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สารจากประธานกรรมการ 

 

ปี  � � � �  นั บ เ ป็ น ปี ที� ภ า ว ะ ธุ ร กิ จ

อสังหาริมทรัพยมี์แนวโน้มชะลอตวัลงอย่างต่อเนื�อง ซึ� ง

มีเหตุมาจากปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจของโลก โดยเฉพาะ

เรื�องสงครามการคา้ระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกาและ

ประเทศจีน รวมทั�งการถอนตวัของประเทศองักฤษออก

จากสหภาพยุโรป และปัจจัยภายในประเทศที�ธนาคาร

แห่งประเทศไทยออกมาตรการควบคุมสินเชื�อรายย่อย 

หรือที�เรียกวา่ LTV ส่งผลใหเ้ศรษฐกิจภายในประเทศเริ�ม

ถดถอย GPD ลดลง และในที�สุดความเชื�อมั�นและกาํลงั

ซื�อของผูบ้ริโภคก็ลดลงตามไปดว้ยอย่างรวดเร็ว ตามไป

ดว้ย นอกจากนี�  เนื�องจากระยะเวลาในการก่อสร้างของ

แต่ละโครงการค่อนขา้งนาน ทาํให้การดาํเนินโครงการ

โดยเฉพาะคอนโดมิเนียมของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นี�

ปรับตัวไม่ทันกับความต้องการของผู ้บริโภคที�ลดลง

ส่งผลให้ปริมาณที�อยู่อาศยัที�สร้างเสร็จใหม่นั�นลน้ตลาด 

ผูป้ระกอบการทุกรายตอ้งทาํการปรับตวัเพื�อความอยู่รอด

ในสถานการณ์ปัจจุบนั 

ปี  � � � �  บ ริ ษั ท มี ร า ย ไ ด้ จ า ก ก า ร ข า ย 

โครงการแนวราบ ประเภทบา้นเดี�ยว และโครงการอาคาร

สํานักงานให้เช่า โดยมีรายไดร้วมอยู่ที� ��.�� ลา้นบาท 

ส่งผลให้บริษัทขาดทุน ��.�� ล้านบาท ทําให้บริษัท

จาํเป็นตอ้งงดจ่ายเงินปันผล ของผลประกอบการ ปี ���� 

เพื�อรักษาเงินทุนไวใ้ห้มีเงินทุนหมุนเวียนเพื�อซื�อที�ดินมา

พฒันาโครงการ เพื�อหารายไดใ้หม้ากขึ�น 

ปีที�ผ่านมา บริษทัติดต่อขอซื�อที�ดินหลายแปลง

หลายทาํเล แต่เมื�อมาวิเคราะห์ความเป็นไปไดข้องโครงการ

แล้วเห็นว่าราคาที�ดินที�เสนอขายนั� นมีราคาสูงไม่คุ ้มกับ

ความเสี�ยงที�จะดาํเนินโครงการ อย่างไรก็ตามบริษทัฯ ยงัคง

มีความกระตือรือร้นที�จะแสวงหาที� ดินที� มีทําเลดีและ

เหมาะสม เพื�อพฒันาโครงการสร้างรายได้ต่อไป อีกทั� ง

บริษทัได้มีการปรับรูปแบบโครงการปรีชาราม � ให้มี

ขนาดที�ดิน และบา้นที�เล็กลง เพื�อขายในราคาที�ตํ�าลงให้

เหมาะสมกบักาํลงัซื�อและสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ

และเพิ�ม ขีดความสามารถในการสร้างผลประกอบการ

ใหดี้ขึ�น  

 บริษทัคาดการณ์ว่าในปี ���� นี�  จะเป็นอีกปีที�

ธุร กิจอสังหา ริมทรัพย์จะยังคงซบเซาตามสภาวะ

เศรษฐกิจของประเทศและจากโลก ถึงแม้ว่ าจะมี

มาตรการการกระตุน้เศรษฐกิจของรัฐบาลที�ออกมาก็ตาม 

เนื�องจากทั�วโลกเผชิญภาวะโรคระบาด COVID – 19  แต่

อย่างไรก็ตาม บริษทัจะพยายามระมดัระวงัในการใชจ้่าย

เพื�อลดต้นทุนการดําเนินงานของบริษัทให้ลดลง และ

พยายามสร้างรายไดใ้ห้มากขึ�น แมจ้ะมีความยากลาํบากก็

ตาม 

 ทั�งนี�ความสําเร็จของบริษทัที�ผ่านมานั�นเกิดจาก

ความตั�งใจ ความทุ่มเทและความร่วมมือของทุกกลุ่มทุก

ฝ่าย ทางคณะกรรมการขอขอบพระคุณท่าน ผูถื้อหุ้นทุก

ท่าน ลูกคา้ สถาบนัการเงินและพนักงานของบริษทัทุก

ท่าน ที�ให้ความไวว้างใจและให้การสนับสนุน บริษัท

ดว้ยดีตลอดมา                                           

                                         

           

                             

               

(นายพชร ยติุธรรมดาํรง) 

ประธานกรรมการ 
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รายงานประจาํปี ���� 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

ปี ���� คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ มี

จาํนวน � ท่าน ประกอบดว้ย 

1. ร.ต.ต.เกรียงศกัดิ�  โลหะชาละ  

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

2. นายพชร ยติุธรรมดาํรง  

กรรมการตรวจสอบ  

3. นายสมพร เวชพาณิชย ์

กรรมการตรวจสอบ 

โดยคณะกรรมการตรวจสอบทุกท่านได้เข้า

ร่วมในการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบจาํนวน 

� ครั� ง และผูต้รวจสอบบญัชี เขา้ร่วมประชุมในวาระที�

เกี�ยวขอ้งกบัรายงานผลการตรวจสอบและพิจารณาขอ้มูล

ทางการเงิน เพื�อรับทราบความเห็นของ ผูต้รวจสอบบญัชี 

โดยสรุปสาระสาํคญัได ้ดงันี�  

1. การตรวจสอบงบการเงินคณะกรรมการ

ตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินประจาํไตรมาสทุกไตร

มาส และงบการเงินประจาํปี โดยไดมี้การประชุมร่วมกบั

ผูต้รวจสอบบญัชี ก่อนที�จะมีการนาํเสนอต่อคณะกรรมการ

บริษทั โดยไดเ้น้นเรื�องการเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติั

ตามมาตรฐานทางบญัชี  

2. การควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบ

ไดพ้ิจารณาแผนงานการตรวจสอบประจาํปี และรายงาน

การตรวจสอบของผูต้รวจสอบภายใน ซึ� งเป็น Out-source 

และมีความเป็นอิสระ โดยได้มีการประชุมกันทุกไตร

มาส เพื�อประเมินผลถึงความเสี�ยงดา้นต่างๆ ของบริษทัฯ 

และการบริหารจดัการความเสี�ยงต่างๆ รวมทั�งไดเ้สนอ

ให้คาํแนะนาํให้ฝ่ายบริหารดาํเนินการแกไ้ขขอ้ผิดพลาด

ต่างๆ ที�ผูต้รวจสอบภายในตรวจพบ เพื�อเพิ�มประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลของการปฏิบติังาน และเพื�อให้บริษทัฯ 

ดาํเนินการอยู่ในระบบการควบคุมภายในที�มีประสิทธิภาพ

และเหมาะสมต่อการดาํเนินธุรกิจ 

3. ผูส้อบบญัชีภายนอก และผูต้รวจสอบภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาคดัเลือกและเสนอชื�อ 

ผูส้อบบญัชีพร้อมทั�งกาํหนดค่าตอบแทนต่อคณะกรรมการ

บริษทั เพื�อพิจารณาและขออนุมติัต่อที�ประชุมผูถื้อหุ้น

ประจาํปี อีกทั�งมีการพิจารณาผูต้รวจสอบภายในที�เป็น 

Out-source แผนงานการตรวจสอบภายในประจําปีและ

ค่าตอบแทน เพื�อให้คณะกรรมการบริษทัอนุมติั เพื�อจะ

ได้เป็นเครื�องมือที�จะช่วยในการบริหารงานที�ดีมีระบบ

การควบคุมภายในที�รัดกุมเหมาะสม 

ทั�งนี�  คณะกรรมการตรวจสอบตระหนักดีถึง

หน้าที�ความรับผิดชอบที�ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ

บริษัท เพื�อให้บริษัทฯ มีการกํากับดูแลกิจการที�ดีตาม

ประกาศของสาํนกังานตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

                                               

 

                              

 

(นายพชร ยติุธรรมดาํรง) 

รองประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

ทําการแทนประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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ส่วนท่ี 1 

การประกอบธุรกิจ 
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ส่วนที� 1 

การประกอบธุรกจิ 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 
 

คุณปรีชา ถิรกิจพงศ์ และผูร่้วมธุรกิจ ร่วมกันก่อตั� ง 

บริษทั ปรีชากรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) เพื�อเนน้ใหบ้ริการดา้นที�อยู่

อ า ศัย เ ป็ น ห ลัก  โ ด ย มุ่ ง มั�น ที� จ ะ พัฒ น า ธุ ร กิ จ ท า งด้า น

อสังหาริมทรัพย์ให้เจริญก้าวหน้าด้วยมาตรฐานและความ

รับผิดชอบอย่างสูง ด้วยทุนจดทะเบียน 336,000,000 บาท 

ปัจจุบนับริษทัไดด้าํเนินงานมากวา่ 40 ปี  
 

บริษัทได้รับความเชื�อถือและความไว้วางใจจาก

ประชาชนดว้ยดีมาโดยตลอด ปัจจุบนับริษทัสร้างโครงการ

คุณภาพมาแล้วมากมาย เราพร้อมตอบสนองความต้องการ

และความพึงพอใจสูงสุดสาํหรับลูกคา้ดว้ยโครงการคุณภาพที�

เราสร้างสรรค์ด้วยความพิถีพิถันบนทําเลศักยภาพสูง ใน

หลากหลายโครงการ อาทิ ปรีชาร่มเกล้า,  ปรีชาไพเวทบีช 

ระยอง, อาคารสาํนกังานปรีชาคอมเพลก็ซ์ และ, ปรีชาราม 3  
 

พร้อมกนันี�บริษทัยงัไดข้ยายธุรกิจมาพฒันาโครงการ

ในแนวสูงประเภทคอนโดมิเนียมในเมือง เพื�อใหส้ามารถ

ตอบสนองทุกความตอ้งการไดอ้ยา่งสมบูรณ์แบบ ภายใตชื้�อ

โครงการ PG RAMA 9 CONDOMINIUM และ PG2 RAMA 

9 CONDOMINIUM 

 
 

�.�  วิสัยทัศน์ พันธกิจ  เป้าหมายและกลยุทธ์ ใน

การดําเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย 
 

วิสัยทัศน์ 
 

มุ่งมั�นดาํเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ให้

ตอบสนองความสุขในการอาศยั และรังสรรคค์ุณภาพ

ชีวิต 
 

 

 

พนัธกจิ 

เพื�อส่งมอบที�อยูอ่าศยัคุณภาพ ทนัสมยั สวยงามเป็น

สถานที�แห่งความสุขสาํหรับครอบครัว 

เป้าหมายและกลยุทธ์ 

              บริษทัฯมีกลยุทธ์ที�จะสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื�อง 

เพื�อผลตอบแทนอย่างย ั�งยืน ภายใตก้ารบริหารความเสี�ยงและ

หลกัการธรรมาภิบาล   

�. ขยายธุรกิจหลกัในอสังหาริมทรัพยเ์พื�อขาย และขยายฐาน

ไปยงักลุ่มลูกคา้ฐานรายไดใ้หม่โดยบริษทัฯ ตั�งเป้าหมายที�จะ

ปิดการขายทั�งหมดสําหรับโครงการที�ยงัมีบา้นคา้งสต็อกอยู่ 

และพฒันาโครงการบนที�ดินเปล่าของบริษทัฯ ประกอบไป

ด้วย โครงการปรีชา ราม �, โครงการ PG1, 2 นอกจากนี�  

บริษัทฯมีนโยบายลงทุนซื�อที�ดินเพื�อพฒันาโครงการใหม่ 

โดยจะพิจารณาทําเลที�มีศักยภาพที�ดี และสามารถพัฒนา

โครงการไดท้นัที   

2. ขยายการลงทุนไปยังธุรกิจใหม่ที�สร้างรายได้ต่อเนื� อง  

(Recurring income) 

�. มุ่งพฒันาองคก์รที�มีความเป็นมืออาชีพ เพื�อการเติบโตอยา่ง

ย ั�งยนื 

�. เสริมสร้างพฒันาบุคคลากรให้มีความเขม้แข็ง ทนัสมยั ใน

ด้ า น พั ฒ น า เ ชิ ง ก ล ยุ ท ธ์ ส า ม า ร ถ แ ข่ ง ขั น ใ น ต ล า ด

อสังหาริมทรัพย ์

�. มุ่งเน้นในการออกแบบที�ให้ประโยชน์ต่อผูอ้ยู่อาศัยเกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมถึงงานด้านก่อสร้างที�แข็งแรง 

คงทน คุ ้มค่ า  ต่อการตัดสินใจซื� อโครงการที�มากด้วย

ประสบการณ์มากกวา่ �� ปี 
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1.2 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่ม 
 

บริษทัประกอบธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย์ ปัจจุบันมีการลงทุน 100 เปอร์เซ็นต์ ในบริษทัย่อยที�มี

วตัถุประสงคเ์พื�อทาํธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย ์เช่นเดียวกนั รวม � บริษทั ดงันี�  

1) บริษทั เฮา้ส์ซิ�ง คอมเพลก็ซ์ จาํกดั  

2) บริษทั รวยลา้นลา้น จาํกดั 

3) บริษทั พี.บี. เอส็เตท จาํกดั  
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โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 

ชื�อและที�ตั�งบริษัท ลักษณะธุรกิจ ทุนชําระแล้ว 

สัดส่วน 

การถือหุ้น 

(%) 

บริษัท เฮ้าส์ซิ�ง คอมเพล็กซ์ จํากัด 

���� ถนนพฒันาการ แขวงสวนหลวง 

เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 

โทรศพัท ์�-����-���� โทรสาร �-����-���� 

พฒันา

อสังหาริมทรัพย ์

���,���,��� บาท แบ่งเป็น 

หุน้สามญั �,���,��� หุน้ 

มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ ��� บาท 

100 

บริษัท รวยล้านล้าน จํากัด 

���� ถนนพฒันาการ แขวงสวนหลวง 

เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 

โทรศพัท ์�-����-���� โทรสาร �-����-���� 

พฒันา

อสังหาริมทรัพย ์

��,���,��� บาท 

แบ่งเป็นหุน้สามญั ���,��� หุ้น 

มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ ��� บาท 

100 

บริษัท พ.ีบี.เอ็สเตท จํากัด 

���� ถนนพฒันาการ แขวงสวนหลวง 

เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 

โทรศพัท ์�-����-���� โทรสาร �-����-���� 

พฒันา

อสังหาริมทรัพย ์

�,���,��� บาท 

แบ่งเป็นหุน้สามญั ��,��� หุ้น 

มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ ��� บาท 

100 

 
 

2.  ลกัษณะการประกอบธุรกิจ       

รายไดข้อง บริษทั ปรีชากรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ยประกอบดว้ย รายไดจ้ากการขาย และรายได้

อื�น โดยโครงสร้างรายไดท้ั�งสิ�นสามารถแยกตามสายผลิตภณัฑห์ลกัไดด้งันี�  

 

 

 

 

 

ผลิตภัณฑ์ 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

จํานวน สัดส่วน จํานวน สัดส่วน จํานวน สัดส่วน 

(พนับาท) (%) (พนับาท) (%) (พนับาท) (%) 

1) รายไดจ้ากการขายและบริการ       

- ขายที�ดินเปล่า -   - - - - - 

- ขายบา้นพร้อมที�ดิน 32,200.00 50.41 46,630.00 51.49       19,920.00 35.79 

- ขายอาคารชุด 5,508.97 8.63 13,950.00 31.77 - - 

- ค่าเช่าและบริการ 24,173.29 37.85 28,774.13 15.40 32,729.45 58.81 

รวมรายได้จากการขายและบริการ 61,882.26 96.88 89,354.13 98.66       52,649.44 94.60 

2) รายไดอื้�นๆ 1,996.91 3.12 1,210.71 1.34         3,004.43 5.40 

รวม 63,879.17 100.00 90,564.84 100.00 55,653.88 100.00 
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2.1 ลกัษณะผลติภัณฑ์หรือบริการ   

2.1.1 ธุรกจิพฒันาอสังหาริมทรัพย์และการให้บริการหลกัของบริษัท 

1) โครงการปรีชาราม � 
 

 เป็นโครงการริมถนนราษฎร์พฒันา ต่อเนื�องจากความสําเร็จของโครงการปรีชา

ราม � และโครงการปรีชาราม � โดยพฒันาเป็นโครงการโฮมออฟฟิศ และบา้นเดี�ยวทรงทนัสมยั (Modern) เพื�อให้

ใชชี้วิตไดต้ามรูปแบบของคนเมืองดว้ยทาํเลสุดสะดวก เพียง 300 เมตร ออกสู่ถนนวงแหวนรอบนอกฝั�งตะวนัออก 

มุ่งสู่สนามบินสุวรรณภูมิเชื�อมต่อถนนพระราม 9 และทางด่วน กรุงเทพฯ-ชลบุรี (มอเตอร์เวย)์ เดินทางสะดวก ไม่

วา่จะเขา้หรือออกเมืองแวดลอ้มดว้ยความเจริญเตม็รูปแบบมีสิ�งอาํนวยความสะดวกครบครัน เช่น หา้ง สรรพสินคา้, 

โรงพยาบาล (นพรัตน ราชธานี, สินแพทย์), สถานการศึกษา (เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า), และสถานที�ราชการ 

(สาํนกังานเขต, สาํนกังานที�ดิน, สถานีตาํรวจ, การประปา, การไฟฟ้า) เพื�อตอบสนองความตอ้งการที�อยูอ่าศยัของคนใน

วยัทาํงานที�เป็นผูบ้ริหารระดบักลางขึ�นไป หรือเจา้ของกิจการที�ตอ้งการความลงตวัการอยู่อาศยัและการทาํงานอยู่ในที�

เดียวกนั 
 

2) โครงการพีจี � พระราม � คอนโดมิเนียม 

 คอนโดมิเนียมกลางเมืองติดถนนพระราม 9 ในรูปแบบวิถีชีวิตคนเมืองที�สมบูรณ์แบบ 

สนองความตอ้งการที�อยู่อาศยัของคนในวยัทาํงานที�มีความสามารถในการใช้จ่ายด้านที�อยู่อาศยั ตั�งแต่เดือนละ 

�,��� บาท โดยทาํเลใกลร้ถไฟฟ้าใตดิ้น ห่างจากทางด่วนไม่เกิน ��� เมตร และใกลส้ถานีรถไฟ Air Port Link 
 

 

3) โครงการพีจี � พระราม � คอนโดมิเนียม 

 คอนโดมิเนียมกลางเมืองติดถนนพระราม 9 ในรูปแบบวิถีชีวิตคนเมืองที�สมบูรณ์แบบ 

สนองความตอ้งการที�อยู่อาศยัของคนในวยัทาํงาน ที�มีความสามารถในการใช้จ่ายดา้นที�อยู่อาศยั ตั�งแต่เดือนละ 

�,��� บาท โดยทาํเลใกลร้ถไฟฟ้าใตดิ้น ห่างจากทางด่วนไม่เกิน ��� เมตร และใกลส้ถานีรถไฟ Air Port Link 
 

 

4) โครงการปรีชาคอมเพลก็ซ ์

 อาคารสํานักงานให้เช่าทาํเลดี ติดถนนรัชดาภิเษก ใกลก้บัสถานีรถไฟฟ้าใตดิ้น

สุทธิสารอยู่ในเขตใจกลางหรือศูนยก์ลางธุรกิจ สะดวกในการเดินทางดว้ยระบบคมนาคมที�ทนัสมยั ครบครันดว้ย  

สิ�งอาํนวยความสะดวกที�สมบูรณ์พร้อม ใกลร้้านอาหารและแหล่งชอ้ปปิ� ง 

 

 

 



   

บริษัท ปรีชา กรุป จำกัด (มหาชน)  8/154 

รายงานประจาํปี ���� 

2.1.2 โครงการของบริษัทที�ผ่านมา 

1) หมู่บา้นปรีชาโครงการ 1 บนถนนพฒันาการ ในรูปแบบของบา้นเดี�ยว 

2) หมู่บา้นปรีชาโครงการ 2 บนถนนพฒันาการ ในรูปแบบของบา้นเดี�ยว 

3) หมู่บา้นปรีชาโครงการ 3 บนถนนสุขาภิบาล 1 ในรูปแบบของอาคารพาณิชย ์และบา้นเดี�ยว 

4) หมู่บา้นปรีชาโครงการ 4 บนถนนสุขาภิบาล 1 ในรูปแบบของอาคารพาณิชย ์บา้นเดี�ยว และทาวน์เฮาส์ 

5) หมู่บา้นปรีชาโครงการ � บนถนนพฒันาการ ในรูปแบบของบา้นเดี�ยวและทาวน์เฮาส์ 

6) หมู่บา้นปรีชาโครงการ � บนถนนพฒันาการ ในรูปแบบของอาคารพาณิชยแ์ละบา้นเดี�ยว 

7) หมู่บา้นปรีชาโครงการ � บนถนนพฒันาการ ในรูปแบบของบา้นเดี�ยว 

8) หมู่บา้นปรีชาโครงการอาคารชุด บนถนนพฒันาการ ในรูปแบบของอาคารชุด 

9) หมู่บา้นปรีชาโครงการ � บนถนนรามคาํแหง ในรูปแบบของอาคารพาณิชยแ์ละทาวน์เฮาส์ 

10) หมู่บา้นปรีชาโครงการ � บนถนนสุขาภิบาล � ในรูปแบบของอาคารพาณิชยแ์ละทาวน์เฮาส์ 

11) หมู่บา้นปรีชาโครงการ �� บนถนนสุขาภิบาล � ในรูปแบบของอาคารพาณิชยแ์ละทาวน์เฮาส์ 

12) หมู่บา้นปรีชาโครงการ �� บนถนนรามอินทรา ในรูปแบบของอาคารพาณิชยแ์ละทาวน์เฮาส์ 

13) หมู่บา้นปรีชาโครงการ �� (โครงการปรีชาลํ�าเพชร) บนถนนรามคาํแหง (สุขาภิบาล �) ในรูปแบบ

ของอาคารพาณิชยแ์ละบา้นเดี�ยว 

14) หมู่บา้นปรีชาโครงการ �� บนถนนบางกอกนอ้ย-นครชยัศรี ในรูปแบบของบา้นเดี�ยว 

15) โครงการปรีชาคอมเพลก็ซ์ บนถนนรัชดาภิเษก ในรูปแบบของอาคารสาํนกังาน 

16) โครงการปรีชารามคาํแหง บนถนนรามคาํแหงในรูปแบบบา้นเดี�ยว 

17) โครงการปรีชาพุทธมณฑล บนถนนพุทธมณฑลสาย 4 นครปฐม ในรูปแบบของบา้นเดี�ยวและบา้นแฝด 

18) โครงการปรีชาศรีนครินทร์ ซอยวดัหนามแดง สมุทรปราการ ในรูปแบบของบา้นเดี�ยว 

19) โครงการปรีชาไพรเวทบีช ระยอง ถนนเรียบชายหาดแม่รําพึง จงัหวดัระยอง ในรูปแบบของบา้นเดี�ยว

และทาวน์โฮม 
 

2.2 การตลาดและการแข่งขัน  
                

                ธุรกิจอสังหาริมทรัพยมี์การชะลอตวัลงจากเหตุการณ์ทางการเมือง อีกทั�งยงัไดผ้ลกระทบดา้นเศรษฐกิจ

จากตลาดโลก และอตัราค่าจา้งแรงงานรวมถึงค่าวสัดุอุปกรณ์ที�สูงขึ�น แต่ตลาดอสังหาริมทรัพยย์งัคงไดรั้บความ

สนใจอยา่งต่อเนื�องทั�งจากผูป้ระกอบการรายเลก็และรายใหญ่ โดยเฉพาะในช่วง 1-2 ปีที�ผา่นมา ตลาดเขา้สู่ภาวะการ

แข่งขนัรุนแรง โดยมีการเปิดโครงการเพิ�มขึ�นสูง ประกอบกบัพฤติกรรมและกระบวนการตดัสินใจซื�อของผูบ้ริโภค

ที�เปลี�ยนไป ทาํใหผู้ป้ระกอบการต่างๆ มีการแข่งขนักนัทั�งตวัสินคา้และราคา  

2.2.1 การทําการตลาดของผลติภัณฑ์และบริการที�สําคัญ 

1) กลยทุธ์การตลาด  

เพิ�มความสามารถทางการแข่งขนัโดยเน้นสร้างบา้นเสร็จก่อนขาย ซึ� งนับว่าเป็นกลยุทธ์การตลาดที�

สาํคญัของบริษทั เพื�อสร้างความเชื�อมั�นใหแ้ก่ผูบ้ริโภคเป็นอยา่งมาก ที�ไดเ้ป็นสภาพแวดลอ้มจริงและสามารถเขา้อยู ่

ได้ทันที ไม่ต้องกังวลเรื� องความล่าช้าในการก่อสร้าง อีกทั�ง กลยุทธ์นี� ยงัส่งผลดีต่อการดาํเนินงานของบริษทั                
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คือ มีความไดเ้ปรียบในการกาํหนดราคาขาย เพราะรู้ตน้ทุนที�แทจ้ริงก่อนขาย ซึ�งถือวา่เป็นผลประโยชน์แก่ทั�ง 2 ฝ่าย  

คือ ผูซื้�อและผูข้าย 

2) การตลาด  

การตลาดถือกระบวนการทางสังคมของการสื�อสารคุณค่าของผลิตภณัฑ์หรือบริการไปยงัลูกคา้ ซึ� ง

ผูบ้ริโภคจะไดรั้บสิ�งที�ตอ้งการโดยผ่านกระบวนการแลกเปลี�ยน โดยจดัให้มีการทาํการตลาด การสื�อสารการตลาด 

และกิจกรรมทางการตลาด  

(1) การตลาดทางตรง (Direct Marketing) เป็นการติดต่อสื�อสารส่วนตวั ระหว่าง นักการตลาด และ

กลุ่มเป้าหมาย โดยใช้การส่งจดหมายตรง โทรศพัท์ หรือวิธีการอื�นๆ ผ่านสื�ออย่างใดอย่างหนึ� งหรือหลายอย่าง

ร่วมกนั โดยนกัการตลาดสามารถวดัผลการตอบสนองจากผูบ้ริโภคได ้โดยมีรูปแบบ � กลุ่ม คือ การใชสื้�อโดยตรง 

และการใชสื้�อมวลชน 

(2) โฆษณาและประชาสัมพนัธ์ คือ การเสนอขายสินคา้ บริการ หรือความคิดโดยการใชสื้�อ เพื�อให้ 

เขา้ถึงลูกคา้จาํนวนมากได ้ในเวลาอนัรวดเร็ว ทาํให้สามารถสื�อสารไดต้รงกลุ่มเป้าหมายมากที�สุด สื�อโฆษณาที�

สาํคญัประกอบดว้ย โทรทศัน์ วิทย ุหนงัสือพิมพ ์นิตยสารป้ายโฆษณาโดยมุ่งเนน้จดัทาํโฆษณาและประชาสัมพนัธ์

ผ่านสื�อต่างๆ โดยพิจารณาเลือกสื�อประชาสัมพนัธ์ที�มีประสิทธิภาพสูงสุดและสามารถเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย

บริเวณโดยรอบโครงการและบริเวณใกลเ้คียง รวมถึง ภายในหา้งสรรพสินคา้ สถานีรถไฟฟ้า เป็นตน้  

(3) ออกบูธแสดงสินคา้ เป็นการประชาสัมพนัธ์ให้เป็นที�รู้จกัที�มีความสําคญัมาก เนื�องจาก เป็นการ

ประชาสัมพนัธ์โครงการในเชิงรุกอีกทางหนึ� ง ที�ไดรั้บความสนใจจากกลุ่มลูกคา้ผูบ้ริโภคมากอย่างยิ�ง เพราะการ

ออกบูธแสดงสินคา้ยงัให้ผลตอบรับและตอบแทนอย่างดีมาตลอด โดยเนน้การออกบูธย่านใกลเ้คียงโครงการ และ

ย่านใจกลางธุรกิจ เพื�อประชาสัมพนัธ์สินคา้และบริการให้เป็นที�รู้จกัมากขึ�น เพิ�มช่องทางและโอกาสในการขาย  

และโชวศ์กัยภาพสินคา้ไดอ้ยา่งเตม็ที� เป็นตน้ 

(4) มอบสิทธิพิเศษให้แก่ลูกคา้ที�ซื�อโครงการในแต่ละช่วงของกิจกรรม เช่น ราคาพิเศษ  รับส่วนลด 

แถมเฟอร์นิเจอร์ แถมเครื�องปรับอากาศ เป็นตน้ 

(5) จดักิจกรรมที�จะกระตุน้ยอดขายและคืนกาํไรใหก้บัลูกคา้  

3) กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย 

กาํหนดกลุ่มลูกคา้เป้าหมายเป็นเจา้ของกิจการหรือผูที้�ทาํงานในบริเวณใกลเ้คียงกบัโครงการที�ตอ้งการ

ใชท้าํเลที�ตั�งของโครงการเป็นที�พกัอาศยัและ/ หรือตั�งสาํนกังาน โดยมีกาํลงัซื�อในระดบักลางขึ�นไป 

4) ลกัษณะของลูกคา้  

ลักษณะของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย มีความแตกต่างกันไปขึ�นอยู่กับที�ตั� งของโครงการ ลักษณะของ

โครงการ ที�เหมาะสมกบัความตอ้งการของลูกคา้ มีสัดส่วนประเภทของลูกคา้ต่างๆ แตกต่างกนัไป อนัเนื�องจาก 

นโยบายการกระจายความเสี�ยงในทาํเลที�ตั�งของโครงการและกลุ่มลูกคา้ให้ครอบคลุมในทุกทาํเล โดยเนน้จากกลุ่ม

ลูกคา้ที�มีกาํลงัซื�อในระดบักลางขึ�นไปเป็นหลกั 

5) การจาํหน่ายและช่องทางการจาํหน่าย  

 เป็นการจาํหน่ายในลกัษณะขายตรงโดยทีมงานขาย ซึ� งประกอบดว้ย พนกังานขายที�มีประสบการณ์ดา้น

การขาย มีความรู้ความเขา้ใจในผลิตภณัฑแ์ละบริการเป็นอย่างดี สามารถให้ขอ้มูลและคาํแนะนาํเพื�อประกอบการ
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ตดัสินใจ แก่ลูกคา้ไดใ้นทุกโครงการ นอกจากนั�น ยงัคงให้ความสําคญักบัการตกแต่งสํานักงานขาย ซึ� งเป็นช่อง

ทางการจดัจาํหน่ายหลกั รวมทั�ง มีบา้นสร้างเสร็จพร้อมขาย บา้นตวัอย่าง ห้องตวัอย่าง เพื�อแสดงรายละเอียด

โครงการ เพื�อสร้างความประทบัใจและความเชื�อมั�นใหก้บัลูกคา้ที�ชมโครงการ 
 

�.�.� ภาวะการแข่งขัน 

 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ปี 2562 ที�ผ่านมาอยู่ในภาวะที�ซบเซา ถึงแมว้่ารัฐบาลออกมาตรการกระตุน้

โครงการบา้นลา้นหลงั ด้วยการสนับสนุนเงินกู้เพื�อซื�อที�อยู่อาศยัสําหรับผูมี้รายได้น้อย แต่ตลาดโดยรวมมีการ

เติบโตขึ�นเล็กน้อยจาก ปี 2561 นอกจากนี� มีความผนัผวนจากสถานการณ์ทางการเมืองและความไม่แน่นอนของ

ภาวะเศรษฐกิจมากมาย ในขณะที�มีสินคา้ประเภทคอนโดมิเนียมที�ยงัคงคา้งขายล้นตลาดในช่วง 2 ปีก่อนหน้า 

ประกอบกบัธนาคารแห่งประเทศไทย ไดมี้มาตรการ Loan to value (LTV) ออกมา เพื�อสกดักั�นการเก็งกาํไรของผู ้

ซื�อในบา้นหลงัที� � ทาํใหบ้รรยากาศการซื�อโดยกรรมสิทธิ� ที�อยู่อาศยัหดตวัอยา่งชดัเจน ผูป้ระกอบการจึงตอ้งทาํการ

ส่งเสริมการขายเพิ�มมากขึ�นกว่าปกติที�ทาํ เช่น อยู่ฟรี 1-2 ปี ดอกเบี�ย 0 เปอร์เซ็นต ์   ปีแรก ส่วนลดเงินสด   เป็นตน้ 

เพื�อใหผู้ซื้�อตดัสินใจซื�อ แมภ้าพรวมตลาดจะทรงตวั แต่สินคา้ระดบับนกลบัเป็นตวัทาํตลาด อาทิเช่น คอนโดมิเนียม

ลกัซ์ชวัรี�  ซูเปอร์ลกัซ์ชวัรี�  และมีโครงการใหม่เปิดต่อเนื�อง     

 ส่วนแนวโน้ม ปี ���� สถานการณ์น่าจะยงัอยู่ในภาวะซบเซาเนื�องจากสภาวะเศรษฐกิจที�ตกตํ�าทั�ว

โลก ทั�งจากเรื�องสงครามทางการคา้ ระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศจีนตลอดจนการระบาดของโรคที�

เกิดจากเชื�อไวรัสโคโรน่าสายพนัธุ์ใหม่ (Covid - 19) ก็จะส่งผลให้กาํลงัซื�อลดลง การพฒันา ที�อยู่อาศยัก็อาจลดลง

ไดเ้ช่นกนั  ซึ� งเชื�อว่าตลาดยงัหดตวัต่อเนื�องคาดว่าตลาดจะหด ไม่นอ้ยกว่า � เปอร์เซ็นต ์จากปีก่อนหนา้  โดยปัจจยั

เด่นที�สุด คือ การหดตวัของตลาดคอนโดมิเนียม ส่วนตลาดแนวราบ ราคาระดับกลาง � – � ลา้นบาท ยงัเป็นที�

ตอ้งการอยู่ ทางดา้นการตลาดนั�นผูป้ระกอบการจะทาํการส่งเสริมการขายอย่างมาก เพื�อกระตุน้การตดัสินใจผูซื้�อ 

และจะเป็นปีที�มีการแข่งขนัรุนแรงอีกปีหนึ�งทางธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์
 

2.3 การจัดหาผลติภัณฑ์และบริการ  

2.3.1 ขั�นตอนการพฒันาโครงการ 

1) ศึกษาสภาวะแวดลอ้มทางดา้นเศรษฐกิจและสังคม โดยการวิจยัและวิเคราะห์ขอ้มูลทางดา้นเศรษฐกิจ 

สังคมและธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์รวมทั�ง การวิเคราะห์ทิศทางการขยายตวัของเมือง สภาพความเป็นอยู่ของประชากร 

2) ศึกษาความเป็นไปไดเ้บื�องตน้ของโครงการ 

(1) วิเคราะห์ทาํเลที�ตั�งเพื�อพิจารณาการจดัซื�อที�ดิน รูปร่าง ขนาดและประเภทของโครงการ 

(2) กาํหนดเป้าหมายทางการตลาดเพื�อใหท้ราบถึงกลุ่มลูกคา้เป้าหมายการแข่งขนัและภาวะตลาด 

(3) วางแผนทางดา้นการเงิน การหาแหล่งเงินทุน และวิเคราะห์ผลตอบแทน 

(4) ศึกษากฎควบคุมต่าง ๆ  ของทั�งภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และเอกชนที�มีผลกระทบต่อโครงการ 

3) ซื�อที�ดินที�ตั�งอยูใ่นทาํเลที�เหมาะสม มีความสอดคลอ้งและเหมาะสมต่อการลงทุน อีกทั�ง มีศกัยภาพ
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ต่อการพฒันาทั�งในปัจจุบนัและในอนาคต  

4) จดัทาํแผนงานโครงการ 

(1) วางผงัและออกแบบโครงการโดยสถาปนิกและวิศวกร เพื�อให้ความสอดคลอ้งกับเป้าหมาย

ทางการตลาดและถูกตอ้งตามขอ้กาํหนดของกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง 

(2) จดัโครงสร้างการบริหารงานโครงการ กาํหนดนโยบายการดาํเนินงานโครงการ รวมทั�ง บุคลากร

ในดา้นต่างๆ ที�จะรับผิดชอบในแต่ละโครงการ 

(3) กาํหนดราคาขาย 

(4) กาํหนดทีมงานขาย พร้อมอบรมพนกังานขาย 

(5) วางแผนการโฆษณาประชาสัมพนัธ์พร้อมสื�อต่างๆรวมทั�งการจดัทาํเอกสารประกอบการขาย 

(6) จดัหาแหล่งเงินกูใ้หก้บัลูกคา้เมื�อมีการโอนกรรมสิทธิ�  

5) งานบริหารโครงการ 

(1) ติดต่อหน่วยงานราชการ สํานักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์เตรียมยื�นแบบขออนุญาตจดัสรร 

ยื�นขอคา้, ตรวจสอบรูปแบบโครงสร้างตรงตามระเบียบจดัสรร 

(2) ติดต่อหน่วยงานราชการและขออนุญาตก่อสร้าง เพื�อดาํเนินการปลูกสร้างตามขั�นตอนที�กฎหมาย

กาํหนด 

(3) ตรวจสอบแนวเขตที�ดินใหช้ดัเจน ตรงตามโฉนดที�ดินหรือไม่ 

(4) คดัเลือกผูรั้บเหมาที�เชี�ยวชาญงานก่อสร้างและกาํหนดวิศวกรควบคุมดูแลงานก่อสร้างต่างๆ 

รวมถึงงานระบบสาธารณูปโภค 

(5) ดาํเนินการขายตามแผนงานที�กาํหนดไว ้พร้อมเริ�มการก่อสร้างโครงการ โดยใชร้ะยะเวลาต่างกนั

ขึ�นอยูก่บัขนาดและประเภทของโครงการ 

(6) ปรับกลยทุธ์ทางการตลาด (หากจาํเป็น) เช่น แผนส่งเสริมการขาย 

6) การส่งมอบและโอนกรรมสิทธิ�  โดยจดทะเบียนและ/ หรือโอนกรรมสิทธิ� และส่งมอบใหลู้กคา้เมื�อ 

งานก่อสร้างเสร็จ 

7) การใหบ้ริการหลงัการขายแต่ละโครงการจะจดัเตรียมการให้บริการหลงัการขาย เช่นสาธารณูปโภค

และสิ�งอาํนวยความสะดวก ทั�งนี�ขึ�นอยูก่บัลกัษณะของโครงการ 

8) เตรียมการส่งมอบสาธารณูปโภคใหแ้ก่นิติบุคคลอาคารชุด หรือนิติบุคคลหมู่บา้นจดัสรร 

�.�.�   ข้อมูลเกี�ยวกบัวัตถุดิบในการประกอบธุรกจิพฒันาอสังหาริมทรัพย์  

1) ที�ดินเพื�อการพฒันาปัจจยัที�ใชเ้ป็นหลกัเกณฑใ์นการพิจารณาเพื�อจดัซื�อที�ดิน  

(1) ปรับกลยทุธ์ทางการตลาด (หากจาํเป็น) เช่น แผนส่งเสริมการขาย เป็นตน้  

(2) ทิศทางการขยายตวัของเมือง จะพิจารณาดูว่ามีแนวโน้มการเติบโตของเมืองไปในทิศทางใด 

 เพื�อใหไ้ดที้�ดินที�มีศกัยภาพสูงในการพฒันาโครงการ 

(3) ทาํเลของที�ดิน เลือกซื�อที�ดินที�มีทาํเลติดถนนมีการคมนาคมสะดวก และอยูไ่ม่ห่างไกลจาก          

     ตวัเมืองมากนกั 
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(4) สาธารณูปโภค พิจารณาเลือกที�ดินที�มีระบบสาธารณูปโภคพื�นฐานรองรับ เช่น ไฟฟ้า  ประปา

  โทรศพัท ์เป็นตน้ 

(5) ขนาดแปลงที�ดิน พิจารณาเลือกซื�อที�ดินที�มีแปลงขนาดเหมาะสมเพียงพอ สาํหรับการพฒันา 

        โครงการได ้

(6) ลกัษณะที�ดินสูงหรือตํ�ากวา่ระดบัถนนเมนหรือระดบันํ�าท่วม และแนวคลอง 

(7) ระดบัราคาของที�ดินตอ้งเป็นราคาที�ตํ�ากวา่ราคาตลาด ซึ�งจะทาํใหต้น้ทุนการพฒันาไม่สูงนกั 

2) การจดัหาที�ดินในอดีตเพื�อนาํมาพฒันาโครงการ 

(1) ติดต่อผา่นตวัแทนนายหนา้ 

(2) สืบหาและติดต่อเจา้ของที�ดิน ในที�ดินแปลงที�สนใจ 

(3) เจา้ของที�ดินติดต่อกบัทางบริษทัโดยตรง 

3) การจดัหาที�ดินในอนาคต 

(1) ติดต่อผา่นตวัแทนนายหนา้ 

(2) สืบหาและติดต่อเจา้ของที�ดิน ในที�ดินแปลงที�สนใจ 

(3) เจา้ของที�ดินติดต่อกบัทางบริษทัโดยตรง 

(4) ประกาศแจง้ความจาํนงผา่นสื�อมวลชนต่างๆ 

(5) ประมูลซื�อจากกรมบงัคบัคดี และสถาบนัการเงินต่างๆ 
 

2.3.3 วัสดุก่อสร้าง 
โครงการพฒันาอสังหาริมทรัพยที์�ทาง บริษทั ปรีชา กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย ดาํเนินการอยู่นั�น 

ส่วนใหญ่จะมอบหมายใหผู้รั้บเหมาเป็นผูด้าํเนินการก่อสร้างและจดัหาวสัดุก่อสร้างเอง ดงันั�น จึงเป็นความรับผิดชอบ

ของผูรั้บเหมาก่อสร้างในการจดัหาวสัดุก่อสร้าง ทาํใหไ้ม่ตอ้งเผชิญกบัความยุง่ยากในการเก็บสต๊อกวสัดุก่อสร้าง และ

สามารถบริหารงานก่อสร้างไดต้ามแผนงาน ทั�งระยะเวลาและตน้ทุนที�กาํหนดไว ้

ความสัมพนัธ์และผลกระทบของผูรั้บเหมา โดยกาํหนดให้ผูรั้บเหมาแต่ละรายสร้างบา้น เฉลี�ยรายละ ��-�� 

หลงั ซึ� งถา้ผูรั้บเหมารายใดก่อสร้างบา้นไดคุ้ณภาพตามที�ตอ้งการและเสร็จทนัตามกาํหนดเวลา จะทาํการต่อสัญญา

ในการก่อสร้างไปเรื�อยๆ จึงทาํใหส้ามารถควบคุมระยะเวลาและคุณภาพการก่อสร้างได ้ 

2.3.4 การวิจัยและพฒันา 
บริษทัไดต้ระหนกัถึงการพฒันาและปรับปรุงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน เพื�อตอบสนองต่อความตอ้งการ

ของลูกคา้ เพื�อพฒันาผลิตภณัฑ์และบริการ รวมถึง การพฒันากระบวนการจดัการ เพื�อเป็นการลดตน้ทุนและเพิ�ม

ประสิทธิภาพในการทาํงาน 

1) ดา้นการวิจยัและพฒันาดา้นผลิตภณัฑ ์

เป็นการมุ่งเนน้การพฒันาผลิตภณัฑแ์ละบริการ เพื�อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ ความเชื�อมั�น ที�

มีต่อหมู่บา้นปรีชา และยงัคงรักษาระดบัราคาขายให้ตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมาย แมว้่าจะอยู่ในสถานการณ์ที�มีการ

แข่งขนัสูงและตน้ทุนผลิตภณัฑที์�เพิ�มสูงขึ�นอยา่งต่อเนื�อง 

2) การวิจยัและพฒันาดา้นคุณภาพ 
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ทาํการศึกษาและพฒันารูปแบบที�อยู่อาศยัให้มีคุณภาพ โดยคาํนึงถึงโครงสร้างอาคารที�แข็งแรง คงทน

ถาวรและใชว้สัดุที�มีคุณภาพดีเยี�ยม เพื�อประหยดัค่าใชจ่้ายในการบาํรุงรักษาในระยะยาว อีกทั�ง ยงัจดัให้มีการควบคุม

การก่อสร้างใหไ้ดม้าตรฐาน ซึ�งมีการตรวจสอบคุณภาพในทุกๆ ขั�นตอน เพื�อใหเ้กิดความมั�นใจวา่เป็นโครงการที�อยู่

อาศยัที�มีคุณภาพ 

3) การพฒันาดา้นการออกแบบ 

การออกแบบผลิตภณัฑจ์ะตอ้งให้คาํนึงถึงการใชว้สัดุที�เหมาะสม และทรัพยากรอย่างประหยดัและ

เหมาะสม จึงไดท้าํการพฒันาการออกแบบบา้นอยูส่มํ�าเสมอ ส่งผลให้งานออกแบบจึงออกมาในลกัษณะที�เรียบง่าย

และสอดคลอ้งกบัวสัดุที�นาํมาใชง้านเพื�อให้เกิดความคุม้ค่าเชิงเศรษฐกิจ เพื�อตอบสนองการดาํเนินชีวิตของกลุ่มลูกคา้

เป้าหมาย อีกทั�ง การเลือกวสัดุต่างๆ ที�จะนาํมาใชง้านตอ้งมีความเหมาะสมและทาํให้เกิดประโยชน์ในการใช้สอย     

ความคงทนถาวร จึงตอ้งเลือกให้เหมาะสมและถูกตอ้ง สวยงาม ทนทาน ถือเป็นสิ�งสําคญัที�สุด เนื�องจาก รูปแบบ

เป็นปัจจยัหนึ�งที�มีผลต่อการตดัสินใจซื�อ และกลุ่มลูกคา้ต่างมีความพึงพอใจในการพฒันารูปแบบที�มีความหลากหลาย 

เพื�อใหต้อบรับกบัความตอ้งการในแต่ละกลุ่มเป้าหมายไดดี้  
 
 

 

2.4 งานที�ยังไม่ได้ส่งมอบ  
 

ณ วนัที� �� ธันวาคม ���� บริษทัและบริษทัย่อย มีจาํนวนรายการและมูลค่าขายตามสัญญา ที�ยงัไม่ได้           

ส่งมอบ ดงันี�  

ชื�อโครงการ 
ณ วันที� �� ธันวาคม ���� 

จํานวนรายแปลง จํานวนเงิน (ล้านบาท) 

โครงการปรีชา ราม � 4 31.86 
 

3.  ปัจจัยความเสี�ยง                 
    

ปี ���� ธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพยย์งัมีความเสี�ยงที�ขึ�นอยูก่บัปัจจยัต่างๆ ทั�งดา้นเศรษฐกิจสังคม และ 

การเมือง ที�มีความไม่แน่นอนค่อนขา้งสูง โดยเฉพาะจากปัจจยัภายนอกที�ไม่สามารถควบคุมได ้ อาทิเช่น ปัญหา

ความวุน่วายทางการเมือง ปัญหาการขาดแคลนแรงงานและคุณภาพของแรงงาน ค่าแรงงานสูงที�กระทบต่อตน้ทุน

การประกอบธุรกิจ ทาํใหลู้กคา้ ขาดความเชื�อมั�นและชะลอการลงทุน ซึ�งไดมี้การติดตามสถานะการณ์อยา่งใกลชิ้ด 

โดยเพิ�มความระมดัระวงัในการประกอบธุรกิจเพื�อทาํใหธุ้รกิจสามารถเติบโตอยา่งมั�นคงต่อไปได ้
 

 

 

 

