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ป  2 5 6 0  นั บ เ ป น ป ท่ี ภ า ว ะ ธุ ร กิ จ
อสังหาริมทรัพยเริ่มมีแนวโนมดีข้ึนหลังจากท่ีชะลอตัว
ในหลายปท่ีผานมา เน่ืองจากสภาวะเศรษฐกิจไทยเริ่ม
ฟนตัว กําลังซ้ือผูบริโภคเริ่มมีมากข้ึน แตอยางไรก็ตาม
ปริมาณบานอยูอาศัยท่ีสรางใหมยังคงมีมากกวาความ
ตองการของผูบริโภค โดยเฉพาะคอนโดมิเนียม  

โดยบริษัทคาดวาจะมีรายไดหลักจากการ
ขายบานเด่ียวแนวราบจากโครงการปรีชาราม 3 รวมถึง
รายไดคาเชาและบริการจากอาคารปรีชาคอมเพล็กซ
เพ่ิมข้ึน แตการขายบานไมไดเปนไปตามเปาหมาย ทํา
ใหรายไดหลักโดยรวมของบริษัทและท้ังกลุมลดลงจาก  
98.10  ลานบาท ในป 2559 เหลือ  61.88  ลานบาท ในป 
2560 เทาน้ัน ซึ่งยอดขายท่ีลดลงสวนหนึ่งมาจากความ
พยายามระบายบานเด่ียวแนวราบจากโครงการปรีชาราม 
3     สุดทายบริษัทมีผลขาดทุน  41.97  ลานบาท และ
ผลประกอบการท้ังกลุมมีผลขาดทุน  41.01  ลานบาท 
ทําใหบริ ษัทจํา เปนตองงดจายเงินปนผล  ของผล
ประกอบการ ป 2560 เพ่ือรักษาเงินทุนไวใหมีเงินทุน
หมุนเวียนเพื่อซ้ือท่ีดินมาพัฒนาโครงการ เพ่ือหารายได
ใหมากข้ึน 

ปท่ีผานมา บริษัทติดตอขอซ้ือท่ีดินหลาย
แปลงหลายทําเล แตเม่ือมาวิเคราะหความเปนไปไดของ
โครงการแลวเห็นวาราคาท่ีดินท่ีเสนอขายน้ันมีราคาสูงไม
คุมกับความเสี่ยงท่ีจะดําเนินโครงการ อยางไรก็ตาม
บริษัทฯ ยังคงมีความกระตือรือรนท่ีจะแสวงหาท่ีดินท่ีมี
ทําเลดีและเหมาะสม เพ่ือพัฒนาโครงการสรางรายได
ตอไป อีกท้ังบริษัทไดมีการปรับรูปแบบโครงการปรีชา

ราม 3 ใหมีขนาดท่ีดิน และบานท่ีเล็กลง เพ่ือขายใน
ราคาท่ี ตํ่าลงให เหมาะสมกับกําลัง ซ้ือและสภาวะ
เศรษฐกิจของประเทศ นอกจากน้ี บริษัทไดวาจาง
ผูบริหารระดับสูงท่ีมีประสบการณ เขามาเพิ่มขีด
ความสามารถในการสรางผลประกอบการใหดีข้ึน  

บริษัทคาดการณวาในป 2561 ภาวะธุรกิจ
อสังหาริมทรัพยจะยังคงฟนตัวตอเน่ือง และคาดหวังวา
เศรษฐกิจและกําลังซ้ือบานท่ีเปนอสังหาริมทรัพยจะ
กระเต้ืองข้ึนจากความพยายามของรัฐบาลท่ีมีนโยบาย
กระตุนใหเศรษฐกิจใหมีการเติบโตดีข้ึน บริษัทยังคาด
วาจะมียอดขายท่ีดี ข้ึนจากโครงการปรีชาราม  3 , 
โครงการปรีชา ไพรเวทบีช ระยอง, คอนโดมิเนียมพีจ1ี, 
พีจี2 ท่ีคาดวาจะขายใหหมดภายในป 2561 พรอมกันน้ี
ทางบริษัทจะพยายามควบคุมคาใชจายและตนทุนให
เขมงวดและมีประสิทธิภาพมากข้ึนเพราะภาวะของความ
ไมแนนอน ภาระกิจสําคัญท่ีจะพยายามตอไปคือการหา
ท่ีดินใหมท่ีคาดวาเปนทําเลดีเหมาะแกการอยูอาศัยให
ได เพื่อสรางโอกาสในการหารายไดใหบริษัทตอไป 

ณ โอกาสนี้ ในนามคณะกรรมการบริษัท 
ขอขอบพระคุณทาน ผูถือหุนทุกทาน และสถาบัน
การเงินตางๆ ท่ีใหความไววางใจและใหการสนับสนุน
ดานเงินทุนตลอดมา 

                                            

                                         
               

                 (นายพชร ยุติธรรมดํารง) 
                                     ประธานกรรมการ 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

ป 2560 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ 
มีจํานวน 3 ทาน ประกอบดวย 

1. ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ  
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

2. นายพชร ยุติธรรมดํารง  
กรรมการตรวจสอบ  

3. นายสมพร เวชพาณิชย 
กรรมการตรวจสอบ 

โดยคณะกรรมการตรวจสอบทุกทานไดเขา
รวมในการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ
จํานวน 4 ครั้ง และมีผูบริหารผูตรวจสอบบัญชี เขารวม
ประชุมในวาระท่ีเกี่ยวของกับรายงานผลการตรวจสอบ
และพิจารณาขอมูลทางการเงิน เพ่ือรับทราบความเห็น
ของ ผูตรวจสอบบัญชี โดยสรุปสาระสําคัญได ดังนี้ 

1. การตรวจสอบงบการเงิน คณะกรรมการ
ตรวจสอบไดสอบทานงบการเงินประจําไตรมาสทุกไตร
มาส และงบการเงินประจําป โดยไดมีการประชุม
รวมกับผูตรวจสอบบัญชี กอนท่ีจะมีการนําเสนอตอ
คณะกรรมการบริษัท โดยไดเนนเรื่องการเปดเผยขอมูล
และการปฏิบัติตามมาตรฐานทางบัญชี  

 

 

 

 

2. การควบคุมภายใน  คณะกรรมการ
ตรวจสอบไดพิจารณาแผนงานการตรวจสอบประจําป 
และรายงานการตรวจสอบของผูตรวจสอบภายใน ซึ่งเปน 
Out-source และมีความเปนอิสระ โดยไดมีการประชุม
กันทุกไตรมาส เพ่ือประเมินผลถึงความเส่ียงดานตางๆ 
ของบริษัทฯ และการบริหารจัดการความเสี่ยงตางๆ 
รวมท้ังไดเสนอใหคําแนะนําใหฝายบริหารดําเนินการ
แกไขขอผิดพลาดตางๆ ท่ีผูตรวจสอบภายในตรวจพบ 
เ พ่ือ เพิ่ มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
ปฏิบัติงาน และเพื่อใหบริษัทฯ ดําเนินการอยูในระบบ
การควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพและเหมาะสมตอ
การดําเนินธุรกิจ 

3. ผูสอบบัญชีภายนอก และผูตรวจสอบ
ภายใน คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาคัดเลือกและ
เสนอช่ือ ผูสอบบัญชีพรอมท้ังกําหนดคาตอบแทนตอ
คณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณาและขออนุมัติตอท่ี
ประชุมผูถือหุนประจํ าป  อีก ท้ัง มีการพิจารณาผู
ตรวจสอบภายในท่ี เปน  Out-source แผนงานการ
ตรวจสอบภายในประจําปและคาตอบแทน เพ่ือให
คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ เพ่ือจะไดเปนเครื่องมือท่ี
จะชวยในการบริหารงานท่ีดีมีระบบการควบคุมภายใน
ท่ีรัดกุมเหมาะสม 

ท้ังน้ี คณะกรรมการตรวจสอบตระหนักดีถึง
หน า ท่ี ความรั บผิ ดชอบ ท่ี ได รั บมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท เพ่ือใหบริษัทฯ มีการกํากับดูแล
กิจการท่ีดีตามประกาศของสํานักงานตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย 

 
 

(ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ) 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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รายงานจากคณะกรรมการสรรหา 
 และพิจารณาคาตอบแทน 

 

ในป 2560  มีคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทนของบริษัทฯ มีจํานวน 3 ทาน 
ประกอบดวย 

1. นายสมพร เวชพาณิชย  
ประธานคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทน 

2. นายปรีชา ถิรกิจพงศ  
กรรมการสรรหาและพิจารณา
คาตอบแทน 

3. นายสมเจตน ทิณพงษ  
กรรมการสรรหาและพิจารณา
คาตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
ทุกทาน ไดเขารวมในการประชุม จํานวน 2 ครั้ง โดยมี
การพิจารณาสาระสําคัญได ดังนี้ 

1. การพิจารณาคัดเลือกกรรมการแทน
กรรมการท่ีออกตามวาระและกําหนดอํานาจกรรมการ   

2. การพิจารณาคาตอบแทนกรรมการ  

3. การพิจารณาสรรหาบุคลากรเขามารับ

ตําแหนงแทนกรรมการท่ีลาออก  

คณะกรรมการไดพิจารณาสรรหา 

ผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งเปนผูมีความรู ความสามารถ และ

ประสบการณ ซึ่งไดแก นายพลเชษฐ ลิขิตธนสมบัติ เขา

มารับตําแหนงกรรมการแทนกรรมการท่ีลาออกไปและ

ทําหนาท่ีฝายบริหารใน ตําแหนง รองกรรมการ

ผูอํานวยการ ต้ังแตวันท่ี 1 กรกฎาคม 2560 อกีตําแหนง

หน่ึงดวย 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
มีหนาท่ีและความรับผิดชอบเกีย่วกับการเสนอ
หลักเกณฑ แนวทาง และการดําเนินการสรรหา และ
เสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมใหดํารงตําแหนง
กรรมการบริษัท อนุกรรมการ และผูบริหารระดับสูงตอ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา 

สําหรับการพจิารณาคาตอบแทนของ
กรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 
ไดพิจารณาแลว มีความเห็นวามีความเหมาะสมสอดคลอง
กับหนาท่ีและความรับผิดชอบ รวมท้ัง คํานึงถึงผล
ประกอบการ ผลงาน สภาพ แวดลอมทางธุรกิจ ตลอดจน
ภาวะเศรษฐกิจโดยรวม 

 
         

      
 (นายสมพร เวชพาณิชย) 

            ประธานคณะกรรมการสรรหา 
           และพิจารณาคาตอบแทน 

 
 

 
  



 

 

 

สวนที่ 1 

การประกอบธุรกิจ 
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สวนที่ 1 
การประกอบธุรกิจ 

  

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
คุณปรีชา ถิรกิจพงศ และผูรวมธุรกิจ รวมกัน

กอต้ัง บริษัท ปรีชากรุป จํากัด (มหาชน) เพื่อเนน
ใหบริการดานท่ีอยูอาศัยเปนหลัก โดยมุงม่ันท่ีจะพัฒนา
ธุรกิจทางดานอสังหาริมทรัพยใหเจริญกาวหนาดวย
มาตรฐานและความรับผิดชอบอยางสูง ดวยทุนจด
ทะเบียน 336,000,000 บาท ปจจุบันบริษัทไดดําเนินงาน
มากวา 40 ป  

บริษัทไดรับความเช่ือถือและความไววางใจจาก
ประชาชนดวยดีมาโดยตลอด ปจจุบันบริษัทสราง
โครงการคุณภาพมาแลวมากมาย เราพรอมตอบสนอง
ความตองการและความพึงพอใจสูงสุดสําหรบัลูกคาดวย
โครงการคุณภาพท่ีเราสรางสรรคดวยความพถิีพิถันบน
ทําเลศักยภาพสูง ในหลากหลายโครงการ อาทิ ปรีชารม
เกลา, ปรีชา สุวินทวงศ, ปรีชาไพเวทบีช ระยอง, อาคาร
สํานักงานปรีชาคอมเพล็กซ และปรีชาราม 1, ปรีชาราม 
2, ปรีชาราม 3  

พรอมกันนี้บรษัิทยังไดขยายธุรกิจมาพัฒนา
โครงการในแนวสูงประเภทคอนโดมิเนียมในเมือง 
เพื่อใหสามารถตอบสนองทุกความตองการไดอยาง
สมบูรณแบบ ภายใตช่ือโครงการ PG RAMA 9 
CONDOMINIUM และ PG2 RAMA 9 
CONDOMINIUM 
 
1.1  วิสัยทัศน พันธกิจ  เปาหมายและกลยุทธ ในการ
ดําเนินงานของบริษัทและบริษัทยอย 
วิสัยทัศน 
เราเปนบริษัทท่ีประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหารมิทรัพย มี

ความมุงมั่นท่ีจะดําเนินธุรกิจใหไดรับความนิยมและ

เช่ือถือจากลูกคาและประชาชนท่ัวไป ดําเนินธุรกิจดวย

การบริหารการจัดการท่ีเขมแข็ง มีการพัฒนาสินคาใหมี

คุณภาพสูงสุดใหเปนท่ียอมรับในตลาดอสังหาริมทรัพย 

และ มุงเนนพัฒนาบุคลากรขององคกรใหเปนมืออาชีพ

และมีประสิทธิภาพในดานบริการท่ีเปนเลิศ 

 
พันธกิจ 
เราเช่ือวาท่ีพักอาศัยเปนไดมากกวาคําวาบานสําหรับการ
พักผอนของครอบครัว เราจึงมุงม่ันท่ีจะสรางสรรค และ
พัฒนาสินคาอยางตอเน่ือง เพื่อสงมอบท่ีอยูอาศัยท่ีมี
คุณภาพ มั่นคง แข็งแรง รูปแบบบานท่ีทันสมัย สวยงาม 
ใหกับลูกคา เพ่ือให บาน เปนสถานท่ีแหงความสุขอัน
อบอุน และผอนคลาย รูสึกปลอดภยั และเปนศูนยรวม
จิตใจของสมาชิกในครอบครัว  
 
เปาหมายและกลยุทธ 
ในปนี้ บริษัทฯมีกลยุทธท่ีจะสรางการเติบโตอยาง

ตอเนื่อง เพื่อผลตอบแทนอยางยั่งยืน ภายใตการบริหาร

ความเสี่ยงและหลักการธรรมาภิบาล   

1. ขยายธุรกิจหลักในอสังหารมิทรัพยเพื่อขาย และขยาย

ฐานไปยังกลุมลูกคาฐานรายไดใหม 

โดยบริษัทฯ ต้ังเปาหมายท่ีจะปดการขายท้ังหมดสําหรับ

โครงการท่ียังมีบานคางสต็อคอยู และพัฒนาโครงการ

บนท่ีดินเปลาของบริษัทฯ ประกอบไปดวย โครงการ

ปรีชา ราม 3, โครงการ PG1, 2 และโครงการปรีชาคอม

เพล็กซ นอกจากน้ี บริษัทฯมีนโยบายลงทุนซื้อท่ีดินเพื่อ

พัฒนาโครงการใหม โดยจะพจิารณาทําเลท่ีมีศักยภาพท่ี

ดี และสามารถพัฒนาโครงการไดทันที   

2. ขยายการลงทุนไปยังธุรกิจใหมท่ีสรางรายไดตอเนื่อง  

(Recurring income) 
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3. มุงพัฒนาองคกรท่ีมีความเปนมืออาชีพ เพื่อการ

เติบโตอยางยั่งยืน 

4. เสริมสรางพฒันาบุคคลากรใหมีความเขมแข็ง 

ทันสมัย ในดานพัฒนาเชิงกลยุทธสามารถแขงขันใน

ตลาดอสังหารมิทรัพย 

5. มุงเนนในการออกแบบท่ีใหประโยชนตอผูอยูอาศัย

เกิดประสิทธิภาพสูงสุด พรอมถึงงานดานกอสรางท่ี

แข็งแรง คงทน คุมคา ตอการตัดสินใจซ้ือโครงการท่ี

มากดวยประสบการณมากกวา 40 ป 

 
1.2  การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการท่ีสําคัญ 

บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการท่ีสําคัญ
ในการประกอบธุรกิจและการบริหารงาน ดังนี้ 

ป 2539 : วันท่ี 18 เมษายน 2539 ตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย รับหุนสามัญ 60 ลานหุน 
มูลคาตราไว หุนละ 10 บาท รวม 600 ลานบาท ของ
บริษัท ปรีชา กรุป จํากัด (มหาชน) เปนหลักทรัพยจด
ทะเบียน 

ป 2544 : ในเดือนมีนาคม 2544 บริษัท ปรีชา 
กรุป จํากัด (มหาชน) เขาเกณฑตองจัดทําแผนฟนฟู
กิจการตามขอบังคับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
ในเดือนกรกฎาคมและตุลาคม 2544 เพิ่มทุนจดทะเบียน
จาก 60 ลานหุน เปน 134.4 ลานหุน มูลคาท่ีตราไวหุน
ละ 10 บาท รวม 1,344 ลานบาท แตทุนชําระแลว เปน 
1,112 ลานบาท  

ป 2547 : เรียกชําระทุนเพิ่ม จํานวน 23.2 ลานหุน 
มูลคาท่ีตราไวหุนละ 10 บาท รวม 232 ลานบาท รวม
เปนทุนชําระแลวรวม 1,344 ลานบาท 

ป 2549 : วันท่ี 7 มีนาคม 2549 พนเหตุเพิกถอน 
โดยยายการซ้ือขายหลักทรัพยจากหมวด REHABCO 
ไปยังกลุมอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยและกอสราง 
หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย 

ป 2550 : ลงทุนในหุนสามัญของ บริษัท รวยลาน
ลาน จํากัด จํานวน 199,994 หุน มูลคาหุนละ 242.05 
บาท รวมเปนจํานวน 48.40 ลานบาท คิดเปนสัดสวน

รอยละ 100  
ป 2551 : ลดทุนโดยลดมูลคาหุนท่ีตราไวจากหุน

ละ 10 บาท คงเหลือเปนมูลคาหุนท่ีตราไวหุนละ 2.50 
บาท และไดเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนท่ีตราไวหุนละ 2.50 
บาท เปนหุนละ 1 บาท ดังนั้น ทุนจดทะเบียนและทุน
ชําระแลว รวมเปนเปนจํานวน 336,000,000 บาท 
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1.3 โครงสรางกลุมธุรกิจและการถือหุนของกลุม  
บริษัทประกอบธุรกิจพัฒนาอสงัหาริมทรัพย ปจจุบันมีการลงทุน 100 เปอรเซ็นต ในบริษัทยอยท่ีมี

วัตถุประสงคเพื่อทําธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรพัย เชนเดียวกนั รวม 3 บริษัท ดังนี้ 
1) บริษัท เฮาสซิ่ง คอมเพล็กซ จํากัด 
2) บริษัท รวยลานลาน จํากัด 
3) บริษัท พี.บี. เอ็สเตท จํากัด  

 

 
 
โครงสรางการถือหุนของกลุมบริษัท 

ชื่อและที่ต้ังบริษัท ลักษณะธุรกิจ ทุนชําระแลว 
สัดสวน 
การถือหุน 

(%) 
บริษัท เฮาสซ่ิง คอมเพล็กซ จํากัด 
1919 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง 
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 
โทรศัพท 0-2722-8855 โทรสาร 0-2722-8844 

พัฒนา
อสังหาริมทรัพย 

100,000,000 บาท แบงเปน 
หุนสามัญ 1,000,000 หุน 

มูลคาท่ีตราไวหุนละ 100 บาท 

100 

บริษัท รวยลานลาน จํากัด 
1919 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง 
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 
โทรศัพท 0-2722-8855 โทรสาร 0-2722-8844 

พัฒนา
อสังหาริมทรัพย 

20,000,000 บาท 
แบงเปนหุนสามัญ 200,000 หุน 
มูลคาท่ีตราไวหุนละ 100 บาท 

100 

บริษัท พี.บี.เอ็สเตท จํากัด 
1919 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง 
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 
โทรศัพท 0-2722-8855 โทรสาร 0-2722-8844 

พัฒนา
อสังหาริมทรัพย 

2,000,000 บาท 
แบงเปนหุนสามัญ 20,000 หุน 
มูลคาท่ีตราไวหุนละ 100 บาท 

100 
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
รายไดของ บริษัท ปรีชากรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอยประกอบดวย รายไดจากการขาย และรายไดอื่น 

โดยโครงสรางรายไดท้ังสิ้นสามารถแยกตามสายผลิตภัณฑหลักไดดังนี ้

ผลิตภัณฑ 
ป 2558 ป 2559 ป 2560 

จํานวน สัดสวน จํานวน สัดสวน จํานวน สัดสวน 
(พันบาท) (%) (พันบาท) (%) (พันบาท) (%) 

1) รายไดจากการขายและบริการ       
- ขายท่ีดินเปลา 16,232.20 6.85 - - - - 
- ขายบานพรอมท่ีดิน 193,054.63 81.47 71,397.00 65.46 32,200.00 50.41 
- ขายอาคารชุด - - 4,050.00 3.71 5,508.97 8.63 
- คาเชาและบริการ 21,432.18 9.05 22,649.83 20.77 24,173.29 37.85 
รวมรายไดจากการขายและบรกิาร 230,719.01 97.37 98,096.83 89.94 61,882.26 96.88 

2) รายไดอื่นๆ 6,234.86 2.63 10,975.39 10.06 1,996.91 10.06 
รวม 236,953.87 100.00 109,072.22 100.00 63,879.17 100.00 

 
2.1 ลักษณะการประกอบธุรกิจหรือบริการ  
2.1.1 ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยและการใหบริการหลักของบริษัท 

1) โครงการปรีชาราม 3 

 เปนโครงการริมถนนราษฎรพัฒนา ตอเน่ืองจากความสําเร็จของโครงการปรีชา
ราม 1 และโครงการปรีชาราม 2 โดยพัฒนาเปนโครงการโฮมออฟฟศ และบานเดี่ยวทรงทันสมัย (Modern) เพ่ือใหใช
ชีวิตไดตามรูปแบบของคนเมืองดวยทําเลสุดสะดวก เพียง 300 เมตร ออกสูถนนวงแหวนรอบนอกฝงตะวันออก มุงสู
สนามบินสุวรรณภูมิเช่ือมตอถนนพระราม 9 และทางดวน กรุงเทพฯ-ชลบุรี (มอเตอรเวย) เดินทางสะดวก ไมวาจะเขา
หรือออกเมืองแวดลอมดวยความเจริญเต็มรูปแบบมีสิ่งอํานวยความสะดวกครบครัน เชน หาง สรรพสินคา, โรงพยาบาล 
(นพรัตนราชธานี, สินแพทย), สถานการศึกษา (เตรียมอุดมศึกษานอมเกลา), และสถานท่ีราชการ (สํานักงานเขต, 
สํานักงานท่ีดิน, สถานีตํารวจ, การประปา, การไฟฟา) เพ่ือตอบสนองความตองการท่ีอยูอาศัยของคนในวัยทํางานท่ีเปน
ผูบริหารระดับกลางข้ึนไป หรือเจาของกิจการท่ีตองการความลงตัวการอยูอาศัยและการทํางานอยูในท่ีเดียวกัน 

2) โครงการพีจี 1 พระราม 9 คอนโดมิเนียม 

 คอนโดมิเนียมกลางเมืองติดถนนพระราม 9 ในรูปแบบวิถีชีวิตคนเมืองท่ีสมบูรณ
แบบ สนองความตองการท่ีอยูอาศัยของคนในวัยทํางานท่ีมีความสามารถในการใชจายดานท่ีอยูอาศัย ต้ังแตเดือนละ 
8,000 บาท โดยทําเลใกลรถไฟฟาใตดิน หางจากทางดวนไมเกิน 500 เมตร และใกลสถานีรถไฟ Air Port Link 

3) โครงการพีจี 2 พระราม 9 คอนโดมิเนียม 

 คอนโดมิเนียมกลางเมืองติดถนนพระราม 9 ในรูปแบบวิถีชีวิตคนเมืองท่ีสมบูรณ
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แบบ สนองความตองการท่ีอยูอาศัยของคนในวัยทํางาน ท่ีมีความสามารถในการใชจายดานท่ีอยูอาศัย ต้ังแตเดือนละ 
8,000 บาท โดยทําเลใกลรถไฟฟาใตดิน หางจากทางดวนไมเกิน 500 เมตร และใกลสถานีรถไฟ Air Port Link 

4) โครงการปรีชาคอมเพล็กซ 

 อาคารสํานักงานใหเชาทําเลดี ติดถนนรัชดาภิเษก ใกลกับสถานีรถไฟฟาใตดินสุทธิ
สารอยูในเขตใจกลางหรือศูนยกลางธุรกิจ สะดวกในการเดินทางดวยระบบคมนาคมท่ีทันสมัย ครบครันดวยสิ่งอํานวย
ความสะดวกท่ีสมบูรณพรอม ใกลรานอาหารและแหลงชอปปง 
2.1.2 โครงการของบริษัทที่ผานมา 

1) หมูบานปรีชาโครงการ 1 บนถนนพัฒนาการ ในรูปแบบของบานเด่ียว 
2) หมูบานปรีชาโครงการ 2 บนถนนพัฒนาการ ในรูปแบบของบานเด่ียว 
3) หมูบานปรีชาโครงการ 3 บนถนนสุขาภิบาล 1 ในรูปแบบของอาคารพาณิชย และบานเด่ียว 
4) หมูบานปรีชาโครงการ 4 บนถนนสุขาภิบาล 1 ในรูปแบบของอาคารพาณิชย บานเด่ียว และทาวนเฮาส 
5) หมูบานปรีชาโครงการ 5 บนถนนพัฒนาการ ในรูปแบบของบานเด่ียวและทาวนเฮาส 
6) หมูบานปรีชาโครงการ 6 บนถนนพัฒนาการ ในรูปแบบของอาคารพาณิชยและบานเด่ียว 
7) หมูบานปรีชาโครงการ 7 บนถนนพัฒนาการ ในรูปแบบของบานเด่ียว 
8) หมูบานปรีชาโครงการอาคารชุด บนถนนพัฒนาการ ในรูปแบบของอาคารชุด 
9) หมูบานปรีชาโครงการ 8 บนถนนรามคําแหง ในรูปแบบของอาคารพาณิชยและทาวนเฮาส 
10) หมูบานปรีชาโครงการ 9 บนถนนสุขาภิบาล 3 ในรูปแบบของอาคารพาณิชยและทาวนเฮาส 
11) หมูบานปรีชาโครงการ 10 บนถนนสุขาภิบาล 3 ในรูปแบบของอาคารพาณิชยและทาวนเฮาส 
12) หมูบานปรีชาโครงการ 11 บนถนนรามอินทรา ในรูปแบบของอาคารพาณิชยและทาวนเฮาส 
13) หมูบานปรีชาโครงการ 12 (โครงการปรีชาล้ําเพชร) บนถนนรามคําแหง (สุขาภิบาล 3) ในรูปแบบของ

อาคารพาณิชยและบานเด่ียว 
14) หมูบานปรีชาโครงการ 13 บนถนนบางกอกนอย-นครชัยศรี ในรูปแบบของบานเด่ียว 
15) หมูบานปรีชาคอมเพล็กซ บนถนนรัชดาภิเษก ในรูปแบบของอาคารสํานักงาน 
16) โครงการปรีชารามคําแหง บนถนนรามคําแหงบานเด่ียว 
17) โครงการปรีชาพุทธมณฑล บนถนนพุทธมณฑลสาย 4 นครปฐม ในรูปแบบของบานเด่ียวและบานแฝด 
18) โครงการปรีชาศรีนครินทร ซอยวัดนามแดง สมุทรปราการ ในรูปแบบของบานเด่ียวและทาวนโฮม 
19) โครงการปรีชาไพรเวทบีช ระยอง เรยีบชาดหาดแมรําพึง จังหวัดระยอง ในรูปแบบของบานเดี่ยวและ

อาคารพานิชย 
 

2.2 การตลาดและการแขงขนั  
2.2.1 การทําการตลาดของผลิตภัณฑและบริการที่สําคัญ 

1)  กลยุทธการตลาด  
เพ่ิมความสามารถทางการแขงขันโดยเนนสรางบานเสร็จกอนขาย ซึ่งนับวาเปนกลยุทธการตลาดท่ีสําคัญของ

บริษัท เพ่ือสรางความเช่ือม่ันใหแกผูบริโภคเปนอยางมาก ท่ีไดเปนสภาพแวดลอมจริงและสามารถเขาอยูไดทันที ไม

ตองกังวลเรื่องความลาชาในการกอสราง อีกท้ัง กลยุทธนี้ยังสงผลดีตอการดําเนินงานของบริษัท คือ มีความไดเปรียบ
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ในการกําหนดราคาขาย เพราะรูตนทุนท่ีแทจริงกอนขาย ซึ่งถือวาเปนผลประโยชนแกท้ัง 2 ฝาย  คือ ผูซื้อและผูขาย 

2) การตลาด  
การตลาดถือกระบวนการทางสังคมของการส่ือสารคุณคาของผลิตภัณฑหรือบริการไปยังลูกคา ซึ่งผูบริโภคจะ

ไดรับส่ิงท่ีตองการโดยผานกระบวนการแลกเปลี่ยน โดยจัดใหมีการทําการตลาด การส่ือสารการตลาด และกิจกรรม

ทางการตลาด  

(1)  การตลาดทางตรง (Direct Marketing) เปนการติดตอส่ือสารสวนตัว ระหวาง นักการตลาด และ
กลุมเปาหมาย โดยใชการสงจดหมายตรง โทรศัพท หรือวิธีการอื่นๆ ผานส่ืออยางใดอยางหน่ึงหรือ
หลายอยางรวมกัน โดยนักการตลาดสามารถวัดผลการตอบสนองจากผูบริโภคได โดยมีรูปแบบ 2 
กลุม คือ การใชสื่อโดยตรง และการใชสื่อมวลชน 

(2) โฆษณาและประชาสัมพันธ คือ การเสนอขายสินคา บริการ หรือความคิดโดยการใชสื่อ เพ่ือให 
เขาถึงลูกคาจํานวนมากได ในเวลาอันรวดเร็ว ทําใหสามารถส่ือสารไดตรงกลุมเปาหมายมากท่ีสุด 
สื่อโฆษณาท่ีสําคัญประกอบดวย โทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ นิตยสารปายโฆษณาโดยมุงเนน
จัดทําโฆษณาและประชาสัมพันธผานส่ือตางๆ  โดยพิจารณาเลือกส่ือประชาสัมพันธ ท่ีมี
ประสิทธิภาพสูงสุดและสามารถเขาถึงกลุมลูกคาเปาหมายบริเวณโดยรอบโครงการและบริเวณ
ใกลเคียง รวมถึง ภายในหางสรรพสินคา สถานีรถไฟฟา เปนตน  

(3) ออกบูธแสดงสินคา เปนการประชาสัมพันธใหเปนท่ีรูจักท่ีมีความสําคัญมาก เน่ืองจาก เปนการ
ประชาสัมพันธโครงการในเชิงรุกอีกทางหนึ่ง ท่ีไดรับความสนใจจากกลุมลูกคาผูบริโภคมากอยาง
ยิ่ง เพราะการออกบูธแสดงสินคายังใหผลตอบรับและตอบแทนอยางดีมาตลอด โดยเนนการออกบู
ธยานใกลเคียงโครงการ และยานใจกลางธุรกิจ เพ่ือประชาสัมพันธสินคาและบริหารใหเปนท่ีรูจัก
มากข้ึน เพิ่มชองทางและโอกาสในการขาย  และโชวศักยภาพสินคาไดอยางเต็มท่ี เปนตน 

(4) มอบสิทธิพิเศษใหแกลูกคาท่ีซื้อโครงการในแตละชวงของกิจกรรม เชน ราคาพิเศษ รับสวนลด แถม
เฟอรนิเจอร แถมเครื่องปรับอากาศ เปนตน 

(5) จัดกิจกรรมท่ีจะกระตุนยอดขายและคืนกําไรใหกับลูกคา  

3)  กลุมลูกคาเปาหมาย 
กําหนดกลุมลูกคาเปาหมายเปนเจาของกิจการหรือผูท่ีทํางานในบริเวณใกลเคียงกับโครงการท่ีตองการใช

ทําเลท่ีต้ังของโครงการเปนท่ีพักอาศัยและ/ หรือต้ังสํานักงาน โดยมีกําลังซ้ือในระดับกลางข้ึนไป 

4) ลักษณะของลูกคา  
ลักษณะของลูกคากลุมเปาหมาย มีความแตกตางกันไปข้ึนอยูกับท่ีต้ังของโครงการ ลักษณะของโครงการ 

ท่ีเหมาะสมกับความตองการของลูกคา มีสัดสวนประเภทของลูกคาตางๆ แตกตางกันไป อันเน่ืองจาก นโยบาย

การกระจายความเส่ียงในทําเลท่ีต้ังของโครงการและกลุมลูกคาใหครอบคลุมในทุกทําเล โดยเนนจากกลุม

ลูกคาท่ีมีกําลังซ้ือในระดับกลางข้ึนไปเปนหลัก 

5) การจําหนายและชองทางการจําหนาย  



     

บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 10/160 

รายงานประจําป 2560 

เปนการจําหนายในลักษณะขายตรงโดยทีมงานขาย ซึ่งประกอบดวย พนักงานขายท่ีมีประสบการณดาน

การขาย มีความรูความเขาใจในผลิตภัณฑและบริการเปนอยางดี สามารถใหขอมูลและคําแนะนําเพ่ือ

ประกอบการตัดสินใจ แกลูกคาไดในทุกโครงการ นอกจากน้ัน ยังคงใหความสําคัญกับการตกแตงสํานักงาน

ขาย ซึ่งเปนชองทางการจัดจําหนายหลัก รวมท้ัง มีบานสรางเสร็จพรอมขาย บานตัวอยาง หองตัวอยาง เพ่ือ

แสดงรายละเอียดโครงการ เพื่อสรางความประทับใจและความเช่ือม่ันใหกับลูกคาท่ีชมโครงการ 

 ธุรกิจอสังหาริมทรัพยมีการชะลอตัวลงจากเหตุการณทางการเมือง อีกท้ังยังไดผลกระทบดานเศรษฐกิจ

จากตลาดโลก และอัตราคาจางแรงงานรวมถึงคาวัสดุอุปกรณท่ีสูงข้ึน แตตลาดอสังหาริมทรัพยยังคงไดรับความสนใจ

อยางตอเน่ืองท้ังจากผูประกอบการรายเล็กและรายใหญ โดยเฉพาะในชวง 1-2 ปท่ีผานมา ตลาดเขาสูภาวะการแขงขัน

รุนแรง โดยมีการเปดโครงการเพ่ิมข้ึนสูง ประกอบกับพฤติกรรมและกระบวนการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภคท่ีเปลี่ยนไป 

ทําใหผูประกอบการตางๆ มีการแขงขันกันท้ังตัวสินคาและราคา  

2.2.2 ภาวะการแขงขนั 
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ป 2560 ท่ีผานมาอยูในภาวะท่ีดีข้ึนหลังรัฐบาลออกมาตรการกระตุน ดวยการ

สนับสนุนเงินกูเพ่ือซ้ือท่ีอยูอาศัยสําหรับผูมีรายไดนอย และลดคาธรรมเนียมโอน ตลาดจึงเติบโตข้ึนจาก ป 2559 

ประมาณ 10 เปอรเซ็นต แตมีความผันผวนจากสถานการณทางการเมืองและความไมแนนอนของภาวะเศรษฐกิจ

มากมาย ในขณะท่ีมีสินคาประเภทคอนโดมิเนียมท่ียังคงคางขายลนตลาดในชวง 2 ปกอนหนา และยังเกิดสถานการณ

ปฏิเสธสินเช่ือ เงินกูเพ่ือซ้ือท่ีอยูอาศัยจากธนาคารมากกวา 40 เปอรเซ็นต ผูประกอบการจึงตองทําการสงเสริมการขาย

เพิ่มมากข้ึนกวาปกติท่ีทํา เชน อยูฟรี 1-2 ป ดอกเบ้ีย 0 เปอรเซ็นต ปแรก สวนลดเงินสด เปนตน เพ่ือใหผูซื้อตัดสินใจซ้ือ 

แมภาพรวมตลาดจะทรงตัว แตสินคาระดับบนกลับเปนตัวทําตลาด อาทิเชน คอนโดมิเนียมลักซชัวรี่ ซูเปอรลักซชัวรี่ 

และมีโครงการใหมเปดตอเน่ือง 

สวนแนวโนม ป 2561 สถานการณนาจะกระเต้ืองข้ึนตามการฟนตัวของเศรษฐกิจตามท่ีรัฐบาลไดประกาศไว 

อยางไรก็ตามหากการฟนตัวของเศรษฐกิจไมเกิดข้ึนจริง ก็จะสงผลใหกําลังซ้ือลดลง การพัฒนาท่ีอยูอาศัยก็อาจลดลงได

เชนกัน ซึ่งเช่ือวาตลาดยังขยายตัวตอเนื่องคาดวาตลาดจะขยายตัว ไมนอยกวา 8 เปอรเซ็นต จากปกอนหนา โดยปจจัย

เดนท่ีสุด คือ มาตรการกระตุนอสังหาริมทรัพย ในสวนลดคาธรรมเนียมโอน และจดจํานอง (สิ้นสุดเดือนเมษายน 2561) 

คาดวาในไตรมาส 3-4 ปรับตัวดีข้ึน ผูประกอบการจะทําการสงเสริมการขายอยางมาก เพ่ือกระตุนการตัดสินใจผูซื้อ

กอนมาตรการกระตุนอสังหาริมทรัพยจะส้ินสุดลง 

 
2.3 การจัดหาผลิตภัณฑและบริการ  
2.3.1 ขั้นตอนการพัฒนาโครงการ 

1) ศึกษาสภาวะแวดลอมทางดานเศรษฐกิจและสังคม โดยการวิจัยและวิเคราะหขอมูลทางดานเศรษฐกิจ 
สังคมและธุรกิจอสังหาริมทรัพย รวมท้ัง การวิเคราะหทิศทางการขยายตัวของเมือง สภาพความเปนอยูของประชากร 

2) ศึกษาความเปนไปไดเบ้ืองตนของโครงการ 
(1) วิเคราะหทําเลท่ีต้ังเพื่อพิจารณาการจัดซื้อท่ีดิน รูปราง ขนาดและประเภทของโครงการ 
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(2) กําหนดเปาหมายทางการตลาดเพ่ือใหทราบถึงกลุมลูกคาเปาหมายการแขงขันและภาวะตลาด 
(3) วางแผนทางดานการเงิน การหาแหลงเงินทุน และวิเคราะหผลตอบแทน 
(4) ศึกษากฎควบคุมตางๆ ของท้ังภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และเอกชนท่ีมีผลกระทบตอโครงการ 

3) ซื้อท่ีดินท่ีต้ังอยูในทําเลท่ีเหมาะสม มีความสอดคลองและเหมาะสมตอการลงทุน อีกท้ัง มีศักยภาพตอ 
การพัฒนาท้ังในปจจุบันและในอนาคต  

4) จัดทําแผนงานโครงการ 
(1) วางผังและออกแบบโครงการโดยสถาปนิกและวิศวกร เพื่อใหความสอดคลองกับเปาหมาย

ทางการตลาดและถูกตองตามขอกําหนดของกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 
(2) จัดโครงสรางการบริหารงานโครงการ กําหนดนโยบายการดําเนินงานโครงการ รวมท้ัง บุคลากร

ในดานตางๆ ท่ีจะรับผิดชอบในแตละโครงการ 
(3) กําหนดราคาขาย 
(4) กําหนดทีมงานขาย พรอมอบรมพนักงานขาย 
(5) วางแผนการโฆษณาประชาสัมพันธพรอมส่ือตางๆ รวมท้ังการจัดทําเอกสารประกอบการขาย 
(6) จัดหาแหลงเงินกูใหกับลูกคาเม่ือมีการโอนกรรมสิทธ์ิ 

5) งานบริหารโครงการ 
(1) ติดตอหนวยงานราชการ สํานักสงเสริมธุรกจิอสังหาริมทรัพย เตรียมยื่นแบบขออนุญาติจัดสรร 

ยื่นขอคา, ตรวจสอบรูปแบบโครงสรางตรงตามระเบียบจัดสรร 
(2) ติดตอหนวยงานราชการและขออนุญาตกอสราง เพ่ือดําเนินการปลูกสรางตามข้ันตอนท่ีกฎหมาย

กําหนด 
(3) ตรวจสอบแนวเขตท่ีดินใหชัดเจน ตรงตามโฉนดท่ีดินหรือไม 
(4) คัดเลือกผูรับเหมาท่ีเช่ียวชาญงานกอสรางและกําหนดวิศวกรควบคุมดูแลงานกอสรางตางๆ 

รวมถงึงานระบบสาธารณูปโภค 
(5) ดําเนินการขายตามแผนงานท่ีกําหนดไว พรอมเริ่มการกอสรางโครงการ โดยใชระยะเวลาตางกัน

ข้ึนอยูกับขนาดและประเภทของโครงการ 
(6) ปรับกลยุทธทางการตลาด (หากจําเปน) เชน แผนสงเสริมการขาย 

6) การสงมอบและโอนกรรมสิทธิ์ โดยจดทะเบียนและ/ หรือโอนกรรมสิทธิ์และสงมอบใหลูกคาเม่ืองาน
กอสรางเสร็จ 

7) การใหบริการหลังการขายแตละโครงการจะจดัเตรียมการใหบริการหลังการขาย เชนสาธารณูปโภค
และสิ่งอํานวยความสะดวก ท้ังน้ีข้ึนอยูกับลักษณะของโครงการ 

8) เตรียมการสงมอบสาธารณูปโภคใหแกนิติบุคคลอาคารชุด หรือนิติบุคคลหมูบานจัดสรร 
 

2.3.2 ขอมูลเกี่ยวกับวตัถุดิบในการประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย  
1) ท่ีดินเพื่อการพัฒนาปจจัยท่ีใชเปนหลักเกณฑในการพิจารณาเพื่อจัดซื้อท่ีดิน  

(1) ปรับกลยุทธทางการตลาด (หากจําเปน) เชน แผนสงเสริมการขาย เปนตน  
(2) ทิศทางการขยายตัวของเมือง จะพิจารณาดูวามีแนวโนมการเติบโตของเมืองไปในทิศทางใด 

เพื่อใหไดท่ีดินท่ีมศัีกยภาพสูงในการพัฒนาโครงการ 
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(3) ทําเลของท่ีดิน เลือกซ้ือท่ีดินท่ีมีทําเลติดถนนมีการคมนาคมสะดวก และอยูไมหางไกลจากตัวเมือง
มากนัก 

(4) สาธารณูปโภค พิจารณาเลือกท่ีดินท่ีมีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานรองรับ เชน ไฟฟา ประปา 
โทรศัพท เปนตน 

(5) ขนาดแปลงท่ีดิน พิจารณาเลือกซื้อท่ีดินท่ีมีแปลงขนาดเหมาะสมเพียงพอ สําหรับการพัฒนา
โครงการได 

