยประมาณ
กลุ่มบริ ษทั บันทึกขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการ ไว้ใ (ถ้ามี)นกําไรหรื อขาดทุน
การคํานวณหาต้นทุนขายอสังหาริ มทรัพย์ กลุ่มบริ ษทั ได้ทาํ การแบ่งสรรต้นทุนการพัฒนาทั้งหมดที่ คาดว่าจะเกิ ดขึ้ น
โดยคํานึงถึงต้นทุน)จริ งที่เกิดขึ้นด้วย) ตามเกณฑ์พ้นื ที่สาํ หรับขาย
ต้นทุนขายของโครงการจะประมาณการต้นทุนทั้งหมดที่จะใช้ในการพัฒนาโครงการจนแล้วเสร็ จจากประมาณการใน
การประกอบธุรกิจ และมีการทบทวนประมาณการดังกล่าวอย่างสมํ่าเสมอ
เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการ บันทึกบัญชีโดยใช้วธิ ีราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
ทีด่ นิ รอการพัฒนา
ที่ดินรอการพัฒนาเป็ นที่ ดินที่จะใช้พฒั นาต่อไปในอนาคต ซึ่ งแสดงในราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) ราคาทุน
ประกอบด้วยค่าที่ดินและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
ขาดทุนจากการด้อยค่าแสดงไว้ในกําไรหรื อขาดทุน
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อสังหาริมทรัพย์ เพื่อการลงทุน
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน ได้แก่ ที่ดิน อาคารและอาคารชุด ที่ถือครองเพื่อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่าหรื อจากมูล
ค่าที่เพิ่มขึ้นหรื อทั้งสองอย่าง ทั้งนี้ ไม่ได้มีไว้เพื่อขายตามปกติธุรกิ จหรื อใช้ในการผลิตหรื อจัดหาสิ นค้าหรื อให้บริ การ
หรื อใช้ในการบริ หารงาน
ที่ดิน แสดงในราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
อาคารและอาคารชุดแสดงในราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า(ถ้ามี)
การรวมรายจ่ายในภายหลังเข้าเป็ นมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์จะกระทําก็ต่อเมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่ม
กิจการจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่เกี่ยวข้องกับรายจ่ายนั้น และต้นทุนสามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเชื่อถือ
ค่าซ่ อมแซมและบํารุ งรักษาทั้งหมดจะรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น เมื่อชิ้นส่ วนของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนถูก
เปลี่ยนแทน ชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัดออกจากบัญชีดว้ ยมูลค่าตามบัญชี
ค่าเสื่ อมราคา
ค่าเสื่ อมราคาคํานวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของอาคารเท่ากับ 20 ปี
อาคารและอุปกรณ์
อาคารและอุปกรณ์แสดงในราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
ต้นทุนที่เกิดขึ้นในภายหลัง
ต้นทุนในการเปลี่ยนแทนส่วนประกอบจะรับรู ้เป็ นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของอาคารและอุปกรณ์ ถ้ามีความเป็ นไป
ได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริ ษทั จะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถวัดมูลค่าต้นทุนของ
รายการนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ ชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัดจําหน่ายตามมูลค่าตามบัญชี ต้นทุนที่เกิดขึ้นในการซ่อม
บํารุ งอาคารและอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นเป็ นประจําจะรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
รายการผลกําไรหรื อขาดทุนจากการจําหน่ายคือผลต่างระหว่างสิ่ งตอบแทนสุ ทธิ ที่ได้รับจากการจําหน่ ายกับมูลค่าตาม
บัญชีโดยรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน
ค่าเสื่ อมราคา
ค่าเสื่ อมราคาบันทึกในกําไรหรื อขาดทุนซึ่งคํานวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสิ นทรัพย์
ดังนี้
จานวนปี
5 - 20
5
5