3.1 ความเสี�ยงจากภาวะการแข่งขันทางธุรกจิ 
 

ธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์ป็นธุรกิจที�มีการแข่งขนักนัสูง มีผูป้ระกอบการในตลาดมากรายทาํใหป้ริมาณ

การก่อสร้างบา้นและคอนโดมิเนียมมีการขยายตวัมากในขณะที�กาํลงัซื�อที�ภาคเอกชนลดลงอยา่งมาก อนัเนื�องมาจาก

ภาวะเศรษฐกิจ การเมือง และการลงทุนของภาคเอกชนอยูใ่นเกณฑต์ํ�า  

อยา่งไรก็ตาม นโยบายการเงินแบบผ่อนคลายของคณะกรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย 

ภายใตส้ถานการณ์เศรษฐกิจและสภาวะการเมืองในปัจจุบนั มีผลใหอ้ตัราดอกเบี�ยนโยบายทรงตวัอยูใ่นระดบัตํ�า ซึ�ง

จะเป็นปัจจยัหนุนประการหนึ� งต่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ขณะที�การชะลอการลงทุนของผูป้ระกอบการพฒันา
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อสังหาริมทรัพยน่์าที�จะช่วยลดภาวะความเสี�ยงของปัญหาอุปทานที�อยูอ่าศยัลน้ตลาดในระดบัหนึ�ง 

ธุรกิจอสังหาริมทรัพยเ์ป็นธุรกิจที�มีการแข่งขันสูงมาก เพราะมีผูป้ระกอบการในตลาดมีหลายรายและ

จาํนวนมาก แต่ละรายเน้นที�จะเพิ�มยอดขายและกาํไร ทาํให้ปริมาณการก่อสร้างที�อยู่อาศยัมีมากกว่ากาํลงัซื�อ จึง

จาํเป็นตอ้งสร้างเป็นการล่วงหนา้และกวา่จะแลว้เสร็จตอ้งใชเ้วลาหลายเดือน และถา้หากเกิดภาวะเศรษฐกิจชะลอตวั 

กาํลงัซื�อตกลง จะทาํใหเ้หลือบา้นในสต็อกจาํนวนมาก ดงันั�น เพื�อใหข้ายบา้นไดจึ้งจาํเป็นตอ้งลดราคาลง ทาํใหก้าร

แข่งขันยิ�งรุนแรงขึ� น ยอดขายโดยรวมจะลดลง ขณะที�ต้นทุนยงัสูงอยู่ รวมถึง การติดตามสถานการณ์ตลาด

อสังหาริมทรัพยแ์ละทิศทางภาวะเศรษฐกิจอยา่งใกลชิ้ด สร้างที�อยูอ่าศยัที�มีคุณภาพ ควบคุมตน้ทุน ลดค่าใชจ่้าย เนน้

การบริการและเพิ�มความพึงพอใจใหแ้ก่ลูกคา้ ใชก้ารตลาดและสร้างความแตกต่าง เพื�อรักษายอดขาย 
 

 

3.2 ความเสี�ยงจากการจัดหาที�ดินเพื�อพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพย์ในอนาคต  
 

 ผูป้ระกอบการในธุรกิจการพฒันาอสังหาริมทรัพย์ต่างเร่งเปิดโครงการใหม่ๆ ในช่วงจังหวะที�ตลาด

อสังหาริมทรัพยย์งัมีปัจจยัสนับสนุนการเติบโต มีส่วนในการผลกัดนัราคาที�ดินและตน้ทุนการประกอบธุรกิจให้

เพิ�มขึ�น และผลกัดนัให้ราคาที�อยู่อาศยัปรับตวัสูงขึ�นตามไปดว้ย ซึ� งจะทาํให้อาํนาจการซื�อที�อยู่อาศยัของผูบ้ริโภค

ลดลง  

 ประกอบกบันโยบายของรัฐบาลในการพฒันาและลงทุนในระบบขนส่งมวลชน จึงเป็นสาเหตุให้ราคาของ

ที�ดินปรับตวัสูงขึ�นอย่างรวดเร็ว ซึ� งในบางพื�นที�มีราคาที�ดินปรับตวัขึ�นไปสูงกว่ากาํลงัซื�อของประชาชนในบริเวณ

ดงักล่าว ทาํใหต้ลาดอสังหาริมทรัพยใ์นบางพื�นที�กาํลงัเผชิญกบัปัญหาอุปทานส่วนเกิน 

 ทาํเลที�ตั�งของโครงการถือเป็นยุทธศาสตร์หลกัที�สําคญัอย่างหนึ� งในการพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพย ์

จึงตอ้งมีการเลือกทาํเลที�ตั�งที�มีศกัยภาพสูง มีเส้นทางการคมนาคมที�สะดวกและอยู่ไม่ห่างจากแหล่งธุรกิจและย่าน

ชุมชน ซึ� งที�ดินดงักล่าวเป็นที�ตอ้งการสูงในตลาดอสังหาริมทรัพยแ์ละมีราคาที�ค่อนขา้งแพง ทาํให้ตอ้งเผชิญความ

เสี�ยงจากการที�ไม่สามารถจดัหาที�ดินลกัษณะดงักล่าวมาพฒันาโครงการได ้

 ทางบริษทัมีนโยบายที�จะเลือกซื�อที�ดินตามแนวรถไฟฟ้า BTS หรือ MRT เพื�อสําหรับการทาํโครงการ

คอนโดมิเนียม ในส่วนของบา้นเดี�ยวจะเนน้บริเวณวงแหวนรอบนอกและบริเวณปริมณฑลที�ชุมชนมีศกัยภาพใน

การเจริญเติบโต ใกลแ้หล่งที�ทาํงาน และเพื�อลดความเสี�ยงจากภาวะเศรษฐกิจและการเมือง จึงมีนโยบายที�จะซี� อ

ที�ดินเพื�อพฒันาในทนัที นอกจากนั�น การเกิดขึ�นของ AEC จะเปิดโอกาสให้ความตอ้งการอสังหาริมทรัพยใ์นพื�นที�

ต่างๆ เพิ�มสูงขึ�นเช่นกนั 

 บริษทัไม่มีนโยบายถือครองที�ดินเปล่าที�ยงัไม่พร้อมจะพฒันาโครงการหรือซื�อที�ดินมาเก็บไวเ้พื�อรอการ

พฒันาโครงการที�ยงัไม่ไดมี้การวางแผนไว ้จึงมีความเสี�ยงในการจดัหาที�ดินเพื�อพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพย ์จึง

เห็นว่าการลงทุนซื�อที�ดินมาเก็บไวใ้น ขณะที�ยงัไม่มีแผนการพฒันาโครงการบนพื�นที�นั�น จะทาํให้ มีความเสี�ยงจาก

การที�สภาพคล่องลดลง ไม่สามารถนาํเงินทุนดงักล่าวไปใชห้มุนเวียนภายหรือ พฒันาโครงการอื�นๆ ได ้และยงัทาํ

ให้เกิดตน้ทุนในการพฒันาโครงการเพิ�มขึ�นจากตน้ทุนทางการเงินที�ตอ้งใชไ้ปในการซื�อที�ดินมาเก็บไวซึ้� งจะทาํให้

ไม่ไดรั้บผลตอบแทนจากการลงทุนไดต้ามเป้าหมายที�วางแผนไวเ้พื�อบริหารความเสี�ยงดงักล่าว จึงมีการศึกษาความ

เป็นไปไดใ้นระยะยาว เพื�อกาํหนดแผนการซื�อที�ดิน อย่างเหมาะสมทั�งในช่วงเวลาที�เหมาะสมในการซื�อที�ดินและ

การพฒันาโครงการ ราคาที�ดินที�เหมาะสมในการพฒันา โครงการรูปแบบต่างๆ ในแต่ละทาํเล ใหส้อดคลอ้งกบัแผน
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ธุรกิจและสภาพคล่องทางการเงิน แลว้จึงดาํเนินการ คดัเลือกและจดัซื�อที�ดินดงักล่าว โดยเนน้ทาํเลที�มีแนวโน้มการ

เติบโตของศกัยภาพสูง และการแข่งขนัในการซื�อที�ดินกบัผูป้ระกอบการรายอื�นยงัตํ�า ส่งผลให้สามารถจดัซื�อที�ดิน

ในราคาไม่แพงและเงินที�ใช้วางมดัจาํที�ค่อนขา้งตํ�า เมื�อเปรียบเทียบกบัโอกาสการพฒันาโครงการในอนาคต เพื�อ

สร้างผลตอบแทนจากการพฒันาให้สูงกว่าต้นทุนทางการเงินใน การถือครองที�ดินระยะยาว นอกจากนี�  ยงัมี

ความสัมพนัธ์ที�ดีกบันายหน้าจดัหาที�ดิน จึงคาดว่าจะสามารถจดัหาที�ดินเพื�อพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพยที์�มี

ศกัยภาพ และสร้างผลประกอบการที�ดีในอนาคตได ้
 
 

3.3 ความเสี�ยงจากการเปลี�ยนแปลงกฏหมายระเบียบข้อบังคับที�เกี�ยวข้องกบัธุรกจิ

อสังหาริมทรัพย์ 

การเปลี�ยนแปลงในกฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบัที�เกี�ยวขอ้งกบัธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ จะส่งผลต่อแผนงาน 

ตน้ทุนและค่าใชจ่้ายในการดาํเนินการ อาทิเช่น การเปลี�ยนแปลงในขอ้บงัคบัของผงัเมือง เรื�องอตัราส่วนพื�นที�อาคาร

รวมต่อพื�นที�ที�ดิน (FAR) นโยบายการกาํหนดพื�นที�ส่วนกลางและการจดัทาํรายงานผลกระทบต่อสิงแวดลอ้ม (EIA)  

ซึ�งปัจจุบนัยงัไม่มีหลกัเกณฑที์�ชดัเจนจากคณะกรรมการผูช้าํนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ

สิ�งแวดลอ้ม(คชก.)วา่ตอ้งจดัทาํมาตรการลดผลกระทบสิ�งแวดลอ้มอยา่งไรจึงจะผา่นการพิจารณาเห็นชอบ  

  อย่างไรก็ตาม บริษทัไดท้าํการศึกษาและติดตามการเปลี�ยนแปลงเกี�ยวกบักฎระเบียบต่างๆ และนโยบาย 

ของหน่วยงานราชการที�อาจเกิดขึ�นอย่างต่อเนื�องอย่างละเอียด และได้ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการโดย

พิจารณาตามขอ้กาํหนด ขอ้บงัคบั และกฎหมายต่างๆ เพื�อเตรียมความพร้อมสําหรับการปรับเปลี�ยน การดาํเนินการ

พฒันาโครงการอสังหาริมทรัพยใ์ห้สอดคลอ้งกบัการเปลี�ยนแปลงที�อาจจะเกิดขึ�นดงักล่าว ควบคู่ไปกบัการศึกษา

สภาวะตลาดอย่างสมํ�าเสมอ ซึ� งจากการเตรียมความพร้อมดังกล่าว โดยมั�นใจว่าสามารถปรับเปลี�ยนได้ทันต่อ

เหตุการณ์ และจะไม่ไดรั้บผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัจากการเปลี�ยนแปลงกฎระเบียบดงักล่าว 
 

3.4 ความเสี�ยงจากการขาดแคลนผู้รับเหมา  
 

  ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในปัจจุบันมีการขยายตัวมาก จึงทาํให้เกิดปัญหาการขาดแคลนผูรั้บเหมาและ

แรงงาน ซึ�งจะส่งผลกระทบต่อการพฒันาโครงการทั�งในดา้นของตน้ทุนและระยะเวลาในการส่งมอบงาน 

เนื�องจาก บริษทัไม่มีทีมงานก่อสร้าง ดงันั�น ในการก่อสร้างโครงการต่างๆ จึงตอ้งว่าจา้งผู ้ รับเหมาก่อสร้างจาก

ภายนอก ซึ� งอาจเผชิญกบัความเสี�ยงกรณีที�ขาดแคลนผูรั้บเหมาก่อสร้างที�มีคุณภาพหรือผูรั้บเหมาส่งมอบงานล่าช้า 

อนัเนื�องมาจากผูรั้บเหมาอาจไม่มีความชาํนาญหรืออาจมีปัญหาขาดแคลนแรงงาน หรือผูรั้บเหมาส่งมอบงานไดท้นั

ตามกาํหนดเวลา  

  อย่ างไรก็ตาม เพื� อ เ ป็นการลดความเสี� ยงดังกล่ าว  จึง มีการกําหนดนโยบายในการคัดเ ลือก 

ผูรั้บเหมาก่อสร้างที�มีคุณภาพ ให้มีผูย้ื�นเสนอราคาอย่างน้อย 3 รายขึ�นไป และมีการกาํหนดเกณฑ์ในการคดัเลือก

ผูรั้บเหมา โดยจะพิจารณาจากประสบการณ์ การทาํงาน ชื�อเสียง และผลงานในอดีตที�ผ่านมา ความเรียบร้อยของ

งานก่อสร้าง ความตรงต่อเวลาในการส่งมอบงาน รวมถึง ความพร้อมในการทํางานและฐานะการเงินของ

ผูรั้บเหมาก่อสร้าง เพื�อประกอบการพิจารณาการคดัเลือกผูรั้บเหมา  
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3.5 ความเสี�ยงอนัเนื�องมาจากการลดลงของกาํลงัซื�อ  
 

  ภาคอสังหาริมทรัพย ์นั�นนบัเป็นภาคธุรกิจที�มีการเชื�อมโยงอย่างใกลชิ้ด และมีทิศทางการเคลื�อนไหวใน

ทิศทางเดียวกันกับภาวะเศรษฐกิจ ดังนั�น ภาวะเศรษฐกิจที�ชะลอตวัในช่วงปีที�ผ่านมา ทาํให้มีผลกระทบต่อการ

ส่งออกอยา่งมีสาระสาํคญั เมื�อการส่งออกลดลงมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศค่อนขา้งมาก เพราะการเติบโต

ทางเศรษฐกิจพึ�งพาการส่งออกในอตัราที�สูงทาํให้เกิดปัญหาการว่างงาน ประกอบกบัมีปัญหารุมเร้าดา้นสังคมและ

การเมือง ค่อนขา้งหนกัจึงอาจทาํใหผู้บ้ริโภคขาดความเชื�อมั�น และระมดัระวงัเรื�องการใชจ่้ายมาก   

  จึงตอ้งเนน้การสร้างที�อยูอ่าศยัใหไ้ดคุ้ณภาพและในราคาที�แข่งขนัได ้โดยใชน้วตักรรมต่างๆ เขา้มาช่วยให้

มากขึ�น ทั�งรูปแบบวสัดุ และกระบวนการก่อสร้าง โดยตอ้งใชก้ารตลาดให้หลากหลายมากขึ�น เพื�อกระตุน้ยอดขาย 

ในขณะที�ยงัมีขอ้ดี คือ อตัราดอกเบี� ยเงินกูย้งัคงทรงตวัอยู่ในระดับตํ�า อาจเป็นตวักระตุน้ให้ลูกคา้เร่งซื�อบา้นได้ 

รวมถึง หากการลงทุนภาคเอกชนขยายตวั น่าจะก่อให้เกิดการจา้งงาน และกาํลงัซื�ออาจกลบัมาฟื� นตวัไดค้วามเสี�ยง

เรื�องกาํลงัซื�อก็จะลดลง อยา่งไรก็ดีบริษทัตอ้งติดตามสถานการณ์อยา่งใกลชิ้ด 
 
 

3.6 ความเสี�ยงจากการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�ปรับปรุงใหม่ 
             

                ในปี ���� กลุ่มบริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงใหม่ (ปรับปรุง ����) และ

ฉบบัใหม่จาํนวนหลายฉบบั ซึ�งมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชีที�เริ�มในหรือหลงัวนัที� � มกราคม ���� มา

ถือปฏิบติัมาตรฐานรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจกัให้มีขึ�นเพื�อให้มีเนื�อหาเท่าเทียมกับ

มาตรฐานรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้ชัดเจนเกี�ยวกบัวิธี

ปฏิบติัทางการบญัชีและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผุใ้ชม้าตรฐาน การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ดงักล่าวมาถือปฏิบติันี�ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินกลุ่มบริษทั  
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4. ทรัพย์สินที�ใช้ในการประกอบธุรกจิ            

4.1 ทรัพย์สินที�มีไว้เพื�อขาย  

1) รายการทรัพยสิ์น ประเภทที�ดินสาํหรับพฒันาโครงการ (รวมสิ�งปลูกสร้าง) 

เจ้าของกรรมสิทธิ� ชื�อโครงการ ที�ตั�ง 

โครงการ 

เนื�อที� 

(ไร่-งาน-

ตร.ว.) 

ราคาตลาด

หรือราคา

ขาย  

(ล้านบาท) 

จํานวน

แปลง

คงเหลือ 

ภาระ 

ผูกพนั 

1) บริษทั ปรีชากรุ๊ป 

จาํกดั (มหาชน) 

ปรีชาไพรเวทบีช จ.ระยอง 3-3-00 46.74 �� แปลง ไม่มี 

ปรีชาราม � ถ.ราษฎร์พฒันา 3,514.40 

ตร.ม. 

415.20 

 

 �� แปลง คํ�าประกนัวงเงิน

กูจ้ากสถาบนั

การเงิน ธนาคาร

กรุงเทพ จาํกดั    

(มหาชน)  

 คอนโดมิเนียม-พีจี �  

พระราม � (� ชั�น) 

ถ.พระราม � 372.52  

ตร.ม. 

32.05 6 ยนิูต ไม่มี 

2) บริษทั รวยลา้นลา้น 

จาํกดั 

คอนโดมิเนียม-พีจี �  

พระราม � 

ถ.พระราม � 47.35  

ตร.ม. 

4.14 � ยนิูต ไม่มี 

 

2) รายการทรัพยสิ์น ประเภทที�ดินรอการพฒันา 

เจ้าของกรรมสิทธิ� ที�ตั�งโครงการ 
เนื�อที�ดิน 

(ไร่-งาน-ตร.ว.) 

ราคาตามบัญชี

หรือราคาทุน 

(ล้านบาท) 

ผู้ประเมิน 

ราคา 

ภาระ 

ผูกพนั 

บริษทั ปรีชากรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ถ.ร่มเกลา้ 20-0-0 30.00 บจก.จี.พ.ีว.ี โก

ลบอล พร็อม   

เพอร์ตี�  แวลูเอชั�น 

ไม่มี 

บริษทั เฮา้ส์ซิ�ง คอมเพลก็ซ์ จาํกดั  มีนบุรี  

(แสนแสบ) 

2-0-0 1.83 - ไม่มี 
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4.2     ทรัพย์สินที�มีไว้เพื�อการลงทุน       

                 ณ วนัที� �� ธนัวาคม ���� บริษทัมีทรัพยสิ์นที�มีไวเ้พื�อการลงทุน ดงันี�  

เจ้าของกรรมสิทธิ� ชื�อโครงการ 
ที�ตั�ง 

โครงการ 

เนื�อที� 

(ไร่-งาน-

ตร.ว.) 

จํานวน 

ราคา

ประเมิน 

(ล้านบาท) 

ผู้ประเมิน 

ราคา 

ภาระ 

ผูกพนั 

บริษทั ปรีชากรุ๊ป 

จาํกดั (มหาชน 

ปรีชาคอมเพลก็ซ์  ถ.รัชดาภิเษก 0-3-63.6 16 ชั�น  

(รวมชั�น            

ใตดิ้น) 

341.70 บจก.จี.พี.วี.โก

ลบอล พร็อม

เพอร์ตี�  แวลูเอชั�น  

LH 

Bank 

บริษทั เฮา้ส์ซิ�ง   

คอมเพลก็ซ์ จาํกดั 

คอนโดมิเนียม-พจีี �  

พระราม � (�� ชั�น) 

ถ.พระราม � 0-0-63.77 � ห้องชุด 17.35 บจก.จี.พี.วี.โก

ลบอล พร็อม

เพอร์ตี�  แวลูเอชั�น  

ไม่มี 

 

4.3 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย  
 

ณ วนัที� �� ธนัวาคม ���� บริษทัมีเงินลงทุนในบริษทัย่อย ที�ประกอบธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพยร์วม              

� บริษทั มูลค่ารวม ���.�� ลา้นบาท สัดส่วนเงินลงทุนในบริษทัย่อยทั�งหมดคิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต ์ของสินทรัพย์

รวม โดยบริษทัถือหุน้ 100 เปอร์เซ็นต ์ในแต่ละบริษทัยอ่ย 
 

5. ข้อพพิาททางกฎหมาย      
 

       ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562  บริษทัมีคดีความจากการถูกฟ้องร้องจาํนวน 3  คดี 

    คดีที� 1 ฐานความผิดให้เพิกถอนนิติกรรมการโอนที�ดินเป็นสาธารณะประโยชน์  ดูแลสาธารณูปโภคและ

บริการสาธารณะ  และดาํเนินการขออนุญาตจดัสรรที�ดินโครงการ  

    บริษทัถูกฟ้องร้องฐานผิดสัญญาเกี�ยวกบัโครงการแห่งหนึ�ง ดงันี�  

- ใหเ้พิกถอนนิติกรรมการโอนที�ดินเป็นสาธารณประโยชน ์

- ดูแลสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ 

- ดาํเนินการขออนุญาตจดัสรรที�ดินโครงการ 

                คดีที� 2 บริษทัถูกฟ้องร้องฐานผิดสัญญาเกี�ยวกบัโครงการแห่งหนึ�ง โดยใหบ้ริษทัจดัทาํสาธารณูปโภคตาม

ฟ้อง หากส่งมอบไม่ไดบ้ริษทัตอ้งชาํระเงินรวมทั�งสิ�น จาํนวน ���.�� ลา้นบาท พร้อมดอกเบี�ยร้อยละ �.� ต่อปี เมื�อ

วนัที� �� กรกฎาคม ���� ศาลชั�นตน้ ได้มีคาํพิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอมความ โดยให้บริษทัจดัทาํ

สาธารณูปโภคตามฟ้องใหแ้ลว้เสร็จภายใน � เดือน ปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งการจดัทาํสาธารณูปโภคตามฟ้องขา้งตน้  

        คดีที� 3 บริษทัและบริษทัยอ่ยถูกฟ้องร้องเรียกให้โอนกรรมสิทธิ� สาธาร�ูปโภคโครงการแห่งหนึ�ง (จาํเลย

ร่วม) เมื�อวนัที� �� ธนัวาคม ���� ศาลชั�นตน้ไดมี้คาํพิพากษาให้บริษทัและจาํเลยร่วมโอนกรรมสิทธิ� สาธารณูปโภค

โครงการให้เป็นกรรมสิทธิ� ร่วมชาํระค่าโอนกรรมสิทธิ�  และชาํระค่าเสียหาย จาํนวน �.�� ลา้นบาท พร้อมดอกเบี�ย
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ร้อยละ �.� ต่อปี และเมื�อวนัที� �� ธนัวาคม ���� ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามคาํพิพากษาของศาลชั�นตน้ให้บริษทั

และจาํเลยร่วมโอนกรรมสิทธิ� สาธารณูปโภคโครงการให้เป็นกรรมสิทธิ� ร่วม และชาํระค่าโอนกรรมสิทธิ�  ส่วน

ค่าเสียหายจาํนวน �.�� ลา้นบาท พร้อมดอกเบี�ยร้อยละ �.� ต่อปี ใหย้กฟ้อง 

6. ข้อมูลทั�วไปและข้อมูลสําคัญ 

6.1 ข้อมูลทั�วไป  

     ในปี พ.ศ. 2518 ถึงปัจจุบนั หมู่บา้นปรีชา ไดริ้เริ�มและพฒันาธุรกิจอสังหาริมทรัพยเ์กือบทุกรูปแบบกว่า 

20 โครงการ ทั�งประเภทหมู่บา้นจดัสรร ทาวน์เฮา้ส์ อาคารพาณิชย ์อาคารสํานักงาน บา้นพกัตากอากาศ โรงแรม

และรีสอร์ท ซึ� งตลอดระยะเวลากว่า �� ปี ทาํให้ชื�อเสียงของหมู่บา้นปรีชา เป็นที�เชื�อถือและไวว้างใจจากประชาชน

มาโดยตลอด และเพื�อให้ง่ายต่อการบริหารธุรกิจและองคก์รหมู่บา้นปรีชา ภายหลงัจึงไดมี้การปรับตวัที�ถือว่าเป็น

ครั� งสําคญัที�สุด คือ การไดร้วมกลุ่มบริษทัในเครือ ทั�งหมด � บริษทั เขา้เป็นหนึ� งเดียว เมื�อวนัที� � มกราคม ����         

โดยมี บริษทั พฒันาการโภชนาการ จาํกัด เป็นบริษทัแม่ ซึ� งต่อมาได้เปลี�ยนชื�อเป็น บริษทั ปรีชา กรุ๊ป จาํกัด           

เมื�อวนัที� �� ตุลาคม ���� ทั�งนี�  เพื�อทาํให้การบริหารงานของบริษทัมีความเป็นปึกแผ่น และมีฐานความมั�นคง                 

ในด้านการเงินมากยิ�งขึ�น จึงได้กาํหนดให้เพิ�มทุนจดทะเบียนจาก � ล้านบาท เป็น ��� ล้านบาท เมื�อวนัที� �� 

ธนัวาคม ����  

 จากความสําเร็จเหล่านี�  ทาํให้คณะกรรมการของบริษทัมั�นใจในการที�พัฒนาโครงการใหม่ ๆ  ขึ�นมา                

เพื�อรองรับความตอ้งการของผูบ้ริโภค และเพื�อให้ประชาชนทั�วไป ไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในความสําเร็จของกลุ่ม

บริษทั ปรีชากรุ๊ป คณะกรรมการบริษทัจึงมีมติให้นาํ บริษทั ปรีชา กรุ๊ป จาํกดั จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทั

มหาชน โดยเปลี�ยนเป็น บริษทั ปรีชา กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) เมื�อวนัที� � มิถุนายน ���� และเมื�อวนัที� �� เมษายน 

2539 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ได้อนุมติัให้หุ้นสามญัของบริษทัทาํการซื�อ-ขายในตลาดหลกัทรัพยไ์ด ้                

ในหมวดอสังหาริมทรัพย ์โดยใชชื้�อยอ่วา่ PRECHA  
 

1)  บริษทัที�ออกหลกัทรัพย ์

ชื�อบริษทั : บริษทั ปรีชา กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)  

Preecha Group Public Company Limited 

ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 

ทุนจดทะเบียน : 336,000,000 บาท 

 

ที�ตั�งสาํนกังาน : เลขที� 1919  ถนนพฒันาการ  แขวงสวนหลวง  เขตสวนหลวง 

กรุงเทพมหานคร 10250 

เลขทะเบียนบริษทั : บมจ.553 

โทรศพัท ์ : 02-722-8855 

โทรสาร : 02-722-8844 
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เวบ็ไซต ์ : www.preecha.com 
 

2) บริษทัยอ่ย 

ชื�อบริษทั : บริษทั เฮา้ส์ซิ�ง คอมเพลก็ซ์ จาํกดั 

ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 

ทุนจดทะเบียน : ���,���,��� บาท 

ที�ตั�งสาํนกังาน : เลขที� 1919  ถนนพฒันาการ  แขวงสวนหลวง   เขตสวนหลวง 

กรุงเทพมหานคร 10250 

โทรศพัท ์ : 02-722-8855 

โทรสาร : 02-722-8844 

ชื�อบริษทั : บริษทั รวยลา้นลา้น จาํกดั 

ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 

ทุนจดทะเบียน : ��,���,��� บาท 

ที�ตั�งสาํนกังาน : เลขที� 1919  ถนนพฒันาการ  แขวงสวนหลวง  เขตสวนหลวง 

กรุงเทพมหานคร 10250 

โทรศพัท ์ : 02-722-8855 

โทรสาร : 02-722-8844 

ชื�อบริษทั : บริษทั พี.บี.เอส็เตท จาํกดั 

ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 

ทุนจดทะเบียน : �,���,��� บาท 

ที�ตั�งสาํนกังาน : เลขที� 1919  ถนนพฒันาการ  แขวงสวนหลวง  เขตสวนหลวง 

กรุงเทพมหานคร 10250 

โทรศพัท ์ : 02-722-8855 

โทรสาร : 02-722-8844 

3) นายทะเบียนหลกัทรัพย ์

ชื�อบริษทั : บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

ที�ตั�งสาํนกังาน : อาคารสถาบนัวิทยาการตลาดทุน  

  ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

  �/� หมู่ที� � (โครงการนอร์ธปาร์ค) ถนนวิภาวดีรังสิต กม.�� 

  แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี� กรุงเทพมหานคร ����� 

โทรศพัท ์ : 0-2596-9000 

โทรสาร : 0-2832-4994-5 
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ชื�อบริษทั : ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ที�ตั�งสาํนกังาน : �� ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง  เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 

10400 

โทรศพัท ์ : 0-2009-9000  

โทรสาร : 0-2009-9991 
 

4) ผูส้อบบญัชี 

ชื�อบริษทั : บริษทั พีวี ออดิท จาํกดั 

ที�ตั�งสาํนกังาน : ���/�� ชั�น �� อาคารวอ่งวานิชบี  ถนนพระราม �  

  แขวงหว้ยขวาง  เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร ����� 

ผูส้อบบญัชี : นางสาวชมภูนุช แซ่แต ้ 

  ผูส้อบบญัชีอนุญาต เลขทะเบียน 8382 

โทรศพัท ์ : 0-2645-0080  

โทรสาร : 0-2645-0020 
 

5) ผูต้รวจสอบภายใน 

ชื�อบริษทั : บริษทั ไอ.เอ.พี อินเทอร์นอล ออดิท จาํกดั 

ที�ตั�งสาํนกังาน : 976/10  ซอยแสงแจ่ม  ถนนพระราม �  แขวงบางกะปิ  

  เขตหว้ยขวาง  กรุงเทพฯ  ����� 

ผูต้รวจสอบ : นายวฒันา  จนัทร์นาคิน 

โทรศพัท ์ : 02-408-4366 

โทรสาร : 02-408-4367 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) ที�ปรึกษากฎหมาย 

ชื�อ-นามสกุล : นายสมชาย เลิศวิริยจิตต ์

ที�ตั�งสาํนกังาน : ���-���  ถนนพระราม �  ซอยจุฬา ��  แขวงวงัใหม่ 

  เขตปทุมวนั  กรุงเทพมหานคร 

 
 

7) ช่องทางการติดต่อสอบถาม/ ช่องทางนกัลงทุนสัมพนัธ์  

 ชื�อ-นามสกุล : นางจุฑาทิพย ์  วนัไชย 

ชื�อบริษทั : บริษทั ปรีชา กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)  

ที�ตั�งสาํนกังาน : เลขที� 1919 ถนนพฒันาการ  แขวงสวนหลวง  เขตสวนหลวง 

กรุงเทพมหานคร  10250 

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

เวบ็ไซต ์ : www.preecha.com 
 

8) ช่องทางการร้องเรียน/ ช่องทางการแจง้เบาะแส  

ชื�อบริษทั : บริษทั ปรีชา กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)  

ที�ตั�งสาํนกังาน : เลขที� 1919 ถนนพฒันาการ  แขวงสวนหลวง  เขตสวนหลวง 

กรุงเทพมหานคร 10250 

โทรศพัท ์ : 02-722-8855 

โทรสาร : 02-722-8844 

เวบ็ไซต ์ : www.preecha.com 

 

6.2 ข้อมูลสําคัญอื�นที�มีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน 

 

- ไม่มี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
ส่วนท่ี 2 

การจดัการและการกาํกบัดูแลกิจการ 
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ส่วนที� 2 

การจัดการและการกํากบัดูแลกจิการ 
 

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 

7.1 จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ว 
 

 

บริษทัเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มีทุนจดทะเบียน รวมทั�งสิ�น 

336,000,��� บาท ชาํระเตม็จาํนวน คิดเป็นทนุชาํระแลว้ ���,���,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญัประเภทเดียว ทั�งหมด 

336,000,��� หุน้ มูลค่าหุน้ละ � บาท 
  
 

7.2 ผู้ถือหุ้น 

7.2.1 รายชื�อผู้ถือหุ้นและโครงสร้างกลุ่มผู้ถือหุ้น  

บริษทัรวบรวมรายชื�อผูถื้อหุ้น โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวนัที� �� ธนัวาคม ���� และบริษทัมีผูถื้อหุ้น �� 

อนัดบัแรก สามารถแบ่งตามกลุ่มต่างๆ ดงันี�  

1) รายชื�อผูถื้อหุน้รายใหญ่ 10 อนัดบัแรก  
 

รายชื�อผู้ถือหุ้น จํานวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น 

1) บริษทั เนแอค็ จาํกดั 83,658,837 24.90 

2) นางสาวอรกลัยา เลิศฤทธิ� ศิริกุล  20,292,450  6.04 

3) นายปัญญา ถิรกิจพงศ ์  19,731,364  5.87 

4) นางสาวฐิติมา ถิรกิจพงศ ์  17,929,662  5.34 

5) นางรัตนา เมฆหมอก 16,947,815  5.05 

6) นางสาวชุติมา ลํ�าวฒันนนท ์ 16,500,000 4.91 

7) นางสาวกนัตา โชติวิทยะกุล  16,207,564 4.82 

8) นางสาวกรรณิการ์ ไชยพนัธ์พงษ ์ 16,164,400  4.81 

9) นางสาววิไลรัตน์ สวสัดิ�พีระ   14,071,400  4.19 

10) นายเดชา ลํ�าวฒันนนท ์ 13,595,200  4.05 

11) อื�นๆ  100,874,308  30.02 

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

กลุ่มตระกูลผู้ถือหุ้น จํานวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น 

 ถิรกิจพงศ ์ 122,954,363  36.59% 

 ลํ�าวฒันนนท ์ 30,095,200 8.96% 

 โชติวิทยะกุล         23,347,164 6.95% 

 เลิศฤทธิ� ศิริกุล         20,292,450 6.04% 

 เมฆหมอก 16,974,815 5.05% 

 ไชยพนัธ์พงษ ์ 16,164,400 4.81% 

 สวสัดิ�พีระ 14,071,400 4.19% 

 จารีตนิเวศน์          7,550,000 2.25% 

 ชุมพลสกุลวงศ ์ 7,500,000 2.23% 

 รัตนคงทน 7,239,300 2.15% 

 อื�นๆ 69,810,908 20.78% 

รวม 336,000,000 100.00 
 

7.2.2 ข้อจํากดัการถือหุ้นของบุคคลต่างด้าว 

บริษทัมีขอ้จาํกดัในการถือหุ้นของบุคคลต่างดา้ว (Foreign Limit) ตามมาตรฐาน ไม่เกินร้อยละ �� ของ

จาํนวนหุน้ทั�งหมดของบริษทั โดย ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 ซึ�งเป็นวนัปิดสมุดทะเบียน มีบุคคลต่างดา้ว  

ถือหุน้ของบริษทัร้อยละ �.�� ของจาํนวนหุน้ทั�งหมดของบริษทั 
 
 

7.2.3  การถือหุ้นไขว้ 

บริษทัมีการปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี จึงไม่มีการถือหุน้ไขวใ้นกลุ่มของบริษทั จึงไม่ทาํให้

เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใหแ้ก่ฝ่ายหนึ�งฝ่ายใด  
 

 

7.2.4 การซื�อหุ้นคืน 

ในช่วงปีที�ผา่นมา บริษทัไม่มีนโยบายเกี�ยวกบัการซื�อหุน้คืน 

 

7.3 การออกหลกัทรัพย์อื�น 

ในช่วงปีที�ผา่นมา บริษทัไม่มีนโยบายเกี�ยวกบัการออกหลกัทรัพยอื์�น 
 

 

 



   

บริษัท ปรีชา กรุป จำกัด (มหาชน)  25/154 

รายงานประจาํปี ���� 

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
   

     บริษทั ปรีชากรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผล ในอตัราไม่ตํ�ากว่า ร้อย

ละ �� ของกาํไรสุทธิในแต่ละปี โดยเริ�มตั�งแต่ ปี ����/���� ทั�งนี�ขึ�นอยู่กบัสภาพเศรษฐกิจของประเทศ ภาวะตลาด

ของธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพยแ์ละสภาพคล่องของบริษทัดว้ย 
 

       อตัราจ่ายเงินปันผลจะจ่ายจากงบเดี�ยว แต่บริษทัจะงดจ่ายปันผล หากงบรวมของบริษทัยงัมีขาดทุนสะสม 

หรือจ่ายปันผลแลว้กาํไรสะสมในงบรวมเปลี�ยนเป็นขาดทุนสะสม 

       จากผลประกอบการ ในปี ���� พบว่า บริษทัมีผลขาดทุน ��.�� ล้านบาท และเมื�อรวมกับผลการ

ดาํเนินงาน ของบริษทัลูกอีก � บริษทั ซึ� งมีผลขาดทุนรวม �.��  ลา้นบาท จึงทาํให้มีผลขาดทุนรวม เหลือ ��.��  

ลา้นบาทจึงงดจ่าย เงินปันผล  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการ ปี ���� ปี ���� ปี ���� 

อตัราปันผลจ่าย (บาท) 0.00 0.00 0.00 

อตัรากาํไรสุทธิต่อหุน้ (บาท) -0.012 -0.09 -0.07 

อตัราการจ่ายเงินปันผลต่อหุน้ (บาท) 0.00 0.00 0.00 

อตัราการจ่ายเงินปันผลต่อกาํไรสุทธิ (%) 0.00 0.00 0.00 
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8. โครงสร้างการจัดการ 
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8.1 คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ยบุคคลซึ�งมีความรู้ ความสามารถ เป็นที�ยอมรับในระดบัประเทศ โดย

เป็นผูที้�มีบทบาทสําคญัในการกาํหนดนโยบายบริษทั โดยร่วมกบัผูบ้ริหารระดบัสูงวางแผนการดาํเนินงานทั�งระยะ

สั�นและระยะยาว ตลอดจนกาํหนดนโยบายการเงิน การบริหารความเสี�ยง และภาพรวมขององคก์รที�มีบทบาทสาํคญัใน

การกาํกบัดูแลตรวจสอบ และประเมินผลการดาํเนินงานของบริษทั และผลการปฏิบติังานของผูบ้ริหารระดบัสูงให้

เป็นไปตามแผนที�วางไวอ้ยา่งเป็นอิสระ 

ณ วนัที� �� ธนัวาคม ���� บริษทัมีคณะกรรมการบริษทั จาํนวน  7 ท่าน ดงันี�  

1) นายพชร ยติุธรรมดาํรง ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ 

2) ร.ต.ต.เกรียงศกัดิ�  โลหะชาละ กรรมการ/ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

3) นายสมพร เวชพาณิชย ์ กรรมการ/ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการบริหารความเสี�ยง/ 

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการ

ตรวจสอบ 

4) นายปรีชา ถิรกิจพงศ ์ กรรมการ/ กรรมการผูอ้าํนวยการ/ กรรมการบริหารความเสี�ยง/ 

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

5) นายสมเจตน์ ทิณพงษ ์ กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี�ยง/กรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน  

6) นางสาวทิพาพร อศัวโสตถิ�  กรรมการ 

7) นายฐนนทศ์รณ์ เลิศฤทธิ� ศิริกุล กรรมการ 
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ชื�อ-นามสกุล พชร ยติุธรรมดาํรง 

อายุ 72 ปี 

ตําแหน่ง ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ 

ไดรั้บการแต่งตั�งปี ���� 

คุณวุฒิการศึกษา - นิติศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- นิติศาสตรดุษฏีบณัฑิตกิตติมศกัดิ�  มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

- เนติบณัฑิตไทย สาํนกัอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบณัฑิตยสภา 

  

ประกาศนียบัตร - วิทยาลยัการทพัเรือ รุ่น �� (พ.ศ.����-����) 

  

ประสบการณ์การทํางานย้อนหลัง 5 ปี จนถึงปัจจุบัน 

บริษัทจดทะเบียน 

พ.ศ.2558-ปัจจุบนั บริษทั ปรีชา กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

ตาํแหน่ง ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ 

ปัจจุบนั บริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน เอม็เอฟซี จาํกดั (มหาชน) 

ตาํแหน่ง กรรมการ 

พ.ศ.2552-ปัจจุบนั บริษทั บริการเชื�อเพลิงการบินกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 

ตาํแหน่ง กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

  

บริษัทอื�นๆ  

ปัจจุบนั คณะกรรมการกฤษฎีกา 

ตาํแหน่ง กรรมการ 

พ.ศ.2557-ปัจจุบนั บริษทั แมจิก เอน็เตอร์ไพรส์ จาํกดั 

ตาํแหน่ง กรรมการ 

พ.ศ.2556-ปัจจุบนั บริษทั อมรินทร์ เทเลวิชั�น จาํกดั 

ตาํแหน่ง กรรมการ 

  

การอบรม  

หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที� ��/���� 

สถาบนั Thai Institute of Directors 

  

หลกัสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที� ��/���� 

สถาบนั Thai Institute of Directors 

หลกัสูตร Public Director Certification Program 
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สถาบนั Public Director Institute 

หลกัสูตร การป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชน วปรอ. รุ่นที� ��� 

สถาบนั วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 

  

อื�นๆ  

กิจการที�แข่งขนั/ กิจการที�เกี�ยวเนื�อง

กบัธุรกิจของบริษทั 

ไม่มี 

สัดส่วนการถือหุน้ในบริษทั ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว             

ระหวา่งกรรมการและผูบ้ริหาร 

ไม่มี 

ประวติัการกระทาํผิดทางกฎหมาย           

ในระยะ � ปีที�ผา่นมา 

ไม่มี 
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ชื�อ-นามสกุล ร.ต.ต.เกรียงศกัดิ�  โลหะชาละ 

อายุ �� ปี 

ตําแหน่ง กรรมการ/ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

ไดรั้บการแต่งตั�งปี ���� 

คุณวุฒิการศึกษา - นิติศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- KENT STATE UNIVERSITY สหรัฐอเมริกา  

- ดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ�  สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

  

ประสบการณ์การทํางานย้อนหลัง 5 ปี จนถึงปัจจุบัน 

บริษัทจดทะเบียน 

พ.ศ.2538-ปัจจุบนั บริษทั ปรีชา กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

ตาํแหน่ง กรรมการ/ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

พ.ศ ����-ปัจจุบนั บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จาํกดั 

ตาํแหน่ง กรรมการบริษทั/ กรรมการอิสระ 

  

บริษัทอื�นๆ  

พ.ศ.����-ปัจจุบนั สภากรุงเทพมหานคร 

ตาํแหน่ง ประธานสภากรุงเทพมหานคร 

พ.ศ.2555-ปัจจุบนั มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ 

ตาํแหน่ง ที�ปรึกษา 

ปัจจุบนั สาํนกังานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์

ตาํแหน่ง ที�ปรึกษา 

ปัจจุบนั มูลนิธิรักเมืองไทย 

ตาํแหน่ง กรรมการ 

ปัจจุบนั มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถมัภ ์

ตาํแหน่ง กรรมการ 

ปัจจุบนั บริษทั เอสอาร์เค มลัติมีเดีย จาํกดั (มหาชน) 

ตาํแหน่ง ที�ปรึกษากรรมการ 

 

พ.ศ.2543-2545 

 

กรุงเทพมหานคร 

ตาํแหน่ง ปลดักรุงเทพมหานคร 
 

พ.ศ.2533-2543 
 

กรุงเทพมหานคร 

ตาํแหน่ง รองปลดักรุงเทพมหานคร 
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พ.ศ.2529 กรุงเทพมหานคร 

ตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการสาํนกัสวสัดิการสังคมและผูแ้ถลงข่าว กรุงเทพมหานคร 

  

การอบรม  

หลกัสูตร DIRECTORS ACCREDITATION PROGRAM (DAP) รุ่นที� �/���� 

สถาบนั Thai Institute of Directors 

  

อื�นๆ  

กิจการที�แข่งขนั/ กิจการที�เกี�ยวเนื�อง

กบัธุรกิจของบริษทั 

ไม่มี 

สัดส่วนการถือหุน้ในบริษทั ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว            

ระหวา่งกรรมการและผูบ้ริหาร 

ไม่มี 

ประวติัการกระทาํผิดทางกฎหมาย          

ในระยะ � ปีที�ผา่นมา 

ไม่มี 
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ชื�อ-นามสกุล นายสมพร เวชพาณิชย ์

อายุ �� ปี 

ตําแหน่ง กรรมการ/ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการบริหาร             

ความเสี�ยง/ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน/ กรรมการตรวจสอบ 

ไดรั้บการแต่งตั�งปี ���� 

คุณวุฒิการศึกษา - นิติศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

- นิติศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- Middle Tennessee State University 

  

ประกาศนียบัตร - วิชาชีพกฎหมายชั�นสูง สภาทนายความ 

  

ประสบการณ์การทํางานย้อนหลัง 5 ปี จนถึงปัจจุบัน 

บริษัทจดทะเบียน 

พ.ศ.2548-ปัจจุบนั บริษทั ปรีชา กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

ตาํแหน่ง กรรมการ/ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการบริหารความเสี�ยง/           

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน/ กรรมการตรวจสอบ 

พ.ศ.2556-ปัจจุบนั บริษทั ปรีชา กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

ตาํแหน่ง ประธานกรรมการบริหารความเสี�ยง 

พ.ศ.2552-ปัจจุบนั บริษทั ปรีชา กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

ตาํแหน่ง ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

พ.ศ.2552-ปัจจุบนั บริษทั แจ๊กเจีย อุตสาหกรรม (ไทย) จาํกดั (มหาชน) 

ตาํแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 

  

บริษัทอื�นๆ  

พ.ศ.2554-ปัจจุบนั บริษทั สอบบญัชี ดีไอเอ อินเตอร์เนชั�นแนล จาํกดั 

ตาํแหน่ง Senior Partner Tax & Legal 

พ.ศ.2541-ปัจจุบนั บริษทั ที ซี ยเูนียน โกลบอล จาํกดั (มหาชน) 

ตาํแหน่ง กรรมการตรวจสอบ 
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อื�นๆ 

กิจการที�แข่งขนั/ กิจการ                      

ที�เกี�ยวเนื�องกบัธุรกิจของบริษทั 

ไม่มี  

สัดส่วนการถือหุน้ในบริษทั ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว     

ระหวา่งกรรมการและผูบ้ริหาร 

ไม่มี 

ประวติัการกระทาํผิดทางกฎหมาย 

ในระยะ � ปีที�ผา่นมา 

ไม่มี 
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ชื�อ-นามสกุล นายปรีชา ถิรกิจพงศ ์

อายุ 76 ปี 

ตําแหน่ง กรรมการ/ กรรมการผูอ้าํนวยการ/ กรรมการบริหาร           

ความเสี�ยง/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

ไดรั้บการแต่งตั�งปี ���� 

คุณวุฒิการศึกษา - บริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ�  (สาขาการตลาด)                      

มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม 

ประสบการณ์การทํางานย้อนหลัง 5 ปี จนถึงปัจจุบัน 

บริษัทจดทะเบียน 

พ.ศ.2537-ปัจจุบนั บริษทั ปรีชา กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

ตาํแหน่ง กรรมการ/ กรรมการผูอ้าํนวยการ/ กรรมการบริหารความเสี�ยง/            

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

พ.ศ.2557-ปัจจุบนั บริษทั ปรีชา กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

ตาํแหน่ง กรรมการคณะกรรมการจดัการ 

พ.ศ.2556-ปัจจุบนั บริษทั ปรีชา กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

ตาํแหน่ง กรรมการบริหารความเสี�ยง 

พ.ศ.2552-ปัจจุบนั บริษทั ปรีชา กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

ตาํแหน่ง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

บริษัทอื�นๆ  

ปัจจุบนั บริษทั พี แอนด ์บี รัชดาโฮเตล็ จาํกดั 

ตาํแหน่ง กรรมการบริษทั 

  

อื�นๆ  

กิจการที�แข่งขนั/ กิจการที�เกี�ยวเนื�องกบั

ธุรกิจของบริษทั 

ไม่มี 

สัดส่วนการถือหุน้ในบริษทั ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว                   

ระหวา่งกรรมการและผูบ้ริหาร 

ไม่มี 

ประวติัการกระทาํผิดทางกฎหมาย           

ในระยะ � ปีที�ผา่นมา 

ไม่มี 
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ชื�อ-นามสกุล รศ.ดร.สมเจตน์ ทิณพงษ ์