(6) ลักษณะท่ีดินสูงหรือตํ่ากวาระดับถนนเมนหรอืระดับนํ้าทวม และแนวคลอง 
(7) ระดับราคาของท่ีดินตองเปนราคาท่ีตํ่ากวาราคาตลาด ซึ่งจะทําใหตนทุนการพัฒนาไมสูงนัก 

2) การจัดหาท่ีดินในอดีตเพ่ือนํามาพัฒนาโครงการ 
(1) ติดตอผานตัวแทนนายหนา 
(2) สืบหาและติดตอเจาของท่ีดิน ในท่ีดินแปลงท่ีสนใจ 
(3) เจาของท่ีดินติดตอกับทางบริษัทโดยตรง 

3) การจัดหาท่ีดินในอนาคต 
(1) ติดตอผานตัวแทนนายหนา 
(2) สืบหาและติดตอเจาของท่ีดิน ในท่ีดินแปลงท่ีสนใจ 
(3) เจาของท่ีดินติดตอกับทางบริษัทโดยตรง 
(4) ประกาศแจงความจํานงผานส่ือมวลชนตางๆ 
(5) ประมูลซ้ือจากกรมบังคับคดี และสถาบันการเงินตางๆ 
 

2.3.3 วัสดุกอสราง 
โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพยท่ีทาง บริษัท ปรีชา กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย ดําเนินการอยูนั้น 

สวนใหญจะมอบหมายใหผูรับเหมาเปนผูดําเนินการกอสรางและจัดหาวัสดุกอสรางเอง ดังน้ัน จึงเปนความรับผิดชอบ
ของผูรับเหมากอสรางในการจัดหาวัสดุกอสราง ทําใหไมตองเผชิญกับความยุงยากในการเก็บสต็อกวัสดุกอสราง และ
สามารถบริหารงานกอสรางไดตามแผนงาน ท้ังระยะเวลาและตนทุนท่ีกําหนดไว 

ความสัมพันธและผลกระทบของผูรับเหมา โดยกําหนดใหผูรับเหมาแตละรายสรางบาน เฉลี่ยรายละ 10-20 
หลัง ซึ่งถาผูรับเหมารายใดกอสรางบานไดคุณภาพตามท่ีตองการและเสร็จทันตามกําหนดเวลา จะทําการตอสัญญาใน
การกอสรางไปเรื่อยๆ จึงทําใหสามารถควบคุมระยะเวลาและคุณภาพการกอสรางได  
 
2.3.4 การวิจัยและพัฒนา 

บริษัทไดตระหนักถึงการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน เพ่ือตอบสนองตอความ
ตองการของลูกคา เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑและบริการ รวมถึง การพัฒนากระบวนการจัดการ เพ่ือเปนการลดตนทุนและ
เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน 

1) ดานการวิจัยและพัฒนาดานผลิตภัณฑ 
เปนการมุงเนนการพัฒนาผลิตภัณฑและบริการ เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา ความเช่ือม่ันท่ีมี

ตอหมูบานปรีชา และยังคงรักษาระดับราคาขายใหตอบสนองตอกลุมเปาหมาย แมวาจะอยูในสถานการณท่ีมีการ
แขงขันสูงและตนทุนผลิตภัณฑท่ีเพิ่มสูงข้ึนอยางตอเน่ือง 
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2) การวิจัยและพัฒนาดานคุณภาพ 
ทําการศึกษาและพัฒนารูปแบบท่ีอยูอาศัยใหมีคุณภาพ โดยคํานึงถึงโครงสรางอาคารท่ีแข็งแรง คงทน

ถาวรและใชวัสดุท่ีมีคุณภาพดีเยี่ยม เพ่ือประหยัดคาใชจายในการบํารุงรักษาในระยะยาว อีกท้ัง ยังจัดใหมีการควบคุม
การกอสรางใหไดมาตรฐาน ซึ่งมีการตรวจสอบคุณภาพในทุกๆ ข้ันตอน เพ่ือใหเกิดความมั่นใจวาเปนโครงการท่ีอยู
อาศัยท่ีมีคุณภาพ 

3) การพัฒนาดานการออกแบบ 
การออกแบบผลิตภัณฑจะตองใหคํานึงถึงการใชวัสดุท่ีเหมาะสม และทรัพยากรอยางประหยัดและ

เหมาะสม จึงไดทําการพัฒนาการออกแบบบานอยูสมํ่าเสมอ สงผลใหงานออกแบบจึงออกมาในลักษณะท่ีเรียบงายและ
สอดคลองกับวัสดุท่ีนํามาใชงานเพื่อใหเกิดความคุมคาเชิงเศรษฐกิจ เพ่ือตอบสนองการดําเนินชีวิตของกลุมลูกคา
เปาหมาย อีกท้ัง การเลือกวัสดุตางๆ ท่ีนํามาใชงานจะตองมีความเหมาะสมและเกิดประโยชนในการใชสอย ความคงทน
ถาวร จึงตองเลือกใหเหมาะสมและถูกตอง สวยงาม ทนทาน ถือเปนส่ิงสําคัญท่ีสุด เน่ืองจาก รูปแบบเปนปจจัยหน่ึงท่ีมี
ผลตอการตัดสินใจซื้อ และกลุมลูกคาตางมีความพึงพอใจในการพัฒนารูปแบบท่ีมีความหลากหลาย เพ่ือใหตอบรับกับ
ความตองการในแตละกลุมเปาหมายไดดี  

 
2.4 งานท่ียงัไมไดสงมอบ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 บรษัิทและบริษัทยอย มีจํานวนรายและมูลคาขายตามสัญญา ท่ียังไมไดสงมอบ 
ดังนี้ 

ชื่อโครงการ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

จํานวนแปลง จํานวนเงิน (ลานบาท) 
โครงการปรีชา ราม 3 4 33.7 

รวม 4 33.7 
หมายเหตุ:งานที่ยังไมสงมอบ หมายถงึ จํานวนผูที่ทําสัญญาซ้ือบานแตยังไมไดรับการโอนกรรมสิทธิ์ 

 

3. ปจจัยความเสี่ยงในการดําเนินธุรกิจ 
ป 2560 ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยยังมีความเส่ียงท่ีข้ึนอยูกับปจจัยตางๆ ท้ังดานเศรษฐกิจสังคม และ

การเมือง ท่ีมีความไมแนนอนคอนขางสูง โดยเฉพาะจากปจจัยภายนอกท่ีไมสามารถควบคุมได อาทิเชน ปญหาความ
วุนวายทางการเมือง ปญหาการขาดแคลนแรงงานและคุณภาพของแรงงาน คาแรงงานสูงท่ีกระทบตอตนทุนการ
ประกอบธุรกิจ ทําใหลูกคา ขาดความเช่ือม่ันและชะลอการลงทุน ซึ่งไดมีการติดตามสถานะการณอยางใกลชิด โดยเพิ่ม
ความระมัดระวังในการประกอบธุรกิจเพ่ือทําใหธุรกิจสามารถเติบโตอยางมั่นคงตอไปได 

 

3.1 ความเส่ียงจากภาวะการแขงขันทางธุรกิจ 
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยเปนธุรกิจท่ีมีการแขงขันกันสูง มีผูประกอบการในตลาดมากรายทําใหปริมาณ    

การกอสรางบานและคอนโดมิเนียมมีการขยายตัวมากในขณะท่ีกําลังซ้ือท่ีภาคเอกชนลดลงอยางมาก อันเน่ืองมาจาก
ภาวะเศรษฐกิจ การเมือง และการลงทุนของภาคเอกชนอยูในเกณฑตํ่า  
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อยางไรก็ตาม นโยบายการเงินแบบผอนคลายของคณะกรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแหงประเทศไทย 
ภายใตสถานการณเศรษฐกิจและสภาวะการเมืองในปจจุบัน มีผลใหอัตราดอกเบ้ียนโยบายทรงตัวอยูในระดับตํ่า ซึ่งจะ
เปนปจจัยหนุนประการหนึ่งตอธุรกิจอสังหาริมทรัพย ขณะท่ีการชะลอการลงทุนของผูประกอบการพัฒนา
อสังหาริมทรัพยนาท่ีจะชวยลดภาวะความเสี่ยงของปญหาอุปทานท่ีอยูอาศัยลนตลาดในระดับหนึ่ง 

ธุรกิจอสังหาริมทรัพยเปนธุรกิจท่ีมีการแขงขันสูงมาก เพราะมีผูประกอบการในตลาดมีหลายรายและจํานวน

มาก แตละรายเนนท่ีจะเพ่ิมยอดขายและกําไร ทําใหปริมาณการกอสรางท่ีอยูอาศัยมีมากกวากําลังซ้ือ จึงจําเปนตองสราง

เปนการลวงหนาและกวาจะแลวเสร็จตองใชเวลาหลายเดือน และถาหากเกิดภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว กําลังซ้ือตกลง จะ

ทําใหเหลือบานในสต็อคจํานวนมาก ดังน้ัน เพ่ือใหขายบานไดจึงจําเปนตองลดราคาลง ทําใหการแขงขันยิ่งรุนแรงข้ึน 

ยอดขายโดยรวมจะลดลง ขณะท่ีตนทุนยังสูงอยู รวมถึง การติดตามสถานการณตลาดอสังหาริมทรัพยและทิศทางภาวะ

เศรษฐกิจอยางใกลชิด สรางท่ีอยูอาศัยท่ีมีคุณภาพ ควบคุมตนทุน ลดคาใชจาย เนนการบริการและเพิ่มความพึงพอใจ

ใหแกลูกคา ใชการตลาดและสรางความแตกตาง เพื่อรักษายอดขาย 

 

3.2 ความเส่ียงจากการจัดหาที่ดินเพ่ือพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพยในอนาคต  
ผูประกอบการในธุรกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพยตางเรงเปดโครงการใหมๆ ในชวงจังหวะที่ตลาด

อสังหาริมทรัพยยังมีปจจัยสนับสนุนการเติบโต มีสวนในการผลักดันราคาท่ีดินและตนทุนการประกอบธุรกิจใหเพ่ิมข้ึน 
และผลักดันใหราคาท่ีอยูอาศัยปรับตัวสูงข้ึนตามไปดวย ซึ่งจะทําใหอํานาจการซ้ือท่ีอยูอาศัยของผูบริโภคลดลง  

ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาและลงทุนในระบบขนสงมวลชน จึงเปนสาเหตุใหราคาของ
ท่ีดินปรับตัวสูงข้ึนอยางรวดเร็ว ซึ่งในบางพ้ืนท่ีมีราคาท่ีดินปรับตัวข้ึนไปสูงกวากําลังซ้ือของประชาชนในบริเวณ
ดังกลาว ทําใหตลาดอสังหาริมทรัพยในบางพ้ืนท่ีกําลังเผชิญกับปญหาอุปทานสวนเกิน 

ทําเลท่ีต้ังของโครงการถือเปนยุทธศาสตรหลักท่ีสําคัญอยางหนึ่งในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย จึง

ตองมีการเลือกทําเลท่ีต้ังท่ีมีศักยภาพสูง มีเสนทางการคมนาคมท่ีสะดวกและอยูไมหางจากแหลงธุรกิจและยานชุมชน 

ซึ่งท่ีดินดังกลาวเปนท่ีตองการสูงในตลาดอสังหาริมทรัพยและมีราคาท่ีคอนขางแพง ทําใหตองเผชิญความเส่ียงจากการ

ท่ีไมสามารถจัดหาท่ีดินลักษณะดังกลาวมาพัฒนาโครงการได 

ทางบริษัทมีนโยบายท่ีจะเลือกซ้ือท่ีดินตามแนวรถไฟฟา BTS หรือ MRT เพื่อสําหรับการทําโครงการ

คอนโดมิเนียม ในสวนของบานเด่ียวจะเนนบริเวณวงแหวนรอบนอกและบริเวณปริมณฑลท่ีชุมชนมีศักยภาพในการ

เจริญเติบโต ใกลแหลงท่ีทํางาน และเพื่อลดความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจและการเมือง จึงมีนโยบายท่ีจะซี้อท่ีดินเพ่ือ

พัฒนาในทันที นอกจากน้ัน การเกิดข้ึนของ AEC จะเปดโอกาสใหความตองการอสังหาริมทรัพยในพ้ืนท่ีตางๆ เพ่ิม

สูงข้ึนเชนกัน 

บริษัทไมมีนโยบายถือครองท่ีดินเปลาท่ียังไมพรอมจะพัฒนาโครงการหรือซ้ือท่ีดินมาเก็บ ไวเพื่อรอการพัฒนา

โครงการท่ียังไมไดมีการวางแผนไว จึงมีความเสี่ยงในการจัดหาท่ีดินเพ่ือพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย จึงเห็นวาการ

ลงทุนซ้ือท่ีดินมาเก็บไวใน ขณะท่ียังไมมีแผนการพัฒนาโครงการบนพ้ืนท่ีนั้น จะทําให มีความเส่ียงจากการท่ีสภาพ
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คลองลดลง ไมสามารถนําเงินทุนดังกลาวไปใชหมุนเวียนภายหรือ พัฒนาโครงการอื่นๆ ได และยังทําใหเกิดตนทุนใน

การพัฒนาโครงการเพิ่มข้ึนจากตนทุนทางการเงินท่ีตอง ใชไปในการซ้ือท่ีดินมาเก็บไวซึ่งจะทําใหไมไดรับผลตอบแทน

จากการลงทุนไดตามเปาหมายท่ีวางแผนไว 

เพ่ือบริหารความเส่ียงดังกลาว จึงมีการศึกษาความเปนไปไดในระยะยาว เพ่ือกําหนดแผนการซ้ือท่ีดิน อยาง

เหมาะสมท้ังในชวงเวลาท่ีเหมาะสมในการซื้อท่ีดินและการพัฒนาโครงการ ราคาท่ีดินท่ีเหมาะสมในการพัฒนา 

โครงการรูปแบบตางๆ ในแตละทําเล ใหสอดคลองกับแผนธุรกิจและสภาพคลองทางการเงิน แลวจึงดําเนินการ 

คัดเลือกและจัดซ้ือท่ีดินดังกลาว โดยเนนทําเลท่ีมีแนวโนมการเติบโตของศักยภาพสูง และการแขงขันในการซื้อท่ีดิน

กับผูประกอบการรายอื่นยังตํ่า สงผลใหสามารถจัดซ้ือท่ีดินในราคาไมแพงและเงินท่ีใชวางมัดจําท่ีคอนขางตํ่า เม่ือ

เปรียบเทียบกับโอกาสการพัฒนาโครงการในอนาคต เพ่ือสรางผลตอบแทนจากการพัฒนาใหสูงกวาตนทุนทางการเงิน

ใน การถือครองท่ีดินระยะยาว นอกจากนี้ ยังมีความสัมพันธท่ีดีกับนายหนาจัดหาท่ีดิน จึงคาดวาจะสามารถจัดหาท่ีดิน

เพื่อพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพยท่ีมีศักยภาพ และสรางผลประกอบการท่ีดีในอนาคตได 

 

3.3 ความเส่ียงจากการเปลี่ยนแปลงกฏหมายระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย 
การเปล่ียนแปลงในกฎหมาย ระเบียบขอบังคับท่ีเก่ียวของกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย จะสงผลตอแผนงาน 

ตนทุนและคาใชจายในการดําเนินการ อาทิเชน การเปลี่ยนแปลงในขอบังคับของผังเมือง เรื่องอัตราสวนพื้นท่ีอาคารรวม

ตอพ้ืนท่ีท่ีดิน (FAR) นโยบายการกําหนดพื้นท่ีสวนกลางและการจัดทํารายงานผลกระทบตอสิงแวดลอม (EIA) ซึ่ง

ปจจุบันยังไมมีหลักเกณฑท่ีชัดเจนจากคณะกรรมการผูชํานาญการ พิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 

(คชก.) วาตองจัดทํามาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดลอมอยางไรจึงจะผานการพิจารณาเห็นชอบ  

อยางไรก็ตาม บริษัทไดทําการศึกษาและติดตามการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับกฎระเบียบตางๆ และนโยบาย ของ

หนวยงานราชการท่ีอาจเกิดข้ึนอยางตอเน่ืองอยางละเอียด และไดศึกษาความเปนไปไดของโครงการ โดยพิจารณาตาม

ขอกําหนด ขอบังคับ และกฎหมายตางๆ เพ่ือเตรียมความพรอมสําหรับการปรับเปล่ียน การดําเนินการพัฒนาโครงการ

อสังหาริมทรัพยใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงท่ีอาจจะเกิดข้ึนดังกลาว ควบคูไปกับการศึกษาสภาวะตลาดอยาง

สมํ่าเสมอ ซึ่งจากการเตรียมความพรอมดังกลาว โดยมั่นใจวาสามารถปรับเปลี่ยนไดทันตอเหตุการณ และจะไมไดรับ

ผลกระทบอยางมีนัยสําคัญจากการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบดังกลาว 

 

3.4 ความเส่ียงจากการขาดแคลนผูรับเหมา  
ธุรกิจอสังหาริมทรัพยในปจจุบันมีการขยายตัวมาก จึงทําใหเกิดปญหาการขาดแคลนผูรับเหมาและแรงงาน ซึ่ง

จะสงผลกระทบตอการพัฒนาโครงการท้ังในดานของตนทุนและระยะเวลาในการสงมอบงาน 

เนื่องจาก บริษัทไมมีทีมงานกอสราง ดังนั้น ในการกอสรางโครงการตางๆ จึงตองวาจางผู รับเหมากอสรางจากภายนอก 



     

บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 16/160 

รายงานประจําป 2560 

ซึ่งอาจเผชิญกับความเสี่ยงกรณีท่ีขาดแคลนผูรับเหมากอสรางท่ีมีคุณภาพหรือผูรับเหมาสงมอบงานลาชา อัน

เน่ืองมาจากผูรับเหมาอาจไมมีความชํานาญหรืออาจมีปญหาขาดแคลนแรงงาน หรือผูรับเหมาสงมอบงานไดทันตาม

กําหนดเวลา  

อยางไรก็ตาม เพื่อเปนการลดความเส่ียงดังกลาว จึงมีการกําหนดนโยบายในการคัดเลือก ผูรับเหมากอสรางท่ีมี

คุณภาพ ใหมีผูยื่นเสนอราคาอยางนอย 3 รายข้ึนไป และมีการกําหนดเกณฑในการคัดเลือกผูรับเหมา โดยจะพิจารณา

จากประสบการณ การทํางาน ช่ือเสียง และผลงานในอดีตท่ีผานมา ความเรียบรอยของงานกอสราง ความตรงตอเวลาใน

การสงมอบงาน รวมถึง ความพรอมในการทํางานและฐานะการเงินของผูรับเหมากอสราง เพ่ือประกอบการพิจารณา

การคัดเลือกผูรับเหมา  

 

3.5 ความเส่ียงอันเนื่องมาจากการลดลงของกําลังซ้ือ  
ภาคอสังหาริมทรัพย นั้นนับเปนภาคธุรกิจท่ีมีการเช่ือมโยงอยางใกลชิด และมีทิศทางการเคลื่อนไหวใน

ทิศทางเดียวกันกับภาวะเศรษฐกิจ ดังน้ัน ภาวะเศรษฐกิจท่ีชะลอตัวในชวงปท่ีผานมา ทําใหมีผลกระทบตอการสงออก

อยางมีสาระสําคัญ เม่ือการสงออกลดลงมีผลกระทบตอเศรษฐกิจของประเทศคอนขางมาก เพราะการเติบโตทาง

เศรษฐกิจพ่ึงพาการสงออกในอัตราท่ีสูงทําใหเกิดปญหาการวางงาน ประกอบกับมีปญหารุมเราดานสังคมและการเมือง 

คอนขางหนักจึงอาจทําใหผูบริโภคขาดความเช่ือมั่น และระมัดระวังเรื่องการใชจายมาก   

จึงตองเนนการสรางท่ีอยูอาศัยใหไดคุณภาพและในราคาท่ีแขงขันได โดยใชนวัตกรรมตางๆ เขามาชวยใหมาก

ข้ึน ท้ังรูปแบบวัสดุ และกระบวนการกอสราง โดยตองใชการตลาดใหหลากหลายมากข้ึน เพ่ือกระตุนยอดขาย ในขณะ

ท่ียังมีขอดี คือ อัตราดอกเบ้ียเงินกูยังคงทรงตัวอยูในระดับตํ่า อาจเปนตัวกระตุนใหลูกคาเรงซ้ือบานได รวมถึง หากการ

ลงทุนภาคเอกชนขยายตัว นาจะกอใหเกิดการจางงาน และกําลังซ้ืออาจกลับมาฟนตัวได ความเสี่ยงเรื่องกําลังซ้ือก็จะ

ลดลง อยางไรก็ดีบริษัทตองติดตามสถานการณอยางใกลชิด 
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4. ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ 
 
4.1 ทรัพยสินท่ีมีไวเพื่อขาย  

1) รายการทรัพยสนิ ประเภทท่ีดินสําหรับพัฒนาโครงการ (รวมสิ่งปลูกสราง) 

เจาของกรรมสิทธ์ิ ชื่อโครงการ ท่ีต้ัง 
โครงการ 

เน้ือท่ี 
(ไร-งาน-
ตร .ว .) 

ราคาตลาด
หรือราคา
ขาย 

)ลานบาท(  

จํานวนแปลง
คงเหลือ 

ภาระ 
ผูกพัน 

1) บริษัท ปรีชากรุป 
จํากัด (มหาชน) 

ปรีชาไพรเวทบีช จ.ระยอง 4-0-00 46.74 18 
แปลง 

ไมมี 

ปรีชาราม 3 ถ.ราษฎรพัฒนา 10-249-30 447.07 
  

75 
แปลง 

ค้ําประกันวงเงิน
กูจากสถาบัน
การเงิน BBL 

BANK 
คอนโดมิเนียม-พีจี 1 
พระราม 9 (8 ช้ัน) 

ถ.พระราม 9 372.52 
ตร.ม. 

28.78 
 

6 
ยูนิต 

ไมมี 

2) บริษัท เฮาสซิ่ง        
คอมเพล็กซ จํากัด 

คอนโดมิเนียม-พีจี 1 
พระราม 9 (15 ช้ัน) 

ถ.พระราม 9 185.02 
ตร.ม. 

14.15 3 
ยูนิต 

ไมมี 

3) บริษัท รวยลาน
ลาน จํากัด 

คอนโดมิเนียม-พีจี 2 
พระราม 9 

ถ.พระราม 9 47.35 
ตร.ม. 

4.01 1 
ยูนิต 

ไมมี 

 
2) รายการทรัพยสนิ ประเภทท่ีดินรอการพัฒนา 

เจาของกรรมสิทธ์ิ ท่ีต้ังโครงการ เน้ือท่ีดิน 
(ไร-งาน-ตร.ว.) 

ราคาประเมิน/
ราคาทุน 

(ลานบาท) 

ผูประเมิน 
ราคา 

ภาระ 
ผูกพัน 

1) บริษัท ปรีชากรุป จํากัด (มหาชน) ถ.รมเกลา 20-0-0 30.00 บริษัท ซาล
แมนน (ฟาร
อีสท) จํากัด 

ไมมี 

2) บริษัท เฮาสซิ่ง คอมเพล็กซ จํากัด มีนบุรี 
(แสนแสบ) 

2-0-0 1.83 - ไมมี 
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4.2 ทรัพยสินท่ีมีไวเพื่อการลงทุน 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 บรษัิทมีทรัพยสินท่ีมีไวเพื่อการลงทุน ดังนี้ 
 

เจาของกรรมสิทธ์ิ ชื่อโครงการ ท่ีต้ัง 
โครงการ 

เน้ือท่ี 
(ไร-งาน-
ตร .ว ) 

จํานวน 
ราคา

ประเมิน 
(ลานบาท) 

ผูประเมิน 
ราคา 

ภาระ 
ผูกพัน 

บริษัท ปรีชากรุป 
จํากัด (มหาชน) 

ปรีชาคอมเพล็กซ  ถ.รัชดาภิเษก 0-3-63.6 16 ช้ัน 
(รวมช้ัน    
ใตดิน) 

293.50 บริษัท ไทย
ประเมินราคา 
ลินน ฟลลิปส 

จํากัด 

LH Bank 

บริษัท เฮาสซิ่ง  
คอมเพล็กซ จํากัด 

คอนโดมิเนียม-พีจี 1  
พระราม 9 (15 ช้ัน) 

ถ.พระราม 9 0-0-63.77 1 หองชุด 15.35 บริษัท ซาล
แมนน (ฟาร
อีสท) จํากัด* 

ไมมี 

หมายเหตุ:อางอิงขอมูลของ บริษัท ซาลแมนน (ฟารอีสท) จํากัด ที่ประเมินใหกับคอนโดมิเนียม-พีจี 1 พระราม 9 (8 ชั้น) 

 
4.3 นโยบายการลงทุนในบริษัทยอย 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทยอย ท่ีประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยรวม 3 
บริษัท มูลคารวม 130.09 ลานบาท สัดสวนเงินลงทุนในบริษัทยอยท้ังหมดคิดเปน 100 เปอรเซ็นต ของสินทรัพยรวม 
โดยบริษัทถือหุน 100 เปอรเซ็นต ในแตละบริษัทยอย 
 

5. ขอพิพาททางกฎหมาย  
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560  บริษัทมีคดีความจากการถูกฟองรองจํานวน 2 คดี 

คดีท่ี 1 ฐานความผิดใหเพิกถอนนิติกรรมการโอนท่ีดินเปนสาธารณะประโยชน  ดูแลสาธารณูปโภคและ
บริการสาธารณะ  และดําเนินการขออนุญาตจัดสรรท่ีดินโครงการ คดีอยูระหวางเตรียมยื่นอุทธรณคําพิพากษาของศาล
ช้ันตน 

คดีท่ี 2 บริษัทถูกฟองรองฐานผิดสัญญาเก่ียวกับโครงการหน่ึง โดยใหบริษัทจัดทําสาธารณูปโภคตามฟอง 
ปจจุบันคดีดังกลาวอยูระหวางการพิจารณาของศาลช้ันตน  

 

6. ขอมูลท่ัวไปและขอมูลสําคัญ 
 
6.1 ขอมูลท่ัวไป  

ในป พ.ศ.2518 ถึงปจจุบัน หมูบานปรีชา ไดริเริ่มและพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพยเกือบทุกรูปแบบกวา 20 

โครงการ ท้ังประเภทหมูบานจัดสรร ทาวเฮาส อาคารพาณิชย อาคารสํานักงาน บานพักตากอากาศ โรงแรมและรีสอรท 

ซึ่งตลอดระยะเวลากวา 40 ป ทําใหช่ือเสียงของหมูบานปรีชา เปนท่ีเช่ือถือและไววางใจจากประชาชนมาโดยตลอด และ

เพ่ือใหงายตอการบริหารธุรกิจและองคกรหมูบานปรีชา ภายหลังจึงไดมีการปรับตัวท่ีถือวาเปนครั้งสําคัญท่ีสุด คือ การ
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ไดรวมกลุมบริษัทในเครือ ท้ังหมด 9 บริษัท เขาเปนหนึ่งเดียว เม่ือวันท่ี 3 มกราคม 2537 โดยมี บริษัท พัฒนาการ

โภชนาการ จํากัด เปนบริษัทแม ซึ่งตอมาไดเปลี่ยนช่ือเปน บริษัท ปรีชา กรุป จํากัด เม่ือวันท่ี 25 ตุลาคม 2537 ท้ังน้ี เพ่ือ

ทําใหการบริหารงานของบริษัทมีความเปนปกแผน และมีฐานความม่ันคงในดานการเงินมากยิ่งข้ึน จึงไดกําหนดใหเพ่ิม

ทุนจดทะเบียนจาก  5 ลานบาท  เปน  500 ลานบาท  เ ม่ือวันท่ี  28 ธันวาคม  2537  

  จากความสําเร็จเหลาน้ี ทําใหคณะกรรมการของบริษัทม่ันใจในการท่ีพัฒนาโครงการใหมๆ ข้ึนมา เพ่ือรองรับ

ความตองการของผูบริโภค และเพื่อใหประชาชนท่ัวไป ไดเขามามีสวนรวมในความสําเร็จของกลุมบริษัท ปรีชากรุป 

คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติใหนํา บริษัท ปรีชา กรุป จํากัด จดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัทมหาชน โดยเปลี่ยนเปน 

บริษัท ปรีชา กรุป จํากัด (มหาชน) เม่ือวันท่ี 5 มิถุนายน 2538 และเมื่อวันท่ี 18 เมษายน 2539 ตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย ไดอนุมัติใหหุนสามัญของบริษัททําการซื้อ-ขายในตลาดหลักทรัพยได ในหมวดอสังหาริมทรัพย โดยใช

ช่ือยอวา PRECHA  

1) บริษัทท่ีออกหลักทรัพย 
ช่ือบริษัท : บริษัท ปรีชา กรุป จํากัด (มหาชน)  

Preecha Group Public Company Limited 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : พัฒนาอสังหารมิทรัพย  
ทุนจดทะเบียน : 336,000,000 บาท 
ท่ีต้ังสํานักงาน : เลขท่ี 1919 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวงเขตสวนหลวง 

กรุงเทพมหานคร 10250 
เลขทะเบียนบริษัท : 0107538000304 
โทรศัพท  : 02-722-8855 
โทรสาร : 02-722-8844 
เว็บไซต : www.preecha.com 

2) บริษัทยอย 
ช่ือบริษัท : บริษัท เฮาสซิ่ง คอมเพล็กซ จํากัด 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : พัฒนาอสังหารมิทรัพย  
ทุนจดทะเบียน : 100,000,000 บาท 
ท่ีต้ังสํานักงาน : เลขท่ี 1919 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวงเขตสวนหลวง 

กรุงเทพมหานคร 10250 
โทรศัพท  : 02-722-8855 
โทรสาร : 02-722-8844 
ช่ือบริษัท : บริษัท รวยลานลาน จํากัด 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : พัฒนาอสังหารมิทรัพย  
ทุนจดทะเบียน : 20,000,000 บาท 
ท่ีต้ังสํานักงาน : เลขท่ี 1919 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวงเขตสวนหลวง 

กรุงเทพมหานคร 10250 
โทรศัพท  : 02-722-8855 
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โทรสาร : 02-722-8844 
ช่ือบริษัท : บริษัท พี.บี.เอ็สเตท จํากัด 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : พัฒนาอสังหารมิทรัพย  
ทุนจดทะเบียน : 2,000,000 บาท 
ท่ีต้ังสํานักงาน : เลขท่ี 1919 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวงเขตสวนหลวง 

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

3) นายทะเบียนหลักทรัพย 
ช่ือบริษัท : บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 
ท่ีต้ังสํานักงาน : อาคารสถาบันวิทยาการตลาดทุน ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
  2/1 หมูท่ี 4 (โครงการนอรธปารค) ถนนวิภาวดีรังสิต กม.27 
  แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 
โทรศัพท  : 0-2596-9000 
โทรสาร : 0-2832-4994-5 
ช่ือบริษัท : ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
ท่ีต้ังสํานักงาน : 93 ถนนรัชดาภเิษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 

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

4) ผูสอบบัญชี 
ช่ือบริษัท : บริษัท พีวี ออดิท จํากัด 
ท่ีต้ังสํานักงาน : 100/19 ช้ัน 14 อาคารวองวานชิบี ถนนพระราม 9  
  แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 
ผูสอบบัญชี : นางสาวชมภูนชุ แซแต  
  ผูสอบบัญชีอนุญาต เลขทะเบียน 8382 
โทรศัพท  : 0-2645-0080  
โทรสาร : 0-2645-0020 

5) ผูตรวจสอบภายใน 
ช่ือบริษัท : บริษัท ไอ.เอ.พี อินเทอรนอล ออดิท จํากัด 
ท่ีต้ังสํานักงาน : 976/10 ซอยแสงแจม ถนนพระราม 9 แขวงบางกะป เขตหวยขวาง  
       กรุงเทพฯ 10310 
ผูตรวจสอบ : นายวัฒนา  จันทรนาคิน 
โทรศัพท  : 02-408-4366 
โทรสาร : 02-408-4367 

6) ท่ีปรึกษากฎหมาย 
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ช่ือ-นามสกุล : นายสมชาย เลิศวิริยจิตต 
ท่ีต้ังสํานักงาน : 294-296 ถนนพระราม 4 ซอยจุฬา 38 แขวงวังใหม 
  เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร  

7) ชองทางการติดตอสอบถาม/ ชองทางนักลงทุนสัมพันธ  
 ช่ือ-นามสกุล : นางสาววิภาพร โพธ์ิคํา 

ช่ือบริษัท : บริษัท ปรีชา กรุป จํากัด (มหาชน)  
ท่ีต้ังสํานักงาน : เลขท่ี 1919 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวงเขตสวนหลวง 

กรงุเทพมหานคร 10250 
โทรศัพท  : 02-722-8855 
โทรสาร : 02-722-8844 
เว็บไซต : www.preecha.com 

8) ชองทางการรองเรียน/ ชองทางการแจงเบาะแส  
ช่ือบริษัท : บริษัท ปรีชา กรุป จํากัด (มหาชน)  
ท่ีต้ังสํานักงาน : เลขท่ี 1919 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวงเขตสวนหลวง 

กรุงเทพมหานคร 10250 
โทรศัพท  : 02-722-8855 
โทรสาร : 02-722-8844 
เว็บไซต : www.preecha.com 
 

6.2 ขอมูลสําคัญอ่ืนท่ีมีผลกระทบตอการตดัสินใจของผูลงทุน 
- ไมมี – 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

สวนที่ 2 

การจัดการและการกํากบัดูแลกิจการ 
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สวนที่ 2 
การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ 

  
7. ขอมูลหลักทรัพยและผูถือหุน 
 
7.1 จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว 

บริษัทเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มีทุนจดทะเบียน รวมท้ังส้ิน 336,000,000 
บาท ชําระเต็มจํานวน คิดเปนทุนชําระแลว 336,000,000 บาท แบงเปนหุนสามัญประเภทเดียว ท้ังหมด 336,000,000 หุน 
มูลคาหุนละ 1 บาท 

 
7.2 ผูถือหุน   

7.2.1 รายชื่อผูถือหุนและโครงสรางกลุมผูถือหุน  
บริษัทรวบรวมรายชื่อผูถือหุน โดยวิธีปดสมุดทะเบียนในวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และบริษัทมีผูถือหุน 

10 อันดับแรก สามารถแบงตามกลุมตางๆ ดังน้ี 

1) รายช่ือผูถือหุนรายใหญ 10 อันดับแรก  

รายชื่อผูถือหุน จํานวนหุน สัดสวนการถือหุน 
บริษัท เนแอ็ค จํากัด 83,658,837 24.9 

นางสาวอรกัลยา เลิศฤทธิ์ศิริกุล  20,292,450  6.04 

นายปญญา ถิรกิจพงศ  19,731,364  5.87 

นางสาวฐิติมา ถิรกิจพงศ  17,929,662  5.34 

นางรัตนา เมฆหมอก 17,221,415  5.13 

นางสาวกรรณิการ ไชยพันธพงษ 14,894,200 4.43  

นางสาวชุติมา ล่ําวัฒนนนท  16,500,000  4.91 

นางสาวกันตา โชติวิทยะกุล  16,247,564  4.84 

นายเดชา ล่ําวัฒนนนท   13,595,200  4.05 

นางสาววิไลรัตน สวัสดิ์พีระ 10,828,400  3.22 

อื่นๆ  105,100,908  31.72 

รวม 336,000,000 100.00 
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2) โครงสรางกลุมผูถือหุน 10 อันดับแรก 

กลุมตระกูลผูถือหุน จํานวนหุน สัดสวนการถือหุน 
ถิรกิจพงศ 122,917,663   36.58% 

ล่ําวัฒนนนท 30,095,200 8.96% 

โชติวิทยะกุล         23,387,164 6.96% 

เลิศฤทธิ์ศิริกุล         20,292,450 6.04% 

ไชยพันธพงษ 14,894,200 4.43% 

เมฆหมอก 17,221,415 5.13% 

สวัสดิ์พีระ 10,828,400 3.22% 

จารีตนิเวศน          7,550,000 2.25% 

ชุมพลสกุลวงศ 7,500,000 2.23% 

รัตนคงทน 7,239,300 2.15% 

อื่นๆ 74,074,208 22.05 

รวม 336,000,000 100.00 
 

3) การถือครองหุนบริษัทของกรรมการและผูบริหารระดับสูง  
 การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุนบริษัทของกรรมการและผูบริหารระดับสูง โดยแสดงจํานวนหุนท่ีถือ ณ ตนป 
สิ้นป และท่ีมีการซ้ือขายระหวางป โดยมีกรรมการถือครองหุนบริษัท จํานวน 1 ทาน  คือ นางสาวทิพาพร อัศวโสตถิ์  
มีจํานวนหุน 2,200,000 หุน และไมมีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหุน ระหวางวันท่ี 1 มกราคม 2560 ถึง วันท่ี 31 
ธันวาคม 2560 

รายชื่อ จํานวนหุน 
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 

จํานวนหุน 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

1) นายพชร ยุติธรรมดํารง - - 
2) ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ - - 
3) นายสมพร เวชพาณิชย - - 
4) นายปรีชา ถิรกจิพงศ - - 
5) นายสมเจตน ทิณพงษ - - 
6) นางสาวทิพาพร อัศวโสตถิ ์ 2,200,000 2,200,000 
7) นายฐนนทศรณ เลิศฤทธิ์ศิริกุล - - 
8) นายสมชาย เลิศวิริยะจิตต - - 
9) อื่นๆ 333,800,000 333,800,000 

รวม 336,000,000 336,000,000 
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3) การถือหุนของกรรมการและผูบริหารท้ังทางตรงและทางออม 
 

รายชื่อ จํานวนหุน 
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 

จํานวนหุน 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

1) นายพชร ยุติธรรมดํารง - - 
2) ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ - - 
3) นายสมพร เวชพาณิชย - - 
4) นายปรีชา ถิรกจิพงศ - - 

(1) นายปญญา ถิรกิจพงศ (บุตร) 19,731,364 19,731,364 
(2) นางสาวฐิติมา ถิรกิจพงศ (บุตร) 17,929,662 17,929,662 
(3) นางสาวรัชฎาพร ถิรกิจพงศ (บุตร) 500,000 500,000 

5) นายสมเจตน ทิณพงษ - - 
6) นางสาวทิพาพร อัศวโสตถิ ์ 2,200,000 2,200,000 
7) นายฐนนทศรณ เลิศฤทธิ์ศิริกุล - - 
8) นายสมชาย เลิศวิริยะจิตต - - 

 
7.2.2 ขอจํากัดการถือหุนของบุคคลตางดาว 
บริษัทมีขอจํากัดในการถือหุนของบุคคลตางดาว (Foreign Limit) ตามมาตรฐาน ไมเกินรอยละ 49 ของจํานวนหุน

ทั้งหมดของบริษัท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งเปนวันปดสมุดทะเบียน มีบุคคลตางดาวถือหุนของบริษัทรอยละ 0.36 ของ

จํานวนหุนทั้งหมดของบริษัท 

 

7.2.3 การถือหุนไขว 
บริษัทมีการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี จึงไมมีการถือหุนไขวในกลุมของบริษัท จึงไมทําใหเกิด

ความขัดแยงทางผลประโยชนใหแกฝายหน่ึงฝายใด  
 

7.2.4 การซ้ือหุนคืน 
ในชวงปท่ีผานมา บริษัทไมมีนโยบายเกี่ยวกบัการซ้ือหุนคืน 

 
7.3 การออกหลักทรัพยอ่ืน 

ในชวงปท่ีผานมา บริษัทไมมีนโยบายเกี่ยวกบัการออกหลักทรัพยอื่น 
 

7.4 นโยบายการจายเงินปนผล 
บริษัท ปรีชากรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย มีนโยบายในการจายเงินปนผล ในอัตราไมตํ่ากวา รอยละ 

40 ของกําไรสุทธิในแตละป โดยเริ่มต้ังแต ป 2538/2539 ท้ังน้ีข้ึนอยูกับสภาพเศรษฐกิจของประเทศ ภาวะตลาดของ
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยและสภาพคลองของบริษัทดวย 
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อัตราจายเงินปนผลจะจายจากงบเด่ียว แตบริษัทจะงดจายปนผล หากงบรวมของบริษัทยังมีขาดทุนสะสม 
หรือจายปนผลแลวกําไรสะสมในงบรวมเปลี่ยนเปนขาดทุนสะสม 

จากผลประกอบการ ในป 2560 พบวา บริษัทมีผลขาดทุน 41.97 ลานบาท และเมื่อรวมกับผลการดําเนินงาน 

ของบริษัทลูกอีก 3 บริษัท ซึ่งมีผลกําไร รวม 0.96 ลานบาท จึงทําใหมีผลขาดทุนรวม เหลือ 41.01 ลานบาทจึงงดจาย เงิน
ปนผล 

8. โครงสรางการจัดการ
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8.1 คณะกรรมการบริษัท  
คณะกรรมการบริษัท ประกอบดวยบุคคลซึ่งมีความรู ความสามารถ เปนท่ียอมรับในระดับประเทศ โดยเปน

ผูท่ีมีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายบริษัท โดยรวมกับผูบริหารระดับสูงวางแผนการดําเนินงานท้ังระยะสั้นและ
ระยะยาว ตลอดจนกําหนดนโยบายการเงิน การบริหารความเส่ียง และภาพรวมขององคกรท่ีมีบทบาทสําคัญในการ
กํากับดูแลตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบัติงานของผูบริหารระดับสูงใหเปนไป
ตามแผนท่ีวางไวอยางเปนอิสระ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 บรษัิทมีคณะกรรมการบริษัท จํานวน 8 ทาน ดังนี้ 
1) นายพชร ยุติธรรมดํารง ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ 
2) ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ กรรมการ/ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
3) นายสมพร เวชพาณิชย กรรมการ/ กรรมการอสิระ/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ 

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน/ กรรมการ
ตรวจสอบ 

4) นายปรีชา ถิรกิจพงศ กรรมการ/ กรรมการผูอํานวยการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ 
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

5) นายสมเจตน ทิณพงษ กรรมการ/ กรรมการบริหารความเส่ียง/กรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทน  

6) นางสาวทิพาพร อัศวโสตถิ ์ กรรมการ 
7) นายฐนนทศรณ เลิศฤทธิ์ศิริกุล กรรมการ 
8) นายพลเชษฐ ลิขิตธนสมบัติ กรรมการ / กรรมการรองผูอํานวยการ 
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ชื่อ-นามสกุล พชร ยุติธรรมดํารง 
อาย ุ 70 ป 
ตําแหนง ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ 

ไดรับการแตงต้ังป 2558 
คุณวุฒิการศึกษา - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

- นิติศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
- เนติบัณฑิตไทย สํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา 

  
ประกาศนียบัตร - วิทยาลัยการทัพเรือ รุน 21 (พ.ศ.2531-2532) 
  