ส่วนปรับปรุ งอาคารเช่า
อุปกรณ์สานักงาน
ยานพาหนะ

วิธีการคิดค่าเสื่ อมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์ และมูลค่าคงเหลือ ได้รับการทบทวนทุกสิ้ นรอบปี บัญชี และ
ปรับปรุ งตามความเหมาะสม
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สินทรัพย์ ไม่ มตี วั ตน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน ได้แก่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งตัดจําหน่ายเป็ นค่าใช้จ่ายโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณเป็ นเวลา 5 ปี
วิธีการตัดจําหน่าย อายุการให้ประโยชน์ และมูลค่าคงเหลือ ได้รับการทบทวนทุกสิ้ นรอบปี บัญชีและปรับปรุ งตามความ
เหมาะสม
การด้ อยค่ าของสินทรัพย์
ยอดสิ นทรัพย์ตามบัญชีของกลุ่มบริ ษทั ได้รับการทบทวน ณ ทุกวันที่ในงบแสดงฐานะการเงินว่ามีขอ้ บ่งชี้เรื่ องการด้อยค่า
หรื อไม่ ในกรณี ที่มีขอ้ บ่งชี้จะทําการประมาณมูลค่าสิ นทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน
ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู ้เมื่อมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์หรื อมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด
สูงกว่ามูลค่าที่จะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในกําไรหรื อขาดทุน
การคํานวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
มูล ค่า ที่ คาดว่า จะได้รั บคื น ของสิ น ทรั พ ย์ หมายถึ ง มู ล ค่า ยุติ ธ รรรมหักต้น ทุ น ในการขายหรื อ มูล ค่ าจากการใช้ข อง
สิ นทรัพย์แล้วแต่มูลค่าใดจะสู งกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของสิ นทรัพย์ ประมาณการจากกระแสเงิ นสดที่จะ
ได้รับในอนาคตจะคิดลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั โดยใช้อตั ราคิดลดก่อนคํานึ งภาษีเงินได้ เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมิน
ได้ในตลาดปั จจุบนั ซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ ยงที่มีต่อสิ นทรัพย์ สําหรับสิ นทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับ
โดยอิสระจากสิ นทรัพย์อื่นให้พิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนรวมกับหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่ สินทรัพย์
นั้นมีความเกี่ยวข้องด้วย
การกลับรายการด้อยค่า
ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการหากมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้ในการคํานวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการเพียงเพื่อให้มูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีภายหลังหัก
ค่าเสื่ อมราคาหรื อค่าตัดจําหน่ายเสมือนหนึ่งไม่เคยมีการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน
สัญญาเช่ าการเงิน
สัญญาเช่าสิ นทรัพย์ที่ความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่ วนใหญ่ได้โอนไปให้กบั ผูเ้ ช่าถือเป็ นสัญญาเช่า
การเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็ นรายจ่ายฝ่ ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่เช่าหรื อมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ ของ
จํานวนเงิ นที่ ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะตํ่ากว่า โดยจํานวนเงิ นที่ตอ้ งจ่ายจะปั นส่ วนระหว่างหนี้ สินและ
ค่าใช้จ่ายทางการเงิ นเพื่อให้ได้อตั ราดอกเบี้ ยคงที่ ต่อหนี้ สินคงค้างอยู่ โดยพิจารณาแยกแต่ละสัญญา ภาระผูกพันตาม
สัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็ นหนี้ สินระยะยาว ส่ วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในกําไรหรื อขาดทุนตลอด
อายุของสัญญาเช่า สิ นทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่ อมราคาตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์ที่
เช่า หรื ออายุของสัญญาเช่า แล้วแต่ระยะเวลาใดจะตํ่ากว่า
ภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงินได้กาํ หนดเงื่อนไขเกี่ยวกับสิ ทธิ เลือกซื้ อสิ นทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงินเมื่อครบกําหนดตาม
มูลค่าหรื ออัตราที่ตกลงร่ วมกัน ดังนั้น หากกลุ่มบริ ษทั มีนโยบายเลือกซื้ อสิ นทรัพย์ดงั กล่าวจะบันทึกจํานวนเงินที่ตอ้ ง
จ่ายซื้อรวมไว้ในหนี้สินภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
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ประมาณการหนีส้ ิน
ประมาณการหนี้สินจะรับรู ้ในงบแสดงฐานะการเงินก็ต่อเมื่อกลุ่มบริ ษทั มีภาระหนี้ สินเกิดขึ้นจากข้อพิพาททางกฎหมาย
หรื อภาระผูกพันซึ่ งเป็ นผลมาจากเหตุการณ์ ในอดีต และมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่วา่ ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้อง
ถูกจ่ายไปเพื่อชําระภาระหนี้สินดังกล่าว โดยจํานวนภาระหนี้ สินดังกล่าวสามารถประมาณจํานวนเงินได้อย่างน่าเชื่ อถือ
ถ้าผลกระทบดังกล่าวเป็ นนัยสําคัญ ประมาณการกระแสเงิ นสดที่ จะจ่ายในอนาคตจะคิดลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั โดยใช้
อัตราคิดลดในตลาดปั จจุบนั ก่อนคํานึงภาษีเงินได้ เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้ในตลาดปั จจุบนั ซึ่ งแปรไปตาม
เวลาและความเสี่ ยงที่มีต่อหนี้สิน ซึ่งการใช้ดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชีที่สาํ คัญมีดงั นี้
คดีฟ้องร้อง
กลุม่ บริ ษทั มีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการถูกฟ้องร้องเรี ยกค่าเสี ยหาย ซึ่งฝ่ ายบริ หารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินผลของ
คดีที่ถูกฟ้องร้องแล้วและเชื่อมัน่ ว่าประมาณการหนี้ สินที่บนั ทึกไว้เพียงพอกับความเสี ยหายที่อาจเกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม
ผลที่เกิดขึ้นจริ งอาจแตกต่างไปจากที่ได้มีการประมาณการไว้
เงินปันผลจ่ าย
เงินปั นผลจ่ายและเงินปั นผลจ่ายระหว่างกาลบันทึกในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรอบระยะเวลาบัญชี
ซึ่งที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ และคณะกรรมการของบริ ษทั ได้อนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผล
ขาดทุนต่ อหุ้นขั้นพื้นฐาน
ขาดทุ น ต่ อ หุ ้น ขั้น พื้ น ฐานคํา นวณโดยการหารขาดทุ น สําหรั บ ปี ด้ว ยจํานวนถัว เฉลี่ ย ถ่ ว งนํ้าหนัก ของหุ ้น สามัญ ที่
ออกจําหน่ายและชําระแล้วในระหว่างปี
4.

รายการบัญชีกบั บุคคลหรื อกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บุคคลหรื อกิ จการที่เกี่ ยวข้องกันกับกลุ่มบริ ษทั หมายถึง บุคคลหรื อกิ จการที่ มีอาํ นาจควบคุมกลุ่มบริ ษทั หรื อถูกกลุ่ม
บริ ษทั ควบคุมไม่วา่ จะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้อม หรื ออยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกันกับกลุ่มบริ ษทั
นอกจากนี้ บุคคลหรื อกิ จการที่ เกี่ ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริ ษทั ร่ วมและบุ คคลที่ มีสิทธิ ออกเสี ยงโดยทางตรงหรื อ
ทางอ้อมซึ่งทําให้มีอิทธิพลอย่างเป็ นสาระสําคัญต่อกลุ่มบริ ษทั ผูบ้ ริ หารสําคัญ กรรมการหรื อพนักงานของกลุ่มบริ ษทั ที่
มีอาํ นาจในการวางแผนและควบคุมการดําเนินงานของกลุ่มบริ ษทั
ในระหว่างปี กลุ่มบริ ษทั มีรายการธุรกิ จที่สาํ คัญกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็ นไปตาม
เงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามสัญญาที่ตกลงกันระหว่างกลุ่มบริ ษทั และบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่ ง
เป็ นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุ ปได้ดงั นี้

บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
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รายการบัญชีที่สาํ คัญที่มีกบั บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดงั นี้
บาท
งบการเงินรวม
2561
รายได้ค่าบริ หารจัดการ
บริ ษทั ย่อย
ค่าเช่าจ่าย
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
ค่าบริ การ
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
ค่ารับรอง
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

2560
-

-

660,000.00

660,000.00

4,279,704.00

4,279,704.00

4,279,704.00

4,279,704.00

2,542,528.02

2,548,341.96

2,542,528.02

2,548,341.96

226,066.64

205,739.20

226,066.64

205,739.20

ค่ าตอบแทนทีจ่ ่ ายให้ ผ้บู ริหารสาคัญ
ค่าตอบแทนที่จ่ายให้ผบู ้ ริ หารสําคัญ สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วย
บาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
9,849,560.20
10,413,307.30

ผลประโยชน์ระยะสั้น

ยอดคงเหลือกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดงั นี้
บาท
งบการเงินรวม
2561
ลูกหนี้ อื่น
บริ ษทั พี.บี.เอ็สเตท จากัด
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย (ดูหมายเหตุ 9)
เงินประกันการเช่า
บริ ษทั พี.ลิสซิ่ ง จากัด
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
บริ ษทั พี.ลิสซิ่ ง จากัด
บริ ษทั พี แอนด์ บี รัชดา โฮเต็ล จากัด
บริ ษทั พี.บี.เอ็สเตท จากัด
ค่าบริ หารจัดการรับล่วงหน้า
บริ ษทั เฮ้าส์ซิ่ง คอมเพล็กซ์ จากัด
บริ ษทั รวยล้านล้าน จากัด

บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จากัด (มหาชน)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