อายุ �� ปี 

ตําแหน่ง กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี�ยง/ กรรมการสรรหา              

และพิจารณาค่าตอบแทน 

ไดรั้บการแต่งตั�งปี ���� 

คุณวุฒิการศึกษา - วิศวกรรมบณัฑิต University of Tasmania (Australia) 

- วิศวกรรมมหาบณัฑิต สถาบนัเทคโนโลยแีห่งเอเซีย 

- วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณัฑิต สถาบนัเทคโนโลยแีห่งเอเซีย 

  

ประสบการณ์การทํางานย้อนหลัง 5 ปี จนถึงปัจจุบัน 

บริษัทจดทะเบียน 

พ.ศ.2551-ปัจจุบนั บริษทั ปรีชา กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

ตาํแหน่ง กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี�ยง/กรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน 

ปัจจุบนั บริษทั อมตะ คอร์ปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน) 

ตาํแหน่ง กรรมการบริหาร 

 

อื�นๆ 

กิจการที�แข่งขนั/ กิจการที�เกี�ยวเนื�องกบั

ธุรกิจของบริษทั 

 

 

ไม่มี 

สัดส่วนการถือหุน้ในบริษทั ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว                    

ระหวา่งกรรมการและผูบ้ริหาร 

ไม่มี 

ประวติัการกระทาํผิดทางกฎหมาย            

ในระยะ � ปีที�ผา่นมา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไม่มี 
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ชื�อ-นามสกุล นางสาวทิพาพร อศัวโสติ�  

อายุ �� ปี 

ตําแหน่ง กรรมการ 

ไดรั้บการแต่งตั�งปี ���� 

คุณวุฒิการศึกษา - S.T. Johns College of Commerce 

  

ประสบการณ์การทํางานย้อนหลัง 5 ปี จนถึงปัจจุบัน 

บริษัทจดทะเบียน 

พ.ศ.2537-ปัจจุบนั บริษทั ปรีชา กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

ตาํแหน่ง กรรมการ 

  

บริษทัอื�นๆ  

พ.ศ.2555-ปัจจุบนั บริษทั เวนเจอร์ส พร็อพเพอร์ตี�  จาํกดั 

ตาํแหน่ง กรรมการ 

พ.ศ.2555-ปัจจุบนั บริษทั พร็อพเพอร์ตี�  อินทิเกรชั�น จาํกดั 

ตาํแหน่ง กรรมการ 

พ.ศ.2555-ปัจจุบนั บริษทั พี บี ดีเวลลอปเมนต ์จาํกดั 

ตาํแหน่ง กรรมการ 

  

อื�นๆ  

กิจการที�แข่งขนั/ กิจการที�เกี�ยวเนื�องกบั

ธุรกิจของบริษทั 

- บริษทั เวนเจอร์ส พร็อพเพอร์ตี�  จาํกดั  

- บริษทั พร็อพเพอร์ตี�  อินทิเกรชั�น จาํกดั  

- บริษทั พี บี ดีเวลลอปเมนต ์จาํกดั  

สัดส่วนการถือหุน้ในบริษทั 0.65% 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว                 

ระหวา่งกรรมการและผูบ้ริหาร 

ไม่มี 

ประวติัการกระทาํผิดทางกฎหมาย            

ในระยะ � ปีที�ผา่นมา 

ไม่มี 
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ชื�อ-นามสกุล นายฐนนทศ์รณ์ เลิศฤทธิ� ศิริกุล 

อายุ �� ปี 

ตําแหน่ง กรรมการ 

ไดรั้บการแต่งตั�งปี ���� 

คุณวุฒิการศึกษา - ศิลปศาสตร์บณัฑิต (สาขาการปกครอง) มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

- รัฐศาสตร์มหาบญัฑิต (สาขาบริหาร) มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

- ดุษฏีบณัฑิตกิตติมศกัดิ�  (สาขารัฐศาสตร์) มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

  

ประสบการณ์การทํางานย้อนหลัง 5 ปี จนถึงปัจจุบัน 

บริษัทจดทะเบียน 

พ.ศ.2558-ปัจจุบนั บริษทั ปรีชา กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

ตาํแหน่ง กรรมการ 

  

บริษัทอื�นๆ  

ปัจจุบนั ผูเ้ชี�ยวชาญประจาํตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 

ตาํแหน่ง ประธานกรรมการบริการ 

ปัจจุบนั บริษทั วินเวสตเ์มน้ท ์จากดั 

ตาํแหน่ง ที�ปรึกษา 

ปัจจุบนั ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

ตาํแหน่ง กรรมการ 

พ.ศ.2556 กรุงเทพมหานคร 

 

การอบรม  

หลกัสูตร ปปร. รุ่นที� 11 

สถาบนั สถาบนัพระปกเกลา้ 

หลกัสูตร วปอ. รุ่นที� 2550 

สถาบนั วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 

หลกัสูตร PDI รุ่นที� 3 

สถาบนั สถาบนัพระปกเกลา้ 

หลกัสูตร นยปส. รุ่นที� 1 

สถาบนั สาํนกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

หลกัสูตร บยส. รุ่นที� 16 

สถาบนั วิทยาลยัการยติุธรรม สาํนกังานตุลาการศาลยติุธรรม 

หลกัสูตร ภูมิพลงัแผ่นดิน รุ่นที� 1 
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สถาบนั จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

หลกัสูตร วปส. รุ่นที� 3 

สถาบนั สถาบนัวิทยาการประกนัภยัระดบัสูง 

หลกัสูตร ผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นการบริหารงานพฒันาเมือง รุ่นที� 3 

สถาบนั กรุงเทพมหานคร 

หลกัสูตร การพฒันาการเมืองและการเลือกตั�งระดบัสูง พ.ต.ส. รุ่นที� 5 

สถาบนั กรุงเทพมหานคร 

หลกัสูตร ผูบ้ริหารงานดา้นกฎหมายภาครัฐระดบัสูง รุ่นที� 2 

สถาบนั สาํนกังานกฤษฎีกา 

หลกัสูตร ผูบ้ริหารระดบัสูง รุ่นที� 20 

สถาบนั สถาบนัวิทยาการตลาดทุน 

หลกัสูตร ผูบ้ริหารระดบัสูง วพน. รุ่นที� 7 

สถาบนั สถาบนัวิทยาการพลงังาน 

หลกัสูตร หลกันิติธรรมเพื�อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นที� 5 

สถาบนั สาํนกังานศาลรัฐธรรมนูญ 

  

อื�นๆ  

กิจการที�แข่งขนั/ กิจการที�เกี�ยวเนื�อง

กบัธุรกิจของบริษทั 

ไม่มี 

สัดส่วนการถือหุน้ในบริษทั ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว                        

ระหวา่งกรรมการและผูบ้ริหาร 

ไม่มี 

ประวติัการกระทาํผิดทางกฎหมาย              

ในระยะ � ปีที�ผา่นมา 

ไม่มี 
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เอกสารแนบ �  รายละเอยีดเกี�ยวกบักรรมการของบริษัทย่อย 
 

 

หมายเหตุ : * = ประธานกรรมการ, / = กรรมการบริษทั 

รายละเอียดเกี�ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย 
 

รายชื�อ 

บริษัท 

เฮ้าส์ซิ�ง คอมเพล็กซ์ 

จํากัด 

บริษัท 

รวยล้านล้าน 

จํากัด 

บริษัท 

พ.ีบ.ีเอ็สเตท 

จํากัด 

1) นายสมเจตน์ ทิณพงษ ์ * * * 

2) นายปรีชา ถิรกิจพงศ ์ / / / 

3) นางสาวทิพาพร อศัวโสตถิ�  / / / 

หมายเหตุ : * = ประธานกรรมการ, / = กรรมการบริษทั 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายชื�อ 

บริษัท 

ปรีชา กรุ๊ป 

จํากดั (มหาชน) 

บริษัทและบริษัทย่อย 

บริษัท 

เฮ้าส์ซิ�ง 

คอมเพลก็ซ์ 

จํากดั 

บริษัท 

รวยล้านล้าน 

จํากดั 

บริษัท 

พ.ีบี.เอส็เตท 

จํากดั 

1) นายพชร ยติุธรรมดาํรง *    

2) ร.ต.ต.เกรียงศกัดิ�  โลหะชาละ /    

3) นายสมพร เวชพาณิชย ์ /    

4) นายปรีชา ถิรกิจพงศ ์ / / / / 

5) นายสมเจตน ์ทิณพงษ ์ / * * * 

6) นางสาวทิพาพร อศัวโสตถิ�  / / / / 

7) นายฐนนทศ์รณ์ เลิศฤทธิ� ศิริกุล /    
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8.1.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการ 

บริษทัมีองคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษทั ณ วนัที� �� ธนัวาคม ���� ดงันี� 2กรรมการอิสระ 

(1) นายพชร ยติุธรรมดาํรง 

(2) ร.ต.ต.เกรียงศกัดิ�  โลหะชาละ 

(3) นายสมพร เวชพาณิชย ์

1) กรรมการที�ไม่เป็นผูบ้ริหารรวมกรรมการอิสระ 

(1) นายพชร ยติุธรรมดาํรง 

(2) ร.ต.ต.เกรียงศกัดิ�  โลหะชาละ 

(3) นายสมพร เวชพาณิชย ์

(4) นางสาวทิพาพร อศัวโสตถิ�  

2) กรรมการที�เป็นผูบ้ริหาร   

(1) นายปรีชา  ถิรกิจพงศ ์

(2) นายสมเจตน์  ทิณพงษ ์

(3) นายฐนนทศ์รณ์  เลิศฤทธิ� ศิริกุล 

8.1.2 อาํนาจลงนามผูกพนับริษัท 

กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนับริษทั คือ นายปรีชา ถิรกิจพงศ ์หรือ นายสมเจตน์ ทิณพงษ ์หรือ 

 นายฐนนทศ์รณ์ เลิศฤทธิ� ศิริกุล กรรมการสองในสามท่านนี�ลงลายมือชื�อร่วมกนัและประทบัตราสาํคญัของบริษทั  
 

8.1.3 บทบาท หน้าที� และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

บริษทัไดก้าํหนดหนา้ที�และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยยดึหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดีของ

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และเพื�อให้

บริษทัสามารถเสริมสร้างความแขง็แกร่งในดา้นการกาํกบัดูแลกิจการที�ดีอยา่งมีประสิทธิภาพ  

1) กาํหนดวิสัยทศัน์ ทิศทาง ภารกิจและกลยทุธ์ของบริษทั ที�สนบัสนุนการเจริญเติบโตอย่างย ั�งยนื ทั�ง

ดา้นเศรษฐกิจ สังคมและสิ�งแวดลอ้ม โดยร่วมกนัแสดงความคิดเห็นอยา่งเตม็ที� ใหค้วามสาํคญัในการแสวงหา

ขอ้มูลที�เป็นประโยชน์ต่อการกาํหนดทิศทางดงักล่าว รวมถึงมีการพิจารณาประเด็นความเสี�ยงที�อาจจะเกิดขึ�น 

เพื�อใหม้ั�นใจไดว้า่ผูบ้ริหารจะสามารถนาํวิสัยทศัน์ ทิศทาง และกลยทุธ์ที�กาํหนดขึ�นไปปฏิบติัใหเ้กิดผลไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

2) ทบทวนและใหค้วามเห็นกบักลยทุธ์และนโยบายที�สาํคญั รวมถึงวตัถุประสงค ์เป้าหมายทางการเงิน

และแผนงานต่างๆ ของบริษทั พร้อมทั�งติดตามผูบ้ริหารใหมี้การปฏิบติัตามแผนงานที�กาํหนดไว ้ตามทิศทางและกล

ยทุธ์ขององคก์รอยา่งสมํ�าเสมอ 

3) คณะกรรมการเป็นผูเ้ลือกประธานกรรมการ และประธานกรรมการตอ้งเป็นกรรมการอิสระ 

4) กาํหนดนโยบายบริหารความเสี�ยง จดัใหมี้การประเมินถึงปัจจยัเสี�ยงสาํคญัที�อาจขึ�น และกาํหนดแนว

ทางการบริหารจัดการความเสี� ยงดังกล่าวอย่างครอบคลุม ดูแลให้ผู ้บริหารมีระบบหรือกระบวนการที�มี

ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการความเสี�ยง 
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5) จดัให้มีระบบบญัชีการรายงานทางการเงินและการสอบบญัชีที�มีความน่าเชื�อถือ รวมทั�ง ดูแลให้มี

กระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายในและการตรวจสอบ ตลอดจนระบบบริหารความ

เสี�ยงที�มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปี 

6) สอดส่องดูแลและจดัการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ที�อาจจะเกิดขึ�น รวมถึง รายการ

ที�เกี�ยวโยงกนั ให้ความสําคญัในการพิจารณาธุรกรรมหลกัที�มีความสําคญั โดยมุ่งเนน้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู ้

ถือหุน้ และผูมี้ส่วนไดเ้สียโดยรวม โดยจดัทาํเป็นนโยบายเกี�ยวกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

7) จดัใหมี้ช่องทางในการสื�อสารกบัผูถื้อหุ้นแต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสม และมีการประมินผลในดา้นการ

เปิดเผยขอ้มูล เพื�อใหม้ั�นใจวา่มีความถูกตอ้งชดัเจน โปร่งใส น่าเชื�อถือและมีมาตรฐาน 

8) เป็นผูน้าํและเป็นแบบอย่างในการปฏิบติังานที�ดีสอดคลอ้งกบัแนวทางการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี และ

แนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทั 

9) สนับสนุนให้บริษัทมีการดําเนินงานเพื�อต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั�นทุกรูปแบบ เพื�อให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจของบริษทัและผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
 

8.1.4 อาํนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท  

คณะกรรมการบริษทัมีอาํนาจอนุมติัตามขอบเขตที�กาํหนดโดยกฏหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของ

บริษทั และอนุมติัในการดาํเนินงาน แผนหลกัในการดาํเนินงาน นโยบายในการบริหารความเสี�ยง แผนงบประมาณ 

และแผนการดาํเนินงานธุรกิจประจาํปี การกาํหนดเป้าหมายที�ต้องการของผลการดาํเนินงานการติดตาม และ

ประเมินผลการดาํเนินงานใหเ้ป็นไปตามแผนที�กาํหนดไว ้ซึ�งรวมถึงการอนุมติัเรื�องต่างๆ ของบริษทัและบริษทัยอ่ย  

1) พิจารณาอนุมติั 

(1) วิสัยทศัน์ พนัธกิจ นโยบาย และแผนกลยทุธ์เป็นรายปี 

(2) แผนธุรกิจประจาํปีและงบประมาณประจาํปี 

(3) งบการเงินสาํหรับงวดไตรมาส งวดครึ� งปีแรกและงบการเงินประจาํปี 

(4) การจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล 

(5) การเปลี�ยนแปลงโครงสร้างองคก์รและการเปลี�ยนแปลงอื�นๆ ในองคก์รที�สาํคญั 

(6) การไดม้า การก่อตั�ง การจาํหน่ายจ่ายโอน หรือการระงบัซึ�งทรัยพสิ์นที�สาํคญัหรือธุรกิจใดของ

บริษทั 

(7) การเขา้ทาํรายการที�เกี�ยวโยงกนั ซึ�งขนาดของรายการมีนยัสาํคญัต่อบริษทั 

(8) การออกตราสารทางการเงินหรือหลกัทรัพยอื์�นใด 

(9) แถลงการณ์ต่อสาธารณชนที�เกี�ยวกบันโยบายหรือกลยทุธ์ 

(10) การเปลี�ยนแปลงเกี�ยวกบัอาํนาจใดๆ ที�คณะกรรมการบริษทัไดม้อบหมายใหบุ้คคลอื�น 

 ดาํเนินการ 

2) แต่งตั�งคณะกรรมการชุดยอ่ย 

3) แต่งตั�งและพิจารณากาํหนดค่าตอบแทน รวมทั�งกาํหนดเงื�อนไขการวา่จา้งงานสาํหรับกรรมการ

ผูอ้าํนวยการ และผูบ้ริหารระดบัสูง 
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8.1.5 บทบาทของประธานกรรมการ  

ประธานกรรมการในฐานะผูน้าํองคก์รไดท้าํหน้าที�ดูแลกิจการของบริษทั ปรีชา กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ผู ้

ถือหุ้น รวมถึงผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียอื�นๆ เพื�อให้บรรลุผลประโยชน์สูงสุด โดยทาํให้เกิดศกัยภาพ ความคิด ความ

สร้างสรรค์ รวมทั�งความสามารถของกรรมการ และฝ่ายบริหารของบริษทัเขา้ดว้ยกนั อนัจะส่งผลให้แผนกลยุทธ์

การดาํเนินธุรกิจของบริษทัทั�งระยะสั�นและระยะยาวประสบความสําเร็จตามแผนงานและเป้าหมายขององค์กร มี

การติดตามการดาํเนินกิจการของฝ่ายบริหารอย่างใกลชิ้ดและต่อเนื�อง โดยให้มีการรายงานฐานะการเงินและขอ้มูล

สําคญัต่อคณะกรรมการเป็นประจาํทุกเดือน แนะนาํนโยบายดา้นบรรษทัภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมและ

สิ�งแวดลอ้มของบริษทัสร้างจริยธรรมใหก้บับุคลากรทุกระดบั ดงันี�  

1) ความรับผิดชอบดา้นการบริหาร 

(1) ดูแลภาพรวมในดา้นกลยทุธ์แผนงานและแนวนโยบายบริษทั ปรีชา กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ใหมี้

ประสิทธิภาพ  เพื�อใหเ้กิดประโยชน์แก่บริษทัและผูถื้อหุ้น 

(2) ใหค้วามสาํคญัต่อการปฏิบติังานของฝ่ายบริหารเพื�อให้เป็นไปโดยถูกตอ้ง ตามกฎหมายทั�งใน 

ดา้นการกาํกบัของทางการและของบริษทั ตลอดจนมติที�ประชุมผูถื้อหุน้ 

2) การประชุมคณะกรรมการ 

ทําหน้าที�ประธานในที�ประชุมและเข้าร่วมการประชุมทุกครั� ง เพื�อให้การดําเนินการประชุม

คณะกรรมการเป็นไปโดยถูกตอ้งมีประสิทธิภาพ รวมถึงเปิดโอกาสให้กรรมการทุกท่านไดร่้วมแสดงความคิดเห็น 

โดยมีการกาํกบัดูแล มอบหมายอาํนาจหนา้ที�ดา้นการบริหารจดัการองคก์รให้แก่ฝ่ายจดัการดว้ยความเหมาะสม ให้

กรรมการทุกท่านได้รับขอ้มูลของบริษทัที�ครบถว้น ถูกตอ้ง ตรงเวลา และชัดเจน เพื�อใช้ในการตดัสินใจซึ� งจะ

นาํไปสู่ความสาํเร็จของบริษทัอย่างมีประสิทธิภาพ มีการบริหารจดัการดา้นเวลาที�เพียงพอสาํหรับคณะกรรมการใน

การปรึกษาหารือและแสดง ความคิดเห็นในประเด็นที�เกี�ยวขอ้งไดอ้ย่างกวา้งขวางในระหว่างวาระประชุมที�สําคญั 

ทั�งนี�  แนวนโยบายเพื�อเสริมสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งกรรมการบริหารและกรรมการที�ไม่ใช่ผูบ้ริหาร และได้

มีการปรึกษาหารือแนวทางการบริหารเพื�อประโยชน์สูงสุดของบริษทัและผูถื้อหุ้นกนัเป็นประจาํ 

3) การพฒันาและประเมินประสิทธิภาพในการทาํงาน 

(1) สนับสนุนส่งเสริมแนะนําให้กรรมการทุกท่านในหลายวาระให้เขา้ร่วมอบรมพฒันาทักษะ 

ความรู้ในดา้นต่างๆ ที�เป็นประโยชน์แก่การปฏิบติัหน้าที�กรรมการในสถาบนัที�มีชื�อเสียง และเป็นที�ยอมรับ เช่น 

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เป็นตน้ 

(2) สนบัสนุนส่งเสริมแนะนาํใหก้รรมการไดมี้การปรึกษาหารือเพื�อการทาํงานร่วมกนัอยา่งเป็นทีม

อนัจะก่อใหเ้กิดความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการกาํกบัดูแล กาํหนดนโยบายการ 

ดาํเนินการของบริษทัและ ดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบติัของคณะกรรมการ ทั�งแบบประเมินเป็นคณะและ

ตนเอง นาํผลการประเมินดงักล่าวมาปรับปรุงและพฒันาการทาํงานของคณะกรรมการ 

(3) กาํหนดใหมี้ระบบการติดตามดูแลและประเมินผลการดาํเนินงานของบริษทั เพื�อใหเ้ป็นไปตาม

นโยบาย เป็นประจาํอยา่งต่อเนื�อง 
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4) ความสัมพนัธ์ระหวา่งผูถื้อหุน้ 

ดูแลให้มีการสื�อสารระหว่างผูถื้อหุ้นของบริษทัดว้ยความมีประสิทธิภาพ    และเปิดโอกาสให้ผูถื้อ

หุน้สามารถติดต่อสื�อสารกบัคณะกรรมการเพื�อแลกเปลี�ยนความคิดเห็นระหวา่งกนั 

5) การประชุมผูถื้อหุน้ 

ทาํหน้าที�เป็นประธานในที�ประชุมผูถื้อหุ้นทุกครั� ง และในฐานะกรรมการอิสระ ไดพ้ยายามกาํกบั

ดูแลให้คาํนึงถึงสิทธิประโยชน์ของผูถื้อหุ้นรายย่อย และมีการมอบหมายให้มีผูดู้แลการประชุมผูถื้อหุ้นให้เป็นไป

ตามกฎหมายและขอ้บงัคบัต่างๆ อย่างถูกตอ้ง พร้อมทั�งดูแลให้กรรมการทุกท่านเขา้ร่วมการประชุมผูถื้อหุ้นอย่าง

พร้อมเพรียงกนั โดยเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้นไดใ้ชสิ้ทธิออกความเห็น ซกัถาม และเสนอแนะในระหว่างการประชุมผู ้

ถือหุ้นอย่างเต็มที� ในการเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที�ประชุมผูถื้อหุ้น การซักถามหรือขอคาํชี� แจง

เพิ�มเติม การรับทราบรายงานประจาํปี การอนุมติังบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุน การอนุมติัจดัสรรกาํไรและเงินปันผล 

การแต่งตั�งกรรมการ และกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ การเลือกตั�งผูส้อบบญัชีและกาํหนดจาํนวนเงินค่าสอบบญัชี 

การอนุมติัเรื�องการแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั 

6) บทบาทของประธานกรรมการในดา้นอื�นๆ 

ปฏิบติัหน้าที�ดว้ยความซื�อสัตย ์ดูแลโครงสร้างของคณะกรรมการให้มีความเหมาะสม เพื�อให้การ

บริหารบริษทัเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได ้ดูแลให้มีการนาํนโยบายและการตดัสินใจของคณะกรรมการไป

ปฏิบติัอย่างมีประสิทธิผล สนับสนุนการดาํเนินกิจกรรมด้านบรรษทัภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมและ

สิ�งแวดลอ้มใหเ้กิดขึ�นในทุกระดบั ตั�งแต่กรรมการ ผูบ้ริหารระดบัสูงจนถึงพนกังาน 
 

8.1.6 การแต่งตั�ง วาระการปฏิบัติงาน และการพ้นจากตําแหน่ง  

คณะกรรมการบริษทัได้มอบหมายหน้าที�ในการสรรหากรรมการของบริษทั และบริษทัย่อย รวมทั�ง 

ตาํแหน่งผูบ้ริหารระดับสูง ให้แก่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผูก้าํหนดหลกัเกณฑ์และ

ดาํเนินการสรรหา เมื�อตาํแหน่งนั�นครบวาระหรือวา่งลง โดยมีกระบวนการดงันี�  

1) คณะกรรมการบริษัทจะต้องประกอบด้วยบุคคลทั� งภายในและภายนอกองค์กรที� มีความรู้ 

ความสามารถ มีประสบการณ์ในดา้นต่างๆ และสามารถมีส่วนร่วมสนบัสนุนการดาํเนินธุรกิจของบริษทัให้มั�นคง

และยั�งยนื 

2) พิจารณาทบทวนคุณสมบติัทั�วไป คุณสมบติัเฉพาะของกรรมการ กรรมการอิสระ และผูบ้ริหาร 

ระดับสูงและ/หรือหลกัเกณฑ์การสรรหาเพื�อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และเป็นไปตามขอ้กาํหนดของตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและสาํนกังานกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

โดยมีหลกัเกณฑแ์ละวิธีการ ดงัต่อไปนี�  

(1) การแต่งตั�งกรรมการ 

(1.1) แต่งตั�งโดยมติที�ประชุมผูถื้อหุ้น โดยผูถื้อหุ้นคนหนึ� งมีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึ� งหุ้นต่อ

หนึ�งเสียง 

(1.2) แต่งตั�งโดยมติคณะกรรมการแทนกรรมการที�พน้จากตาํแหน่งก่อนครบกาํหนดวาระ 

กรรมการที�ไดรั้บการแต่งตั�งใหม่จะมีวาระเท่ากบักรรมการเดิมที�ออกไป 
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กรณีที�จะแต่งตั�งกรรมการใหม่เพิ�มเติมจากจาํนวนกรรมการที�มีอยู่เดิม จะตอ้งใหที้�ประชุมผูถื้อ

หุน้เท่านั�นมีมติแต่งตั�งกรรมการใหม ่

(2) กรรมการพน้จากตาํแหน่งดว้ยเหตุ ดงัต่อไปนี�  

(2.1) ครบกาํหนดวาระ ในการประชุมสามญัประจาํปีแต่ละปี กรรมการจะตอ้งออกจาก  

          ตาํแหน่งจาํนวนหนึ�งในสาม (โดย 2 ปีแรก หลงัจากตั�งบริษทัถา้มิไดมี้การตกลงกนัไว ้

          เป็นอยา่งอื�น ใหใ้ชว้ิธีการจบัสลากออก ส่วนปีถดัไป (ปีที� 3) ใหก้รรมการที�อยูน่าน 

          ที�สุดออกจากตาํแหน่ง) และแตง่ตั�งกรรมการใหม่แทน กรรมการที�ออกจากตาํแหน่ง     

          กรรมการที�ออกจากตาํแหน่งจะถูกแตง่ตั�งกลบัเขา้มาเป็นกรรมการของบริษทัอีกก็ได ้

(2.2) ตาย 

(2.3) ลาออก 

(2.4) ขาดคุณสมบติัการเป็นกรรมการ หรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายวา่ดว้ยบริษทั 

         มหาชน จาํกดั หรือมีลกัษณะที�แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที�จะไดรั้บความ 

         ไวว้างใจใหบ้ริหารจดัการกิจการที�มีมหาชนเป็นผูถื้อหุ้นตามที�กาํหนดไวใ้นมาตรา  

          89/3 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัที� 4) พ.ศ.2551 

(2.5) ที�ประชุมผูถื้อหุน้มีมติใหพ้น้จากตาํแหน่ง ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในสี�ของ 

         จาํนวนผูถื้อหุน้ ซึ�งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 

        กึ�งหนึ�งของจาํนวนหุน้ที�ถือโดยผูถื้อหุน้ที�มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

(2.6) ศาลมีคาํสั�งใหอ้อก 

      กรณีกรรมการบริษทัคนใดจะลาออกจากตาํแหน่งให้ยื�นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษทั และ

ในกรณีที�ตาํแหน่งกรรมการบริษทัว่างลงเพราะเหตุอื�นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษทั

แต่งตั�งบุคคลที�มีคุณสมบติั และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายเป็นกรรมการบริษทัแทน  
 

8.1.7 การประชุมของคณะกรรมการบริษัท  

คณะกรรมการให้ความสําคญัและถือว่าเป็นหนา้ที�สําคญัในการเขา้ร่วมประชุม เพื�อรับทราบและร่วมกนั

ตดัสินใจในการดาํเนินธุรกิจ โดยการกาํหนดวนัและเวลาประชุมของคณะกรรมการบริษทัไวล้่วงหนา้ตลอดปีอยา่ง

ชดัเจน  

1) การประชุมคณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการบริษทัตอ้งประชุมอย่างน้อย � ครั� งต่อปี   และมีการประชุมพิเศษเพิ�มเติมตามความ

จาํเป็น โดยมีการกาํหนดวาระชดัเจนล่วงหนา้ และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดาํเนินงานเป็นประจาํ  

(1) ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัจะตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ยกวา่กึ�งหนึ�งของ    

         จาํนวนกรรมการทั�งหมด จึงจะเป็นองคค์รบประชุม 

(2) เอกสารคณะกรรมการบริษทัที�เกี�ยวขอ้งจะตอ้งจดัส่งใหแ้ก่กรรมการบริษทัล่วงหนา้ ไม่นอ้ย 

กว่า �  ว ันก่อนการประชุม เพื�อให้กรรมการบริษัทได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ                 

เวน้แต่ ในกรณีมีเหตุผลความจาํเป็นเร่งด่วน 

(3) ในขณะที�คณะกรรมการจะลงมติในที�ประชุมคณะกรรมการ จะมีกรรมการอยูไ่ม่นอ้ยกวา่ �                  
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 ใน  � ของจาํนวนกรรมการทั�งหมด 

(4) การวินิจฉยัชี�ขาดของที�ประชุมใหถื้อเสียงขา้งมาก โดยกรรมการคนหนึ�งมีหนึ�งเสียง  ถา้คะแนน 

         เสียงเท่ากนัใหป้ระธานในที�ประชุมออกเสียงเพิ�มอีกหนึ�งเสียงเป็นเสียงชี�ขาด 

(5) กรรมการผูใ้ดมีส่วนไดส่้วนเสียในเรื�องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื�องนั�น 

(6) กาํหนดใหก้รรมการทุกคนและผูบ้ริหารระดบัสูงงดการซื�อขายหลกัทรัพย ์อยา่งนอ้ย � วนั 

        ก่อนการประชุมคณะกรรมการ 

(7) คณะกรรมการมีการกาํหนดตารางการประชุมไวล้่วงหนา้ทุกปี 

(7.1) ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั� งที� �/���� วนัที�  ��    กุมภาพนัธ์  ���� 

(7.2) ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั� งที� 2/2562 วนัที� ��    เมษายน       ���� 

(7.3) ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั� งที� 3/2562 วนัที�  �     พฤษภาคม   ���� 

(7.4) ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั� งที� 4/2562 วนัที�  �     สิงหาคม      ���� 

(7.5) ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั� งที� 5/2562 วนัที�  �     พฤศจิกายน ���� 

(7.6) ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั� งที� �/���� วนัที� ��    ธนัวาคม      ���� 

2) การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 

คณะกรรมการให้ความสําคญัและเคารพในสิทธิของผูถื้อหุ้น และปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นทุกรายอย่างเท่า

เทียมกนั ผูถื้อหุน้ทุกรายทั�งในฐานะของนกัลงทุนในหลกัทรัพย ์ทั�งในฐานะนกัลงทุนรายย่อยและนกัลงทุนสถาบนั 

และในฐานะเจา้ของบริษทั 

คณะกรรมการกาํหนดให้มีการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ปีละ � ครั� ง ภายในเวลาไม่เกิน � เดือนนบัแต่

วนัสิ�นสุดรอบปีบญัชีของบริษทั และหากมีความจาํเป็นเร่งด่วนตอ้งเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ ซึ�งเป็นเรื�องที�กระทบ 

หรือเกี�ยวขอ้งกบัผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้น หรือเกี�ยวกบัเงื�อนไข หรือกฎเกณฑก์ฎหมายที�ใชบ้งัคบัที�ตอ้งไดรั้บการ

อนุมติัจากผูถื้อหุน้แลว้ 

3) การประชุมโดยไม่มีผูบ้ริหาร 

กรรมการที�ไม่เป็นผูบ้ริหารจดัให้มีการประชุมพิเศษก่อนการประชุมปกติ โดยไม่มีวาระการประชุม

และไม่มีผูบ้ริหาร หรือพนักงานเข้าร่วมประชุม ส่วนในเรื� องที�กรรมการประชุมนอกรอบจะเป็นประเด็นที�

คณะกรรมการมีความกงัวล และหลงัจากการประชุมแลว้เสร็จ ประธานกรรมการจึงจะเชิญกรรมการผูอ้าํนวยการ

เขา้พูดคุยและรับทราบถึงผลของการประชุม  
 

 

8.2 ผู้บริหาร 
 

 

ณ วนัที� �� ธนัวาคม ���� บริษทัมีผูบ้ริหาร จาํนวน � ท่าน ดงันี�  

1) นายปรีชา ถิรกิจพงศ ์ กรรมการผูอ้าํนวยการ 

2) นายสมเจตน์ ทิณพงษ ์ กรรมการ 

3) นายฐนนทศ์รณ์ เลิศฤทธิ� ศิริกุล กรรมการ 

หนา้ที�และความรับผิดชอบของผูบ้ริหารระดบัสูงและผูบ้ริหาร คือ เป็นผูน้าํทางดา้นกลยทุธ์ของบริษทั 

โดยจดัทาํและนาํกลยทุธ์ไปกาํกบัปฏิบติั ติดตาม และดูแลเป้าหมาย ยทุธวิธี แผนงานและนโยบาย เพื�อใหเ้ป็นไป
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ตามทิศทางที�กาํหนดไว ้
 

 

 

8.3 เลขานุการบริษัท 
 

ณ ว ันที�  �� ธันวาคม ���� เลขานุการบริษัท คือ นายสมชาย เลิศวิริยจิตต์ โดยได้รับแต่งตั� งจาก

คณะกรรมการบริษทั มีหน้าที�ความรับผิดชอบ คือ ปฏิบติัหน้าที�ตามที�กาํหนดในมาตรา ��/�� และมาตรา ��/�� 

ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัที� �) พ.ศ.���� ซึ� งมีผลใช้บงัคบัในวนัที� �� สิงหาคม 

���� ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวงั ความซื�อสัตย์สุจริต รวมทั�ง ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย 

วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที�ประชุมผูถื้อหุน้ 

หนา้ที�และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษทั มีดงัต่อไปนี�  

1) จดัทาํและเก็บรักษาเอกสาร 

(1) ทะเบียนกรรมการ 

(2) หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจาํปี 

(3) หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ และรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ 

2) เก็บรักษารายงานการมีส่วนไดเ้สียที�รายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ริหาร และจดัส่งสาํเนารายงาน 

         การมีส่วน ไดเ้สีย ตามมาตรา ��/�� ใหป้ระธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ     

         ทราบภายใน � วนัทาํการ  นบัตั�งแต่วนัที�ไดรั้บรายงานนั�น 

3) ประสานงานในเรื�องต่างๆ ระหวา่งบริษทักบัหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง 

4) ใหค้าํแนะนาํดา้นกฎหมายและกฎเกณฑต์่างๆ  

5) ดาํเนินการอื�นๆ ตามที�คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนประกาศกาํหนด 

6) หนา้ที�อื�นๆ ตามที�ไดรั้บมอบหมาย 
 

 

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและผู้บริหาร 

บริษทัตระหนักดีว่าทรัพยากรบุคคลเป็นสินทรัพย์ที�หาค่ามิได้ การสรรหากรรมการและผูบ้ริหารที�

เหมาะสมกบับริษทัจึงเป็นภารกิจของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และการวางนโยบายในการ

คดัเลือกบุคคลที�มีความเหมาะสมและมีความผูกพนักบังานกรรมการและผูบ้ริหาร ในขณะเดียวกนัคณะกรรมการ

สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ยงัมีภารกิจพิจารณานโยบายค่าตอบแทนผูที้� ร่วมกันทําให้บริษัทประสบ

ความสาํเร็จอยา่งยติุธรรม 

บริษทัมีการกาํหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารในระดบัที�เหมาะสมเมื�อเทียบเคียงกับ

อุตสาหกรรม ซึ�งอยูใ่นรูปของค่าเบี�ยประชุมกรรมการ โดยขออนุมติัจากที�ประชุมผูถื้อหุน้และหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง

เป็นประจาํทุกปี และค่าตอบแทนผูบ้ริหารพิจารณาจากผลประกอบการของกิจการและผลการปฏิบติังานของ

ผูบ้ริหารแต่ละท่าน  

1) ค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ริหาร โดยพิจารณาจากลกัษณะของการเปรียบเทียบกนักบั 

        ระดบัที�ปฏิบติังาน ประสบการณ์ ภาระหนา้ที� ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ รวมถึง   

        ประโยชน์ที�ไดรั้บจาก แต่ละคน โดยกรรมการและผูบ้ริหารที�ไดรั้บมอบหมายและความ 

         รับผิดชอบที�เพิ�มขึ�น  
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2) ค่าตอบแทนเป็นไปตามนโยบายที�คณะกรรมการกาํหนดตามที�ไดรั้บอนุมติัจากที�ประชุมผูถื้อหุน้  

และเพื�อประโยชน์สูงสุดของบริษทั ระดบัของค่าตอบแทนทั�งที�เป็นเงินเดือน ค่ายานพาหนะ โบนสั

และผลตอบแทนในรูปแบบอื�นๆ จะมีความจูงใจและสอดคลอ้งกบัผลงานของแต่ละคน และคาํนึงถึง

ผลประโยชน์ที�ผูถื้อหุน้ไดรั้บ 
 

 

รายชื�อ 
ค่าตอบแทนรายปี (บาท) 

ปี ���� 

1) นายพชร  ยติุธรรมดาํรง 1,200,000 

ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการ

ตรวจสอบ 

 

2) ร.ต.ต.เกรียงศกัดิ�   โลหะชาละ 600,000 

กรรมการ/ กรรมการอิสระ/                ประธาน

กรรมการตรวจสอบ 

 

3) นายสมพร  เวชพาณิชย ์ 360,000 

กรรมการ/ กรรมการอิสระ/            ประธาน

กรรมการบริหารความเสี�ยง/ ประธานกรรมการ

สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการ

ตรวจสอบ 

 

4) นายปรีชา  ถิรกิจพงศ ์ 240,000 

กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี�ยง/             

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ 

กรรมการผูอ้าํนวยการ/ 

 

5) นายสมเจตน์  ทิณพงษ ์ 1,200,000 

กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี�ยง/

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 

6) นางสาวทิพาพร  อศัวโสตถิ�  240,000 

กรรมการ  

7) นายฐนนทศ์รณ์  เลิศฤทธิ� ศิริกุล 840,000 

กรรมการ  

รวม 4,680,000 
 

8.5 บุคคลากร 

8.5.1 จํานวนพนักงานและค่าตอบแทน 

บริษทัถือว่าพนกังานเป็นปัจจยัความสําเร็จของบริษทั และสนบัสนุนพฒันาความสามารถในการทาํงาน

ให้เป็นระดับมืออาชีพอย่างต่อเนื�อง ให้ความมั�นใจในคุณภาพชีวิตการทาํงานอย่างเท่าเทียมกนั ไม่คาํนึงถึงเพศ 

สัญชาติ เชื�อชาติ ศาสนาหรือความเชื�อ มีสถานที�ทํางานที�ปลอดภัยและมีสุขภาพอนามัยที�ดี พนักงานได้รับ
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ผลตอบแทนที�เหมาะสมและเป็นธรรม ไม่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน นอกจากนี�  บริษทัยงัมีกองทุนสํารองเลี�ยงชีพ

สาํหรับพนกังานอีกดว้ย 

ในวนัที� �� ธนัวาคม ���� บริษทัและบริษทัยอ่ย มีจาํนวนพนกังานรวม �� คน ไดรั้บค่าตอบแทนในส่วน

ของเงินเดือนและโบนสัและเงินไดอื้�น รวมจาํนวนเงิน ��.�� ลา้นบาท ดงันี�   

1) สาํนกักรรมการผูอ้าํนวยการ จาํนวน  1  คน 

2) ฝ่ายบญัชีและการเงิน/ ฝ่ายบริหารการเงิน จาํนวน 9 คน 

3) ฝ่ายกฎหมายและนิติกรรม  จาํนวน 3 คน 

4) ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ จาํนวน 6 คน 

5) ฝ่ายบริหารและพฒันาโครงการ จาํนวน 7 คน 

6) ฝ่ายขายและการตลาด จาํนวน 5 คน 

 

8.5.2 นโยบายค่าตอบแทนและสวัสดิการ  

พนักงานที�มีคุณภาพถือว่าเป็นปัจจยัสําคญัที�จะส่งเสริมให้กลยุทธ์ประสบความสําเร็จ การสรรหา การ

รักษา การสร้างแรงจูงใจ การพฒันาพนกังาน ถือว่าเป็นการลงทุนระยะยาวที�มีคุณค่าในการส่งผลนาํพาให้องคก์รสู่

ความสําเร็จในระยะยาว นอกจากนี�  บริษทัยงัให้ความสาํคญัในการบริหารค่าตอบแทนสําหรับพนกังานที�เป็นธรรม 

และการสร้างความไดเ้ปรียบทางธุรกิจให้แก่บริษทัอีกดว้ย ทั�งนี�  นโยบายดงักล่าวไดร้วมถึงการดาํเนินกิจการของ

บริษทัและบริษทัยอ่ย โดยมีรายละเอียดดงันี�  

1) มีการประเมินค่างานอยา่งเป็นระบบ เพื�อจดักลุ่มงานและระดบัตาํแหน่งงานตามขอบเขตหนา้ที�    

         ความรับผิดชอบและความสาํคญัที�มีต่อองคก์ร เพื�อใหเ้กิดการจ่ายค่าตอบแทนที�สามารถแข่งขนั 

         ไดก้บัตลาดแรงงานภายนอก และในขณะเดียวกนัสามารถสร้างแรงจูงใจใหก้บัพนกังานไดด้ว้ย 

2) จดัใหมี้การจา้งงานที�ยติุธรรม และใหพ้นกังานมีโอกาสกา้วหนา้ในบริษทัอยา่งเป็นธรรม 

3) พิจารณาผลประโยชน์ตอบแทนในดา้นต่างๆ ใหท้ดัเทียมกลุ่มธุรกิจประเภทเดียวกนัตามความ 

         เหมาะสมกบัตาํแหน่งงาน ประสบการณ์ คุณวุฒิ และคุณสมบติัของพนกังาน ทั�งนี�  ขึ�นอยูก่บัผล 

         ประกอบการ สภาวะแวดลอ้มทางเศรษฐกิจและสังคม  

นอกจากนี�  ยงัมีค่าตอบแทนพนกังานที�สอดคลอ้งกบัผลการดาํเนินงานของบริษทัและบริษทัยอ่ย ดงันี�  

1) ค่าตอบแทนในระยะสั�น เช่น เงินเดือน, โบนสัประจาํปี, ค่าล่วงเวลา, ค่าคอมมิชชั�น, ปรับเงิน 

เดือนประจาํปี อีกทั�ง ให้โอกาสพนักงานศึกษาเพิ�มเติมทั�งในระดับอาชีวศึกษา ระดับอุดมศึกษา  

รายละเอียดค่าตอบแทน จํานวนเงิน (บาท) 

1) ค่าตอบแทน (เงินเดือน)  14,630,498.24 

2) โบนสั  391,850.00 

3) เงินสะสมกองทุนสาํรองเลี�ยงชีพ  382,717.00 

4) เงินสมทบประกนัสังคม  290,573.08 

5) เงินไดอ้ื�นๆ  993,021.00 

รวม 16,688,659.32 
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รวมถึงระดบับณัฑิตศึกษา และการฝึกอบรมทั�งภายในและภายนอกบริษทั การประกนัชีวิตและ 

อุบติัเหตุกลุ่ม ชุดฟอร์มพนักงาน สวสัดิการอื�นๆ เช่น เงินช่วยเหลืองานศพ กรณีพนกังานและบิดา    

มารดา บุตร หรือคู่สมรสที�ชอบด้วยกฎหมายของพนักงานเสียชีวิต เงินช่วยเหลือกรณี  พนักงาน

สมรส กรณีพนกังานอุปสมบท เป็นตน้ 

2) ค่าตอบแทนในระยะยาว เช่น สวสัดิการเงินช่วยเหลือพิเศษอื�นๆ กองทุนเงินกูย้มืของบริษทั  

         กองทุนสาํรองเลี�ยงชีพที�มีอตัราผลตอบแทนตามอายงุาน เป็นตน้ 
 

8.5.3 นโยบายการปฏิบัติต่อพนักงาน 

บริษัทตระหนักดีว่าพนักงานเป็นปัจจัยสําคัญในการสร้างมูลค่าเพิ�มให้แก่องค์กร จึงควรปฏิบัติ                 

ต่อพนักงานอย่างมีคุณธรรมโดยยึดหลกัความเท่าเทียมกนัและการเสมอภาค ทั�งในเรื�องการจา้งงาน ผลตอบแทน 

การแต่งตั�ง การโยกยา้ย และการพฒันาศกัยภาพควบคู่กับการพฒันาคุณธรรม จึงไดก้าํหนดหลกัการปฏิบติัต่อ

พนกังาน ดงันี�   

1) ปฏิบติัตามกฎหมายแรงงานและขอ้บงัคบัต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัพนกังานอยา่งเคร่งครัด 

2) ปฏิบติัต่อพนกังานดว้ยความสุภาพ ใหค้วามเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน และศกัดิ� ศรีของความ 

        เป็นมนุษยต์ามหลกัสิทธิมนุษยชนสากล 

3) จดัเงื�อนไขการจา้งงานที�เป็นธรรมสาํหรับพนกังาน และใหพ้นกังานไดรั้บค่าตอบแทนที�      

        เหมาะสมตามศกัยภาพ 

4) ดูแลรักษาสภาพแวดลอ้มและจดัระบบการทาํงานใหพ้นกังานมีความปลอดภยัในชีวิตและ 

        ทรัพยสิ์น รวมถึงการมีสุขภาพอนามยัที�ดี 

5) ใหค้วามสาํคญักบัการพฒันาพนกังาน เพื�อฝึกทกัษะและเพิ�มพูนศกัยภาพ โดยเปิดโอกาสให ้

        พนกังานมีการเรียนรู้อยา่งทั�วถึงและสมํ�าเสมอ 

6) แต่งตั�ง โยกยา้ย ใหร้างวลัและลงโทษพนกังานดว้ยความสุจริตใจ และตั�งอยูบ่นพื�นฐานของ 

        ความรู้ความสามารถ และความเหมาะสมของพนกังาน 

7) จดัใหมี้กองทุนสาํรองเลี�ยงชีพสาํหรับพนกังาน 

8) จดัใหมี้ช่องทางใหพ้นกังานสามารถร้องเรียน ในกรณีไม่ไดรั้บความเป็นธรรม หรือแจง้เบาะแส 

         เกี�ยวกบัเรื�องที�อาจเป็นการกระทาํผิดกฎหมาย และมีกระบวนการแกไ้ข รวมถึงมาตรการ    

         คุม้ครองพนกังานผูร้้องที�เป็นระบบและยติุธรรม 

9) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนกังาน ในการเสนอแนะแนวทางในการปฏิบติังาน และ/หรือ 

        ขอ้ตกลงต่างๆ เพื�อใหเ้กิดประโยชน์แก่ทุกฝ่าย และสร้างความสัมพนัธ์อนัดีในการทาํงานร่วมกนั  

        ภายใตว้ฒันธรรมองคก์รที�ดีร่วมกนั ตลอดจนมีความสามคัคีภายในองคก์ร 

10) ส่งเสริมใหพ้นกังานเขา้ร่วมกิจกรรมทั�งภายในและภายนอก ซึ�งเป็นประโยชน์ต่อองคก์รและ 

        สังคม เพื�อสร้างการมีส่วนร่วมและความผกูพนัธ์ต่อองคก์ร ตามความเหมาะสมและดุลพินิจของ    

        ผูบ้งัคบับญัชา 
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8.5.4 นโยบายการพฒันาพนักงาน  