ประสบการณการทํางานยอนหลัง 5 ป จนถึงปจจุบัน 
บริษัทจดทะเบียน 
พ.ศ.2558-ปจจุบัน บริษัท ปรีชา กรุป จํากัด (มหาชน) 
ตําแหนง ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ 
ปจจุบัน บริษัท หลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) 
ตําแหนง กรรมการ 
พ.ศ.2552-ปจจุบัน บริษัท บริการเช้ือเพลิงการบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
ตําแหนง กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
  
บริษัทอื่นๆ  
ปจจุบัน คณะกรรมการกฤษฎีกา 
ตําแหนง กรรมการ 
พ.ศ.2557-ปจจุบัน บริษัท แมจิก เอ็นเตอรไพรส จํากัด 
ตําแหนง กรรมการ 
พ.ศ.2556-ปจจุบัน บริษัท อมรินทร เทเลวิช่ัน จํากัด 
ตําแหนง กรรมการ 
  
การอบรม  
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุนท่ี 55/2549 
สถาบัน Thai Institute of Directors 
หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุนท่ี 22/2551 
สถาบัน Thai Institute of Directors 
หลักสูตร Public Director Certification Program 
สถาบัน Public Director Institute 
หลักสูตร การปองกันราชอาณาจักรภาครฐัรวมเอกชน วปรอ. รุนท่ี 399 
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สถาบัน วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร 
  
อื่นๆ  

 กิจการท่ีแขงขัน/ กิจการท่ี
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท 

           ไมมี 

 สัดสวนการถือหุนในบริษัท           ไมมี 

 ความสัมพันธทางครอบครัว        
ระหวางกรรมการและผูบริหาร 

          ไมมี 

 ประวัติการกระทําผิดทาง
กฎหมายในระยะ 5 ปท่ีผานมา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

          ไมมี 
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ชื่อ-นามสกุล ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ 
อาย ุ 74 ป 
ตําแหนง กรรมการ/ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

ไดรับการแตงต้ังป 2538 

คุณวุฒิการศึกษา - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
- KENT STATE UNIVERSITY สหรัฐอเมริกา  
- ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

  
ประสบการณการทํางานยอนหลัง 5 ป จนถึงปจจุบัน 
บริษัทจดทะเบียน 
พ.ศ.2538-ปจจุบัน บริษัท ปรีชา กรุป จํากัด (มหาชน) 
ตําแหนง กรรมการ/ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
พ.ศ 2552-ปจจุบัน บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด 
ตําแหนง กรรมการบริษัท/ กรรมการอสิระ 
  
บริษัทอื่นๆ  
พ.ศ.2557-ปจจุบัน สภากรุงเทพมหานคร 
ตําแหนง ประธานสภากรุงเทพมหานคร 
พ.ศ.2555-ปจจุบัน มูลนิธิ เมเจอร แคร 
ตําแหนง ท่ีปรึกษา 
ปจจุบัน สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย 
ตําแหนง ท่ีปรึกษา 
ปจจุบัน มูลนิธิรักเมืองไทย 
ตําแหนง กรรมการ 
ปจจุบัน มูลนิธิราชประชานุเคราะหในพระบรมราชปูถัมภ 
ตําแหนง กรรมการ 
ปจจุบัน บริษัท เอสอารเค มัลติมีเดีย จํากัด (มหาชน) 
ตําแหนง ท่ีปรึกษากรรมการ 
พ.ศ.2543-2545 กรุงเทพมหานคร 
ตําแหนง ปลัดกรุงเทพมหานคร 
พ.ศ.2533-2543 กรุงเทพมหานคร 
ตําแหนง รองปลัดกรุงเทพมหานคร 
พ.ศ.2529 กรุงเทพมหานคร 
ตําแหนง ผูอํานวยการสํานักสวัสดิการสังคมและผูแถลงขาว กรุงเทพมหานคร 
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การอบรม  
หลักสูตร DIRECTORS ACCREDITATION PROGRAM (DAP) รุนท่ี 7/2547 
สถาบัน Thai Institute of Directors 
  
อื่นๆ  
กิจการท่ีแขงขัน/ กิจการท่ีเกี่ยวเนื่อง
กับธุรกิจของบริษัท 

ไมมี 

สัดสวนการถือหุนในบริษัท ไมมี 
ความสัมพันธทางครอบครัว            
ระหวางกรรมการและผูบริหาร 

ไมมี 

ประวัติการกระทําผิดทางกฎหมาย          
ในระยะ 5 ปท่ีผานมา 

ไมมี 
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ชื่อ-นามสกุล นายสมพร เวชพาณิชย 
อาย ุ 71 ป 
ตําแหนง กรรมการ/ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการบริหาร             

ความเสี่ยง/ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
คาตอบแทน/ กรรมการตรวจสอบ 
ไดรับการแตงต้ังป 2548 

คุณวุฒิการศึกษา - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
- บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
- Middle Tennessee State University 

  
ประกาศนียบัตร - วิชาชีพกฎหมายช้ันสูง สภาทนายความ 

- ผูบริหาร 
  
ประสบการณการทํางานยอนหลัง 5 ป จนถึงปจจุบัน 
บริษัทจดทะเบียน 
พ.ศ.2548-ปจจุบัน บริษัท ปรีชา กรุป จํากัด (มหาชน) 
ตําแหนง กรรมการ/ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/           

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน/ กรรมการตรวจสอบ 
พ.ศ.2556-ปจจุบัน บริษัท ปรีชา กรุป จํากัด (มหาชน) 
ตําแหนง ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
พ.ศ.2552-ปจจุบัน บริษัท ปรีชา กรุป จํากัด (มหาชน) 
ตําแหนง ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 
พ.ศ.2552-ปจจุบัน บริษัท แจกเจีย อุตสาหกรรม (ไทย) จํากัด (มหาชน) 
ตําแหนง ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 
  
บริษัทอื่นๆ  
พ.ศ.2554-ปจจุบัน บริษัท สอบบัญชี ดีไอเอ อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด 
ตําแหนง Senior Partner Tax & Legal 
พ.ศ.2541-ปจจุบัน บริษัท ที ซี ยูเนียน โกลบอล จาํกัด (มหาชน) 
ตําแหนง กรรมการตรวจสอบ 
  
อื่นๆ  
กิจการท่ีแขงขัน/ กิจการ                      
ท่ีเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท 

ไมมี 
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สัดสวนการถือหุนในบริษัท ไมมี 
ความสัมพันธทางครอบครัว     
ระหวางกรรมการและผูบริหาร 

ไมมี 

ประวัติการกระทําผิดทางกฎหมาย 
ในระยะ 5 ปท่ีผานมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไมมี 
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ชื่อ-นามสกุล นายปรีชา ถิรกิจพงศ 
อาย ุ 73 ป 
ตําแหนง กรรมการ/ กรรมการผูอํานวยการ/ กรรมการบริหาร           

ความเสี่ยง/ กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 
ไดรับการแตงต้ังป 2537 

คุณวุฒิการศึกษา - บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาการตลาด)                      
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

- กงสุลกิตติมศักดิ์ยูเครน ประจํากรุงเทพฯ 
  
ประสบการณการทํางานยอนหลัง 5 ป จนถึงปจจุบัน 
บริษัทจดทะเบียน 
พ.ศ.2537-ปจจุบัน บริษัท ปรีชา กรุป จํากัด (มหาชน) 
ตําแหนง กรรมการ/ กรรมการผูอํานวยการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/            

กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 
พ.ศ.2557-ปจจุบัน บริษัท ปรีชา กรุป จํากัด (มหาชน) 
ตําแหนง กรรมการคณะกรรมการจัดการ 
พ.ศ.2556-ปจจุบัน บริษัท ปรีชา กรุป จํากัด (มหาชน) 
ตําแหนง กรรมการบรหิารความเสี่ยง 
พ.ศ.2552-ปจจุบัน บริษัท ปรีชา กรุป จํากัด (มหาชน) 
ตําแหนง กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 
  
บริษัทอื่นๆ  
ปจจุบัน บริษัท พี แอนด บี รัชดาโฮเต็ล จํากัด 
ตําแหนง กรรมการบริษัท 
ปจจุบัน บริษัท แมรําพึงการเดนบีช จํากัด 
ตําแหนง กรรมการบริษัท 
  
อื่นๆ  
กิจการท่ีแขงขัน/ กิจการท่ีเกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษัท 

ไมมี 

สัดสวนการถือหุนในบริษัท ไมมี 
ความสัมพันธทางครอบครัว                   
ระหวางกรรมการและผูบริหาร 

ไมมี 

ประวัติการกระทําผิดทางกฎหมาย           
ในระยะ 5 ปท่ีผานมา 

ไมมี 
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ชื่อ-นามสกุล รศ.ดร.สมเจตน ทิณพงษ 
อาย ุ 69 ป 
ตําแหนง กรรมการ/ กรรมการบริหารความเส่ียง/ กรรมการสรรหา            

และพิจารณาคาตอบแทน 
ไดรับการแตงต้ังป 2551 

คุณวุฒิการศึกษา - วิศวกรรมบัณฑิต University of Tasmania (Australia) 
- วิศวกรรมมหาบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเซีย 
- วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเซีย 

  
ประสบการณการทํางานยอนหลัง 5 ป จนถึงปจจุบัน 
บริษัทจดทะเบียน 
พ.ศ.2551-ปจจุบัน บริษัท ปรีชา กรุป จํากัด (มหาชน) 
ตําแหนง กรรมการ/ กรรมการบริหารความเส่ียง/กรรมการสรรหาและพิจารณา

คาตอบแทน 
ปจจุบัน บริษัท อมตะ คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) 
ตําแหนง กรรมการบรหิาร 
พ.ศ.2549-2551 บริษัท ปรีชา กรุป จํากัด (มหาชน) 
ตําแหนง ท่ีปรึกษา 
  
บริษัทอื่นๆ  
ปจจุบัน บริษัท ไทย แอกโกร เอ็กซเชนจ จํากัด 
ตําแหนง กรรมการ 
ปจจุบัน สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 
ตําแหนง ประธานกรรมการบริหาร 
ปจจุบัน คณะกรรมการนวัตกรรมแหงชาติ สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ 
ตําแหนง ประธานกรรมการ 
ปจจุบัน คณะกรรมการพลังงานนวิเคลยีรเพื่อสันติ 
ตําแหนง กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
  
อื่นๆ  
กิจการท่ีแขงขัน/ กิจการท่ีเกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษัท 

ไมมี 

สัดสวนการถือหุนในบริษัท ไมมี 
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ความสัมพันธทางครอบครัว                    
ระหวางกรรมการและผูบริหาร 

ไมมี 

ประวัติการกระทําผิดทางกฎหมาย            
ในระยะ 5 ปท่ีผานมา 

ไมมี 
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ชื่อ-นามสกุล นางสาวทิพาพร อัศวโสต์ิ 
อาย ุ 59 ป 
ตําแหนง กรรมการ 

ไดรับการแตงต้ังป 2537 

คุณวุฒิการศึกษา - S.T. Johns College of Commerce 
  
ประสบการณการทํางานยอนหลัง 5 ป จนถึงปจจุบัน 
บริษัทจดทะเบียน 
พ.ศ.2537-ปจจุบัน บริษัท ปรีชา กรุป จํากัด (มหาชน) 
ตําแหนง กรรมการ 
  
บริษัทอื่นๆ  
พ.ศ.2555-ปจจุบัน บริษัท เวนเจอรส พร็อพเพอรต้ี จํากัด 
ตําแหนง กรรมการ 
พ.ศ.2555-ปจจุบัน บริษัท พร็อพเพอรต้ี อินทิเกรช่ัน จํากัด 
ตําแหนง กรรมการ 
พ.ศ.2555-ปจจุบัน บริษัท พี บี ดีเวลลอปเมนต จํากัด 
ตําแหนง กรรมการ 
  
อื่นๆ  
กิจการท่ีแขงขัน/ กิจการท่ีเกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษัท 

- บริษัท เวนเจอรส พร็อพเพอรต้ี จํากัด  
- บริษัท พร็อพเพอรต้ี อินทิเกรช่ัน จํากัด  
- บริษัท พี บี ดีเวลลอปเมนต จํากัด  

สัดสวนการถือหุนในบริษัท 0.65% 
ความสัมพันธทางครอบครัว                 
ระหวางกรรมการและผูบริหาร 

ไมมี 

ประวัติการกระทําผิดทางกฎหมาย            
ในระยะ 5 ปท่ีผานมา 
 
 
 
 
 

ไมมี 
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ชื่อ-นามสกุล นายฐนนทศรณ เลิศฤทธิ์ศิริกุล 
อาย ุ 62 ป 
ตําแหนง กรรมการ 

ไดรับการแตงต้ังป 2558 

คุณวุฒิการศึกษา - ศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาการปกครอง) มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
- รัฐศาสตรมหาบัญฑิต (สาขาบริหาร) มหาวทิยาลัยรามคําแหง 
- ดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขารัฐศาสตร) มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

  
ประสบการณการทํางานยอนหลัง 5 ป จนถึงปจจุบัน 
บริษัทจดทะเบียน 
พ.ศ.2558-ปจจุบัน บริษัท ปรีชา กรุป จํากัด (มหาชน) 
ตําแหนง กรรมการ 
  
บริษัทอื่นๆ  
ปจจุบัน บริษัท ภูเก็ตไอแลนด มารีนา จํากัด 
ตําแหนง ประธานกรรมการบริหาร 
ปจจุบัน บริษัท วินเวสตเมนท จากัด 
ตําแหนง ท่ีปรึกษา 
ปจจุบัน สงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยรามคําแหง 
ตําแหนง กรรมการ 
พ.ศ.2556 กรุงเทพมหานคร 
ตําแหนง คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปกิจการตํารวจ 
  
การอบรม  
หลักสูตร ปปร. รุนท่ี 11 
สถาบัน สถาบันพระปกเกลา 
หลักสูตร วปอ. รุนท่ี 2550 
สถาบัน วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร 
หลักสูตร PDI รุนท่ี 3 
สถาบัน สถาบันพระปกเกลา 
หลักสูตร นยปส. รุนท่ี 1 
สถาบัน สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
หลักสูตร บยส. รุนท่ี 16 
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สถาบัน วิทยาลัยการยุติธรรม สํานักงานตุลาการศาลยุติธรรม 
หลักสูตร ภูมิพลังแผนดนิ รุนท่ี 1 
สถาบัน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
หลักสูตร วปส. รุนท่ี 3 
สถาบัน สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง 
หลักสูตร ผูบริหารระดับสูงดานการบริหารงานพัฒนาเมือง รุนท่ี 3 
สถาบัน กรุงเทพมหานคร 
หลักสูตร การพัฒนาการเมืองและการเลอืกต้ังระดับสูง พ.ต.ส. รุนท่ี 5 
สถาบัน กรุงเทพมหานคร 
หลักสูตร ผูบริหารงานดานกฎหมายภาครัฐระดับสูง รุนท่ี 2 
สถาบัน สํานักงานกฤษฎีกา 
หลักสูตร ผูบริหารระดับสูง รุนท่ี 20 
สถาบัน สถาบันวิทยาการตลาดทุน 
หลักสูตร ผูบริหารระดับสูง วพน. รุนท่ี 7 
สถาบัน สถาบันวิทยาการพลังงาน 
หลักสูตร หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุนท่ี 5 
สถาบัน สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ 
  
อื่นๆ  
กิจการท่ีแขงขัน/ กิจการท่ีเกี่ยวเนื่อง
กับธุรกิจของบริษัท 

ไมมี 

สัดสวนการถือหุนในบริษัท ไมมี 
ความสัมพันธทางครอบครัว                    
ระหวางกรรมการและผูบริหาร 

ไมมี 

ประวัติการกระทําผิดทางกฎหมาย          
ในระยะ 5 ปท่ีผานมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไมมี 
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ชื่อ-นามสกุล นายพลเชษฐ ลิขิตธนสมบัติ 
อาย ุ 51 ป 
ตําแหนง กรรมการ/ กรรมการรองผูอํานวยการ 

ไดรับการแตงต้ังป 2560 
  

คุณวุฒิการศึกษา - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา                          
เจาคุณทหารลาดกระบัง 

- บริหารธุรกิจบัณฑิต (MBA) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   
  
ประกาศนียบัตร - Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI)   รุนท่ี 

2/2558 
- Audit Committee Program รุนท่ี 12/2556 
- Directors Certification Program รุนท่ี 70/2549 
- นักปกครองระดับสูง (นปส.) รุนท่ี 49 

ประสบการณการทํางานยอนหลัง 5 ป จนถึงปจจุบัน 
บริษัทจดทะเบียน 
พ.ศ.2560-ปจจุบนั บริษัท ปรีชา กรุป จํากัด (มหาชน) 
ตําแหนง กรรมการ/ กรรมการรองผูอํานวยการ 
พ.ศ.2556-ปจจุบนั   บริษัท สยามเวลเนสกรุป จํากัด (มหาชน) 
ตําแหนง กรรมการ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
พ.ศ.2556-ปจจุบนั   บริษัท อินเตอรเนช่ันแนล รีเสริ์ช คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) 
ตําแหนง กรรมการบริษัท 
พ.ศ.2557-2560 บริษัท หลักทรัพยเออีซี จํากัด (มหาชน) 
ตําแหนง กรรมการ/ กรรมการบริหาร 
บริษัทอื่นๆ  
พ.ศ.2554-2556 บริษัท ฟูด ฟอร เดอะ เวิลด จํากัด (กลุมบริษัท สหฟารม จํากัด) 
ตําแหนง ท่ีปรึกษาประธานคณะบริหาร 
อื่นๆ  
กิจการท่ีแขงขัน/ กิจการท่ีเกี่ยวเนื่อง
กับธุรกิจของบริษัท 

ไมมี 

สัดสวนการถือหุนในบริษัท ไมมี 
ความสัมพันธทางครอบครัว                
ระหวางกรรมการและผูบริหาร 

ไมมี 

ประวัติการกระทําผิดทางกฎหมาย          
ในระยะ 5 ปท่ีผานมา 

ไมมี 
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ชื่อ-นามสกุล นายสมชาย เลิศวิริยจิตต 
อาย ุ 70 ป 
ตําแหนง เลขานุการบริษัท 

ไดรับการแตงต้ังป 2554 

คุณวุฒิการศึกษา - นิติศาสตรบัณฑิต เนติบัณฑิตไทย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
  
ประสบการณการทํางานยอนหลัง 5 ป จนถึงปจจุบัน 
บริษัทจดทะเบียน 
พ.ศ.2560-ปจจุบัน บริษัท ปรีชา กรุป จํากัด (มหาชน) 
ตําแหนง เลขานุการบริษัท 
พ.ศ.2554-2560 บริษัท ปรีชา กรุป จํากัด (มหาชน) 
ตําแหนง กรรมการ 
  
การอบรม  
หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุนท่ี 81 
สถาบัน สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
  
อื่นๆ  
กิจการท่ีแขงขัน/ กิจการ                      
ท่ีเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท 

ไมมี 

สัดสวนการถือหุนในบริษัท ไมมี 
ความสัมพันธทางครอบครัว                
ระหวางกรรมการและผูบริหาร 

ไมมี 

ประวัติการกระทําผิดทางกฎหมาย          
ในระยะ 5 ปท่ีผานมา 

ไมมี 
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รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม และเลขานกุารบริษัท 
 

รายชื่อ 
บริษัท 

ปรีชา กรุป 
จํากัด (มหาชน) 

บริษัทและบริษัทยอย 
บริษัท 
เฮาสซ่ิง 

คอมเพล็กซ 
จํากัด 

บริษัท 
รวยลานลาน 

จํากัด 

บริษัท 
พี.บี.เอ็สเตท 

จํากัด 

1) นายพชร ยุติธรรมดํารง X    
2) ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ /    
3) นายสมพร เวชพาณิชย /    
4) นายปรีชา ถิรกจิพงศ / / / / 
5) นายสมเจตน ทิณพงษ / X X X 
6) นางสาวทิพาพร อัศวโสตถิ ์ / / / / 
7) นายฐนนทศรณ เลิศฤทธิ์ศิริกุล /    
8) นายพลเชษฐ ลิขิตธนสมบัติ /    

หมายเหตุ : X = ประธานกรรมการ, / = กรรมการบริษัท 

 
รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการของบริษัทยอย 
 

รายชื่อ 
บริษัท 

เฮาสซ่ิง คอมเพล็กซ 
จํากัด 

บริษัท 
รวยลานลาน 

จํากัด 

บริษัท 
พี.บี.เอ็สเตท 

จํากัด 
1) นายสมเจตน ทิณพงษ X X X 
2) นายปรีชา ถิรกจิพงศ / / / 
3) นางสาวทิพาพร อัศวโสตถิ ์ / / / 

หมายเหตุ : X = ประธานกรรมการ, / = กรรมการบริษัท 

 
8.1.1 องคประกอบของคณะกรรมการ 

บริษัทมีองคประกอบของคณะกรรมการบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 ดังนี้ 
1) กรรมการอิสระ 

(1) นายพชร ยุติธรรมดํารง 
(2) ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ 
(3) นายสมพร เวชพาณิชย 

 
2) กรรมการท่ีไมเปนผูบริหารรวมกรรมการอิสระ 
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(1) นายพชร ยุติธรรมดํารง 
(2) ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ 
(3) นายสมพร เวชพาณิชย 
(4) นางสาวทิพาพร อัศวโสตถิ ์

3) กรรมการท่ีเปนผูบริหาร   
(1) นายปรีชา ถิรกิจพงศ 
(2) นายสมเจตน ทิณพงษ 
(3) นายฐนนทศรณ เลิศฤทธิ์ศิริกุล 
(4) นายพลเชษฐ ลิขิตธนสมบัติ 

 
8.1.2 อํานาจลงนามผกูพันบริษัท 

กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท คือ นายปรีชา ถิรกิจพงศ หรือ นายสมเจตน ทิณพงษ หรือ          
นายฐนนทศรณ เลิศฤทธิ์ศิริกุล กรรมการสองในสามทานน้ีลงลายมือช่ือรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท  

 
8.1.3 บทบาท หนาที่ และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษัท 

บริษัทไดกําหนดหนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยยึดหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และเพื่อใหบริษัท
สามารถเสริมสรางความแข็งแกรงในดานการกํากับดูแลกิจการท่ีดีอยางมีประสิทธิภาพ  

1) กําหนดวิสัยทัศน ทิศทาง ภารกิจและกลยุทธของบริษัท ท่ีสนับสนุนการเจริญเติบโตอยางยั่งยืน ท้ังดาน
เศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดลอม โดยรวมกันแสดงความคิดเห็นอยางเต็มท่ี ใหความสําคัญในการแสวงหาขอมูลท่ีเปน
ประโยชนตอการกําหนดทิศทางดังกลาว รวมถึงมีการพิจารณาประเด็นความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดข้ึน เพ่ือใหมั่นใจไดวา
ผูบริหารจะสามารถนําวิสัยทัศน ทิศทาง และกลยุทธท่ีกําหนดข้ึนไปปฏิบัติใหเกิดผลไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2) ทบทวนและใหความเห็นกับกลยุทธและนโยบายท่ีสําคัญ รวมถึงวัตถุประสงค เปาหมายทางการเงิน
และแผนงานตางๆ ของบริษัท พรอมท้ังติดตามผูบริหารใหมีการปฏิบัติตามแผนงานท่ีกําหนดไว ตามทิศทางและกล
ยุทธขององคกรอยางสม่ําเสมอ 

3) คณะกรรมการเปนผูเลือกประธานกรรมการ และประธานกรรมการตองเปนกรรมการอิสระ 
4) กําหนดนโยบายบริหารความเส่ียง จัดใหมีการประเมินถึงปจจัยเส่ียงสําคัญท่ีอาจข้ึน และกําหนดแนว

ทางการบริหารจัดการความเส่ียงดังกลาวอยางครอบคลุม ดูแลใหผูบริหารมีระบบหรือกระบวนการท่ีมีประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการความเส่ียง 

5) จัดใหมีระบบบัญชีการรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีท่ีมีความนาเช่ือถือ รวมท้ัง ดูแลใหมี
กระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายในและการตรวจสอบ ตลอดจนระบบบริหารความเส่ียง
ท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเปดเผยไวในรายงานประจําป 

6) สอดสองดูแลและจัดการแกไขปญหาความขัดแยงทางผลประโยชนท่ีอาจจะเกิดข้ึน รวมถึง รายการท่ี
เก่ียวโยงกัน ใหความสําคัญในการพิจารณาธุรกรรมหลักท่ีมีความสําคัญ โดยมุงเนนใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูถือหุน 
และผูมีสวนไดเสียโดยรวม โดยจัดทําเปนนโยบายเก่ียวกับความขัดแยงทางผลประโยชน 
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7) จัดใหมีชองทางในการสื่อสารกับผูถือหุนแตละกลุมอยางเหมาะสม และมีการประมินผลในดานการ
เปดเผยขอมูล เพื่อใหมั่นใจวามีความถูกตองชัดเจน โปรงใส นาเช่ือถือและมีมาตรฐาน 

8) เปนผูนําและเปนแบบอยางในการปฏิบัติงานท่ีดีสอดคลองกับแนวทางการกํากับดูแลกิจการท่ีดี และ
แนวทางความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัท 

9) สนับสนุนใหบริษัทมีการดําเนินงานเพื่อตอตานการทุจริต คอรรัปช่ันทุกรูปแบบ เพ่ือใหเกิดประโยชน
สูงสุดตอธุรกิจของบริษัทและผูมีสวนไดเสีย 

 
8.1.4 อํานาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท  

คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจอนุมัติตามขอบเขตท่ีกําหนดโดยกฏหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของ
บริษัท และอนุมัติในการดําเนินงาน แผนหลักในการดําเนินงาน นโยบายในการบริหารความเสี่ยง แผนงบประมาณ และ
แผนการดําเนินงานธุรกิจประจําป การกําหนดเปาหมายท่ีตองการของผลการดําเนินงานการติดตาม และประเมินผลการ
ดําเนินงานใหเปนไปตามแผนท่ีกําหนดไว ซึ่งรวมถึงการอนุมัติเรื่องตางๆ ของบริษัทและบริษัทยอย  

1) พิจารณาอนุมัติ 
(1) วิสัยทัศน พันธกิจ นโยบาย และแผนกลยุทธเปนรายป 
(2) แผนธุรกิจประจําปและงบประมาณประจําป 
(3) งบการเงินสําหรับงวดไตรมาส งวดครึ่งปแรกและงบการเงินประจําป 
(4) การจายเงินปนผลระหวางกาล 
(5) การเปลี่ยนแปลงโครงสรางองคกรและการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ในองคกรท่ีสําคัญ 
(6) การไดมา การกอต้ัง การจําหนายจายโอน หรอืการระงับซ่ึงทรัยพสินท่ีสําคัญหรือธุรกิจใดของ

บริษัท 
(7) การเขาทํารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน ซึ่งขนาดของรายการมีนัยสําคัญตอบริษัท 
(8) การออกตราสารทางการเงินหรือหลักทรัพยอืน่ใด 
(9) แถลงการณตอสาธารณชนท่ีเก่ียวกับนโยบายหรือกลยุทธ 
(10) การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับอํานาจใดๆ ท่ีคณะกรรมการบริษัทไดมอบหมายใหบุคคลอื่นดําเนินการ 

2) แตงต้ังคณะกรรมการชุดยอย 
3) แตงต้ังและพิจารณากําหนดคาตอบแทน รวมท้ังกําหนดเงื่อนไขการวาจางงานสําหรับกรรมการ

ผูอํานวยการ และผูบริหารระดับสูง 
 

8.1.5 บทบาทของประธานกรรมการ  
ประธานกรรมการในฐานะผูนําองคกรไดทําหนาท่ีดูแลกิจการของบริษัท ปรีชา กรุป จํากัด (มหาชน) ผูถือ

หุน รวมถึงผูมีสวนไดสวนเสียอื่นๆ เพ่ือใหบรรลุผลประโยชนสูงสุด โดยทําใหเกิดศักยภาพ ความคิด ความสรางสรรค 
รวมท้ังความสามารถของกรรมการ และฝายบริหารของบริษัทเขาดวยกัน อันจะสงผลใหแผนกลยุทธการดําเนินธุรกิจ
ของบริษัทท้ังระยะสั้นและระยะยาวประสบความสําเร็จตามแผนงานและเปาหมายขององคกร มีการติดตามการดําเนิน
กิจการของฝายบริหารอยางใกลชิดและตอเน่ือง โดยใหมีการรายงานฐานะการเงินและขอมูลสําคัญตอคณะกรรมการ
เปนประจําทุกเดือน แนะนํานโยบายดานบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอมของบริษัทสราง
จริยธรรมใหกับบุคลากรทุกระดับ ดังนี้ 



     

บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 44/160 

รายงานประจําป 2560 

1) ความรับผิดชอบดานการบริหาร 
(1) ดูแลภาพรวมในดานกลยุทธแผนงานและแนวนโยบายบริษัท ปรีชา กรุป จํากัด (มหาชน) ใหมี

ประสิทธิภาพเพื่อใหเกิดประโยชนแกบริษัทและผูถือหุน 
(2) ใหความสําคัญตอการปฏิบัติงานของฝายบริหารเพื่อใหเปนไปโดยถูกตอง ตามกฎหมายท้ังในดาน

การกํากับของทางการและของบริษัท ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถือหุน 
2) การประชุมคณะกรรมการ 

ทําหนาท่ีประธานในท่ีประชุมและเขารวมการประชุมทุกครั้ง  เ พ่ือใหการดําเนินการประชุม
คณะกรรมการเปนไปโดยถูกตองมีประสิทธิภาพ รวมถึงเปดโอกาสใหกรรมการทุกทานไดรวมแสดงความคิดเห็น โดย
มีการกํากับดูแล มอบหมายอํานาจหนาท่ีดานการบริหารจัดการองคกรใหแกฝายจัดการดวยความเหมาะสม ใหกรรมการ
ทุกทานไดรับขอมูลของบริษัทท่ีครบถวน ถูกตอง ตรงเวลา และชัดเจน เพ่ือใชในการตัดสินใจซ่ึงจะนําไปสูความสําเร็จ
ของบริษัทอยางมีประสิทธิภาพ มีการบริหารจัดการดานเวลาท่ีเพียงพอสําหรับคณะกรรมการในการปรึกษาหารือและ
แสดง ความคิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวของไดอยางกวางขวางในระหวางวาระประชุมท่ีสําคัญ ท้ังน้ี แนวนโยบายเพื่อ
เสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางกรรมการบริหารและกรรมการท่ีไมใชผูบริหาร และไดมีการปรึกษาหารือแนว
ทางการบริหารเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทและผูถือหุนกันเปนประจํา 

3) การพัฒนาและประเมินประสิทธิภาพในการทํางาน 
(1) สนับสนุนสงเสริมแนะนําใหกรรมการทุกทานในหลายวาระใหเขารวมอบรมพัฒนาทักษะ ความรู

ในดานตางๆ ท่ีเปนประโยชนแกการปฏิบัติหนาท่ีกรรมการในสถาบันท่ีมีช่ือเสียง และเปนท่ียอมรับ เชน สมาคม
สงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เปนตน 

(2) สนับสนุนสงเสริมแนะนําใหกรรมการไดมีการปรึกษาหารือเพ่ือการทํางานรวมกันอยางเปนทีม 
อันจะกอใหเกิดความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการกํากับดูแล กําหนดนโยบายการ
ดําเนินการของบริษัทและ ดูแลใหมีการประเมินผลการปฏิบัติของคณะกรรมการ ท้ังแบบประเมิน
เปนคณะและตนเอง  นําผลการประเมินดังกลาวมาปรับปรุงและพัฒนาการทํางานของ
คณะกรรมการ 

(3) กําหนดใหมีระบบการติดตามดูแลและประเมินผลการดําเนินงานของบริษัท เพ่ือใหเปนไปตาม
นโยบาย เปนประจําอยางตอเน่ือง 

4) ความสัมพันธระหวางผูถือหุน 
ดูแลใหมีการส่ือสารระหวางผูถือหุนของบริษัทฯดวยความมีประสิทธิภาพ และเปดโอกาสใหผูถือหุน

สามารถติดตอส่ือสารกับคณะกรรมการเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางกัน 
5) การประชุมผูถือหุน 

ทําหนาท่ีเปนประธานในท่ีประชุมผูถือหุนทุกครั้ง และในฐานะกรรมการอิสระ ไดพยายามกํากับดูแล
ใหคํานึงถึงสิทธิประโยชนของผูถือหุนรายยอย และมีการมอบหมายใหมีผูดูแลการประชุมผูถือหุนใหเปนไปตาม
กฎหมายและขอบังคับตางๆ อยางถูกตอง พรอมท้ังดูแลใหกรรมการทุกทานเขารวมการประชุมผูถือหุนอยางพรอม
เพรียงกัน โดยเปดโอกาสใหผูถือหุนไดใชสิทธิออกความเห็น ซักถาม และเสนอแนะในระหวางการประชุมผูถือหุน
อยางเต็มท่ี ในการเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผูถือหุน การซักถามหรือขอคําช้ีแจงเพิ่มเติม การ
รับทราบรายงานประจําป การอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน การอนุมัติจัดสรรกําไรและเงินปนผล การแตงต้ัง
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กรรมการ และกําหนดคาตอบแทนกรรมการ การเลือกต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชี การอนุมัติ
เรื่องการแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท 

6) บทบาทของประธานกรรมการในดานอื่นๆ 
ปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตย ดูแลโครงสรางของคณะกรรมการใหมีความเหมาะสม เพ่ือใหการ

บริหารบริษัทเปนไปอยางโปรงใส ตรวจสอบได ดูแลใหมีการนํานโยบายและการตัดสินใจของคณะกรรมการไปปฏิบัติ
อยางมีประสิทธิผล สนับสนุนการดําเนินกิจกรรมดานบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอมให
เกิดข้ึนในทุกระดับ ต้ังแตกรรมการ ผูบริหารระดับสูงจนถึงพนักงาน 

 
8.1.6 การแตงต้ัง วาระการปฏิบัติงาน และการพนจากตําแหนง  

คณะกรรมการบริษัทไดมอบหมายหนาท่ีในการสรรหากรรมการของบริษัท และบริษัทยอย รวมท้ัง ตําแหนง
ผูบริหารระดับสูง ใหแกคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนเปนผูกําหนดหลักเกณฑและดําเนินการสรรหา 
เมื่อตําแหนงนั้นครบวาระหรือวางลง โดยมีกระบวนการดังน้ี 

1) คณะกรรมการบริษัทจะตองประกอบดวยบุคคลท้ังภายในและภายนอกองคกรท่ีมีความรู ความสามารถ 
มีประสบการณในดานตางๆ และสามารถมีสวนรวมสนับสนุนการดําเนินธุรกิจของบริษัทใหมั่นคงและยั่งยืน 

2) พิจารณาทบทวนคุณสมบัติท่ัวไป คุณสมบัติเฉพาะของกรรมการ กรรมการอิสระ และผูบริหาร 
ระดับสูงและ/หรือหลักเกณฑการสรรหาเพ่ือใหเหมาะสมกับสถานการณ และเปนไปตามขอกําหนดของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยและสํานักงานกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

โดยมีหลักเกณฑและวิธีการ ดังตอไปนี้ 
(1) การแตงต้ังกรรมการ 

(1.1) แตงต้ังโดยมติท่ีประชุมผูถือหุน โดยผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหน่ึง
เสียง 

(1.2) แตงต้ังโดยมติคณะกรรมการแทนกรรมการท่ีพนจากตําแหนงกอนครบกําหนดวาระ 
กรรมการท่ีไดรับการแตงต้ังใหมจะมีวาระเทากับกรรมการเดิมท่ีออกไป 

กรณีท่ีจะแตงต้ังกรรมการใหมเพิ่มเติมจากจํานวนกรรมการท่ีมีอยูเดิม จะตองใหท่ีประชุมผูถือหุน
เทาน้ันมีมติแตงต้ังกรรมการใหม 

(2) กรรมการพนจากตําแหนงดวยเหตุ ดังตอไปนี้ 
(2.1) ครบกําหนดวาระ ในการประชุมสามัญประจําปแตละป กรรมการจะตองออกจาก ตําแหนง

จํานวนหน่ึงในสาม (โดย 2 ปแรก หลังจากต้ังบริษัทถามิไดมีการตกลงกันไวเปนอยางอื่น ใหใชวิธีการจับสลากออก 
สวนปถัดไป (ปท่ี 3) ใหกรรมการท่ีอยูนานท่ีสุดออกจากตําแหนง) และแตงต้ังกรรมการใหมแทน กรรมการท่ีออกจาก
ตําแหนง กรรมการท่ีออกจากตําแหนงจะถูกแตงต้ังกลับเขามาเปนกรรมการของบริษัทอีกก็ได 

(2.2) ตาย 
(2.3) ลาออก 
(2.4) ขาดคุณสมบัติการเปนกรรมการ หรือมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชน 

จํากัด หรือมีลักษณะท่ีแสดงถึงการขาดความเหมาะสมท่ีจะไดรับความไววางใจใหบริหารจัดการกิจการท่ีมีมหาชนเปน
ผูถือหุนตามท่ีกําหนดไวในมาตรา 89/3 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2551 
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(2.5) ท่ีประชุมผูถือหุนมีมติใหพนจากตําแหนง ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในส่ีของจํานวน
ผูถือหุน ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาก่ึงหน่ึงงของจํานวนหุนท่ีถือโดยผูถือหุน
ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

(2.6) ศาลมีคําส่ังใหออก 
กรณีกรรมการบริษัทคนใดจะลาออกจากตําแหนงใหยื่นใบลาออกตอประธานกรรมการบริษัท และในกรณีท่ี

ตําแหนงกรรมการบริษัทวางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการบริษัทแตงต้ังบุคคลท่ีมี
คุณสมบัติ และไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายเปนกรรมการบริษัทแทน  

 
8.1.7 การประชุมของคณะกรรมการบริษัท  

คณะกรรมการใหความสําคัญและถือวาเปนหนาท่ีสําคัญในการเขารวมประชุม เพ่ือรับทราบและรวมกัน
ตัดสินใจในการดําเนินธุรกิจ โดยการกําหนดวันและเวลาประชุมของคณะกรรมการบริษัทไวลวงหนาตลอดปอยาง
ชัดเจน  

1) การประชุมคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัทตองประชุมอยางนอย 6 ครั้งตอป และมีการประชุมพิเศษเพ่ิมเติมตามความจําเปน 

โดยมีการกําหนดวาระชัดเจนลวงหนา และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดําเนินงานเปนประจํา  
(1) ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทจะตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของจํานวน

กรรมการท้ังหมด จึงจะเปนองคครบประชุม 
(2) เอกสารคณะกรรมการบริษัทท่ีเกี่ยวของจะตองจัดสงใหแกกรรมการบริษัทลวงหนา ไมนอยกวา 7 

วันกอนการประชุม เพ่ือใหกรรมการบริษัทไดมีเวลาศึกษาขอมูลอยางเพียงพอ เวนแตในกรณีมีเหตุผลความจําเปน
เรงดวน 

(3) ในขณะท่ีคณะกรรมการจะลงมติในท่ีประชุมคณะกรรมการ จะมีกรรมการอยูไมนอยกวา 2 ใน 3 
ของจํานวนกรรมการท้ังหมด 

(4) การวินิจฉัยช้ีขาดของท่ีประชุมใหถือเสียงขางมากโดยกรรมการคนหน่ึงมีหน่ึงเสียง ถาคะแนน
เสียงเทากันใหประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหน่ึงเสียงเปนเสียงช้ีขาด 

(5) กรรมการผูใดมีสวนไดสวนเสียในเรื่องใด ไมมีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้น 
(6) กําหนดใหกรรมการทุกคนและผูบริหารระดับสูงงดการซ้ือขายหลักทรัพย อยางนอย 7 วันกอน

การประชุมคณะกรรมการ 
(7) คณะกรรมการมีการกําหนดตารางการประชุมไวลวงหนาทุกป 

(7.1) ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 1/2560 วันท่ี 21 กุมภาพันธ 2560 
(7.2) ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 2/2560 วันท่ี 27 เมษายน 2560 
(7.3) ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 3/2560 วันท่ี 11 พฤษภาคม 2560 
(7.4) ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 4/2560 วันท่ี 10 สิงหาคม 2560 
(7.5) ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 5/2560 วันท่ี 9 พฤศจิกายน 2560 
(7.6) ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 6/2560 วันท่ี 14 ธันวาคม 2560 

2) การประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 
คณะกรรมการใหความสําคัญและเคารพในสิทธิของผูถือหุน และปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยางเทา
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เทียมกัน ผูถือหุนทุกรายท้ังในฐานะของนักลงทุนในหลักทรัพย ท้ังในฐานะนักลงทุนรายยอยและนักลงทุนสถาบัน และ
ในฐานะเจาของบริษัท 

คณะกรรมการกําหนดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุน ปละ 1 ครั้ง ภายในเวลาไมเกิน 4 เดือนนับแตวัน
สิ้นสุดรอบปบัญชีของบริษัท และหากมีความจําเปนเรงดวนตองเสนอวาระเปนกรณีพิเศษ ซึ่งเปนเรื่องท่ีกระทบหรือ
เก่ียวของกับผลประโยชนของผูถือหุน หรือเก่ียวกับเงื่อนไข หรือกฎเกณฑกฎหมายท่ีใชบังคับท่ีตองไดรับการอนุมัติ
จากผูถือหุนแลว 

3) การประชุมโดยไมมีผูบริหาร 
กรรมการท่ีไมเปนผูบริหารจัดใหมีการประชุมพิเศษกอนการประชุมปกติ โดยไมมีวาระการประชุมและ

ไมมีผูบริหาร หรือพนักงานเขารวมประชุม สวนในเรื่องท่ีกรรมการประชุมนอกรอบจะเปนประเด็นท่ีคณะกรรมการมี
ความกังวล และหลังจากการประชุมแลวเสร็จ ประธานกรรมการจึงจะเชิญกรรมการผูอํานวยการเขาพูดคุยและรับทราบ
ถึงผลของการประชุม โดยในป 2560 กรรมการท่ีไมเปนผูบริหารไดจัดใหมีการประชุมระหวางกันเอง 1 ครั้ง ในวันท่ี 9 
พฤศจิกายน 2560 

 
8.2 ผูบริหาร  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 บรษัิทมีผูบริหาร จํานวน 4 ทาน ดังนี้ 
1) นายปรีชา ถิรกิจพงศ กรรมการผูอํานวยการ 
2) นายสมเจตน ทิณพงษ กรรมการ 
3) นายฐนนทศรณ เลิศฤทธิ์ศิริกุล กรรมการ 
4) นายพลเชษฐ ลิขิตธนสมบัติ กรรมการรองผูอํานวยการ 
หนาท่ีและความรับผิดชอบของผูบริหารระดับสูงและผูบริหาร คือ เปนผูนําทางดานกลยุทธของบริษัท โดย

จัดทําและนํากลยุทธไปกํากับปฏิบัติ ติดตาม และดูแลเปาหมาย ยุทธวิธี แผนงานและนโยบาย เพ่ือใหเปนไปตามทิศทาง
ท่ีกําหนดไว 
 