2560
-

-

256,800.00
128,422,532.65

192,600.00
130,092,967.61

805,920.00

805,920.00

805,920.00

805,920.00

31,425.90
-

38,449.38
-

31,425.90
22,000.00

38,449.38
24,579.51
22,000.00

1,735,252.34
307,252.34

2,035,252.34
607,252.34

-
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เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสั้นแก่ กจิ การทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
31,089,405.09
31,089,405.09
(31,089,405.09)
(31,089,405.09)
-

บริ ษทั พี.บี.เอ็สเตท จากัด
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้น - สุ ทธิ

ดอกเบีย้ ค้ างรับ - กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
42,424,823.15
42,424,823.15
(42,424,823.15)
(42,424,823.15)
-

บริ ษทั พี.บี.เอ็สเตท จากัด
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ (ดูหมายเหตุ 6)
ดอกเบี้ยค้างรับ – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุ ทธิ

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
บริ ษทั เฮ้าส์ซิ่ง คอมเพล็กซ์ จากัด
บริ ษทั รวยล้านล้าน จากัด
รวม

102,966,758.07
24,450,000.00
127,416,758.07

92,966,758.07
25,950,000.00
118,916,758.07

การเพิ่มขึ้นและลดลงของเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดงั นี้
บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
118,916,758.07
120,916,758.07
10,000,000.00
(1,500,000.00)
(2,000,000.00)
127,416,758.07
118,916,758.07

ยอดยกมา
เพิม่ ขึ้น
ลดลง
ยอดคงเหลือ

บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
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ดอกเบีย้ ค้ างจ่ าย - กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
บริ ษทั เฮ้าส์ซิ่ง คอมเพล็กซ์ จากัด
บริ ษทั รวยล้านล้าน จากัด
รวม

4,092,948.99
817,462.16
4,910,411.15

4,092,948.99
817,462.16
4,910,411.15

บริ ษทั มีเงินกูย้ มื จากบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน โดยการออกตัว๋ สัญญาใช้เงิน ประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม ไม่มีหลักประกันและ
ไม่คิดดอกเบี้ย
ลักษณะความสัมพันธ์ ของบริษัท
ชื่ อบริษทั
บริ ษทั พี.บี.เอ็สเตท จากัด
บริ ษทั เฮ้าส์ซิ่ง คอมเพล็กซ์ จากัด
บริ ษทั รวยล้านล้าน จากัด
บริ ษทั พี.ลิสซิ่ง จากัด
บริ ษทั พี แอนด์ บี รัชดา โฮเต็ล จากัด

ประเทศ
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

ลักษณะความสัมพันธ์
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
ผูบ้ ริ หารและ/หรื อผูถ้ ือหุน้ เป็ นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน
ผูบ้ ริ หารและ/หรื อผูถ้ ือหุน้ เป็ นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน

หลักเกณฑ์ ในการคิดรายได้ และค่ าใช้ จ่ายระหว่ างกัน
นโยบายการกําหนดราคา
ตามที่ตกลงร่ วมกัน
ตามที่ตกลงในสัญญา
ราคาตลาด

รายได้ค่าบริ หารจัดการ
ค่าเช่าและค่าบริ การ
ค่ารับรอง

5.

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
บาท
งบการเงินรวม
เงินสด
เงินฝากธนาคาร
รวม

บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จากัด (มหาชน)

2561
605,054.00
54,274,939.52
54,879,993.52
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2560
215,039.69
78,216,234.03
78,431,273.72

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
510,244.00
215,039.69
42,952,237.05
67,288,272.26
43,462,481.05
67,503,311.95

รายงานประจาปี 2561
6.

ลูกหนีอ้ ื่น
บาท
งบการเงินรวม
ลูกหนี้อื่น
ดอกเบี้ยค้างรับ
รายได้คา้ งรับ
รวม
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
ลูกหนี้อื่น - สุ ทธิ

7.

2561
118,547.65
1,597,687.73
3,726,827.79
5,443,063.17
5,443,063.17

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
1,000.00
42,474,958.10
42,427,957.03
3,966,827.79
1,735,964.76
46,441,785.89
44,164,921.79
(42,424,823.15)
(42,424,823.15)
4,016,962.74
1,740,098.64

2560
194,494.10
3,133.88
1,577,964.76
1,775,592.74
1,775,592.74

ต้ นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
บาท
งบการเงินรวม
ที่ดิน
ค่าก่อสร้าง
ค่าสาธารณู ปโภค
อื่น ๆ
ดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายทางการเงิน
ที่บนั ทึกเป็ นต้นทุน
รวม
หัก ค่าเผื่อการลดมูลค่าโครงการ
ยอดคงเหลือ

2561
119,908,394.65
89,356,245.49
23,057,824.16
151,353.10

2560
131,138,585.46
115,214,003.49
24,734,513.78
235,953.15

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
114,097,825.59
124,519,394.40
85,484,606.21
107,115,897.62
23,051,302.92
24,713,512.66
80,558.55
80,558.55

16,858,766.34
249,332,583.74
(30,483,296.60)
218,849,287.14

17,367,374.20
288,690,430.08
(30,483,296.60)
258,207,133.48

16,816,044.95
239,530,338.22
(28,744,818.99)
210,785,519.23

17,203,592.48
273,632,955.71
(28,744,818.99)
244,888,136.72

บริ ษทั ได้จดจํานองที่ดินของโครงการบางส่ วน พร้อมสิ่ งปลูกสร้างของโครงการดังกล่าว เพื่อใช้เป็ นหลักประกันเงิ น
วงเงินสิ นเชื่อจากสถาบันการเงินที่ยงั ไม่เบิกใช้
8.

เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 เงินฝากธนาคารของบริ ษทั ได้ใช้เป็ นหลักประกันในการให้ธนาคารออกหนังสื อคํ้า
ประกันระบบสาธารณูปโภคของโครงการของบริ ษทั (ดูหมายเหตุ 25)

บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
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บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
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บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
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9.

พัฒน
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
ซื้ อ/โอนเข้า
จาหน่าย/โอนออก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ซื้ อ/โอนเข้า
จาหน่าย/โอนออก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ค่ าเสื่ อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
ค่าเสื่ อมราคา
จาหน่าย/โอนออก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ค่าเสื่ อมราคา
โอน/ปรับปรุ ง
จาหน่าย/โอนออก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

26,080,500.19
26,080,500.19
26,080,500.19

มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

194,972,160.25
265,827.35
195,237,987.60
1,267,495.25
(38,481.50)
196,467,001.35

221,052,660.44
265,827.35
221,318,487.79
1,267,495.25
(38,481.50)
222,547,501.54

-

72,552,900.52
9,944,482.90
82,497,383.42
9,971,156.22

-

(38,294.97)
92,430,244.67

72,552,900.52
9,944,482.90
82,497,383.42
9,971,156.22
(38,294.97)
92,430,244.67

112,740,604.18
104,036,756.68

138,821,104.37
130,117,256.87

26,080,500.19
26,080,500.19

บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาให้เช่าพื้นที่สาํ นักงาน ดังต่อไปนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
อัตราค่าเช่าต่อเดือน
ผูเ้ ช่า
ระยะเวลา
(ล้านบาท)
บริ ษทั อืน่
1 - 2 ปี
1.12
หน่วยงานราชการ
1 ปี
1.10