พนกังานเป็นปัจจยัสาํคญัและมีคุณค่ายิ�งที�นาํมาซึ�งความสําเร็จ ความกา้วหนา้ และความเจริญเติบโตอย่าง

ย ั�งยนืของบริษทั ดว้ยการคดัสรรพนกังานที�ดีและทาํงานอยา่งมืออาชีพ 

1) การบริหารจดัการทรัพยากรบุคคลจะตอ้งสอดคลอ้งและสนบัสนุนกบักลยทุธ์และเป้าหมายทาง 

        ธุรกิจของบริษทั 

2) จดัวางระบบและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลใหเ้ทียบเคียงไดก้บัธุรกิจชั�นนาํ โดยมีความ 

        ชดัเจน โปร่งใส ยติุธรรม และเป็นไปในทิศทางเดียวกนัทั�งองคก์ร 

3) มีการสรรหาพนกังานที�ดี สร้างพนกังานที�ดี สร้างพนกังานใหเ้ก่งที�มีพฤติกรรมในการทาํงาน 

        อยา่งมืออาชีพ 

4) ผูบ้งัคบับญัชาทุกคนมีหนา้ที�ในการบริหารและพฒันาทรัพยากรบุคคลภายในหน่วยงานของตน 

        ตามระบบ และแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลของบริษทั 

5) พนกังานมีหนา้ที�ปฏิบติังานดว้ยความสามารถ มีความรับผิดชอบ มุ่งมั�น ทุ่มเทใหเ้กิดผลสาํเร็จ 

        ของงานโดยยดึหลกัจริยธรรมและวฒันธรรมองคก์ร 

6) การพฒันาบุคลากรเป็นเรื�องขององค์กร ผูบ้งัคบับญัชา และพนักงานทุกคน โดยบริษทัจะพฒันา

พนกังานใหมี้ความรู้ ความสามารถ มีประสิทธิภาพในการทาํงานในหนา้ที�ที�รับผิดชอบอยา่งต่อเนื�อง ผูบ้งัคบับญัชา

มีหนา้ที�วางแผนติดตาม ประเมินผลและให้ขอ้มูลป้อนกลบั พนกังานตอ้งเป็นผูที้�ใฝ่รู้ โดยมุ่งมั�นที�จะพฒันาตนเอง

สมํ�าเสมอ 

7) ความกา้วหน้าในอาชีพ ผลตอบแทนและแรงจูงใจต่าง ๆ ขึ�นอยู่กบัคุณภาพและผลสําเร็จของงาน 

ทศันคติ และศกัยภาพของพนกังาน 

8) บริษทัจะบริหารค่าตอบแทนพนกังานใหเ้ทียบเคียงกบัธุรกิจชั�นนาํที�ประกอบธุรกิจใกลเ้คียงกนั 

9) ในการทาํงานให้ประสบความสําเร็จพนักงานตอ้งมีทั�งความรู้และทกัษะดา้นต่างๆ ทั�งดา้นในสาย

งานหลัก ความรู้เกี�ยวกับธุรกิจของบริษทั และโดยเฉพาะอย่างยิ�งในด้านบุคลากรของแต่ละปีบริษทัจะต้องมี

หลกัสูตรเวียนไปใหก้บัผูบ้งัคบับญัชาทราบหลงัจากการประเมิน 
 

9. การกาํกบัดูแลกจิการ 

บริษทัส่งเสริมและปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดีให้เกิดขึ�นในทุกระดบัขององคก์ร ตั�งแต่ระดบั

คณะกรรมการบริษทั คณะผูบ้ริหารจนถึงระดบัปฏิบติัการมาโดยตลอด ซึ� งประกอบไปดว้ย การมีคณะกรรมการ

บริษทัและผูบ้ริหารที�วิสัยทศัน์ มีความรับผิดชอบต่อหนา้ที�ระบบการบริหารจดัการที�ดี มีกลไกการควบคุมและการ

ถ่วงดุลอาํนาจ เพื�อให้การบริหาร งานเป็นไปอย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้การเคารพในสิทธิและความเท่า

เทียมกนั และมีความรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย  
 

9.1  นโยบายการกาํกบัดูแลกจิการ   
 

บริษทั ปรีชา กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) เป็นบริษทัที�ประกอบธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย ์มีความมุ่งมั�นที�จะ

ดาํเนินธุรกิจให้ไดรั้บความนิยมและเชื�อถือจากลูกคา้และประชาชนทั�วไป ดาํเนินธุรกิจดว้ยการบริหารการจดัการที�



   

บริษัท ปรีชา กรุป จำกัด (มหาชน)  51/154 

รายงานประจาํปี ���� 

เขม้แขง็ มีการพฒันาสินคา้ใหมี้คุณภาพ และพฒันาบุคลากรใหมี้ประสิทธิภาพ 

บริษทัส่งเสริมการกาํกับดูแลกิจการที�ดีให้เกิดขึ�นในทุกระดับขององค์กร ตั�งแต่ระดับคณะกรรมการ

บริษทั คณะผูบ้ริหารจนถึงระดับปฏิบัติการมาโดยตลอด ซึ� งประกอบไปด้วยการมีคณะกรรมการบริษัทและ

ผูบ้ริหารที�วิสัยทศัน์ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที�ระบบการบริหารจดัการที�ดี มีกลไกการควบคุมและการถ่วงดุล

อาํนาจ เพื�อให้การบริหาร งานเป็นไปอย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้การเคารพในสิทธิและความเท่าเทียมกนั 

และมีความรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

บริษทัมีความเจริญเติบโตอย่างย ั�งยืนและเพื�อเป็นการยกระดบัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดีของบริษทั ให้มี

มาตรฐานที�สูงสุด คณะกรรมการบริษทัจึงไดก้าํหนดนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการที�ดีเพื�อเป็นแนวทางการปฏิบติั 

โดยยึดตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดีของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยไดค้าํนึงถึงหลกัปฏิบติั � ขอ้ 

ดงันี�  

 หลกัปฏิบติัที� � ตระหนกัถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัในฐานะผูน้าํองคก์รที�

สร้างคุณค่าใหกิ้จการอยา่งย ั�งยนื (Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the Board) 

 หลกัปฏิบติัที� � กาํหนดวตัถุประสงค์และเป้าหมายหลกัของกิจการที�เป็นไปเพื�อความยั�งยืน (Define 

Objectives that Promote Sustainable Value Creation) 

  หลกัปฏิบติัที� � เสริมสร้างคณะกรรมการที�มีประสิทธิผล (Strengthen Board Effcctiveness) 

  หลกัปฏิบติัที� � สรรหาและพฒันาผูบ้ริหารระดบัสูงและการบริหารบุคลากร (Ensure Effective CEO and 

People Management) 

  หลกัปฏิบติัที� � ส่งเสริมวตักรรมและการประกอบธุรกิจอยา่งมีความรับผิดชอบ (Nurture innovation and 

Responsibility Business) 

  หลกัปฏิบติัที� � ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี�ยงและการควบคุมภายในที�เหมาะสม (Strengthen 

Effective Risk Management and Internal Control) 

   หลักปฏิบัติที�  � รักษาความน่าเชื�อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล (Ensure Disclosure and 

Financial Integrity) 

   หลักปฏิบัติที�  � สนันสนุนการมีส่วนร่วมและการสื� อสารกับผู ้ถือหุ้น (Ensure Engagement and 

Communication with Shareholders) 

นอกจากนี�  บริษทัยงัยดึมั�นในการปฏิบติัตามคุณลกัษณะหลกัของกระบวนการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี  

1) ความโปร่งใส 

2) ความเป็นอิสระ 

3) ความเป็นธรรม 

4) ความรับผิดชอบ 

คณะกรรมการบริษทัให้ความสําคญัในการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี โดยเชื�อมั�นว่ากระบวนการกาํกับดูแล

กิจการที�ดีและการบริหารจดัการในกรอบของการมีจริยธรรมที�ดี มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้เป็นธรรม

กบัทุกฝ่าย และจะช่วยส่งเสริมให้เติบโตอย่างมั�นคงและยั�งยืน เพื�อเพิ�มความเชื�อมั�นให้แก่ผูถื้อหุ้น ผูล้งทุน และผูที้�

เกี�ยวขอ้งทุกฝ่าย คณะกรรมการบริษทัจึงกาํหนดนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี เพื�อให้ผูบ้ริหารและพนักงาน
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ยดึถือเป็นแนวทางในการปฏิบติั ดงันี�  

1) ดาํเนินธุรกิจดว้ยความซื�อสัตย ์เป็นธรรมและโปร่งใส สามารถตรวจสอบและเปิดเผยขอ้มลูแก่ผูที้� 

        เกี�ยวขอ้งทุกฝ่ายอยา่งเพียงพอ 

2) จดัใหมี้การควบคุมภายใน การบริหารความเสี�ยง และการตรวจสอบภายในที�เหมาะสมและมี 

        ประสิทธิผล 

3) ใหค้วามสาํคญัต่อสิทธิของผูถื้อหุน้ ปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั และเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย  

4) ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดของกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้ง และจรรยาบรรณทางธุรกิจ  

 เพื�อใหสิ้ทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียไดรั้บการดูแลอยา่งดี        

5) จดัโครงสร้าง บทบาทหนา้ที�ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละกลุ่มอยา่งชดัเจน โดยหลกัการ 

กาํกบัดูแลกิจการที�ดีของบริษทั สอดคลอ้งกบัหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดีสาํหรับบริษทัจดทะเบียน

ตามแนวทางของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 

 

9.2  นโยบายสิทธิของผู้ถือหุ้น  
 

การให้ความสําคญักบัสิทธิพื�นฐานต่างๆ ของผูถื้อหุ้นทั�งในฐานะของผูล้งทุนในหลกัทรัพยแ์ละในฐานะ

เจา้ของบริษทั โดยกาํหนดแนวปฏิบติัการใหสิ้ทธิของผูถื้อหุน้ ดงันี�  

1) การประชุมผูถื้อหุน้ 

(1) คณะกรรมการมีนโยบายการอาํนวยความสะดวกและส่งเสริมการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น ดงันี�  

(1.1) เปิดเผยมติที�ประชุมคณะกรรมการบริษทั เรื� องกาํหนดการประชุมผูถื้อหุ้น รวมทั� ง

เปิดเผยระเบียบวาระการประชุม และสาระสําคัญของวาระการประชุม ผ่านระบบ

เผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันที ไม่เกินวันทําการถัดไป นับจากวันที�

คณะกรรมการบริษทัมีมติ 

(1.2) จดัใหมี้กระบวนการจดัการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นที�โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเป็นไป

ตามกฎหมาย และขอ้บงัคบับริษทั 

(1.3) เปิดให้ผูถื้อหุ้นลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นก่อนเวลาเริ�มประชุม � ชั�วโมง และได้

อาํนวยความ สะดวกแก่ผูถื้อหุ้น เช่น สถานที� พนักงานตอ้นรับ พนักงานลงทะเบียน 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สําหรับลงทะเบียนและการคาํนวณผลการลงคะแนนเสียง 

อาหารวา่งและเครื�องดื�ม 

(1.4) ประกาศกล่าวเรียกประชุมสามญัผูถื้อหุน้ลงในหนงัสือพิมพร์ายวนัติดต่อกนั ไม่นอ้ยกว่า 

3 วนั และก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกวา่ � วนั 

(1.5) เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นทุกรายมีสิทธิเท่าเทียมกนัในการแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม 

โดยได้จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอและเหมาะสม และจะบันทึกข้อซักถามและ

ขอ้เสนอแนะที�สาํคญัจากผูถื้อหุน้ไวใ้นรายงานการประชุมอยา่งครบถว้น 

(1.6) เปิดเผยมติที�ประชุมผูถื้อหุ้นพร้อมทั�งผลการลงคะแนนเสียง ผ่านระบบเผยแพร่ขอ้มูล

ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ภายในช่วงเชา้ของวนัทาํการถดัไปนบัจากวนัประชุม  
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(1.7) จดัทาํและจดัส่งรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นแก่หน่วยงานกาํกับดูแลที�เกี�ยวขอ้ง 

และไดเ้ผยแพร่ รายงานการประชุมทางเวบ็ไซตข์องบริษทั ภายในระยะเวลา 7 วนันบัแต่

วนัประชุม  

(1.8) มอบหมายใหเ้ลขานุการบริษทัเป็นผูติ้ดต่อและประสานงานระหวา่งบริษทัและนกัลงทุน 

(2) มีการแจง้ขอ้มูล วนั เวลา สถานที� และวาระการประชุม โดยมีคาํชี�แจงและเหตุผลประกอบใน

แต่ละวาระ มติที�ขอตามที�ระบุไวใ้นหนังสือเชิญประชุมสามญัและวิสามญัผูถื้อหุ้น หรือในเอกสารแนบวาระการ

ประชุม และละเวน้การกระทาํใดๆ ที�เป็นการจาํกดัโอกาสของผูถื้อหุน้ในการศึกษาสารสนเทศ ดงันี�  

(2.1) ไม่มีการลิดรอนสิทธิของผูถื้อหุ้นในการศึกษาสารสนเทศที�ตอ้งเปิดเผยตามขอ้กาํหนด

ต่างๆ และการเขา้ประชุมผูถื้อหุ้น เช่น ไม่เพิ�มวาระการประชุม หรือเปลี�ยนแปลงขอ้มูล

สาํคญัโดยไม่ไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้ ไม่แจกเอกสารที�มีขอ้มูลสาํคญัเพิ�มเติมใน

ที�ประชุมผูถื้อหุ้นอย่างกะทนัหัน ให้สิทธิในการซักถามคณะกรรมการในที�ประชุม ไม่

จาํกดัสิทธิในการเขา้ประชุมของผูถื้อหุน้ที�มาสาย เป็นตน้ 

(2.2) แจง้ขอ้มูลวนั เวลา สถานที� และวาระการประชุม โดยกาํหนดวาระการประชุม ผูถื้อหุ้น

ไวเ้ป็นเรื�องๆ และมีการระบุความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระที�เสนอไว ้รวมถึง 

มีขอ้มูลเพียงพอต่อการตดัสินใจ ดงันี�  

 วาระการแต่งตั�งกรรมการ  

- ข้อมูลเบื�องต้นของบุคคลที�เสนอแต่งตั� ง เช่น คาํนําหน้าชื�อ ชื�อ อายุ ประเภท

กรรมการ การศึกษา ประสบการณ์ เป็นตน้  

- การดาํรงตาํแหน่งในกิจการอื�น โดยกิจการใดเป็นกิจการที�อาจก่อให้เกิดความ

ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบริษทัก็ไดร้ะบุไวช้ดัเจนแลว้ 

- หลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหา (กรณีแต่งตั�งกรรมการใหม่) 

- จาํนวนปีที�ดาํรงตาํแหน่งและผลการปฏิบติังานในระหว่างเป็นกรรมการ (กรณี

แต่งตั�งกรรมการเดิม)  

- ผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  

- ความเห็นของคณะกรรมการเพียงพอและชดัเจนที�จะใหผู้ถื้อหุ้นตดัสินใจลงมติได ้ 

 วาระการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ  

- นโยบายในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ 

- หลกัเกณฑแ์ละวิธีการพิจารณาค่าตอบแทน 

- ผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

- ความเห็นของคณะกรรมการเพียงพอและชดัเจนที�จะใหผู้ถื้อหุ้นตดัสินใจลงมติได ้ 

 วาระการแต่งตั�งผูส้อบบญัชีและกาํหนดจาํนวนเงินค่าสอบบญัชี 

- ชื�อผูส้อบบญัชีและสาํนกังานสอบบญัชี 

- ประสบการณ์ ความสามารถของผูส้อบบญัชี 

- ความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชี 



   

บริษัท ปรีชา กรุป จำกัด (มหาชน)  54/154 

รายงานประจาํปี ���� 

- จาํนวนปีที�ทาํหน้าที� (กรณีแต่งตั�งผูส้อบบัญชีคนเดิม) หรือเหตุผลที�เปลี�ยนตัว

ผูส้อบบญัชี (กรณีแต่งตั�งผูส้อบบญัชีคนใหม่) 

- วิธีการพิจารณาความเหมาะสมของค่าสอบบญัชี รวมทั�งค่าบริการอื�นของผูส้อบ

บญัชี 

- ผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

- ความเห็นของคณะกรรมการเพียงพอและชดัเจนที�จะใหผู้ถื้อหุ้นตดัสินใจลงมติได ้ 

 วาระการจ่ายเงินปันผล 

- นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

- เหตุผลหากการจ่ายเงินปันผลไม่เป็นไปตามนโยบาย 

- ความเห็นของคณะกรรมการเพียงพอและชดัเจนที�จะใหผู้ถื้อหุ้นตดัสินใจลงมติได ้ 

 วาระเพื�อพิจารณาเรื�องสําคญั เช่น การเพิ�ม/ ลดทุน การแกไ้ขขอ้บงัคบั การขาย/ เลิก/ 

โอนกิจการ/ การควบรวมกิจการ เป็นตน้ 

- รายละเอียดของเรื�องที�เสนอ 

- วตัถุประสงค ์เหตุผล หรือความจาํเป็น 

- ผลกระทบต่อบริษทัและผูถื้อหุน้ 

- ความเห็นของคณะกรรมการเพียงพอและชดัเจนที�จะใหผู้ถื้อหุ้นตดัสินใจลงมติได ้ 

(3) คณะกรรมการอาํนวยความสะดวกให้ผูถื้อหุ้นไดใ้ช้สิทธิในการเขา้ร่วมประชุมและออกเสียง

อย่างเต็มที� และไม่กระทาํใดๆ ที�เป็นการจาํกดัโอกาสการเขา้ประชุมของผูถื้อหุ้นการเขา้ประชุมเพื�อออกเสียงลงมติ

ไม่มีวิธีการที�ยุ่งยาก หรือมีค่าใช้จ่ายมากเกินไป สถานที�จดัประชุมผูถื้อหุ้นมีขนาดเพียงพอและสะดวกต่อการ

เดินทาง  

(4) เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นส่งคาํถามล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม โดยกาํหนดหลกัเกณฑก์ารส่งคาํถาม

ล่วงหน้าให้ชดัเจน นอกจากนี�  ยงัเผยแพร่หลกัเกณฑ์การส่งคาํถามล่วงหน้าดงักล่าวไวบ้นเว็บไซต์ของบริษทัดว้ย 

คณะกรรมการได้มีการกาํหนดการกลั�นกรองคาํถามล่วงหน้าและกาํหนดให้มีการตอบคาํถามให้ผูถื้อหุ้นทราบ

ล่วงหนา้ พร้อมกบัมีการชี�แจงในที�ประชุมผูถื้อหุน้ทราบ ดงันี�  

(4.1) กาํหนดหลกัเกณฑก์ารส่งคาํถามล่วงหนา้ใหช้ดัเจน 

(4.2) วิธีการส่งคาํถามล่วงหน้า เช่น ให้ผูถื้อหุ้นส่งคาํถามผ่านเว็บไซต์ของบริษทัหรืออีเมล

หรือส่งจดหมายถึงคณะกรรมการ เป็นตน้ 

(4.3) ช่วงเวลาที�เปิดใหส่้งคาํถามล่วงหนา้ก่อนถึงวนัประชุมผูถื้อหุน้ 

(4.4) มีกระบวนการกลั�นกรองคาํถามล่วงหนา้ที�ผูถื้อหุน้ถาม เพื�อใหค้ณะกรรมการพิจารณาใน    

การตอบคาํถามเหล่านั�น 

(4.5) ตอบคาํถามใหผู้ถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม 

(4.6) แจ้งให้ที�ประชุมผูถื้อหุ้นทราบถึงคาํถามที�มีผูถื้อหุ้นถามมาล่วงหน้าและคาํตอบของ

คาํถามเหล่านั�น 

(5) คณะกรรมการสนับสนุนให้ผูถื้อหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที�ผูถื้อหุ้นสามารถกาํหนด
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ทิศทาง     การลงคะแนนเสียงได ้และเสนอชื�อกรรมการอิสระ อยา่งนอ้ย 1 คน เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของ

ผูถื้อหุน้ ทั�งนี�      ผูถื้อหุน้สามารถดาวน์โหลดแบบหนงัสือมอบฉันทะผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทัได ้และกาํหนดให้

มีอากรแสตมป์ไวบ้ริการ      ผูถื้อหุ้นสําหรับปิดหนงัสือมอบฉันทะอีกดว้ย นอกจากนี�  ยงัให้สิทธิแก่ผูถื้อหุ้นที�เขา้

ประชุมภายหลงัจากประธานในที�ประชุมเปิด การประชุมแลว้สามารถออกเสียงลงคะแนนในวาระที�อยู่ระหว่าง

พิจารณาและยงัไม่มีการลงมติ และนบัเป็นองคป์ระชุมตั�งแต่วาระที�ไดเ้ขา้ประชุมเป็นตน้ไป เวน้แต่ที�ประชุม ผูถื้อ

หุน้จะมีความเห็นเป็นอยา่งอื�น 

2) การดาํเนินการในวนัประชุมผูถื้อหุน้ 

(1) คณะกรรมการส่งเสริมใหมี้การนาํเทคโนโลยมีาเขา้มาใชก้บัการประชุมผูถื้อหุน้ในการ 

ลงทะเบียนผูถื้อหุ้น การนบัคะแนนและแสดงผลเพื�อให้การดาํเนินการประชุมสามารถกระทาํ

ไดร้วดเร็วถูกตอ้งและแม่นยาํ 

(2) การเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ของกรรมการ  

(2.1) กรรมการทุกคนควรเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ 

(2.2) ในกรณีที�กรรมการไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมครบทุกท่าน จึงตอ้งมีบุคคลเขา้ประชุมผู ้

ถือหุน้ ดงัต่อไปนี�     

 ประธานกรรมการ 

 กรรมการผูอ้าํนวยการ 

 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

(2.3) เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสามารถซักถามประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ในเรื�องที�

เกี�ยวขอ้งได ้

(3) ในการประชุมผูถื้อหุ้นไดจ้ดัให้มีการลงมติเป็นแต่ละรายการในกรณีที�วาระนั�นมีหลายรายการ 

เช่น วาระการแต่งตั�งกรรมการ เป็นตน้  

(4) จดัให้มีกระบวนการตรวจนับคะแนนเสียง โดยมีการแต่งตั�งผูต้รวจสอบการนับคะแนนเสียง

จากผูที้�เขา้ร่วมประชุม เพื�อความโปร่งใส มีการจดัเก็บเอกสารการลงคะแนนในทุกๆวาระ และบนัทึกวีดีทศัน์การ

ประชุมอย่างสมบูรณ์ครบถว้น และมีการเปิดเผยไวบ้นเวบ็ไซต์ของบริษทั ทั�งนี� ในการประชุมและการนบัคะแนน

เสียงในทุกๆวาระเป็นไปอยา่งโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได ้

(5) ประธานในที�ประชุมได้จดัสรรเวลาให้อย่างเหมาะสมและให้ผูถื้อหุ้นมีโอกาสใน การแสดง

ความคิดเห็น และตั�งคาํถามต่อที�ประชุมในเรื�องที�เกี�ยวขอ้ง 

3) การจดัทาํรายงานการประชุมและการเปิดเผยมติการประชุมผูถื้อหุ้น 

(1) รายงานการประชุมผูถื้อหุ้น บันทึกการชี� แจงขั�นตอนการลงคะแนนและวิธีการแสดง ผล

คะแนนใหที้�ประชุมทราบก่อนดาํเนินการประชุมรวมทั�งการเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้นตั�งประเด็นหรือซกัถามพร้อมทั�ง

มีบนัทึกคาํถามคาํตอบและผลการลงคะแนนในแต่ละวาระวา่มีผูถื้อหุ้นเห็นดว้ย คดัคา้นและงดออกเสียงเป็นอย่างไร

รวมถึงบนัทึกรายชื�อกรรมการผูเ้ขา้ร่วมประชุมและกรรมการที�ลาประชุมดว้ย 
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(2) เปิดเผยผลการลงคะแนนและรายงานการประชุมบนเวบ็ไซตด์งันี�  

(2.1) มติที�ประชุม โดยแยกเป็นคะแนนที�เห็นดว้ยและไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ในวนัทาํ

การถดัไป 

(2.2) เผยแพร่รายงานการประชุม ภายใน 14 วนันบัจากวนัประชุมผูถื้อหุ้น เพื�อใชเ้ป็นช่องทาง

ใหผู้ถื้อหุน้แสดงความเห็น  โดยไม่ตอ้งรอถึงการประชุมครั� งต่อไป 

(2.3) เผยแพร่วีดีทศัน์การประชุมผูถื้อหุน้บนเวบ็ไซต ์
 

 

9.3     นโยบายการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั  
 

   คณะกรรมการบริษทัไดก้าํกบัดูแลและปกป้องสิทธิขั�นพื�นฐานของผูถื้อหุน้ทุกรายทุกกลุ่ม อาทิ ผูถื้อหุน้ราย

ใหญ่ ผูถื้อหุ้นรายย่อย นกัลงทุนสถาบนั หรือนกัลงทุนต่างชาติ อย่างเท่าเทียมกนั ทั�งเรื�องกระบวนการจดัประชุมผู ้

ถือหุ้น การมีมาตรการป้องกนักรรมการผูบ้ริหารและพนักงานใช้ขอ้มูลภายในเพื�อหาผลประโยชน์ในทางมิชอบ 

รวมทั�ง ให้กรรมการและผูบ้ริหารเปิดเผยขอ้มูลเกี�ยวกบัส่วนไดเ้สียของตนและผูเ้กี�ยวขอ้ง โดยกาํหนดแนวปฏิบติั

ในการปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั ดงันี�  

1) การใหข้อ้มูลก่อนการประชุมผูถื้อหุน้ 

(1) แจง้กาํหนดการประชุมพร้อมระเบียบวาระ และความเห็นของคณะกรรมการต่อตลาด 

 หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและเผยแพร่ผา่นเวบ็ไซตข์องบริษทั โดยมีรายละเอียดในการ 

 ปฏิบติัดงันี�  

(1.1) เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นไดมี้เวลาศึกษาขอ้มูลประกอบการประชุมล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์

ของก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้  

(1.2) ขอ้มูลประกอบการประชุมที�เผยแพร่ผ่านเวบ็ไซต ์จะตอ้งมีขอ้มูลเหมือนกนักบัขอ้มูลที�

ส่งให ้ ผูถื้อหุน้ในรูปแบบเอกสาร  

(1.3) จดัส่งหนงัสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบให้ผูถื้อหุ้นล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมผูถื้อ

หุน้ 

(2) แจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบกฎเกณฑต์่างๆ ที�ใชใ้นการประชุม ขั�นตอนการออกเสียงลงมติ รวมทั�ง  

 สิทธิการออกเสียงลงคะแนนตามแต่ละประเภทของหุน้ใหท้ราบทั�งในหนงัสือเชิญประชุม 

        และในที�ประชุมผูถื้อหุน้ 

2) การคุม้ครองสิทธิของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย 

(1) คณะกรรมการกาํหนดหลกัเกณฑก์ารใหผู้ถื้อหุน้ส่วนนอ้ย เสนอเพิ�มวาระการประชุม 

 ล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้อยา่งชดัเจนเป็นการล่วงหนา้เพื�อแสดงถึงความเป็นธรรม 

 และความโปร่งใสในการพิจารณาวา่จะเพิ�มวาระที�ผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยเสนอโดยมีหลกัเกณฑ ์ 

 ตามหวัขอ้ต่อไปนี�  

(1.1) ผูถื้อหุน้ทุกรายมีสิทธิเสนอวาระ 

(1.2) รายละเอียดของขอ้มูลประกอบการพิจารณา 

(1.3) เกณฑก์ารพิจารณาบรรจุ/ ไม่บรรจุเรื�องที�เสนอเป็นวาระการประชุม 
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(1.4) ช่องทางรับเรื�อง เช่น ส่งหนงัสือถึงคณะกรรมการ โดยอาจส่งเรื�องผา่นทางเวบ็ไซต ์หรือ

อีเมลม์าก่อน เป็นตน้  

(1.5) ช่วงเวลาที�เปิดรับเรื�อง ภายใน 31 มกราคม ของปี 

(1.6) คณะกรรมการแจง้ใหผู้ถื้อหุ้นทราบหลกัเกณฑเ์สนอเรื�องเพื�อบรรจุเป็นวาระ การประชุม

ไวบ้นเวบ็ไซต ์ 

(1.7) มีกระบวนการกลั�นกรองเรื� องที�ผูถื้อหุ้นเสนอ เพื�อให้คณะกรรมการพิจารณาในการ

ประชุมคณะกรรมการ  

(1.8) แจง้ผลการพิจารณาของคณะกรรมการพร้อมเหตุผลให้ผูถื้อหุ้นทราบโดยแจง้ไปยงัผูถื้อ

หุน้ผูเ้สนอวาระและแจง้ในที�ประชุมผูถื้อหุน้ 

(2) คณะกรรมการกาํหนดวิธีการใหผู้ถื้อหุน้ส่วนนอ้ยเสนอชื�อบุคคลเพื�อเขา้ดาํรงตาํแหน่ง       

        กรรมการก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้ พร้อมขอ้มูลประกอบการพิจารณาดา้นคุณสมบติั และการ    

        ใหค้วามยนิยอมของผูไ้ดรั้บการเสนอชื�อ โดยมีหลกัเกณฑต์ามหวัขอ้ต่อไปนี�  

(2.1) ช่องทางรับเรื�อง โดยการส่งหนงัสือถึงคณะกรรมการ 

(2.2) ช่วงเวลาที�เปิดรับเรื�อง ภายใน 31 มกราคม ของปี 

(2.3) ข้อมูลประกอบการพิจารณา เช่น ข้อมูลคุณสมบัติโดยละเอียดของผูไ้ด้รับเสนอชื�อ 

หนงัสือยนิยอมของผูไ้ดรั้บการเสนอชื�อ เป็นตน้ 

(2.4) คณะกรรมการแจง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบหลกัเกณฑที์�กาํหนดผ่านช่องทางการเผยแพร่ขอ้มูล

ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และบนเวบ็ไซตข์องบริษทั 

(2.5) คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบติัของบุคคลที�ผูถื้อหุ้นส่วนน้อยเสนอตามหลกัเกณฑที์�

กาํหนดไว ้

(2.6) เลขานุการแจง้ผลการพิจารณาของคณะกรรมการพร้อมเหตุผลให้ผูถื้อหุน้ทราบ โดยแจง้

ไปยงัผูถื้อหุน้ ผูเ้สนอ และประธานกรรมการแจง้ในที�ประชุมผูถื้อหุน้ 

(3) ผูถื้อหุน้ที�เป็นผูบ้ริหารไม่มีการเพิ�มวาระการประชุมที�ไม่ไดแ้จง้เป็นการล่วงหนา้โดยไม่ 

        จาํเป็นโดยเฉพาะวาระสาํคญัที�ผูถื้อหุน้ตอ้งใชเ้วลาในการศึกษาขอ้มูลก่อนตดัสินใจ  

(4) คณะกรรมการเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดใ้ชสิ้ทธิในการแต่งตั�งกรรมการเป็นรายคน 

3) การป้องกนัการใชข้อ้มูลภายใน 

(1) คณะกรรมการกาํหนดนโยบายเกี�ยวกบัการป้องกนัการใชข้อ้มูลภายใน ดงันี�   

(1.1) มีการกาํหนดชั�นความลบัของขอ้มูลและการปฏิบติัเพื�อรักษาความลบั โดยเอกสารสําคญั

จะไดรั้บการดูแลดว้ยวิธีการเฉพาะที�กาํหนดไวใ้นแต่ละระดบั แต่ละชนิดหรือประเภท

ของขอ้มูล เช่น ขอ้มูลที�เปิดเผยได ้ขอ้มูลที�ปกปิด ขอ้มูลที�เป็นความลบั โดยการใชข้อ้มูล

ภายในร่วมกนัตอ้งอยูใ่นกรอบของหนา้ที�และความรับผิดชอบเท่านั�น 

(1.2) มีการเก็บรักษาและปกปิดขอ้มูลของลูกคา้ และขอ้มูลทางการคา้ไวเ้ป็นความลบั ตอ้งไม่

เปิดเผยความลบัของลูกคา้ต่อพนกังาน และบุคคลภายนอกที�ไม่เกี�ยวขอ้ง 
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(1.3) การเปิดเผยข้อมูลความลับต่อสาธารณชนต้องได้รับความเห็นชอบจากประธาน

กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร หรืออาจมอบหมายให้ผูรั้บผิดชอบเป็นผูใ้ห้ขอ้มูลแก่

สาธารณะ 

(1.4) บุคลากรของบริษทัมีหน้าที�รักษาขอ้มูลความลบัในกรอบหน้าที�และความรับผิดชอบ

ของตนเอง และจะไม่นาํขอ้มูลอนัเป็นความลบัไปเผยแพร่แก่บุคคลภายนอก 

(1.5) กาํหนดให้กรรมการทุกคนและผูบ้ริหารระดบัสูงที�มีหนา้ที�รายงานการซื�อ-ขายหุ้น การ

ถือครองหลกัทรัพยข์องบริษทัตามกฎหมายให้แก่ที�ประชุมคณะกรรมการรับทราบเป็น

ประจาํ รวมทั�ง ใหมี้การเปิดเผยในรายงานประจาํปี 

(1.6) กาํหนดให้กรรมการทุกคนและผูบ้ริหารระดบัสูงรายงานต่อคณะกรรมการเกี�ยวกบัการ

ซื�อขายหุน้ อยา่งนอ้ย � วนัล่วงหนา้ก่อนการซื�อขาย 

(1.7) กาํหนดใหก้รรมการทุกคนและผูบ้ริหารระดบัสูงงดการซื�อขายหลกัทรัพย ์ไม่นอ้ยกวา่ � 

วนั ก่อนการประชุมคณะกรรมการ 

4) การมีส่วนไดเ้สียของกรรมการ  

(1) คณะกรรมการกาํหนดใหก้รรมการและผูบ้ริหาร รายงานการมีส่วนไดเ้สีย อยา่งนอ้ยก่อน 

        การพิจารณาวาระนั�น และมีการบนัทึกไวใ้นรายงานการประชุมคณะกรรมการ ดงันี�  

(1.1) คณะกรรมการกาํหนดแนวทางให้กรรมการและผูบ้ริหารเปิดเผยขอ้มูลส่วนไดเ้สียของ

ตนและผูเ้กี�ยวข้องต่อคณะกรรมการ เพื�อให้คณะกรรมการสามารถตัดสินใจ เพื�อ

ประโยชน์โดยรวมได ้

(1.2) แนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับลักษณะของธุรกิจและข้อกําหนดของหน่วยงานที�

เกี�ยวขอ้ง เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย สาํนกังานกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เป็นตน้ 

(1.3) กาํหนดใหเ้ลขานุการเป็นผูรั้บขอ้มูลส่วนไดเ้สียของกรรมการ ผูบ้ริหาร และผูเ้กี�ยวขอ้ง 

(1.4) เลขานุการทาํหน้าที�ในการรายงานขอ้มูลส่วนไดเ้สียให้คณะกรรมการทราบขอ้มูลของ

กรรมการและผูบ้ริหาร รวมทั�ง ผูเ้กี�ยวขอ้ง โดยเฉพาะเมื�อคณะกรรมการตอ้งพิจารณา

ธุรกรรมระหวา่งบริษทักบักรรมการหรือผูบ้ริหารที�มีส่วนไดเ้สียหรือมีส่วนเกี�ยวขอ้ง 

(2) คณะกรรมการดูแลใหก้รรมการที�มีส่วนไดเ้สียอยา่งมีนยัสาํคญัในลกัษณะที�อาจทาํให ้

กรรมการรายดงักล่าวไม่สามารถให้ความเห็นไดอ้ย่างอิสระ งดเวน้จากการมีส่วนร่วมในการ

ประชุมพิจารณาในวาระนั�น ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี ���� ไม่มีการเปลี�ยนแปลง

ลาํดับ ระเบียบวาระการประชุม หรือเพิ�มเติมวาระการประชุมและไม่มีการขอให้ที�ประชุม

พิจารณาเรื�องอื�นนอกเหนือจากที�ระบุไวใ้นหนงัสือนดัประชุม         

        นอกจากนี�  กรรมการและผูบ้ริหารได้รายงานการถือหลกัทรัพยใ์นบริษทัของตนเอง คู่สมรส และ

บุตรที�ยงัไม่บรรลุนิติภาวะให้แก่คณะกรรมการ หรือผูที้�คณะกรรมการมอบหมายเป็นประจาํทุกไตรมาส รวมทั�งมี

การเปิดเผยในที�ประชุมคณะกรรมการและรายงานประจาํปี 
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9.4          นโยบายบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย  
 

ธุรกิจเอกชนเป็นส่วนที�มีความสําคญัต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ซึ� งถือเป็นหนา้ที�ในการดูแลให้

เกิดความอยู่รอดและยั�งยนืของสังคมร่วมกนั ดงันั�น จึงยึดมั�นการดาํเนินธุรกิจให้ประสบความสําเร็จอยา่งย ั�งยนืโดย

ใหค้วามสาํคญักบัผูมี้ส่วนไดเ้สีย เพราะเชื�อมั�นวา่การคงไวซึ้�งความสมดุลระหว่างธุรกิจ พนกังาน และสังคมนั�น จะ

ส่งเสริมให้บริษทั สังคม และสิ�งแวดลอ้มเติบโตไปพร้อมๆ กันอย่างเขม้แข็งและยั�งยืน โดยกาํหนดแนวปฏิบติั

เกี�ยวกบับทบาทของผูมี้ส่วนไดเ้สีย ดงันี�  

1) การกาํหนดนโยบายการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

(1) คณะกรรมการกาํหนดนโยบายและแนวการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียแต่ละกลุ่ม พร้อมมาตรการ

ดาํเนินการที�เป็นรูปธรรม ที�ทาํใหม้ั�นใจไดว้า่บริษทัมีความรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย ดงันี�  

(1.1) ผูถื้อหุน้  

ปฏิบติัหนา้ที�ดว้ยความซื�อสัตยสุ์จริต โปร่งใส และเป็นประโยชน์แก่บริษทั และผูถื้อหุน้ 

บริหารงานด้วยความระมัดระวงัและรอบคอบเพื�อป้องกันความเสียหายต่อผูถื้อหุ้น

ตลอดจนไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผูเ้กี�ยวขอ้ง โดยใชข้อ้มูลใดๆ ของบริษทั

ที�ยงัไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน และไม่ดาํเนินการใดๆ ในลกัษณะที�อาจก่อให้เกิดความ

ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ รวมถึง ไม่เปิดเผยขอ้มูลลบัต่อบุคคลภายนอก โดยเฉพาะคู่

แข่งขนั 

(1.2) พนกังาน  

 การเล็งเห็นถึงความสําคญัของพนกังานซึ� งถือเป็นทรัพยากรที�มีคุณค่า จึงปฏิบติั

ต่อพนกังานทุกคนอย่างเท่าเทียมกนัและเป็นธรรมบนหลกัสิทธิมนุษยชน ไม่มีการเลือก

ปฏิบติัทั�งการแบ่งแยกสีผิว เชื�อชาติ เพศ ศาสนา ไม่มีการใช้แรงงานเด็กหรือแรงงานที�

ผิดกฎหมาย มีนโยบายการบริหารค่าจ้างและค่าตอบแทนโดยยึดหลกัความเป็นธรรม 

เหมาะสมกบัลกัษณะงาน หนา้ที�ความรับผิดชอบและความสามารถของพนักงานแต่ละ

คน ตลอดจนมีนโยบาย  การพฒันาและส่งเสริมความรู้ความสามารถให้กับพนักงาน

อยา่งต่อเนื�อง เพื�อพฒันาและความสามารถของพนกังานใหไ้ดรั้บความกา้วหนา้  

 สําหรับนโยบายดา้นสวสัดิการ จดัให้มีสวสัดิการสําหรับพนกังานเพิ�มเติมจากที�

กฎหมายกาํหนด เช่น กองทุนสํารองเลี�ยงชีพพนกังาน เพื�อเป็นเครื�องมือสร้างแรงจูงใจ

ในการปฏิบติั งานของพนักงานและรักษาบุคลากรไวก้บับริษทัในระยะยาว โดยให้มี

ลกัษณะการออมอย่างสมํ�าเสมอเพื�อเป็นหลกัประกนัในการใชชี้วิตหลงัเกษียณอายุ การ

ประกันสุขภาพกลุ่ม การตรวจสุขภาพประจาํปี และสวสัดิการเกี�ยวกับเงินช่วยเหลือ

พนกังานในโอกาสต่างๆ 

 มีการกาํหนดนโยบายดา้นความปลอดภยั โดยจดัใหมี้การดูแลดา้นความปลอดภยั 

สุขภาพอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน เพื�อดาํเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย

และตามมาตรฐานสากลและติดตามการปฏิบติังานอย่างใกลชิ้ด มีการให้ความรู้เกี�ยวกบั
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ความปลอดภัยสุขภาพอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการทาํงานแก่พนักงานและผูที้�

เกี�ยวข้อง พร้อมทั�งส่งเสริมการสร้างจิตสํานึกให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงความ

ปลอดภยัและยึดถือปฏิบติั และกาํหนดให้มีการตรวจสอบระบบป้องกันภยัในอาคาร

สํานักงาน การซ้อมหนีไฟเป็นประจาํทุกปี รวมถึง การตรวจวิเคราะห์ระดบัแสงสว่าง 

และตรวจวดัระดบัความดงัเสียง ในปี ���� ไม่มีพนกังานหยดุงานอนัมีสาเหตุมาจากการ

เกิดอุบติัเหตุจากการปฏิบติังาน หรือเจ็บป่วยจากการปฏิบติังาน  

(1.3) ลูกคา้  

 มีการกาํหนดนโยบายที�จะตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า โดยนําเสนอ

ผลิตภณัฑที์�มีคุณภาพและไดม้าตรฐานมีความปลอดภยั เพื�อใหต้รงกบัความตอ้งการของ

ลูกค้า มีการเปิดเผยข้อมูลเกี�ยวกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่

บิดเบือนขอ้เท็จจริง รวมทั�ง การให้ขอ้มูลข่าวสารที�ถูกตอ้ง เพียงพอและเป็นประโยชน์

ต่อลูกคา้ 

(1.4) คู่คา้และเจา้หนี�   

 มีการคดัเลือกคู่คา้อย่างเป็นธรรม ดาํเนินธุรกิจต่อกนัดว้ยความยุติธรรม ไม่เอารัด

เอาเปรียบ เคารพและปฏิบติัตามเงื�อนไขสัญญาที�กาํหนดไว ้ไม่เรียก หรือไม่รับ หรือจ่าย

ผลประโยชน์ใดๆ ที�ไม่สุจริตในการติดต่อกับคู่ค้าหรือเจ้าหนี�  หากในกรณีที�ข้อมูล

ปรากฏว่ามีการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที�ไม่สุจริต บริษทัจะหารือกบัคู่คา้หรือเจา้หนี�   เพื�อ

ร่วมกนัแกไ้ขปัญหาใหร้วดเร็วเเละเกิดความยติุธรรมต่อทุกฝ่าย 

(1.5) คู่แข่ง  

 มีการดาํเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โปร่งใส มีการแข่งขนัอย่างเป็นธรรมกบัคู่

แข่งขนั มีการแข่งขนัทางการคา้ภายใตก้รอบกติกาการแข่งขนัที�ดี ไม่แสวงหาขอ้มูลที�

เป็นความลบัของคู่แข่งทางการคา้ด้วยวิธีการที�ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม ไม่ทาํลาย

ชื�อเสียงคู่แข่งทางการคา้ดว้ยการกล่าวร้ายหรือกระทาํการใดๆ โดยปราศจากความจริง

และไม่เป็นธรรม 

(1.6) ชุมชน/ สังคม  

 มีการกาํหนดแนวปฏิบติัต่อชุมชน สังคม ไวใ้นจรรยาบรรณธุรกิจ เพื�อเป็นหลกั

ปฏิบติัแก่พนกังานทุกคน ดงันี�    

 สนับสนุนกิจกรรมที� เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมส่วนรวม และสร้าง

ปฏิสัมพนัธ์อนัดีกบัชุมชนที�สถานประกอบการของบริษทัตั�งอยู ่ 

 ปฏิบติัหรือควบคุมใหมี้การปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบที�เกี�ยวขอ้ง 

 ไม่สนบัสนุนหรือร่วมธุรกรรมกบับุคคลใดที�เป็นภยัต่อชุมชน สังคม  

 ใส่ใจและรับผิดชอบแกไ้ขในภยัอนัตรายที�สังคมหวั�นวิตก อนัอาจเกิดจากผลิตภณัฑ/์ 

บริการหรือการดาํเนินงาน 

 ส่วนร่วมในการยกระดับคุณภาพชีวิตที�ดี สร้างสังคมที�อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
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พฒันาคุณธรรม จริยธรรม รักษาวฒันธรรมที�ดีงาม รวมถึงปลูกฝังจิตสํานึกของความ

รับผิดชอบต่อสังคมและการมีจิตอาสาใหเ้กิดขึ�นในหมู่พนกังาน  

(1.7) สิ�งแวดลอ้ม 

 ไม่กระทาํการใดๆ ที�จะมีผลเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอ้ม 

 ปฏิบติัหรือควบคุมใหมี้การปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบที�เกี�ยวกบัสิ�งแวดลอ้ม 

 ไม่ให้การสนับสนุนหรือร่วมธุรกรรมกับบุคคลใดที� เป็นภัยต่อสภาพแวดล้อม

ส่วนรวม  

 ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ มีนโยบายในการประหยัด

พลงังานและทรัพยากรอื�นๆ  

 ส่งเสริมให้มีการให้ความรู้พนักงานในเรื�องสิ�งแวดลอ้ม รวมทั�งมีการจดักิจกรรมที�

เกี�ยวกับสิ�งแวดลอ้มร่วมกับพนักงาน โดยกาํหนดเป็นนโยบายและเปิดเผยถึงการ

ปฏิบติัใหเ้ป็นที�ทราบ  

(2) คณะกรรมการมอบหมายใหก้รรมการอิสระหรือคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูรั้บรายงาน 

หรือขอ้ร้องเรียน สอบสวน จดัการกบัขอ้ร้องเรียนของผูมี้ส่วนไดเ้สีย และรายงานต่อคณะกรรมการ 

(3) มีกลไกการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส และมีมาตรการชดเชยในกรณีที�ผูมี้ส่วนไดเ้สียไดรั้บความ 

เสียหายจากการละเมิดสิทธิตามกฎหมายของผูมี้ส่วนไดเ้สีย  

(4) จดัใหมี้ช่องทางการแจง้หรือร้องเรียนกรณีถูกละเมิดสิทธิใหก้บับริษทั โดยผา่นช่องทาง 

โทรศพัท ์เวบ็ไซต ์จดหมาย อีเมล ์เป็นตน้  

2) มีนโยบายและแนวทางปฏิบติัในการต่อตา้นการทุจริต การคอร์รัปชั�น รวมถึง การสนบัสนุน 

กิจกรรมที�ส่งเสริมและปลูกฝังให้พนักงานทุกคนปฏิบติัตามกฎหมาย และระเบียบขอ้บงัคบัที�เกี�ยวขอ้ง 

ดงันี�  

(1) นโยบายและแนวปฏิบติัที�เกี�ยวกบัการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั�นภายในองคก์ร 

(1.1) ห้ามกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกระดบั รับเงินหรือรับผลประโยชน์ ตอบแทน

ใดๆ จากคู่คา้ ลูกคา้ หรือจากบุคคลใดที�ทาํธุรกิจเกี�ยวขอ้งกบับริษทั 

(1.2) ห้ามกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกระดับ รับของขวญัที�มีมูลค่าเกินกว่าปกติ

ประเพณีนิยมที�บุคคลทั�วไปพึงปฏิบติัต่อกนั 

(1.3) หา้มมีการนาํทรัพยสิ์นของบริษทัไปใชเ้พื�อประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลอื�น 

(1.4) การเขา้ไปทาํธุรกรรมหรือกิจกรรมกบับริษทัที�มีกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือพนักงานของ

บริษทั ที�มีส่วนไดเ้สียตอ้งปฏิบติัตามระเบียบเกี�ยวกบัการทาํรายการที�อาจมีความขดัแยง้

ทางผลประโยชน์  

(1.5) จดัฝึกอบรมแก่พนักงานเพื�อส่งเสริมความซื�อสัตย ์สุจริต และความรับผิดชอบในการ

ปฏิบติัหนา้ที� 

(1.6) กาํหนดให้มีระเบียบและระบบการควบคุมภายในเพื�อป้องกันไม่ให้พนักงานมีการ

ประพฤติ หรือปฏิบติัที�ไม่เหมาะสม 
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(1.7) มีหน่วยงานตรวจสอบภายในตรวจสอบทุกหน่วยงาน และจดัทาํรายงานสรุปเรื�องการ

ทุจริตคอร์รัปชั�นต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

(1.8) จดัใหมี้ช่องทางในการรายงานหากมีการพบเห็นการฝ่าฝืน หรือพบเห็นการกระทาํทุจริต

และคอร์รัปชั�น    

(2) นโยบายและแนวปฏิบติัเกี�ยวกบัการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั�นภายนอกองคก์ร บริษทัได ้

 กาํหนดแนวปฏิบติัในการป้องกนัการทุจริตคอร์รัปชั�นภายนอกองคก์ร ทั�งนี�  เพื�อป้องกนัมิให้

กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกระดบัเกี�ยวขอ้งกบัการทุจริตคอร์รัปชั�นภายนอกองคก์ร     

(2.1) บริษทัไม่สนับสนุนการให้สินบนในรูปของผลตอบแทนทุกรูปแบบในการขอความ

อนุเคราะห์ใดๆ จากบุคคลหรือองคก์รภายนอก โดยเฉพาะจากหน่วยงานของรัฐจะตอ้ง

เป็นไปตามระเบียบปฏิบติัของหน่วยงานของรัฐ เพื�อหลีกเลี�ยง การเปิดช่องทางให้กับ

เจา้หนา้ที�รัฐที�จะเรียกรับสินบนเมื�อมีความผิดพลาดเกิดขึ�น 

(2.2) จะดาํเนินธุรกิจตามกฎระเบียบของกฎหมาย ตามขั�นตอนให้ถูกตอ้ง เพื�อหลีกเลี�ยงการ

เปิดช่องใหก้บัเจา้หนา้ที�รัฐที�จะเรียกรับสินบนเมื�อมีความผิดพลาดเกิดขึ�น 

(2.3) การสังสรรค์ การเลี� ยงอาหาร หรือการมอบของขวญัให้กับบุคคลภายนอก จะต้อง

ดาํเนินการภายในเทศกาลและประเพณีปฏิบติัที�ดีงาม มีจาํนวนและปริมาณ ที�เหมาะสม 

3) บริษทัมีการกาํหนดนโยบายทางดา้นทรัพยสิ์นทางปัญญา หา้มพนกังานละเมิดต่อทรัพยสิ์นทาง  

ปัญญาของผูอื้�น ไม่วา่จะเป็นทรัพยสิ์นทางปัญญาในประเทศ หรือต่างประเทศ และหา้มการนาํซอฟต์แวร์

ที�ละเมิดลิขสิทธิ� มาใชง้านในบริษทั รวมทั�ง มีนโยบายการต่อตา้นการทุจริตและหา้มจ่าย    

        สินบนเพื�อประโยชน์ทางธุรกิจ ซึ�งไดแ้จง้ใหพ้นกังานทุกคนรับทราบและถือปฏิบติัตลอดมา  

ในปี 2562 บริษทัไม่มีขอ้พิพาทใดๆ ที�มีนยัสําคญักบัผูมี้ส่วนไดเ้สีย นอกจากนี�  บริษทัไดป้ฏิบติัตาม

กฎหมายและขอ้กาํหนดที�เกี�ยวขอ้งเพื�อให้สิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียดงักล่าวไดรั้บการดูแลเป็นอยา่งดี 

อาทิเช่น 

(1) ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2562 ใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้ทุกรายเสนอแนะขอ้คิดเห็น 

ต่างๆ เกี�ยวกบัการดาํเนินธุรกิจในฐานะเจา้ของบริษทั โดยทุกๆ ขอ้คิดเห็นจะไดรั้บการรวบรวมเพื�อ 

เสนอให้คณะกรรมการบริษทัพิจารณา ซึ� งในการประชุมดังกล่าว ไม่มีผูถื้อหุ้นรายใดเสนอแนะ

ขอ้คิดเห็นเป็นการล่วงหนา้       

(2) มีการทบทวนโครงสร้างค่าจา้งทุกปี โดยพิจารณาร่วมกบัผลการดาํเนินงานของบริษทั เพื�อ 

กาํหนดอตัราค่าจา้งประจาํปี ทั�งนี�  เพื�อให้การบริหารค่าจา้ง  และค่าตอบแทนเป็นธรรมเหมาะสมกบั

ลกัษณะงาน หนา้ที�ความรับผิดชอบและความสามารถของพนกังานแต่ละคน สามารถเทียบเคียง กบั

บริษทัที�อยูใ่นอุตสาหกรรมเดียวกนั        

(3) ไม่มีกรณีที�ฝ่าฝืนกฎหมายดา้นแรงงาน การจา้งงาน ผูบ้ริโภค การแข่งขนัทางการคา้  

สิ�งแวดลอ้ม ไม่มีกรณีการกระทาํผิดดา้นละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาของผูอื้�น ดา้นการทุจริตหรือ

กระทาํผิดดา้นจริยธรรมทางธุรกิจ ไม่มีการเกิดอุบติัเหตุจากการปฏิบติังาน ไม่มีการเจ็บป่วยหรือโรค

จากการ ทาํงาน         
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(4) มีการปรับปรุงอตัราเงินสมทบและเงินสะสมกองทุนสาํรองเลี�ยงชีพของพนกังานใหมี้อตัรา 

สูงขึ�นเปิดโอกาสใหพ้นกังานสามารถกาํหนดอตัราเงินสะสมใหส้อดคลอ้งกบัฐานรายไดข้องตนเอง  
 

9.5          นโยบายการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
 

คณะกรรมการบริษทัให้ความสําคัญต่อการเปิดเผยขอ้มูลที�มีความถูกต้องครบถว้นและโปร่งใส ทั�ง

รายงานขอ้มูลทางการเงินและขอ้มูลทั�วไปตามหลกัเกณฑข์องสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตลอดจนขอ้มูลอื�นที�สําคญัที�มีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยข์อง

บริษัท ซึ� งล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผูล้งทุนและผูมี้ส่วนได้เสียของบริษัท โดยเผยแพร่ข้อมูล

สารสนเทศต่อผูถื้อหุ้นนักลงทุนและสาธารณชนผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและทาง

เวบ็ไซตข์องบริษทั และมีการปรับปรุงขอ้มูลใหเ้ป็นปัจจุบนัอยา่งสมํ�าเสมอ บริษทัไดด้าํเนินการกาํหนดแนวปฏิบติั

เกี�ยวกบัการเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส ดงันี�  

1) การเปิดเผยขอ้มูล 

(1) คณะกรรมการมีกลไกที�จะดูแลใหม้ั�นใจไดว้า่ขอ้มูลที�เปิดเผยต่อนกัลงทุนถูกตอ้ง ไม่ทาํให ้

สาํคญัผิดและเพียงพอต่อการตดัสินใจของนกัลงทุน 

(1.1) มีการเปิดเผยขอ้มูลสําคญัของบริษทั ทั�งขอ้มูลทางการเงินและขอ้มูลที�มิใช่ขอ้มูลทาง

การเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส และเป็นไปตามเกณฑ์ที�สํานักงาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทยกาํหนด  

(1.2) มีการประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการเปิดเผยขอ้มูลเป็นประจาํ 

(2) คณะกรรมการจดัใหมี้รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน 

 แสดงควบคู่กบัรายงานของผูส้อบบญัชีในรายงานประจาํปีโดยครอบคลุมในเรื�องดงัต่อไปนี�  

(2.1) การปฏิบติัตามหลกัการบญัชีที�รับรองโดยทั�วไป เหมาะสมกบัธุรกิจ ใชน้โยบายบญัชีที�

เหมาะสม และถือปฏิบติัโดยสมํ�าเสมอ 

(2.2) รายงานทางการเงินมีขอ้มูลถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นจริงตามมาตรฐานการบญัชี 

(3) คณะกรรมการสนบัสนุนใหบ้ริษทัจดัทาํคาํอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการ  

 (Management Discussion and Analysis หรือ MD&A)เพื�อประกอบการเปิดเผยงบการเงิน 

 ทุกไตรมาส ทั�งนี�  เพื�อใหน้กัลงทุนไดรั้บทราบขอ้มูลและเขา้ใจการเปลี�ยนแปลงที�เกิดขึ�นกบั 

        ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน การเปลี�ยนแปลงที�มีนยัสาํคญัของบริษทั รวมถึงปัจจยั 

และเหตุการณ์ที�มีผลต่อฐานะการเงินหรือผลการดาํเนินงานนอกเหนือจากขอ้มูลตวัเลขในงบ

การเงินเพียงอยา่งเดียว 

(4) คณะกรรมการกาํหนดใหมี้การเปิดเผยค่าสอบบญัชี และค่าบริการอื�นที�ผูส้อบบญัชี 

 ใหบ้ริการไวใ้นรายงานประจาํปี 

(5) คณะกรรมการกาํหนดใหมี้การเปิดเผยในรายงานประจาํปี 

(5.1) บทบาท หนา้ที� ของคณะกรรมการ  
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(5.2) บทบาท หนา้ที� ของคณะกรรมการชุดยอ่ย   

(5.3) จาํนวนครั� งของการประชุม และจาํนวนครั� งที�กรรมการแต่ละท่านเขา้ร่วมประชุมในปีที�

ผา่นมา 

(6) คณะกรรมการเปิดเผย วิธีการสรรหากรรมการ และวิธีการประเมินผลการปฏิบติังานของ 

        คณะกรรมการทั�งคณะและรายบุคคล  

2) ขอ้มูลขั�นตํ�าที�เปิดเผยบนเวบ็ไซต ์

นอกจากการเผยแพร่ขอ้มูลตามเกณฑที์�กาํหนดผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

รวมถึงแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาํปีแลว้ คณะกรรมการพิจารณาให้มีการ

เปิดเผยขอ้มูลผา่นช่องทางอื�นดว้ย เช่น เวบ็ไซตข์องบริษทั โดยกระทาํอยา่งสมํ�าเสมอ พร้อมทั�งนาํเสนอขอ้มูลที�เป็น

ปัจจุบนั อนึ�ง ขอ้มูลบนเวบ็ไซตอ์ยา่งนอ้ยตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลที�ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบนั ดงัต่อไปนี�  

(1) วิสัยทศัน์และพนัธกิจ 

(2) ลกัษณะการประกอบธุรกิจ 

(3) โครงสร้างองคก์ร รายชื�อคณะกรรมการและผูบ้ริหาร 

(4) คุณสมบติัและประสบการณ์ของเลขานุการบริษทั 

(5) งบการเงินและรายงานเกี�ยวกบัฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานทั�งฉบบัปัจจุบนัและปี 

 ก่อนหนา้ 

(6) แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาํปี ที�สามารถใหด้าวน ์

 โหลดได ้

(7) ขอ้มูลหรือเอกสารอื�นใดที�นาํเสนอต่อนกัวิเคราะห์ ผูจ้ดัการกองทุน หรือสื�อต่างๆ 

(8) โครงสร้างการถือหุน้ทั�งทางตรงและทางออ้ม 

(9) โครงสร้างกลุ่มบริษทั รวมถึงบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม  

(10) กลุ่มผูถื้อหุน้รายใหญ่ทั�งทางตรงและทางออ้มที�ถือหุ้นตั�งแต่ร้อยละ 5 ของจาํนวนหุ้นที�จาํหน่าย

ไดแ้ลว้ ทั�งหมดและมีสิทธิออกเสียง   

(11) การถือหุน้ทั�งทางตรงและทางออ้มของกรรมการ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูบ้ริหารระดบัสูง 

(12) หนงัสือเชิญประชุมสามญัและวิสามญัผูถื้อหุน้ 

(13) ขอ้บงัคบับริษทั หนงัสือบริคณห์สนธิ และขอ้ตกลงของกลุ่มผูถื้อหุน้ (ถา้มี) 

(14) นโยบายและแนวปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดีของบริษทั 

(15) นโยบายดา้นบริหารความเสี�ยง รวมถึงวิธีการจดัการความเสี�ยงดา้นต่างๆ 

(16) กฎบัตรหรือหน้าที�ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ วาระการดาํรงตาํแหน่งของคณะกรรมการ

รวมถึง เรื�องที�ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 

(17) กฎบตัรหรือหนา้ที�ความรับผิดชอบ คุณสมบติั วาระการดาํรงตาํแหน่งของคณะกรรมการ                     

 ชุดยอ่ยจรรยาบรรณสาํหรับพนกังานและกรรมการ 

(18) ข่าวของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

(19) ขอ้มูลติดต่อหน่วยงานหรือบุคคลที�รับผิดชอบงานนกัลงทุนสัมพนัธ์  
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9.6         นโยบายความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  
 

บริษทัมีการกาํหนดและแยกอาํนาจของคณะกรรมการแต่ละชุดไวอ้ย่างชัดเจน โดยในการพิจารณา

ตดัสินใจในเรื�องสําคญัจะตอ้งผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด ซึ� งมีหนา้ที�เฉพาะเรื�องและเสนอเรื�อง

ให้คณะกรรมการบริษทัพิจารณาหรือรับทราบ เพื�อถ่วงดุลและสอบทานให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมต่อผูที้�

เกี�ยวขอ้งทุกฝ่าย 

จริยธรรมธุรกจิ 

บริษทัยึดมั�นในแนวทางการดาํเนินธุรกิจที�โปร่งใส สุจริต และเป็นธรรม ไดอ้อกคู่มือจรรยาบรรณ

และขอ้พึงปฏิบติัเกี�ยวกบัจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ายจดัการและพนักงาน เพื�อให้ผูที้�เกี�ยวขอ้งยึดถือเป็น

แนวทางการปฏิบัติหน้าที�ตามภารกิจของบริษทั ภายใต้กรอบกฎหมายและกฎระเบียบ ส่งเสริมสนับสนุนให้

พนกังานมีการพฒันาความรู้ ความสามารถอยา่งทั�วถึง  

การถ่วงดุลของกรรมการที�ไม่เป็นผู้บริหาร 

ในปัจจุบันคณะกรรมการบริษทั มีจาํนวน � ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที�ไม่ได้เป็นผูบ้ริหาร

จาํนวน � ท่าน และกรรมการที�เป็นผูบ้ริหาร � ท่าน ในจาํนวนกรรมการเป็นกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการ

อิสระ  

กรรมการตรวจสอบและ/ หรือกรรมการอิสระ ไม่มีส่วนเกี�ยวขอ้งในการบริหารงานประจาํ และ                

ไม่เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั จะเห็นไดว้า่มีสัดส่วนของกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระมากกวา่ � ใน 

� ของคณะกรรมการทั�งคณะ ซึ� งนบัไดว้่า มีการถ่วงดุลของกรรมการที�ไม่เป็นผูบ้ริหารในสัดส่วนที�สูงและพอที�จะ

ทาํหนา้ที�ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

การรวมหรือแยกตําแหน่ง 

ปัจจุบนัมีผูด้าํรงตาํแหน่งประธานกรรมการและกรรมการผูอ้าํนวยการเป็นบุคคลคนละคนกนั โดย

ประธานกรรมการไม่ไดเ้ป็นพนกังานและผูบ้ริหาร บริษทัจึงไดก้าํหนดบทบาท อาํนาจหนา้ที�ของประธานกรรมการ

และกรรมการผูอ้าํนวยการไวช้ดัเจน  

อาํนาจของประธานกรรมการ เป็นกรรมการอิสระและไม่มีอาํนาจอนุมติัใดๆ การอนุมติัใดที�เกิน

อาํนาจกรรมการผูอ้าํนวยการ ตอ้งใชอ้าํนาจคณะกรรมการทั�งคณะในการอนุมติั 

อาํนาจของกรรมการผูอ้าํนวยการ ซึ� งคณะกรรมการบริษทัอาจแต่งตั�งกรรมการจาํนวนหนึ� งตามที�

เห็นสมควรใหเ้ป็นคณะกรรมการบริหาร และในจาํนวนนี�ใหแ้ต่งตั�งกรรมการผูอ้าํนวยการเป็นกรรมการบริหารดว้ย 

โดยให้คณะกรรมการบริหารมีอํานาจหน้าที�ควบคุมดูแลกิจการตามที�คณะกรรมการมอบหมายโครงสร้าง

คณะกรรมการของบริษทัในปี 2562 ประกอบดว้ยคณะกรรมการ ดงันี�   

คณะกรรมการบริษทั  

1) คณะอนุกรรมการ 

 (�) คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง 

 (�) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 (�) คณะกรรมการตรวจสอบ  
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 (�) คณะกรรมการบริหาร  

9.6.1 คณะกรรมการบริษัท 

ณ วนัที� �� ธนัวาคม ���2 บริษทัมีคณะกรรมการบริษทั จาํนวน 7 ท่าน และมีการจดัประชุม จาํนวน 

� ครั� ง ซึ� งเลขานุการบริษทัจะจดัส่งหนงัสือเชิญประชุม พร้อมทั�งระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการ

ประชุมให้คณะกรรมการล่วงหน้า เพื�อให้มีเวลาศึกษาขอ้มูลก่อนเขา้ร่วมการประชุม โดยทุกท่านสามารถแสดง

ความเห็นได้อย่างอิสระและไม่ขึ�นกับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด มีการบนัทึกการประชุมและความคิดเห็นอย่าง

ชดัเจน และเป็นลายลกัษณ์อกัษร และคณะกรรมการทุกคนมีสัดส่วนของการเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการ อย่าง

นอ้ยร้อยละ �� ของการประชุมทั�งปี มีรายละเอียดการเขา้ร่วมประชุม ดงันี�   

 

1) รายงานของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษทัเป็นผูรั้บผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษทัและบริษทัย่อย และสารสนเทศ

ทาง การเงินที�ปรากฏในรายงานประจาํปี งบการเงินดงักล่าวไดจ้ดัทาํขึ�นตามมาตรฐานการบญัชีที�รับรองทั�วไป และ

คณะกรรมการซึ�งประกอบดว้ยคณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริษทัโดยรวมอยู่

ในระดบัที�น่าพอใจ และสามารถสร้างความเชื�อมั�นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื�อถือไดข้องงบการเงินของบริษทัและ

บริษทัยอ่ย  

2) การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 

บริษทัมีนโยบายจัดให้คณะกรรมการบริษทัมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

โดยรวม อย่างน้อยปีละ1 ครั� ง โดยในปี 2562 บริษทัได้จดัส่งแบบประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการ

ให้แก่กรรมการแต่ละท่าน สําหรับประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการโดยรวมทั�งคณะ ผลเป็นความลบั 

เพื�อนาํผลประเมินมาใชใ้น การพิจารณาปรับปรุงแกไ้ขการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทั 

3) ความสัมพนัธ์กบัผู้ลงทุน 

คณะกรรมการไดส้ร้างความสัมพนัธ์ที�ดีกบัลูกคา้ และผูล้งทุนทั�วไป โดยการเปิดเผยขอ้มูลที�มีความ

รายชื�อ ตําแหน่ง 

การประชุมคณะกรรมการ  

จํานวนครั�ง 

การประชุม 

จํานวนครั�งที�           

เข้าร่วม

ประชุม 

หมายเหตุ 

1) นายพชร               ยติุธรรมดาํรง  ประธานกรรมการ 6 6  

2) ร.ต.ต.เกรียงศกัดิ�   โลหะชาละ กรรมการ 6 2  

3) นายสมพร            เวชพาณิชย ์ กรรมการ 6 5  

4) นายปรีชา             ถิรกิจพงศ ์ กรรมการ 6 6  

5) นายสมเจตน์         ทิณพงษ ์ กรรมการ 6 6  

6) นางสาวทิพาพร    อศัวโสตถิ�  กรรมการ 6 4  

7) นายฐนนทศ์รณ์    เลิศฤทธิ� ศิริกุล กรรมการ 6 5  
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ถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส เกี�ยวกบัประวติับริษทั รายงานทางการเงิน ตลอดจนขอ้มูลสําคญัที�มีผลกระทบต่อราคา

หลกัทรัพยข์องบริษทั โดยผ่านตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รายงานประจาํปี และเวบ็ไซด์ของบริษทั รวมถึง 

ไดมี้การเปิดช่องทางการติดต่อกบับริษทั เพื�อรับทุกขข์อ้ร้องเรียน และขอ้เสนอแนะต่าง ๆ ทางอีเมลด์ว้ย เพื�ออาํนวย

ความสะดวกใหแ้ก่ลูกคา้และผูล้งทุนทั�วไปไดติ้ดต่อกบับริษทัได ้

4) การส่งเสริมพฒันาความรู้ 

คณะกรรมการบริษทัมีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุน ให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้

แก่กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทั เพื�อให้มีการปรับปรุงและพฒันาการปฏิบติังานอยา่งต่อเนื�อง ทั�งหลกัสูตรการ

อบรมภายในและภายนอกบริษทั ตามที�คณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรไดรั้บการฝึกอบรม เพื�อใหเ้ขา้ใจการปฏิบติั

หนา้ที�ในฐานะกรรมการ คณะกรรมการ และผูบ้ริหารระดบัสูง 

บริษทัส่งเสริมความรู้ ความสามารถของคณะกรรมการและให้กรรมการนาํประโยชน์จากความรู้ที�

ไดรั้บมาประยุกต์ใช้ในการกาํกบัดูแลบริษทั สามารถสร้างมูลค่าเพิ�มและผลกัดนัให้องค์กรเขา้สู่มาตรฐานสากล

ยิ�งขึ�น สามารถส่งเสริมไดห้ลายรูปแบบ 

(1) จดัให้มีกิจกรรมสนับสนุนเพื�อเตรียมการและสร้างความรู้ ความเขา้ใจ สําหรับกรรมการใหม่

หรือกรรมการที�ไดรั้บแต่งตั�งระหว่างปีบญัชี โดยประกอบกิจกรรม เช่น การชี�แจงหรือบรรยายโดผูบ้ริหารระดบัสูง 

การเยี�ยมชมการปฏิบติังานจริง เป็นตน้ 

(2) สนับสนุนให้กรรมการเข้าอบรมหลักสูตร หรือเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาที�เป็นการเพิ�มพูน

ความรู้ในการปฏิบติังานและใหเ้ปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีทุกครั� ง         

(3) มีการริเริ�มให้มีกิจกรรมและเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ ที�เป็นการส่งเสริมความรู้ ความสามารถของ

คณะกรรมการทั�งทางด้านเทคโนโลยี นวตักรรมใหม่ ๆ ที�บริษทัจะนํามาใช้พฒันา รวมถึง ส่งเสริมให้ความรู้ 

ความสามารถใน  การอบรม การเขา้ดูงาน การสัมมนา และการเยี�ยมชมการปฏบติังานภายในและภายนอกองคก์ร       

5) การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 

คณะกรรมการบริษทัมอบหมายให้ เลขานุการบริษทัจดัเตรียมขอ้มูลต่างๆ สําหรับกรรมการใหม่ 

เพื�อให้กรรมการใหม่ รับทราบบทบาท หนา้ที� ความรับผิดชอบของกรรมการ นโยบาย ขอ้มูลธุรกิจ และแนวปฏิบติั

ในการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัก่อนการปฏิบติัหน้าที�ของกรรมการ ตลอดจนส่งเสริมการสร้างความรู้ความ

เขา้ใจในธุรกิจให้กับกรรมการทุกท่าน เพื�อเป็นการช่วยสนับสนุนในการปฏิบติัหน้าที�อย่างมีประสิทธิภาพของ

กรรมการมากยิ�งขึ�น นอกจากนี�  บริษทัยงัมีนโยบายในการเสริมความรู้ใหก้รรมการผูบ้ริหาร 

ในการปฏิบติัหนา้ที�ในฐานะคณะกรรมการบริษทั กรรมการควรจะตอ้งทราบถึงลกัษณะการดาํเนิน

ธุรกิจของบริษทั ดงันั�น ในกรณีที�มีการเปลี�ยนแปลงหรือมีกรรมการเขา้รับตาํแหน่งใหม่ บริษทัจะมีการปฐมนิเทศ

กรรมการใหม่ เพื�อแนะนําให้รับทราบลักษณะและแนวทางการดาํเนินงานในภาพรวมของบริษัท ให้ข้อมูล

สารสนเทศที�สําคญั และจาํเป็นต่อการปฏบติัหน้าที�ของกรรมการ รวมทั�ง แนวทางการปฏิบติัที�เกี�ยวกบัการกาํกบั

ดูแลกิจกรรมที�ดี  

(1) โครงสร้างของคณะกรรมการ นโยบายและกระบวนขั�นตอนทาํงาน 

(2) กลยทุธ์ ประจาํปี KPIs และงบประมาณ 

(3) โครงสร้างของบริษทัและฝ่ายจดัการ 
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(4) นโยบายในระดบัปฏิบติัการที�คณะกรรมการไดอ้นุมติัแลว้ 

(5) ลกัษณะงานของฝ่ายปฏิบติัการ 

9.6.2  คณะอนุกรรมการ 

 คณะกรรมการบริษทัจะแต่งตั�งกรรมการจาํนวนหนึ� งจากคณะกรรมการบริษทัเป็นกรรมการใน

คณะอนุกรรมการเพื�อทาํหนา้ที�พิเศษ โดยพิจารณาบทบาทหนา้ที�ของคณะกรรมการเปรียบเทียบกบัคุณสมบติัของ

กรรมการแต่ละคน โดยไดก้าํหนดให้คณะอนุกรรมการ มีวาระการดาํรงตาํแหน่ง คราวละ 2 ปี และอาจไดรั้บการ

แต่งตั�งใหม่ได ้ในปัจจุบนัคณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั�งคณะอนุกรรมการและมีรายละเอียด ดงันี�   

          โครงสร้างการจดัการในส่วนของบริษทั ณ วนัที� �� ธนัวาคม ����  ประกอบดว้ยคณะอนุกรรมการ

จาํนวน  �  คณะ ดงันี�  

 1) คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง 

     บริษทัคาํนึงถึงความสําคญัและการดาํเนินการให้มีระบบการควบคุมภายในอย่างเพียงพอและเหมาะสม 

โดยให้ความสําคญักบัระบบการควบคุมภายในทั�งการควบคุมทางการเงิน การดาํเนินงานกระบวนการทางบัญชี 

และการเก็บบนัทึกขอ้มูลการกาํกบัดูแลการปฏิบติังาน รวมถึง กระบวนการอื�นๆ ในบริษทัที�เกี�ยวขอ้งกบัมาตรการ

ต่อด้านการทุจริตคอร์รัปชั�นมีความเหมาะสมกับความเสี�ยงของบริษทั ทาํให้เกิดความเชื�อมั�นว่าบริษทัมีการ

ดาํเนินงานที�มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รายงานทางการเงินมีความเชื�อถือไดแ้ละทนัเวลา สามารถนาํไปใชเ้ป็น

ข้อมูลประกอบการพิจารณาและการตัดสินใจทางธุรกิจ การปฏิบัติการด้านต่างๆ สอดคล้องกับกฎหมายและ

ระเบียบขอ้บงัคบั ตลอดจนนโยบายต่างๆ ของบริษทั และการรับและการจ่ายเงินไดรั้บการอนุมติัอย่างถูกตอ้งตาม

อํานาจดํา เนินการตามที�บริษัทได้กําหนดไว้ และการแบ่งแยกหน้าที� งานภายในบริษัทอย่างเหมาะสม                      

โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผูรั้บผิดชอบของระบบการควบคุมภายใน  

  ทั�งนี�  บริษทัมีรายนามคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง ดงันี�  

1) นายสมพร   เวชพาณิชย ์ ประธานกรรมการบริหารความเสี�ยง 

2) นายปรีชา   ถิรกิจพงศ ์ กรรมการบริหารความเสี�ยง 

3) นายสมเจตน ์  ทิณพงษ ์ กรรมการบริหารความเสี�ยง 

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง มีดังนี� 

 องค์ประกอบและคุณสมบัติ 

(1) เป็นกรรมการของบริษทัและไดรั้บการแต่งตั�งจากคณะกรรมการบริษทั 

(2) คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง มีจาํนวนไม่น้อยกว่า 3 คน ประกอบดว้ย ประธานกรรมการ 

บริหารความเสี�ยง 1 คน และกรรมการบริหารความเสี�ยง อยา่งนอ้ย 2 คน 

(3) ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง ควรเป็นกรรมการอิสระเพื�อให้สามารถปฏิบติัหนา้ที� 

และแสดงความคิดเห็นไดโ้ดยอิสระ 

การแต่งตั�ง วาระการปฏิบัติงาน และการพ้นจากตําแหน่ง 

กรรมการบริหารความเสี�ยงมีวาระอยู่ในตาํแหน่ง วาระละ � ปี และเมื�อครบกาํหนดตามวาระอาจ

ไดรั้บการแต่งตั�งจากคณะกรรมการบริษทัอีกก็ได ้และอาจพน้จากตาํแหน่งเมื�อ 
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(1) ตาย 

(2) ลาออก 

(3) ขาดคุณสมบติัการเป็นกรรมการ หรือมีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษทัมหาชน 

จาํกดั หรือมีลกัษณะที�แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที�จะไดรั้บความไวว้างใจให้บริหารจดัการกิจการที�มีมหาชน

เป็นผูถื้อหุ้นตามที�กาํหนดไวใ้นมาตรา 89/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที� 4) 

พ.ศ.2551 

(4) ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัมีมติใหพ้น้จากตาํแหน่ง 

กรณีกรรมการบริหารความเสี�ยงคนใดจะลาออกจากตาํแหน่งให้ยื�นใบลาออกต่อประธานกรรมการ

บริษทั และในกรณีที�ตาํแหน่งกรรมการบริหารความเสี�ยงว่างลงเพราะเหตุอื�นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้

คณะกรรมการบริษทัแต่งตั�งบุคคลที�มีคุณสมบติั และไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายเป็นกรรมการบริหารความ

เสี�ยงแทน  
 

หน้าที�และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง  

(1) กาํหนดนโยบายบริหารความเสี�ยงโดยรวม เพื�อเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัพิจารณา 

 เห็นชอบ 

(2) กาํหนดแนวทางและกลยทุธ์ในการบริหารความเสี�ยงใหส้อดคลอ้งกบันโยบายบริหารความ 

 เสี�ยง 

(3) กาํกบัดูแลเกี�ยวกบัความเสี�ยงต่างๆ ทั�งภายในและภายนอก ในทุกๆ ดา้น ครอบคลุมทั�งความ 

 เสี�ยงทางการดาํเนินการความเสี�ยงทางการเงิน ฯลฯ ที�อาจจะมีผลกระทบต่อการดาํเนิน 

  กิจการของบริษทั 

(4) ปรับปรุงและพฒันา การบริหารความเสี�ยงใหเ้กิดขึ�นทั�งองคก์รและเป็นไปตาม 

 มาตรฐานสากล 

(5) ประเมินประสิทธิภาพของแผนบริหารความเสี�ยงอยา่งเป็นระบบ 

(6) ปฏิบติัหนา้ที�อื�นใดตามที�คณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 

การประชุม 

(1) ใหมี้การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง อยา่งนอ้ย � ครั� งต่อปี 

(2) คณะกรรมการมีการกาํหนดตารางการประชุมไวล้่วงหนา้ทุกปี 

(3) ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง ให้ประธานกรรมการบริหารความเสี�ยง

หรือเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง ในฐานะที�เป็นผูซึ้� งไดรั้บมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยงั

กรรมการ บริหารความเสี�ยง ไม่นอ้ยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชุม เวน้แต่ในกรณีจาํเป็นรีบด่วนเพื�อรักษาสิทธิประโยชน์

ของบริษทั จะแจง้การนดัประชุมโดยวิธีอื�นและกาํหนดวนัประชุมใหเ้ร็วกวา่นั�นก็ได ้ 

(4) กรรมการบริหารความเสี�ยง ซึ� งมีส่วนไดเ้สียในเรื�องใดตอ้งไม่อยู่ในที�ประชุม และไม่มีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนนในเรื�องนั�น 

(5) คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง อาจเชิญบุคคลอื�น เช่น กรรมการผูจ้ ัดการใหญ่ กรรมการ
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ผูอ้าํนวยการ กรรมการผูจ้ดัการรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการสายงานต่างๆ หัวหนา้ส่วนงาน 

เขา้ร่วมประชุมไดต้ามความเหมาะสม รวมถึง อาจพิจารณาให้มีการประชุมแยกต่างหากร่วมกบับุคคลอื�น หากเห็น

วา่มีประเด็นหรือขอ้พิจารณาที�ควรหารือกนัเป็นการเฉพาะ 

การรายงาน 

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง จดัทาํรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง 

และรายงานสรุปผลการปฏิบติังานเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั 

2) คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน  

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจดัตั�งเพื�อสนับสนุนการปฏิบติังาน สร้างความเชื�อมั�น

ให้แก่ผูมี้ส่วนไดเ้สีย และเพื�อให้บริษทัเติบโตอย่างย ั�งยนื และก่อให้เกิดความชดัเจนในเรื�ององคป์ระกอบ วาระการ

ดาํรงตาํแหน่ง หน้าที�ความรับผิดชอบ การประชุมของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และเป็น

แนวทางในการปฏิบติัหนา้ที�ใหถู้กตอ้งตามกฎหมาย และสอดคลอ้งกบัหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี  

ทั�งนี�  บริษทัมีรายนามคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ดงันี�  

1) นายสมพร  เวชพาณิชย ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

2) นายปรีชา  ถิรกิจพงศ ์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

3) นายสมเจตน์  ทิณพงษ ์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน4 

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน มีดังนี� 

องค์ประกอบและคุณสมบัติ 

(1) เป็นกรรมการของบริษทัและไดรั้บการแต่งตั�งจากคณะกรรมการบริษทั 

(2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 3 คน ประกอบดว้ย  

 ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1 คน และกรรมการสรรหาและพิจารณา 

 ค่าตอบแทน อยา่งนอ้ย 2 คน 

(3) ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ควรเป็นกรรมการอิสระเพื�อให ้

 สามารถ 

(4) ปฏิบติัหนา้ที� และแสดงความคิดเห็นไดโ้ดยอิสระ 
 

การแต่งตั�ง วาระการปฏิบัติงาน และการพ้นจากตําแหน่ง 

คณะกรรมการบริษทัไดม้อบหมายหนา้ที�ในการสรรหากรรมการของบริษทั และบริษทัย่อย รวมทั�ง 

ตาํแหน่งผูบ้ริหารระดับสูง ให้แก่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผูก้าํหนดหลกัเกณฑ์และ

ดาํเนินการสรรหา เมื�อตาํแหน่งนั�นครบวาระหรือวา่งลง โดยมีกระบวนการดงันี�  

(1) คณะกรรมการบริษทัจะตอ้งประกอบดว้ยบุคคลทั�งภายในและภายนอกองคก์รที�มีความรู้  

ความสามารถ มีประสบการณ์ในดา้นต่างๆ และสามารถมีส่วนร่วมสนบัสนุนการดาํเนินธุรกิจ

ของบริษทัใหม้ั�นคงและยั�งยนื 

(2) พิจารณาทบทวนคุณสมบติัทั�วไป คุณสมบติัเฉพาะของกรรมการ กรรมการอิสระ และ 

 ผูบ้ริหาร ระดบัสูงและ/หรือหลกัเกณฑก์ารสรรหาเพื�อใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ และ 
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  เป็นไปตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและสาํนกังานกาํกบัหลกัทรัพย ์

 และตลาดหลกัทรัพย ์        

โดยมีหลกัเกณฑแ์ละวิธีการ ดงัต่อไปนี�  

(3) การแต่งตั�งกรรมการ 

(�.�) แต่งตั�งโดยมติที�ประชุมผูถื้อหุ้น โดยผูถื้อหุ้นคนหนึ� งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ� งหุ้นต่อ

หนึ�งเสียง 

 (�.�) แต่งตั�งโดยมติคณะกรรมการแทนกรรมการที�พน้จากตาํแหน่งก่อนครบกาํหนดวาระ   

กรรมการที�ได้รับการแต่งตั�งใหม่จะมีวาระเท่ากบักรรมการเดิมที�ออกไป    กรณีที�จะแต่งตั�ง

กรรมการใหม่เพิ�มเติมจากจาํนวนกรรมการที�มีอยู่เดิม จะตอ้งใหที้�ประชุมผูถื้อหุ้นเท่านั�นมีมติ

แต่งตั�งกรรมการใหม ่

(4) กรรมการพน้จากตาํแหน่งดว้ยเหตุ ดงัต่อไปนี�  

(�.�) ครบกําหนดวาระ ในการประชุมสามัญประจําปีแต่ละปี กรรมการจะต้องออกจาก 

ตาํแหน่งจาํนวนหนึ�งในสาม (โดย 2 ปีแรก หลงัจากตั�งบริษทัถา้มิไดมี้การตกลงกนัไวเ้ป็นอย่าง

อื�น ให้ใช้วิธีการจับสลากออก ส่วนปีถัดไป (ปีที�  3) ให้กรรมการที�อยู่นานที�สุดออกจาก

ตาํแหน่ง) และแต่งตั�งกรรมการใหม่แทน กรรมการที�ออกจากตาํแหน่ง กรรมการที�ออกจาก

ตาํแหน่งจะถูกแตง่ตั�งกลบัเขา้มาเป็นกรรมการของบริษทัอีกก็ได ้

 (4.2)  ตาย 

 (4.3) ลาออก 

(4.4) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัท

มหาชน จาํกดั หรือมีลกัษณะที�แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที�จะไดรั้บความไวว้างใจ

ให้บริหารจดัการกิจการที�มีมหาชนเป็นผูถื้อหุ้นตามที�กาํหนดไวใ้นมาตรา 89/3 แห่ง

พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัที� 4) พ.ศ.2551 

(4.5)  ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัมีมติใหพ้น้จากตาํแหน่ง 

กรณีกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนคนใดจะลาออกจากตาํแหน่งให้ยื�นใบลาออกต่อ

ประธานกรรมการบริษทั และในกรณีที�ตาํแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนว่างลงเพราะเหตุอื�น

นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษทัแต่งตั�งบุคคลที�มีคุณสมบติั และไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตาม

กฎหมายเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนขึ�นแทน  

                หน้าที�และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

(1) กาํหนดนโยบายและกรอบแนวทางในการสรรหากรรมการบริษทั กรรมการใน 

คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ (ที�ได้รับการแต่งตั� งจากคณะกรรมการบริษัท) และที�ปรึกษา

คณะกรรมการ 

(2) พิจารณาสรรหาและเสนอชื�อบุคคลที�มีคุณสมบติัเหมาะสมเพื�อดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 

บริษทักรรมการในคณะกรรมการชุดยอ่ยต่างๆ (ที�ไดรั้บรับการแต่งตั�งจากคณะกรรมการบริษทั) และ

ที�ปรึกษาคณะกรรมการ เพื�อทดแทนกรณีที�ครบวาระ ลาออก หรือกรณีอื�นๆ และนําเสนอให้ที�
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ประชุมผูถื้อหุน้หรือคณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติัแต่งตั�งแลว้แต่กรณีตามขอ้บงัคบัของ 

 บริษทั     

(3) พิจารณาสรรหาผูบ้ริหารในตาํแหน่งกรรมการผูอ้าํนวยการ ในกรณีที�ครบวาระ ลาออก หรือ 

กรณีอื�นๆ และนาํเสนอคณะกรรมการบริษทัเพื�อพิจารณาแต่งตั�ง 

(4) เสนอแนวทางและวิธีการในการกาํหนดค่าเบี�ยประชุม ค่ารับรอง เงินรางวลั และบาํเหน็จ   

รวมทั� งผลประโยชน์อื�นใดที� มีลักษณะเป็นเงินค่าตอบแทน ให้แก่  คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ (ที�ได้รับการแต่งตั� งจากคณะกรรมการบริษัท) และที�ปรึกษา

คณะกรรมการ ให้ที�ประชุมผูถื้อหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติแล้วแต่กรณีตาม

ขอ้บงัคบัของบริษทั 

(5) กาํหนดแนวทางการประเมินผลงานของผูบ้ริหารในตาํแหน่งกรรมการผูอ้าํนวยการเพื�อ 

พิจารณาปรับผลตอบแทนประจาํปี โดยไดค้าํนึงถึงหนา้ที�ความรับผิดชอบและความเสี�ยงที�เกี�ยวขอ้ง         

(6) เสนอนโยบายและวิธีการในการกาํหนดค่าตอบแทนใหแ้ก่ผูบ้ริหารตั�งแต่ระดบัผูอ้าํนวยการ 

ฝ่ายขึ�นไป ให้เหมาะสมและอยู่ในระดับที�เทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมในระดับเดียวกัน และ

นาํเสนอคณะกรรมการบริษทัเพื�อพิจารณาอนุมติั 

(7) ดูแลการกาํหนดนโยบายใหมี้อตัราค่าตอบแทนและผลประโยชน์โดยรวมที�สามารถชกันาํ  

รักษาไวแ้ละ จูงใจพนกังานที�มีความสามารถ และมีคุณสมบติัตามที�ตอ้งการ 

(8) ปฏิบติัหนา้ที�อื�นๆ ตามที�คณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 

                การประชุม 

(1) ใหมี้การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน อยา่งนอ้ย � ครั� งต่อปี 

(2) คณะกรรมการมีการกาํหนดตารางการประชุมไวล้่วงหนา้ทุกปี 

(2.1) ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั� งที� �/���� 

 วนัที� �� กุมภาพนัธ์ ���� 

(3) ในการเรียกประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ให้ประธานกรรมการสรร

หาและพิจารณาค่าตอบแทนหรือเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง ในฐานะที�เป็นผูซึ้� งไดรั้บมอบหมายส่ง

หนงัสือนดัประชุมไปยงักรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ไม่นอ้ยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชุม เวน้แต่ในกรณี

จาํเป็นรีบด่วนเพื�อรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษทั จะแจง้การนดัประชุมโดยวิธีอื�นและกาํหนดวนัประชุมใหเ้ร็วกว่า

นั�นก็ได ้ 

(4) กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ� งมีส่วนไดเ้สียในเรื�องใดตอ้งไม่อยู่ในที�ประชุม 

และไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื�องนั�น 

(5) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน อาจเชิญบุคคลอื�น เช่น กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

กรรมการผูอ้าํนวยการ กรรมการผูจ้ดัการรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการสายงานต่างๆ หัวหนา้

ส่วนงาน เขา้ร่วมประชุมไดต้ามความเหมาะสม รวมถึง อาจพิจารณาให้มีการประชุมแยกต่างหากร่วมกบับุคคลอื�น 

หากเห็นวา่มีประเด็นหรือขอ้พิจารณาที�ควรหารือกนัเป็นการเฉพาะค 

ณ วนัที� �� ธันวาคม ���� บริษทัมีคณะกรรมการกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
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จาํนวน 3 ท่าน มีการประชุม จาํนวน �   ครั� ง   ในวนัที� �� กุมภาพนัธ์ ����   ซึ� งเลขานุการบริษทัจะจดัส่งหนังสือ       

เชิญประชุม พร้อมทั�งระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบ การประชุมให้คณะกรรมการตรวจสอบ

ล่วงหนา้ เพื�อให้มีเวลาศึกษาขอ้มูลก่อนเขา้ร่วมการประชุม โดยทุกท่านสามารถแสดงความเห็นไดอ้ย่างอิสระและ

ไม่ขึ�นกบับุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด มีการบนัทึกการประชุมและความคิดเห็นอย่างชดัเจน และเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

รายละเอียดการเขา้ร่วมประชุม ดงันี�  
 

 

การรายงาน 

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง จดัทาํรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง 

และรายงานสรุปผลการปฏิบติังานเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั 

3) คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบจดัตั�งขึ�นเพื�อทาํหนา้ที�ช่วยคณะกรรมการในการปฏิบติัหนา้ที�กาํกบัดูแลเกี�ยวกบั       

ความถูกตอ้งของรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน และการปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ และหลกั

จรรยาบรรณต่างๆ เพื�อส่งเสริมให้บริษทัเกิดการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี นอกจากนี�  คณะกรรมการตรวจสอบจะทาํ

หน้าที�ในการสอบทานความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพในการบริหารความเสี� ยงของบริษัท รวมทั� ง 

รับผิดชอบในการจดัทาํรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและนาํเสนอในรายงานประจาํปี ทั�งนี�  บริษทัมีรายนาม

คณะกรรมการตรวจสอบ ดงันี�  

1) ร.ต.ต.เกรียงศกัดิ�  โลหะชาละ ประธานกรรมการตรวจสอบ  

2) นายพชร ยติุธรรมดาํรง  กรรมการตรวจสอบ 

3) นายสมพร เวชพาณิชย ์ กรรมการตรวจสอบ 

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ มีดังนี� 

องค์ประกอบและคุณสมบัติ 

(1) คณะกรรมการตรวจสอบตอ้งเป็นกรรมการอิสระ และไดรั้บแต่งตั�งจากคณะกรรมการหรือ 

 ที�ประชุม ผูถื้อหุน้ของบริษทั จาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 3 คน ประกอบดว้ยประธานกรรมการ 

 ตรวจสอบ  1  คน และกรรมการตรวจสอบ  อยา่งนอ้ย 2 คน 

(2) เป็นกรรมการที�มีความรู้ ความสามารถทางดา้นการบญัชี 

(3) เป็นกรรมการที�ไม่มีหรือเคยมีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั�ง ไม่เป็นหรือเคยเป็นลูกจา้ง  

        พนกังาน ที�ปรึกษาที�ไดรั้บเงินเดือนประจาํ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัและบริษทัยอ่ย  

(4) เป็นกรรมการที�ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัและบริษทัยอ่ย ที�อาจจะมี  

รายชื�อ ตําแหน่ง 

การประชุมคณะกรรมการ 

จํานวนครั�ง 

การประชุม 

จํานวนครั�งที�           

เข้าร่วมประชุม 

1) นายสมพร เวชพาณิชย ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 1 1 

2) นายปรีชา ถิรกิจพงศ ์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1 1 

3) นายสมเจตน์ ทิณพงษ ์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1 1 
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ความขัดแยง้ผูถื้อหุ้นรายใหญ่หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที�อาจเป็นการ

ขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั�ง ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุ้นที�มีนยัหรือผู ้

มีอาํนาจควบคุมของผูที้�มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัและบริษทัยอ่ย 

(5) เป็นกรรมการที�ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัและบริษทัยอ่ยที� อาจมีความ   

 ขดัแยง้ ผูถื้อหุน้รายใหญ่หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั          

(6) ไม่มีลกัษณะอื�นใดที�ทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเกี�ยวกบัการดาํเนินงาน 

 ของบริษทั 

(7) ไม่เป็นกรรมการที�ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ใหต้ดัสินใจในการดาํเนิน 

 กิจการของ 

         บริษทัและบริษทัยอ่ย 

(8) ไม่เป็นกรรมการของบริษทัยอ่ย 

(9) คณะกรรมการตรวจสอบตอ้งมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที�จะสามารถทาํหนา้ที�ในฐานะ 

กรรมการตรวจสอบ ทั� งนี�  ต้องมีกรรมการตรวจสอบ อย่างน้อย 1 คน ที� มีความรู้และ

ประสบการณ์เพียงพอที�จะสามารถทาํหนา้ที�ในการสอบทานความน่าเชื�อถือของงบการเงินได ้   

(10) คณะกรรมการตรวจสอบตอ้งมีคุณสมบติัอื�นๆ ตามที�กาํหนดโดยสาํนกังานคณะกรรมการ 

 กาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยด์ว้ย 

การแต่งตั�ง วาระการปฏิบัติงาน และการพ้นจากตําแหน่ง 

กรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในตาํแหน่ง วาระละ � ปี และเมื�อครบกาํหนดตามวาระอาจไดรั้บการ