8.3 เลขานุการบริษัท 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 เลขานุการบริษัท คือ นายสมชาย เลิศวิริยจิตต โดยไดรับแตงต้ังจากคณะกรรมการ
บริษัท มีหนาท่ีความรับผิดชอบ คือ ปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีกําหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2551 ซึ่งมีผลใชบังคับในวันท่ี 31 สิงหาคม 2551 ดวยความรับผิดชอบ 
ความระมัดระวัง ความซื่อสัตยสุจริต รวมท้ัง ตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับ มติ
คณะกรรมการ ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถือหุน 

หนาท่ีและความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท มีดังตอไปนี้ 
1) จัดทําและเก็บรักษาเอกสาร 

(1) ทะเบียนกรรมการ 
(2) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจําป 
(3) หนังสือนัดประชุมผูถือหุน และรายงานการประชุมผูถือหุน 

2) เก็บรักษารายงานการมีสวนไดเสียท่ีรายงานโดยกรรมการหรือผูบริหาร และจัดสงสําเนารายงานการมี
สวน ไดเสีย ตามมาตรา 89/14 ใหประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ทราบภายใน 7 วันทําการ
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นับต้ังแตวันท่ีไดรับรายงานนั้น 
3) ประสานงานในเรื่องตางๆ ระหวางบริษัทกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
4) ใหคําแนะนําดานกฎหมายและกฎเกณฑตางๆ  
5) ดําเนินการอื่นๆ ตามท่ีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด 
6) หนาท่ีอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย   
 

8.4 คาตอบแทนกรรมการบริษัทและผูบริหาร  
บริษัทตระหนักดีวาทรัพยากรบุคคลเปนสินทรัพยท่ีหาคามิได การสรรหากรรมการและผูบริหารท่ีเหมาะสม

กับบริษัทจึงเปนภารกิจของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน และการวางนโยบายในการคัดเลือกบุคคลท่ี
มีความเหมาะสมและมีความผูกพันกับงานกรรมการและผูบริหาร ในขณะเดียวกันคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คาตอบแทน ยังมีภารกิจพิจารณานโยบายคาตอบแทนผูท่ีรวมกันทําใหบริษัทประสบความสําเร็จอยางยุติธรรม 

บริษัทมีการกําหนดนโยบายคาตอบแทนกรรมการและผูบริหารในระดับท่ีเหมาะสมเม่ือเทียบเคียงกับ
อุตสาหกรรม ซึ่งอยูในรูปของคาเบ้ียประชุมกรรมการ โดยขออนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุนและหนวยงานท่ีเก่ียวของเปน
ประจําทุกป และคาตอบแทนผูบริหารพิจารณาจากผลประกอบการของกิจการและผลการปฏิบัติงานของผูบริหารแตละ
ทาน  

1) คาตอบแทนของกรรมการและผูบริหาร โดยพิจารณาจากลักษณะของการเปรียบเทียบกันกับระดับท่ี
ปฏิบัติงาน ประสบการณ ภาระหนาท่ี ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ รวมถึง ประโยชนท่ีไดรับจาก แตละ
คน โดยกรรมการและผูบริหารท่ีไดรับมอบหมายและความรับผิดชอบท่ีเพิ่มข้ึน  

2) คาตอบแทนเปนไปตามนโยบายท่ีคณะกรรมการกําหนดตามท่ีไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุน และ
เพ่ือประโยชนสูงสุดของบริษัท ระดับของคาตอบแทนท้ังท่ีเปนเงินเดือน โบนัสและผลตอบแทนในรูปแบบอื่นๆ จะมี
ความจูงใจและสอดคลองกับผลงานของแตละคน และคํานึงถึงผลประโยชนท่ีผูถือหุนไดรับ 
 

 

รายชื่อ คาตอบแทนรายป (บาท) 
ป 2558 ป 2559 ป 2560 

1) นายพชร ยุติธรรมดํารง 600,000 1,200,000 1,200,000 
ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ/ 
กรรมการตรวจสอบ 

   

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

   

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

   

5) นายสมเจตน ทิณพงษ 1,200,000 1,200,000 1,200,000 
กรรมการ/ กรรมการบริหารความเส่ียง/
กรรมการสรรหาและพิจารณคาตอบแทน 

   

6) นางสาวทิพาพร อัศวโสตถิ ์ 240,000 240,000 240,000 
กรรมการ    

7) นายฐนนทศรณ เลิศฤทธิ์ศิริกุล 350,000 840,000 840,000 
กรรมการ    

8) นายพลเชษฐ ลิขิตธนสมบัติ - - 100,000 
กรรมการ/ กรรมการรองผูอํานวยการ    

9) นายสมชาย เลิศวิริยจิตต  240,000 240,000 140,000 
เลขานุการ    

รวม 3,830,000 4,920,000 4,920,000 
 

8.5 บุคลากร 
8.5.1 จํานวนพนักงานและคาตอบแทน 

บริษัทถือวาพนักงานเปนปจจัยความสําเร็จของบริษัท และสนับสนุนพัฒนาความสามารถในการทํางานให
เปนระดับมืออาชีพอยางตอเน่ือง ใหความม่ันใจในคุณภาพชีวิตการทํางานอยางเทาเทียมกัน ไมคํานึงถึงเพศ สัญชาติ เช้ือ
ชาติ ศาสนาหรือความเช่ือ มีสถานท่ีทํางานท่ีปลอดภัยและมีสุขภาพอนามัยท่ีดี พนักงานไดรับผลตอบแทนท่ีเหมาะสม
และเปนธรรม ไมมีการละเมิดสิทธิมนุษยชน นอกจากนี้ บริษัทยังมีกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับพนักงานอีกดวย 

ในวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทและบริษัทยอย มีจํานวนพนักงานรวม 36 คน ไดรับคาตอบแทนในสวน
ของเงินเดือนและโบนัส รวมจํานวนเงิน 18.14 ลานบาท ดังนี้  

1) สํานักกรรมการผูอํานวยการ จํานวน  5  คน 
2) ฝายบัญชีและการเงิน/ ฝายบรหิารการเงิน จํานวน 12 คน 
3) ฝายกฎหมายและนิติกรรม  จํานวน 2 คน 
4) ฝายทรัพยากรบุคคลและธุรการ จํานวน 7 คน 
5) ฝายบริหารและพัฒนาโครงการ จํานวน 5 คน 
6) ฝายขายและการตลาด จํานวน 5 คน 
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รายละเอียดคาตอบแทน จํานวนเงิน (บาท) 
1) คาตอบแทน (เงินเดือน)  17,046,299.28 
2) โบนัส  1,090,427.00 
3) เงินสะสมกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ  425,778.59 
4) เงินสมทบประกันสังคม  464,259.16 
5) เงินไดอื่นๆ  212,579.00 
รวม 19,239,343.03 

8.5.2 นโยบายคาตอบแทนและสวัสดิการ  
พนักงานท่ีมีคุณภาพถือวาเปนปจจัยสําคัญท่ีจะสงเสริมใหกลยุทธประสบความสําเร็จ การสรรหา การรักษา 

การสรางแรงจูงใจ การพัฒนาพนักงาน ถือวาเปนการลงทุนระยะยาวท่ีมีคุณคาในการสงผลนําพาใหองคกรสูความสําเร็จ
ในระยะยาว นอกจากนี้ บริษัทยังใหความสําคัญในการบริหารคาตอบแทนสําหรับพนักงานท่ีเปนธรรม และการสราง
ความไดเปรียบทางธุรกิจใหแกบริษัทอีกดวย ท้ังน้ี นโยบายดังกลาวไดรวมถึงการดําเนินกิจการของบริษัทและบริษัท
ยอย โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

1) มีการประเมินคางานอยางเปนระบบ เพ่ือจัดกลุมงานและระดับตําแหนงงานตามขอบเขตหนาท่ีความ
รับผิดชอบและความสําคัญท่ีมีตอองคกร เพ่ือใหเกิดการจายคาตอบแทนท่ีสามารถแขงขันไดกับตลาดแรงงานภายนอก 
และในขณะเดียวกันสามารถสรางแรงจูงใจใหกับพนักงานไดดวย 

2) จัดใหมีการจางงานท่ียุติธรรม และใหพนักงานมีโอกาสกาวหนาในบริษัทอยางเปนธรรม 
3) พิจารณาผลประโยชนตอบแทนในดานตางๆ ใหทัดเทียมกลุมธุรกิจประเภทเดียวกันตามความเหมาะสม

กับตําแหนงงาน ประสบการณ คุณวุฒิ และคุณสมบัติของพนักงาน ท้ังน้ี ข้ึนอยูกับผลประกอบการ สภาวะแวดลอมทาง
เศรษฐกิจและสังคม  

นอกจากนี้ ยังมีคาตอบแทนพนักงานท่ีสอดคลองกับผลการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทยอย ดังนี้ 
1) คาตอบแทนในระยะสั้น เชน เงินเดือน, โบนัสประจําป, คาลวงเวลา, คาคอมมิชช่ัน, ปรับเงินเดือน

ประจําป อีกท้ัง ใหโอกาสพนักงานศึกษาเพิ่มเติมท้ังในระดับอาชีวศึกษา ระดับอุดมศึกษา รวมถึงระดับบัณฑิตศึกษา 
และการฝกอบรมท้ังภายในและภายนอกบริษัท การประกันชีวิตและอุบัติเหตุกลุม ชุดฟอรมพนักงาน สวัสดิการอื่นๆ 
เชน เงินชวยเหลืองานศพ กรณีพนักงานและบิดา มารดา บุตร หรือคูสมรสท่ีชอบดวยกฎหมายของพนักงานเสียชีวิต เงิน
ชวยเหลือกรณีพนักงานสมรส กรณีพนักงานอุปสมบท เปนตน  

2) คาตอบแทนในระยะยาว เชน สวัสดิการเงินชวยเหลือพิเศษอื่นๆ กองทุนเงินกูยืมของบริษัท กองทุน
สํารองเลี้ยงชีพท่ีมีอัตราผลตอบแทนตามอายุงาน เปนตน 

 
8.5.3 นโยบายการปฏิบัติตอพนักงาน 

บริษัทตระหนักดีวาพนักงานเปนปจจัยสําคัญในการสรางมูลคาเพ่ิมใหแกองคกร จึงควรปฏิบัติตอพนักงาน
อยางมีคุณธรรมโดยยึดหลักความเทาเทียมกันและการเสมอภาค ท้ังในเรื่องการจางงาน ผลตอบแทน การแตงต้ัง การ
โยกยาย และการพัฒนาศักยภาพควบคูกับการพัฒนาคุณธรรม จึงไดกําหนดหลัการปฏิบัติตอพนักงาน ดังนี้  

1) ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานและขอบังคับตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับพนักงานอยางเครงครัด 
2) ปฏิบัติตอพนักงานดวยความสุภาพ ใหความเคารพตอความเปนปจเจกชน และศักด์ิศรีของความเปน

มนุษยตามหลักสิทธิมนุษยชนสากล 
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3) จัดเงื่อนไขการจางงานท่ีเปนธรรมสําหรับพนักงาน และใหพนักงานไดรับคาตอบแทนท่ีเหมาะสมตาม
ศักยภาพ 

4) ดูแลรักษาสภาพแวดลอมและจัดระบบการทํางานใหพนักงานมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
รวมถึงการมีสุขภาพอนามัยท่ีดี 

5) ใหความสําคัญกับการพัฒนาพนักงาน เพ่ือฝกทักษะและเพ่ิมพูนศักยภาพ โดยเปดโอกาสใหพนักงานมี
การเรียนรูอยางท่ัวถึงและสม่ําเสมอ 

6) แตงต้ัง โยกยาย ใหรางวัลและลงโทษพนักงานดวยความสุจริตใจ และต้ังอยูบนพื้นฐานของความรู
ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงาน 

7) จัดใหมีกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับพนักงาน 
8) จัดใหมีชองทางใหพนักงานสามารถรองเรียน ในกรณีไมไดรับความเปนธรรม หรือแจงเบาะแสเกี่ยวกับ

เรื่องท่ีอาจเปนการกระทําผิดกฎหมาย และมีกระบวนการแกไข รวมถึงมาตรการคุมครองพนักงานผูรองท่ีเปนระบบและ
ยุติธรรม 

9) สงเสริมการมีสวนรวมของพนักงาน ในการเสนอแนะแนวทางในการปฏิบัติงาน และ/หรือขอตกลง
ตางๆ เพ่ือใหเกิดประโยชนแกทุกฝาย และสรางความสัมพันธอันดีในการทํางานรวมกัน ภายใตวัฒนธรรมองคกรท่ีดี
รวมกัน ตลอดจนมีความสามัคคีภายในองคกร 

10) สงเสริมใหพนักงานเขารวมกิจกรรมท้ังภายในและภายนอก ซึ่งเปนประโยชนตอองคกรและสังคม เพ่ือ
สรางการมีสวนรวมและความผูกพันธตอองคกร ตามความเหมาะสมและดุลพินิจของผูบังคับบัญชา 

  
8.5.4 นโยบายการพัฒนาพนักงาน  

พนักงานเปนปจจัยสําคัญและมีคุณคายิ่งท่ีนํามาซึ่งความสําเร็จ ความกาวหนา และความเจริญเติบโตอยาง
ยั่งยืนของบริษัท ดวยการคัดสรรพนักงานท่ีดีและทํางานอยางมืออาชีพ 

1) การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลจะตองสอดคลองและสนับสนุนกับกลยุทธและเปาหมายทางธุรกิจ
ของบริษัท 

2) จัดวางระบบและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลใหเทียบเคียงไดกับธุรกิจช้ันนํา โดยมีความ
ชัดเจน โปรงใส ยุติธรรม และเปนไปในทิศทางเดียวกันท้ังองคกร 

3) มีการสรรหาพนักงานท่ีดี สรางพนักงานท่ีดี สรางพนักงานใหเกงท่ีมีพฤติกรรมในการทํางานอยางมือ
อาชีพ 

4) ผูบังคับบัญชาทุกคนมีหนาท่ีในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลภายในหนวยงานของตนตาม
ระบบ และแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลของบริษัท 

5) พนักงานมีหนาท่ีปฏิบัติงานดวยความสามารถ มีความรับผิดชอบ มุงม่ัน ทุมเทใหเกิดผลสําเร็จของงาน
โดยยึดหลักจริยธรรมและวัฒนธรรมองคกร 

6) การพัฒนาบุคลากรเปนเรื่องขององคกร ผูบังคับบัญชา และพนักงานทุกคน โดยบริษัทจะพัฒนา
พนักงานใหมีความรู ความสามารถ มีประสิทธิภาพในการทํางานในหนาท่ีท่ีรับผิดชอบอยางตอเน่ือง ผูบังคับบัญชามี
หนาท่ีวางแผนติดตาม ประเมินผลและใหขอมูลปอนกลับ พนักงานตองเปนผูท่ีใฝรู โดยมุงม่ันท่ีจะพัฒนาตนเอง
สม่ําเสมอ 
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7) ความกาวหนาในอาชีพ ผลตอบแทนและแรงจูงใจตางๆ ข้ึนอยูกับคุณภาพและผลสําเร็จของงาน 
ทัศนคติ และศักยภาพของพนักงาน 

8) บริษัทจะบริหารคาตอบแทนพนักงานใหเทียบเคียงกับธุรกิจช้ันนําท่ีประกอบธุรกิจใกลเคียงกัน 
9) ในการทํางานใหประสบความสําเร็จพนักงานตองมีท้ังความรูและทักษะดานตางๆ ท้ังดานในสายงาน

หลัก ความรูเก่ียวกับธุรกิจของบริษัท และโดยเฉพาะอยางยิ่งในดานบุคลากรของแตละปบริษัทจะตองมีหลักสูตรเวียน
ไปใหกับผูบังคับบัญชาทราบหลังจากการประเมิน 

ใน ป 2560 บริษัทและบริษัทยอยมีการจัดอบรมและสงพนักงานไปฝกอบรมตามหลักสูตรตางๆ โดยมีการ
เก็บขอมูลตัวเลขจํานวนช่ัวโมงเฉลี่ย ดังนี้ 

ขอมูลการฝกอบรมของพนักงาน ป 2560 
Head Count จํานวนชั่วโมง ชม./คน./ป 

จํานวนช่ัวโมงฝกอบรมเฉลี่ย (ชม./คน./ป) 108.00 1,524.00 14.11 
จํานวนช่ัวโมงฝกอบรมเฉลี่ยจาํแนกตามเพศ (ชม./คน./ป) 
เพศชาย  36.00 642.00 17.83 
เพศหญิง  72.00 882.00 12.25 
จํานวนช่ัวโมงฝกอบรมเฉลี่ยจาํแนกตามระดับพนักงาน (ชม./คน./ป) 
ผูบริหารระดับสูง 7.00 168.00 24.00 
ผูบริหารระดับกลาง  10.00 252.00 25.20 
พนักงานระดับปฎิบัติการ 91.00 1,104.00 12.13 

 

9. การกํากับดูแลกิจการ  
บริษัทสงเสริมและปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีใหเกิดข้ึนในทุกระดับขององคกร ต้ังแตระดับ

คณะกรรมการบริษัท คณะผูบริหารจนถึงระดับปฏิบัติการมาโดยตลอด ซึ่งประกอบไปดวย การมีคณะกรรมการบริษัท
และผูบริหารท่ีวิสัยทัศน มีความรับผิดชอบตอหนาท่ีระบบการบริหารจัดการท่ีดี มีกลไกการควบคุมและการถวงดุล
อํานาจ เพื่อใหการบริหาร งานเปนไปอยางโปรงใส สามารถตรวจสอบได การเคารพในสิทธิและความเทาเทียมกัน และ
มีความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดเสีย  

 
9.1  นโยบายการกํากับดูแลกิจการ   

บริษัท ปรีชา กรุป จํากัด (มหาชน) เปนบริษัทท่ีประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย มีความมุงมั่นท่ีจะ
ดําเนินธุรกิจใหไดรับความนิยมและเช่ือถือจากลูกคาและประชาชนท่ัวไป ดําเนินธุรกิจดวยการบริหารการจัดการท่ี
เขมแข็ง มีการพัฒนาสินคาใหมีคุณภาพ และพัฒนาบุคลากรใหมีประสิทธิภาพ 

บริษัทสงเสริมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีใหเกิดข้ึนในทุกระดับขององคกร ต้ังแตระดับคณะกรรมการบริษัท 
คณะผูบริหารจนถึงระดับปฏิบัติการมาโดยตลอด ซึ่งประกอบไปดวยการมีคณะกรรมการบริษัทและผูบริหารท่ี
วิสัยทัศน มีความรับผิดชอบตอหนาท่ีระบบการบริหารจัดการท่ีดี มีกลไกการควบคุมและการถวงดุลอํานาจ เพื่อใหการ
บริหาร งานเปนไปอยางโปรงใส สามารถตรวจสอบได การเคารพในสิทธิและความเทาเทียมกัน และมีความรับผิดชอบ
ตอผูมีสวนไดเสีย 



     

บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 53/160 

รายงานประจําป 2560 

บริษัทมีความเจริญเติบโตอยางยั่งยืนและเพื่อเปนการยกระดับการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท ใหมี
มาตรฐานท่ีสูงสุด คณะกรรมการบริษัทจึงไดกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดีเพ่ือเปนแนวทางการปฏิบัติ โดย
ยึดตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และองคกรความรวมมือทางเศรษฐกิจและ
การพัฒนา นอกจากนี้ บริษัทยังยึดมั่นในการปฏิบัติตามคุณลักษณะหลักของกระบวนการกํากับดูแลกิจการท่ีดี  

1) ความซ่ือสัตย 
2) ความโปรงใส 
3) ความเปนอิสระ 
4) ความเปนธรรม 
5) ความรับผิดชอบ 
คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญในการกํากับดูแลกิจการท่ีดี โดยเช่ือม่ันวากระบวนการกํากับดูแลกิจการ

ท่ีดีและการบริหารจัดการในกรอบของการมีจริยธรรมท่ีดี มีความโปรงใส สามารถตรวจสอบได เปนธรรมกับทุกฝาย 
และจะชวยสงเสริมใหเติบโตอยางม่ันคงและยั่งยืน เพ่ือเพ่ิมความเช่ือม่ันใหแกผูถือหุน ผูลงทุน และผูท่ีเก่ียวของทุกฝาย 
คณะกรรมการบริษัทจึงกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดี เพื่อใหผูบริหารและพนักงานยึดถือเปนแนวทางในการ
ปฏิบัติ ดังนี้ 

1) ดําเนินธุรกิจดวยความซื่อสัตย เปนธรรมและโปรงใส สามารถตรวจสอบและเปดเผยขอมูลแกผูท่ี
เกี่ยวของทุกฝายอยางเพียงพอ 

2) จัดใหมีการควบคุมภายใน การบริหารความเส่ียง และการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและมี
ประสิทธิผล 

3) ใหความสําคัญตอสิทธิของผูถือหุน ปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน และเปนธรรมตอทุกฝาย  
4) ปฏิบัติตามขอกําหนดของกฎหมาย กฎระเบียบตางๆ ท่ีเก่ียวของ และจรรยาบรรณทางธุรกิจ เพ่ือให

สิทธิของผูมีสวนไดเสียไดรับการดูแลอยางดี 
6) จัดโครงสราง บทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบของกรรมการแตละกลุมอยางชัดเจน โดยหลักการกํากับ

ดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท สอดคลองกับหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนตามแนวทางของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 
9.2 หมวดท่ี 1 สิทธิของผูถือหุน  

การใหความสําคัญกับสิทธิพื้นฐานตางๆ ของผูถือหุนท้ังในฐานะของผูลงทุนในหลักทรัพยและในฐานะ
เจาของบริษัท โดยกําหนดแนวปฏิบัติการใหสิทธิของผูถือหุน ดังนี้ 

1) การประชุมผูถือหุน 
(1) คณะกรรมการมีนโยบายการอํานวยความสะดวกและสงเสริมการเขารวมประชุมผูถือหุน ดังนี้ 

(1.1) เปดเผยมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท เรื่องกําหนดการประชุมผูถือหุน รวมท้ังเปดเผย
ระเบียบวาระการประชุม และสาระสําคัญของวาระการประชุม ผานระบบเผยแพรขอมูล
ของตลาดหลักทรัพยฯ ทันที ไมเกินวันทําการถัดไป นับจากวันท่ีคณะกรรมการบริษัทมีมติ 

(1.2) จัดใหมีกระบวนการจัดการประชุมสามัญผูถือหุนท่ีโปรงใส มีประสิทธิภาพ และเปนไป
ตามกฎหมาย และขอบังคับบริษัท 

(1.3) เปดใหผูถือหุนลงทะเบียนเขารวมประชุมผูถือหุนกอนเวลาเริ่มประชุม 1 ช่ัวโมง และได
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อํานวยความ สะดวกแกผูถือหุน เชน สถานท่ี พนักงานตอนรับ พนักงานลงทะเบียน ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ สําหรับลงทะเบียนและการคํานวณผลการลงคะแนนเสียง อาหาร
วางและเครื่องด่ืม 

(1.4) ประกาศกลาวเรียกประชุมสามัญผูถือหุนลงในหนังสือพิมพรายวันติดตอกัน ไมนอยกวา 3 
วัน และกอนวันประชุมไมนอยกวา 7 วัน 

(1.5) เปดโอกาสใหผูถือหุนทุกรายมีสิทธิเทาเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม โดย
ไดจัดสรรเวลาอยางเพียงพอและเหมาะสม และจะบันทึกขอซักถามและขอเสนอแนะท่ี
สําคัญจากผูถือหุนไวในรายงานการประชุมอยางครบถวน 

(1.6) เปดเผยมติท่ีประชุมผูถือหุนพรอมท้ังผลการลงคะแนนเสียง ผานระบบเผยแพรขอมูลของ
ตลาดหลักทรัพยฯ ภายในชวงเชาของวันทําการถัดไปนับจากวันประชุม  

(1.7) จัดทําและจัดสงรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนแกหนวยงานกํากับดูแลท่ีเก่ียวของ และ
ไดเผยแพร รายงานการประชุมทางเว็บไซตของบริษัท ภายในระยะเวลา 7 วันนับแตวัน
ประชุม  

(1.8) มอบหมายใหเลขานุการบริษัทเปนผูติดตอและประสานงานระหวางบริษัทและนักลงทุน 
(2) มีการแจงขอมูล วัน เวลา สถานท่ี และวาระการประชุม โดยมีคําช้ีแจงและเหตุผลประกอบในแต

ละวาระ มติท่ีขอตามท่ีระบุไวในหนังสือเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผูถือหุน หรือในเอกสารแนบวาระการประชุม 
และละเวนการกระทําใดๆ ท่ีเปนการจํากัดโอกาสของผูถือหุนในการศึกษาสารสนเทศ ดังนี้ 

(2.1) ไมมีการลิดรอนสิทธิของผูถือหุนในการศึกษาสารสนเทศที่ตองเปดเผยตามขอกําหนด
ตางๆ และการเขาประชุมผูถือหุน เชน ไมเพ่ิมวาระการประชุม หรือเปลี่ยนแปลงขอมูล
สําคัญโดยไมไดแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนา ไมแจกเอกสารท่ีมีขอมูลสําคัญเพิ่มเติมในท่ี
ประชุมผูถือหุนอยางกะทันหัน ใหสิทธิในการซักถามคณะกรรมการในท่ีประชุม ไมจํากัด
สิทธิในการเขาประชุมของผูถือหุนท่ีมาสาย เปนตน 

(2.2) แจงขอมูลวัน เวลา สถานท่ี และวาระการประชุม โดยกําหนดวาระการประชุม ผูถือหุนไว
เปนเรื่องๆ และมีการระบุความเห็นของคณะกรรมการในแตละวาระท่ีเสนอไว รวมถึง มี
ขอมูลเพียงพอตอการตัดสินใจ ดังนี้ 
 วาระการแตงต้ังกรรมการ  

- ขอมูลเบ้ืองตนของบุคคลท่ีเสนอแตงต้ัง เชน คํานําหนาช่ือ ช่ือ อายุ ประเภท
กรรมการ การศึกษา ประสบการณ เปนตน  

- การดํารงตําแหนงในกิจการอื่น โดยกิจการใดเปนกิจการท่ีอาจกอใหเกิดความ
ขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัทก็ไดระบุไวชัดเจนแลว 

- หลักเกณฑและวิธีการสรรหา (กรณีแตงต้ังกรรมการใหม) 
- จํานวนปท่ีดํารงตําแหนงและผลการปฏิบัติงานในระหวางเปนกรรมการ (กรณี

แตงต้ังกรรมการเดิม)  
- ผานการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน  
- ความเห็นของคณะกรรมการเพียงพอและชัดเจนท่ีจะใหผูถือหุนตัดสินใจลงมติได  

 วาระการพิจารณาคาตอบแทนกรรมการ  
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- นโยบายในการจายคาตอบแทนกรรมการ 
- หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาคาตอบแทน 
- ผานการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 
- ความเห็นของคณะกรรมการเพียงพอและชัดเจนท่ีจะใหผูถือหุนตัดสินใจลงมติได  

 วาระการแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชี 
- ช่ือผูสอบบัญชีและสํานักงานสอบบัญชี 
- ประสบการณ ความสามารถของผูสอบบัญชี 
- ความเปนอิสระของผูสอบบัญชี 
- จํานวนปท่ีทําหนาท่ี (กรณีแตงต้ังผูสอบบัญชีคนเดิม) หรือเหตุผลท่ีเปลี่ยนตัวผูสอบ

บัญชี (กรณีแตงต้ังผูสอบบัญชีคนใหม) 
- วิธีการพิจารณาความเหมาะสมของคาสอบบัญชี รวมท้ังคาบริการอื่นของผูสอบ

บัญชี 
- ผานการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
- ความเห็นของคณะกรรมการเพียงพอและชัดเจนท่ีจะใหผูถือหุนตัดสินใจลงมติได  

 วาระการจายเงินปนผล 
- นโยบายการจายเงินปนผล 
- เหตุผลหากการจายเงินปนผลไมเปนไปตามนโยบาย 
- ความเห็นของคณะกรรมการเพียงพอและชัดเจนท่ีจะใหผูถือหุนตัดสินใจลงมติได  

 วาระเพื่อพิจารณาเรื่องสําคัญ เชน การเพิ่ม/ ลดทุน การแกไขขอบังคับ การขาย/ เลิก/ 
โอนกิจการ/ การควบรวมกิจการ เปนตน 
- รายละเอียดของเรื่องท่ีเสนอ 
- วัตถุประสงค เหตุผล หรือความจําเปน 
- ผลกระทบตอบริษัทและผูถือหุน 
- ความเห็นของคณะกรรมการเพียงพอและชัดเจนท่ีจะใหผูถือหุนตัดสินใจลงมติได  

(3) คณะกรรมการอํานวยความสะดวกใหผูถือหุนไดใชสิทธิในการเขารวมประชุมและออกเสียงอยาง
เต็มท่ี และไมกระทําใดๆ ท่ีเปนการจํากัดโอกาสการเขาประชุมของผูถือหุนการเขาประชุมเพ่ือออกเสียงลงมติไมมี
วิธีการท่ียุงยาก หรือมีคาใชจายมากเกินไป สถานท่ีจัดประชุมผูถือหุนมีขนาดเพียงพอและสะดวกตอการเดินทาง  

(4) เปดโอกาสใหผูถือหุนสงคําถามลวงหนากอนวันประชุม โดยกําหนดหลักเกณฑการสงคําถาม
ลวงหนาใหชัดเจน นอกจากนี้ ยังเผยแพรหลักเกณฑการสงคําถามลวงหนาดังกลาวไวบนเว็บไซตของบริษัทดวย 
คณะกรรมการไดมีการกําหนดการกลั่นกรองคําถามลวงหนาและกําหนดใหมีการตอบคําถามใหผูถือหุนทราบลวงหนา 
พรอมกับมีการช้ีแจงในท่ีประชุมผูถือหุนทราบ ดังนี้ 

(4.1) กําหนดหลักเกณฑการสงคําถามลวงหนาใหชัดเจน 
(4.2) วิธีการสงคําถามลวงหนา เชน ใหผูถือหุนสงคําถามผานเว็บไซตของบริษัทหรืออีเมลหรือ

สงจดหมายถึงคณะกรรมการ เปนตน 
(4.3) ชวงเวลาท่ีเปดใหสงคําถามลวงหนากอนถึงวันประชุมผูถือหุน 
(4.4) มีกระบวนการกลั่นกรองคําถามลวงหนาท่ีผูถือหุนถาม เพ่ือใหคณะกรรมการพิจารณาใน    
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การตอบคําถามเหลาน้ัน 
(4.5) ตอบคําถามใหผูถือหุนทราบลวงหนากอนวันประชุม 
(4.6) แจงใหท่ีประชุมผูถือหุนทราบถึงคําถามท่ีมีผูถือหุนถามมาลวงหนาและคําตอบของคําถาม

เหลานั้น 
(5) คณะกรรมการสนับสนุนใหผูถือหุนใชหนังสือมอบฉันทะรูปแบบท่ีผูถือหุนสามารถกําหนด

ทิศทาง     การลงคะแนนเสียงได และเสนอช่ือกรรมการอิสระ อยางนอย 1 คน เปนทางเลือกในการมอบฉันทะของผูถือ
หุน ท้ังน้ี     ผูถือหุนสามารถดาวนโหลดแบบหนังสือมอบฉันทะผานทางเว็บไซตของบริษัทได และกําหนดใหมีอากร
แสตมปไวบริการ      ผูถือหุนสําหรับปดหนังสือมอบฉันทะอีกดวย นอกจากน้ี ยังใหสิทธิแกผูถือหุนท่ีเขาประชุมภาย
หลังจากประธานในท่ีประชุมเปด การประชุมแลวสามารถออกเสียงลงคะแนนในวาระที่อยูระหวางพิจารณาและยังไมมี
การลงมติ และนับเปนองคประชุมต้ังแตวาระท่ีไดเขาประชุมเปนตนไป เวนแตท่ีประชุม ผูถือหุนจะมีความเห็นเปน
อยางอื่น 

2) การดําเนินการในวันประชุมผูถือหุน 
(1) คณะกรรมการสงเสริมใหมีการนําเทคโนโลยีมาเขามาใชกับการประชุมผูถือหุนในการลงทะเบียน

ผูถือหุน การนับคะแนนและแสดงผล เพื่อใหการดําเนินการประชุมสามารถกระทําไดรวดเร็ว ถูกตองและแมนยํา 
(2) การเขารวมประชุมผูถือหุนของกรรมการ  

(2.1) กรรมการทุกคนควรเขารวมประชุมผูถือหุน 
(2.2) ในกรณีท่ีกรรมการไมสามารถเขารวมประชุมครบทุกทาน จึงตองมีบุคคลเขาประชุมผูถือ

หุน ดังตอไปนี้     
 ประธานกรรมการ 
 กรรมการผูอํานวยการ 
 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน  

(2.3) เปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถซักถามประธานคณะกรรมการชุดยอยตางๆ ในเรื่องท่ี
เกี่ยวของได 

(3) ในการประชุมผูถือหุนไดจัดใหมีการลงมติเปนแตละรายการในกรณีท่ีวาระนั้นมีหลายรายการ 
เชน วาระการแตงต้ังกรรมการ เปนตน  

(4) จัดใหมีกระบวนการตรวจนับคะแนนเสียง โดยมีการแตงต้ังผูตรวจสอบการนับคะแนนเสียงจาก      
ผูท่ีเขารวมประชุม เพ่ือความโปรงใส มีการจัดเก็บเอกสารการลงคะแนนในทุกๆ วาระ และการบันทึกวีดีทัศนการ
ประชุมอยางสมบูรณครบถวน และมีการเปดเผยไวบนเว็บไซตของบริษัท ท้ังน้ี ในการประชุมและการนับคะแนนเสียง
ในทุกๆ วาระเปนไปอยางโปรงใสและสามารถตรวจสอบได 

(5) ประธานในท่ีประชุมไดจัดสรรเวลาใหอยางเหมาะสมและใหผูถือหุนมีโอกาสใน การแสดงความ
คิดเห็น และตั้งคําถามตอท่ีประชุมในเรื่องท่ีเกี่ยวของ 

3) การจัดทํารายงานการประชุมและการเปดเผยมติการประชุมผูถือหุน 
(1) รายงานการประชุมผูถือหุน บันทึกการช้ีแจงข้ันตอนการลงคะแนนและวิธีการแสดง ผลคะแนน

ใหท่ีประชุมทราบกอนดําเนินการประชุมรวมท้ังการเปดโอกาสใหผูถือหุนต้ังประเด็นหรือซักถาม พรอมท้ังมีบันทึก
คําถามคําตอบและผลการลงคะแนนในแตละวาระวามีผูถือหุนเห็นดวย คัดคานและงดออกเสียงเปนอยางไร รวมถึง
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บันทึกรายช่ือกรรมการผูเขารวมประชุมและกรรมการท่ีลาประชุมดวย 
(2) เปดเผยผลการลงคะแนนและรายงานการประชุมบนเว็บไซตดังนี้ 

(2.1) มติท่ีประชุม โดยแยกเปนคะแนนท่ีเห็นดวยและไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ในวันทําการ
ถัดไป 

(2.2) เผยแพรรายงานการประชุม ภายใน 14 วันนบัจากวันประชุมผูถือหุน เพื่อใชเปนชองทาง
ให    ผูถือหุนแสดงความเห็นโดยไมตองรอถึงการประชุมครั้งตอไป 

(2.3) เผยแพรวีดีทัศนการประชุมผูถือหุนบนเว็บไซต 
 
9.3 หมวดท่ี 2 การปฏิบตัิตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน  

คณะกรรมการบริษัทไดกํากับดูแลและปกปองสิทธิข้ันพ้ืนฐานของผูถือหุนทุกรายทุกกลุม อาทิ ผูถือหุนราย
ใหญ ผูถือหุนรายยอย นักลงทุนสถาบัน หรือนักลงทุนตางชาติ อยางเทาเทียมกัน ท้ังเรื่องกระบวนการจัดประชุมผูถือ
หุน การมีมาตรการปองกันกรรมการผูบริหารและพนักงานใชขอมูลภายในเพื่อหาผลประโยชนในทางมิชอบ รวมท้ัง 
ใหกรรมการและผูบริหารเปดเผยขอมูลเก่ียวกับสวนไดเสียของตนและผูเก่ียวของ โดยกําหนดแนวปฏิบัติในการปฏิบัติ
ตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน ดังนี้ 

1) การใหขอมูลกอนการประชุมผูถือหุน 
(1) แจงกําหนดการประชุมพรอมระเบียบวาระ และความเห็นของคณะกรรมการตอตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย และเผยแพรผานเว็บไซตของบริษัท โดยมีรายละเอียดในการปฏิบัติดังนี้ 
(1.1) เปดโอกาสใหผูถือหุนไดมีเวลาศึกษาขอมูลประกอบการประชุมลวงหนาผานเว็บไซตของ

กอนวันประชุมผูถือหุน  
(1.2) ขอมูลประกอบการประชุมท่ีเผยแพรผานเว็บไซต จะตองมีขอมูลเหมือนกันกับขอมูลท่ีสง

ให  ผูถือหุนในรูปแบบเอกสาร  
(1.3) จัดสงหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบใหผูถือหุนลวงหนากอนวันประชุมผูถือหุน 

(2) แจงใหผูถือหุนทราบกฎเกณฑตางๆ ท่ีใชในการประชุม ข้ันตอนการออกเสียงลงมติ รวมท้ัง สิทธิ 
การออกเสียงลงคะแนนตามแตละประเภทของหุน ใหทราบท้ังในหนังสือเชิญประชุม และในท่ีประชุมผูถือหุน 

2) การคุมครองสิทธิของผูถือหุนสวนนอย 
(1) คณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑการใหผูถือหุนสวนนอย เสนอเพ่ิมวาระการประชุมลวงหนา

กอนวันประชุมผูถือหุนอยางชัดเจนเปนการลวงหนา เพ่ือแสดงถึงความเปนธรรมและความโปรงใสในการพิจารณาวา
จะเพ่ิมวาระที่ผูถือหุนสวนนอยเสนอ โดยมีหลักเกณฑตามหัวขอตอไปนี้ 

(1.1) ผูถือหุนทุกรายมีสิทธิเสนอวาระ 
(1.2) รายละเอียดของขอมูลประกอบการพิจารณา 
(1.3) เกณฑการพิจารณาบรรจุ/ ไมบรรจุเรื่องท่ีเสนอเปนวาระการประชุม 
(1.4) ชองทางรับเรื่อง เชน สงหนังสือถึงคณะกรรมการ โดยอาจสงเรื่องผานทางเว็บไซต หรือ

อีเมลมากอน เปนตน  
(1.5) ชวงเวลาท่ีเปดรับเรื่อง ภายใน 31 มกราคม ของป 
(1.6) คณะกรรมการแจงใหผูถือหุนทราบหลักเกณฑเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเปนวาระ การประชุม

ไวบนเว็บไซต  
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(1.7) มีกระบวนการกลั่นกรองเรื่องท่ีผูถือหุนเสนอ เพื่อใหคณะกรรมการพิจารณาในการประชุม
คณะกรรมการ  

(1.8) แจงผลการพิจารณาของคณะกรรมการพรอมเหตุผลใหผูถือหุนทราบโดยแจงไปยังผูถือหุน        
ผูเสนอวาระและแจงในท่ีประชุมผูถือหุน 

(2) คณะกรรมการกําหนดวิธีการใหผูถือหุนสวนนอยเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขาดํารงตําแหนงกรรมการ
กอนวันประชุมผูถือหุน พรอมขอมูลประกอบการพิจารณาดานคุณสมบัติ และการใหความยินยอมของผูไดรับการเสนอ
ช่ือ โดยมีหลักเกณฑตามหัวขอตอไปนี้ 

(2.1) ชองทางรับเรื่อง โดยการสงหนังสือถึงคณะกรรมการ 
(2.2) ชวงเวลาท่ีเปดรับเรื่อง ภายใน 31 มกราคม ของป 
(2.3) ขอมูลประกอบการพิจารณา เชน ขอมูลคุณสมบัติโดยละเอียดของผูไดรับเสนอช่ือ หนังสือ

ยินยอมของผูไดรับการเสนอช่ือ เปนตน 
(2.4) คณะกรรมการแจงใหผูถือหุนทราบหลักเกณฑท่ีกําหนดผานชองทางการเผยแพรขอมูล

ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และบนเว็บไซตของบริษัท 
(2.5) คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลท่ีผูถือหุนสวนนอยเสนอตามหลักเกณฑท่ี

กําหนดไว 
(2.6) เลขานุการแจงผลการพิจารณาของคณะกรรมการพรอมเหตุผลใหผูถือหุนทราบ โดยแจง

ไปยังผูถือหุน ผูเสนอ และประธานกรรมการแจงในท่ีประชุมผูถือหุน 
(3) ผูถือหุนท่ีเปนผูบริหารไมมีการเพิ่มวาระการประชุมท่ีไมไดแจงเปนการลวงหนาโดยไมจําเปน 

โดยเฉพาะวาระสําคัญท่ีผูถือหุนตองใชเวลาในการศึกษาขอมูลกอนตัดสินใจ  
(4) คณะกรรมการเปดโอกาสใหผูถือหุนไดใชสิทธิในการแตงต้ังกรรมการเปนรายคน 

3) การปองกันการใชขอมูลภายใน 
(1) คณะกรรมการกําหนดนโยบายเก่ียวกับการปองกันการใชขอมูลภายใน ดังนี้  

(1.1) มีการกําหนดช้ันความลับของขอมูลและการปฏิบัติเพ่ือรักษาความลับ โดยเอกสารสําคัญ
จะไดรับการดูแลดวยวิธีการเฉพาะท่ีกําหนดไวในแตละระดับ แตละชนิดหรือประเภทของ
ขอมูล เชน ขอมูลท่ีเปดเผยได ขอมูลท่ีปกปด ขอมูลท่ีเปนความลับ โดยการใชขอมูลภายใน
รวมกันตองอยูในกรอบของหนาท่ีและความรับผิดชอบเทาน้ัน 

(1.2) มีการเก็บรักษาและปกปดขอมูลของลูกคา และขอมูลทางการคาไวเปนความลับ ตองไม
เปดเผยความลับของลูกคาตอพนักงาน และบุคคลภายนอกท่ีไมเกี่ยวของ 

(1.3) การเปดเผยขอมูลความลับตอสาธารณชนตองไดรับความเห็นชอบจากประธาน
กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร หรืออาจมอบหมายใหผูรับผิดชอบเปนผูใหขอมูลแก
สาธารณะ 

(1.4) บุคลากรของบริษัทมีหนาท่ีรักษาขอมูลความลับในกรอบหนาท่ีและความรับผิดชอบของ
ตนเอง และจะไมนําขอมูลอันเปนความลับไปเผยแพรแกบุคคลภายนอก 