สัญญาเช่าพื้นทีส่ านักงาน
(ผูใ้ ห้เ ช่า)

บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
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บริษัท
บริ ษทั ได้วา่ จ้างบริ ษทั จี.พี.วี.โกลบอล พร็ อพเพอร์ต้ ี แวลูเอชัน่ จํากัด ซึ่งเป็ นผูป้ ระเมินราคาอิสระให้ทาํ การประเมินราคา
อสังหาริ มทรั พย์เพื่อการลงทุ น มูล ค่าตามบัญ ชี จํานวนเงิ น 130.12 ล้านบาท ซึ่ งมี ร าคาประเมิ นเท่ ากับ จํานวนเงิ น
341.70 ล้านบาท โดยใช้วธิ ีการประเมินราคาแบบวิธีรายได้ (Income Approach) แบบวิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted
Cash Flow Method) ตามรายงานการประเมินราคาทรัพย์สิน ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561
บริ ษทั ได้จดจํานองที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้าง เพื่อใช้เป็ นหลักประกันวงเงินสิ นเชื่อจากสถาบันการเงิน (ดูหมายเหตุ 15)
บริษัทย่ อย
บริ ษทั ย่อยได้วา่ จ้างบริ ษทั จี.พี.วี.โกลบอล พร็ อพเพอร์ต้ ี แวลูเอชัน่ จํากัด ซึ่ งเป็ นผูป้ ระเมินราคาอิสระให้ทาํ การประเมิน
ราคาอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน มูลค่าตามบัญชี จํานวนเงิ น 3.25 ล้านบาท ซึ่ งมีมูลค่าประเมินเท่ากับ จํานวนเงิ น
17.35 ล้านบาท โดยใช้วิธีการประเมินราคาแบบเปรี ยบเทียบราคาตลาด (Market Approach) ตามรายงานการประเมิน
ราคาทรัพย์สิน ลงวันที่ 20 ธันวาคม32 61

บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
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12. อาคารและอุปกรณ์
บาท
งบการเงินรวม
ส่ วนปรับปรุ ง
อาคารเช่า
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
ซื้ อ/โอนเข้า
จาหน่าย/โอนออก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

อุปกรณ์สานักงาน

4,001,270.11
4,001,270.11

217,904.20
(133,269.96)
14,337,642.54

(811,154.00)
11,833,227.61

217,904.20
(944,423.96)
30,172,140.26

(4,328,084.27)

(1,295,969.00)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

3,501,270.11

10,159,486.08

10,537,258.61

24,198,014.80

ค่ าเสื่ อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560

3,372,896.19

13,170,118.49

11,439,419.89

27,982,434.57

80,935.08

332,184.85

444,836.32

857,956.25

3,453,831.27

(123,631.96)
13,378,671.38

(811,150.00)
11,073,106.21

(934,781.96)
27,905,608.86

80,935.08

300,211.68

444,472.65

(499,999.00)
3,034,767.35

(4,327,261.91)
9,351,621.15

(1,295,950.00)
10,221,628.86

825,619.41
(6,123,210.91)
22,608,017.36

547,438.84

958,971.16

6,696.76

1,513,106.76

753,424.64

753,424.64

ค่าเสื่ อมราคา
จาหน่าย/โอนออก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

-

30,898,660.02

(500,000.00)

ค่าเสื่ อมราคา
จาหน่าย/โอนออก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

149,927.81

12,644,381.61

รวม

149,927.81
(6,124,053.27)

ซื้ อ/โอนเข้า
จาหน่าย/โอนออก

-

14,253,008.30

ยานพาหนะ

ราคาตามบัญชี
ภายใต้กรรมสิ ทธิ์ ของบริ ษท
ั
ภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน

-

-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

547,438.84

958,971.16

760,121.40

2,266,531.40

ภายใต้กรรมสิ ทธิ์ ของบริ ษท
ั
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

466,502.76

807,864.93

315,629.75

1,589,997.44

บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
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บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ส่ วนปรับปรุ ง
อาคารเช่า
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
ซื้ อ/โอนเข้า
จาหน่าย/โอนออก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ซื้ อ/โอนเข้า
จาหน่าย/โอนออก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ค่ าเสื่ อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
ค่าเสื่ อมราคา
จาหน่าย/โอนออก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ค่าเสื่ อมราคา
จาหน่าย/โอนออก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

อุปกรณ์สานักงาน

ยานพาหนะ

รวม

3,501,270.11
3,501,270.11
3,501,270.11

12,510,804.21
217,904.20
(38,627.00)
12,690,081.41
149,927.81
(4,001,255.76)
8,838,753.46

11,126,391.61
(811,154.00)
10,315,237.61
(1,113,979.00)
9,201,258.61

27,138,465.93
217,904.20
(849,781.00)
26,506,589.13
149,927.81
(5,115,234.76)
21,541,282.18

2,872,897.19
80,935.08
2,953,832.27
80,935.08
3,034,767.35

11,428,304.58
331,976.67
(28,995.00)
11,731,286.25
300,211.68
(4,000,459.40)
8,031,038.53

9,921,432.89
444,836.32
(811,150.00)
9,555,119.21
444,472.65
(1,113,962.00)
8,885,629.86

24,222,634.66
857,748.07
(840,145.00)
24,240,237.73
825,619.41
(5,114,421.40)
19,951,435.74

ราคาตามบัญชี
ภายใต้กรรมสิ ทธิ์ ของบริ ษทั
ภายใต้สญ
ั ญาเช่าทางการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

547,437.84
547,437.84

958,795.16
958,795.16

6,693.76
753,424.64
760,118.40

1,512,926.76
753,424.64
2,266,351.40

ภายใต้กรรมสิ ทธิ์ ของบริ ษทั
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

466,502.76

807,714.93

315,628.75

1,589,846.44

ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
2561

2560

2561

2560

ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม
แสดงไว้ใน
ต้นทุนบริ การ

0.15

0.12

0.15

0.12

ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

0.67

0.74

0.67

0.74

0.82

0.86

0.82

0.86

21.17

25.61

18.51

21.94

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ราคาทุนก่อนหักค่าเสื่ อมราคาสะสม ได้ตดั จาหน่าย
ค่าเสื่ อมราคาทั้งจานวนแล้วแต่ยงั คงใช้งานอยู่

บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
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14. เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ ื่น
บาท
งบการเงินรวม
2561
เจ้าหนี้ การค้า

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

2560

1,367,880.19

1,284,288.26

885,610.19

802,018.26

เจ้าหนี้ อนื่
เงินประกันผลงาน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
รวม