แต่งตั�งจากคณะกรรมการบริษทัอีกก็ได ้และอาจพน้จากตาํแหน่งเมื�อ 

(1) ตาย 

(2) ลาออก 

(3) ขาดคุณสมบติัการเป็นกรรมการ หรือมีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษทัมหาชน 

จาํกดั หรือมีลกัษณะที�แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที�จะไดรั้บความไวว้างใจให้บริหารจดัการกิจการที�มีมหาชน

เป็นผูถื้อหุ้นตามที�กาํหนดไวใ้นมาตรา 89/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที� 4) 

พ.ศ.2551 

(4) ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัมีมติใหพ้น้จากตาํแหน่ง 

กรณีกรรมการตรวจสอบคนใดจะลาออกจากตาํแหน่งให้ยื�นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษทั 

และในกรณีที�ตาํแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื�นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการ

บริษทัแต่งตั�งบุคคลที�มีคุณสมบติั และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายเป็นกรรมการตรวจสอบแทน  
 

หน้าที�และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

(1) ดูแลกระบวนการจดัทาํและการเปิดเผยขอ้มลูในรายงานทางการเงินของบริษทัใหมี้ความ 

ถูกต้องครบถ้วนเป็นที�เชื�อถือได้ โดยการประสานงานกับผูต้รวจสอบบัญชีภายนอก และ

ผูบ้ริหารที�รับผิดชอบในการจดัทาํรายงานทางการเงินทั�งรายไตรมาสและประจาํปี 
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(2) ดูแลระบบการควบคุมภายในที�เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยสอบทานร่วมกบัผู ้

 ตรวจสอบภายนอกและผูต้รวจสอบภายใน ถึงความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 

 ของบริษทั 

(3) เสนอแต่งตั�งและบอกเลิกจา้งผูส้อบบญัชีภายนอก และผูต้รวจสอบบญัชีภายใน 

(4) ดูแลไม่ใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โดยการสอบทานการทาํรายการระหวา่งบริษทั 

 กบับริษทัยอ่ย หรือบุคคลที�เกี�ยวขอ้ง     

(5) ดูแลใหป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนด กฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายที�เกี�ยวขอ้ง 

(6) สอบทานหลกัฐานการไต่สวนภายใน เมื�อมีขอ้สงสัยหรือสันนิษฐานวา่อาจมีการทุจริตหรือ 

มี  สิ� งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องสําคัญในระบบการควบคุมภายใน และนําเสนอ 

คณะกรรมการบริษทัพิจารณาต่อไป 

(7) สั�งการและสอบทานหลกัฐานหากมีขอ้สงสัยวา่อาจมีการฝ่าฝืนกฎหมายหรือขอ้กาํหนดใดๆ  

 ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซึ�งมีหรืออาจมีผลต่อฐานะทางการเงิน และผลการ 

 ดาํเนินงานอยา่งมีนยัสาํคญั         

(8) ใหค้าํปรึกษาและแนะนาํเกี�ยวกบัการแต่งตั�งและกาํหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี  

 ประสานงานกบัผูส้อบบญัชีเกี�ยวกบัวตัถุประสงคใ์นการดาํเนินการตรวจสอบ ขอบเขต  

 แนวทาง แผนงานและปัญหาที�พบระหวา่งการตรวจสอบ และประเด็นที�ผูส้อบบญัชีเห็นวา่ 

 มีสาระสาํคญั  

(9) ประสานงานเกี�ยวกบัฝ่ายตรวจสอบภายในเกี�ยวกบัวตัถุประสงคแ์ละการวางแผน การ 

 ตรวจสอบการรายงาน ผลการตรวจสอบ การประเมินประสิทธิผลของระบบการควบคุม 

ภายใน การประเมินความเพียงพอของทรัพยากรที�ใชใ้นการควบคุมภายใน รวมถึงปัญหาที�พบ

ระหวา่งการตรวจสอบ        

(10) จดัตั�งหน่วยตรวจสอบภายในบริษทัเพื�อทาํหนา้ที�ตรวจสอบและรายงานไปยงัคณะกรรมการ 

         ตรวจสอบ 

(11) คณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ที�รายงานการดาํเนินงานให้คณะกรรมการบริษทัทราบเป็น 

 ระยะๆ  

(12) ปฏิบติัหนา้ที�อื�นใดตามที�คณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 
 

การประชุม 

(1) ใหมี้การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ อยา่งนอ้ย � ครั� งต่อปี 

(2) คณะกรรมการมีการกาํหนดตารางการประชุมไวล้่วงหนา้ทุกปี 

(2.1) ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั� งที� �/���� วนัที� ��  กุมภาพนัธ์  ���� 

(2.2) ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั� งที� 2/2562 วนัที�  �   พฤษภาคม  ���� 

(2.3) ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั� งที� 3/2562 วนัที�  �   สิงหาคม    ���� 

(2.4) ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั� งที� 4/2562 วนัที�  �   พฤศจิกายน ���� 
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(3) ในการเรียกประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ประธานกรรมการตรวจสอบหรือเลขานุการ

คณะกรรมการตรวจสอบ ในฐานะที�เป็นผูซึ้� งไดรั้บมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยงักรรมการตรวจสอบ ไม่

น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม เวน้แต่ในกรณีจาํเป็นรีบด่วนเพื�อรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษทั จะแจ้งการนัด

ประชุมโดยวิธีอื�นและกาํหนดวนัประชุมใหเ้ร็วกวา่นั�นก็ได ้

(4) กรรมการตรวจสอบซึ�งมีส่วนไดเ้สียในเรื�องใดตอ้งไม่อยู่ในที�ประชุม และไม่มีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนนในเรื�องนั�น 

(5) คณะกรรมการตรวจสอบอาจเชิญบุคคลอื�น เช่น กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ กรรมการผูอ้าํนวยการ 

กรรมการผูจ้ดัการรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการสายงานต่างๆ หัวหน้าส่วนงาน หัวหน้า

ผูต้รวจสอบภายในและผูส้อบบญัชี เขา้ร่วมประชุมไดต้ามความเหมาะสม รวมถึง อาจพิจารณาใหมี้การประชุม แยก

ต่างหากร่วมกบับุคคลอื�น หากเห็นวา่มีประเด็นหรือขอ้พิจารณาที�ควรหารือกนัเป็นการเฉพาะ 

                   ณ วนัที� �� ธนัวาคม ���� บริษทัมีคณะกรรมการตรวจสอบ จาํนวน � ท่าน ทุกท่านเป็นกรรมการ

อิสระ และในปี 2562  มีการประชุม จาํนวน � ครั� ง  
 

 ครั� งที� � วนัที�  �� กุมภาพนัธ์   ���� 

 ครั� งที� � วนัที�  �   พฤษภาคม   ���� 

 ครั� งที� � วนัที�  �  สิงหาคม      ���� 

 ครั� งที� � วนัที�  7  พฤศจิกายน  ����  
 

ซึ� งเลขานุการบริษทัจะจดั ส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมทั�งระเบียบวาระการประชุมและเอกสาร

ประกอบการประชุมใหค้ณะกรรมการตรวจสอบล่วงหนา้ เพื�อใหมี้เวลาศึกษาขอ้มูลก่อนเขา้ร่วมการประชุม โดยทุก

ท่านสามารถแสดงความเห็นไดอ้ยา่งอิสระและไม่ขึ�นกบับุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด มีการบนัทึกการประชุมและความ

คิดเห็นอยา่งชดัเจน และเป็นลายลกัษณ์อกัษร รายละเอียดการเขา้ร่วมประชุม ดงันี�  
 

 

การรายงาน 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบจดัทาํรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงาน

สรุปผลการดูแลดา้นการปฏิบติัตามกฏ ระเบียบ นโยบาย ความคิดเห็นในการดาํเนินงานดา้นต่างๆ รวมถึง รายงาน

การเสนอแต่งตั�งผูส้อบบญัชี รายงานการทาํระหว่างกนั รายงานการประเมินและสอบทานระบบการควบคุมภายใน 

และรายงานการสอบทานรายงานการทางเงิน เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั 

4) คณะกรรมการบริหาร 

รายชื�อ ตําแหน่ง 

การประชุมคณะกรรมการ 

จํานวนครั�ง 

การประชุม 

จํานวนครั�งที� เข้าร่วม

ประชุม 

1) ร.ต.ต.เกรียงศกัดิ�  โลหะชาละ ประธานกรรมการตรวจสอบ  4 2 

2) นายพชร ยติุธรรมดาํรง  กรรมการตรวจสอบ 4 4 

3) นายสมพร เวชพาณิชย ์ กรรมการตรวจสอบ 4 4 
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คณะกรรมการบริหารจดัตั�งขึ�นเพื�อสนบัสนุนการปฏิบติังาน สร้างความเชื�อมั�นให้แก่ผูมี้ส่วนไดเ้สีย และ

เพื�อให้บริษทัเติบโตอย่างย ั�งยืน รวมทั�ง ก่อให้เกิดความชดัเจนในเรื�ององคป์ระกอบ วาระการดาํรงตาํแหน่ง หนา้ที� 

ความรับผิดชอบ  การประชุมของคณะกรรมการบริหาร และเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที�ให้ถูกต้องตาม

กฎหมาย และสอดคลอ้งกบัหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี ทั�งนี�  บริษทัมีรายนามคณะกรรมการบริหาร ดงันี�  
 

1) นายสมเจตน ์  ทิณพงษ ์ ประธานกรรมการบริหาร 

2) นายปรีชา   ถิรกิจพงศ ์ กรรมการบริหาร 

3) นายฐนนทศ์รณ์   เลิศฤทธิ� ศิริกุล กรรมการบริหาร 

4) พล.ต.ท.สมคิด   บุญถนอม กรรมการบริหาร 

5) นายสมชาย   เลิศวิริยจิตต ์ กรรมการบริหาร 

กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร มีดังนี� 

องค์ประกอบและคุณสมบัติ 

(1) ไดรั้บการแต่งตั�งจากคณะกรรมการบริษทั โดยมีจาํนวนตามที�คณะกรรมการบริษทัเห็นสมควร 

ซึ�งจะประกอบดว้ยกรรมการบริษทัจาํนวนหนึ�ง และอาจประกอบดว้ยผูบ้ริหารของบริษทั และ/หรือ 

บุคคลภายนอกอีกจาํนวนหนึ�ง ก็ได ้                

(2) คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยประธานกรรมการบริหาร � คน  และกรรมการ                   

อยา่งนอ้ย 2   คน 

(3) คณะกรรมการบริหารจะตอ้งมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที�เหมาะสม สามารถอุทิศ

เวลามีความคิดเห็นอยา่งเพียงพอในการปฏิบติังาน มีความรู้ความเขา้ใจถึงคุณสมบติัหนา้ที�และความรับผิดชอบของ

ตนรวมถึง ตอ้งไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมาย 

การแต่งตั�ง วาระการปฏิบัติงาน และการพ้นจากตําแหน่ง 

(1) กรรมการบริหาร ที�เป็นผูบ้ริหารของบริษทั มีวาระการดาํรงตาํแหน่งเท่าที�ดาํรงตาํแหน่งเป็น 

        ผูบ้ริหารของบริษทัเวน้แต่คณะกรรมการบริษทัจะมีมติเป็นอยา่งอื�น  

(2) กรรมการบริหาร เป็นบุคคลภายนอก ซึ�งมิไดด้าํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ หรือผูบ้ริหารของ 

 บริษทัมีวาระการดาํรงตาํแหน่งตามที�คณะกรรมการบริษทัจะเห็นสมควรกาํหนดไวแ้ละอาจ 

        เปลี�ยนแปลงไดต้ามที�คณะกรรมการบริษทัเห็นสมควร 

(3) กรรมการบริหาร มีวาระอยูใ่นตาํแหน่ง โดยครบรอบออกตามวาระการดาํรงตาํแหน่ง และ 

 เมื�อครบกาํหนดตามวาระอาจไดรั้บการแต่งตั�งจากคณะกรรมการบริษทัอีกก็ไดแ้ละอาจ 

        พน้จากตาํแหน่งเมื�อ 

(3.1) ตาย 

(3.2) ลาออก 

(3.3) ขาดคุณสมบติัการเป็นกรรมการ หรือมีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชน 

จาํกดั หรือมีลกัษณะที�แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที�จะไดรั้บความไวว้างใจให้บริหาร
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จดัการกิจการที�มีมหาชนเป็นผูถื้อหุ้นตามที�กาํหนดไวใ้นมาตรา 89/3 แห่งพระราชบญัญติั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัที� 4) พ.ศ.2551 

(4) ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัมีมติใหพ้น้จากตาํแหน่ง 

    กรณีกรรมการบริหารคนใดจะลาออกจากตาํแหน่งให้ยื�นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษทั 

และในกรณี   ที�ตาํแหน่งกรรมการบริหารว่างลงเพราะเหตุอื�นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการ

บริษทัแต่งตั�งบุคคลที�มีคุณสมบติั และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายเป็นกรรมการบริหารแทน    

1) หนา้ที�และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 

 �. พิจารณากลั�นกรองแผนธุรกิจ งบประมาณประจาํปี อตัรากาํลงัคน กลยทุธ์ทางธุรกิจ ก่อนนาํเสนอ

ขออนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั 

 � .อนุมติังบประมาณค่าใชจ่้าย และแนวทางในการดาํเนินธุรกิจ โครงสร้างบุคคลากร การบริหาร

จดัการภายในองคก์ร ทั�งนี� ให้เป็นไปตามอาํนาจดาํเนินการที�ไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั 

 �. ติดตามควบคุมผลการดาํเนินงานของฝ่ายงานต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนที�ไดรั้บอนุมติั 

 �. ติดตามผลและประเมินผลงานของฝ่ายงานต่าง ๆ 

 �. ทาํหนา้ที�กลั�นกรองเรื�องที�จะเสนอเขา้ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทั 

                การประชุม 

(�) ใหมี้การประชุมคณะกรรมการบริหาร อยา่งนอ้ย � ครั� งต่อเดือน 

(�) ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริหาร ใหก้รรมการบริหารหรือเลขานุการ ในฐานะที�เป็นผูซึ้� ง

ไดรั้บมอบหมายแจง้นัดประชุมไปยงักรรมการบริหาร ไม่นอ้ยกว่า 1 วนัก่อนวนัประชุม เวน้แต่ใน

กรณีจาํเป็นรีบด่วน เพื�อรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษทั จะแจง้การนดัประชุมโดยวิธีอื�นและกาํหนด

วนัประชุมใหเ้ร็วกวา่นั�นก็ได ้ 

(�) กรรมการบริหารซึ� งมีส่วนได้เสียในเรื� องใดต้องไม่อยู่ในที�ประชุม และไม่มีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนนในเรื�องนั�น 

(�) คณะกรรมการบริหารอาจเชิญบุคคลอื�น เช่น กรรมการผูอ้าํนวยการ กรรมการรองผูอ้าํนวยการ 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายสายงานต่างๆ หัวหนา้ส่วนงาน เขา้ร่วมประชุมไดต้ามความเหมาะสม รวมถึง อาจ

พิจารณาให้มีการประชุมแยกต่างหากร่วมกบับุคคลอื�น หากเห็นว่ามีประเด็นหรือขอ้พิจารณาที�ควร

หารือกนัเป็นการเฉพาะ 

ณ วนัที� �� ธนัวาคม ���� บริษทัมีคณะกรรมการบริหาร จาํนวน � ท่าน และในปี 2562  มีการ 

ประชุม จาํนวน  ��  ครั� ง ซึ� งเลขานุการกรรมการบริหารจะจดั ส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั�งระเบียบวาระการ

ประชุมละเอกสารประกอบการประชุมใหค้ณะกรรมการล่วงหนา้ เพื�อใหมี้เวลาศึกษาขอ้มูลก่อนเขา้ร่วมการประชุม

โดยทุกท่านสามารถแสดงความเห็นไดอ้ย่างอิสระและไม่ขึ�นกบับุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด มีการบนัทึกการประชุม

และความคิดเห็นอยา่งชดัเจนและเป็นลายลกัษณ์อกัษรรายละเอียดการเขา้ร่วมประชุม ดงันี�  
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รายชื�อ ตําแหน่ง 

การประชุมคณะกรรมการ  

จํานวนครั�ง 

การประชุม 

จํานวนครั�งที�          

เข้าร่วมประชุม 

หมายเหตุ 

1) นายสมเจตน์ ทิณพงษ ์ ประธานกรรมการ 35 32  

2) นายปรีชา ถิรกิจพงศ ์ กรรมการ 35 30  

3) นายฐนนทศ์รณ์ เลิศฤทธิ� ศิริกุล กรรมการ 35 21  

4) พล.ต.ท.สมคิด บุญถนอม ที�ปรึกษา 35 26  

5) นายสมชาย เลิศวิริยจิตต ์ เลขานุการบริษทั 35 34  

 

 

การรายงาน 

กรรมการบริหารหรือเลขานุการจดัทาํรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร และรายงานสรุปผล

การปฏิบติั งานเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั ในประเด็นที�สาํคญัที�ตอ้งขอมติจากที�ประชุมคณะกรรมการบริษทั 
 

9.7 การสรรหาและแต่งตั�งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง  

�.�.�    กรรมการอสิระ  

ณ วนัที� �� ธนัวาคม ���� บริษทัมีกรรมการอิสระ ดงันี�  

1)    นายพชร ยติุธรรมดาํรง 

2) ร.ต.ต.เกรียงศกัดิ�  โลหะชาละ 

3) นายสมพร เวชพาณิชย ์

กรรมการอิสระ มีความสําคญัต่อการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี บริษทัจึงกาํหนดให้คาํว่า “กรรมการอิสระ” 

หมายความถึง กรรมการที�ไม่ทาํหนา้ที�จดัการของบริษทั, บริษทัในเครือและบริษทัร่วม เป็นกรรมการที�เป็นอิสระ

จากฝ่ายจดัการและผูถื้อหุ้นที�มีอาํนาจควบคุม และเป็นผูซึ้� งไม่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจในลกัษณะที�จะทาํให้มี

ขอ้จาํกดัในการแสดงความเห็นที�เป็นอิสระและเป็นกรรมการที�มีคุณสมบติั ดงันี�  

1) เป็นบุคคลที�ถือหุ้นไม่เกิน �.�% ของจาํนวนหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั�งหมดในบริษทั, บริษทัในเครือ

หรือบริษทัร่วม  

2) ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ไม่เป็นลูกจา้ง พนกังาน ที�ปรึกษาที�ไดรั้บเงินเดือนประจาํ หรือไม่ได้

เป็น   ผูใ้ห้บริการดา้นวิชาชีพผูส้อบบญัชี ทนายความ หรือวิชาชีพที�ทาํให้มีขอ้จาํกดัในการแสดงความเห็นที�เป็น

อิสระแก่บริษทั บริษทัในเครือหรือบริษทัร่วม หรือไม่เป็นผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั บริษทัในเครือหรือบริษทั

ร่วม หรือไม่เป็นบุคคลที�อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์และตอ้งพน้จากสถานะหรือตาํแหน่งที�อาจเกิดความ

ขดัแยง้ดงักล่าวแลว้เป็นเวลา � ปีขึ�นไป 

3) ไม่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ ในลกัษณะที�เป็นการจาํกดัความเป็นอิสระในการปฏิบติัหนา้ที�ตาํแหน่ง

กรรมการ ซึ�งมีจาํนวนเงินหรือมีมูลค่าที�มีนยัสาํคญัเป็นสัดส่วนกบัรายไดต้ามเกณฑที์�กาํหนด และไม่มีผลประโยชน์

หรือส่วนไดเ้สีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม ทั�งในดา้นการเงินและการบริหารงานของบริษทั บริษทัในเครือหรือ

บริษทัร่วม หรือบุคคลที�อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะที�จะทาํใหข้าดความเป็นอิสระ  
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4) ไม่เป็นญาติสนิทกบัผูบ้ริหารระดบัสูง ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั บริษทัในเครือหรือบริษทัร่วม 

หรือบุคคลที�อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์และไม่ไดรั้บการแต่งตั�งให้เป็นตวัแทนเพื�อรักษาผลประโยชน์ของ

กรรมการ         ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
 

�.�.�        การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง 

    หลกัเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการ 

การคดัเลือกบุคคลที�เหมาะสมเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัแทนกรรมการที�ออกตามวาระ กระทาํโดย

บริษทัเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอรายชื�อบุคคลที�มีคุณสมบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

และตามคุณสมบติัที�บริษทักาํหนด เพื�อเขา้รับการคดัเลือกเป็นกรรมการบริษทัโดยจะประกาศเชิญชวนในเว็บไซต์

ของบริษทัให้ผูถื้อหุ้นเสนอรายชื�อ  และประวติับุคคลเขา้มายงับริษทั  และคณะกรรมการสรรหา และพิจารณา

ค่าตอบแทน จะทาํการคดัเลือก และเสนอชื�อบุคคลผูมี้คุณสมบติัเหมาะสมตามกฎหมายและหลกัเกณฑที์�กาํหนด 

โดยพิจารณาจากประสบการณ์ความรู้ความสามารถ ที�จะเป็นประโยชน์ต่อบริษทัเพื�อให้คณะกรรมการบริษทัได้

พิจารณา  

    เมื�อที�ประชุมคณะกรรมการบริษทั มีมติเห็นชอบแลว้บริษทั จะเสนอรายชื�อบุคคลดงักล่าว เพื�อขออนุมติั

เลือกตั�งเป็นกรรมการบริษทัต่อที�ประชุมผูถื้อหุ้น โดยขอมติที�ประชุมผูถื้อหุ้นให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อ

หุ้นซึ� งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รวมทั�งคดัเลือกกรรมการบริษทั ที�มีคุณสมบติัเหมาะสมเป็น

กรรมการในคณะกรรมการเฉพาะเรื�องแทนตาํแหน่งกรรมการเฉพาะเรื�องที�ว่างลงหลงัการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น

ประจาํปี และนาํเสนอรายชื�อต่อที�ประชุมคณะกรรมการบริษทั  เพื�อพิจารณาอนุมติัแต่งตั�งต่อไป 

1) การสรรหากรรมการ 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีหนา้ที�สรรหาบุคคลเพื�อมาดาํรงตาํแหน่งกรรมการ

บริษทั ซึ� งนอกจากการสรรหาบุคคลที�มีคุณสมบัติเหมาะสม เช่น คุณวุฒิ ประสบการณ์ ความชาํนาญ มีทกัษะ

ประสบการณ์ เป็นที�ยอมรับในระดบัประเทศ เป็นตน้ โดยเป็นผูที้�มีบทบาทสาํคญัในการกาํหนดนโยบายบริษทั โดย

ร่วมกบัผูบ้ริหารระดบัสูงวางแผนการดาํเนินงานทั�งระยะสั�นและระยะยาว ตลอดจนกาํหนดนโยบายการเงิน และ

ภาพรวมขององคก์รที�มีบทบาทสาํคญัในการกาํกบัดูแลตรวจสอบ และประเมินผลการดาํเนินงานของบริษทั และผล

การปฏิบติังานของผูบ้ริหารระดบัสูงใหเ้ป็นไปตามแผนที�วางไวอ้ยา่งเป็นอิสระ 

2) การสรรหาผูบ้ริหารระดบัสูง 

การสรรหาและการแต่งตั�งผูบ้ริหารระดบัสูงสุด คือ กรรมการผูอ้าํนวยการ รองกรรมการผูอ้าํนวยการ 

คณะกรรมการบริษทัเป็นผูพ้ิจารณาคดัเลือกบุคลากรทั�งจากภายในและภายนอกบริษทั โดยพิจารณาคุณสมบติัต่างๆ 

เช่นคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความชาํนาญในวิชาชีพ มีประวติัการทาํงานที�โปร่งใส เป็นตน้ และเสนอชื�อเพื�อให้

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาให้ความเห็นชอบและเสนอชื�อต่อที�ประชุมคณะกรรมการ

บริษทัเพื�อพิจารณาและอนุมติัต่อไป 

บริษัทมีนโยบายว่าด้วยความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท  

     บริษทัเล็งเห็นความสําคญัของการกาํหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษทั  ในดา้นการกาํหนด

ความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษทั (Board Diversity) โดยมีความเชื�อมั�นว่าการกาํหนดความ
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หลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษทั (Board Diversity) เป็นปัจจยัสําคญัที�ช่วยเสริมสร้างความสมดุล

ดา้นความคิด ดา้นคุณภาพการทาํงาน รวมถึงประสิทธิภาพดา้นการตดัสินใจของคณะกรรมการซึ�งเป็นประโยชน์ต่อ

การดาํเนินธุรกิจของบริษทั  โดยมีวตัถุประสงคเ์พื�อ 

1.  เพื�อเสริมสร้างใหเ้กิดการอภิปรายในที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัเพิ�มขึ�น 

2.  เพื�อเสริมสร้างความคิดริเริ�มสร้างสรรคข์องคณะกรรมการบริษทัที�เป็นประโยชน์ต่อบริษทั 

3.  เพื�อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบติัหนา้ที�ของคณะกรรมการบริษทั 

              4.  เพื�อนาํมาใชเ้ป็นหลกัเกณฑใ์นการสรรหากรรมการบริษทั 

  ดังนั� น บริษัทจึงกําหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทให้ประกอบด้วย บุคคลที�มีความรู้ 

ความสามารถประสบการณ์ ความรู้ความเชี�ยวชาญหลากหลาย ที�สอดคลอ้งกับกลยุทธ์ในการดาํเนินธุรกิจของ

บริษทัรวมถึงคุณธรรมและจรรยาบรรณ มีทศันคติที�ดีต่อองคก์ร  มีภาวะผูน้าํ วิสัยทศัน์กวา้งไกล  และสามารถอุทิศ

เวลาใหไ้ดอ้ยา่งเพียงพอ โดยไม่จาํกดัเพศ เชื�อชาติ ศาสนา ทกัษะทางวิชาชีพ  ความเชี�ยวชาญเฉพาะดา้นอื�น 

           ทั�งนี�  ปัจจุบนับริษทั อยู่ระหว่างการสรรหากรรมการเพศหญิงเพิ�มเติม เพื�อให้มีความหลากหลายของ

โครงสร้างคณะกรรมการมากขึ�น คณะกรรมการบริษทั (ณ วนัที� 31 ธันวาคม ����) มีจาํนวน 7 ท่านกล่าวคือ         

เป็นชาย  6  ท่าน   หญิง 1 ท่าน  ช่วงอายมุากกวา่ 60 ปี จาํนวน � ท่าน  คณะกรรมการประกอบดว้ย 

 กรรมการอิสระ (กรรมการอิสระ � ท่าน คือ นายพชร ยุติธรรมดาํรง, ร.ต.ต.เกรียงศักดิ�  โลหะชาละ,          

และ  นายสมพร เวชพาณิชย)์ 

 กรรมการที�ไม่เป็นผูบ้ริหารรวมกรรมการอิสระ � ท่าน (นายพชร ยติุธรรมดาํรง, ร.ต.ต.เกรียงศกัดิ�  โลหะชา

ละ, นายสมพร เวชพาณิชย,์ และ นางสาวทิพาพร อศัวโสตถิ� ) 

 ซึ� งกรรมการอิสระจํานวน 1 ท่าน  มีประสบการณ์การทํางานที� เกี�ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท คือ               

ร.ต.ต. เกรียงศกัดิ�  โลหะชาละ  

 กรรมการที�เป็นผูบ้ริหาร 3 ท่าน   (นายสมเจตน์ ทิณพงษ์,   นายปรีชา ถิรกิจพงศ์   และ นายฐนนท์ศรณ์      

เลิศฤทธิ� ศิริกุล) 

 นอกจากนี� ประธานกรรมการบริษัท (นายพชร ยุติธรรมดํารง) ไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกันกับประธาน

กรรมการบริหาร (นายสมเจตน์ ทิณพงศ์) รวมทั� งมีขอบเขตหน้าที�และความรับผิดชอบต่างกัน                      

(โปรดดูรายละเอียดเพิ�มเติมในหมวดประวติักรรมการและผูบ้ริหาร หมวดบทบาทอาํนาจหน้าที�ของ

ประธานกรรมการบริษทัและหมวดขอบเขตอาํนาจหนา้ที�ของคณะกรรมการบริหาร) 

น อ ก จ า ก นี�  บ ริ ษั ท ไ ด้ กํ า ห น ด คุ ณ ส ม บั ติ ด้ า น ทั ก ษ ะ ที� จํ า เ ป็ น ต่ อ ก า ร ส ร ร ห า ก ร ร ม ก า ร                                      

(Board Skill Matrix)   ไวจ้าํนวน 7 ดา้น ดงันี�  1) ดา้นกลยุทธ์การตลาด 2) ดา้นบญัชีการเงินและการธนาคาร 3) ดา้น

วิศวกรรม 4)  ดา้นกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกบัธุรกิจ �) ดา้นรัฐศาสตร์ �) ดา้นเศรษฐศาสตร์ 7) ดา้นการบริหารความเสี�ยง  

ทั�งนี�  เพื�อให้องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษทั มีคณะกรรมการที�มีความรู้ความสามารถ และทกัษะวิชาชีพ 

ครบถว้นตามหลกัเกณฑที์�กาํหนดไว ้อนัเป็นประโยชน์ในการกาํหนดกลยุทธ์ นโยบาย และทิศทางการดาํเนินธุรกิจ

ของบริษทั       
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Board Skill Matrix         

      Board Diversity 

  รายชื�อคณะกรรมการ บริษัท 

บริหาร

จัดการ / 

การตลาด 

บัญชี

การเงิน วิศวกรรม กฏหมาย รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ 

บริหาร 

ความ

เสี�ยง 

1 นายพชร ยติุธรรมดาํรง  ประธาน       / /   / 

2 ร.ต.ต.เกรียงศกัดิ�  โลหะชาละ กรรมการ         /     

3 นายสมพร เวชพาณิชย ์ กรรมการ / /   /   / / 

4 นายปรีชา ถิรกิจพงศ์ กรรมการ /   /       / 

5 นายสมเจตน ์ทิณพงษ ์ กรรมการ /   /   / / / 

6 นางสาวทิพาพร อศัวโสตถิ�  กรรมการ    /           

7 นายฐนนทศ์รณ์ เลิศฤทธิ� ศิริกุล กรรมการ /       /     

               
 

9.8 การกาํกบัดูแลการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย 
 

บริษทัไดจ้ดัตั�งบริษทัย่อย โดยถือหุ้นอยู่ในบริษทัย่อย ��� เปอร์เซ็นต์ และมีการดาํรงตาํแหน่งกรรมการ

บริษทัในบริษทัยอ่ย  

1) บริษทั เฮา้ส์ซิ�ง คอมเพลก็ซ์ จาํกดั ดาํเนินธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย ์

2) บริษทั รวยลา้นลา้น จาํกดั ดาํเนินธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย ์

3) บริษทั พี.บี. เอส็เตท จาํกดั  ดาํเนินธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย ์

แนวทางการดาํเนินงานธุรกิจของบริษทัย่อยทั�งหมดจะดาํเนินการภายใตก้ารกาํกับดูแลให้เป็นไปตาม

นโยบายและการควบคุมจากบริษทั ซึ�งนโยบาย เป้าหมาย รวมทั�ง กลยทุธ์ของการดาํเนินงานของบริษทัย่อยทั�งหมด

มาจากคณะกรรมการบริษทั การปฏิบติัต่อพนกังานทั�งหมดของบริษทัย่อยจะปฏิบติัในแนวทางเดียวกนักบับริษทั มี

สวสัดิการผลตอบแทนและระเบียบปฏิบติั เป็นเช่นเดียวกบับริษทัทุกประการ  

9.8.1 นโยบายในการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษัทในบริษัทย่อย 

ตามนโยบายที�คณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนดไว ้คณะกรรมการบริษทั จึงไดใ้ห้ความเห็นชอบแต่งตั�ง

กรรมการบริหารเข้าไปดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท มีว ัตถุประสงค์เพื�อกําหนดกลไกในการกํากับดูแล                 

การควบคุม การบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบาย คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยบุคคลซึ� งมีความรู้ 

ความสามารถ โดยเป็นผูที้�มีบทบาทสําคญัในการกาํหนดนโยบายบริษทั วางแผนการดาํเนินงานทั�งระยะสั�นและ

ระยะยาว และภาพรวมขององคก์รที�มีบทบาทสาํคญัในการกาํกบัดูแลตรวจสอบ และประเมินผลการดาํเนินงานของ

บริษทั และผลการปฏิบติังานของผูบ้ริหารระดบัสูงใหเ้ป็นไปตามแผนที�วางไว ้
 

9.8.2 อาํนาจหน้าที�และความรับผิดชอบของกรรมการบริษัทในบริษัทย่อย 

บริษทัไดก้าํหนดหน้าที�และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ เพื�อให้บริษทัสามารถเสริมสร้างความ

แขง็แกร่งในดา้นการกาํกบัดูแลกิจการที�ดีอยา่งมีประสิทธิภาพ  
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1) รับผิดชอบวิสัยทศัน์ ทิศทาง ภารกิจและกลยุทธ์ของบริษทั ที�สนบัสนุนการเจริญเติบโตอย่างย ั�งยืน 

ทั�งดา้นเศรษฐกิจ สังคมและสิ�งแวดลอ้ม ใหค้วามสาํคญัในการแสวงหาขอ้มูลที�เป็นประโยชน์ต่อการกาํหนดทิศทาง

ดงักล่าว  

2) รับผิดชอบนโยบายบริหารความเสี�ยง จดัให้มีการประเมินถึงปัจจยัเสี�ยงสาํคญัที�อาจขึ�น และกาํหนด

แนวทางการบริหารจัดการความเสี�ยงดังกล่าวอย่างครอบคลุม ดูแลให้ผูบ้ริหารมีระบบหรือกระบวนการที�มี

ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการความเสี�ยง 

3) จดัให้มีและรับผิดชอบระบบบัญชีการรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที�มีความน่าเชื�อถือ 

ตลอดจนระบบบริหารความเสี�ยงที�มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

4) สอดส่องดูแลและจดัการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ที�อาจจะเกิดขึ�น รวมถึงรายการที�

เกี�ยวโยงกนั ใหค้วามสาํคญัในการพิจารณาธุรกรรมหลกัที�มีความสาํคญั  

5) เป็นผูน้ําและเป็นแบบอย่างในการปฏิบติังานที�ดีสอดคลอ้งกับแนวทางการกาํกับดูแลกิจการที�ดี      

และแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทั 

6) สนับสนุนให้บริษัทมีการดําเนินงานเพื�อต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั�นทุกรูปแบบ เพื�อให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจของบริษทัและผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
 

9.9 การดูแลเรื�องการใช้ข้อมูลภายใน 
 

บริษทัปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพยอ์ย่าง

เคร่งครัด โดยคณะกรรมการบริษทัให้ความสําคญัในเรื�องการจดัการเกี�ยวกบัความขดัแยง้ของผลประโยชน์ของ

ผูเ้กี�ยวข้องอย่างรอบคอบ เป็นธรรมและโปร่งใส หากมีรายการที�เกี�ยวโยงกันจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ          

และเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวอยา่งชดัเจนและทนัเวลาเพื�อผลประโยชน์ของบริษทัโดยรวมเป็นสาํคญั 

บริษทัมีการดูแลเรื�องการใชข้อ้มูลภายในตามหลกัการดูแลกิจการที�ดี โดยกาํหนดไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร

ในขอ้บงัคบัการทาํงาน ซึ�งมอบใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานเมื�อแรกเขา้ทาํงาน 

บริษทัมีการวางระบบขอ้มูลของบริษทั โดยเป็นการกาํหนดลาํดบัความสาํคญัและอาํนาจของผูที้�สามารถ

พิจารณาตรวจสอบแกไ้ขขอ้มูลเป็นลาํดบัขั�นตอน ซึ� งฝ่ายสารสนเทศมีหนา้ที�ดูแลตรวจสอบความครบถว้น ถูกตอ้ง

อยูเ่สมอ  

ในการรายงานการเปลี�ยนแปลงจํานวนการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการบริษัท หากมีการ

เปลี�ยนแปลงจาํนวนหลกัทรัพยที์�ถือครอง ไม่ว่าจะซื�อ หรือขาย หรือโอน รวมถึงการมอบให้กองทุนดาํเนินการ     

ต้องรายงานให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพยท์ราบ ภายใน � วนันับแต่มีรายการเกิดขึ�น รวมถึงการจดัทาํบนัทึกการเปลี�ยนแปลงและสรุปจาํนวน

หลักทรัพย์ของคณะกรรมการเป็นรายบุคคล เพื�อนําเสนอให้แก่คณะกรรมการบริษัททราบในการประชุม

คณะกรรมการบริษทั 

นอกจากนี�  บริษทัมีการดูแลเรื�องการใช้ขอ้มูลภายในโดยห้ามกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงใช้ข้อมูล

ภายในที�มีสาระสําคญัของบริษทัและบริษทัย่อย ซึ� งยงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชนเพื�อประโยชน์ของตนเองหรือ
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ผูอื้�น รวมถึงการซื�อขายหลกัทรัพยข์องบริษทั โดยกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานที�อยูใ่นหน่วยงานที�ทราบขอ้มูล

ภายในจะตอ้งระงบัการซื�อขายหลกัทรัพยข์องบริษทัในช่วง 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน  

บริษทัมีนโยบายและวิธีการดูแลผูบ้ริหารในการนาํขอ้มูลภายในของบริษทัไปใช้เพื�อประโยชน์ส่วนตน

ดงันี�  

1) ให้ความรู้แก่ผูบ้ริหารในฝ่ายต่างๆ เกี�ยวกับหน้าที�ที�ผูบ้ริหารต้องรายงานการถือหลกัทรัพย์ของ

บริษทั และบทกาํหนดโทษตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ.���� และตามขอ้กาํหนดของ

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

2) บริษทักาํหนดให้ผูบ้ริหารรายงานการเปลี�ยนแปลงการถือหลกัทรัพยต์่อสํานักงานคณะกรรมการ

กาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ตามมาตรา �� แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ.

���� และจดัส่งสําเนารายงานนี� ให้แก่บริษทัในวนัเดียวกับวนัที�ส่งรายงานต่อสํานักงานคณะกรรมการกาํกับ

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

3) กรรมการและผูบ้ริหารรายงานการมีส่วนไดเ้สียของตน หรือของบุคคลที�มีความเกี�ยวขอ้งกนัซึ� งเป็น

ผูที้�มีส่วนไดเ้สียทีเกี�ยวขอ้งกบัการบริหารจดัการของบริษทั ตามมาตรา 89/14 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัที� 4) พ.ศ.2551, ประกาศของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน และกฎหมายอื�นที�เกี�ยวขอ้ง 

มาตรการลงโทษใหเ้ป็นไปตามบทกาํหนดโทษแห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

พ.ศ.���� ไดแ้ก่  

(1) มาตรา 47 ใหเ้พิ�มความต่อไปนี�  เป็นมาตรา 267/1 หมวด 12 บทกาํหนดโทษแห่งพระราชบญัญติั

 หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ.���� 

(2) มาตรา 267/1 ผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา 22/1 วรรคหนึ�ง ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกินหนึ�งปีหรือปรับ 

 ไม่เกินหา้แสนบาท หรือทั�งจาํทั�งปรับ มาตรา 48 ใหเ้พิ�มความต่อไปนี�  เป็นมาตรา 281/1 ถึง 

 มาตรา 281/10 แห่ง  พระราชบญัญติั หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ.���� 

(3) มาตรา 281/1 บริษทัหลกัทรัพยห์รือบริษทัใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามมาตรา ��/� ตอ้งระวาง 

 โทษปรับไม่เกินหา้แสนบาทในกรณีที�บริษทัหลกัทรัพยห์รือบริษทัใดกระทาํความผิดตาม 

 มาตรานี�กรรมการผูจ้ดัการ หรือบุคคลใดซึ�งรับผิดชอบในการดาํเนินงานของบริษทัหลกัทรัพย์

หรือบริษทันั�น ตอ้งระวางโทษจาํคุก ไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั�งจาํทั�ง

ปรับ เวน้แต่จะพิสูจน์ไดว้่าตนมิไดมี้ส่วนในการกระทาํความผิดนั�นดว้ย และ/หรือกฎหมายอื�น

ที�เกี�ยวขอ้ง 

4) บริษทัไดแ้จง้ให้ผูบ้ริหารทราบว่า ผูบ้ริหารที�ไดรั้บทราบขอ้มูลภายในที�เป็นสาระสําคญั ซึ� งทาํให้มี

ผลต่อการเปลี�ยนแปลงราคาหลกัทรัพย ์ตอ้งใชค้วามระมดัระวงัในการซื�อขายหลกัทรัพยข์องบริษทัในช่วง � เดือน 

ก่อนที�งบการเงินหรือขอ้มูลภายในนั�นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และบริษทัจะแจง้ให้ผูที้�เกี�ยวขอ้งกบัขอ้มูลภายใน

ว่าตอ้งไม่เปิดเผยขอ้มูลนั�นให้ผูอื้�นทราบจนกว่าจะไดมี้การแจง้ขอ้มูลนั�นให้แก่ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย

แลว้ พร้อมทั�งรายงานใหค้ณะกรรมการบริษทัทราบทุกครั� งที�มีการประชุม 

มาตรการลงโทษหากมีการกระทาํการฝ่าฝืนระเบียบปฏิบติังานดงักล่าวขา้งตน้ บริษทัจะดาํเนินการทาง

วินยัเพื�อพิจารณาลงโทษตามสมควรแก่กรณี ไดแ้ก่ ตกัเตือนดว้ยวาจา ตกัเตือนดว้ยหนงัสือ ตดัค่าจา้ง พกังาน เลิก
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จา้งโดยไม่จ่ายค่าชดเชย ดาํเนินคดีตามกฎหมาย 
 

9.10 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี  

9.10.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)  

          ในปี ���� บริษทัสอบบญัชี บริษทั พีวี ออดิท จาํกัด เป็นผูต้รวจสอบบญัชีของบริษทัและบริษทัย่อย      

โดยมี นายประวิทย ์วิวรรณธนานุตร์ และ/หรือนายเทอดทอง เทพมงักร และ/หรือนางสาวชุติมา วงษศ์ราพนัธ์ชยั 

และ/หรือนางสาวชมภูนุช  แซ่แต ้ และ/หรือนายบุญเกษม  สารกลิ�น ผูส้อบบญัชีท่านอื�นภายในสาํนกังานเดียวกนั 
 

รายการ ปี ���� (บาท) 

1) งานตรวจสอบงบการเงินประจาํปี บมจ.ปรีชา กรุ๊ปและบริษทัยอ่ย 390,000 

2) งานสอบทานงบการเงิน � ไตรมาส บมจ.ปรีชา กรุ๊ปและบริษทัยอ่ย 240,000 

3) งานตรวจสอบ บจก.เฮา้ส์ซิ�ง คอมเพล็กซ์ 60,000 

4) งานตรวจสอบ บจก.รวยลา้นลา้น 50,000 

5) งานตรวจสอบ บจก.พี.บี.เอส็เตท 30,000 

รวม 770,000 
 

ทั�งนี�  บริษทัสอบบญัชี บริษทั พีวี ออดิท จาํกดั และผูส้อบบญัชีไม่เป็นกรรมการบริษทั พนกังาน ลูกจา้ง 

หรือดาํรงตาํแหน่งหน้าที�ใดๆ ของบริษทั ตามที�กาํหนดไวใ้นมาตรา 121 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชน จาํกดั 

พ.ศ.2535 รวมตลอดถึงไม่มีความสัมพนัธ์และไม่มีส่วนไดเ้สียกบับริษทัและบริษทัย่อย ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 

หรือผูที้�เกี�ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว โดยผูส้อบบญัชีมีความเป็นอิสระและเป็นผูส้อบบญัชีที�ไดรั้บความเห็นชอบจาก

สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 

นอกจากนั�น บริษทัไม่ไดใ้ช้บริการทางวิชาชีพดา้นอื�นๆ จากบริษทั สอบบญัชี บริษทั พีวี ออดิท จาํกดั 

และกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารของบริษทัไม่เคยเป็นพนกังาน หรือหุ้นส่วน หรือมีความเกี�ยวขอ้งใดๆ ในบริษทั 

สอบบญัชี บริษทั พีวี ออดิท จาํกดั ในช่วงระยะเวลา 2 ปีที�ผา่นมา  
 

9.10.2 ค่าบริการอื�น (Non-Audit Fee)  

- ไม่มี – 
 

9.11 นโยบายทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา  
 

บริษทัมีนโยบายให้พนักงานทุกคนมีหน้าที�และความรับผิดชอบในการใช้ทรัพยสิ์นของบริษทัให้เกิด

ประโยชน์อยา่งเตม็ที�และดูแลมิใหเ้สื�อม สูญหาย หรือนาํไปใชเ้พื�อประโยชน์ส่วนตวัหรือบุคคลอื�น รวมทั�ง มีหนา้ที�

ปกป้องดูแลรักษาให้พน้จากการถูกล่วงละเมิดหรือนาํไปเผยแพร่โดยไม่ไดรั้บอนุญาต และไม่ล่วงละเมิดทรัพยสิ์น

ทางปัญญาของผูอื้�น  

1) หา้มพนกังานใชข้อ้มูล เอกสาร โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซอฟแวร์ หนงัสือ บทความ เทปบนัทึก 

 เสียงวีดีโอเทป และงานของบุคคลอื�นในทางที�จะเป็นการละเมิดทรัยพสิ์นทางปัญญาของบุคคล 

 นั�นไม่วา่งานดงักล่าวของบุคคลผูเ้ป็นเจา้ของหรือมีสิทธิอนัชอบดว้ยกฎหมายในงานนั�นจะแสดง 
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        การสงวนสิทธิไวห้รือไม่ก็ตาม 

2) พนกังานทุกคนมีหนา้ที�ช่วยกนัดูแลรักษางานอนัเป็นทรัพยสิ์นทางปัญญาของบริษทั และไม่นาํ 

         ทรัพยสิ์นทางปัญญาของบริษทัไปใชห้รือใหบุ้คคลอื�นใชโ้ดยมิไดรั้บอนุญาต 

3) การคน้พบการประดิษฐ์เพื�อการปรับปรุงใดๆ ในขณะที�เป็นพนกังานของบริษทัหรือมีผลถึง หรือ 

         ต่อเนื�องกบัธุรกิจบริษทัในทางใดๆ ถือเป็นทรัพยสิ์นของบริษทั 

4) พนกังานมีหนา้ที�รายงานต่อผูบ้งัคบับญัชาเมื�อพบการกระทาํที�เห็นวา่เป็นการละเมิดทรัพยสิ์ทธิ 

 หรือการกระทาํที�อาจจก่อใหเ้กิดขอ้พิพาทเกี�ยวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญาของบริษทั 

5) เมื�อพน้สภาพจากการเป็นพนกังานและจะตอ้งส่งมอบทรัพยสิ์นทางปัญญาต่างๆ ซึ�งรวมถึง 

 ผลงานสิ�งประดิษฐ์ ขอ้มูล รายงาน สถิติ สูตร โปรแกรม กระบวนการคืนใหแ้ก่บริษทัทั�งหมด 
         

9.12 นโยบายทางด้านสิทธิมนุษยชน  
 

บริษทัเชื�อในปฏิญญาสากลว่าดว้ยสิทธิมนุษยชนว่าพนกังานบริษทัทุกคนมีคุณค่าความเป็นมนุษย ์ไม่ว่า

จะทาํงานในหน้าที�ใด ตาํแหน่งใด ก็ลว้นแต่มีเกียรติเท่าเทียมกัน ทุกคนเป็นส่วนหนึ� งที�ทาํหน้าที�ของตนในการ