(1.5) กําหนดใหกรรมการทุกคนและผูบริหารระดับสูงท่ีมีหนาท่ีรายงานการซ้ือ-ขายหุน การถือ
ครองหลักทรัพยของบริษัทตามกฎหมายใหแกท่ีประชุมคณะกรรมการรับทราบเปนประจํา 
รวมท้ัง ใหมีการเปดเผยในรายงานประจําป 
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(1.6) กําหนดใหกรรมการทุกคนและผูบริหารระดับสูงรายงานตอคณะกรรมการเกี่ยวกับการซื้อ
ขายหุน อยางนอย 1 วันลวงหนากอนการซ้ือขาย 

(1.7) กําหนดใหกรรมการทุกคนและผูบริหารระดับสูงงดการซ้ือขายหลักทรัพย ไมนอยกวา 7 
วัน กอนการประชุมคณะกรรมการ 

4) การมีสวนไดเสียของกรรมการ  
(1) คณะกรรมการกําหนดใหกรรมการและผูบริหาร รายงานการมีสวนไดเสีย อยางนอยกอนการ

พิจารณาวาระนั้น และมีการบันทึกไวในรายงานการประชุมคณะกรรมการ ดังนี้ 
(1.1) คณะกรรมการกําหนดแนวทางใหกรรมการและผูบริหารเปดเผยขอมูลสวนไดเสียของตน

และผูเก่ียวของตอคณะกรรมการ เพ่ือใหคณะกรรมการสามารถตัดสินใจ เพ่ือประโยชน
โดยรวมได 

(1.2) แนวทางดังกลาวสอดคลองกับลักษณะของธุรกิจและขอกําหนดของหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
เชน ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย เปนตน 

(1.3) กําหนดใหเลขานุการเปนผูรับขอมูลสวนไดเสียของกรรมการ ผูบริหาร และผูเกี่ยวของ 
(1.4) เลขานุการทําหนาท่ีในการรายงานขอมูลสวนไดเสียใหคณะกรรมการทราบขอมูลของ

กรรมการและผูบริหาร รวมท้ัง ผูเก่ียวของ โดยเฉพาะเม่ือคณะกรรมการตองพิจารณา
ธุรกรรมระหวางบริษัทกับกรรมการหรือผูบริหารท่ีมีสวนไดเสียหรือมีสวนเกี่ยวของ 

(2) คณะกรรมการดูแลใหกรรมการท่ีมีสวนไดเสียอยางมีนัยสําคัญในลักษณะท่ีอาจทําใหกรรมการ
รายดังกลาวไมสามารถใหความเห็นไดอยางอิสระ งดเวนจากการมีสวนรวมในการประชุมพิจารณาในวาระน้ัน ในการ
ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2560 ไมมีการเปลี่ยนแปลงลําดับระเบียบวาระการประชุม หรือเพ่ิมเติมวาระการประชุม
และไมมีการขอใหท่ีประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกเหนือจากท่ีระบุไวในหนังสือนัดประชุม 

นอกจากนี้ กรรมการและผูบริหารไดรายงานการถือหลักทรัพยในบริษัทของตนเอง คูสมรส และบุตรท่ียังไม
บรรลุนิติภาวะใหแกคณะกรรมการ หรือผูท่ีคณะกรรมการมอบหมายเปนประจําทุกไตรมาส รวมท้ังมีการเปดเผยในท่ี
ประชุมคณะกรรมการและรายงานประจําป 

 
9.4 หมวดท่ี 3 บทบาทของผูมีสวนไดเสีย  

ธุรกิจเอกชนเปนสวนท่ีมีความสําคัญตอเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ซึ่งถือเปนหนาท่ีในการดูแลใหเกิด
ความอยูรอดและยั่งยืนของสังคมรวมกัน ดังน้ัน จึงยึดม่ันการดําเนินธุรกิจใหประสบความสําเร็จอยางยั่งยืนโดยให
ความสําคัญกับผูมีสวนไดเสีย เพราะเช่ือม่ันวาการคงไวซึ่งความสมดุลระหวางธุรกิจ พนักงาน และสังคมนั้น จะ
สงเสริมใหบริษัท สังคม และสิ่งแวดลอมเติบโตไปพรอมๆ กันอยางเขมแข็งและยั่งยืน โดยกําหนดแนวปฏิบัติเก่ียวกับ
บทบาทของผูมีสวนไดเสีย ดังนี้ 

1) การกําหนดนโยบายการปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสีย 
(1) คณะกรรมการกําหนดนโยบายและแนวการปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียแตละกลุม พรอมมาตรการ

ดําเนินการท่ีเปนรูปธรรม ท่ีทําใหมั่นใจไดวาบริษัทมีความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดเสีย ดังนี้ 
(1.1) ผูถือหุน  

ปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตยสุจริต โปรงใส และเปนประโยชนแกบริษัท และผูถือหุน 
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บริหารงานดวยความระมัดระวังและรอบคอบเพื่อปองกันความเสียหายตอผูถือหุน
ตลอดจนไมแสวงหาผลประโยชนใหตนเองและผูเก่ียวของ โดยใชขอมูลใดๆ ของบริษัทท่ี
ยังไมเปดเผยตอสาธารณชน และไมดําเนินการใดๆ ในลักษณะท่ีอาจกอใหเกิดความขัดแยง
ทางผลประโยชน รวมถึง ไมเปดเผยขอมูลลับตอบุคคลภายนอก โดยเฉพาะคูแขงขัน 

(1.2) พนักงาน  
การเล็งเห็นถึงความสําคัญของพนักงานซึ่งถือเปนทรัพยากรท่ีมีคุณคา จึงปฏิบัติตอ
พนักงานทุกคนอยางเทาเทียมกันและเปนธรรมบนหลักสิทธิมนุษยชน ไมมีการเลือก
ปฏิบัติท้ังการแบงแยกสีผิว เช้ือชาติ เพศ ศาสนา ไมมีการใชแรงงานเด็กหรือแรงงานท่ีผิด
กฎหมาย มีนโยบายการบริหารคาจางและคาตอบแทนโดยยึดหลักความเปนธรรม 
เหมาะสมกับลักษณะงาน หนาท่ีความรับผิดชอบและความสามารถของพนักงานแตละคน 
ตลอดจนมีนโยบาย          การพัฒนาและสงเสริมความรูความสามารถใหกับพนักงานอยาง
ตอเนื่อง เพื่อพัฒนาและความสามารถของพนักงานใหไดรับความกาวหนา  
สําหรับนโยบายดานสวัสดิการ จัดใหมีสวัสดิการสําหรับพนักงานเพ่ิมเติมจากท่ีกฎหมาย
กําหนด เชน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงาน เพื่อเปนเครื่องมือสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติ 
งานของพนักงานและรักษาบุคลากรไวกับบริษัทในระยะยาว โดยใหมีลักษณะการออม
อยางสม่ําเสมอเพื่อเปนหลักประกันในการใชชีวิตหลังเกษียณอายุ การประกันสุขภาพกลุม 
การตรวจสุขภาพประจําป และสวัสดิการเกี่ยวกับเงินชวยเหลือพนักงานในโอกาสตางๆ 
มีการกําหนดนโยบายดานความปลอดภัย โดยจัดใหมีการดูแลดานความปลอดภัย สุขภาพ
อนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน เพ่ือดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายและตาม
มาตรฐานสากลและติดตามการปฏิบัติงานอยางใกลชิด มีการใหความรูเก่ียวกับความ
ปลอดภัยสุขภาพอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางานแกพนักงานและผูท่ีเก่ียวของ 
พรอมท้ังสงเสริมการสรางจิตสํานึกใหพนักงานทุกคนตระหนักถึงความปลอดภัยและ
ยึดถือปฏิบัติ และกําหนดใหมีการตรวจสอบระบบปองกันภัยในอาคารสํานักงาน การซอม
หนีไฟเปนประจําทุกป รวมถึง การตรวจวิเคราะหระดับแสงสวาง และตรวจวัดระดับความ
ดังเสียง ในป 2560 ไมมีพนักงานหยุดงานอันมีสาเหตุมาจากการเกิดอุบัติเหตุจากการ
ปฏิบัติงาน หรือเจ็บปวยจากการปฏิบัติงาน  

(1.3) ลูกคา  
มีการกําหนดนโยบายท่ีจะตอบสนองความพึงพอใจของลูกคา โดยนําเสนอผลิตภัณฑท่ีมี
คุณภาพและไดมาตรฐานมีความปลอดภัย เพ่ือใหตรงกับความตองการของลูกคา มีการ
เปดเผยขอมูลเก่ียวกับสินคาและบริการอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง 
รวมท้ัง การใหขอมูลขาวสารท่ีถูกตอง เพียงพอและเปนประโยชนตอลูกคา 

(1.4) คูคาและเจาหนี้  
มีการคัดเลือกคูคาอยางเปนธรรม ดําเนินธุรกิจตอกันดวยความยุติธรรม ไมเอารัดเอาเปรียบ 
เคารพและปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาท่ีกําหนดไว ไมเรียก หรือไมรับ หรือจายผลประโยชน
ใดๆ ท่ีไมสุจริตในการติดตอกับคูคาหรือเจาหน้ี หากในกรณีท่ีขอมูลปรากฏวามีการจาย
ผลประโยชนใดๆ ท่ีไมสุจริต บริษัทจะหารือกับคูคาหรือเจาหน้ี  เพ่ือรวมกันแกไขปญหา
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ใหรวดเร็วเเละเกิดความยุติธรรมตอทุกฝาย 
(1.5) คูแขง  

มีการดําเนินธุรกิจอยางมีจริยธรรม โปรงใส มีการแขงขันอยางเปนธรรมกับคูแขงขัน มีการ
แขงขันทางการคาภายใตกรอบกติกาการแขงขันท่ีดี ไมแสวงหาขอมูลท่ีเปนความลับของ
คูแขงทางการคาดวยวิธีการท่ีไมสุจริตหรือไมเหมาะสม ไมทําลายช่ือเสียงคูแขงทางการคา
ดวยการกลาวรายหรือกระทําการใดๆ โดยปราศจากความจริงและไมเปนธรรม 

(1.6) ชุมชน/ สังคม  
มีการกําหนดแนวปฏิบัติตอชุมชน สังคม ไวในจรรยาบรรณธุรกิจ เพ่ือเปนหลักปฏิบัติแก
พนักงานทุกคน ดังนี้   
 สนับสนุนกิจกรรมท่ีเปนประโยชนตอชุมชนและสังคมสวนรวม และสรางปฏิสัมพันธ

อันดีกับชุมชนท่ีสถานประกอบการของบริษัทต้ังอยู  
 ปฏิบัติหรือควบคุมใหมีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเกี่ยวของ 
 ไมสนับสนุนหรือรวมธุรกรรมกับบุคคลใดท่ีเปนภัยตอชุมชน สังคม  
 ใสใจและรับผิดชอบแกไขในภัยอันตรายท่ีสังคมหวั่นวิตก อันอาจเกิดจากผลิตภัณฑ/ 

บริการหรือการดําเนินงาน 
 มีสวนรวมในการยกระดับคุณภาพชีวิตท่ีดี สรางสังคมท่ีอยูรวมกันอยางมีความสุข 

พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม รักษาวัฒนธรรมท่ีดีงาม รวมถึงปลูกฝงจิตสํานึกของความ
รับผิดชอบตอสังคมและการมีจิตอาสาใหเกิดข้ึนในหมูพนักงาน  

(1.7) สิ่งแวดลอม 
 ไมกระทําการใดๆ ท่ีจะมีผลเสียหายตอทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอม 
 ปฏิบัติหรือควบคุมใหมีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม 
 ไมใหการสนับสนุนหรือรวมธุรกรรมกับบุคคลใดท่ีเปนภัยตอสภาพแวดลอมสวนรวม  
 สงเสริมใหมีการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ มีนโยบายในการประหยัดพลังงาน

และทรัพยากรอื่นๆ  
 สงเสริมใหมีการใหความรูพนักงานในเรื่องส่ิงแวดลอม รวมท้ังมีการจัดกิจกรรมท่ี

เกี่ยวกับส่ิงแวดลอมรวมกับพนักงาน โดยกําหนดเปนนโยบายและเปดเผยถึงการปฏิบัติ
ใหเปนท่ีทราบ  

(2) คณะกรรมการมอบหมายใหกรรมการอิสระหรือคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูรับรายงานหรือขอ
รองเรียน สอบสวน จัดการกับขอรองเรียนของผูมีสวนไดเสีย และรายงานตอคณะกรรมการ 

(3) มีกลไกการคุมครองผูแจงเบาะแส และมีมาตรการชดเชยในกรณีท่ีผูมีสวนไดเสียไดรับความ
เสียหายจากการละเมิดสิทธิตามกฎหมายของผูมีสวนไดเสีย  

(4) จัดใหมีชองทางการแจงหรือรองเรียนกรณีถูกละเมิดสิทธิใหกับบริษัท โดยผานชองทางโทรศัพท 
เว็บไซต จดหมาย อีเมล เปนตน  

2) มีนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการตอตานการทุจริต การคอรรัปช่ัน รวมถึง การสนับสนุนกิจกรรมท่ี
สงเสริมและปลูกฝงใหพนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบขอบังคับท่ีเกี่ยวของ ดังนี้ 

(1) นโยบายและแนวปฏิบัติท่ีเกี่ยวกับการตอตานการทุจริตคอรรัปช่ันภายในองคกร 
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(1.1) หามกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับ รับเงินหรือรับผลประโยชน ตอบแทนใดๆ 
จากคูคา ลูกคา หรือจากบุคคลใดท่ีทําธุรกิจเก่ียวของกับบริษัท 

(1.2) หามกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับ รับของขวัญท่ีมีมูลคาเกินกวาปกติประเพณี
นิยมท่ีบุคคลท่ัวไปพึงปฏิบัติตอกัน 

(1.3) หามมีการนําทรัพยสินของบริษัทไปใชเพื่อประโยชนสวนตนหรือบุคคลอื่น 
(1.4) การเขาไปทําธุรกรรมหรือกิจกรรมกับบริษัทท่ีมีกรรมการ ผูบริหาร หรือพนักงานของ

บริษัท ท่ีมีสวนไดเสียตองปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการทํารายการท่ีอาจมีความขัดแยง
ทางผลประโยชน  

(1.5) จัดฝกอบรมแกพนักงานเพื่อสงเสริมความซ่ือสัตย สุจริต และความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหนาท่ี 

(1.6) กําหนดใหมีระเบียบและระบบการควบคุมภายในเพื่อปองกันไมใหพนักงานมีการ
ประพฤติ หรือปฏิบัติท่ีไมเหมาะสม 

(1.7) มีหนวยงานตรวจสอบภายในตรวจสอบทุกหนวยงาน และจัดทํารายงานสรุปเรื่องการ
ทุจริตคอรรัปช่ันตอคณะกรรมการตรวจสอบ 

(1.8) จัดใหมีชองทางในการรายงานหากมีการพบเห็นการฝาฝน หรือพบเห็นการกระทําทุจริต
และคอรรัปช่ัน    

(2) นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการตอตานการทุจริตคอรรัปช่ันภายนอกองคกร บริษัทไดกําหนด
แนวปฏิบัติในการปองกันการทุจริตคอรรัปช่ันภายนอกองคกร ท้ังน้ี เพ่ือปองกันมิใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน
ทุกระดับเก่ียวของกับการทุจริตคอรรัปช่ันภายนอกองคกร  

(2.1) บริษัทไมสนับสนุนการใหสินบนในรูปของผลตอบแทนทุกรูปแบบในการขอความ
อนุเคราะหใดๆ จากบุคคลหรือองคกรภายนอก โดยเฉพาะจากหนวยงานของรัฐจะตอง
เปนไปตามระเบียบปฏิบัติของหนวยงานของรัฐ เพ่ือหลีกเลี่ยง การเปดชองทางใหกับ
เจาหนาท่ีรัฐท่ีจะเรียกรับสินบนเม่ือมีความผิดพลาดเกิดข้ึน 

(2.2) จะดําเนินธุรกิจตามกฎระเบียบของกฎหมาย ตามข้ันตอนใหถูกตอง เพ่ือหลีกเลี่ยงการเปด
ชองใหกับเจาหนาท่ีรัฐท่ีจะเรียกรับสินบนเม่ือมีความผิดพลาดเกิดข้ึน 

(2.3) การสังสรรค การเลี้ยงอาหาร หรือการมอบของขวัญใหกับบุคคลภายนอก จะตอง
ดําเนินการภายในเทศกาลและประเพณีปฏิบัติท่ีดีงาม มีจํานวนและปริมาณ ท่ีเหมาะสม 

3) บริษัทมีการกําหนดนโยบายทางดานทรัพยสินทางปญญา หามพนักงานละเมิดตอทรัพยสินทางปญญา
ของผูอื่น ไมวาจะเปนทรัพยสินทางปญญาในประเทศ หรือตางประเทศ และหามการนําซอฟตแวรท่ีละเมิดลิขสิทธ์ิมาใช
งานในบริษัท รวมท้ัง มีนโยบายการตอตานการทุจริตและหามจายสินบนเพ่ือประโยชนทางธุรกิจ ซึ่งไดแจงใหพนักงาน
ทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติตลอดมา  

ในป 2560 บริษัทไมมีขอพิพาทใดๆ ท่ีมีนัยสําคัญกับผูมีสวนไดเสีย นอกจากน้ี บริษัทไดปฏิบัติตาม
กฎหมายและขอกําหนดท่ีเกี่ยวของเพื่อใหสิทธิของผูมีสวนไดเสียดังกลาวไดรับการดูแลเปนอยางดี อาทิเชน 

(1) ในการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2560 ใหสิทธิผูถือหุนทุกรายเสนอแนะขอคิดเห็นตางๆ 
เก่ียวกับการดําเนินธุรกิจในฐานะเจาของบริษัท โดยทุกๆ ขอคิดเห็นจะไดรับการรวบรวมเพื่อเสนอใหคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณา ซึ่งในการประชุมดังกลาว ไมมีผูถือหุนรายใดเสนอแนะขอคิดเห็นเปนการลวงหนา 
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(2) มีการทบทวนโครงสรางคาจางทุกป โดยพิจารณารวมกับผลการดําเนินงานของบริษัท เพ่ือกําหนด
อัตราคาจางประจําป ท้ังน้ี เพ่ือใหการบริหารคาจางและคา ตอบแทนเปนธรรมเหมาะสมกับลักษณะงาน หนาท่ีความ
รับผิดชอบและความสามารถของพนักงานแตละคน สามารถเทียบเคียงกับบริษัทท่ีอยูในอุตสาหกรรมเดียวกัน  

(3) ไมมีกรณีท่ีฝาฝนกฎหมายดานแรงงาน การจางงาน ผูบริโภค การแขงขันทางการคา สิ่งแวดลอม 
ไมมีกรณีการกระทําผิดดานละเมิดทรัพยสินทางปญญาของผูอื่น ดานการทุจริตหรือกระทําผิดดานจริยธรรมทางธุรกิจ 
ไมมีการเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน ไมมีการเจ็บปวยหรือโรคจากการทํางาน  

(4) มีการปรับปรุงอัตราเงินสมทบและเงินสะสมกองทุนสํารองเลี้ยงชีพของพนักงานใหมีอัตราสูงข้ึน
และเปดโอกาสใหพนักงานสามารถกําหนดอัตราเงินสะสมใหสอดคลองกับฐานรายไดของตนเอง  

 
9.5 หมวดท่ี 4 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส 

คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญตอการเปดเผยขอมูลท่ีมีความถูกตองครบถวนและโปรงใส ท้ังรายงาน
ขอมูลทางการเงินและขอมูลท่ัวไปตามหลักเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ตลอดจนขอมูลอื่นท่ีสําคัญท่ีมีผลกระทบตอราคาหลักทรัพยของบริษัท ซึ่งลวนมี
ผลตอกระบวนการตัดสินใจของผูลงทุนและผูมีสวนไดเสียของบริษัท โดยเผยแพรขอมูลสารสนเทศตอผูถือหุนนัก
ลงทุนและสาธารณชนผานชองทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและทางเว็บไซตของบริษัท และมีการ
ปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันอยางสม่ําเสมอ บริษัทไดดําเนินการกําหนดแนวปฏิบัติเก่ียวกับการเปดเผยขอมูลและ
ความโปรงใส ดังนี้ 

1) การเปดเผยขอมูล 
(1) คณะกรรมการมีกลไกท่ีจะดูแลใหมั่นใจไดวาขอมูลท่ีเปดเผยตอนักลงทุนถูกตอง ไมทําใหสําคัญ

ผิดและเพียงพอตอการตัดสินใจของนักลงทุน  
(1.1) มีการเปดเผยขอมูลสําคัญของบริษัท ท้ังขอมูลทางการเงินและขอมูลท่ีมิใชขอมูลทาง

การเงินอยางถูกตอง ครบถวน ทันเวลา โปรงใส และเปนไปตามเกณฑท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทยกําหนด  

(1.2) มีการประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการเปดเผยขอมูลเปนประจํา 
(2) คณะกรรมการจัดใหมีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงินแสดง

ควบคูกับรายงานของผูสอบบัญชีในรายงานประจําป โดยครอบคลุมในเรื่องดังตอไปนี้ 
(2.1) การปฏิบัติตามหลักการบัญชีท่ีรับรองโดยท่ัวไป เหมาะสมกับธุรกิจ ใชนโยบายบัญชีท่ี

เหมาะสม และถือปฏิบัติโดยสม่ําเสมอ 
(2.2) รายงานทางการเงินมีขอมูลถูกตอง ครบถวน เปนจริงตามมาตรฐานการบัญชี 

(3) คณะกรรมการสนับสนุนใหบริษัทจัดทําคําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ (Management 
Discussion and Analysis หรือ MD&A) เพ่ือประกอบการเปดเผยงบการเงินทุกไตรมาส ท้ังน้ี เพ่ือใหนักลงทุนได
รับทราบขอมูลและเขาใจการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน การเปลี่ยนแปลงท่ีมีนัยสําคัญ
ของบริษัท รวมถึงปจจัยและเหตุการณท่ีมีผลตอฐานะการเงินหรือผลการดําเนินงาน นอกเหนือจากขอมูลตัวเลขในงบ
การเงินเพียงอยางเดียว 
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(4) คณะกรรมการกําหนดใหมีการเปดเผยคาสอบบัญชี และคาบริการอื่นท่ีผูสอบบัญชีใหบริการไวใน
รายงานประจําป 

(5) คณะกรรมการกําหนดใหมีการเปดเผยในรายงานประจําป 
(5.1) บทบาท หนาท่ี ของคณะกรรมการ  
(5.2) บทบาท หนาท่ี ของคณะกรรมการชุดยอย   
(5.3) จํานวนครั้งของการประชุม และจํานวนครั้งท่ีกรรมการแตละทานเขารวมประชุมในปท่ี

ผานมา 
(6) คณะกรรมการเปดเผย วิธีการสรรหากรรมการ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการท้ังคณะและรายบุคคล  
2) ขอมูลข้ันตํ่าท่ีเปดเผยบนเว็บไซต 

นอกจากการเผยแพรขอมูลตามเกณฑท่ีกําหนดผานชองทางของตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทย 
รวมถงึแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) และรายงานประจําปแลว คณะกรรมการพิจารณาใหมีการเปดเผย
ขอมูลผานชองทางอื่นดวย เชน เว็บไซตของบริษัท โดยกระทําอยางสม่ําเสมอ พรอมท้ังนําเสนอขอมูลท่ีเปนปจจุบัน 
อน่ึง ขอมูลบนเว็บไซตอยางนอยตองประกอบดวยขอมูลท่ีปรับปรุงใหเปนปจจุบัน ดังตอไปนี้ 

(1) วิสัยทัศนและพันธกิจ 
(2) ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
(3) โครงสรางองคกร รายช่ือคณะกรรมการและผูบริหาร 
(4) คุณสมบัติและประสบการณของเลขานุการบริษัท 
(5) งบการเงินและรายงานเกี่ยวกบัฐานะการเงินและผลการดําเนินงานท้ังฉบับปจจุบันและปกอนหนา 
(6) แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) และรายงานประจําป ท่ีสามารถใหดาวนโหลดได 
(7) ขอมูลหรอืเอกสารอ่ืนใดท่ีนําเสนอตอนักวิเคราะห ผูจัดการกองทุน หรือส่ือตางๆ 
(8) โครงสรางการถือหุนท้ังทางตรงและทางออม 
(9) โครงสรางกลุมบริษัท รวมถึงบริษัทยอยและบริษัทรวม  
(10) กลุมผูถือหุนรายใหญท้ังทางตรงและทางออมท่ีถือหุนต้ังแตรอยละ 5 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายได

แลว ท้ังหมดและมีสิทธิออกเสียง   
(11) การถือหุนท้ังทางตรงและทางออมของกรรมการ ผูถือหุนรายใหญ ผูบริหารระดับสูง 
(12) หนังสือเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผูถือหุน 
(13) ขอบังคับบริษัท หนังสือบริคณหสนธิ และขอตกลงของกลุมผูถือหุน (ถามี) 
(14) นโยบายและแนวปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท 
(15) นโยบายดานบริหารความเสี่ยง รวมถงึวิธีการจัดการความเส่ียงดานตางๆ 
(16) กฎบัตรหรือหนาท่ีความรับผิดชอบ คุณสมบัติ วาระการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการรวมถงึ 

เรื่องท่ีตองไดรบัความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
(17) กฎบัตรหรือหนาท่ีความรับผิดชอบ คุณสมบัติ วาระการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการชุดยอย 
(18) จรรยาบรรณสําหรับพนักงานและกรรมการ  
(19) ขาวของบริษัทและบริษัทยอย 
(20) ขอมูลติดตอหนวยงานหรือบุคคลท่ีรับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ  
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9.6 หมวดท่ี 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  
บริษัทมีการกําหนดและแยกอํานาจของคณะกรรมการแตละชุดไวอยางชัดเจน โดยในการพิจารณาตัดสินใจ

ในเรื่องสําคัญจะตองผานความเห็นชอบของคณะกรรมการแตละชุด ซึ่งมีหนาท่ีเฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ เพื่อถวงดุลและสอบทานใหเกิดความโปรงใสและเปนธรรมตอผูท่ีเก่ียวของ
ทุกฝาย 
 
จริยธรรมธุรกิจ 

บริษัทยึดม่ันในแนวทางการดําเนินธุรกิจท่ีโปรงใส สุจริต และเปนธรรม ไดออกคูมือจรรยาบรรณและ
ขอพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝายจัดการและพนักงาน เพื่อใหผูท่ีเกี่ยวของยึดถือเปนแนวทางการ
ปฏิบัติหนาท่ีตามภารกิจของบริษัท ภายใตกรอบกฎหมายและกฎระเบียบ สงเสริมสนับสนุนใหพนักงานมีการพัฒนา
ความรู ความสามารถอยางท่ัวถึง  

 
การถวงดุลของกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร 

ในปจจุบันคณะกรรมการบริษัท มีจํานวน 8 ทาน ประกอบดวย กรรมการท่ีไมไดเปนผูบริหารจํานวน 4 
ทาน และกรรมการท่ีเปนผูบริหาร 4 ทาน ในจํานวนกรรมการเปนกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการอิสระ  

กรรมการตรวจสอบและ/ หรือกรรมการอิสระ ไมมีสวนเกี่ยวของในการบริหารงานประจํา และไมเปน
ผูถือหุนรายใหญของบริษัท จะเห็นไดวามีสัดสวนของกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระมากกวา 1 ใน 3 ของ
คณะกรรมการท้ังคณะ ซึ่งนับไดวา มีการถวงดุลของกรรมการท่ีไมเปนผูบริหารในสัดสวนท่ีสูงและพอท่ีจะทําหนาท่ีได
อยางมีประสิทธิภาพ 

 
การรวมหรือแยกตําแหนง 

ปจจุบันมีผูดํารงตําแหนงประธานกรรมการและกรรมการผูอํานวยการเปนบุคคลคนละคนกัน โดย
ประธานกรรมการไมไดเปนพนักงานและผูบริหาร บริษัทจึงไดกําหนดบทบาท อํานาจหนาท่ีของประธานกรรมการและ
กรรมการผูอํานวยการไวชัดเจน  

อํานาจของประธานกรรมการ เปนกรรมการอิสระและไมมีอํานาจอนุมัติใดๆ การอนุมัติใดท่ีเกินอํานาจ
กรรมการผูอํานวยการ ตองใชอํานาจคณะกรรมการท้ังคณะในการอนุมัติ 

อํานาจของกรรมการผูอํานวยการ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจแตงต้ังกรรมการจํานวนหนึ่งตามท่ี
เห็นสมควรใหเปนคณะกรรมการบริหาร และในจํานวนนี้ใหแตงต้ังกรรมการผูอํานวยการเปนกรรมการบริหารดวย 
โดยใหคณะกรรมการบริหารมีอํานาจหนาท่ีควบคุมดูแลกิจการตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 

 
โครงสรางคณะกรรมการของบริษัท ในป 2560 ประกอบดวยคณะกรรมการ ดังนี้  
คณะกรรมการบริษัท  

1) คณะอนุกรรมการ 
 (1) คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

 (2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 
 (3) คณะกรรมการตรวจสอบ  
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 (4) คณะกรรมการบริหาร  
 
9.6.1 คณะกรรมการบริษัท 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีคณะกรรมการบริษัท จํานวน 8 ทาน และมีการจัดประชุม จํานวน 6 
ครั้ง ซึ่งเลขานุการบริษัทจะจัดสงหนังสือเชิญประชุม พรอมท้ังระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการ
ประชุมใหคณะกรรมการลวงหนา เพ่ือใหมีเวลาศึกษาขอมูลกอนเขารวมการประชุม โดยทุกทานสามารถแสดง
ความเห็นไดอยางอิสระและไมข้ึนกับบุคคลหรือกลุมบุคคลใด มีการบันทึกการประชุมและความคิดเห็นอยางชัดเจน 
และเปนลายลักษณอักษร และคณะกรรมการทุกคนมีสัดสวนของการเขารวมประชุมคณะกรรมการ อยางนอยรอยละ 75 
ของการประชุมท้ังป มีรายละเอียดการเขารวมประชุม ดังนี้  

 

รายชื่อ ตําแหนง 
การประชุมคณะกรรมการ  
จํานวนคร้ัง 
การประชุม 

จํานวนคร้ังที่    
เขารวมประชุม 

หมายเหตุ 

1) นายพชร ยุติธรรมดํารง  ประธานกรรมการ 6 6  
2) ร.ต.ต.เกรียงศักด์ิ โลหะชาละ กรรมการ 6 5  
3) นายสมพร เวชพาณิชย กรรมการ 6 5  
4) นายปรีชา ถิรกิจพงศ กรรมการ 6 5  
5) นายสมเจตน ทิณพงษ กรรมการ 6 6  
6) นางสาวทิพาพร อัศวโสตถิ์ กรรมการ 6 5  
7) นายฐนนทศรณ เลิศฤทธิ์ศิริกุล กรรมการ 6 5  
8) นายสมชาย เลิศวิริยะจิตต กรรมการ/ เลขานุการบริษัท 6 5 ออกเมื่อ ส.ค. 60 
9) นายพลเชษฐ ลิขิตธนสมบัติ กรรมการ 2 2 เขาเมื่อ ส.ค. 60 

 
1) รายงานของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทเปนผูรับผิดชอบตองบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอย และสารสนเทศทาง 
การเงินท่ีปรากฏในรายงานประจําป งบการเงินดังกลาวไดจัดทําข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป และ
คณะกรรมการซ่ึงประกอบดวยคณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นวาระบบควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยูใน
ระดับท่ีนาพอใจ และสามารถสรางความเช่ือม่ันอยางมีเหตุผลตอความเช่ือถือไดของงบการเงินของบริษัทและบริษัท
ยอย  

2) การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 
บริษัทมีนโยบายจัดใหคณะกรรมการบริษัทมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการโดยรวม       

อยางนอยปละ1 ครั้ง โดยในป 2560 บริษัทไดจัดสงแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการใหแกกรรมการแต
ละทาน สําหรับประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการโดยรวมท้ังคณะ ผลเปนความลับ เพ่ือนําผลประเมินมาใช
ใน การพิจารณาปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท 

3) ความสัมพันธกบัผูลงทุน 
คณะกรรมการไดสรางความสัมพันธท่ีดีกับลูกคา และผูลงทุนท่ัวไป โดยการเปดเผยขอมูลท่ีมีความ
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ถูกตอง ครบถวน โปรงใส เก่ียวกับประวัติบริษัท รายงานทางการเงิน ตลอดจนขอมูลสําคัญท่ีมีผลกระทบตอราคา
หลักทรัพยของบริษัท โดยผานตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รายงานประจําป และเว็บไซดของบริษัท รวมถึง ไดมี
การเปดชองทางการติดตอกับบริษัท เพ่ือรับทุกขขอรองเรียน และขอเสนอแนะตางๆ ทางอีเมลดวย เพ่ืออํานวยความ
สะดวกใหแกลูกคาและผูลงทุนท่ัวไปไดติดตอกับบริษัทได 

4) การสงเสริมพัฒนาความรู 
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในการสงเสริมและสนับสนุน ใหมีการฝกอบรมและการใหความรูแก

กรรมการและผูบริหารของบริษัท เพ่ือใหมีการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานอยางตอเน่ือง ท้ังหลักสูตรการอบรม
ภายในและภายนอกบริษัท ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรไดรับการฝกอบรม เพ่ือใหเขาใจการปฏิบัติหนาท่ีใน
ฐานะกรรมการ คณะกรรมการ และผูบริหารระดับสูง 

บริษัทสงเสริมความรู ความสามารถของคณะกรรมการและใหกรรมการนําประโยชนจากความรูท่ี
ไดรับมาประยุกตใชในการกํากับดูแลบริษัท สามารถสรางมูลคาเพ่ิมและผลักดันใหองคกรเขาสูมาตรฐานสากลย่ิงข้ึน 
สามารถสงเสริมไดหลายรูปแบบ 

(1) จัดใหมีกิจกรรมสนับสนุนเพ่ือเตรียมการและสรางความรู ความเขาใจ สําหรับกรรมการใหมหรือ
กรรมการท่ีไดรับแตงต้ังระหวางปบัญชี โดยประกอบกิจกรรม เชน การช้ีแจงหรือบรรยายโดยผูบริหารระดับสูง การ
เยี่ยมชมการปฏิบัติงานจริง เปนตน 

(2) สนับสนุนใหกรรมการเขาอบรมหลักสูตร หรือเขารวมกิจกรรมสัมมนาท่ีเปนการเพิ่มพูนความรู
ในการปฏิบัติงานและใหเปดเผยไวในรายงานประจําปทุกครั้ง 

(3) มีการริเริ่มใหมีกิจกรรมและเขารวมกิจกรรมตางๆ ท่ีเปนการสงเสริมความรู ความสามารถของ
คณะกรรมการท้ังทางดานเทคโนโลยี นวัตกรรมใหมๆ ท่ีบริษัทจะนํามาใชพัฒนา รวมถึง สงเสริมใหความรู 
ความสามารถใน    การอบรม การเขาดูงาน การสัมมนา และการเยี่ยมชมการปฏบัติงานภายในและภายนอกองคกร 

ในป 2560 กรรมการบริษัท และเลขานุการบริษัท คุณสมชาย เลิศวิริยะจิตต ไดเขาอบรมเรื่องความรับ
ผิดทางอาญาของกรรมการและผูแทนนิติบุคคล เม่ือวันท่ี 18 พฤษภาคม 2560 และเขาอบรมเรื่อง Basic Finance for IR 
เมื่อวันท่ี 25 สิงหาคม 2560 ท่ี ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  

5) การปฐมนิเทศกรรมการใหม 
คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให เลขานุการบริษัทจัดเตรียมขอมูลตางๆ สาหรับกรรมการใหม เพื่อให

กรรมการใหม รับทราบบทบาท หนาท่ี ความรับผิดชอบของกรรมการ นโยบาย ขอมูลธุรกิจ และแนวปฏิบัติในการ
กํากับดูแลกิจการของบริษัทกอนการปฏิบัติหนาท่ีของกรรมการ ตลอดจนสงเสริมการสรางความรูความเขาใจในธุรกิจ
ใหกับกรรมการทุกทาน เพ่ือเปนการชวยสนับสนุนในการปฏิบัติหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพของกรรมการมากยิ่งข้ึน 
นอกจากนี้ บริษัทยังมีนโยบายในการเสริมความรูใหกรรมการผูบริหาร 

ในการปฏิบัติหนาท่ีในฐานะคณะกรรมการบริษัท กรรมการควรจะตองทราบถึงลักษณะการดําเนิน
ธุรกิจของบริษัท ดังน้ัน ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีกรรมการเขารับตําแหนงใหม บริษัทจะมีการปฐมนิเทศ
กรรมการใหม เพื่อแนะนําใหรับทราบลักษณะและแนวทางการดําเนินงานในภาพรวมของบริษัท ใหขอมูลสารสนเทศท่ี
สําคัญ และจําเปนตอการปฏบัติหนาท่ีของกรรมการ รวมท้ัง แนวทางการปฏิบัติท่ีเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจกรรมท่ีดี  

(1) โครงสรางของคณะกรรมการ นโยบายและกระบวนข้ันตอนทํางาน 
(2) กลยุทธ ประจําป KPIs และงบประมาณ 
(3) โครงสรางของบริษัทและฝายจัดการ 
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(4) นโยบายในระดับปฏิบัติการท่ีคณะกรรมการไดอนุมัติแลว 
(5) ลักษณะงานของฝายปฏิบัติการ 

 
9.6.2 คณะอนุกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทจะแตงต้ังกรรมการจํานวนหน่ึงจากคณะกรรมการบริษัทเปนกรรมการใน
คณะอนุกรรมการเพ่ือทําหนาท่ีพิเศษ โดยพิจารณาบทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการเปรียบเทียบกับคุณสมบัติของ
กรรมการแตละคน โดยไดกําหนดใหคณะอนุกรรมการ มีวาระการดํารงตําแหนง คราวละ 2 ป และอาจไดรับการแตงต้ัง
ใหมได ในปจจุบันคณะกรรมการบริษัทไดแตงต้ังคณะอนุกรรมการและมีรายละเอียด ดังนี้  

โครงสรางการจัดการในสวนของบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 ประกอบดวยคณะอนุกรรมการจํานวน  4 
คณะ ดังนี้ 
 
 1) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

บริษัทคํานึงถึงความสําคัญและการดําเนินการใหมีระบบการควบคุมภายในอยางเพียงพอและเหมาะสม โดยให
ความสําคัญกับระบบการควบคุมภายในท้ังการควบคุมทางการเงิน การดําเนินงานกระบวนการทางบัญชี และการเก็บ
บันทึกขอมูลการกํากับดูแลการปฏิบัติงาน รวมถึง กระบวนการอื่นๆ ในบริษัทท่ีเก่ียวของกับมาตรการตอดานการทุจริต
คอรรัปช่ันมีความเหมาะสมกับความเส่ียงของบริษัท ทําใหเกิดความเช่ือม่ันวาบริษัทมีการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล รายงานทางการเงินมีความเช่ือถือไดและทันเวลา สามารถนําไปใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณา
และการตัดสินใจทางธุรกิจ การปฏิบัติการดานตางๆ สอดคลองกับกฎหมายและระเบียบขอบังคับ ตลอดจนนโยบาย
ตางๆ ของบริษัท และการรับและการจายเงินไดรับการอนุมัติอยางถูกตองตามอํานาจดําเนินการตามท่ีบริษัทไดกําหนด
ไว และการแบงแยกหนาท่ีงานภายในบริษัทอยางเหมาะสม โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเปนผูรับผิดชอบของระบบ
การควบคุมภายใน  

ท้ังน้ี บริษัทมีรายนามคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ดังน้ี 
1) นายสมพร เวชพาณิชย ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
2) นายปรีชา ถิรกิจพงศ กรรมการบรหิารความเสี่ยง 
3) นายสมเจตน ทิณพงษ กรรมการบรหิารความเสี่ยง 
 

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีดังนี้  
องคประกอบและคุณสมบัติ 

(1) เปนกรรมการของบริษัทและไดรับการแตงต้ังจากคณะกรรมการบริษัท 
(2) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีจํานวนไมนอยกวา 3 คน ประกอบดวย ประธานกรรมการ 

บริหารความเสี่ยง 1 คน และกรรมการบรหิารความเส่ียง อยางนอย 2 คน 
(3) ประธานคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง ควรเปนกรรมการอสิระเพื่อใหสามารถปฏิบัติหนาท่ี 

และแสดงความคิดเห็นไดโดยอิสระ 
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การแตงต้ัง วาระการปฏิบัติงาน และการพนจากตําแหนง 
กรรมการบริหารความเส่ียงมีวาระอยูในตําแหนง โดยครบรอบออกตามวาระการดํารงตําแหนงของ

กรรมการบริษัท และเมื่อครบกําหนดตามวาระอาจไดรับการแตงต้ังจากคณะกรรมการบริษัทอีกก็ได และอาจพนจาก
ตําแหนงเม่ือ 

(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) ขาดคุณสมบัติการเปนกรรมการ หรือมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชน จํากัด 

หรือมีลักษณะท่ีแสดงถึงการขาดความเหมาะสมท่ีจะไดรับความไววางใจใหบริหารจัดการกิจการท่ีมีมหาชนเปนผูถือ
หุนตามท่ีกําหนดไวในมาตรา 89/3 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2551 

(4) ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติใหพนจากตําแหนง 
กรณีกรรมการบริหารความเส่ียงคนใดจะลาออกจากตําแหนงใหยื่นใบลาออกตอประธานกรรมการ

บริษัท และในกรณีท่ีตําแหนงกรรมการบริหารความเส่ียงวางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให
คณะกรรมการบริษัทแตงต้ังบุคคลท่ีมีคุณสมบัติ และไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายเปนกรรมการบริหารความเส่ียง
แทน  

หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
(1) กําหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงโดยรวม เพื่อเสนอตอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบ 
(2) กําหนดแนวทางและกลยุทธในการบรหิารความเสี่ยงใหสอดคลองกับนโยบายบริหารความเสี่ยง 
(3) กํากับดูแลเกี่ยวกับความเส่ียงตางๆ ท้ังภายในและภายนอก ในทุกๆ ดาน ครอบคลุมท้ังความเส่ียง

ทางการดําเนินการความเส่ียงทางการเงิน ฯลฯ ท่ีอาจจะมีผลกระทบตอการดําเนินกิจการของบริษัท 
(4) ปรับปรุงและพัฒนา การบริหารความเสี่ยงใหเกิดข้ึนท้ังองคกรและเปนไปตามมาตรฐานสากล 
(5) ประเมินประสิทธิภาพของแผนบริหารความเสี่ยงอยางเปนระบบ 
(6) ปฏิบัติหนาท่ีอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

การประชุม 
(1) ใหมีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อยางนอย 1 ครั้งตอป 
(2) คณะกรรมการมีการกําหนดตารางการประชุมไวลวงหนาทุกป 
(3) ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ใหประธานกรรมการบริหารความเส่ียงหรือ

เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ในฐานะท่ีเปนผูซึ่งไดรับมอบหมายสงหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการ 
บริหารความเส่ียง ไมนอยกวา 7 วันกอนวันประชุม เวนแตในกรณีจําเปนรีบดวนเพื่อรักษาสิทธิประโยชนของบริษัท 
จะแจงการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกําหนดวันประชุมใหเร็วกวานั้นก็ได  

(4) กรรมการบริหารความเส่ียง ซึ่งมีสวนไดเสียในเรื่องใดตองไมอยูในท่ีประชุม และไมมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น 

(5) คณะกรรมการบริหารความเส่ียง อาจเชิญบุคคลอื่น เชน กรรมการผูจัดการใหญ กรรมการ
ผูอํานวยการ กรรมการผูจัดการรองกรรมการผูจัดการใหญ ผูชวยกรรมการผูจัดการสายงานตางๆ หัวหนาสวนงาน เขา
รวมประชุมไดตามความเหมาะสม รวมถึง อาจพิจารณาใหมีการประชุมแยกตางหากรวมกับบุคคลอื่น หากเห็นวามี
ประเด็นหรือขอพิจารณาท่ีควรหารือกันเปนการเฉพาะ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ประกอบดวย กรรมการ 3 
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ทาน จะตองเปนผูเช่ียวชาญในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย และกําหนดนโยบายการบริหารความเส่ียง แผนการจัดการ
ความเสี่ยงและกระบวนการบริหารความเส่ียง พัฒนาระบบการจัดการบริหารความเส่ียง พิจารณาหลักการเครื่องมือ
ทางการสัญญาอนุพันธ มีคณะกรรมการบริหารความเส่ียง และมีการประชุมเพ่ือเปนหลักฐานเกี่ยวกับการตัดสินใจและ
การทบทวนความเส่ียงในประเด็นตางๆ ในป 2560 มีการจัดประชุม จํานวน 1 ครั้ง  วันท่ี 9 พฤศจิกายน 2560  

 

รายชื่อ ตําแหนง 
การประชุมคณะกรรมการ 

จํานวนคร้ัง 
การประชุม 

จํานวนคร้ังที่ 
เขารวมประชุม 

1) นายสมพร เวชพาณิชย ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 1 1 
2) นายปรีชา ถิรกิจพงศ กรรมการบรหิารความเสี่ยง 1 1 
3) นายสมเจตน ทิณพงษ กรรมการบรหิารความเสี่ยง 1 1 

การรายงาน 
ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง จัดทํารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

และรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานเสนอตอคณะกรรมการบริษัท 
 

2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน  
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนจัดต้ังเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน สรางความเช่ือม่ันใหแกผู

มีสวนไดเสีย และเพื่อใหบริษัทเติบโตอยางยั่งยืน และกอใหเกิดความชัดเจนในเร่ืององคประกอบ วาระการดํารง
ตําแหนง หนาท่ีความรับผิดชอบ การประชุมของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน และเปนแนวทางใน
การปฏิบัติหนาท่ีใหถูกตองตามกฎหมาย และสอดคลองกับหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี  

ท้ังน้ี บริษัทมีรายนามคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ดังนี้ 
1) นายสมพร เวชพาณิชย ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 
2) นายปรีชา ถิรกิจพงศ กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 
3) นายสมเจตน ทิณพงษ กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 
 

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน มีดังนี้ 
 
องคประกอบและคุณสมบัติ 

(1) เปนกรรมการของบริษัทและไดรับการแตงต้ังจากคณะกรรมการบริษัท 
(2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน มีจํานวนไมนอยกวา 3 คน ประกอบดวย ประธาน

กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 1 คน และกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน อยางนอย 2 คน 
(3) ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ควรเปนกรรมการอิสระเพื่อใหสามารถ

ปฏิบัติหนาท่ี และแสดงความคิดเห็นไดโดยอิสระ 
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การแตงต้ัง วาระการปฏิบัติงาน และการพนจากตําแหนง 
คณะกรรมการบริษัทไดมอบหมายหนาท่ีในการสรรหากรรมการของบริษัท และบริษัทยอย รวมทั้ง 

ตําแหนงผูบริหารระดับสูง ใหแกคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนเปนผูกําหนดหลักเกณฑและดําเนินการ
สรรหา เมื่อตําแหนงนั้นครบวาระหรือวางลง โดยมีกระบวนการดังน้ี 

(1) คณะกรรมการบริษัทจะตองประกอบดวยบุคคลท้ังภายในและภายนอกองคกรท่ีมีความรู 
ความสามารถ มีประสบการณในดานตางๆ และสามารถมีสวนรวมสนับสนุนการดําเนินธุรกิจของบริษัทใหมั่นคงและ
ยั่งยืน 

(2) พิจารณาทบทวนคุณสมบัติท่ัวไป คุณสมบัติเฉพาะของกรรมการ กรรมการอิสระ และผูบริหาร 
ระดับสูงและ/หรือหลักเกณฑการสรรหาเพ่ือใหเหมาะสมกับสถานการณ และเปนไปตามขอกําหนดของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยและสํานักงานกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

โดยมีหลักเกณฑและวิธีการ ดังตอไปนี้ 
(3) การแตงต้ังกรรมการ 

(3.1) แตงต้ังโดยมติท่ีประชุมผูถือหุน โดยผูถือหุนคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหน่ึง
เสียง 

 (3.2) แตงต้ังโดยมติคณะกรรมการแทนกรรมการท่ีพ นจากตําแหนงกอนครบกําหนดวาระ   
กรรมการท่ีไดรับการแตงต้ังใหมจะมีวาระเทากับกรรมการเดิมท่ีออกไป 
กรณีท่ีจะแตงต้ังกรรมการใหมเพิ่มเติมจากจํานวนกรรมการท่ีมีอยูเดิม จะตองใหท่ีประชุมผูถือหุน

เทาน้ันมีมติแตงต้ังกรรมการใหม 
(4) กรรมการพนจากตําแหนงดวยเหตุ ดังตอไปนี้ 

(4.1) ครบกําหนดวาระ ในการประชุมสามัญประจําปแตละป กรรมการจะตองออกจาก ตําแหนง
จํานวนหน่ึงในสาม (โดย 2 ปแรก หลังจากต้ังบริษัทถามิไดมีการตกลงกันไวเปนอยางอื่น ใหใช
วิธีการจับสลากออก สวนปถัดไป (ปท่ี 3) ใหกรรมการท่ีอยูนานท่ีสุดออกจากตําแหนง) และ
แตงต้ังกรรมการใหมแทน กรรมการท่ีออกจากตําแหนง กรรมการท่ีออกจากตําแหนงจะถูกแตงต้ัง
กลับเขามาเปนกรรมการของบริษัทอีกก็ได 

 (4.2)  ตาย 
 (4.3) ลาออก 

(4.4) ขาดคุณสมบัติการเปนกรรมการ หรือมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชน 
จํากัด หรือมีลักษณะท่ีแสดงถึงการขาดความเหมาะสมท่ีจะไดรับความไววางใจใหบริหาร
จัดการกิจการท่ีมีมหาชนเปนผูถือหุนตามท่ีกําหนดไวในมาตรา 89/3 แหงพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2551 

(4.5)  ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติใหพนจากตําแหนง 
กรณีกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนคนใดจะลาออกจากตําแหนงใหยื่นใบลาออกตอ

ประธานกรรมการบริษัท และในกรณีท่ีตําแหนงกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนวางลงเพราะเหตุอื่นนอกจาก
ถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการบริษัทแตงต้ังบุคคลท่ีมีคุณสมบัติ และไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายเปน
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนข้ึนแทน  
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หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 
(1) กําหนดนโยบายและกรอบแนวทางในการสรรหากรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุด

ยอยตางๆ (ท่ีไดรับการแตงต้ังจากคณะกรรมการบริษัท) และท่ีปรึกษาคณะกรรมการ 
(2) พิจารณาสรรหาและเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเพ่ือดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท 

กรรมการในคณะกรรมการชุดยอยตางๆ (ท่ีไดรับรับการแตงต้ังจากคณะกรรมการบริษัท) และท่ีปรึกษาคณะกรรมการ 
เพื่อทดแทนกรณีท่ีครบวาระ ลาออก หรือกรณีอื่นๆ และนําเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนหรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
อนุมัติแตงต้ังแลวแตกรณีตามขอบังคับของบริษัท 

(3) พิจารณาสรรหาผูบริหารในตําแหนงกรรมการผูอํานวยการ ในกรณีท่ีครบวาระ ลาออก หรือกรณี
อื่นๆ และนําเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแตงต้ัง 

(4) เสนอแนวทางและวิธีการในการกําหนดคาเบ้ียประชุม คารับรอง เงินรางวัล และบําเหน็จ รวมท้ัง 
ผลประโยชนอื่นใดท่ีมีลักษณะเปนเงินคาตอบแทน ใหแก คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดยอยตางๆ (ท่ีไดรับ
การแตงต้ังจากคณะกรรมการบริษัท) และท่ีปรึกษาคณะกรรมการ ใหท่ีประชุมผูถือหุนหรือคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาอนุมัติแลวแตกรณีตามขอบังคับของบริษัท 

(5) กําหนดแนวทางการประเมินผลงานของผูบริหารในตําแหนงกรรมการผูอํานวยการเพ่ือพิจารณา
ปรับผลตอบแทนประจําป โดยไดคํานึงถึงหนาท่ีความรับผิดชอบและความเส่ียงท่ีเกี่ยวของ 

(6) เสนอนโยบายและวิธีการในการกําหนดคาตอบแทนใหแกผูบริหารต้ังแตระดับผูอํานวยการฝาย
ข้ึนไป ใหเหมาะสมและอยูในระดับท่ีเทียบเคียงไดกับอุตสาหกรรมในระดับเดียวกัน และนําเสนอคณะกรรมการบริษัท
เพื่อพิจารณาอนุมัติ 

(7) ดูแลการกําหนดนโยบายใหมีอัตราคาตอบแทนและผลประโยชนโดยรวมท่ีสามารถชักนํา รักษา
ไวและ จูงใจพนักงานท่ีมีความสามารถ และมีคุณสมบัติตามท่ีตองการ 

(8) ปฏิบัติหนาท่ีอื่นๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
การประชุม 

(1) ใหมีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน อยางนอย 2 ครั้งตอป 
(2) คณะกรรมการมีการกําหนดตารางการประชุมไวลวงหนาทุกป 

(2.1) ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ครั้งท่ี 1/2560 วันท่ี 21 กุมภาพันธ 
2560 

(2.2) ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ครั้งท่ี 2/2560 วันท่ี 10 สิงหาคม 
2560 

(3) ในการเรียกประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ใหประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาคาตอบแทนหรือเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ในฐานะท่ีเปนผูซึ่งไดรับมอบหมายสง
หนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ไมนอยกวา 7 วันกอนวันประชุม เวนแตในกรณี
จําเปนรีบดวนเพื่อรักษาสิทธิประโยชนของบริษัท จะแจงการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกําหนดวันประชุมใหเร็วกวาน้ัน
ก็ได  

(4) กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ซึ่งมีสวนไดเสียในเรื่องใดตองไมอยูในท่ีประชุม และ
ไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น 

(6) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน อาจเชิญบุคคลอ่ืน เชน กรรมการผูจัดการใหญ 
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กรรมการผูอํานวยการ กรรมการผูจัดการรองกรรมการผูจัดการใหญ ผูชวยกรรมการผูจัดการสายงานตางๆ หัวหนาสวน
งาน เขารวมประชุมไดตามความเหมาะสม รวมถึง อาจพิจารณาใหมีการประชุมแยกตางหากรวมกับบุคคลอื่น หากเห็น
วามีประเด็นหรือขอพิจารณาท่ีควรหารือกันเปนการเฉพาะ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีคณะกรรมการกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 
จํานวน 3 ทาน มีการประชุม จํานวน 2 ครั้ง ในวันท่ี 21 กุมภาพันธ 2560 และวันท่ี 10 สิงหาคม 2560 ซึ่งเลขานุการ
บริษัทจะจัดสงหนังสือเชิญประชุม  พรอมท้ังระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบ  การประชุมให
คณะกรรมการตรวจสอบลวงหนา เพ่ือใหมีเวลาศึกษาขอมูลกอนเขารวมการประชุม โดยทุกทานสามารถแสดง
ความเห็นไดอยางอิสระและไมข้ึนกับบุคคลหรือกลุมบุคคลใด มีการบันทึกการประชุมและความคิดเห็นอยางชัดเจน 
และเปนลายลักษณอักษร รายละเอียดการเขารวมประชุม ดังนี้ 

 

รายชื่อ ตําแหนง 
การประชุมคณะกรรมการ 

จํานวนคร้ัง 
การประชุม 

จํานวนคร้ังที่     
เขารวมประชุม 

1) นายสมพร เวชพาณิชย ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 2 2 
2) นายปรีชา ถิรกิจพงศ กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 2 2 
3) นายสมเจตน ทิณพงษ กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 2 2 

 
การรายงาน 

ประธานคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง จัดทํารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
และรายงานสรปุผลการปฏิบัติงานเสนอตอคณะกรรมการบริษัท 
 
3) คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบจัดต้ังข้ึนเพื่อทําหนาท่ีชวยคณะกรรมการในการปฏิบัติหนาท่ีกํากับดูแลเกี่ยวกับ       
ความถูกตองของรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และหลัก
จรรยาบรรณตางๆ เพ่ือสงเสริมใหบริษัทเกิดการกํากับดูแลกิจการท่ีดี นอกจากน้ี คณะกรรมการตรวจสอบจะทําหนาท่ี
ในการสอบทานความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพในการบริหารความเส่ียงของบริษัท รวมทั้ง รับผิดชอบในการ
จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและนําเสนอในรายงานประจําป ท้ังน้ี บริษัทมีรายนามคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ดังนี้ 

1) ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานกรรมการตรวจสอบ  
2) นายพชร ยุติธรรมดํารง  กรรมการตรวจสอบ 
3) นายสมพร เวชพาณิชย กรรมการตรวจสอบ 
 

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ มีดังนี้ 
องคประกอบและคุณสมบัติ 

(1) คณะกรรมการตรวจสอบตองเปนกรรมการอิสระ และไดรับแตงต้ังจากคณะกรรมการหรือท่ี
ประชุม ผูถือหุนของบริษัท จํานวนไมนอยกวา 3 คน ประกอบดวย ประธานกรรมการตรวจสอบ 1 คน และกรรมการ
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ตรวจสอบ    อยางนอย 2 คน 
(2) เปนกรรมการท่ีมีความรู ความสามารถทางดานการบัญชี 
(3) เปนกรรมการท่ีไมมีหรือเคยมีสวนรวมในการบริหารงาน รวมท้ัง ไมเปนหรือเคยเปนลูกจาง 

พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีไดรับเงินเดือนประจํา หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทและบริษัทยอย  
(4) เปนกรรมการท่ีไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทและบริษัทยอย ท่ีอาจจะมี ความ

ขัดแยงผูถือหุนรายใหญหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะท่ีอาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยาง
อิสระของตน รวมท้ัง ไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุนท่ีมีนัยหรือผูมีอํานาจควบคุมของผูท่ีมีความสัมพันธทางธุรกิจกับ
บริษัทและบริษัทยอย  

(5) เปนกรรมการท่ีไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทยอยท่ี อาจมีความขัดแยง ผู
ถือหุนรายใหญหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท   

(6) ไมมีลักษณะอื่นใดท่ีทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของ
บริษัท 

(7) ไมเปนกรรมการท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ใหตัดสินใจในการดําเนินกิจการของ
บริษัทและบริษัทยอย 

(8) ไมเปนกรรมการของบริษัทยอย 
(9) คณะกรรมการตรวจสอบตองมีความรูและประสบการณเพียงพอท่ีจะสามารถทําหนาท่ีในฐานะ

กรรมการตรวจสอบ ท้ังน้ี ตองมีกรรมการตรวจสอบ อยางนอย 1 คน ท่ีมีความรูและประสบการณเพียงพอท่ีจะสามารถ
ทําหนาท่ีในการสอบทานความนาเช่ือถือของงบการเงินได 

(10) คณะกรรมการตรวจสอบตองมีคุณสมบัติอื่นๆ ตามท่ีกําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยดวย 

การแตงต้ัง วาระการปฏิบัติงาน และการพนจากตําแหนง 
กรรมการตรวจสอบมีวาระอยูในตําแหนง โดยครบรอบออกตามวาระการดํารงตําแหนงของกรรมการ

บริษัท และเมื่อครบกําหนดตามวาระอาจไดรับการแตงต้ังจากคณะกรรมการบริษัทอีกก็ได และอาจพนจากตําแหนงเมื่อ 
(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) ขาดคุณสมบัติการเปนกรรมการ หรือมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชน จํากัด 

หรือมีลักษณะท่ีแสดงถึงการขาดความเหมาะสมท่ีจะไดรับความไววางใจใหบริหารจัดการกิจการท่ีมีมหาชนเปนผูถือ
หุนตามท่ีกําหนดไวในมาตรา 89/3 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2551 

(4) ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติใหพนจากตําแหนง 
กรณีกรรมการตรวจสอบคนใดจะลาออกจากตําแหนงใหยื่นใบลาออกตอประธานกรรมการบริษัท และ

ในกรณีท่ีตําแหนงกรรมการตรวจสอบวางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการบริษัท
แตงต้ังบุคคลท่ีมีคุณสมบัติ และไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายเปนกรรมการตรวจสอบแทน  

หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
(1) ดูแลกระบวนการจัดทําและการเปดเผยขอมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทใหมีความถูกตอง

ครบถวนเปนท่ีเช่ือถือได โดยการประสานงานกับผูตรวจสอบบัญชีภายนอก และผูบริหารท่ีรับผิดชอบในการจัดทํา
รายงานทางการเงินท้ังรายไตรมาสและประจําป 
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(2) ดูแลระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยสอบทานรวมกับผูตรวจสอบ
ภายนอกและผูตรวจสอบภายใน ถึงความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท 

(3) เสนอแตงต้ังและบอกเลิกจางผูสอบบัญชีภายนอก และผูตรวจสอบบัญชีภายใน 
(4) ดูแลไมใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน โดยการสอบทานการทํารายการระหวางบริษัทกับ

บริษัทยอย หรือบุคคลท่ีเกี่ยวของ 
(5) ดูแลใหปฏิบัติตามขอกําหนด กฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายท่ีเกี่ยวของ 
(6) สอบทานหลักฐานการไตสวนภายใน เม่ือมีขอสงสัยหรือสันนิษฐานวาอาจมีการทุจริตหรือมี สิ่ง

ผิดปกติ หรือมีความบกพรองสําคัญในระบบการควบคุมภายใน และนําเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาตอไป 
(7) สั่งการและสอบทานหลักฐานหากมีขอสงสัยวาอาจมีการฝาฝนกฎหมายหรือขอกําหนดใดๆ ของ

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งมีหรืออาจมีผลตอฐานะทางการเงิน และผลการดําเนินงานอยางมีนัยสําคัญ 
(8) ใหคําปรึกษาและแนะนําเก่ียวกับการแตงต้ังและกําหนดคาตอบแทนของผูสอบบัญชี ประสานงาน

กับผูสอบบัญชีเก่ียวกับวัตถุประสงคในการดําเนินการตรวจสอบ ขอบเขต แนวทาง แผนงานและปญหาที่พบระหวาง
การตรวจสอบ และประเด็นท่ีผูสอบบัญชีเห็นวามีสาระสําคัญ 

(9) ประสานงานเกี่ยวกับฝายตรวจสอบภายในเก่ียวกับวัตถุประสงคและการวางแผน การตรวจสอบ 
การรายงาน ผลการตรวจสอบ การประเมินประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน การประเมินความเพียงพอของ
ทรัพยากรท่ีใชในการควบคุมภายใน รวมถึงปญหาท่ีพบระหวางการตรวจสอบ 

(10) จัดต้ังหนวยตรวจสอบภายในบริษัทเพื่อทําหนาท่ีตรวจสอบและรายงานไปยังคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

(11) คณะกรรมการตรวจสอบมีหนาท่ีรายงานการดําเนินงานใหคณะกรรมการบริษัททราบเปนระยะๆ  
(12) ปฏิบัติหนาท่ีอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

การประชุม 
(1) ใหมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ อยางนอย 4 ครั้งตอป 
(2) คณะกรรมการมีการกําหนดตารางการประชุมไวลวงหนาทุกป 

(2.1) ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งท่ี 1/2560 วันท่ี 21 กุมภาพันธ 2560 
(2.2) ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งท่ี 2/2560 วันท่ี 11 พฤษภาคม 2560 
(2.3) ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งท่ี 3/2560 วันท่ี 10 สิงหาคม 2560 
(2.4) ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งท่ี 4/2560 วันท่ี 9 พฤศจิกายน 2560 

(3) ในการเรียกประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ใหประธานกรรมการตรวจสอบหรือเลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบ ในฐานะท่ีเปนผูซึ่งไดรับมอบหมายสงหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการตรวจสอบ ไมนอย
กวา 7 วันกอนวันประชุม เวนแตในกรณีจําเปนรีบดวนเพื่อรักษาสิทธิประโยชนของบริษัท จะแจงการนัดประชุมโดยวิธี
อื่นและกําหนดวันประชุมใหเร็วกวานั้นก็ได 

(4) กรรมการตรวจสอบซึ่งมีสวนไดเสียในเรื่องใดตองไมอยูในท่ีประชุม และไมมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในเรื่องนั้น 

(5) คณะกรรมการตรวจสอบอาจเชิญบุคคลอื่น เชน กรรมการผูจัดการใหญ กรรมการผูอํานวยการ 
กรรมการผูจัดการรองกรรมการผูจัดการใหญ ผูชวยกรรมการผูจัดการสายงานตางๆ หัวหนาสวนงาน หัวหนาผูตรวจ
สอบภายในและผูสอบบัญชี เขารวมประชุมไดตามความเหมาะสม รวมถึง อาจพิจารณาใหมีการประชุม แยกตางหาก
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รวมกับบุคคลอื่น หากเห็นวามีประเด็นหรือขอพิจารณาท่ีควรหารือกันเปนการเฉพาะ 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบ จํานวน 3 ทาน ทุกทานเปนกรรมการอิสระ และในป 

2560  มีการประชุม จํานวน 4 ครั้ง  
 ครั้งท่ี 1 วันท่ี 21 กุมภาพันธ 2560  
 ครั้งท่ี 2 วันท่ี 11 พฤษภาคม 2560  
 ครั้งท่ี 3 วันท่ี 10 สิงหาคม 2560  
 ครั้งท่ี 4 วันท่ี 9 พฤศจิกายน 2560  

ซึ่งเลขานุการบริษัทจะจัด สงหนังสือเชิญประชุม พรอมท้ังระเบียบวาระการประชุมและเอกสาร
ประกอบการประชุมใหคณะกรรมการตรวจสอบลวงหนา เพ่ือใหมีเวลาศึกษาขอมูลกอนเขารวมการประชุม โดยทุก
ทานสามารถแสดงความเห็นไดอยางอิสระและไมข้ึนกับบุคคลหรือกลุมบุคคลใด มีการบันทึกการประชุมและความ
คิดเห็นอยางชัดเจน และเปนลายลักษณอักษร รายละเอียดการเขารวมประชุม ดังนี้ 

 

รายชื่อ ตําแหนง 
การประชุมคณะกรรมการ 

จํานวนคร้ัง 
การประชุม 

จํานวนคร้ังที่ เขา
รวมประชุม 

1) ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานกรรมการตรวจสอบ  4 4 
2) นายพชร ยุติธรรมดํารง  กรรมการตรวจสอบ 4 4 
3) นายสมพร เวชพาณิชย กรรมการตรวจสอบ 4 4 

 การรายงาน 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบจัดทํารายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงาน

สรุปผลการดูแลดานการปฏิบัติตามกฏ ระเบียบ นโยบาย ความคิดเห็นในการดําเนินงานดานตางๆ รวมถึง รายงานการ
เสนอแตงต้ังผูสอบบัญชี รายงานการทําระหวางกัน รายงานการประเมินและสอบทานระบบการควบคุมภายใน และ
รายงานการสอบทานรายงานการทางเงิน เสนอตอคณะกรรมการบริษัท 
 
4) คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริหารจัดต้ังข้ึนเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน สรางความเช่ือม่ันใหแกผูมีสวนไดเสีย และ
เพื่อใหบริษัทเติบโตอยางยั่งยืน รวมท้ัง กอใหเกิดความชัดเจนในเรื่ององคประกอบ วาระการดํารงตําแหนง หนาท่ี ความ
รับผิดชอบ              การประชุมของคณะกรรมการบริหาร และเปนแนวทางในการปฏิบัติหนาท่ีใหถูกตองตามกฎหมาย 
และสอดคลองกับหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ท้ังน้ี บริษัทมีรายนามคณะกรรมการบริหาร ดังนี้ 

1) นายสมเจตน ทิณพงษ ประธาน 
2) นายปรีชา ถิรกิจพงศ กรรมการ 
3) นายฐนนทศรณ เลิศฤทธิ์ศิริกุล กรรมการ 
4) พล.ต.ท.สมคิด บุญถนอม กรรมการ 
5) นายสมชาย เลิศวิริยจิตต กรรมการ 
6) นายพลเชษฐ ลิขิตธนสมบัติ กรรมการและเลขานุการ 
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กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร มีดังนี ้
องคประกอบและคุณสมบัติ 

(1) ไดรับการแตงต้ังจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีจํานวนตามท่ีคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ซึ่ง
จะประกอบดวยกรรมการบริษัทจํานวนหน่ึง และอาจประกอบดวยผูบริหารของบริษัท และ/หรือบุคคลภายนอกอีก
จํานวนหน่ึง ก็ได  

(2) คณะกรรมการบริหาร ประกอบดวย ประธานกรรมการบริหาร 1 คน และกรรมการอยางนอย 2 
คน  

(3) คณะกรรมการบริหารจะตองมีความรู ความสามารถ ประสบการณท่ีเหมาะสม สามารถอุทิศเวลา 
มีความคิดเห็นอยางเพียงพอในการปฏิบัติงาน มีความรูความเขาใจถึงคุณสมบัติหนาท่ีและความรับผิดชอบของตน 
รวมถึง ตองไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมาย 

การแตงต้ัง วาระการปฏิบัติงาน และการพนจากตําแหนง 
(1) กรรมการบริหาร ท่ีเปนผูบริหารของบริษัท มีวาระการดํารงตําแหนงเทาท่ีดํารงตําแหนงเปน

ผูบริหารของบริษัทเวนแตคณะกรรมการบริษัทจะมีมติเปนอยางอื่น  
(2) กรรมการบริหาร เปนบุคคลภายนอก ซึ่งมิไดดํารงตําแหนงเปนกรรมการ หรือผูบริหารของบริษัท 

มีวาระการดํารงตําแหนงตามท่ีคณะกรรมการบริษัทจะเห็นสมควรกําหนดไวและอาจเปลี่ยนแปลงไดตามท่ี
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร 

(3) กรรมการบริหาร มีวาระอยูในตําแหนง โดยครบรอบออกตามวาระการดํารงตําแหนง และเมื่อ
ครบกําหนดตามวาระอาจไดรับการแตงต้ังจากคณะกรรมการบริษัทอีกก็ได และอาจพนจากตําแหนงเมื่อ  

(3.1) ตาย 
(3.2) ลาออก 
(3.3) ขาดคุณสมบัติการเปนกรรมการ หรือมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชน 

จํากัด หรือมีลักษณะท่ีแสดงถึงการขาดความเหมาะสมท่ีจะไดรับความไววางใจใหบริหาร
จัดการกิจการท่ีมีมหาชนเปนผูถือหุนตามท่ีกําหนดไวในมาตรา 89/3 แหงพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2551 

(4) ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติใหพนจากตําแหนง 
กรณีกรรมการบริหารคนใดจะลาออกจากตําแหนงใหยื่นใบลาออกตอประธานกรรมการบริษัท และใน

กรณี       ท่ีตําแหนงกรรมการบริหารวางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการบริษัทแตงต้ัง
บุคคลท่ีมีคุณสมบัติ และไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายเปนกรรมการบริหารแทน    

1) หนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 
 1. พิจารณากลั่นกรองแผนธุรกิจ งบประมาณประจําป อัตรากําลังคน กลยุทธทางธุรกิจ กอนนําเสนอขอ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท 
 2.อนุมัติงบประมาณคาใชจาย และแนวทางในการดําเนินธุรกิจ โครงสรางบุคคลากร การบริหารจัดการ
ภายในองคกร ท้ังน้ีใหเปนไปตามอํานาจดําเนินการท่ีไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท 
 3. ติดตามควบคุมผลการดําเนินงานของฝายงานตางๆ ใหเปนไปตามแผนท่ีไดรับอนุมัติ 
 4. ติดตามผลและประเมินผลงานของฝายงานตางๆ 
 5. ทําหนาท่ีกลั่นกรองเรื่องท่ีจะเสนอเขาท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท 
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การประชุม 

(1) ใหมีการประชุมคณะกรรมการบริหาร อยางนอย 2 ครั้งตอเดือน 
(2) ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริหาร ใหกรรมการบริหารหรือเลขานุการ ในฐานะท่ีเปนผูซึ่ง
ไดรับมอบหมายแจงนัดประชุมไปยังกรรมการบริหาร ไมนอยกวา 1 วันกอนวันประชุม เวนแตในกรณี
จําเปนรีบดวน           เพื่อรักษาสิทธิประโยชนของบริษัท จะแจงการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกําหนด
วันประชุมใหเร็วกวานั้นก็ได  
(3) กรรมการบริหารซ่ึงมีสวนไดเสียในเรื่องใดตองไมอยูในท่ีประชุม และไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ในเรื่องนั้น 
(4) คณะกรรมการบริหารอาจเชิญบุคคลอื่น เชน กรรมการผูอํานวยการ กรรมการรองผูอํานวยการ 
ผูอํานวยการฝายสายงานตางๆ หัวหนาสวนงาน เขารวมประชุมไดตามความเหมาะสม รวมถึง อาจ
พิจารณาใหมีการประชุมแยกตางหากรวมกับบุคคลอื่น หากเห็นวามีประเด็นหรือขอพิจารณาท่ีควร
หารือกันเปนการเฉพาะ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีคณะกรรมการบริหาร จํานวน 6 ทาน และในป 2560  มีการประชุม จํานวน 
24 ครั้ง  

ซึ่งเลขานุการกรรมการบริหารจะจัด สงหนังสือเชิญประชุม พรอมท้ังระเบียบวาระการประชุมและเอกสาร
ประกอบการประชุมใหคณะกรรมการลวงหนา เพ่ือใหมีเวลาศึกษาขอมูลกอนเขารวมการประชุม โดยทุกทานสามารถ
แสดงความเห็นไดอยางอิสระและไมข้ึนกับบุคคลหรือกลุมบุคคลใด มีการบันทึกการประชุมและความคิดเห็นอยาง
ชัดเจน และเปนลายลักษณอักษร รายละเอียดการเขารวมประชุม ดังนี้ 

 

รายชื่อ ตําแหนง 
การประชุมคณะกรรมการ  
จํานวนคร้ัง 
การประชุม 

จํานวนคร้ังที่    
เขารวมประชุม 

หมายเหตุ 

1) นายสมเจตน ทิณพงษ ประธานกรรมการ 24 22  
2) นายปรีชา ถิรกิจพงศ กรรมการ 24 21  

3) นายฐนนทศรณ เลิศฤทธิ์ศิริกุล กรรมการ 24 20  

4) นายพลเชษฐ ลิขิตธนสมบัติ กรรมการ 9 9 เริ่ม ก.ค.60 

5) พล.ต.ท.สมคิด บุญถนอม ที่ปรึกษา 24 21  

6) นายสมชาย เลิศวิริยะจิตต ที่ปรึกษา 24 17  

 
การรายงาน 

กรรมการบริหารหรือเลขานุการจัดทํารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร และรายงานสรุปผลการ
ปฏิบัติ งานเสนอตอคณะกรรมการบริษัท ในประเด็นท่ีสําคัญท่ีตองขอมติจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท 
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9.7 การสรรหาและแตงตั้งกรรมการและผูบริหารระดับสูง  

9.7.1 กรรมการอิสระ  
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีกรรมการอิสระ ดังนี้ 
1) นายพชร ยุติธรรมดํารง 
2) ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ 
3) นายสมพร เวชพาณิชย 
กรรมการอิสระ มีความสําคัญตอการกํากับดูแลกิจการท่ีดี บริษัทจึงกําหนดใหคําวา “กรรมการอิสระ” 

หมายความถึง กรรมการท่ีไมทําหนาท่ีจัดการของบริษัท, บริษัทในเครือและบริษัทรวม เปนกรรมการท่ีเปนอิสระจาก
ฝายจัดการและผูถือหุนท่ีมีอํานาจควบคุม และเปนผูซึ่งไมมีความสัมพันธทางธุรกิจในลักษณะท่ีจะทําใหมีขอจํากัดใน
การแสดงความเห็นท่ีเปนอิสระและเปนกรรมการท่ีมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

1) เปนบุคคลท่ีถือหุนไมเกิน 0.5% ของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดในบริษัท, บริษัทในเครือหรือ
บริษัทรวม  

2) ไมมีสวนรวมในการบริหารงาน ไมเปนลูกจาง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีไดรับเงินเดือนประจํา หรือไมได
เปน   ผูใหบริการดานวิชาชีพผูสอบบัญชี ทนายความ หรือวิชาชีพท่ีทําใหมีขอจํากัดในการแสดงความเห็นท่ีเปนอิสระ
แกบริษัท บริษัทในเครือหรือบริษัทรวม หรือไมเปนผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทในเครือหรือบริษัทรวม หรือไม
เปนบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนและตองพนจากสถานะหรือตําแหนงท่ีอาจเกิดความขัดแยงดังกลาวแลว
เปนเวลา 1 ปข้ึนไป 

3) ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจ ในลักษณะท่ีเปนการจํากัดความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาท่ีตําแหนง
กรรมการ ซึ่งมีจํานวนเงินหรือมีมูลคาท่ีมีนัยสําคัญเปนสัดสวนกับรายไดตามเกณฑท่ีกําหนด และไมมีผลประโยชน
หรือสวนไดเสีย ไมวาทางตรงหรือทางออม ท้ังในดานการเงินและการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือหรือบริษัท
รวม หรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะท่ีจะทําใหขาดความเปนอิสระ  

4) ไมเปนญาติสนิทกับผูบริหารระดับสูง ผูถือหุนรายใหญของบริษัท บริษัทในเครือหรือบริษัทรวม หรือ
บุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนและไมไดรับการแตงต้ังใหเปนตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชนของกรรมการ         
ผูถือหุนรายใหญ 

 
9.7.2 การสรรหากรรมการและผูบริหารระดับสูง 

หลักเกณฑในการคัดเลือกกรรมการ 
การคัดเลือกบุคคลท่ีเหมาะสมเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการท่ีออกตามวาระ กระทําโดย

บริษัทฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอรายช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ

ตามคุณสมบัติท่ีบริษัทฯ กําหนด เพ่ือเขารับการคัดเลือกเปนกรรมการบริษัทฯ โดยจะประกาศเชิญชวนในเว็บไซตของ

บริษัทฯ ใหผูถือหุนเสนอรายช่ือและประวัติบุคคลเขามายังบริษัทฯ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

จะทําการคัดเลือก และเสนอช่ือบุคคลผูมีคุณสมบัติเหมาะสมตามกฎหมายและหลักเกณฑท่ีกําหนด โดยพิจารณาจาก

ประสบการณความรูความสามารถ ท่ีจะเปนประโยชนตอบริษัทฯ เพื่อใหคณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณา  
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เม่ือท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเห็นชอบแลวบริษัทฯ จะเสนอรายช่ือบุคคลดังกลาว เพ่ือขออนุมัติ

เลือกต้ังเปนกรรมการบริษัทฯ ตอท่ีประชุมผูถือหุน โดยขอมติท่ีประชุมผูถือหุนใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุน

ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รวมท้ังคัดเลือกกรรมการบริษัทฯ ท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเปนกรรมการใน

คณะกรรมการเฉพาะเรื่องแทนตําแหนงกรรมการเฉพาะเรื่องท่ีวางลงหลังการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป และ

นําเสนอรายช่ือตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติแตงต้ังตอไป 

1) การสรรหากรรมการ 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน มีหนาท่ีสรรหาบุคคลเพื่อมาดํารงตําแหนงกรรมการ

บริษัท ซึ่งนอกจากการสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม เชน คุณวุฒิ ประสบการณ ความชํานาญ มีทักษะ
ประสบการณ เปนท่ียอมรับในระดับประเทศ เปนตน โดยเปนผูท่ีมีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายบริษัท โดย
รวมกับผูบริหารระดับสูงวางแผนการดําเนินงานท้ังระยะส้ันและระยะยาว ตลอดจนกําหนดนโยบายการเงิน และ
ภาพรวมขององคกรท่ีมบีทบาทสําคัญในการกํากับดูแลตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของบริษัท และผลการ
ปฏิบัติงานของผูบริหารระดับสูงใหเปนไปตามแผนท่ีวางไวอยางเปนอิสระ 

2) การสรรหาผูบริหารระดับสูง 
การสรรหาและการแตงต้ังผูบริหารระดับสูงสุด คือ กรรมการผูอํานวยการ รองกรรมการผูอํานวยการ 

คณะกรรมการบริษัทเปนผูพิจารณาคัดเลือกบุคลากรท้ังจากภายในและภายนอกบริษัท โดยพิจารณาคุณสมบัติตางๆ เชน
คุณวุฒิ ประสบการณ ความชํานาญในวิชาชีพ มีประวัติการทํางานท่ีโปรงใส เปนตน และเสนอช่ือเพ่ือใหคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาคาตอบแทนพิจารณาใหความเห็นชอบและเสนอช่ือตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณา
และอนุมัติตอไป 

บริษัทมีนโยบายวาดวยความหลากหลายในโครงสรางของคณะกรรมการบริษัท  
บริษัทฯ เล็งเห็นความสําคัญของการกําหนดองคประกอบของคณะกรรมการบริษัท  ในดานการกําหนดความ

หลากหลายในโครงสรางของคณะกรรมการบริษัท (Board Diversity) โดยมีความเช่ือมั่นวาการกําหนดความหลากหลาย
ในโครงสรางของคณะกรรมการบริษัท (Board Diversity) เปนปจจัยสําคัญท่ีชวยเสริมสรางความสมดุลดานความคิด 
ดานคุณภาพการทํางาน รวมถึงประสิทธิภาพดานการตัดสินใจของคณะกรรมการซ่ึงเปนประโยชนตอการดําเนินธุรกิจ
ของบริษัท  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 
     1. เพื่อเสริมสรางใหเกิดการอภิปรายในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเพิ่มข้ึน 
     2. เพื่อเสริมสรางความคิดริเริ่มสรางสรรคของคณะกรรมการบริษัทท่ีเปนประโยชนตอบริษัทฯ 
     3. เพื่อเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการบริษัท 
     4. เพื่อนํามาใชเปนหลักเกณฑในการสรรหากรรมการบรษัิท 

ดังน้ัน บริษัทฯ จึงกําหนดองคประกอบของคณะกรรมการบริษัทใหประกอบดวย บุคคลท่ีมีความรู 
ความสามารถ ประสบการณ ความรูความเช่ียวชาญหลากหลาย ท่ีสอดคลองกับกลยุทธในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ
รวมถึงคุณธรรมและจรรยาบรรณ มีทัศนคติท่ีดีตอองคกร  มีภาวะผูนํา วิสัยทัศนกวางไกล  และสามารถอุทิศเวลาใหได
อยางเพียงพอ โดยไมจํากัดเพศ เช้ือชาติ ศาสนา ทักษะทางวิชาชีพ  ความเชี่ยวชาญเฉพาะดานอื่น ท้ังน้ี ปจจุบันบริษัทฯ 
อยูระหวางการสรรหากรรมการเพศหญิงเพ่ิมเติม เพ่ือใหมีความหลากหลายของโครงสรางคณะกรรมการมากข้ึน 
คณะกรรมการบริษัท (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560) มีจํานวน 8 ทานกลาวคือ เปนชาย  7 ทาน หญิง 1 ทาน อยู ในชวงอายุ 
50-60 ป จํานวน 2 ทาน และชวงอายุมากกวา 60 ป จํานวน 6 ทาน คณะกรรมการประกอบดวย 
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 กรรมการอิสระ(กรรมการอิสระ 3 ทาน คือ นายพชร ยุติธรรมดํารง, ร.ต.ต.เกรียงศักด์ิ โลหะชาละ, และ นาย

สมพร เวชพาณิชย) 

 กรรมการท่ีไมเปนผูบริหารรวมกรรมการอิสระ 4 ทาน (นายพชร ยุติธรรมดํารง, ร.ต.ต.เกรียงศักด์ิ โลหะชาละ, 

นายสมพร เวชพาณิชย, และ นางสาวทิพาพร อัศวโสตถิ์) 

 ซึ่งกรรมการอิสระจํานวน 1 ทาน มีประสบการณการทํางานท่ีเก่ียวของกับธุรกิจของบริษัทฯ คือ ร.ต.ต. เกรียง

ศักดิ์ โลหะชาละ  

 กรรมการท่ีเปนผูบริหาร 4 ทาน (รศ. ดร. สมเจตน ทิณพงษ, นายปรีชา ถิรกิจพงศ, นายฐนนทศรณ เลิศฤทธิ์ศิริ

กุล, และ นายพลเชษฐ ลิขิตธนสมบัติ) 

 นอกจากนี้ประธานกรรมการบริษัท (นายพชร  ยุติธรรมดํารง) ไมไดเปนบุคคลเดียวกันกับประธาน

กรรมการบริหาร (รศ. ดร. สมเจตน ทิณพงศ) รวมท้ังมีขอบเขตหนาท่ีและความรับผิดชอบตางกัน (โปรดดู

รายละเอียดเพิ่มเติมในหมวดประวัติกรรมการและผูบริหาร หมวดบทบาทอํานาจหนาท่ีของประธานกรรมการ

บริษัทและหมวดขอบเขตอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการบริหาร) 

 
นอกจากน้ี บริษัทฯ ไดกําหนดคุณสมบัติดานทักษะท่ีจําเปนตอการสรรหากรรมการ (Board Skill Matrix)  ไว

จํานวน 7 ดาน ดังน้ี 1) ดานกลยุทธการตลาด 2) ดานบัญชีการเงินและการธนาคาร 3) ดานวิศวกรรม 4)  ดานกฎหมายท่ี
เก่ียวของกับธุรกิจ 5) ดานรัฐศาสตร 6) ดานเศรษฐศาสตร 7) ดานการบริหารความเส่ียง  ท้ังน้ี เพ่ือใหองคประกอบของ
คณะกรรมการบริษัท มีคณะกรรมการท่ีมีความรูความสามารถ และทักษะวิชาชีพ ครบถวนตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไว 
อันเปนประโยชนในการกําหนดกลยุทธ นโยบาย และทิศทางการดําเนินธุรกิจของบริษัท       
 