4,443,751.80
613,263.91
5,486,344.62
10,543,360.33

3,339,449.23
869,804.18
4,499,410.27
8,708,663.68

4,465,751.80
613,263.91
8,200,101.67
13,279,117.38

3,115,732.08
869,804.18
8,970,788.39
12,956,324.65

รวมทั้งหมด

11,911,240.52

9,992,951.94

14,164,727.57

13,758,342.91

15. เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
บาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
32,426,571.74
42,373,691.68
(9,961,385.43)
(9,947,119.93)
22,465,186.31
32,426,571.75

เงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน
หัก ส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน

โดยมีรายละเอียดตามมูลหนี้ดงั ต่อไปนี้
อ้างอิงอัตรา
วงเงิน
ผูใ้ ห้กู้

มูลหนี้ (ล้านบาท)

(ล้านบาท)

2561

2560

ชาระคืนภายใน
ระยะเวลา

ดอกเบี้ย
ต่อปี (ร้อยละ)

1 ก.พ. 2565

MLR

การชาระหนี้

บริษทั
ธนาคาร

รวม

บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จากัด (มหาชน)

70

32.43
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32.43

42.37
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ผ่อนชาระทุก 3 เดือน รวม 28 งวด ตั้งแต่
เดือนพฤษภาคม 2558 ถึง เดือนกุมภาพันธ์ 2565
งวดที่ 1 - 27 ผ่อนชาระงวดละ 2.50 ล้านบาท
งวดที่ 28 ชาระส่วนที่เหลือทั้งหมด

รายงานประจาปี 2561

การเพิ่มขึ้นและลดลงของเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดงั นี้
บาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
42,373,691.68
52,306,546.13
(9,947,119.94)
(9,932,854.45)
32,426,571.74
42,373,691.68

ยอดยกมา
ลดลง
ยอดคงเหลือ

บริ ษ ัท ได้จ ดจํา นองอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์เ พื่ อ การลงทุ น (ดู ห มายเหตุ 11) เพื่ อ ใช้เ ป็ นหลัก ประกัน วงเงิ น สิ น เชื่ อ จาก
สถาบันการเงิน รวมทั้งกรรมการบริ ษทั ได้ค้ าํ ประกันเต็มวงเงิน
16. หนีส้ ินส่ วนทีถ่ ึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี

เงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน
หนี้สินภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
รวม

บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จากัด (มหาชน)

หมายเหตุ
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บาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
9,947,119.93
9,961,385.43
296,303.75
9,961,385.43
10,243,423.68

รายงานประจาปี 2561
17. ภาระผูกพันผลประโยชน์ ของพนักงาน
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ
2560 มีดงั นี้
บาท
งบการเงินรวม
2561
2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

โครงการผลประโยชน์ หลังออกจากงาน
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม
1,720,707.74 1,843,467.27 1,524,764.74 1,671,143.10
ส่วนที่รับรู้ในกาไรหรื อขาดทุน :
ต้นทุนบริ การปัจจุบนั
139,243.00
142,595.73
115,623.00
123,818.90
ต้นทุนดอกเบี้ย
48,607.00
35,495.64
43,352.00
30,653.64
ส่วนที่รับรู้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น :
ผล(กาไร)ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติดา้ นประชากรศาสตร์
(39,477.00)
(23,423.00)
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน
(78,669.00)
(71,237.00)
ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุ งจากประสบการณ์
(414,874.00) 204,149.10 (612,073.00) 204,149.10
ผลประโยชน์พนักงานที่โอนไปค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
(505,000.00)
(505,000.00)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
1,375,537.74 1,720,707.74
977,006.74 1,524,764.74

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริ ษทั คาดว่าจะจ่ายชําระผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานภายใน 1 ปี ข้างหน้า
ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็ นจํานวนเงินประมาณ 0.14 ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักในการจ่ายชําระผลประโยชน์หลังออกจากงานของ
พนักงานในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการประมาณ 11 ปี และ 9 ปี ตามลําดับ
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สาํ คัญต่อมูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์หลังออกจากงานของ
พนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สรุ ปได้ดงั นี้
บาท
2561
งบการเงินรวม
เพิม่ ขึ้น
ลดลง

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิม่ ขึ้น
ลดลง

อัตราคิดลด (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.5)

(50,394.00)

53,424.00

(38,924.00)

41,246.00

อัตราการขึ้นเงินเดือน (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.5)

52,651.00

(50,073.00)

40,689.00

(38,690.00)

อัตราการหมุนเวียนพนักงาน (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.5)

(55,156.00)

58,432.00

(43,132.00)

45,663.00

บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
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บาท
2560
งบการเงินรวม
เพิม่ ขึ้น
ลดลง

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิม่ ขึ้น
ลดลง

อัตราคิดลด (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.5)

(55,569.00)

58,281.00

(47,901.00)

50,144.00

อัตราการขึ้นเงินเดือน (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.5)

74,106.00

(70,886.00)

64,183.00

(61,501.00)

อัตราการหมุนเวียนพนักงาน (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.5)

(79,187.00)

83,377.00

(68,525.00)

71,993.00

ข้อสมมติ ฐานหลักในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกัน ภัยที่ ใช้ในการประมาณการผลประโยชน์ข อง
พนักงานเนื่ องจากเกษี ยณอายุ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 (แสดงโดยวิธีถวั เฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก)มีดงั ต่อไปนี้
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561

2560

2561

2560

3.12%, 2.46%, 3.25%

2.84%

3.12%

2.59%

3.99%

4.34%

3.99%

4.34%

อัตราการหมุนเวียนพนักงาน

0% - 47%

0% - 53%

0% - 47%

0% - 53%

อัตรามรณะ (ตารางมรณะ)

ปี 2560

ปี 2551

ปี 2560

ปี 2551

อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือน

กลุ่มบริ ษทั กําหนดโครงการผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้เป็ นไปตามการจ่ายเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานซึ่ งให้สิทธิ แก่
พนักงานที่เกษียณอายุและทํางานครบระยะเวลาที่กาํ หนด เช่น 10 ปี ขึ้นไป ได้รับเงินชดเชยไม่นอ้ ยกว่าอัตราเงินเดือนๆ
สุดท้าย 300 วัน หรื อ 10 เดือน
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 สภานิ ติบญ
ั ญัติแห่ งชาติได้มีมติ ผ่านร่ างพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงานฉบับใหม่ ซึ่ ง
กฎหมายดังกล่าวอยูใ่ นระหว่างรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา พระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงานฉบับใหม่น้ ีกาํ หนดอัตรา
ค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณี นายจ้างเลิกจ้างสําหรับลูกจ้างซึ่งทํางานติดต่อกันครบ 20 ปี ขึ้นไปให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชย ไม่นอ้ ย
กว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วันสุดท้าย การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือเป็ นการแก้ไขโครงการสําหรับโครงการผลประโยชน์
หลังออกจากงาน และมีผลกระทบให้กลุ่มบริ ษทั มีหนี้ สินผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานเพิ่มขึ้น 0.26 ล้านบาท
ในงบการเงิ นรวม และจํานวนเงิ น 0.13 ล้านบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ กลุ่มบริ ษทั จะบันทึ กผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยรับรู ้ตน้ ทุนบริ การในอดีตเป็ นค่าใช้จ่ายทันทีในกําไรหรื อขาดทุนของงวดที่กฎหมายดังกล่าวมี
ผลบังคับใช้
18. ส่ วนเกินมูลค่ าหุ้น
ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณี ที่บริ ษทั เสนอขายหุ ้นสู งกว่ามูลค่า
หุ ้นที่จดทะเบี ยนไว้ บริ ษทั จะต้องนําค่าหุ ้นส่ วนเกิ นนี้ ต้ งั เป็ นทุนสํารอง (“ส่ วนเกิ นมูลค่าหุ ้น”) ส่ วนเกินมูลค่าหุ ้นนี้ จะ
นําไปจ่ายเงินปั นผลไม่ได้
บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
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19.