พฒันาองคก์รใหมี้ความเจริญเติบโตร่วมกนั และใหค้วามเคารพในสิทธิมนุษยชนอยา่งเคร่งครัด 

1) พนกังานมีอิสระและเสมอภาคกนัในโอกาสที�จะแสดงศกัยภาพการทาํงานโดยเท่าเทียมกนัที� 

 เกี�ยวกบัเชื�อชาติ ศาสนา เพศ ชาติกาํเนิด และความทุพพลภาพ 

2) พนกังานเสมอภาคกนัตามกฎหมายและมีสิทธิที�จะไดรั้บความคุม้ครองของกฎหมายเท่าเทียมกนั  

 โดยปราศจากการเลือกปฏิบติัใดๆ  

3) พนกังานมีสิทธิในการงาน ในการเลือกงานโดยอิสระในเงื�อนไขอนัยติุธรรม และเป็นประโยชน์ 

 แห่งการงาน   

4) พนกังานมีสิทธิจะไดรั้บค่าจา้งเท่าเทียมกนัสาํหรับงานที�เท่าเทียมกนั โดยปราศจากการเลือก 

 ปฏิบติัใด 

5) พนกังานมีสิทธิที�จะไดรั้บค่าจา้งที�ยติุธรรมและเป็นประโยชน์ที�จะใหป้ระกนัแก่ตนเองและ 

ครอบครัวซึ� งความเป็นอยู่อันคู่ควรแก่เกียรติศักดิ� ของมนุษย์และถ้าจําเป็นก็ต้องได้รับวิถีทาง 

คุม้ครองทางสังคมอื�นๆ เพิ�มเติมดว้ย         

6) พนกังานมีสิทธิในการพกัผอ่นและเวลาวา่ง รวมทั�ง จาํกดัเวลาการทาํงานตามสมควร และ 

 วนัหยดุงานเป็นครั� งคราวโดยไดรั้บสินจา้ง 

7) พนกังานมีสิทธิในมาตรฐานการครองชีพอนัเพียงพอสาํหรับสุขภาพและความเป็นอยูที่�ดีของตน 

 และครอบครัว รวมทั�ง อาหาร เครื�องนุ่งห่มที�อยูอ่าศยั และการดูแลรักษาทางการแพทยแ์ละ 

 บริการสังคมที�จาํเป็น   

8) พนกังานมีสิทธิในความมั�นคงในยามวา่งงาน เจ็บป่วย พิการ เป็นหมา้ย วยัชรา หรือขาดอาชีพอื�น 

 ใน พฤติการณ์ที�นอกเหมืออาํนาจของตน       

9) บริษทัไม่ยอมใหมี้การล่วงละเมิดทางเพศหรือการกดขี�คุกคามทางเพศกบัพนกังานไม่วา่กรณีใดๆ 

10) ช่องทางการร้องเรียน/ ช่องทางแจง้เบาะแส  
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ชื�อบริษทั : บริษทั ปรีชา กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)  

ที�ตั�งสาํนกังาน : เลขที�  1919 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง  เขตสวนหลวง 

กรุงเทพมหานคร 10250 

โทรศพัท ์ : 02-722-8855 

โทรสาร : 02-722-8844 

เวบ็ไซต ์ : www.preecha.com 
 

9.13 นโยบายความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที�ทํางาน  
 

บริษทัจะดาํเนินธุรกิจโดยคาํนึงถึงความปลอดภยัและสุขอนามยัของพนกังานเป็นสําคญั เพราะพนกังาน

คือทรัพยากรที�มีค่ายิ�ง ตลอดจนเป็นกลไกสําคญัในการทาํให้บริษทัสามารถเติบโตและมีความสามารถในการ

แข่งขนัไดอ้ยา่งย ั�งยนื 

การดาํเนินงานดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยัในสถานที�ทาํงาน โดยกาํหนดเป็นนโยบาย ดงันี�  

1) ผูบ้ริหารและพนกังานตอ้งดาํเนินงานโดยมีระบบบริหารคุณภาพ ความปลอดภยั อาชีวอนามยั  

 และสิ�งแวดลอ้มถือเป็นส่วนหนึ�งของงาน เพื�อช่วยในการเสริมสร้างประสิทธิภาพประสิทธิผล 

       และเกิดคุณค่าสูงสุดแก่งาน     

2) บริษทัจะดาํเนินการทุกวิถีทางเพื�อควบคุมและป้องกนัความสูญเสียในรูปแบบต่างๆ อนั 

 เนื�องมาจากอุบติัเหตุ อคัคีภยั การบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยจากการทาํงานทรัพยสิ์นสูญหายหรือ 

 เสียหายการละเมิด   ระบบรักษาความปลอดภยั การปฏิบติังานไม่ถูกวิธี และความผิดพลาดต่างๆ 

        ที�เกิดขึ�น ตลอดจนรักษาสภาพแวดลอ้มในการทาํงานที�ปลอดภยัต่อพนกังานและพนกังานของผู ้

 รับจา้ง ทั�งนี�  ถือเป็นหนา้ที�รับผิดชอบของผูบ้ริหารและพนกังานในรายงานอุบติัเหตุ อบุติัการณ์ 

         โดยปฏิบติัตามขั�นตอนที�กาํหนดไว ้

3) จดัมีใหมี้แผนควบคุมและป้องกนัเหตุฉุกเฉินในพื�นที�ปฏิบติัการ มีแผนจดัการฉุกเฉินและสภาวะ 

 วิกฤตขององคก์ร เพื�อเตรียมความพร้อมต่อการจดัการเหตุฉุกเฉินต่างๆที�อาจเกิดขึ�นเช่น เพลิง 

 ไหม ้การหก ลม้ หรือรั�วไหลของนํ�ามนั ก๊าซ สารเคมีหรือของเสีย และมีการเตรียมพร้อมต่อเหต ุ

 วิกฤตอื�นๆ ที�อาจทาํใหก้ารดาํเนินธุรกิจหยดุชะงกั เสี�อมเสียชื�อเสียงและภาพลกัษณ์ขององคก์ร  

4) จดัใหมี้การประชาสัมพนัธ์และสื�อสาร เพื�อสร้างความรู้ ความเขา้ใจ และเผยแพร่ขอ้มูลแก่ 

 พนกังาน พนกังานของผูรั้บจา้ง รวมถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียที�เกี�ยวขอ้งเพื�อใหท้ราบและเขา้ใจใน 

 นโยบายกฎระเบียบขั�นตอนวิธีปฏิบติัและขอ้ควรระวงัต่างๆ ทางดา้นคุณภาพ ความปลอดภยั อา 

 ชีวอนามยัและสิ�งแวดลอ้มตลอดจน นาํไปยดึถือปฏิบติัไดอ้ยา่งถูกตอ้งโดยไม่ก่อใหเ้กิดอนัตราย 

 ต่อสุขภาพ ทรัพยสิ์นและสิ�งแวดลอ้ม 

5) มุ่งส่งเสริมและปลูกฝังจิตสาํนึกทางดา้นคุณภาพ ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสิ�งแวดลอ้ม 

 ใหเ้ป็นวิถีดาํเนินชีวิตประจาํวนัของพนกังาน 

6) มุ่งเนน้การมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม ในเรื�องคุณภาพความปลอดภยั อาชีวอนามยั 

 และสิ�งแวดลอ้มอยา่งจริงจงั และต่อเนื�องกบัการใชท้รัพยากรธรรมชาติใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด  
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 โดยตระหนกัถึงความสาํคญัของสิ�งแวดลอ้มและความปลอดภยัของผูมี้ส่วนไดเ้สียที�เกี�ยวขอ้ง 

        ตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมทางสังคมในการรักษาสิ�งแวดลอ้ม และพฒันาคุณภาพชีวิตของคนใน 

 ชุมชนตามหลกัการพฒันาอยา่งย ั�งยนื        

9.14 นโยบายการปฏิบัติที�เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อลูกค้า  
 

บริษทัให้ความสําคญัในมาตรฐานสูงสุดของผลิตภณัฑ์ ความปลอดภยัในคุณภาพ ความซื�อสัตยใ์นการ

ดาํเนินธุรกิจ เพื�อความพึงพอใจของลูกคา้ นอกจากนี�  บริษทัยงัมีการปฏิบติัที�เป็นธรรม มีจริยธรรม มีการให ้บริการ

ที�เขา้ถึงได ้สะดวก เคารพต่อเกียรติ และความเป็นส่วนบุคคลของลูกคา้แต่ละรายดว้ย 

1) บริษทัปฏิบติัต่อลูกคา้ทุกคนอยา่งเสมอภาคและเท่าเทียมกนับนพื�นฐานของผลตอบแทนที� 

 ยติุธรรมต่อทั�งสองฝ่าย 

2) มีการใหข้อ้มูลข่าวสารและคาํแนะนาํที�ถูกตอ้ง เพียงพอ และทนัเหตุการณ์ต่อลูกคา้ เพื�อใหท้ราบ 

        เกี�ยวกบัสินคา้การบริการ 

3) ปฏิบติัตามเงื�อนไขต่างๆ ที�มีต่อลูกคา้อยา่งเคร่งครัด กรณีที�ไม่สามารถปฏิบติัตามเงื�อนไขขอ้ใด 

 ได ้ตอ้งรีบแจง้ใหลู้กคา้ทราบ เพื�อร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางการแกไ้ขปัญหา 

4) ปฏิบติักบัลูกคา้ดว้ยความสุภาพและเป็นที�วางใจของลูกคา้ 

5) บริษทัเคารพต่อสิทธิส่วนบุคคลของลูกคา้ โดยเก็บรักษขอ้มูลของลูกคา้ และไม่เปิดเผยขอ้มูล 

 ดงักล่าวแก่บุคคลภายนอก 

6) จดัใหมี้ระบบ/ กระบวนการที�ใหลู้กคา้ร้องเรียนเกี�ยวกบัคุณภาพ และการใหบ้ริการในการ 

 ตอบสนองการส่งมอบและการดาํเนินการอยา่งดีที�สุดเพื�อใหลู้กคา้ไดรั้บการตอบสนองอยา่ง 

 รวดเร็ว 

7) ใหก้ารสนบัสนุนกิจกรรมเพื�อเสริมสร้างและรักษาความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งลูกคา้และบริษทั 
 

9.15 นโยบายการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า  
 

 

บริษทัมีนโยบายที�จะปฏิบติัต่อคู่แข่งทางการคา้ภายใตพ้ระราชบญัญติัแข่งขนัทางการคา้ พ.ศ.���� กรอบ

แห่งกฎหมายเกี�ยวกบัหลกัปฏิบติัการแข่งขนัทางการคา้ ไม่ละเมิดความลบัหรือล่วงรู้ความลบัทางการคา้ของคู่แข่ง

ทางการคา้ดว้ยวิธีฉอ้ฉล  

1) ประพฤติปฏิบติัภายใตก้รอบกติกาของการแข่งขนัที�ดี ส่งเสริมการคา้เสรีและไม่ใชว้ิธีทุ่มตลาด 

2) ไม่แสวงหาขอ้มูลที�เป็นความลบัของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยวิธีการที�ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม เช่น  

 การใหสิ้นบน หรือการวา่จา้งพนกังานของบริษทัคู่แข่งเพื�อใหไ้ดม้าซึ�งขอ้มูลที�เป็นความลบัของ 

 บริษทัคู่แข่ง     

3) ไม่ทาํลายชื�อเสียงของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยการกล่าวหาในทางร้าย 

อตัราการบาดเจ็บ   
รายงานขอ้มูลสถิติการบาดเจ็บเนื�องจากการทาํงานจนถึงขั�นหยดุงานไม่มีการเก็บสถิติ 

เนื�องจากในระหวา่งปี ����  ไม่มีโครงการก่อสร้างจึงไม่มีขอ้มูลการบาดเจ็บ 
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4) ไม่สนบัสนุนใหมี้การปฏิบติัร่วมกนัเพื�อกระทาํการหรือสมยอมในการเสนอราคาที�ไม่เป็นธรรมต่อ 

 ลูกคา้ 

5) ไม่ละเมิดและปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยทรัพยสิ์นทางปัญญาอยา่งเคร่งครัด 
 

9.16 นโยบายการปฏบิัติต่อคู่ค้า  
 

บริษทัมีนโยบายที�จะปฏิบติัต่อคู่คา้อยา่งเสมอภาคและเป็นธรรม โดยคาํนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษทั

และตั�งอยู่บนพื�นฐานที�เป็นธรรมต่อทั�งสองฝ่าย หลีกเลี�ยงสถานการณ์ที�ทาํให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

รวมทั�ง ปฏิบติัตามพนัธะสัญญา ใหข้อ้มูลที�เป็นจริง รายงานที�ถูกตอ้ง 

1) เปิดโอกาสในการทาํธุรกิจใหก้บัคู่คา้และการพิจารณาคดัเลือกคู่คา้ที�ตั�งอยูบ่นพื�นฐานความเสมอ 

 ภาคและเป็นธรรม 

2) ใชสิ้นคา้และบริการที�มีลิขสิทธิ� สิทธิบตัรและเครื�องหมายทางการคา้ถูกตอ้ง และไม่สนบัสนุน 

 สินคา้หรือการกระทาํที�เป็นการละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา 

3) บุคลากรของบริษทัตอ้งไม่เขา้ไปมีส่วนร่วมในกระบวนการจดัซื�อจดัจา้งกบัคู่คา้ที�มีความ   

 เกี�ยวขอ้งกบัตนเอง 

4) การจดัซื�อจดัจา้งตอ้งไม่เจาะจงขอ้กาํหนดของผลิตภณัฑห์รือบริการจากคู่คา้รายหนึ�งรายใด หรือ 

        พยายามเลือกสรรคุณลกัษณะที�โนม้เอียงไปทางผลิตภณัฑห์รือบริการนั�นๆ อยา่งจงใจ นอกจาก 

 จะมีความจาํเป็นซึ�งมีเหตุผลสนบัสนุนอยา่งเพียงพอ 

5) บริษทัตอ้งใหร้ายละเอียดขอ้มูลและเงื�อนไขต่างๆ ที�เหมือนกนัแก่คู่คา้ทุกราย 

6) ปฏิบติัตามสัญญาหรือขอ้ตกลงต่างๆ ที�มีต่อลูกคา้อยา่งเป็นธรรม กรณีที�ไม่สามารถปฏิบติัไดต้อ้ง 

  รีบเจรจากบัคู่คา้ล่วงหนา้ เพื�อร่วมกนัหาแนวทางการแกไ้ขและป้องกนัไม่ไดเ้กิดความเสียหาย 
 

9.17 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี�ยวกบัเจ้าหนี�  
 

บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติเกี�ยวกับเจ้าหนี� ที�เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อเจ้าหนี�  โดยคาํนึงถึง

ประโยชน์สูงสุดของบริษทั และอยู่บนพื�นฐานของความเป็นธรรม และหลีกเลี�ยงสถานการณ์ที�ทาํให้ความขดัแยง้

ทางผลประโยชน์ รวมทั�ง ยึดมั�นในการปฎิบติัตามขอ้ตกลง สัญญา ให้ขอ้มูลที�ถูกตอ้ง เป็นจริงอยู่เสมอ เพื�อให้เกิด

ความเป็นธรรมทั�งสอง ดงันี�  

1) นาํสินเชื�อที�เจา้หนี�หรือสถาบนัการเงินอนุมติัใหกู้ม้าใชต้ามวตัถุประสงคข์องบริษทั ตามที�ไดแ้สดง 

 เจตนาไวต้่อเจา้หนี�หรือสถาบนัการเงิน 

2) ชาํระหนี�คืนต่อเจา้หนี�ตรงต่อเวลาตามเงื�อนไขที�กาํหนด ตลอดจนปฎิบติัตามเงื�อนไขที�เจา้หนี�หรือ 

 สถาบนัการเงินกาํหนดไวอ้ยา่งเคร่งครัดตลอดจนรักษาคุณภาพสินทรัพยซึ์�งเป็นหลกัประกนัให ้

 เป็นไปตามที�เจา้หนี�กาํหนด 

3) เมื�อมีเหตุสาํคญัอนัอาจกระทบต่อสถานะการเงินโดยมีนบัสาํคญัและอาจกระทบต่อหนี� ที�ตอ้งชาํระ 

 บริษทัจะแจง้ใหเ้จา้หนี�ทราบเพื�อร่วมกนัหาวิธีป้องกนัหรือแกไ้ขเพื�อไม่ใหเ้กิดความเสีย  
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9.18 นโยบายการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
 

คณะกรรมการบริษทั ไดก้าํหนดนโยบายเกี�ยวกบัการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์บนหลกัการ

ที�ว่าการตดัสินใจใดๆ ในการดาํเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะตอ้งทาํเพื�อผลประโยชน์สูงสุดของบริษทัเท่านั�น และควร

หลีกเลี�ยงการกระทาํที�ก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โดยกาํหนดให้ผูที้�มีส่วนเกี�ยวขอ้งหรือมีส่วนไดเ้สีย

กบัรายการที�พิจารณาตอ้งแจง้ให้บริษทั ทราบถึงความสัมพนัธ์หรือการมีส่วนไดเ้สียของตนในรายการดงักล่าวและ

ตอ้งไม่เขา้ร่วมพิจารณาตดัสินใจ รวมถึงไม่อนุมติัในธุรกรรมนั�นๆ 

1.    ดูแลให้บริษทัมีการปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยขอ้มูลรายการที�เกี�ยวโยงกนั ตามที�

กฎหมายหรือหน่วยงานกาํกบัดูแลกาํหนดไวอ้ยา่งเคร่งครัด และเป็นไปตามระเบียบของบริษทั 

2.   หลีกเลี�ยงการทาํรายการที�เกี�ยวโยงกับตนเองหรือบุคคล/ นิติบุคคลที�เกี�ยวขอ้ง ที�อาจก่อให้เกิดความ

ขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทั 

3.  ในกรณีรายการที�เป็นรายการที�เกี�ยวโยงกันซึ� งไม่เป็นไปตามเงื�อนไขการค้าทั�วไปตามหลักการที�

คณะกรรมการบริษทัอนุมติั หรือมีลกัษณะและขนาดของรายการไม่อยู่ในอาํนาจการพิจารณาของฝ่าย

จดัการ ตอ้งผ่านการสอบทานและให้ความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบ ก่อนนาํเสนอขออนุมติัจาก

คณะกรรมการบริษทัหรือผูถื้อหุน้ 

4.    ในกรณีที�มีความจาํเป็นตอ้งทาํรายการที�เกี�ยวโยงกนั รายการนั�นจะตอ้งเป็นไปตามเงื�อนไขการคา้ทั�วไป

ตามหลกัการที�คณะกรรมการบริษทัอนุมติั ดว้ยความโปร่งใสและเป็นธรรม เปรียบเสมือนการทาํรายการ

กบับุคคลภายนอก และคาํนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษทั 

5.    ผูที้�มีส่วนไดเ้สียจะตอ้งไม่มีส่วนในการพิจารณารายการที�ตนมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
 

9.19 นโยบายการดาํเนินธุรกจิภายใต้มาตรฐานสิ�งแวดล้อม 
 

บริษทัจดัวางนโยบายการดาํเนินธุรกิจภายใตม้าตรฐานสิ�งแวดลอ้มในการดาํเนินธุรกิจในการพฒันาที�ดิน

ภายใตม้าตรฐานสิ�งแวดลอ้ม ตระหนกัถึงความสาํคญัของการใชท้รัพยากรธรรมชาติ ผลกระทบต่อสิ�งแวดลอ้ม และ

การรักษาสภาพแวดลอ้มภายในบริษทัและในชุมชมอย่างจริงจงั รวมถึงการส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

1) บริษทัปฏิบติัตามขอ้กฎหมายและกฎระเบียบดา้นสิ�งแวดลอ้มอยา่งเคร่งครัด 

2) มุ่งเนน้การป้องกนัปัญหาก่อนเกิดเหตุการณ์หรือจุดเกิดเหตุมิใหก้ระทบต่อสภาพแวดลอ้ม 

3) ลดของเสียใหน้อ้ยที�สุด รวมถึง การนาํนํ�าที�ผา่นการบาํบดัแลว้กลบัมาใชป้ระโยชน์ใหม้ากที�สุด 

4) มุ่งเนน้การใชพ้ลงังานและทรัพยากรในกระบวนการผลิตอยา่งประหยดัและมีประสิทธิภาพ 

5) มีการพฒันาระบบบาํบดันํ�าเสีย ระบบผลิตนํ�าประปา ระบบการจดัการขยะมูลฝอยและขยะทั�วไป  

6) ประชาสัมพนัธ์นโยบายใหพ้นกังานและเปิดเผยต่อสาธารณชน 

บริษทัไดมี้การจดัอบรมภายในองคก์ร โครงการ Green Office สํานกังานสีเขียว เป็นมิตรกบัสิ�งแวดลอ้ม 

ในวนัที� 22 สิงหาคม ���� โดยมีหลกัการและเหตุผล คือ Green Office หรือ ออฟฟิศสีเขียว จดัขึ�นเพื�อให้พนกังาน

ทุกคนได้ตระหนักถึงการรักษาสิ�งแวดลอ้ม การประหยดัพลงังาน รวมถึงการเลือกใช้วสัดุ อุปกรณ์เครื�องใช้ใน

สาํนกังานอยา่งรู้คุณค่า และเป็นมิตรกบัสิ�งแวดลอ้ม โดยมีวตัถุประสงคข์องโครงการ ดงันี�  



   

บริษัท ปรีชา กรุป จำกัด (มหาชน)  91/154 

รายงานประจาํปี ���� 

1) เพื�อลดการใชพ้ลงังาน ไฟฟ้าและนํ�าอยา่งสูญเปล่าสิ�นเปลือง รวมถึงจะช่วยลดการเกิดก๊าซเรือน 

กระจก ที�เกิดจากการทาํกิจกรรมต่างๆ ภายในสาํนกังาน 

2) เพื�อลดค่าใชจ่้ายต่างๆ เช่น ค่าไฟฟ้า ค่านํ�า รวมถึงลดปริมาณการใชก้ระดาษภายในสาํนกังาน  

3) เพื�อปลูกจิตสาํนึกใหต้ระหนกัในการใชท้รัพยากร รวมถึงแกปั้ญหาการจดัการทรัพยากรต่างๆ จะ 

ช่วยใหรู้้จกัการใชท้รัพยากรอยา่งย ั�งยนืทั�งในชีวิตประจาํวนัและการใชท้รัพยากรภายในองคก์รไดเ้ป็นอยา่งดี 

การใชท้รัพยากรสาํนกังาน (Green Office) 

1) การใชก้ระดาษอยา่งรู้คุณค่า 

(1) ช่วยกนันาํกระดาษที�ใชแ้ลว้ดา้นเดียวนาํมาใชซ้ํ�า เช่น ถ่ายสาํเนาเอกสารร่าง หรือใชเ้ป็นเอกสาร

ภายใน ที�ไม่ใช่จดหมายอยา่งเป็นทางการ เราสามารถใชก้ระดาษที�ถูกพิมพ ์หรือใชไ้ปเพียงดา้นเดียวมาใชซ้ํ�าได ้เพื�อ

ลดปริมาณการใชก้ระดาษ และหมั�นตรวจสอบความถูกตอ้งของเอกสารก่อนกดสั�งพิมพท์ุกครั� ง 

(2) เลือกใช้กระดาษที�เป็นมิตรต่อสิ�งแวดลอ้ม รู้จกัคดัแยกกระดาษเหลือใช้ เพื�อให้หน่วยงานที�

รับผิดชอบสามารถบริหารจดัการไดอ้ยา่งเหมาะสม 

2) เลือกส่งขอ้มูลข่าวสารต่างๆ ในรูปแบบขอ้มูลอิเลก็ทรอนิคส์ใหม้ากขึ�น 

เลือกส่งข้อมูลข่าวสารในรูปแบบต่างๆ เช่น ส่ง E-mail แทนการส่งจดหมาย หรือจะใช้ social 

network ต่างๆ ในการสื�อสารอย่างเช่น Line หรือ Facebook เพื�อลดขั�นตอนการใชก้ระดาษและกระบวนการทาํงาน 

นอกจากนี� การจดัเก็บเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิคส์ จะช่วยให้เกิดความสะดวกในการจดัหมวดหมู่ รวมไปถึง

สะดวกในการสืบคน้ขอ้มูล  

3) คอมพิวเตอร์ เครื�องพิมพเ์อกสาร  

(1) ควรตั�งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปิดหน้าจออตัโนมติั เมื�อไม่มีการใช้งานเกิน 15 นาที และปิด

เครื�องหลงัเลิกใชง้าน และถอดปลั�กออกทุกครั� ง และไม่ควรเสียบปลั�กทิ�งไวใ้นกรณีไม่ไดใ้ชง้านเป็นระยะเวลานาน 

เช่น ช่วงวนัหยดุทาํงาน หรือช่วงวนัหยดุเทศกาล ซึ�งนอกจากจะประหยดัไฟฟ้าแลว้ ยงัช่วยป้องกนัเครื�องพงัจากเหตุ

ไฟฟ้าลดัวงจรอีกดว้ย 

(2) ใช้ระบบเชื�อมต่อระหว่างเครื�องพิมพ ์ร่วมกบัระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในองค์กรเพื�อ

ประหยดัค่าใชจ่้ายดา้นการซื�อเครื�องพิมพ ์เครื�องเดียวก็ใชห้ลายๆ คน และควรใชต้ลบัหมึก แบบเติมได้เพื�อลด

การใชข้ยะสารเคมี   

4) เครื�องถ่ายเอกสาร 

หลีกเลี�ยงติดตั�งเครื� องถ่ายเอกสารในห้องทาํงานปรับอากาศ หรือจดัให้อยู่ในจุดที�ห่างจากพื�นที�

ปฏิบติังาน ลดผลกระทบต่อสุขภาพของคนทาํงานจากการสูดดมกลิ�นหมึก และฝุ่ นละอองต่างๆ 

5) นํ�าใชแ้ละนํ�าดื�ม 

(1) หมั�นตรวจสอบการรั�วไหลของนํ� า ของก๊อกนํ�าต่างๆ ในออฟฟิศวา่เมื�อปิดแน่นสนิทแลว้ นํ�ายงัมี

การรั�วซึมหรือไม่ เพื�อลดการสูญเสียนํ� าอย่างเปล่าประโยชน์ และปิดนํ� าทุกครั� งหลงัใช้งาน ไม่ปล่อยให้นํ� าไหล

ตลอดเวลาในระหวา่งการใชง้าน 
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(2) ลา้งมือ ควรใช้สบู่เหลวแทนสบู่กอ้น ซึ� งช่วยลดเวลาในการใช้นํ� า รวมถึงการทาํความสะอาด

ยานพาหนะ ไม่ควรใชส้ายยาง เปิดนํ� าไหลตลอดเวลา ควรใชก้ารลา้งดว้ยนํ� าและฟองนํ� าในภาชนะบรรจุนํ� า จะช่วย

ลดการใชน้ํ�าไดม้ากถึง 300 ลิตรต่อการลา้งหนึ�งครั� ง 

(3) ไม่ทิ�งเศษอาหาร ขยะทุกชนิดลงในชกัโครกหรืออ่างลา้งมือ เพื�อลดการสูญเสียนํ� าในการไล่

สิ�งของลงท่อ และยงัสามารถป้องกนัการอุดตนัจากขยะต่างๆ ในท่อระบายนํ�าดว้ย 

(4) ไม่ทิ�งนํ� าดื�มที�เหลือโดยไม่เกิดประโยชน์ เมื�อดื�มไม่หมดให้ใชร้ดนํ� าตน้ไม ้หรือชาํระทาํความ

สะอาดสิ�งต่างๆ และควรเลือกใชเ้หยือกนํ� ากบัแกว้เปล่า โดยให้ผูที้�ตอ้งการดื�มนํ� ารินนํ� าดว้ยตนเองจะไดส้ามารถกะ

ปริมาณนํ�าที�ตอ้งการดื�มไดพ้อดี 

6) คดัแยกขยะก่อนทิ�งใหถู้กวิธี 

ถงัสีเหลือง ขยะรีไซเคิล ขยะที�สามารถหมุนเวียนแปรรูป ตามกระบวนการของแต่ละประเภทหรือเปลี�ยนแปลงจาก

สภาพเดิมแลว้กลบัมาใชใ้หม่ เช่น พลาสติก ขวด กระดาษ กระป๋องอลูมิเนียม 

(1) ถงัสีเขียว ขยะเปียก หรือขยะเศษอาหารที�เหลือทิ�งจากครัว จากอาหารที�เหลือจากการ 

รับประทานเป็นขยะที�เน่าเสียส่งกลิ�นเน่าเหม็น และเป็นที�สะสมของเชื�อโรค มีความชื�นสูง และส่งกลิ�นเหม็นได้

รวดเร็ว 

(2) ถงัสีนํ�าเงิน ขยะทั�วไป หรือขยะมูลฝอย คือ ขยะประเภทอื�นนอกเหนือจากขยะยอ่ยสลาย  

ขยะรีไซเคิล และขยะอนัตราย มีลกัษณะที�ยอ่ยสลายยากและไม่คุม้ค่าสาํหรับการนาํกลบัมาใชป้ระโยชน์ใหม่ 

เช่น ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกบรรจุผงซักฟอก พลาสติกห่อลูกอม ซองบะหมี�กึ�งสาํเร็จรูป ถุงพลาสติกเปื� อน

เศษอาหาร กล่องโฟม ทิชชู ตะเกียบไม ้เป็นตน้ 
 

9.20 นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทําผิด 
 

บริษทัมีนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทาํผิดเพื�อเป็นการเปิดโอกาสให้พนักงาน ลูกคา้ หรือบุคคล 

ภายนอก สามารถร้องเรียนการกระทาํผิดกฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบั และจรรยาบรรณการดาํเนินธุรกิจของบริษทั 

อนันาํมาซึ�ง  ความเสื�อมเสียในทรัพยสิ์นและชื�อเสียงของบริษทั 

พนักงาน ลูกคา้ หรือบุคคลภายนอก สามารถยื�นเรื�องแจง้ พร้อมแนบขอ้มูลที�น่าเชื�อถือ เพื�อให้สามารถ

ดาํเนินการตรวจสอบได ้โดยสามารถส่งไปยงัประธานคณะกรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการ

ผูอ้าํนวยการ  

ทั�งนี�  การแจง้เบาะแสถือเป็นความลบัที�สุด แจง้ไดม้ากกวา่หนึ�งช่องทาง และไม่จาํเป็นตอ้งเปิดเผยตวัตนที�

แทจ้ริง แต่หากเปิดเผยตวัตนจะทาํให้บริษทัสามารถแจง้ผลดาํเนินการหรือรายละเอียดเพิ�มเติมให้ทราบได ้โดยมี

ขอบเขตการแจง้เบาะแส ดงันี�  

1) พฤติกรรมที�เกี�ยวกบัการกระทาํใดๆ เพื�อแสวงหาประโยชน์ที�มิควรไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมาย รวมถึง

การยกัยอกทรัพย ์การคอร์รัปชั�น และการติดสินบน 

2) พฤติกรรมที�เกี�ยวกบัการฉ้อโกง หรือการตกแต่งงบการเงินที�เป็นการตั�งใจหลอกลวงผูอื้�นดว้ยการ

แสดงขอ้ความเทจ็ หรือการปกปิดขอ้ความจริง 

3) พฤติกรรมที�เกี�ยวกับการดาํเนินธุรกรรมที�ฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบั จรรยาบรรณในการ
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ดาํเนินธุรกิจ 

4) ช่องทางการติดต่อ/ การร้องเรียน/ แจง้เบาะแส  

ชื�อบริษทั : บริษทั ปรีชา กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)  

ที�ตั�งสาํนกังาน : เลขที� 1919 ถนนพฒันาการ แขวงสวนหลวงเขตสวนหลวง 

กรุงเทพมหานคร 10250 
 

โทรศพัท ์ : 02-722-8855 

โทรสาร : 02-722-8844 

เวบ็ไซต ์ : www.preecha.com 
 

9.21 นโยบายการป้องกนัดูแลพนักงานหรือผู้แจ้งเบาะแสในการกระทําผิด  
 

เพื�อเป็นการป้องกนัดูแลพนกังานหรือผูแ้จง้เบาะแสในการกระทาํผิด บริษทัจะปกปิดชื�อ ที�อยู ่หรือ ขอ้มูล

ใดๆ ที�สามารถระบุตวัผูแ้จง้เบาะแสหรือผูใ้ห้ขอ้มูล และเก็บรักษาขอ้มูลของผูแ้จง้เบาะแสหรือผูใ้ห้ขอ้มูลไวเ้ป็น

ความลบั โดยจาํกดัเฉพาะผูที้�มีหนา้ที�รับผิดชอบในการดาํเนินการตรวจสอบเรื�องร้องเรียน เท่านั�นที�สามารถเขา้ถึง

ขอ้มูลดงักล่าวได ้ในกรณีที�มีการร้องเรียนผูมี้ตาํแหน่งในระดบับริหารขึ�นไป คณะกรรมการตรวจสอบจะทาํหน้ที�

ในการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแสหรือผูใ้ห้ขอ้มูลในการสืบสวนหาขอ้เท็จจริง ไม่ให้ไดรั้บความเดือนร้อนอนัตรายใด

หรือความไม่ชอบธรรม อันเกิดมาจากการแจ้งเบาะแส ร้องเรียนการเป็นพยานหรือการให้ขอ้มูล โดยขอให้ผู ้

ร้องเรียนส่งเรื�องร้องเรียนมายงัคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง 

1) บริษทัให้ความมั�นใจกบัพนกังานหรือผูแ้จง้เบาะแสว่าจะไม่มีผูใ้ดตอ้งถูกลดตาํแหน่ง ลงโทษ หรือ

ไดรั้บผลกระทบใดๆจากการปฏิเสธการให้สินบนถึงแมว้่าการปฏิเสธนั�นๆ จะตอ้งทาํให้บริษทัสูญเสียธุรกิจ หรือ

พลาดโอกาสในการไดธุ้รกิจใหม่  

2) บริษทัมีความเชื�อในนโยบายการต่อตา้นการใหสิ้นบนและการคอร์รัปชั�น โดยไม่ยอมรับการให้

สินบนหรือการรับสินบน และการคอร์รัปชั�นอยา่งสิ�นเชิง เพื�อเป็นการสร้างคุณค่าใหแ้ก่บริษทั 

3) บริษทัไม่ยอมใหผู้ใ้ดมากระทาํข่มขู่ คุกคาม หรือหน่วงเหนี�ยวพนกังานที�ตั�งใจในการปฏิบติัตาม 

นโยบาย 

4) หากพนกังานหรือผูแ้จง้เบาะแสเชื�อวา่ถูกข่มขู่ คุกคาม หรือหน่วงเหนี�ยว ให้รายงานต่อฝ่ายทรัพยากร

บุคคลและธุรการไดโ้ดยตรง และหากยงัไม่ไดรั้บแกไ้ขใหร้ายงานต่อคณะกรรมการไดโ้ดยทนัที 
    

9.22 นโยบายต่อต้านการให้หรือรับสินบนและการคอร์รัปชั�น  
 

คณะกรรมการบริษทัยึดมั�นที�จะดาํเนินธุรกิจดว้ยความซื�อสัตยโ์ปร่งใส และพยายามป้องกนัไม่ให้มีการ

ทุจริตคอร์รัปชั�นทุกรูปแบบ และใหเ้ป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี บริษทัจึงกาํหนดเกณฑแ์ละแนวปฏิบติั

ห้ามกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกระดับที�จะใช้โอกาสจากการเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือพนักงานใน

บริษทั ที�จะแสวงหาผลประโยชน์เพื�อส่วนตวั หรือครอบครัว หรือบุคคลอื�น ไม่วา่จะเป็นผลประโยชน์ในรูปแบบใด

ก็ตาม เพื�อแสดงถึงความมุ่งมั�นดงักล่าว และมุ่งมั�นที�จะนาํระบบที�มีประสิทธิผลมาใชใ้นการต่อตา้นการให้หรือรับ

สินบนและคอร์รัปชั�น 
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1) นโยบายและแนวปฏิบติัที�เกี�ยวกบัการต่อตา้นการใหห้รือรับสินบนและการคอร์รัปชั�นภายใน 

 องคก์ร 

(1) หา้มกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกระดบั รับเงินหรือรับผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ 

 จากคู่คา้ ลูกคา้หรือจากบุคคลใด ที�ทาํธุรกิจเกี�ยวขอ้งกบับริษทั 

(2) หา้มกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกระดบั รับของขวญัที�มีมูลค่าเกินกวา่ปกติประเพณี 

 นิยมที�บุคคลทั�วไปพึงปฏิบติัต่อกนัหา้มมิใหมี้การนาํทรัพยสิ์นของบริษทัไปใชป้ระโยชน์ 

 ส่วนตวัหรือบุคคลอื�น 

(3) หา้มมิใหบ้ริษทัเขา้ไปทาํธุรกรรม หรือกิจกรรมกบับริษทัที�มีกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือ 

 พนกังานของบริษทัมีส่วนไดเ้สียหรือเกี�ยวขอ้งโดยส่วนตวักบัธุรกรรมหรือกิจกรรมนั�น 

(4) จดัฝึกอบรมแก่พนกังานเพื�อส่งเสริมความซื�อสัตย ์สุจริต และความรับผิดชอบในการปฏิบติั 

 หนา้ที� 

(5) กาํหนดใหมี้ระเบียบและระบบการควบคุมภายใน เพื�อป้องกนั ไม่ใหพ้นกังานมีการ 

 ประพฤติหรือปฏิบติัที�ไม่เหมาะสม 

(6) มีหน่วยงานตรวจสอบภายในตรวจสอบทุกหน่วยงาน และจดัทาํรายงานสรุปเรื�องการทุจริต 

        คอร์รัปชั�นต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

(7) บริษทัไดจ้ดัใหมี้ช่องทางในการรายงานหากมีการพบเห็นการฝ่าฝืนหรือพบเห็นการกระทาํ 

 ทุจริตและคอรัปชั�น 

2) นโยบายและแนวปฏิบติัที�เกี�ยวกับการต่อตา้นการให้หรือรับสินบนและการคอร์รัปชั�นภายนอก

องค์กร บริษทัได้กาํหนดแนวปฏิบติัในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั�นภายนอกองค์กร ทั�งนี� เพื�อป้องกันมิให้

กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกระดบัของบริษทัเกี�ยวขอ้งกบัการทุจริตคอร์รัปชั�นภายนอกองคก์ร 

(1) ไม่สนบัสนุนการใหสิ้นบนในรูปของผลตอบแทนทุกรูปแบบในการขอความอนุเคราะหใ์ดๆ  

 จากบุคคลหรือองคก์รภายนอกโดยเฉพาะจากหน่วยงานของรัฐจะตอ้งเป็นไปตามระเบียบ 

 ปฏิบติัของหน่วยงานของรัฐ เพื�อหลีกเลี�ยงการเปิดช่องทางใหก้บัเจา้หนา้ที�จะเรียกรับสินบน 

 เมื�อมีความผิดพลาดเกิดขึ�น         

(2) จะดาํเนินธุรกิจตามกฏระเบียบของกฏหมาย ตามขั�นตอนใหถู้กตอ้ง เพื�อหลีกเลี�ยงการเปิดช่อง 

 ใหก้บัเจา้หนา้ที�รัฐที�จะเรียกรับสินบนเมื�อมีความผิดพลาดเกิดขึ�น 

(3) การสังสรรค ์การเลี�ยงอาหาร หรือการมอบของขวญัใหก้บับุคคลภายนอก จะตอ้งดาํเนินการ 

 ภายในเทศกาล และประเพณีปฏิบติัที�ดีงาม มีจาํนวนและปริมาณที�เหมาะสม 

(4) บริษทับริจาคเพื�อการกุศลทั�งในรูปแบบของการใหค้วามช่วยเหลือทางการเงินหรือในรูปแบบ 

 อื�นๆ เพื�อเป็นส่วนหนึ�งในกิจกรรมตอบแทนสังคมตลอดจนประชาสัมพนัธ์และเสริมสร้างภาพ 

        ลกัษณ์ที�ดีใหแ้ก่บริษทัโดยไม่มุ่งหวงัผลประโยชน์ทางธุรกิจเป็นการตอบแทน 

(5) บริษทัมีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง โดยจะไม่ใหก้ารสนบัสนุน หรือกระทาํการอนัการ 

ฝักใฝ่พรรคการเมืองใดการเมืองหนึ� งและให้พนักงานมีสิทธิเสรีภาพในการเขา้ร่วมกิจกรรม

ทางการเมืองภายใตบ้ทบญัญติแห่งรัฐธรรมนูญ แต่จะตอ้งไม่แอบอา้งความเป็นพนกังาน หรือ
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นํา ทรัพยสิ์น อุปกรณ์ เครื�องมือใดๆ ของบริษทัไปใช้เพื�อประโยชน์ในการดาํเนินการใดๆ 

ในทางการเมือง หากเขา้ร่วมจะตอ้งพึงระมดัระวงัการดาํเนินการใดๆ ที�อาจจะทาํให้เกิดความ

เขา้ใจวา่บริษทัไดใ้หก้ารสนบัสนุนหรือฝักใฝ่ในพรรคการเมืองใดพรรคหนึ�ง 
 

�.��      กระบวนการในการจัดการกบัเรื�องที�พนักงานร้องเรียนเกี�ยวกบัเรื�องที�อาจเป็นการกระทําผิด  
 

เมื�อมีผูร้้องเรียนผ่านช่องทางการร้องเรียนต่างๆ มายงัที�บริษทั และเมื�อผูรั้บเรื�องร้องเรียนซึ�งเป็นผูที้�บริษทั

ไดรั้บมอบหมายไดรั้บเรื�องร้องเรียนแลว้ ให้พิจารณาว่าขอ้มูลหรือหลกัฐานมีความชดัเจนเพียงพอหรือไม่ ถา้ไม่มี

ความชดัเจนเพียงพอ ให้แจง้กลบัไปยงัผูร้้องเรียนทราบ หากผูร้้องเรียนเปิดเผยตวัตน แต่ถา้มีความชดัเจนเพียงพอ 

และแจง้การรับเรื�องร้องเรียนดงักล่าวไปยงัผูบ้งัคบับญัชา  

ผูรั้บเรื�องร้องเรียนสามารถพิจารณาดาํเนินการตามความเหมาะสม หรือส่งเรื�องให้บุคคลที�เกี�ยวขอ้ง โดย

พิจารณาถึงความเป็นอิสระในการดาํเนินการตามเนื�อหาหรือประเด็นที�ไดรั้บการร้องเรียน เพื�อดาํเนินการตรวจสอบ

หาขอ้เทจ็จริงพร้อมทั�งติดตามความคืบหนา้ เพื�อใหม้ั�นใจวา่มีการดาํเนินการที�เหมาะสมกบัขอ้ร้องเรียนที�ไดรั้บ โดย

มี แนวปฏิบติัดงันี�  

1) หากเรื�องร้องเรียนเป็นการกระทาํที�ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติด้าน

บุคคลใหน้าํส่งฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

2) หากเรื�องร้องเรียนเป็นการกระทาํที�ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบของรัฐ นโยบาย

และหลกัการกาํกบัดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจและระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทัใหน้าํส่งเลขานุการบริษทั 

3) หากเรื�องร้องเรียนเป็นการกระทาํที�อาจส่อถึงการทุจริต ซึ� งหมายถึง การกระทาํใดๆ เพื�อแสดงหา

ประโยชน์ที�มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสําหรับตนเองหรือผูอื้�น เช่น การยกัยอกทรัพย ์การคอร์รัปชั�น การ

ฉ้อโกงเป็นตน้ ให้นาํส่งคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) หรือผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบระบบงานภายใน

องคก์ร 

4) ในกรณีที�เรื�องร้องเรียนเป็นเรื�องที�ซบัซอ้นหรือเกี�ยวขอ้งกบัหลายหน่วยงาน ใหน้าํส่งกรรมการ 

5) ผูอ้าํนวยการ เพื�อแต่งตั�งคณะกรรมการตรวจสอบขอ้เท็จจริง (Investigation Committee) สาํหรับ 

        ดาํเนินการตรวจสอบเรื�องดงักล่าว 

จากนั�นให้ผูต้รวจสอบเรื�องร้องเรียนแจง้การรับเรื�องร้องเรียนดงักล่าว บนัทึกขอ้มูล สําหรับติดตามความ

คืบหนา้การดาํเนินการขอ้ร้องเรียนนั�นๆ 

ผูต้รวจสอบเรื�องร้องเรียนมีหนา้ที�ตรวจสอบหาขอ้เท็จจริง ในกรณีที�พบว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตาม

กฎหมาย และกฎระเบียบของบริษทั หรือกระทาํการทุจริตจะตอ้งไดรั้บการพิจารณาโทษทางวินยัตามระเบียบบริษทั 

ที�กาํหนดไว ้และ/หรือ อาจจะไดรั้บโทษตามกฎหมาย หากการกระทาํนั�นผิดกฎหมาย 

เมื�อการตรวจสอบเรื�องร้องเรียนไดข้อ้ยุติแลว้ ผูต้รวจสอบเรื�องร้องเรียนจะรายงานผลสรุปการตรวจสอบ 

ใหแ้ก่ผูรั้บเรื�องร้องเรียนทราบ เพื�อแจง้ต่อผูร้้องเรียนต่อไป (ในกรณีที�ผูร้้องเรียนเปิดเผยตวัตน) 

ทั�งนี�  กระบวนการตั�งแต่รับเรื�องร้องเรียนจนกระทั�งแจง้กลบัไปยงัผูร้้องเรียน ควรดาํเนินการตามกาํหนด

ระยะเวลาที�เหมาะสม 
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9.24 จรรยาบรรณธุรกจิ  
 

บริษทั ปรีชา กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) เป็นบริษทัที�ประกอบธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย ์มีความมุ่งมั�นที�จะ

ดาํเนินธุรกิจให้ไดรั้บความนิยมและเชื�อถือจากลูกคา้และประชาชนทั�วไป ดาํเนินธุรกิจดว้ยการบริหารการจดัการที�

เขม้แขง็ มีการพฒันาสินคา้ใหมี้คุณภาพ และพฒันาบุคลากรใหมี้ประสิทธิภาพ 

บริษทัส่งเสริมการกาํกับดูแลกิจการที�ดีให้เกิดขึ�นในทุกระดับขององค์กร ตั�งแต่ระดับคณะกรรมการ

บริษทั คณะผูบ้ริหารจนถึงระดับปฏิบัติการมาโดยตลอด ซึ� งประกอบไปด้วย การมีคณะกรรมการบริษทัและ

ผูบ้ริหารที�วิสัยทศัน์ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที�ระบบการบริหารจดัการที�ดี มีกลไกการควบคุมและการถ่วงดุล

อาํนาจ เพื�อให้การบริหาร งานเป็นไปอย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้การเคารพในสิทธิและความเท่าเทียมกนั 

และมีความรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

บริษทัยึดมั�นในแนวทางการดาํเนินธุรกิจที�โปร่งใส สุจริต และเป็นธรรม ไดจ้ดัทาํคู่มือจรรยาบรรณและ

ขอ้พึงปฏิบติัเกี�ยวกบัจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ายจดัการและพนักงาน เพื�อให้ผูที้�เกี�ยวขอ้งยึดถือเป็นแนว

ทางการปฏิบติัหน้าที�ตามภารกิจของบริษทั ภายใตก้รอบกฎหมายและกฎระเบียบ ส่งเสริมสนับสนุนการพฒันา

ความรู้ ความสามารถอย่างทั�วถึง และกาํหนดให้กรรมการ ผูบ้ริหาร พนักงาน ปฏิบติัตามคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ 

ดงันี�  

1) จรรยาบรรณวา่ดว้ยความรับผิดชอบต่อผูถื้อหุน้ 

2) จรรยาบรรณวา่ดว้ยความรับผิดชอบต่อพนกังาน 

3) จรรยาบรรณวา่ดว้ยความเป็นธรรมและรับผิดชอบต่อลูกคา้ 

4) จรรยาบรรณวา่ดว้ยความรับผิดชอบต่อคู่แข่งทางการคา้ 

5) จรรยาบรรณวา่ดว้ยความรับผิดชอบต่อคู่คา้ 

6) จรรยาบรรณวา่ดว้ยความรับผิดชอบต่อเจา้หนี�  

7) จรรยาบรรณวา่ดว้ยความรับผิดชอบต่อสิ�งแวดลอ้ม 

8) จรรยาบรรณวา่ดว้ยการไม่ละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา 