Board Skill Matrix 
      Board Diversity 

  รายชื่อคณะกรรมการ บริษัท 

บริหาร
จัดการ / 
การตลาด 

บัญชี
การเงิน วิศวกรรม กฏหมาย รัฐศาสตร เศรษฐศาสตร 

บริหาร 
ความ
เสี่ยง 

1 นายพชร ยุติธรรมดํารง  ประธาน       / /   / 

2 ร.ต.ต.เกรียงศักด์ิ โลหะชาละ กรรมการ         /     
3 นายสมพร เวชพาณิชย กรรมการ / /   /   / / 
4 นายปรีชา ถิรกิจพงศ กรรมการ /   /       / 
5 นายสมเจตน ทิณพงษ กรรมการ /   /   / / / 
6 นางสาวทิพาพร อัศวโสตถิ์ กรรมการ               
7 นายฐนนทศรณ เลิศฤทธิ์ศิริกุล กรรมการ /       /     
8 นายพลเชษฐ ลิขิตธนสมบัติ กรรมการ / / /     / / 
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9.8 การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทยอย 
บริษัทไดจัดต้ังบริษัทยอย โดยถือหุนอยูในบริษัทยอย 100 เปอรเซ็นต และมีการดํารงตําแหนงกรรมการ

บริษัทในบริษัทยอย  
1) บริษัท เฮาสซิ่ง คอมเพล็กซ จํากัด ดําเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย 
2) บริษัท รวยลานลาน จํากัด ดําเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย 
3) บริษัท พี.บี. เอ็สเตท จํากัด  ดําเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย 
แนวทางการดําเนินงานธุรกิจของบริษัทยอยท้ังหมดจะดําเนินการภายใตการกํากับดูแลใหเปนไปตาม

นโยบายและการควบคุมจากบริษัท ซึ่งนโยบาย เปาหมาย รวมท้ัง กลยุทธของการดําเนินงานของบริษัทยอยท้ังหมดมา
จากคณะกรรมการบริษัท การปฏิบัติตอพนักงานท้ังหมดของบริษัทยอยจะปฏิบัติในแนวทางเดียวกันกับบริษัท มี
สวัสดิการผลตอบแทนและระเบียบปฏิบัติ เปนเชนเดียวกับบริษัททุกประการ  

 
9.8.1 นโยบายในการคัดเลือกบุคคลเขาเปนกรรมการบริษัทในบริษัทยอย 
ตามนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษัทไดกําหนดไว คณะกรรมการบริษัท จึงไดใหความเห็นชอบแตงต้ัง

กรรมการบริหารเขาไปดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท มีวัตถุประสงคเพ่ือกําหนดกลไกในการกํากับดูแล การควบคุม 
การบริหารงานใหเปนไปตามนโยบาย คณะกรรมการบริษัท ประกอบดวยบุคคลซึ่งมีความรู ความสามารถ โดยเปนผูท่ี
มีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายบริษัท วางแผนการดําเนินงานท้ังระยะสั้นและระยะยาว และภาพรวมขององคกร
ท่ีมีบทบาทสําคัญในการกํากับดูแลตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบัติงานของ
ผูบริหารระดับสูงใหเปนไปตามแผนท่ีวางไว 

 
9.8.2 อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริษัทในบริษัทยอย 
บริษัทไดกําหนดหนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ เพ่ือใหบริษัทสามารถเสริมสรางความ

แข็งแกรงในดานการกํากับดูแลกิจการท่ีดีอยางมีประสิทธิภาพ  
1) รับผิดชอบวิสัยทัศน ทิศทาง ภารกิจและกลยุทธของบริษัท ท่ีสนับสนุนการเจริญเติบโตอยางยั่งยืน ท้ัง

ดานเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดลอม ใหความสําคัญในการแสวงหาขอมูลท่ีเปนประโยชนตอการกําหนดทิศทาง
ดังกลาว  

2) รับผิดชอบนโยบายบริหารความเส่ียง จัดใหมีการประเมินถึงปจจัยเส่ียงสําคัญท่ีอาจข้ึน และกําหนด
แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงดังกลาวอยางครอบคลุม ดูแลใหผูบริหารมีระบบหรือกระบวนการท่ีมี
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความเส่ียง 

3) จัดใหมีและรับผิดชอบระบบบัญชีการรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีท่ีมีความนาเช่ือถือ 
ตลอดจนระบบบริหารความเสี่ยงท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

4) สอดสองดูแลและจัดการแกไขปญหาความขัดแยงทางผลประโยชนท่ีอาจจะเกิดข้ึน รวมถึง รายการท่ี
เกี่ยวโยงกัน ใหความสําคัญในการพิจารณาธุรกรรมหลักท่ีมีความสําคัญ  

5) เปนผูนําและเปนแบบอยางในการปฏิบัติงานท่ีดีสอดคลองกับแนวทางการกํากับดูแลกิจการท่ีดี และ
แนวทางความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัท 
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6) สนับสนุนใหบริษัทมีการดําเนินงานเพื่อตอตานการทุจริต คอรรัปช่ันทุกรูปแบบ เพ่ือใหเกิดประโยชน
สูงสุดตอธุรกิจของบริษัทและผูมีสวนไดเสีย 
9.9 การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน 

บริษัทปฏิบัติตามกฎเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยอยางเครงครัด 
โดยคณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญในเรื่องการจัดการเกี่ยวกับความขัดแยงของผลประโยชนของผูเก่ียวของอยาง
รอบคอบ เปนธรรมและโปรงใส หากมีรายการท่ีเก่ียวโยงกันจะตองพิจารณาอยางรอบคอบ และเปดเผยขอมูลดังกลาว
อยางชัดเจนและทันเวลาเพ่ือผลประโยชนของบริษัทโดยรวมเปนสําคัญ 

บริษัทมีการดูแลเรื่องการใชขอมูลภายในตามหลักการดูแลกิจการท่ีดี โดยกําหนดไวเปนลายลักษณอักษรใน
ขอบังคับการทํางาน ซึ่งมอบใหแกกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานเมื่อแรกเขาทํางาน 

บริษัทมีการวางระบบขอมูลของบริษัท โดยเปนการกําหนดลําดับความสําคัญและอํานาจของผูท่ีสามารถ
พิจารณาตรวจสอบแกไขขอมูลเปนลําดับข้ันตอน ซึ่งฝายสารสนเทศมีหนาท่ีดูแลตรวจสอบความครบถวน ถูกตองอยู
เสมอ  

ในการรายงานการเปลี่ยนแปลงจํานวนการถือครองหลักทรัพยของกรรมการบริษัท หากมีการเปลี่ยนแปลง
จํานวนหลักทรัพยท่ีถือครอง ไมวาจะซื้อ หรือขาย หรือโอน รวมถึงการมอบใหกองทุนดําเนินการ ตองรายงานใหตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยทราบ ภายใน 3 วันนับ
แตมีรายการเกิดข้ึน รวมถึงการจัดทําบันทึกการเปลี่ยนแปลงและสรุปจํานวนหลักทรัพยของคณะกรรมการเปน
รายบุคคล เพื่อนําเสนอใหแกคณะกรรมการบริษัททราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัท 

นอกจากนี้ บริษัทมีการดูแลเรื่องการใชขอมูลภายในโดยหามกรรมการและผูบริหารระดับสูงใชขอมูลภายใน
ท่ีมีสาระสําคัญของบริษัทและบริษัทยอย ซึ่งยังไมไดเปดเผยตอสาธารณชนเพ่ือประโยชนของตนเองหรือผูอื่น รวมถึง
การซ้ือขายหลักทรัพยของบริษัท โดยกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานท่ีอยูในหนวยงานท่ีทราบขอมูลภายในจะตอง
ระงับการซ้ือขายหลักทรัพยของบริษัทในชวง 1 เดือนกอนการเปดเผยงบการเงินตอสาธารณชน  

บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลผูบริหารในการนําขอมูลภายในของบริษัทไปใชเพื่อประโยชนสวนตนดังน้ี 
1) ใหความรูแกผูบริหารในฝายตางๆ เก่ียวกับหนาท่ีท่ีผูบริหารตองรายงานการถือหลักทรัพยของบริษัท 

และบทกําหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 และตามขอกําหนดของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย 

2) บริษัทกําหนดใหผูบริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพยตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 และ
จัดสงสําเนารายงานน้ีใหแกบริษัทในวันเดียวกับวันท่ีสงรายงานตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย 

3) กรรมการและผูบริหารรายงานการมีสวนไดเสียของตน หรือของบุคคลท่ีมีความเก่ียวของกันซ่ึงเปนผูท่ี
มีสวนไดเสียทีเก่ียวของกับการบริหารจัดการของบริษัท ตามมาตรา 89/14 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2551, ประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ 

มาตรการลงโทษใหเปนไปตามบทกําหนดโทษแหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
พ.ศ.2535 ไดแก  

(1) มาตรา 47 ใหเพ่ิมความตอไปนี้ เปนมาตรา 267/1 หมวด 12 บทกําหนดโทษแหงพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 
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(2) มาตรา 267/1 ผูใดฝาฝนมาตรา 22/1 วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งปหรือปรับไม
เกินหาแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ มาตรา 48 ใหเพ่ิมความตอไปน้ี เปนมาตรา 281/1 ถึงมาตรา 281/10 แหง 
พระราชบัญญัติ หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 

(3) มาตรา 281/1 บริษัทหลักทรัพยหรือบริษัทใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา 89/2 ตองระวางโทษ
ปรับไมเกินหาแสนบาทในกรณีท่ีบริษัทหลักทรัพยหรือบริษัทใดกระทําความผิดตามมาตราน้ี กรรมการผูจัดการ หรือ
บุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทหลักทรัพยหรือบริษัทน้ัน ตองระวางโทษจําคุก ไมเกินสองป หรือ
ปรับไมเกินหาแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ เวนแตจะพิสูจนไดวาตนมิไดมีสวนในการกระทําความผิดน้ันดวย และ/
หรือกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ 

4) บริษัทไดแจงใหผูบริหารทราบวา ผูบริหารท่ีไดรับทราบขอมูลภายในท่ีเปนสาระสําคัญ ซึ่งทําใหมีผล
ตอการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย ตองใชความระมัดระวังในการซ้ือขายหลักทรัพยของบริษัทในชวง 1 เดือน กอนท่ี
งบการเงินหรือขอมูลภายในนั้นจะเปดเผยตอสาธารณชน และบริษัทจะแจงใหผูท่ีเก่ียวของกับขอมูลภายในวาตองไม
เปดเผยขอมูลน้ันใหผูอื่นทราบจนกวาจะไดมีการแจงขอมูลน้ันใหแกตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยแลว พรอมท้ัง
รายงานใหคณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้งท่ีมีการประชุม 

มาตรการลงโทษหากมีการกระทําการฝาฝนระเบียบปฏิบัติงานดังกลาวขางตน บริษัทจะดําเนินการทางวินัย
เพื่อพิจารณาลงโทษตามสมควรแกกรณี ไดแก ตักเตือนดวยวาจา ตักเตือนดวยหนังสือ ตัดคาจาง พักงาน เลิกจางโดยไม
จายคาชดเชย ดําเนินคดีตามกฎหมาย 

 
9.10 คาตอบแทนของผูสอบบัญช ี 
9.10.1 คาตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)  
 ในป 2560 บริษัทสอบบัญชี บริษัท พีวี ออดิท จํากัด เปนผูตรวจสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทยอย โดยมี 
นายประวิทย วิวรรณธนานุตร และ/หรือ นายเทอดทอง เทพมังกร และ/หรือ นายอุดม ธนูรัตนพงศ และ/หรือ นางสาว
ชุติมา วงษศราพันธชัย  

รายการ ป 2560 (บาท) 
1) งานตรวจสอบงบการเงินประจําป บมจ.ปรีชา กรุป 270,000 
2) งานสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส บมจ.ปรีชา กรุปและบริษัทยอย 360,000 
3) งานตรวจสอบงบการเงินประจําปบริษัทยอย 140,000 
รวม 770,000 

 
ท้ังน้ี บริษัทสอบบัญชี บริษัท พีวี ออดิท จํากัด และผูสอบบัญชีไมเปนกรรมการบริษัท พนักงาน ลูกจาง หรือ

ดํารงตําแหนงหนาท่ีใดๆ ของบริษัท ตามท่ีกําหนดไวในมาตรา 121 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ.2535 
รวมตลอดถึงไมมีความสัมพันธและไมมีสวนไดเสียกับบริษัทและบริษัทยอย ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ หรือผูท่ี
เก่ียวของกับบุคคลดังกลาว โดยผูสอบบัญชีมีความเปนอิสระและเปนผูสอบบัญชีท่ีไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  

นอกจากนั้น บริษัทไมไดใชบริการทางวิชาชีพดานอื่นๆ จากบริษัท สอบบัญชี บริษัท พีวี ออดิท จํากัด และ
กรรมการบริษัทและผูบริหารของบริษัทไมเคยเปนพนักงาน หรือหุนสวน หรือมีความเกี่ยวของใดๆ ในบริษัท สอบ
บัญชี บริษัท พีวี ออดิท จํากัด ในชวงระยะเวลา 2 ปท่ีผานมา  
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9.10.2 คาบริการอื่น (Non-Audit Fee)  
- ไมมี - 
 

9.11 นโยบายทางดานทรัพยสินทางปญญา  
บริษัทมีนโยบายใหพนักงานทุกคนมีหนาท่ีและความรับผิดชอบในการใชทรัพยสินของบริษัทใหเกิด

ประโยชนอยางเต็มท่ีและดูแลมิใหเส่ือม สูญหาย หรือนําไปใชเพ่ือประโยชนสวนตัวหรือบุคคลอ่ืน รวมท้ัง มีหนาท่ี
ปกปองดูแลรักษาใหพนจากการถูกลวงละเมิดหรือนําไปเผยแพรโดยไมไดรับอนุญาต และไมลวงละเมิดทรัพยสินทาง
ปญญาของผูอื่น  

1) หามพนักงานใชขอมูล เอกสาร โปรแกรมคอมพิวเตอร ซอฟแวร หนังสือ บทความ เทปบันทึกเสียง 
วีดีโอเทป และงานของบุคคลอื่นในทางท่ีจะเปนการละเมิดทรัยพสินทางปญญาของบุคคลนั้น ไมวางานดังกลาวของ
บุคคลผูเปนเจาของหรือมีสิทธิอันชอบดวยกฎหมายในงานนั้นจะแสดงการสงวนสิทธิไวหรือไมก็ตาม 

2) พนักงานทุกคนมีหนาท่ีชวยกันดูแลรักษางานอันเปนทรัพยสินทางปญญาของบริษัท และไมนํา
ทรัพยสินทางปญญาของบริษัทไปใชหรือใหบุคคลอื่นใชโดยมิไดรับอนุญาต 

3) การคนพบการประดิษฐเพ่ือการปรับปรุงใดๆ ในขณะท่ีเปนพนักงานของบริษัทหรือมีผลถึง หรือ
ตอเนื่องกับธุรกิจบริษัทในทางใดๆ ถือเปนทรัพยสินของบริษัท 

4) พนักงานมีหนาท่ีรายงานตอผูบังคับบัญชาเมื่อพบการกระทําท่ีเห็นวาเปนการละเมิดทรัพยสิทธิหรือ        
การกระทําท่ีอาจจกอใหเกิดขอพิพาทเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญาของบริษัท 

5) เม่ือพนสภาพจากการเปนพนักงานและจะตองสงมอบทรัพยสินทางปญญาตางๆ ซึ่งรวมถึงผลงาน 
สิ่งประดิษฐ ขอมูล รายงาน สถิติ สูตร โปรแกรม กระบวนการคืนใหแกบริษัทท้ังหมด 

 
9.12 นโยบายทางดานสิทธิมนุษยชน  

บริษัทเช่ือในปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนวาพนักงานบริษัททุกคนมีคุณคาความเปนมนุษย ไมวาจะ
ทํางานในหนาท่ีใด ตําแหนงใด ก็ลวนแตมีเกียรติเทาเทียมกัน ทุกคนเปนสวนหนึ่งท่ีทําหนาท่ีของตนในการพัฒนา
องคกรใหมีความเจริญเติบโตรวมกัน และใหความเคารพในสิทธิมนุษยชนอยางเครงครัด 

1) พนักงานมีอิสระและเสมอภาคกันในโอกาสท่ีจะแสดงศักยภาพการทํางานโดยเทาเทียมกันท่ีเก่ียวกับ
เช้ือชาติ ศาสนา เพศ ชาติกําเนิด และความทุพพลภาพ 

2) พนักงานเสมอภาคกันตามกฎหมายและมีสิทธิท่ีจะไดรับความคุมครองของกฎหมายเทาเทียมกัน โดย
ปราศจากการเลือกปฏิบัติใดๆ 

3) พนักงานมีสิทธิในการงาน ในการเลือกงานโดยอิสระในเงื่อนไขอันยุติธรรม และเปนประโยชนแหง
การงาน 

4) พนักงานมีสิทธิจะไดรับคาจางเทาเทียมกันสําหรับงานท่ีเทาเทียมกัน โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติใด 
5) พนักงานมีสิทธิท่ีจะไดรับคาจางท่ียุติธรรมและเปนประโยชนท่ีจะใหประกันแกตนเองและครอบครัว 

ซึ่งความเปนอยูอันคูควรแกเกียรติศักดิ์ของมนุษย และถาจําเปนก็ตองไดรับวิถีทางคุมครองทางสังคมอื่นๆ เพิ่มเติมดวย 
6) พนักงานมีสิทธิในการพักผอนและเวลาวาง รวมท้ัง จํากัดเวลาการทํางานตามสมควร และวันหยุดงาน
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เปนครั้งคราวโดยไดรับสินจาง 
7) พนักงานมีสิทธิในมาตรฐานการครองชีพอันเพียงพอสําหรับสุขภาพและความเปนอยูท่ีดีของตนและ

ครอบครัว รวมท้ัง อาหาร เครื่องนุงหม ท่ีอยูอาศัย และการดูแลรักษาทางการแพทยและบริการสังคมท่ีจําเปน 
8) พนักงานมีสิทธิในความม่ันคงในยามวางงาน เจ็บปวย พิการ เปนหมาย วัยชรา หรือขาดอาชีพอื่นใน

พฤติการณท่ีนอกเหมืออํานาจของตน 
9) บริษัทไมยอมใหมีการลวงละเมิดทางเพศหรือการกดข่ีคุกคามทางเพศกับพนักงานไมวากรณีใดๆ 
10) ชองทางการรองเรียน/ ชองทางแจงเบาะแส  

ช่ือบริษัท : บริษัท ปรีชา กรุป จํากัด (มหาชน)  
ท่ีต้ังสํานักงาน : เลขท่ี 1919 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวงเขตสวนหลวง 

กรุงเทพมหานคร 10250 
โทรศัพท  : 02-722-8855 
โทรสาร : 02-722-8844 
เว็บไซต : www.preecha.com 

 
9.13 นโยบายความปลอดภยัและสุขอนามัยในสถานท่ีทํางาน  

บริษัทจะดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงานเปนสําคัญ เพราะพนักงานคือ
ทรัพยากรท่ีมีคายิ่ง ตลอดจนเปนกลไกสําคัญในการทําใหบริษัทสามารถเติบโตและมีความสามารถในการแขงขันได
อยางยั่งยืน 

การดําเนินงานดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยในสถานท่ีทํางาน โดยกําหนดเปนนโยบาย ดังนี้ 
1) ผูบริหารและพนักงานตองดําเนินงานโดยมีระบบบริหารคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

สิ่งแวดลอมถือเปนสวนหนึ่งของงาน เพื่อชวยในการเสริมสรางประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดคุณคาสูงสุดแกงาน 
2) บริษัทจะดําเนินการทุกวิถีทางเพ่ือควบคุมและปองกันความสูญเสียในรูปแบบตางๆ อันเนื่องมาจาก

อุบัติเหตุ อัคคีภัย การบาดเจ็บหรือเจ็บปวยจากการทํางาน ทรัพยสินสูญหายหรือเสียหาย การละเมิดระบบรักษาความ
ปลอดภัย  การปฏิบัติงานไมถูกวิธี และความผิดพลาดตางๆ ท่ีเกิดข้ึน ตลอดจนรักษาสภาพแวดลอมในการทํางานท่ี
ปลอดภัยตอพนักงานและพนักงานของผูรับจาง ท้ังน้ี ถือเปนหนาท่ีรับผิดชอบของผูบริหารและพนักงานในรายงาน
อุบัติเหตุ อบัติการณ โดยปฏิบัติตามข้ันตอนท่ีกําหนดไว 

3) จัดมีใหมีแผนควบคุมและปองกันเหตุฉุกเฉินในพ้ืนท่ีปฏิบัติการ มีแผนจัดการฉุกเฉินและสภาวะวิกฤต
ขององคกร เพ่ือเตรียมความพรอมตอการจัดการเหตุฉุกเฉินตางๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน เชน เพลิงไหม การหกลม หรือรั่วไหล
ของนํ้ามัน กาซ สารเคมี หรือของเสีย และมีการเตรียมพรอมตอเหตุวิกฤตอื่นๆ ท่ีอาจทําใหการดําเนินธุรกิจหยุดชะงัก 
เสี่อมเสียช่ือเสียงและภาพลักษณขององคกร 

4) จัดใหมีการประชาสัมพันธและสื่อสาร เพ่ือสรางความรู ความเขาใจ และเผยแพรขอมูลแกพนักงาน 
พนักงานของผูรับจาง รวมถึงผูมีสวนไดเสียท่ีเกี่ยวของ เพื่อใหทราบและเขาใจในนโยบาย กฎระเบียบ ข้ันตอนวิธีปฏิบัติ
และขอควรระวังตางๆ ทางดานคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม ตลอดจน นําไปยึดถือปฏิบัติได
อยางถูกตอง โดยไมกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพ ทรัพยสิน และสิ่งแวดลอม 

5) มุงสงเสริมและปลูกฝงจิตสํานึกทางดานคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอมใหเปน
วิถีดําเนินชีวิตประจําวันของพนักงาน 
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6) มุงเนนการมีสวนรวมในการรับผิดชอบตอสังคม ในเรื่องคุณภาพความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สิ่งแวดลอมอยางจริงจัง และตอเน่ืองกับการใชทรัพยากรธรรมชาติใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยตระหนักถึงความสําคัญ
ของสิ่งแวดลอมและความปลอดภัยของผูมีสวนไดเสียท่ีเก่ียวของ ตลอดจนสงเสริมกิจกรรมทางสังคมในการรักษา
สิ่งแวดลอม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนตามหลักการพัฒนาอยางยั่งยืน 
อัตราการบาดเจ็บ 
รายงานขอมูลสถิติการบาดเจ็บเน่ืองจากการทํางานจนถึงข้ันหยุดงาน  มีขอมูลดังน้ี 

สถิติการประสบอันตรายหรอืเจ็บป วย 
ป  2560 (ราย) 

ชาย หญิง รวม 

จํานวนการเจ็บปวยจากการทํางาน - - - 

บาดเจ็บ - - - 

เสียชีวิต - - - 

รวมท้ังหมด - - - 

** หมายเหตุ  ไมมีการเก็บสถิติเนื่องจากในระหวางป2560  ไมมีโครงการกอสรางจงึไมมีขอมูลการบาดเจบ็ 

สถิติวันลาปวยและขาดงานของพนักงาน  ป 2560 (วัน) 

จํานวนวันท่ีลาปวยและขาดงานท้ังหมดของพนักงาน  304.4 

 
9.14 นโยบายการปฏิบัติท่ีเปนธรรมและรับผิดชอบตอลูกคา  

บริษัทใหความสําคัญในมาตรฐานสูงสุดของผลิตภัณฑ ความปลอดภัยในคุณภาพ ความซ่ือสัตยในการดําเนิน
ธุรกิจ เพ่ือความพึงพอใจของลูกคา นอกจากนี้ บริษัทยังมีการปฏิบัติท่ีเปนธรรม มีจริยธรรม มีการให บริการท่ีเขาถึงได 
สะดวก เคารพตอเกียรติ และความเปนสวนบุคคลของลูกคาแตละรายดวย 

1) บริษัทปฏิบัติตอลูกคาทุกคนอยางเสมอภาคและเทาเทียมกันบนพ้ืนฐานของผลตอบแทนท่ียุติธรรมตอ
ท้ังสองฝาย 

2) มีการใหขอมูลขาวสารและคําแนะนําท่ีถูกตอง เพียงพอ และทันเหตุการณตอลูกคา เพ่ือใหทราบ
เกี่ยวกับสินคาการบริการ 

3) ปฏิบัติตามเงื่อนไขตางๆ ท่ีมีตอลูกคาอยางเครงครัด กรณีท่ีไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขขอใดได ตอง
รีบแจงใหลูกคาทราบ เพื่อรวมกันพิจารณาหาแนวทางการแกไขปญหา 

4) ปฏิบัติกับลูกคาดวยความสุภาพและเปนท่ีวางใจของลูกคา 
5) บริษัทเคารพตอสิทธิสวนบุคคลของลูกคา โดยเก็บรักษขอมูลของลูกคา และไมเปดเผยขอมูลดังกลาว

แกบุคคลภายนอก 
6) จัดใหมีระบบ/ กระบวนการท่ีใหลูกคารองเรียนเกี่ยวกับคุณภาพ และการใหบริการในการตอบสนอง
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การสงมอบและการดําเนินการอยางดีท่ีสุด เพื่อใหลูกคาไดรับการตอบสนองอยางรวดเร็ว 
7) ใหการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อเสริมสรางและรักษาความสัมพันธอันดีระหวางลูกคาและบริษัท 

9.15 นโยบายการปฏิบัตติอคูแขงทางการคา  
บริษัทมีนโยบายท่ีจะปฏิบัติตอคูแขงทางการคาภายใตพระราชบัญญัติแขงขันทางการคา พ.ศ.2542 กรอบ

แหงกฎหมายเก่ียวกับหลักปฏิบัติการแขงขันทางการคา ไมละเมิดความลับหรือลวงรูความลับทางการคาของคูแขงทาง
การคาดวยวิธีฉอฉล  

1) ประพฤติปฏิบัติภายใตกรอบกติกาของการแขงขันท่ีดี สงเสริมการคาเสรีและไมใชวิธีทุมตลาด 
2) ไมแสวงหาขอมูลท่ีเปนความลับของคูแขงทางการคาดวยวิธีการท่ีไมสุจริตหรือไมเหมาะสม เชน การ

ใหสินบน หรือการวาจางพนักงานของบริษัทคูแขงเพ่ือใหไดมาซ่ึงขอมูลท่ีเปนความลับของบริษัทคูแขง 
3) ไมทําลายช่ือเสียงของคูแขงทางการคาดวยการกลาวหาในทางราย 
4) ไมสนับสนุนใหมีการปฏิบัติรวมกันเพื่อกระทําการหรือสมยอมในการเสนอราคาท่ีไมเปนธรรมตอ

ลูกคา 
5) ไมละเมิดและปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยทรัพยสินทางปญญาอยางเครงครัด 

 
9.16 นโยบายการปฏิบัตติอคูคา  

บริษัทมีนโยบายท่ีจะปฏิบัติตอคูคาอยางเสมอภาคและเปนธรรม โดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัทและ
ต้ังอยูบนพื้นฐานท่ีเปนธรรมตอท้ังสองฝาย หลีกเลี่ยงสถานการณท่ีทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน รวมท้ัง 
ปฏิบัติตามพันธะสัญญา ใหขอมูลท่ีเปนจริง รายงานท่ีถูกตอง 

1) เปดโอกาสในการทําธุรกิจใหกับคูคาและการพิจารณาคัดเลือกคูคาท่ีต้ังอยูบนพื้นฐานความเสมอภาค
และเปนธรรม 

2) ใชสินคาและบริการท่ีมีลิขสิทธ์ิสิทธิบัตรและเครื่องหมายทางการคาถูกตอง และไมสนับสนุนสินคา
หรือการกระทําท่ีเปนการละเมิดทรัพยสินทางปญญา 

3) บุคลากรของบริษัทตองไมเขาไปมีสวนรวมในกระบวนการจัดซ้ือจัดจางกับคูคาท่ีมีความเกี่ยวของกับ
ตนเอง  

4) การจัดซ้ือจัดจางตองไมเจาะจงขอกําหนดของผลิตภัณฑหรือบริการจากคูคารายหนึ่งรายใด หรือ
พยายามเลือกสรรคุณลักษณะท่ีโนมเอียงไปทางผลิตภัณฑหรือบริการน้ันๆ อยางจงใจ นอกจากจะมีความจําเปนซ่ึงมี
เหตุผลสนับสนุนอยางเพียงพอ 

5) บริษัทตองใหรายละเอียดขอมูลและเงื่อนไขตางๆ ท่ีเหมือนกันแกคูคาทุกราย 
6) ปฏิบัติตามสัญญาหรือขอตกลงตางๆ ท่ีมีตอลูกคาอยางเปนธรรม กรณีท่ีไมสามารถปฏิบัติไดตองรีบ

เจรจากับคูคาลวงหนา เพื่อรวมกันหาแนวทางการแกไขและปองกันไมไดเกิดความเสียหาย 
 

9.17 นโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับเจาหนี้  
บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับเจาหน้ีท่ีเปนธรรมและรับผิดชอบตอเจาหน้ี โดยคํานึงถึงประโยชน

สูงสุดของบริษัท และอยูบนพื้นฐานของความเปนธรรม และหลีกเลี่ยงสถานการณท่ีทําใหความขัดแยงทาง
ผลประโยชน รวมท้ัง ยึดมั่นในการปฎิบัติตามขอตกลง สัญญา ใหขอมูลท่ีถูกตอง เปนจริงอยูเสมอ เพ่ือใหเกิดความเปน
ธรรมท้ังสอง ดังนี้ 
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1) นําสินเช่ือท่ีเจาหน้ีหรือสถาบันการเงินอนุมัติใหกูมาใชตามวัตถุประสงคของบริษัท ตามท่ีไดแสดง
เจตนาไวตอเจาหนี้หรือสถาบันการเงิน 

2) ชําระหนี้คืนตอเจาหน้ีตรงตอเวลาตามเงื่อนไขท่ีกําหนด ตลอดจนปฎิบัติตามเงื่อนไขท่ีเจาหน้ีหรือ
สถาบันการเงินกําหนดไวอยางเครงครัด ตลอดจนรักษาคุณภาพสินทรัพยซึ่งเปนหลักประกันใหเปนไปตามท่ีเจาหน้ี
กําหนด 

3) เม่ือมีเหตุสําคัญอันอาจกระทบตอสถานะการเงินโดยมีนับสําคัญและอาจกระทบตอหนี้ท่ีตองชําระ
บริษัทจะแจงใหเจาหนี้ทราบเพ่ือรวมกันหาวิธีปองกันหรือแกไขเพ่ือไมใหเกิดความเสีย 

 
9.18 นโยบายการจัดการความขัดแยงทางผลประโยชน  

คณะกรรมการบริษัท ไดกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนบนหลักการท่ีวา
การตัดสินใจใดๆ ในการดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะตองทําเพ่ือผลประโยชนสูงสุดของบริษัทเทาน้ัน และควรหลีกเลี่ยง
การกระทําท่ีกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน โดยกําหนดใหผูท่ีมีสวนเกี่ยวของหรือมีสวนไดเสียกับรายการท่ี
พิจารณาตองแจงใหบริษัท ทราบถึงความสัมพันธหรือการมีสวนไดเสียของตนในรายการดังกลาวและตองไมเขารวม
พิจารณาตัดสินใจ รวมถึงไมอนุมัติในธุรกรรมนั้นๆ 
1. ดูแลใหบริษัทมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และการเปดเผยขอมูลรายการท่ีเก่ียวโยงกัน ตามท่ีกฎหมาย

หรือหนวยงานกํากับดูแลกําหนดไวอยางเครงครัด และเปนไปตามระเบียบของบริษัท 
2. หลีกเลี่ยงการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกับตนเองหรือบุคคล/ นิติบุคคลท่ีเก่ียวของ ท่ีอาจกอใหเกิดความขัดแยง

ทางผลประโยชนกับบริษัท 
3. ในกรณีรายการท่ีเปนรายการท่ีเ ก่ียวโยงกันซ่ึงไมเปนไปตามเงื่อนไขการคาท่ัวไปตามหลักการท่ี

คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ หรือมีลักษณะและขนาดของรายการไมอยูในอํานาจการพิจารณาของฝายจัดการ 
ตองผานการสอบทานและใหความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบ กอนนําเสนอขออนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัทหรือผูถือหุน 

4. ในกรณีท่ีมีความจําเปนตองทํารายการท่ีเก่ียวโยงกัน รายการน้ันจะตองเปนไปตามเงื่อนไขการคาท่ัวไปตาม
หลักการท่ีคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ ดวยความโปรงใสและเปนธรรม เปรียบเสมือนการทํารายการกับ
บุคคลภายนอก และคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัท 

5. ผูท่ีมีสวนไดเสียจะตองไมมีสวนในการพิจารณารายการท่ีตนมีความขัดแยงทางผลประโยชน 
 

9.19 นโยบายการดําเนินธุรกิจภายใตมาตรฐานส่ิงแวดลอม 
บริษัทจัดวางนโยบายการดําเนินธุรกิจภายใตมาตรฐานส่ิงแวดลอมในการดําเนินธุรกิจในการพัฒนาท่ีดิน

ภายใตมาตรฐานส่ิงแวดลอม ตระหนักถึงความสําคัญของการใชทรัพยากรธรรมชาติ ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม และการ
รักษาสภาพแวดลอมภายในบริษัทและในชุมชมอยางจริงจัง รวมถึงการสงเสริมใหมีการใชทรัพยากรอยางมี
ประสิทธิภาพ 

1) บริษัทปฏิบัติตามขอกฎหมายและกฎระเบียบดานส่ิงแวดลอมอยางเครงครัด 
2) มุงเนนการปองกันปญหากอนเกิดเหตุการณหรือจุดเกิดเหตุมิใหกระทบตอสภาพแวดลอม 
3) ลดของเสียใหนอยท่ีสุด รวมถึง การนํานํ้าท่ีผานการบําบัดแลวกลับมาใชประโยชนใหมากท่ีสุด 
4) มุงเนนการใชพลังงานและทรัพยากรในกระบวนการผลิตอยางประหยัดและมีประสิทธิภาพ 
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5) มีการพัฒนาระบบบําบัดน้ําเสีย ระบบผลิตนํ้าประปา ระบบการจัดการขยะมูลฝอยและขยะทั่วไป  
6) ประชาสัมพันธนโยบายใหพนักงานและเปดเผยตอสาธารณชน 
บริษัทไดมีการจัดอบรมภายในองคกร โครงการ Green Office สํานักงานสีเขียว เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม ใน

วันท่ี 22 สิงหาคม 2560 โดยมีหลักการและเหตุผล คือ Green Office หรือ ออฟฟศสีเขียว จัดข้ึนเพ่ือใหพนักงานทุกคน
ไดตระหนักถึงการรักษาสิ่งแวดลอม การประหยัดพลังงาน รวมถึงการเลือกใชวัสดุ อุปกรณเครื่องใชในสํานักงานอยาง
รูคุณคา และเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม โดยมีวัตถุประสงคของโครงการ ดังนี้ 

1) เพ่ือลดการใชพลังงาน ไฟฟาและน้ําอยางสูญเปลาส้ินเปลือง รวมถึงจะชวยลดการเกิดกาซเรือนกระจก
ท่ีเกิดจากการทํากิจกรรมตางๆ ภายในสํานักงาน  

2) เพื่อลดคาใชจายตางๆ เชน คาไฟฟา คาน้ํา รวมถึงลดปริมาณการใชกระดาษภายในสํานักงาน  
3) เพ่ือปลูกจิตสํานึกใหตระหนักในการใชทรัพยากร รวมถึงแกปญหาการจัดการทรัพยากรตางๆ จะชวย

ใหรูจักการใชทรัพยากรอยางยั่งยืนท้ังในชีวิตประจําวันและการใชทรัพยากรภายในองคกรไดเปนอยางดี 
การใชทรัพยากรสํานักงาน (Green Office)  
1) การใชกระดาษอยางรูคุณคา 

(1) ชวยกันนํากระดาษท่ีใชแลวดานเดียวนํามาใชซ้ํา เชน ถายสําเนาเอกสารราง หรือใชเปนเอกสาร
ภายใน ท่ีไมใชจดหมายอยางเปนทางการ เราสามารถใชกระดาษท่ีถูกพิมพ หรือใชไปเพียงดานเดียวมาใชซ้ําได เพ่ือลด
ปริมาณการใชกระดาษ และหม่ันตรวจสอบความถูกตองของเอกสารกอนกดสั่งพิมพทุกครั้ง 

(2) เลือกใชกระดาษท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม รูจักคัดแยกกระดาษเหลือใช เพ่ือใหหนวยงานท่ี
รับผิดชอบสามารถบริหารจัดการไดอยางเหมาะสม 

2) เลือกสงขอมูลขาวสารตางๆ ในรูปแบบขอมูลอิเล็กทรอนิคสใหมากข้ึน 
เลือกสงขอมูลขาวสารในรูปแบบตางๆ เชน สง E-mail แทนการสงจดหมาย หรือจะใช social network 

ตางๆ ในการส่ือสารอยางเชน Line หรือ Facebook เพ่ือลดข้ันตอนการใชกระดาษและกระบวนการทํางาน นอกจากน้ี
การจัดเก็บเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิคส จะชวยใหเกิดความสะดวกในการจัดหมวดหมู รวมไปถึงสะดวกในการ
สืบคนขอมูล  

3) คอมพิวเตอร เครื่องพิมพเอกสาร  
(1) ควรต้ังโปรแกรมคอมพิวเตอร ปดหนาจออัตโนมัติ เม่ือไมมีการใชงานเกิน 15 นาที และปดเครื่อง

หลังเลิกใชงาน และถอดปลั๊กออกทุกครั้ง และไมควรเสียบปลั๊กท้ิงไวในกรณีไมไดใชงานเปนระยะเวลานาน เชน ชวง
วันหยุดทํางาน หรือชวงวันหยุดเทศกาล ซึ่งนอกจากจะประหยัดไฟฟาแลว ยังชวยปองกันเครื่องพังจากเหตุไฟฟา
ลัดวงจรอีกดวย 

(2) ใชระบบเช่ือมตอระหวางเครื่องพิมพ รวมกับระบบเครือขายคอมพิวเตอรภายในองคกร เพ่ือ
ประหยัดคาใชจายดานการซ้ือเครื่องพิมพ เครื่องเดียวก็ใชหลายๆ คน และควรใชตลับหมึกแบบเติมไดเพ่ือลดการใชขยะ
สารเคมี   

4) เครื่องถายเอกสาร 
หลีกเลี่ยงติดต้ังเครื่องถายเอกสารในหองทํางานปรับอากาศ หรือจัดใหอยูในจุดท่ีหางจากพ้ืนท่ี

ปฏิบัติงาน ลดผลกระทบตอสุขภาพของคนทํางานจากการสูดดมกลิ่นหมึก และฝุนละอองตางๆ 
5) น้ําใชและน้ําด่ืม 
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(1) หม่ันตรวจสอบการรั่วไหลของนํ้า ของกอกนํ้าตางๆ ในออฟฟศวาเม่ือปดแนนสนิทแลว น้ํายังมี
การรั่วซึมหรือไม เพ่ือลดการสูญเสียนํ้าอยางเปลาประโยชน และปดนํ้าทุกครั้งหลังใชงาน ไมปลอยใหน้ําไหล
ตลอดเวลาในระหวางการใชงาน 

(2) ลางมือ ควรใชสบูเหลวแทนสบูกอน ซึ่งชวยลดเวลาในการใชน้ํา รวมถึงการทําความสะอาด
ยานพาหนะ ไมควรใชสายยาง เปดนํ้าไหลตลอดเวลา ควรใชการลางดวยน้ําและฟองน้ําในภาชนะบรรจุน้ํา จะชวยลด
การใชน้ําไดมากถึง 300 ลิตรตอการลางหน่ึงครั้ง 

(3) ไมท้ิงเศษอาหาร ขยะทุกชนิดลงในชักโครกหรืออางลางมือ เพื่อลดการสูญเสียนํ้าในการไลสิ่งของ
ลงทอ และยังสามารถปองกันการอุดตันจากขยะตางๆ ในทอระบายนํ้าดวย 

(4) ไมท้ิงนํ้าด่ืมท่ีเหลือโดยไมเกิดประโยชน เม่ือด่ืมไมหมดใหใชรดนํ้าตนไม หรือชําระทําความ
สะอาดส่ิงตางๆ และควรเลือกใชเหยือกนํ้ากับแกวเปลา โดยใหผูท่ีตองการดื่มนํ้ารินนํ้าดวยตนเอง จะไดสามารถกะ
ปริมาณน้ําท่ีตองการด่ืมไดพอดี 

6) คัดแยกขยะกอนท้ิงใหถูกวิธี 
(1) ถังสีเหลือง ขยะรีไซเคิล ขยะท่ีสามารถหมุนเวียนแปรรูป ตามกระบวนการของแตละประเภท 

หรือเปลี่ยนแปลงจากสภาพเดิมแลวกลับมาใชใหม เชน พลาสติก ขวด กระดาษ กระปองอลูมิเนียม 
(2) ถังสีเขียว ขยะเปยก หรือขยะเศษอาหารท่ีเหลือท้ิงจากครัว จากอาหารท่ีเหลือจากการรับประทาน

เปนขยะท่ีเนาเสียสงกลิ่นเนาเหม็น และเปนท่ีสะสมของเช้ือโรค มีความช้ืนสูงและสงกลิ่นเหม็นไดรวดเร็ว 
(3)  ถังสีน้ําเงิน ขยะท่ัวไป หรือขยะมูลฝอย คือ ขยะประเภทอื่นนอกเหนือจากขยะยอยสลาย ขยะรี

ไซเคิล และขยะอันตราย มีลักษณะท่ียอยสลายยากและไมคุมคาสําหรับการนํากลับมาใชประโยชนใหม เชน หอ
พลาสติกใสขนม ถุงพลาสติกบรรจุผงซักฟอก พลาสติกหอลูกอม ซองบะหม่ีกึ่งสําเร็จรูป ถุงพลาสติกเปอนเศษอาหาร 
กลองโฟม ทิชชู ตะเกียบไม เปนตน 
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9.20 นโยบายการแจงเบาะแสการกระทําผิด 

บริษัทมีนโยบายการแจงเบาะแสการกระทําผิดเพ่ือเปนการเปดโอกาสใหพนักงาน ลูกคา หรือบุคคล 
ภายนอก สามารถรองเรียนการกระทําผิดกฎหมาย ระเบียบขอบังคับ และจรรยาบรรณการดําเนินธุรกิจของบริษัท อัน
นํามาซึ่ง  ความเสื่อมเสียในทรัพยสินและช่ือเสียงของบริษัท 