สารองตามกฎหมาย
ตามพระราชบัญ ญัติ บริ ษทั มหาชนจํากัด บริ ษทั ต้องจัดสรรกําไรสุ ทธิ ประจําปี ส่ วนหนึ่ งไว้เป็ นทุนสํารองไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละห้าของกําไรสุทธิประจําปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี้ จะมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละสิ บของทุนจดทะเบียน

20.

รายได้ อื่น
รายได้อื่น สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ได้แก่
บาท
งบการเงินรวม
ดอกเบี้ยรับ
กาไรจากการจาหน่ายสิ นทรัพย์
รายได้จากการตัดบัญชีเจ้าหนี้
อื่น ๆ
รวม

21.

2561
984,400.94
226,309.80
1,210,710.74

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
925,918.02
929,041.75
89,715.63
41,111.33
811,009.64
834,008.48
1,736,927.66
1,893,877.19

2560
955,950.98
89,715.63
229,431.33
721,816.94
1,996,914.88

ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ
ค่าใช้จ่ายตามลักษณะที่สาํ คัญ สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ได้แก่
บาท
งบการเงินรวม

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าเสื่ อมราคาและรายการตัดบัญชี
ค่าเช่าทรัพย์สิน
ค่าส่ งเสริ มการขาย
ค่าที่ปรึ กษา
ค่ารักษาความปลอดภัย
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
ค่าสาธารณู ปโภค

บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จากัด (มหาชน)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

2561

2560

18,158,123.60

19,442,858.62

15,865,783.12

17,125,761.91

11,053,573.71

11,051,013.38

10,831,377.58

10,844,480.22

4,341,378.67

4,353,230.85

4,341,378.67

4,353,230.85

349,691.19

1,031,579.77

160,741.19

962,740.77

3,642,000.00

3,164,000.00

3,642,000.00

3,164,000.00

949,304.00

1,134,159.00

949,304.00

1,134,159.00

2,011,526.26

1,250,118.22

1,551,176.26

1,068,321.22

9,762,435.80

8,957,528.26

9,539,769.22

8,900,984.79
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22.

ภาษีเงินได้
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ที่รับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนสําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดงั นี้
งบการเงินรวม
2561
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน
สาหรับปี ปัจจุบนั
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
การเปลี่ยนแปลงผลแตกต่างชัว่ คราว
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

2560

(1,369,020.25)

(312,360.18)

(8,960,614.06)
(10,329,634.31)

2,685,600.81
2,373,240.63

(8,859,154.80)
(8,859,154.80)

2,683,943.31
2,683,943.31

ภาษีเงินได้ที่รับรู ้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดงั นี้
บาท
งบการเงินรวม
ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน

บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จากัด (มหาชน)

2561
(106,604.00)
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2560
40,829.82

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
(141,346.60)
40,829.82

รายงานประจาปี 2561
การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แท้จริ ง
งบการเงินรวม
2561
อัตราภาษี
(ร้อยละ)
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
20

จานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้
รายได้ที่ให้ถือเป็ นรายได้ทางภาษีเงินได้
รายจ่ายที่ไม่ให้ถือเป็ นรายจ่ายทางภาษีเงินได้
รายได้ที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้
ผลขาดทุนปี ปัจจุบนั
ภาษีเงินได้สาหรับปี ปัจจุบนั
การเปลี่ยนแปลงผลแตกต่างชัว่ คราว
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้

7
(53)

2560

บาท
(19,474,423.98)
3,894,884.80
(650,907.12)
152,169.05
22,687.42
(4,787,854.40)
(1,369,020.25)
(8,960,614.06)
(10,329,634.31)

อัตราภาษี
(ร้อยละ)
20

1
6

บาท
(43,382,042.97)
8,676,408.59
(740,891.61)
(2,522,522.25)
71,619.73
(5,796,974.64)
(312,360.18)
2,685,600.81
2,373,240.63

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
อัตราภาษี
(ร้อยละ)
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
จานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้
รายได้ที่ให้ถือเป็ นรายได้ทางภาษีเงินได้
รายจ่ายที่ไม่ให้ถือเป็ นรายจ่ายทางภาษีเงินได้
ผลขาดทุนปี ปัจจุบนั
ภาษีเงินได้สาหรับปี ปัจจุบนั
การเปลี่ยนแปลงผลแตกต่างชัว่ คราว
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้

บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จากัด (มหาชน)

20

(37)
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บาท
(23,954,206.32)
4,790,841.26
(354,317.27)
13,984.21
(4,450,508.20)
(8,859,154.80)
(8,859,154.80)

2560
อัตราภาษี
(ร้อยละ)
20

6

บาท
(44,649,937.08)
8,929,987.42
(420,465.17)
(2,754,793.50)
(5,754,728.75)
2,683,934.31
2,683,934.31

รายงานประจาปี 2561
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 กลุ่มบริ ษทั มีรายการผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้
ใช้จาํ นวนเงิน 156.57 ล้านบาท และ 112.59 ล้านบาท ตามลําดับ (เฉพาะบริ ษทั : 142.75 ล้านบาท และ 101.04 ล้านบาท
ตามลําดับ) ที่กลุ่มบริ ษทั ไม่ได้บนั ทึกสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เนื่ องจากกลุ่มบริ ษทั พิจารณาแล้วเห็นว่ากลุ่ม
บริ ษทั อาจไม่มีกาํ ไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะนําผลแตกต่างชัว่ คราวและผลขาดทุนทางภาษีมาใช้ประโยชน์ได้
ทั้งนี้ จาํ นวนเงินดังกล่าวได้รวมผลขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 เป็ นจํานวนเงิ น
95.41 ล้านบาท และ 77.88 ล้านบาท ตามลําดับ (เฉพาะบริ ษทั : 88.67 ล้านบาท และ 72.19 ล้านบาท ตามลําดับ) ซึ่ งจะ
ทยอยสิ้นสุดระยะเวลาการให้ประโยชน์ภายในปี 2562 ถึง 2566
23.