9) จรรยาบรรณวา่ดว้ยการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั�นภายในองคก์ร 

10) จรรยาบรรณวา่ดว้ยการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั�นภายนอกองคก์ร 
 

 

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม  
 

บริษทัมีนโยบายในการพฒันาและรับผิดชอบต่อสังคมตั�งแต่มีการดาํเนินธุรกิจเพื�อให้ควบคู่ไปกบับริษทั 

คณะกรรมการบริษทัเจตนารมณ์ที�จะทาํงานร่วมกบัผูมี้ส่วนไดเ้สีย โดยมุ่งสร้างความสัมพนัธ์ที�เป็นการยอมรับและ

ไวว้างในซึ� งกันและกัน มุ่งเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้แก่พนักงานและครอบครัว ตลอดจนชุมชนโดยรอบและ

สถานที�ประกอบการ บริษทัตระหนกัถึงความสําคญัในการเติบโตอย่างย ั�งยืนขององคก์ร จึงตอ้งมีการขบัเคลื�อนไป

ในทิศทางเดียวกนักบัสังคม 

บริษทัมุ่งมั�นที�จะประกอบธุรกิจด้วยความสุจริต เป็นธรรมและโปร่งใส คาํนึงถึงผลประโยชน์และ

ผลกระทบจากการดาํเนินงานขององค์กรต่อผูมี้ส่วนได้เสียของบริษทั ช่วยพฒันาศกัยภาพของคนในสังคม เน้น

ทางดา้นสร้างความรู้ ความคิด จรรยาบรรณ ศีลธรรม โดยจดัทาํโครงการและกิจกรรมต่างๆ เพื�อยกระดบัของสังคม
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ให้เป็นสังคมที�ประกอบไปด้วย คนเก่ง คนดี และคนที�มีความสํานึกรับผิดชอบ ซึ� งส่งผลทาํให้สังคมอยู่คู่ไปกบั

บริษทั โดยมีคณะกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ ดว้ย 

1) สิ�งแวดลอ้มและความปลอดภยั ดูแลและจดัการสิ�งแวดลอ้มภายในพื�นที� และดาํเนินกิจกรรมส่งเสริม

สิ�งแวดลอ้มต่อชุมชน นอกจากนี�  ยงัมีการสนบัสนุนกิจกรรมดา้นอื�นๆ ที�ชุมชนไดจ้ดัขึ�นอีกดว้ย 

2) สังคมมีการจดักิจกรรมอนัเป็นประโยชน์และส่งเสริมสังคมชุมชน เพื�อให้ชุมชนมีความเป็นอยู่ที�ดี

ผา่นโครงการต่างๆบริษทัไดใ้หค้วามสาํคญัต่อความสัมพนัธ์ระหวา่งองคก์ร ผูมี้ส่วนไดเ้สียและสังคมโดยมี         

รายละเอียดดงัต่อไปนี�  

1) ลูกคา้ : บริษทัเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกคา้ ให้บริการที�มีคุณภาพและมาตรฐาน เพื�อให้ลูกคา้

ไดรั้บประโยชน์ที�สุด ดูแลรักษาขอ้มูลของลูกคา้ไวเ้ป็นความลบั และมีหน่วยงานหรือบุคคลที�ทาํหนา้ที�รับขอ้ 

ร้องเรียนของลูกคา้ รวมถึงมีการสาํรวจความพึงพอใจของลูกคา้ เพื�อเป็นขอ้มูลนาํมาปรับปรุง        

2) คู่คา้ : บริษทัดาํเนินธุรกิจกบัคู่คา้โดยเป็นไปตามเงื�อนไขทางการคา้ รวมถึงการปฏิบติัตามสัญญาต่อ

คู่คา้ตามหลกัเกณฑที์�กฎหมายกาํหนด 

3) คู่แข่ง : บริษทัปฏิบติัต่อคู่แข่งอยา่งเป็นธรรม ไม่สืบหาขอ้มูลของคู่แข่งอยา่งไม่สุจริต 

4) ชุมชน : บริษทัระมดัระวงัในการพิจารณาดาํเนินการใดๆ ที�จะส่งผลกระทบต่อสาธารณะ และชุมชน 

5) พนกังาน : บริษทัปฏิบติัต่อพนกังานอยา่งเป็นธรรม สนบัสนุนการมุ่งมั�นพฒันาความรู้ความสามารถ

ของพนกังาน 
 
 

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี�ยง 
 

บริษทัได้ตระหนักถึงความสําคัญและการดาํเนินการที�มีระบบการควบคุมภายในอย่างเพียงพอและ

เหมาะสม โดยให้ความสําคญักบัระบบการควบคุมภายในทั�งการควบคุมทางการเงิน การดาํเนินการ กระบวนการ

ทางบญัชี และการบนัทึกขอ้มูล การกาํกบัดูแลการปฏิบติังาน รวมถึง กระบวนการอื�นๆ ในบริษทัที�เกี�ยวขอ้งกับ

มาตรการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั�น มีความเหมาะสมกบัความเสี�ยงของบริษทั เพื�อทาํใหเ้กิดความเชื�อมั�นวา่บริษทั

มีการดาํเนินงานที�ประสิทธิภาพและประสิทธิผล รายงานทางการเงินความเชื�อถือไดแ้ละทนัเวลา สามารถนาํไปใช้

เป็นขอ้มูลประกอบพิจารณาการตดัสินใจทางธุรกิจ การปฏิบติัการดา้นต่างๆ สอดคลอ้งกบักฎหมายและระเบียบ

ขอ้บงัคบั ตลอดจนนโยบายต่างๆ ของบริษทั และการรับเงินและการจ่ายเงินไดรั้บการอนุมติัอยา่งถูกตอ้งตามอาํนาจ

ดาํเนินการที�บริษทักาํหนดไว ้และการแบง่แยกหนา้ที�งานภายในบริษทัอยา่งเหมาะสม  
 

11.1 การควบคุมภายใน  
 

คณะกรรมการบริษทัให้ความสําคญักบัการมีระบบการควบคุมและตรวจสอบภายในที�ดี จึงไดก้าํหนด

และวางแนวทางในการปฏิบติังานที�มีประสิทธิภาพทั�วทั�งองคก์ร โดยส่งเสริมใหมี้ระบบงานที�เป็นลายลกัษณ์อกัษร 

มีการตรวจสอบและควบคุมโดยผูป้ฏิบัติงานในระดับแรก เพื�อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ

ปฏิบติังานอยา่งเตม็ที� แต่ยงัคงรักษาความคล่องตวัในการปฏิบติังานใหส้ามารถแข่งขนัได ้โดยบริษทั ไดมี้การวา่จา้ง

บุคคล ภายนอกที�มีประสบการณ์และชาํนาญในดา้นการตรวจสอบภายใน เป็นผูท้าํหนา้ที�ตรวจสอบการปฏิบติังาน

ดา้นต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน อาํนาจดาํเนินการ และกฎระเบียบของหน่วยงานกาํกบัดูแล รวมทั�งทาํ

หนา้ที�ประเมินความเสี�ยงและการควบคุมภายในให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพอีกชั�นหนึ�ง และคณะกรรมการจดั
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ให้มีการตรวจสอบภายในตรวจสอบการปฏิบติังานของทุกหน่วยงาน หน่วยงานธุรกิจและหน่วยงานสนบัสนุนให้

เป็นไปตามระเบียบที�วางไว ้

1) การประเมินความเสี�ยง 

บริษทัมีการกาํหนดวตัถุประสงคไ์วอ้ย่างชดัเจน เพื�อให้สามารถระบุและประเมินความเสี�ยงต่างๆ ที�

เกี�ยวขอ้งกบัการบรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ร โดยมีการระบุและวิเคราะห์ความเสี�ยงทุกประเภทที�อาจกระทบต่อ

การบรรลุวตัถุประสงค์ไวอ้ย่างครอบคลุมทั�วทั�งองค์กร นอกจากนี�  ยงัมีการพิจารณาถึงโอกาสที�จะเกิดการทุจริต

คอร์รัปชั�นในการประเมินความเสี�ยงที�จะบรรลุวตัถุประสงค์ขององค์กร และสามารถระบุและประเมินความ

เปลี�ยนแปลงที�อาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน 

2) การควบคุมการปฏิบติังาน 

(1) มีการกาํหนดขอบเขตอาํนาจหนา้ที�และวงเงินอาํนาจอนุมติัของแต่ละระดบัอยา่งชดัเจนและ 

 เป็นลายลกัษณ์อกัษร 

(2) มีการแบ่งหนา้ที�อนุมติั หนา้ที�บนัทึกรายการบญัชี ขอ้มูลสารสนเทศ และหนา้ที�ในการดูแล 

 จดัเก็บทรัพยสิ์นออกจากกนัเพื�อเป็นการตรวจสอบซี�งกนัและกนั 

(3) มีการปฏิบติัตามประกาศและระเบียบขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

 สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยเ์กี�ยวกบัการทาํธุรกรรมกบั 

        ผูถื้อหุน้รายใหญ่  กรรมการ ผูบ้ริหารหรือบุคคลที�เกี�ยวขอ้ง เพื�อใหก้ารทาํธุรกรรมนั�นตอ้งผา่น 

 ขั�นตอนการอนุมติัที�ถูกตอ้งมีมาตรการที�จะติดตามใหก้ารดาํเนินงานของบริษทัเป็นไปตาม 

 กฎหมาย ตลอดจนมาตรการในการแกไ้ขและป้องกนัมิใหเ้กิดการกระทาํที�ฝ่าฝืนกฎหมาย 

(4) มีการกาํหนดนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั�น มาตรการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั�นและ 

 ขั�นตอนการปฏิบติั ตลอดจนการสอบทานการปฏิบติัตามนโยบายและมาตรการต่อตา้นการ 

        ทุจริคอร์รัปชั�น และนาํนโยบายและมาตรฐานต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั�นไปปฏิบติัในบริษทั 

 ยอ่ยดว้ย 

3) ระบบสารสนเทศ 

บริษทัจดัให้มีรายงานตามกาํหนดเวลาและมีขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้งในเชิงวิเคราะห์ที�มีคุณภาพ ซึ� งรวมถึง

วตัถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายในที�จาํเป็นต่อการสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถ

ดาํเนินไปไดต้ามที�วางไว ้ตลอดจนการจดัให้มีการสื�อสารกบัหน่วยงานภายนอกเกี�ยวกบัประเด็นที�อาจมีผลกระทบ

ต่อการควบคุมภายใน  

4) ระบบการติดตาม 

คณะกรรมการบริษทักาํหนดให้ฝ่ายบริหารตอ้งรายงานผลการดาํเนินงานที�เกิดขึ�นจริงเปรียบเทียบกบั

เป้าหมายอยา่งสมํ�าเสมอ อาทิ รายงานทางการเงิน รายงานความคืบหนา้ของการดาํเนินงานในดา้นต่างๆ และในกรณี

ที�การดาํเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที�วางไว ้คณะกรรมการบริษทัจะมีส่วนร่วมแก้ไข ปรับปรุง หรือดูแลให้ฝ่าย

บริหารนาํเสนอแผนงานเพื�อแกไ้ขสถานการณ์ 

 
 
 



   

บริษัท ปรีชา กรุป จำกัด (มหาชน)  99/154 

รายงานประจาํปี ���� 

11.2 การบริหารจัดการความเสี�ยง 
 

 

บริษทัมีความเชื�อว่าการบริหารความเสี�ยงเป็นเครื�องมือในการรวบรวมการกาํกบัดูแลกิจการ กลยุทธ์และ

การปฏิบติังานเขา้ดว้ยกนั ซึ� งทราบดีว่าความเสี�ยงทุกประเภทอาจเกิดขึ�นไดต้ลอดเวลา จึงตอ้งมีระบบป้องกนัความ

เสี�ยงและคอยติดตามดูแลให้เป็นส่วนหนึ�งของระบบการทาํงาน เพื�อให้บริษทัลดโอกาสความเสี�ยงที�จะเกิดขึ�นและ

ใหไ้ดม้าซึ�งโอกาสทางธุรกิจ 

คณะกรรมการบริษทั เห็นความสําคญัต่อระบบการบริหารความเสี�ยงเพื�อรับรู้ ควบคุม จาํกดั ลดโอกาส

และปริมาณความสูญเสียที�จะเกิดขึ�น ได้จดัให้มีระบบการบริหารความเสี�ยงในระดับจัดการ ซึ� งมีหน้าที�เสนอ

แผนงาน  การปฏิบติังานและผลการปฏิบติัการตามแผนต่อคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง ดงันี�  

1) ดา้นสภาพแวดลอ้มในองคก์ร 

2) ดา้นการกาํหนดวตัถุประสงค ์

3) ดา้นระบุความเสี�ยง 

4) ดา้นการประเมินความเสี�ยง 

5) ดา้นการจดัแผนจดัการความเสี�ยง 

6) ดา้นกิจกรรมการควบคุม 

7) ดา้นสารสนเทศและการสื�อสาร 

8) ดา้นการติดตามผล 
 

 
 

12. รายการระหว่างกนั 
 

12.1 รายการบัญชีกบักจิการที�เกี�ยวข้องกนั  
 

กลุ่มบริษทัมีรายการบญัชีส่วนหนึ�งกบักิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั ซึ� งกิจการเหล่านี� เกี�ยวขอ้งกนัโดยการถือหุ้น

และ/หรือมีกรรมการร่วมกนั รายการระหว่างกนัที�มีสาระสําคญัที�รวมไวใ้นงบการเงินใช้ราคาตามปกติธุรกิจ โดย

ถือตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจการคา้ทั�วไป หรือในราคาที�ตกลงกนัตามสัญญาหากไม่มีราคาตลาด

รองรับสาํหรับรายการที�ไม่มีราคาตลาด 

รายการบญัชีที�สาํคญัที�มีกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม ���� และปี ���� มีดงันี�  

   

บาท 

  งบการเงินรวม 

       ปี 2562       ปี 2561 

ค่าเช่า    

 บริษทั พ.ีลิสซิ�ง จาํกดั 4,279,704.00  4,279,704.00 
ค่าบริการ    
 บริษทั พ.ีลิสซิ�ง จาํกดั 2,512,107.48  2,542,528.02 
ค่ารับรอง    
 บริษทั พ ีแอนด ์บี รัชดา โฮเตล็ จาํกดั    243,697.81     226,066.64 
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             ยอดคงเหลือที�มีสาระสาํคญักบักิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั ณ วนัที� �� ธนัวาคม ���� และปี ����  มีดงันี�  

  บาท 

  งบการเงินรวม 

       ปี 2562       ปี 2561 

เงินประกนัการเช่า    

 บริษทั พ.ีลิสซิ�ง จาํกดั 805,920.00  805,920.00 
เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น    
 บริษทั พ.ีลิสซิ�ง จาํกดั   31,958.76    31,425.90 

12.2 รายการค่าเช่าจ่ายระหว่างกนั 
 

 บริษทัเช่าพื�นที�อาคารกบั บริษทั พี.ลิสซิ�ง จาํกดั โดยเช่าพื�นที�อาคารปรีชากรุ๊ป เลขที� ����                        

ถนนพฒันาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ชั�น �, � และ � พื�นที�รวม �,���.�� ตารางเมตร 

ตามการใชส้อยจริง และความเหมาะสมของบริษทั โดยมีอตัราค่าเช่า จาํนวน ���,��� บาทต่อเดือน ตารางเมตรละ 

��� บาท  ค่าบริการระบบปรับอากาศและค่าส่วนกลาง จาํนวน ���,��� บาทต่อเดือน    รวมระยะเวลา � ปี  ตั�งแต่            

วนัที� � กุมภาพนัธ์  ��62 ถึง �� มกราคม ����  เป็นจาํนวนเงิน  6,234,432  บาทต่อปี  
 

 

 

12.3 ความจําเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกนั  
 

บริษทัมีความจาํเป็นต้องใช้อาคารที�ตั� ง เลขที� 1919 ถนนพฒันาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 

กรุงเทพมหานคร เป็นที�ตั�งสาํนกังานใหญ่ของบริษทั ปรีชากรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

บริษทัมอบหมายใหบ้ริษทัย่อยรับผิดชอบในการบริหารโครงการที�บริษทัและบริษทัย่อยพฒันา เริ�มตั�งแต่

การบริหารงานขายการบริหารงาน ตลอดจนถึงการบริหารชุมชน ซึ� งถือเป็นการบริการหลงัการขาย โดยมีการ

แบ่งแยกขอบเขตภาระหนา้ที�ระหว่างกนัอย่างชดัเจนบนพื�นฐานของค่าบริการที�ตกลงกนัตามราคาตลาดทั�วไปและ

เป็นธรรมแก่ทั�งสองฝ่าย อีกทั�ง บริษทัยงัถือหุน้ในบริษทัย่อยทั�งหมด จึงมั�นใจไดว้า่ จะไม่เป็นช่องทางในการยกัยา้ย

ถ่ายเทสินทรัพยข์องบริษทั เพราะผลประกอบการของบริษทัยอ่ยจะนาํมาผนวกรวม ในงบการเงินรวม  

ขั�นตอนการทาํรายการระหว่างกนัเริ�มตน้จากความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษทั เพื�อนาํเสนออนุมติั

จากคณะกรรมการบริษทั ในทางปฏิบติับริษทัมีการกาํหนดอาํนาจที�ชดัเจนในแต่ละระดบั เพื�อให้เกิดความโปร่งใส

และตรวจสอบได ้อีกทั�ง ยงัมีฝ่ายตรวจสอบภายในที�สอบทานการทาํรายการต่างๆ ถึงความเพียงพอ และเหมาะสม 

พร้อมนาํเสนอรายงานใหค้ณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัทราบต่อไป 
 

 
 
 

12.4 แนวโน้มการทํารายการระหว่างกนัในอนาคต 
 

บริษทัยงัมีความจาํเป็นในการทาํรายการระหว่างกนั เพื�อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองคก์รโดยรวม เพื�อ

รักษาไวซึ้�งคุณค่าของผลิตภณัฑแ์ละบริการ อนันาํไปสู่ความเชื�อมั�นที�มีต่อบริษทั เพื�อการเติบโตอยา่งต่อเนื�อง ย ั�งยนื 

และมีประสิทธิภาพ 

 



 
 

 
ส่วนท่ี 3 

ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน 
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ส่วนที� � 

ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

13. ข้อมูลทางการเงินที�สําคัญ 

13.1 รายงานการสอบบัญชี 

จากผลการตรวจสอบของผูส้อบบญัชี ในระยะ 3 ปีที�ผ่านมา ผูส้อบบญัชี บริษทั พีวี ออดิท จาํกดั ไดใ้ห้

ความเห็นอย่างไม่มีเงื�อนไขต่องบการเงิน สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� �� ธันวาคม  ����, วนัที� 31 ธันวาคม  ���� และ

วนัที� 31 ธนัวาคม ����  

ผู้สอบบัญชี 

บริษทั พีวี ออดิท จาํกดั เป็นผูต้รวจสอบบญัชีของบริษทัและบริษทัย่อย โดยมี นายประวิทย ์วิวรรณธนา

นุตร์ และ/หรือนายเทอดทอง เทพมงักร และ/หรือนางสาวชุติมา วงษ์ศราพนัธ์ชยัหรือผูส้อบบญัชีท่านอื�นภายใน

สาํนกังานเดียวกนั 
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13.2 ข้อมูลงบการเงิน 
 

บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันที� �� ธนัวาคม ����, ปี ���� และ ปี ���� 

หนวย:บาท 

รายละเอียด ป 2560 % ป 2561 % ป 2562 % 
สินทรัพย 

 
          

สินทรัพยหมุนเวียน 
 

          

  เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 78,431,274 13.36 54,879,994 10.00 41,917,317 8.23 
  เงินลงทุนชั่วคราว 55,150,854  9.40 95,636,071 17.43 96,705,513 19.00 

  ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น 1,775,593 0.31 5,443,063 0.99 5,324,394 1.05 
  ตนทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย 258,207,133 43.98 218,849,287 39.88 203,623,243 40.00 

  สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 1,538,582 0.27 1,422,184 0.26 518,276 0.10 

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 395,103,436 67.30 376,230,600 68.56 348,088,743 68.37 
สินทรัพยไมหมุนเวียน           
  เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน 954,920 0.17 954,920 0.17 954,920 0.19 

  ที่ดินรอการพัฒนา 30,000,000 4.83 30,000,000 5.47 30,000,000 5.89 
  อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 141,297,004 24.07 132,370,961 24.12 123,106,507 24.18 
  อาคารและอุปกรณ 2,266,531 0.39 1,589,997 0.29 1,029,248 0.20 
  สินทรัพยไมมีตัวตน 80,158 0.02 52,845 0.01 62,103 0.01 

  สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี  9,262,619 1.58 195,401 0.04 0.00 0.00 
  สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 8,123,634 1.39 7,354,718 1.34 5,851,577 1.15 

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 191,984,868 33.00 172,518,843 31.44 161,004,355 31.63 

 รวมสินทรัพย 587,088,304 100.00 548,749,443 100.00 509,093,098 100.00 
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บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบแสดงฐานะทางการเงิน 

ณ วันที� �� ธนัวาคม ����, ปี ���� และ ปี ���� 

      หนวย:บาท 
รายละเอียด ป 2560 % ป 2561 % ป 2562 % 

หนี้สินและสวนของผูถือหุน 
  

        
หนี้สินหมุนเวียน 

  
        

  เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น 9,992,952 1.71 11,911,241 2.17 9,554,541 1.88 
  หนี้สินสวนท่ีถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งป 10,243,424 1.75 9,961,385 1.82 9,975,573 1.96 
  ภาษีเงินไดคางจาย 257,153 0.05 697,536 0.13 0.00 0.00 
  ประมาณการตนทุนโครงการ 1,964,818 0.34 1,894,628 0.35 2,013,124 0.40 
  ประมาณการหนี้สิน 19,235,999 3.28 20,223,348 3.69 15,700,234 3.08 
   หนี้สินหมุนเวียนอื่น 7,546,811 1.29 5,563,499 1.01 8,595,309 1.69 

รวมหนี้สินหมุนเวียน 49,241,157 8.39 50,251,636 9.16 45,838,780 9.00 
หนี้สินไมหมุนเวียน 

 
       

  เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 32,426,572 5.53 22,465,186 4.09 12,489,614 2.45 
  ภาระผูกพันผลประโยชนของพนักงาน 1,720,708 0.30 1,375,538 0.25 1,652,017 0.32 
  หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น 2,513,812 0.43 2,848,669 0.52 2,432,189 0.48 

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 36,661,092 6.25 26,689,393 4.86 16,573,819 3.26 
รวมหนี้สิน 85,902,248 14.64 76,941,029 14.02 62,412,600 12.26 

สวนของผูถือหุน 
 

       
ทุนเรือนหุน 

 
       

  ทุนจดทะเบียน         
  - หุนสามัญ 336,000,000 หุน                 

มูลคาหุนละ 1 บาท 
336,000,000 

 
336,000,000 

 
336,000,000  

  ทุนที่ออกและชำระแลว         
  - หุนสามัญ 336,000,000 หุน  336,000,000 57.24 336,000,000 61.23 336,000,000 66.00 
  สวนเกินมูลคาหุน 88,750,822 15.12 88,750,822 16.17 88,750,822 17.43 
กำไรสะสม 

 
       

  จัดสรรแลว-สำรองตามกฎหมาย 13,287,119 2.27 13,287,119 2.42 13,287,119 2.61 
  ยังไมไดจัดสรร 63,148,115 10.76 33,770,472 6.15 8,642,556 1.70 

รวมสวนของผูถือหุน 501,186,056 85.37 471,808,414 85.92 446,680,497 87.74 
รวมหนี้สินสวนของผูถือหุน 587,088,304 100.00 548,749,443 100.00 509,093,097 100.00 
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บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

สําหรับปีสิ�นสุด วันที� �� ธันวาคม ����, ปี ���� และ ปี ���� 

      หนวย:บาท 
รายละเอียด ป 2560 % ป 2561 % ป 2562 % 

รายได             
  รายไดจากการขายและบริการ 61,882,261 100.00 89,354,134 100 52,649,445 100.00 
  ตนทุนขายและบริการ (45,086,049) (72.86) (60,420,505) (67.62) (35,126,969) (66.72) 

กำไรขั้นตน 
16,796,212 27.15 28,933,629 32.38 17,522,476 33.28 

  รายไดอื่น 1,996,915 3.23 1,210,711 1.35 3,004,438 5.71 
  ตนทุนในการจัดจำหนายและคาใชจายใน

การบริหาร  (59,609,284) (96.33) (47,611,969) (53.28) (44,056,097) (83.68) 
  ตนทุนทางการเงิน (2,565,886) (4.15) (2,006,795) (2.25) (1,461,699) (2.78) 

ขาดทุนกอนภาษีเงินได  (43,382,043) (70.11) (19,474,424) (21.79) (24,990,881) (47.47) 
  รายได (คาใชจาย) ภาษีเงินได (2,373,241) (3.84) (10,329,634) (11.56) (195,401) (0.37) 

กำไร (ขาดทุน) สุทธิประจำป (41,008,802) (66.27) (29,804,058) (33.35) (25,186,282) (47.84) 
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น         
  ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร         
   ประกันภยัสำหรับโครงการผลประโยชนพนักงาน (204,149) (0.33) 533,020 0.60 58,366 0.11 
  ภาษีเงินไดเกี่ยวกับขาดทุนจากการประมาณการ         
   ตามหลักคณิตศาสตรประกันภยัสำหรับโครงการ         
   ผลประโยชนพนกังาน 40,830 0.07 (106,604) (0.12) 0.00 0.00 
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับป-สุทธิจากภาษีเงินได (163,319) (0.27) 426,416 0.48 58,366 0.11 
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม  (41,172,122) (66.54) (29,377,642) (32.88) (25,127,916) (47.73) 
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บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบกระแสเงินสด 

สําหรับปีสิ�นสุด วันที� �� ธันวาคม ����, ปี ���� และ ปี ���� 
     หนวย:บาท 

รายละเอียด ป 2560 ป 2561 ป 2562 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน     

  ขาดทุนกอนภาษีเงินได (43,382,043) (19,474,424) (24,990,881) 
  ปรับกระทบขาดทุนกอนภาษีเงินไดเปนเงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) 

กิจกรรมดำเนินงาน 
   

   คาเสื่อมราคาและรายการตัดบัญชี 11,051,013 11,053,574 11,023,918 
  ดอกเบี้ยรับ (955,951) (984,401) (1,375,171) 
  ดอกเบี้ยจาย 2,565,886 2,006,795 1,461,699 

  หนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ) 0.00 0.00 996,972 
  (กำไร) ขาดทุนจากการขายและตัดจำหนายสินทรัพย (89,708) 1,030 (10,178) 
  รายไดจากการตัดบัญชีหนี้สิน (229,431) 0.00 (1,196,047) 
  ประมาณการคาเสียหายจากคดีความฟองรอง 13,770,199 1,526,093 0.00 
   ภาระผูกพันผลประโยชนของพนักงาน (กลับรายการ) 178,091 187,850 334,845 

กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและ
หนี้สินดำเนินงาน 

(17,091,943) (5,683,484) (13,754,842) 

  การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง    
   ลูกหนี้อื่น (18,634) (3,620,4694) 6,503 
   ตนทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย  26,487,054 39,357,846 15,226,044 
   สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 94,049 116,397 (64,275) 
   สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น  (123,427) 13,539 (8,359) 
  การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)    
   เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น (141,156) 1,965,631 (1,010,119) 
   ประมาณการตนทุนโครงการ (3,811,881) (70,190) 118,495 
  ประมาณการหนี้สิน 0.00 (538,744) (4,523,114) 
   หนี้สินหมุนเวียนอื่น 6,846,883 (1,983,312) 3,031,810 
   หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น 931,757 334,857 (316,480) 
  เงินสดรับ(จาย)จากกิจกรรมดำเนินงาน 13,172,702 29,892,072 (1,294,336) 
   รับดอกเบี้ย 957,035 937,400 1,358,549 
   จายภาษีเงินได (840,275) (2,112,463) (1,662,506) 
   เงินรับคืนภาษีเงินได 0.00 1,939,202 2,476,470 
  เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดำเนินงาน 13,289,462 30,656,211 878,117 
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บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบกระแสเงินสด 

สําหรับปีสิ�นสุด วันที� �� ธันวาคม ����, ปี ���� และ ปี ���� 
     หนวย:บาท 

รายละเอียด ป 2560 ป 2561 ป 2562 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน     

  เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง (737,479) (40,485,217) (1,069,442) 
 อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนเพ่ิมขึ้น (265,827) (1,267,495) (1,046,563) 
  ซื้ออุปกรณ (208,274) (149,928) (123,095) 
  สินทรัพยไมมีตัวตนเพิ่มขึ้น (48,150) (7,290) (42,158) 
  จำหนายสินทรัพย 89,720 0.00 14,022 

   เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน  (1,170,011) (41,909,930) (2,267,236) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน    

 จายชำระเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน (9,932,854) (9,947,119) (9,961,385) 
 จายชำระหนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงิน (427,912) (296,303) 0.00 
  จายดอกเบี้ย (2,613,229) (2,054,137) (1,612,233) 
    เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน  (12,973,996) (12,297,561) (11,573,618) 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ  (854,545) (23,551,280) (12,962,677) 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนป 79,285,818 78,431,274 54,879,994 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันปลายป 78,431,274         54,879,994 41,917,317 
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13.3 อตัราส่วนทางการเงิน 

อัตราสวนทางการเงิน หนวย ป 2560 ป 2561 ป 2562 
1 อัตราสวนสภาพคลอง เทา 8.02 7.49 7.59 
2 อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว เทา 2.71 3.10 3.14 

อัตราสวนแสดงความสามารถในการทำกำไร      
1 อัตรากำไรขั้นตน % 27.14 32.38 33.28 
2 อัตราขาดทุนสุทธิ % (66.27) (33.35) (47.84) 
3 อัตราผลตอบแทนผูถือหุน % (7.86) (6.13) (5.48) 

อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน      
1 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยรวม % (6.76) (5.25) (4.76) 
2 อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพยรวม เทา 0.10 0.16 0.11 

อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน      
1 อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน เทา 0.17 0.16 0.14 
2 อัตราสวนความสามารถชำระดอกเบี้ย เทา 6.51  16.28 1.60 
3 อัตราการจายเงินปนผล % 0.00 0.00 0.00 

ขอมูลตอหุน      
1 มูลคาทางบัญชีตอหุน บาท 1.49 1.40 1.33 
2 ขาดทุนสุทธิตอหุน บาท (0.12) (0.09) (0.07) 
3 เงินปนผลตอหุน บาท 0.00 0.00 0.00 

อัตราการเติบโต      
1 ยอดขาย % (36.92) (44.39) (41.08) 
2 คาใชจายในการขายและบริหาร % 10.11 (20.13) (7.47) 
3 ขาดทุนสุทธิ % (60.23) (27.32) (15.49) 
4 สินทรัพยรวม % (5.41) (6.53) (7.23) 
5 หนี้สินรวม % 9.70 (10.43) (18.88) 
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14. การวิเคราะห์และคําอธิบายของฝ่ายจัดการ 

14.1 ผลการดําเนินงานของบริษัทโดยรวม 

1) ภาพรวม 

บริษทัและบริษทัย่อย ดาํเนินธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย ์โดยเนน้การพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พื�อ     ที�

อยู่อาศัยเป็นหลัก อีกทั�งดาํเนินธุรกิจอื�นๆ ที�เกี�ยวข้องกับการพฒันาอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ การให้เช่าอาคาร

สาํนกังาน อาคารปรีชาคอมเพลก็ซ์ เป็นตน้  

บริษทัและบริษทัย่อยมีผลกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ในปี ���� และปี ���� โดยในปี ���� มีผลขาดทุน

เบ็ดเสร็จเท่ากบั ��.�� ลา้นบาท และในปี ���� มีขาดทุนเท่ากบั ��.�� ลา้นบาท ตามลาํดบัทั�งนี� ใน ปี ���� นั�น 

บริษทัและบริษทัยอ่ยมีผลขาดทุนก่อนภาษีเงินไดเ้พิ�มขึ�น เป็นผลจากการลดลงของยอดขายปี ���� 

2) คาํอธิบายและการวิเคราะห์ผลการดาํเนินงาน 

(1) รายได ้

รายไดจ้ากการขายของบริษทัและบริษทัย่อยในปี ���� และปี ���� จาํนวน ��.�� ลา้นบาท และ 

��.�� ลา้นบาท ตามลาํดบั รายไดจ้ากการขายลดลงจากปี ����  จาํนวน ��.�� ลา้นบาท ลดลง ร้อยละ ��.�8 

(2) ตน้ทุนขายและค่าใชจ่้าย 

(2.1) ในปี ���� และปี ���� บริษทัและบริษทัย่อยมีตน้ทุนขาย จาํนวน ��.�� ลา้นบาท และ 

��.�� ลา้นบาท ตามลาํดบั ลดลงจากปี ���� ร้อยละ ��.�� เนื�องจากยอดการจอง และการ

โอนขายบา้นจดัสรรลดลงจากปีก่อน 

(2.2) ในปี ���� และปี ���� บริษทัและบริษทัย่อยมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร จาํนวน  

47.61 ลา้นบาท และ ��.�� ลา้นบาท ตามลาํดบั ลดลงจากปี ���� ร้อยละ �.�� 

(2.3) ในปี ���� และปี ���� บริษทัและบริษทัย่อยมีดอกเบี�ยจ่าย จาํนวน �.�� ลา้นบาท และ 

�.�� ลา้นบาท ลดลงจากปี ���� ร้อยละ ��.��  
 

14.2 ฐานะการเงิน 

1) สินทรัพย ์           

       ณ �� ธันวาคม ���� และ �� ธันวาคม ���� บริษทัและบริษทัย่อยมีสินทรัพย์รวม จาํนวน ���.��         

ลา้นบาท และ ���.�� ลา้นบาท ตามลาํดับ ลดลงร้อยละ �.�� ทั�งนี� เนื�องมาจากบริษทั ได้มีการขายบา้น

จดัสรร  อาคารชุด ลดลง สินทรัพยที์�สําคญัของบริษทัและบริษทัย่อย ไดแ้ก่ เงินสดคงเหลือ ปี ���� จาํนวน 

��.�� ลา้นบาท ปี ���� จาํนวน ��.�� ลา้นบาท ลดลง ��.�� ลา้นบาท เงินลงทุนชั�วคราว ปี ���� จาํนวน ��.��  

ลา้นบาท ปี ���� จาํนวน ��.�� ลา้นบาท เพิ�มขึ�น �.�� ลา้นบาท ตน้ทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ ปี ����  

จํานวน ���.�� ล้านบาท  และปี ����  จํานวน ���.�� ล้านบาท ลดลง   จํานวน ��.�� ล้านบาท 

อสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน ปี ���� จาํนวน ���.��  ลา้นบาท ปี ����   จาํนวน ���.�� ลา้นบาท ลดลง 

�.�� ลา้นบาท   
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2) หนี� สินและโครงสร้างเงินทุน 

ณ �� ธนัวาคม ���� และ �� ธนัวาคม ���� บริษทัและบริษทัย่อยมีหนี� สินรวม จาํนวน ��.�� ลา้น

บาท และ ��.�� ลา้นบาท ตามลาํดบั ลดลง ��.�� ลา้นบาท โดยมีสาเหตุหลกัจากการชาํระค่าใช้จ่ายที�ประมาณ

หนี� สินไวเ้พื�อเป็นค่าใชจ่้ายจดัทาํงานสาธารณูปโภคของโครงการที�ยงัไม่ไดจ้ดัตั�งนิติบุคคลและเจา้หนี� เงินมดัจาํค่า

งวดเงินดาวน์ที�ลูกคา้ผอ่นชาํระกบัโครงการลูกคา้มีการโอนกรรมสิทธิ� ไป  

หนี� สินส่วนใหญ่ของบริษทัและบริษทัย่อย เป็นเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน ณ �� ธันวาคม ���� 

และ �� ธนัวาคม ���� บริษทัมีเงินกูร้ะยะยาว จาํนวน ��.�� ลา้นบาท และ ��.�� ลา้นบาท ตามลาํดบั   

โครงสร้างเงินทุนของบริษทัและบริษทัย่อย มีการกูเ้งินสถาบนัการเงินลดลง อตัราส่วนหนี� สิน ต่อ

ส่วนของผูถื้อหุน้ลดลง ในปี ���� และปี ���� เท่ากบั �.�� เท่า และ �.�� เท่า ตามลาํดบั 

ส่วนของผูถื้อหุ้น ณ �� ธนัวาคม ���� และ ณ �� ธนัวาคม ���� มีส่วนของผูถื้อหุ้น จาํนวน ���.�� 

ลา้นบาท และ ���.�� ลา้นบาท ตามลาํดบั ลดลงเนื�องจากในปี ���� ผลการดาํเนินงานขาดทุน ��.�� ลา้นบาท 

ดงันั�น จึงไม่มีการจ่ายปันผล 

มูลค่าทางบญัชีต่อหุ้นของบริษทั ณ �� ธนัวาคม ���� เท่ากบั �.�� บาทต่อหุ้น และ ณ �� ธนัวาคม 

����  เท่ากบั �.�� บาทต่อหุน้ ลดลง �.�� บาทต่อหุน้ 

3) สภาพคล่อง 

สําหรับปี ����  และปี ���� กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงานไดม้า (ใชไ้ป) เท่ากบั ��.�� 

ลา้นบาท และ 0.88  ลา้นบาท ตามลาํดับ โดยมีสาเหตุหลกัมาจากต้นทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพยล์ดลงและ

ประมาณการหนี� สินลดลง  

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุนของบริษทัและบริษทัย่อย ในปี ���� กระแสเงินสดที�ไดม้า   

 (ใชไ้ป) ในกิจกรรมลงทุนเท่ากบั (��.��) ลา้นบาท และในปี ���� เท่ากบั (�.��)  ลา้นบาท โดยในปี ����   ไดมี้การ

ลดการลงทุนในเงินทุนชั�วคราวลง (��.��) ลา้นบาท 

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจดัหาเงิน ปี ���� ไดม้าจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมจดัหาเงินเท่ากับ 

(12.29) ลา้นบาท และในปี ���� เท่ากบั  (11.57)  ลา้นบาท เนื�องจากในปี ����  บริษทัไดมี้การจ่ายคืน เงินกูร้ะยะ

ยาว  �.�� ลา้นบาท 

โดยรวม ปี ���� และปี ���� บริษทัและบริษทัย่อยมีอตัราส่วนสภาพคล่อง เท่ากบั �.�� เท่า    และ 

�.�� เท่า ตามลาํดับ โดยในปี ���� สินทรัพย์หมุนเวียนลดลงจากปี ���� จาํนวน ��.�� ล้านบาทและหนี� สิน

หมุนเวียนลดลงจากปี ���� จาํนวน �.�� ลา้นบาท 

4) แหล่งที�มาของเงินทุน 

แหล่งที�มาของเงินทุนของบริษทัและบริษทัยอ่ยมาจากเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน เงินกูย้ืมระยะสั�น

อื�นและกระแสเงินสดที�ไดรั้บจากลูกคา้จากการขายและจากการโอนกรรมสิทธิ�  

5) ปัจจยัและอิทธิพลหลกัที�อาจมีผลต่อการดาํเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต 

ปัจจยัและอิทธิพลหลกัที�อาจมีผลต่อการดาํเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคตไดก้ล่าวแลว้ในส่วน

ที� � ขอ้ � เรื�องปัจจยัความเสี�ยง ซึ�งไดแ้ก่ 
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(1) ความเสี�ยงจากภาวะการแข่งขนัทางธุรกิจ 

(2) ความเสี�ยงจากการจดัหาที�ดิน 

(3)  ความเสี�ยงจากการเพิ�มขึ�นของราคาวสัดุก่อสร้าง 

(4) ความเสี�ยงจากการเพิ�มอตัราดอกเบี�ยเงินกูแ้ละการเขา้ถึงแหล่งเงินทุน 

 

14.3 แนวโน้มในอนาคต 

สาํหรับปี ���� บริษทัคาดวา่จะมียอดขายและบริการที�รอรับรู้รายได ้จาํนวน ���.�� ลา้นบาท  
 

โครงการ จำนวนเงิน (ลานบาท) 
1) ปรีชาราม 3 139.15 
2) คอนโดมิเนียมพีจ ี1, 2 34.85 
3) ปรีชาคอมเพล็กซ 33.00 

รวม 207.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
ส่วนท่ี 4 

รายงานความรับผดิชอบและงบการเงิน 
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ส่วนที� � 

รายงานความรับผิดชอบและงบการเงิน 

 

15. รายงานความรับผิดชอบของขณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน 

 

คณะกรรมการบริษทัได้ตระหนักและเขา้ใจเป็น

อย่างดีถึงความสําคญัในความน่าเชื�อถือของรายงานทาง 

การเงินและงบการเงิน ที�แสดงให้เห็นถึงสถานะทางการเงิน

และผลการดาํเนินงานในปีที�ผา่นมาอนัเป็นจริงและสมเหตุ 

สมผล คณะกรรมการบริษทัจึงให้ความร่วมมือต่อผูส้อบ

บญัชี และให้ความเป็นอิสระแก่ผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ 

อย่างเต็มที�ในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นที�มี

ต่อการดาํเนินงานของบริษทั 

คณะกรรมการบริษทัรับผิดชอบต่อรายงานทาง

การเงินของบริษัทที�จัดทําขึ�น โดยดูแลให้ฝ่ายจัดการ

จดัทาํงบการเงินและขอ้มูลทางการเงินให้ถูกตอ้ง ครบถว้น 

ภายใตห้ลกัการบญัชีที�รับรองทั�วไปในประเทศไทย และเป็น 

ไปตามมาตรฐานการบญัชีที�กาํหนดโดยสมาคมนกับญัชี

และผูส้อบบญัชี และผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่งประเทศ

ไทย รวมทั� ง พิจารณาถึงความสมเหตุสมผลและอย่าง

รอบคอบในการจดัทาํและเปิดเผยขอ้มูลที�ถูกตอ้ง ครบถว้น  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

และเพียงพอต่อการพิจารณาฐานะทางการเงินและผลการ

ดาํเนินงานของบริษทั 

 นอกจากนี�  คณะกรรมการมีความตระหนักถึง

ความสําคญัของระบบการควบคุมภายในที�มีประสิทธิภาพ

ว่าจะสามารถทาํให้บริษทัสามารถดาํเนินงานไดอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพ มีการรายงานขอ้มูลทางการเงินที�ถูกต้อง

ครบถว้น อีกทั�ง ยงัเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต

และการดาํเนินการที�ผิดปกติ ซึ� งคณะกรรมการบริษทัได้

จดัตั�งคณะกรรมการตรวจสอบเป็นคณะทาํงานสอบทาน

และดูแลให้กบับริษทั รวมถึง มีระบบการควบคุมภายใน

และการตรวจสอบที�เหมาะสมอย่างมีประสิทธิภาพ และ

ดูแลการรายงานทางการเงินอย่างถูกตอ้งและเพียงพออีก

ดว้ย 

 
(นายพชร ยติุธรรมดาํรง) 

ประธานกรรมการ 
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15.1 รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
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15.2 งบการเงิน
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บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

15.3 หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

บริษัท ปรีชา กรุป จำกัด (มหาชน)  125/154 

รายงานประจาํปี ���� 

 



 

  
 

บริษัท ปรีชา กรุป จำกัด (มหาชน)  126/154 

รายงานประจาํปี ���� 

 



 

  
 

บริษัท ปรีชา กรุป จำกัด (มหาชน)  127/154 

รายงานประจาํปี ���� 

 

 



 

  
 

บริษัท ปรีชา กรุป จำกัด (มหาชน)  128/154 

รายงานประจาํปี ���� 

 

 

 



 

  
 

บริษัท ปรีชา กรุป จำกัด (มหาชน)  129/154 

รายงานประจาํปี ���� 

 



 

  
 

บริษัท ปรีชา กรุป จำกัด (มหาชน)  130/154 

รายงานประจาํปี ���� 

 



 

  
 

บริษัท ปรีชา กรุป จำกัด (มหาชน)  131/154 

รายงานประจาํปี ���� 

 

 

 



 

  
 

บริษัท ปรีชา กรุป จำกัด (มหาชน)  132/154 

รายงานประจาํปี ���� 

 



 

  
 

บริษัท ปรีชา กรุป จำกัด (มหาชน)  133/154 

รายงานประจาํปี ���� 

 

 

 

 



 

  
 

บริษัท ปรีชา กรุป จำกัด (มหาชน)  134/154 

รายงานประจาํปี ���� 

 



 

  
 

บริษัท ปรีชา กรุป จำกัด (มหาชน)  135/154 

รายงานประจาํปี ���� 

 



 

  
 

บริษัท ปรีชา กรุป จำกัด (มหาชน)  136/154 

รายงานประจาํปี ���� 

 

 

 

 

 



 

  
 

บริษัท ปรีชา กรุป จำกัด (มหาชน)  137/154 

รายงานประจาํปี ���� 

 

 

 



 

  
 

บริษัท ปรีชา กรุป จำกัด (มหาชน)  138/154 

รายงานประจาํปี ���� 

 

 

 

 



 
 

  
 

 
 

 บร
ิษัท

 ป
รีช

า 
กร

ุป 
จำ

กัด
 (ม

หา
ชน

) 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  1
39

/1
54

 

 
 

รา
ยง

าน
ปร

ะจ
าํปี

 �
��

� 

 

 

   



 

  
 

บริษัท ปรีชา กรุป จำกัด (มหาชน)  140/154 

รายงานประจาํปี ���� 

 

 

 



 

  
 

บริษัท ปรีชา กรุป จำกัด (มหาชน)  141/154 

รายงานประจาํปี ���� 

 



 

  
 

บริษัท ปรีชา กรุป จำกัด (มหาชน)  142/154 

รายงานประจาํปี ���� 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

บริษัท ปรีชา กรุป จำกัด (มหาชน)  143/154 

รายงานประจาํปี ���� 

 

 

 



 
 

  
  บริ

ษัท
 ป

รีช
า 
กรุ๊

ป 
จำ

กัด
 (ม

หา
ชน

) 
 

 
 

 
 

14
4/

15
4 

 

 รา
ยง
าน
ปร
ะจ
าํปี

 
 

 



 

  
 

บริษัท ปรีชา กรุป จำกัด (มหาชน)  145/154 

รายงานประจาํปี ���� 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

บริษัท ปรีชา กรุป จำกัด (มหาชน)  146/154 

รายงานประจาํปี ���� 

 

 



 

  
 

บริษัท ปรีชา กรุป จำกัด (มหาชน)  147/154 

รายงานประจาํปี ���� 

 

 

 



 

  
 

บริษัท ปรีชา กรุป จำกัด (มหาชน)  148/154 

รายงานประจาํปี ���� 

 

 

 

 

 



 

  
 

บริษัท ปรีชา กรุป จำกัด (มหาชน)  149/154 

รายงานประจาํปี ���� 

 
 

 



 

  
 

บริษัท ปรีชา กรุป จำกัด (มหาชน)  150/154 

รายงานประจาํปี ���� 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

บริษัท ปรีชา กรุป จำกัด (มหาชน)  151/154 

รายงานประจาํปี ���� 

 

 



 

  
 

บริษัท ปรีชา กรุป จำกัด (มหาชน)  152/154 

รายงานประจาํปี ���� 

 



 

  
 

บริษัท ปรีชา กรุป จำกัด (มหาชน)  153/154 

รายงานประจาํปี ���� 

 



 

  
 

บริษัท ปรีชา กรุป จำกัด (มหาชน)  154/154 

รายงานประจาํปี ���� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  