กองทุนสารองเลีย้ งชีพ
กลุ่มบริ ษทั และพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ .ศ.2530 ซึ่ ง
ประกอบด้วยเงิ นที่ พนักงานจ่ายสะสมและเงิ นที่ บริ ษทั จ่ายสมทบให้ ในปั จจุบนั กองทุนสํารองเลี้ยงชี พนี้ บริ หารโดย
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด กองทุนสํารองเลี้ยงชีพนี้ ได้จดทะเบียนเป็ นกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
ตามข้อกําหนดของกระทรวงการคลังและจัดการกองทุนโดยผูจ้ ดั การกองทุนที่ได้รับอนุญาต

24.

ข้ อมูลทางการเงินจาแนกตามส่ วนงาน
ข้อมูลส่วนงานดําเนินงานสอดคล้องกับรายงานภายในสําหรับใช้ในการตัดสิ นใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กบั ส่ วนงาน
และประเมิ น ผลการดําเนิ นงานของส่ วนงานของผูม้ ี อ าํ นาจตัด สิ น ใจสู งสุ ดด้านการดําเนิ นงานของกลุ่ม บริ ษทั คื อ
กรรมการบริ ษทั
กลุ่มบริ ษทั ประกอบกิ จการหลักในการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์และให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์และบริ การที่เกี่ยวข้อง โดย
ดําเนิ นธุรกิจในส่ วนงานทางภูมิศาสตร์ หลักในประเทศไทย ซึ่ งเมื่อพิจารณาถึงประเภทของกิ จกรรมแล้วสามารถแยก
รายได้และค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงานสําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สรุ ปได้ดงั นี้
บาท
ให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์
2561
2560

พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
2561
2560
รายได้จากการขาย
และบริ การ
ต้นทุนขายและบริ การ
กาไรขั้นต้น

60,580,000.00
(42,248,825.15)
18,331,174.85

บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จากัด (มหาชน)

37,708,970.00
(28,327,425.04)
9,381,544.96

28,774,133.73
(18,171,679.57)
10,602,454.16
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24,173,290.98
(16,758,623.54)
7,414,667.44

รวม
2561

2560

89,354,133.73
(60,420,504.72)
28,933,629.01

61,882,260.98
(45,086,048.58)
16,796,212.40

รายงานประจาปี 2561
สิ นทรัพย์และหนี้สินที่สาํ คัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดงั นี้
บาท
ให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์
2561
2560

พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
2561
2560
สิ นทรัพย์
ต้นทุนการพัฒนา
อสังหาริ มทรัพย์
ที่ดินรอการพัฒนา
อสังหาริ มทรัพย์
เพื่อการลงทุน
หนี้ สิน
เจ้าหนี้ การค้าและ
เจ้าหนี้ อื่น
ประมาณการต้นทุน
โครงการ
ประมาณการหนี้ สิน
เงินกูย้ มื จาก
สถาบันการเงิน

25.

218,849,287.14
30,000,000.00

258,207,133.48
30,000,000.00

-

-

-

11,184,733.84

9,353,078.23

1,894,628.46
20,223,347.62

1,964,818.13
19,235,999.00

-

-

2561

2560

218,849,287.14
30,000,000.00

258,207,133.48
30,000,000.00

132,370,960.82

141,297,004.45

132,370,960.82

141,297,004.45

726,506.68

639,873.71

11,911,240.52

9,992,951.94

1,894,628.46
20,223,347.62

1,964,818.13
19,235,999.00

32,426,571.74

42,373,691.68

-

-

รวม

32,426,571.74

42,373,691.68

ภาระผูกพันและหนีส้ ินทีอ่ าจเกิดขึน้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั มีภาระผูกพัน ดังนี้
25.1 ธนาคารออกหนังสื อคํ้าประกันระบบสาธารณูปโภค จํานวนเงิน 5.30 ล้านบาท (ดูหมายเหตุ 8)
25.2 การจ่ายชําระตามสัญญา ดังต่อไปนี้
25.2.1 เช่าพื้นที่และบริ การกับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน อัตราค่าเช่าเดือนละ 0.53 ล้านบาท
25.2.2 จ้างงานบริ การกับบริ ษทั อื่น มูลค่าคงเหลือ 0.10 ล้านบาท และอัตราค่าบริ การเดือนละ 0.45 ล้านบาท
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หนีส้ ินทีอ่ าจเกิดขึน้
บริษัท
25.3 บริ ษทั ถูกฟ้องร้องฐานผิดสัญญาเกี่ยวกับโครงการแห่งหนึ่ง ดังนี้
25.3.1 ให้เพิกถอนนิติกรรมการโอนที่ดินเป็ นสาธารณประโยชน์
25.3.2 ดูแลสาธารณูปโภคและบริ การสาธารณะ
25.3.3 ดําเนินการขออนุญาตจัดสรรที่ดินโครงการ
25.3.4 ให้ชาํ ระค่าปรับวันละ 3,000 บาท ตลอดระยะเวลาที่บริ ษทั เพิกเฉยไม่ดาํ เนินการตามข้อ 2 และ 3
เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 ศาลชั้นต้นพิพากษาให้บริ ษทั รับผิดชอบดูแลสาธารณูปโภคและบริ การสาธารณะ
ส่ วนคําขออื่นให้ยกฟ้ อง บริ ษทั ได้ยื่นอุทธรณ์ คาํ พิพากษาของศาลชั้นต้น ปั จจุ บนั คดี ดังกล่าวอยู่ระหว่างการ
พิจารณาของศาลอุทธรณ์
25.4 บริ ษทั ถูกฟ้ องร้องฐานผิดสัญญาเกี่ ยวกับโครงการแห่ งหนึ่ ง โดยให้บริ ษทั จัดทําสาธารณู ปโภคตามฟ้อง หากส่ ง
มอบไม่ได้บริ ษทั ต้องชําระเงิ นรวมทั้งสิ้ น จํานวน 259.44 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี เมื่อวันที่ 24
กรกฎาคม 2561 ศาลชั้นต้นได้มีคาํ พิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอมความ โดยให้บริ ษทั จัดทําสาธารณูปโภค
ตามฟ้องให้แล้วเสร็ จภายใน 6 เดือน
25.5 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยถูกฟ้องร้องเรี ยกให้โอนกรรมสิ ทธิ์ สาธารณูปโภคโครงการแห่ งหนึ่ ง (จําเลยร่ วม) เมื่อวันที่ 26
ธันวาคม 2561 ศาลชั้นต้นได้มีคาํ พิพากษาให้บริ ษทั และจําเลยร่ วมโอนกรรมสิ ทธิ์ สาธารณูปโภคโครงการให้เป็ น
กรรมสิ ทธิ์ร่วม ชําระค่าโอนกรรมสิ ทธิ์ และชําระค่าเสี ยหาย จํานวน 0.50 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อ
ปี ปั จจุบนั บริ ษทั อยูร่ ะหว่างเตรี ยมยืน่ อุทธรณ์คาํ พิพากษาของศาลชั้นต้น
อย่างไรก็ตามฝ่ ายบริ หารได้ประเมินผลกระทบจากคดีดงั กล่าวข้างต้นเพื่อประมาณการหนี้ สินเกี่ ยวกับผลเสี ยหายจาก
คดีฟ้องร้องภายใต้บญั ชี “ประมาณการหนี้สิน”
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26.

ลาดับชั้นของมูลค่ ายุตธิ รรม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 กลุ่มบริ ษทั มีสินทรัพย์เปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามลําดับชั้นของมูลค่า
ยุติธรรม ดังนี้

บาท
2561
งบการเงินรวม
ระดับ 2
ระดับ 3

ระดับ 1
สินทรัพย์ทเี่ ปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรม
อสังหาริ มทรัพย์เพือ่ การลงทุน

-

-

บาท
2560
งบการเงินรวม
ระดับ 2
ระดับ 3

ระดับ 1
สินทรัพย์ทเี่ ปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรม
อสังหาริ มทรัพย์เพือ่ การลงทุน

359,050,000.00

รวม

-

308,849,194.12

359,050,000.00

รวม
-

308,849,194.12

บาท
2561
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ระดับ 1
สินทรัพย์ทเี่ ปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรม
อสังหาริ มทรัพย์เพือ่ การลงทุน

ระดับ 2
-

ระดับ 3

341,700,000.00

รวม
-

341,700,000.00

บาท
2560
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ระดับ 1
สินทรัพย์ทเี่ ปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรม
อสังหาริ มทรัพย์เพือ่ การลงทุน

ระดับ 2
-

293,500,000.00

ในระหว่างปี ไม่มีการโอนรายการระหว่างลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
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ระดับ 3

รวม
-

293,500,000.00
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27.

เครื่ องมือทางการเงิน
กลุ่มบริ ษทั ไม่มีนโยบายที่จะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินที่เป็ นตราสารอนุพนั ธ์เพื่อการเก็งกําไรหรื อการค้า
นโยบายการบัญชี
รายละเอียดของข้อมูลทางบัญชีที่สาํ คัญ วิธีการที่ใช้ซ่ ึงรวมถึงเกณฑ์ในการรับรู ้รายได้และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสิ นทรัพย์และ
หนี้สินทางการเงินแต่ละประเภทได้เปิ ดเผยไว้แล้วในหมายเหตุขอ้ 3
ความเสี่ ยงเกี่ยวกับเครื่ องมือทางการเงินที่มีสาระสําคัญของกลุ่มบริ ษทั สรุ ปได้ดงั ต่อไปนี้
การบริหารจัดการทุน
นโยบายของคณะกรรมการบริ ษทั คือการรักษาระดับเงินทุนให้มน่ั คงเพื่อรักษานักลงทุน เจ้าหนี้ และความเชื่ อมัน่ ของ
ตลาดและก่อให้เกิดการพัฒนาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการได้มีการกํากับดูแลผลตอบแทนของเงินทุน ซึ่ งกลุ่ม
บริ ษทั พิจารณาจากสัดส่ วนของผลตอบแทนจากกิ จกรรมดําเนิ นงานต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น อีกทั้งยังกํากับดูแลระดับการ
จ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ สามัญ
ความเสี่ยงด้ านการให้ สินเชื่ อ
ความเสี่ ยงทางด้านสิ นเชื่อ คือความเสี่ ยงที่คู่คา้ ไม่สามารถชําระหนี้ทาํ ให้กลุ่มบริ ษทั เกิดความสู ญเสี ยทางการเงินได้ กลุ่ม
บริ ษทั ได้มีนโยบายในการป้ องกันความเสี่ ยงนี้โดยการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของคู่คา้ กลุ่มบริ ษทั เชื่อว่ามูลค่าสู งสุ ด
ของความเสี่ ยง คือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้หกั ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
ความเสี่ยงด้ านอัตราดอกเบีย้
ความเสี่ ยงด้านอัตราดอกเบี้ย คือความเสี่ ยงที่มูลค่าของเครื่ องมือทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่ องจากการเปลี่ยนแปลง
อัตราดอกเบี้ยในตลาด
กลุ่มบริ ษทั กูย้ ืมเงิ นมาเพื่อใช้ในการดําเนิ นงานและพัฒนาโครงการ ซึ่ งต้องจ่ายดอกเบี้ ยทั้งแบบคงที่ และแบบลอยตัว
กลุ่ม บริ ษ ัทไม่ ได้ใช้เ ครื่ อ งมื อทางการเงิ นใดเพื่ อลดความไม่แน่ นอนของกระแสเงิ นสดในอนาคตที่ จะเกิ ด จากการ
เปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ยงด้ านสภาพคล่ อง
ความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อง หรื อความเสี่ ยงที่กิจการจะเผชิญกับความยุง่ ยากในการระดมทุนให้เพียงพอและทันต่อเวลาต่อ
ภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่ องมือทางการเงิน ความเสี่ ยงด้านสภาพคล่องอาจเกิดจากการที่กิจการไม่สามารถขายสิ นทรัพย์
ทางการเงินได้ทนั เวลาด้วยราคาที่ใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม
สิ นทรัพย์ทางการเงินของกลุ่มบริ ษทั ส่วนใหญ่ ประกอบด้วย เงินสดและเงินฝากธนาคาร เงินลงทุนชัว่ คราว และลูกหนี้
อื่น ความสามารถในการระดมทุนให้เพียงพอและทันเวลาต่อการปฏิบตั ิตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่ องมือทางการเงิน
ขึ้นอยูก่ บั ความสามารถในการชําระหนี้ของบริ ษทั ย่อย บริ ษทั อื่น และการรับชําระมูลค่าของโครงการที่เสร็ จและลงนาม
ในสัญญาซื้อขายแล้วจากลูกค้า

บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จากัด (มหาชน)

156/157

รายงานประจาปี 2561
มูลค่ ายุตธิ รรม
เนื่ องจากสิ นทรัพย์ทางการเงิ นและหนี้ สินทางการเงินส่ วนใหญ่จดั อยู่ในประเภทระยะสั้น ส่ วนหนี้ สินระยะยาวมีอตั รา
ดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราในท้องตลาด ฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษทั เชื่อว่ามูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ทางการเงิ นและ
หนี้สินทางการเงินดังกล่าวจะไม่แตกต่างอย่างเป็ นสาระสําคัญจากมูลค่าตามบัญชี
28.

การอนุมตั งิ บการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับการอนุมตั ิให้ออกโดยคณะกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562
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