พนักงาน ลูกคา หรือบุคคลภายนอก สามารถยื่นเรื่องแจง พรอมแนบขอมูลท่ีนาเช่ือถือ เพ่ือใหสามารถ
ดําเนินการตรวจสอบได โดยสามารถสงไปยังประธานคณะกรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการ
ผูอํานวยการ  

ท้ังน้ี การแจงเบาะแสถือเปนความลับท่ีสุด แจงไดมากกวาหน่ึงชองทาง และไมจําเปนตองเปดเผยตัวตนท่ี
แทจริง แตหากเปดเผยตัวตนจะทําใหบริษัทสามารถแจงผลดําเนินการหรือรายละเอียดเพ่ิมเติมใหทราบได โดยมี
ขอบเขตการแจงเบาะแส ดังนี้ 

1) พฤติกรรมท่ีเก่ียวกับการกระทําใดๆ เพ่ือแสวงหาประโยชนท่ีมิควรไดโดยชอบดวยกฎหมาย รวมถึง        
การยักยอกทรัพย การคอรรัปช่ัน และการติดสินบน 

2) พฤติกรรมท่ีเกี่ยวกับการฉอโกง หรือการตกแตงงบการเงินท่ีเปนการต้ังใจหลอกลวงผูอื่นดวยการแสดง
ขอความเท็จ หรือการปกปดขอความจริง 

3) พฤติกรรมท่ีเก่ียวกับการดําเนินธุรกรรมท่ีฝาฝนกฎหมาย ระเบียบขอบังคับ จรรยาบรรณในการดําเนิน
ธุรกิจ 

4) ชองทางการติดตอ/ การรองเรียน/ แจงเบาะแส  
ช่ือบริษัท : บริษัท ปรีชา กรุป จํากัด (มหาชน)  
ท่ีต้ังสํานักงาน : เลขท่ี 1919 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวงเขตสวนหลวง 

กรุงเทพมหานคร 10250 
โทรศัพท  : 02-722-8855 
โทรสาร : 02-722-8844 
เว็บไซต : www.preecha.com 

 
9.21 นโยบายการปองกันดูแลพนกังานหรือผูแจงเบาะแสในการกระทําผิด  

เพ่ือเปนการปองกันดูแลพนักงานหรือผูแจงเบาะแสในการกระทําผิด บริษัทจะปกปดช่ือ ท่ีอยู หรือ ขอมูล
ใดๆ ท่ีสามารถระบุตัวผูแจงเบาะแสหรือผูใหขอมูล และเก็บรักษาขอมูลของผูแจงเบาะแสหรือผูใหขอมูลไวเปน
ความลับ โดยจํากัดเฉพาะผูท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบในการดําเนินการตรวจสอบเรื่องรองเรียน เทาน้ันท่ีสามารถเขาถึงขอมูล
ดังกลาวได ในกรณีท่ีมีการรองเรียนผูมีตําแหนงในระดับบริหารข้ึนไป คณะกรรมการตรวจสอบจะทําหนาท่ีในการ
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คุมครองผูแจงเบาะแสหรือผูใหขอมูลในการสืบสวนหาขอเท็จจริง ไมใหไดรับความเดือนรอนอันตรายใดหรือความไม
ชอบธรรม อันเกิดมาจากการแจงเบาะแส รองเรียนการเปนพยานหรือการใหขอมูล โดยขอใหผูรองเรียนสงเรื่อง
รองเรียนมายังคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง 

1) บริษัทใหความมั่นใจกับพนักงานหรือผูแจงเบาะแสวาจะไมมีผูใดตองถูกลดตําแหนง ลงโทษ หรือ
ไดรับผลกระทบใดๆ จากการปฏิเสธการใหสินบน ถึงแมวาการปฏิเสธนั้นๆ จะตองทําใหบริษัทสูญเสียธุรกิจ หรือพลาด
โอกาสในการไดธุรกิจใหม  

2) บริษัทมีความเช่ือในนโยบายการตอตานการใหสินบนและการคอรรัปช่ัน โดยไมยอมรับการใหสินบน
หรือการรับสินบน และการคอรรัปช่ันอยางสิ้นเชิง เพื่อเปนการสรางคุณคาใหแกบริษัท 

3) บริษัทไมยอมใหผูใดมากระทําขมขู คุกคาม หรือหนวงเหนี่ยวพนักงานท่ีต้ังใจในการปฏิบัติตาม
นโยบาย 

4) หากพนักงานหรือผูแจงเบาะแสเช่ือวาถูกขมขู คุกคาม หรือหนวงเหนี่ยว ใหรายงานตอฝายทรัพยากร
บุคคลและธุรการไดโดยตรง และหากยังไมไดรับแกไขใหรายงานตอคณะกรรมการไดโดยทันที 

 
9.22 นโยบายตอตานการใหหรือรับสินบนและการคอรรัปชัน่  

คณะกรรมการบริษัทยึดมั่นท่ีจะดําเนินธุรกิจดวยความซื่อสัตยโปรงใส และพยายามปองกันไมใหมีการทุจริต
คอรรัปช่ันทุกรูปแบบ และใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี บริษัทจึงกําหนดเกณฑและแนวปฏิบัติหาม
กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับท่ีจะใชโอกาสจากการเปนกรรมการ ผูบริหาร หรือพนักงานในบริษัท ท่ีจะ
แสวงหาผลประโยชนเพ่ือสวนตัว หรือครอบครัว หรือบุคคลอื่น ไมวาจะเปนผลประโยชนในรูปแบบใดก็ตาม เพ่ือ
แสดงถึงความมุงม่ันดังกลาว และมุงม่ันท่ีจะนําระบบที่มีประสิทธิผลมาใชในการตอตานการใหหรือรับสินบนและ
คอรรัปช่ัน 

1) นโยบายและแนวปฏิบัติท่ีเกี่ยวกับการตอตานการใหหรือรับสินบนและการคอรรัปช่ันภายในองคกร 
(1) หามกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับ รับเงินหรือรับผลประโยชนตอบแทนใดๆ จากคู

คา ลูกคาหรือจากบุคคลใด ท่ีทําธุรกิจเก่ียวของกับบริษัท 
(2) หามกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับ รับของขวัญท่ีมีมูลคาเกินกวาปกติประเพณีนิยมท่ี

บุคคลท่ัวไปพึงปฏิบัติตอกัน 
(3) หามมิใหมีการนําทรัพยสินของบริษัทไปใชประโยชนสวนตัวหรือบุคคลอื่น 
(4) หามมิใหบริษัทเขาไปทําธุรกรรม หรือกิจกรรมกับบริษัทท่ีมีกรรมการ ผูบริหาร หรือพนักงานของ

บริษัทมีสวนไดเสีย หรือเก่ียวของโดยสวนตัวกับธุรกรรมหรือกิจกรรมนั้น 
(5) จัดฝกอบรมแกพนักงานเพื่อสงเสริมความซื่อสัตย สุจริต และความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาท่ี 
(6) กําหนดใหมีระเบียบและระบบการควบคุมภายใน เพ่ือปองกัน ไมใหพนักงานมีการประพฤติหรือ

ปฏิบัติท่ีไมเหมาะสม 
(7) มีหนวยงานตรวจสอบภายในตรวจสอบทุกหนวยงาน และจัดทํารายงานสรุปเรื่องการทุจริต

คอรรัปช่ันตอคณะกรรมการตรวจสอบ 
(8) บริษัทไดจัดใหมีชองทางในการรายงานหากมีการพบเห็นการฝาฝนหรือพบเห็นการกระทําทุจริต

และคอรัปช่ัน 
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2) นโยบายและแนวปฏิบัติท่ีเก่ียวกับการตอตานการใหหรือรับสินบนและการคอรรัปช่ันภายนอกองคกร 
บริษัทไดกําหนดแนวปฏิบัติในการปองกันการทุจริตคอรรัปช่ันภายนอกองคกร ท้ังน้ีเพ่ือปองกันมิใหกรรมการ 
ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัทเกี่ยวของกับการทุจริตคอรรัปช่ันภายนอกองคกร 

(1) ไมสนับสนุนการใหสินบนในรูปของผลตอบแทนทุกรูปแบบในการขอความอนุเคราะหใดๆ จาก
บุคคลหรือองคกรภายนอก โดยเฉพาะจากหนวยงานของรัฐจะตองเปนไปตามระเบียบปฏิบัติของหนวยงานของรัฐ เพ่ือ
หลีกเลี่ยง    การเปดชองทางใหกับเจาหนาท่ีจะเรียกรับสินบนเม่ือมีความผิดพลาดเกิดข้ึน 

(2) จะดําเนินธุรกิจตามกฏระเบียบของกฏหมาย ตามข้ันตอนใหถูกตอง เพ่ือหลีกเลี่ยงการเปดชอง
ใหกับเจาหนาท่ีรัฐท่ีจะเรียกรับสินบนเม่ือมีความผิดพลาดเกิดข้ึน 

(3) การสังสรรค การเลี้ยงอาหาร หรือการมอบของขวัญใหกับบุคคลภายนอก จะตองดําเนินการ
ภายในเทศกาล และประเพณีปฏิบัติท่ีดีงาม มีจํานวนและปริมาณท่ีเหมาะสม 

(4) บริษัทบริจาคเพื่อการกุศลท้ังในรูปแบบของการใหความชวยเหลือทางการเงินหรือในรูปแบบ
อื่นๆ เพ่ือเปนสวนหนึ่งในกิจกรรมตอบแทนสังคม ตลอดจนประชาสัมพันธและเสริมสรางภาพลักษณท่ีดีใหแกบริษัท 
โดยไมมุงหวังผลประโยชนทางธุรกิจเปนการตอบแทน 

(5) บริษัทมีนโยบายเปนกลางทางการเมือง โดยจะไมใหการสนับสนุน หรือกระทําการอันการฝกใฝ
พรรคการเมืองใดการเมืองหนึ่ง และใหพนักงานมีสิทธิเสรีภาพในการเขารวมกิจกรรมทางการเมืองภายใตบทบัญญติ
แหงรัฐธรรมนูญ แตจะตองไมแอบอางความเปนพนักงาน หรือนําทรัพยสิน อุปกรณ เครื่องมือใดๆ ของบริษัทไปใชเพ่ือ
ประโยชนในการดําเนินการใดๆ ในทางการเมือง หากเขารวมจะตองพึงระมัดระวังการดําเนินการใดๆ ท่ีอาจจะทําให
เกิดความเขาใจวาบริษัทไดใหการสนับสนุนหรือฝกใฝในพรรคการเมืองใดพรรคหน่ึง 

(6) จัดใหมีการจัดซ้ือจัดหาสินคาและบริการดวยความเปนธรรมและโปรงใส รวมท้ัง จะดําเนินการ
ประเมินเพื่อคัดเลือกผูจัดจําหนายสินคาและบริการ และผูรับเหมาดวยความรอบคอบ ท้ังน้ี จะแจงใหผูจัดจําหนายสินคา
และบริการ และผูรับเหมา รับทราบนโยบายและสงวนสิทธิ์ท่ีจะบอกยกเลิกการจัดซื้อและวาจาง หากพบวาผูจัดจําหนาย
สินคาและบริการ และผูรับเหมา กระทําการคอรรัปช่ันหรือใหสินบน 

ทางบริษัทจัดใหมีการฝกอบรมความรูเก่ียวกับนโยบายและแนวทางการตอตานทุจริตคอรรัปช่ัน เม่ือวันศุกร
ท่ี 7 กรกฏาคม 2560 กลุมบริษัท ปรีชากรุป จํากัด (มหาชน) ไดจัดงานอบรมสัมมนา เรื่อง “นโยบายและแนวทางการ
ตอตานทุจริตคอรรัปช่ัน” โดยมี รศ.ดร.สมเจตน ทิณพงษ เปนวิทยากรบรรยายตลอด ซึ่งในการอบรมหลักสูตรน้ีจะ
มุงเนนใหความรูเก่ียวกับการตอตานทุจริตคอรรัปช่ัน รวมถึงบอกแนวทางในการปองกันและการปฏิบัติตนเพ่ือชวยกัน
สอดสองดูแลใหประเทศไทยของเราเปนประเทศท่ีปลอดจากการทุจริตคอรรัปช่ัน นอกจากนี้ในงานยังมีการบรรยายให
ความรูเพิ่มเติมเรื่องหลักธรรมาภิบาลแกผูเขารับฟงการบรรยายอีกดวย 

ประโยชนท่ีบริษัทไดรับจากการจัดอบรมสัมมนาในครั้งน้ี คือ ชวยใหพนักงานไดรับความรูความเขาใจ เรื่อง
นโยบายและแนวทางการตอตานทุจริตคอรรัปช่ัน ของประเทศในภาพรวม ซึ่งเปนการสรางองคความรูทางดานธรรมาภิ
บาล ชวยใหพนักงานและผูบริหารไดมีโอกาสทํากิจกรรมกลุมรวมกัน และชวยกระชับมิตรภาพและเสริมสราง
ความสัมพันธอันดีตอกันของพนักงานใหแนนแฟนยิ่งข้ึนอีกดวย 
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9.23 กระบวนการในการจัดการกับเร่ืองท่ีพนักงานรองเรียนเกีย่วกับเร่ืองท่ีอาจเปนการกระทําผิด  

เม่ือมีผูรองเรียนผานชองทางการรองเรียนตางๆ มายังท่ีบริษัท และเมื่อผูรับเรื่องรองเรียนซ่ึงเปนผูท่ีบริษัท
ไดรับมอบหมายไดรับเรื่องรองเรียนแลว ใหพิจารณาวาขอมูลหรือหลักฐานมีความชัดเจนเพียงพอหรือไม ถาไมมีความ
ชัดเจนเพียงพอ ใหแจงกลับไปยังผูรองเรียนทราบ หากผูรองเรียนเปดเผยตัวตน แตถามีความชัดเจนเพียงพอ และแจง
การรับเรื่องรองเรียนดังกลาวไปยังผูบังคับบัญชา  

ผูรับเรื่องรองเรียนสามารถพิจารณาดําเนินการตามความเหมาะสม หรือสงเรื่องใหบุคคลท่ีเก่ียวของ โดย
พิจารณาถึงความเปนอิสระในการดําเนินการตามเน้ือหาหรือประเด็นท่ีไดรับการรองเรียน เพ่ือดําเนินการตรวจสอบหา
ขอเท็จจริงพรอมท้ังติดตามความคืบหนา เพื่อใหมั่นใจวามีการดําเนินการท่ีเหมาะสมกับขอรองเรียนท่ีไดรับ โดยมี แนว
ปฏิบัติดังนี้ 

1) หากเรื่องรองเรียนเปนการกระทําท่ีฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติดานบุคคลให
นําสงฝายทรัพยากรบุคคล 

2) หากเรื่องรองเรียนเปนการกระทําท่ีฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของรัฐ นโยบาย
และหลักการกํากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ และระเบียบขอบังคับของบริษัทใหนําสงเลขานุการบริษัท 

3) หากเรื่องรองเรียนเปนการกระทําท่ีอาจสอถึงการทุจริต ซึ่งหมายถึง การกระทําใดๆ เพ่ือแสดงหา
ประโยชนท่ีมิควรไดโดยชอบดวยกฎหมายสําหรับตนเองหรือผูอื่น เชน การยักยอกทรัพย การคอรรัปช่ัน การฉอโกง 
เปนตน ใหนําสงคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) หรือผูจัดการฝายตรวจสอบระบบงานภายในองคกร 

4) ในกรณีท่ีเรื่องรองเรียนเปนเรื่องท่ีซับซอนหรือเก่ียวของกับหลายหนวยงาน ใหนําสงกรรมการ
ผูอํานวยการ เพ่ือแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริง (Investigation Committee) สําหรับดําเนินการตรวจสอบ
เรื่องดังกลาว 
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จากนั้นใหผูตรวจสอบเรื่องรองเรียนแจงการรับเรื่องรองเรียนดังกลาว บันทึกขอมูล สําหรับติดตามความ
คืบหนาการดําเนินการขอรองเรียนน้ันๆ 

ผูตรวจสอบเรื่องรองเรียนมีหนาท่ีตรวจสอบหาขอเท็จจริง ในกรณีท่ีพบวามีการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม
กฎหมาย และกฎระเบียบของบริษัท หรือกระทําการทุจริตจะตองไดรับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบบริษัท ท่ี
กําหนดไว และ/หรือ อาจจะไดรับโทษตามกฎหมาย หากการกระทําน้ันผิดกฎหมาย 

เม่ือการตรวจสอบเรื่องรองเรียนไดขอยุติแลว ผูตรวจสอบเรื่องรองเรียนจะรายงานผลสรุปการตรวจสอบ 
ใหแกผูรับเรื่องรองเรียนทราบ เพื่อแจงตอผูรองเรียนตอไป (ในกรณีท่ีผูรองเรียนเปดเผยตัวตน) 

ท้ังน้ี กระบวนการตั้งแตรับเรื่องรองเรียนจนกระทั่งแจงกลับไปยังผูรองเรียน ควรดําเนินการตามกําหนด
ระยะเวลาท่ีเหมาะสม 

 
 

9.24 จรรยาบรรณธุรกิจ  
บริษัท ปรีชา กรุป จํากัด (มหาชน) เปนบริษัทท่ีประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย มีความมุงม่ันท่ีจะ

ดําเนินธุรกิจใหไดรับความนิยมและเช่ือถือจากลูกคาและประชาชนทั่วไป ดําเนินธุรกิจดวยการบริหารการจัดการท่ี
เขมแข็ง มีการพัฒนาสินคาใหมีคุณภาพ และพัฒนาบุคลากรใหมีประสิทธิภาพ 

บริษัทสงเสริมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีใหเกิดข้ึนในทุกระดับขององคกร ต้ังแตระดับคณะกรรมการบริษัท 
คณะผูบริหารจนถึงระดับปฏิบัติการมาโดยตลอด ซึ่งประกอบไปดวย การมีคณะกรรมการบริษัทและผูบริหารท่ี
วิสัยทัศน มีความรับผิดชอบตอหนาท่ีระบบการบริหารจัดการท่ีดี มีกลไกการควบคุมและการถวงดุลอํานาจ เพ่ือใหการ
บริหาร งานเปนไปอยางโปรงใส สามารถตรวจสอบได การเคารพในสิทธิและความเทาเทียมกัน และมีความรับผิดชอบ
ตอผูมีสวนไดเสีย 

บริษัทยึดม่ันในแนวทางการดําเนินธุรกิจท่ีโปรงใส สุจริต และเปนธรรม ไดจัดทําคูมือจรรยาบรรณและขอ
พึงปฏิบัติเก่ียวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝายจัดการและพนักงาน เพ่ือใหผูท่ีเก่ียวของยึดถือเปนแนวทางการ
ปฏิบัติหนาท่ีตามภารกิจของบริษัท ภายใตกรอบกฎหมายและกฎระเบียบ สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาความรู 
ความสามารถอยางท่ัวถึง และกําหนดใหกรรมการ ผูบริหาร พนักงาน ปฏิบัติตามคูมือจรรยาบรรณธุรกิจ ดังนี้ 

1) จรรยาบรรณวาดวยความรับผดิชอบตอผูถือหุน 
2) จรรยาบรรณวาดวยความรับผดิชอบตอพนักงาน 
3) จรรยาบรรณวาดวยความเปนธรรมและรับผิดชอบตอลูกคา 
4) จรรยาบรรณวาดวยความรับผดิชอบตอคูแขงทางการคา 
5) จรรยาบรรณวาดวยความรับผดิชอบตอคูคา 
6) จรรยาบรรณวาดวยความรับผดิชอบตอเจาหนี้ 
7) จรรยาบรรณวาดวยความรับผดิชอบตอส่ิงแวดลอม 
8) จรรยาบรรณวาดวยการไมละเมิดทรัพยสินทางปญญา 
9) จรรยาบรรณวาดวยการตอตานการทุจริตคอรรปัช่ันภายในองคกร 
10) จรรยาบรรณวาดวยการตอตานการทุจริตคอรรปัช่ันภายนอกองคกร 
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10. ความรับผิดชอบตอสังคม  
บริษัทมีนโยบายในการพัฒนาและรับผิดชอบตอสังคมตั้งแตมีการดําเนินธุรกิจเพ่ือใหควบคูไปกับบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทเจตนารมณท่ีจะทํางานรวมกับผูมีสวนไดเสีย โดยมุงสรางความสัมพันธท่ีเปนการยอมรับและไว
วางในซ่ึงกันและกัน มุงเสริมสรางคุณภาพชีวิตใหแกพนักงานและครอบครัว ตลอดจนชุมชนโดยรอบและสถานท่ี
ประกอบการ บริษัทตระหนักถึงความสําคัญในการเติบโตอยางยั่งยืนขององคกร จึงตองมีการขับเคลื่อนไปในทิศทาง
เดียวกันกับสังคม 

บริษัทมุงม่ันท่ีจะประกอบธุรกิจดวยความสุจริต เปนธรรมและโปรงใส คํานึงถึงผลประโยชนและผลกระทบ
จากการดําเนินงานขององคกรตอผูมีสวนไดเสียของบริษัท ชวยพัฒนาศักยภาพของคนในสังคม เนนทางดานสราง
ความรู ความคิด จรรยาบรรณ ศีลธรรม โดยจัดทําโครงการและกิจกรรมตางๆ เพ่ือยกระดับของสังคมใหเปนสังคมท่ี
ประกอบไปดวย คนเกง คนดี และคนท่ีมีความสํานึกรับผิดชอบ ซึ่งสงผลทําใหสังคมอยูคูไปกับบริษัท โดยมี
คณะกรรมการและผูบริหารระดับสูงเขารวมกิจกรรมตางๆ ดวย 

1) สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย ดูแลและจัดการสิ่งแวดลอมภายในพื้นท่ี และดําเนินกิจกรรมสงเสริม
สิ่งแวดลอมตอชุมชน นอกจากนี้ ยังมีการสนับสนุนกิจกรรมดานอื่นๆ ท่ีชุมชนไดจัดข้ึนอีกดวย 

2) สังคมมีการจัดกิจกรรมอันเปนประโยชนและสงเสริมสังคมชุมชน เพ่ือใหชุมชนมีความเปนอยูท่ีดีผาน
โครงการตางๆ 

บริษัทไดใหความสําคัญตอความสัมพันธระหวางองคกร ผูมีสวนไดเสียและสังคม โดยมีรายละเอียด
ดังตอไปนี้ 

1) ลูกคา : บริษัทเอาใจใสและรับผิดชอบตอลูกคา ใหบริการท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน เพ่ือใหลูกคาไดรับ
ประโยชนท่ีสุด ดูแลรักษาขอมูลของลูกคาไวเปนความลับ และมีหนวยงานหรือบุคคลท่ีทําหนาท่ีรับขอรองเรียนของ
ลูกคา รวมถึงมีการสํารวจความพึงพอใจของลูกคา เพื่อเปนขอมูลนํามาปรับปรุง 

2) คูคา : บริษัทดําเนินธุรกิจกับคูคาโดยเปนไปตามเง่ือนไขทางการคา รวมถึงการปฏิบัติตามสัญญาตอคูคา
ตามหลักเกณฑท่ีกฎหมายกําหนด 

3) คูแขง : บริษัทปฏิบัติตอคูแขงอยางเปนธรรม ไมสืบหาขอมูลของคูแขงอยางไมสุจริต 
4) ชุมชน : บริษัทระมัดระวังในการพิจารณาดําเนินการใดๆ ท่ีจะสงผลกระทบตอสาธารณะ และชุมชน 
5) พนักงาน : บริษัทปฏิบัติตอพนักงานอยางเปนธรรม สนับสนุนการมุงม่ันพัฒนาความรูความสามารถ

ของพนักงาน 
เม่ือวันศุกรท่ี 7 กรกฏาคม 2560 กลุมบริษัท ปรีชากรุป จํากัด (มหาชน) ไดจัดโครงการ “แบงปนรอยยิ้ม...ให

นอง ครั้งท่ี 1” โดยมีผูบริหารและพนักงานไดรวมกันทํากิจกรรมทาสีรั้วโรงเรียน มอบทุนการศึกษาจํานวน 10 ทุน 
พรอมท้ังมอบอุปกรณเครื่องเขียน และของเลนตางๆ ใหกับเด็กนักเรียน รวมไปถึงไดจัดเลี้ยงอาหารกลางวันใหกับ
นองๆ ท่ีโรงเรียนนิคมสรางตนเองลําตะคอง 5 อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา เพ่ือเปนการสงเสริมสนับสนุน
สถาบันการศึกษา การใหความชวยเหลือเด็กนักเรียนท่ีเรียนดีแตยากจนขาดแคลนทุนทรัพยในการเรียน รวมไปถึงเปน
การชวยดูแลส่ิงแวดลอมของชุมชน โรงเรียน สถานท่ีสวนรวมใหดูสวยงามตา อีกท้ังยังชวยสรางบรรยากาศของ
โรงเรียนใหดูสะอาดนาศึกษาเลาเรียน ทําใหนองๆ รูสึกมีขวัญและกําลังใจในการศึกษาเลาเรียนตอไป  

ประโยชนท่ีทางบริษัทไดรับจากการจัดกิจกรรมในครั้งน้ี คือ เปนการสรางภาพลักษณท่ีดีใหแกบริษัทดาน
การมีสวนรวมรับผิดชอบตอสังคมและการพัฒนาชุมชน เพ่ือใหพนักงานและผูบริหารไดมีโอกาสทํากิจกรรมกลุม
รวมกัน และนับวาเปนการคืนกําไรสูสังคมอีกดวย  
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 
บริษัทไดตระหนักถึงความสําคัญและการดําเนินการท่ีมีระบบการควบคุมภายในอยางเพียงพอและเหมาะสม 

โดยใหความสําคัญกับระบบการควบคุมภายในท้ังการควบคุมทางการเงิน การดําเนินการ กระบวนการทางบัญชี และ
การบันทึกขอมูล การกํากับดูแลการปฏิบัติงาน รวมถึง กระบวนการอื่นๆ ในบริษัทท่ีเก่ียวของกับมาตรการตอตานการ
ทุจริตคอรรัปช่ัน มีความเหมาะสมกับความเส่ียงของบริษัท เพ่ือทําใหเกิดความเช่ือม่ันวาบริษัทมีการดําเนินงานท่ี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล รายงานทางการเงินความเช่ือถือไดและทันเวลา สามารถนําไปใชเปนขอมูลประกอบ
พิจารณาการตัดสินใจทางธุรกิจ การปฏิบัติการดานตางๆ สอดคลองกับกฎหมายและระเบียบขอบังคับ ตลอดจน
นโยบายตางๆ ของบริษัท และการรับเงินและการจายเงินไดรับการอนุมัติอยางถูกตองตามอํานาจดําเนินการท่ีบริษัท
กําหนดไว และการแบงแยกหนาท่ีงานภายในบริษัทอยางเหมาะสม  

 
11.1 การควบคุมภายใน  

คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญกับการมีระบบการควบคุมและตรวจสอบภายในท่ีดี จึงไดกําหนดและ
วางแนวทางในการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพท่ัวท้ังองคกร โดยสงเสริมใหมีระบบงานท่ีเปนลายลักษณอักษร มีการ
ตรวจสอบและควบคุมโดยผูปฏิบัติงานในระดับแรก เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานอยาง
เต็มท่ี แตยังคงรักษาความคลองตัวในการปฏิบัติงานใหสามารถแขงขันได โดยบริษัท ไดมีการวาจางบุคคล ภายนอกท่ีมี
ประสบการณและชํานาญในดานการตรวจสอบภายใน เปนผูทําหนาท่ีตรวจสอบการปฏิบัติงานดานตางๆ ใหเปนไป
ตามนโยบาย แผนงาน อํานาจดําเนินการ และกฎระเบียบของหนวยงานกํากับดูแล รวมท้ังทําหนาท่ีประเมินความเส่ียง
และการควบคุมภายในใหเหมาะสมและมีประสิทธิภาพอีกช้ันหนึ่ง และคณะกรรมการจัดใหมีการตรวจสอบภายใน
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหนวยงาน หนวยงานธุรกิจและหนวยงานสนับสนุนใหเปนไปตามระเบียบท่ีวางไว 

1) การประเมินความเสี่ยง 
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บริษัทมีการกําหนดวัตถุประสงคไวอยางชัดเจน เพ่ือใหสามารถระบุและประเมินความเส่ียงตางๆ ท่ี
เก่ียวของกับการบรรลุวัตถุประสงคขององคกร โดยมีการระบุและวิเคราะหความเส่ียงทุกประเภทท่ีอาจกระทบตอการ
บรรลุวัตถุประสงคไวอยางครอบคลุมท่ัวท้ังองคกร นอกจากน้ี ยังมีการพิจารณาถึงโอกาสท่ีจะเกิดการทุจริตคอรรัปช่ัน
ในการประเมินความเส่ียงท่ีจะบรรลุวัตถุประสงคขององคกร และสามารถระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงท่ีอาจมี
ผลกระทบตอระบบการควบคุมภายใน 

2) การควบคุมการปฏิบัติงาน 
(1) มีการกําหนดขอบเขตอํานาจหนาท่ีและวงเงินอํานาจอนุมัติของแตละระดับอยางชัดเจนและเปน

ลายลักษณอักษร 
(2) มีการแบงหนาท่ีอนุมัติ หนาท่ีบันทึกรายการบัญชี ขอมูลสารสนเทศ และหนาท่ีในการดูแลจัดเก็บ

ทรัพยสินออกจากกันเพื่อเปนการตรวจสอบซี่งกันและกัน 
(3) มีการปฏิบัติตามประกาศและระเบียบขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เก่ียวกับการทําธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหาร
หรือบุคคลท่ีเกี่ยวของ เพื่อใหการทําธุรกรรมนั้นตองผานข้ันตอนการอนุมัติท่ีถูกตอง 

(4) มีมาตรการท่ีจะติดตามใหการดําเนินงานของบริษัทเปนไปตามกฎหมาย ตลอดจนมาตรการใน
การแกไขและปองกันมิใหเกิดการกระทําท่ีฝาฝนกฎหมาย 

(5) มีการกําหนดนโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปช่ัน มาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปช่ันและ
ข้ันตอนการปฏิบัติ ตลอดจนการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปช่ัน และนํา
นโยบายและมาตรฐานตอตานการทุจริตคอรรัปช่ันไปปฏิบัติในบริษัทยอยดวย 

3) ระบบสารสนเทศ 
บริษัทจัดใหมีรายงานตามกําหนดเวลาและมีขอมูลท่ีเก่ียวของในเชิงวิเคราะหท่ีมีคุณภาพ ซึ่งรวมถึง

วัตถุประสงคและความรับผิดชอบตอการควบคุมภายในท่ีจําเปนตอการสนับสนุนใหการควบคุมภายในสามารถดําเนิน
ไปไดตามท่ีวางไว ตลอดจนการจัดใหมีการสื่อสารกับหนวยงานภายนอกเกี่ยวกับประเด็นท่ีอาจมีผลกระทบตอการ
ควบคุมภายใน  

4) ระบบการติดตาม 
คณะกรรมการบริษัทกําหนดใหฝายบริหารตองรายงานผลการดําเนินงานท่ีเกิดข้ึนจริงเปรียบเทียบกับ

เปาหมายอยางสม่ําเสมอ อาทิ รายงานทางการเงิน รายงานความคืบหนาของการดําเนินงานในดานตางๆ และในกรณีท่ี       
การดําเนินงานไมเปนไปตามแผนท่ีวางไว คณะกรรมการบริษัทจะมีสวนรวมแกไข ปรับปรุง หรือดูแลใหฝายบริหาร
นําเสนอแผนงานเพื่อแกไขสถานการณ 

 
11.2 การบริหารจัดการความเสี่ยง 

บริษัทมีความเช่ือวาการบริหารความเส่ียงเปนเครื่องมือในการรวบรวมการกํากับดูแลกิจการ กลยุทธและ          
การปฏิบัติงานเขาดวยกัน ซึ่งทราบดีวาความเส่ียงทุกประเภทอาจเกิดข้ึนไดตลอดเวลา จึงตองมีระบบปองกันความเส่ียง
และคอยติดตามดูแลใหเปนสวนหนึ่งของระบบการทํางาน เพ่ือใหบริษัทลดโอกาสความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนและใหไดมา
ซึ่งโอกาสทางธุรกิจ 

คณะกรรมการบริษัท เห็นความสําคัญตอระบบการบริหารความเส่ียงเพื่อรับรู ควบคุม จํากัด ลดโอกาสและ
ปริมาณความสูญเสียท่ีจะเกิดข้ึน ไดจัดใหมีระบบการบริหารความเส่ียงในระดับจัดการ ซึ่งมีหนาท่ีเสนอแผนงาน          
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การปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติการตามแผนตอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ดังนี้ 
1) ดานสภาพแวดลอมในองคกร 
2) ดานการกําหนดวัตถุประสงค 
3) ดานระบุความเส่ียง 
4) ดานการประเมินความเสี่ยง 
5) ดานการจัดแผนจัดการความเส่ียง 
6) ดานกิจกรรมการควบคุม 
7) ดานสารสนเทศและการส่ือสาร 
8) ดานการติดตามผล 

 

12. รายการระหวางกัน 
 

12.1 รายการบัญชีกับกิจการท่ีเก่ียวของกัน  
กลุมบริษัทมีรายการบัญชีสวนหนึ่งกับกิจการท่ีเกี่ยวของกัน ซึ่งกิจการเหลาน้ีเกี่ยวของกันโดยการถือหุนและ/

หรือมีกรรมการรวมกัน รายการระหวางกันท่ีมีสาระสําคัญท่ีรวมไวในงบการเงินใชราคาตามปกติธุรกิจ โดยถือตาม
ราคาตลาดและเปนไปตามปกติธุรกิจการคาท่ัวไป หรือในราคาท่ีตกลงกันตามสัญญาหากไมมีราคาตลาดรองรับสําหรับ
รายการท่ีไมมีราคาตลาด 

รายการบัญชีท่ีสําคัญท่ีมีกิจการท่ีเกี่ยวของกัน สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 และป 2560 มีดังนี ้
 

  บาท 
  งบการเงินรวม 
  ป 2560  ป 2559 
รายไดอื่น    
       บริษัท พ.ีลิสซิ่ง จํากัด          -  533,760  
คาเชา    
 บริษัท พ.ีลิสซิ่ง จํากัด 4,279,704.00  4,279,704.00 
คาบริการ    
 บริษัท พ.ีลิสซิ่ง จํากัด 2,548,341.96  2,786,631.78  
คารับรอง    
 บริษัท พ ีแอนด บี รัชดา โฮเต็ล จํากัด 205,739.20  480,244.27 

ยอดคงเหลอืท่ีมีสาระสําคัญกับกิจการท่ีเกี่ยวของกัน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และป 2559 มีดังนี ้
  บาท 
  งบการเงินรวม 
  ป 2560  ป 2559 
เงินประกันการเชา    
 บริษัท พ.ีลิสซิ่ง จํากัด 805,920.00  805,920.00 
เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอื่น    
 บริษัท พ.ีลิสซิ่ง จํากัด 38,449.38  35,541.12 
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12.2 รายการคาเชาจายระหวางกัน 
บริษัทเชาพ้ืนที่อาคารกับ บริษัท พี.ลิสซิ่ง จํากัด โดยเชาพ้ืนที่อาคารปรีชากรุป เลขท่ี 1919 ถนนพัฒนาการ แขวงสวน

หลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ช้ัน 4, 6 และ 8 พื้นที่รวม 2,670.18 ตารางเมตร ตามการใชสอยจริง และความเหมาะสม
ของบริษัท โดยมีอัตราคาเชา จํานวน 356,142 บาทตอเดือน ตารางเมตรละ 160 บาท คาบริการระบบปรับอากาศและคา
สวนกลาง จํานวน 163,394 บาทตอเดือน รวมระยะเวลา 1 ป ต้ังแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2560 ถึง 31 มกราคม 2561 เปนจํานวนเงิน 
6,234,432 บาทตอป  

 
12.3 ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการระหวางกัน  

บริษัทมีความจําเปนตองใชอาคารท่ีต้ัง เลขท่ี 1919 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 
กรุงเทพมหานคร เปนท่ีต้ังสํานักงานใหญของบริษัท ปรีชากรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

บริษัทมอบหมายใหบริษัทยอยรับผิดชอบในการบริหารโครงการท่ีบริษัทและบริษัทยอยพัฒนา เริ่มต้ังแตการ
บริหารงานขายการบริหารงาน ตลอดจนถึงการบริหารชุมชน ซึ่งถือเปนการบริการหลังการขาย โดยมีการแบงแยก
ขอบเขตภาระหนาท่ีระหวางกันอยางชัดเจนบนพื้นฐานของคาบริการท่ีตกลงกันตามราคาตลาดทั่วไปและเปนธรรมแก
ท้ังสองฝาย อีกท้ัง บริษัทยังถือหุนในบริษัทยอยท้ังหมด จึงม่ันใจไดวา จะไมเปนชองทางในการยักยายถายเทสินทรัพย
ของบริษัท เพราะผลประกอบการของบริษัทยอยจะนํามาผนวกรวม ในงบการเงินรวม  

ข้ันตอนการทํารายการระหวางกันเริ่มตนจากความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท เพ่ือนําเสนออนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัท ในทางปฏิบัติบริษัทมีการกําหนดอํานาจท่ีชัดเจนในแตละระดับ เพ่ือใหเกิดความโปรงใสและ
ตรวจสอบได อีกท้ัง ยังมีฝายตรวจสอบภายในท่ีสอบทานการทํารายการตางๆ ถึงความเพียงพอ และเหมาะสม พรอม
นําเสนอรายงานใหคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัททราบตอไป 

 
12.4 แนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต 

บริษัทยังมีความจําเปนในการทํารายการระหวางกัน เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอองคกรโดยรวม เพ่ือรักษา
ไวซึ่งคุณคาของผลิตภัณฑและบริการ อันนําไปสูความเช่ือม่ันท่ีมีตอบริษัท เพ่ือการเติบโตอยางตอเน่ือง ยั่งยืน และมี
ประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

สวนที่ 3 

ฐานะการเงนิและผลการดําเนินงาน 
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สวนที่ 3 
ฐานะการเงนิและผลการดําเนินงาน 

 

13. ขอมูลทางการเงินที่สําคัญ  
 

13.1 รายงานการสอบบัญชี 
จากผลการตรวจสอบของผูสอบบัญชี ในระยะ 3 ปท่ีผานมา ผูสอบบัญชี บริษัท พีวี ออดิท จํากัด ไดให

ความเห็นอยางไมมีเงื่อนไขตองบการเงิน สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558, วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 และวันท่ี 31 
ธันวาคม 2560 ดังนี้ 

 
13.1.1 ผูสอบบัญชี 

บริษัท พีวี ออดิท จํากัด เปนผูตรวจสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทยอย โดยมี นายประวิทย วิวรรณธนานุตร 

และ/หรือนายเทอดทอง เทพมังกร และ/หรือนายอุดม ธนูรัตนพงศ และ/หรือนางสาว ชมภนูุช  แซแต หรอืผูสอบบัญชี

ทานอื่นภายในสํานักงานเดียวกัน 

 

13.1.2 สรุปรายงานการตรวจสอบของผูสอบบัญชี ในระยะ 3 ปที่ผานมา 
1) สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของ
บริษัทและบริษัทยอย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะกิจการ และ
กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 
2) สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของ
บริษัทและบริษัทยอย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 และผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะกิจการ และ
กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 
3) สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของ
บริษัทและบริษัทยอย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะกิจการ และ
กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
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13.2 ขอมูลงบการเงิน  
 

บริษัท ปรีชา กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558, ป 2559 และ ป 2560 
หน่วย:บาท 

รายละเอียด ป ี2558 % ป ี2559 % ปี 2560 % 
สินทรัพย ์            

สินทรัพย์หมุนเวียน            
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 76,809,911 11.62 79,285,818 12.77 78,431,274 13.36 
  เงินลงทุนช่ัวคราว 51,114,424  7.73 54,413,376  8.77 55,150,854 9.40 
  ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอื่น 2,690,582 0.41 1,872,880 0.30 1,775,593 0.31 
  ต้นทุนพัฒนาอสังหารมิทรัพย์  314,201,058 47.54 284,694,188 45.87 258,207,133 43.98 
  สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 1,053,394 0.16 1,632,631 0.26 1,538,582 0.27 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 445,869,369 67.46 421,898,893 67.98 395,103,436 67.30 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน         
  เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกนั 3,207,966 0.49 954,920 0.15 954,920 0.17 
  ท่ีดินรอการพัฒนา 35,340,818 5.35 30,000,000 4.83 30,000,000 5.11 
  อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 161,346,083 24.41 151,181,985 24.36 141,297,004 24.07 
  อาคารและอุปกรณ์ 2,578,824 0.39 2,916,225 0.47 2,266,531 0.39 
  สินทรัพย์ไม่มตีัวตน 108,878 0.02 74,258 0.01 80,158 0.02 
  สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  6,645,796 1.01 6,536,189 1.05 9,262,619 1.58 
  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 5,812,133 0.88 7,100,301 1.14 8,123,634 1.39 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 215,040,497 32.54 198,763,878 32.02 191,984,868 33.00 
 รวมสินทรัพย ์ 660,909,866 100.00 620,662,771 100.00 587,088,304 100.00 
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บริษัท ปรีชา กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
งบแสดงฐานะทางการเงิน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558, ป 2559 และ ป 2560 
หน่วย:บาท 

รายละเอียด ป ี2558 % ป ี2559 % ป ี2560 % 
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น           

หนี้สินหมุนเวียน           
  เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอื่น 20,824,238 3.15 9,905,882 1.60 9,992,952 1.71 
  หน้ีสินสว่นท่ีถึงกาํหนดชําระภายในหน่ึงป ี 10,330,099 1.56 10,360,767 1.67 10,243,424 1.75 
  ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 231,515 0.04 0.00 0.00 257,153 0.05 
  ประมาณการต้นทุนโครงการ 3,271,204 0.49 5,776,700 0.93 1,964,818 0.34 
  ประมาณการหน้ีสนิ 0  0.00 5,465,800 0.88 19,235,999 3.28 
  หน้ีสินหมุนเวียนอืน่ 718,734 0.11 699,928 0.11 7,546,811 1.29 

รวมหนี้สินหมุนเวียน 35,375,791 5.35 32,209,076 5.19 49,241,157 8.39 
หนี้สินไม่หมุนเวียน          
  เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงนิ 52,303,681 7.91 42,373,692 6.83 32,426,572 5.53 
  หน้ีสินระยาวภายใต้สัญญาเช่าการเงนิ 721,387 0.11 296,304 0.00 0.00 0.00 
  ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน 1,553,453 0.24 1,843,467 0.30 1,720,708 0.30 
  หน้ีสินไมห่มุนเวียนอื่น 2,318,755 0.35 1,582,055 0.25 2,513,812 0.43 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 56,897,275 8.61 46,095,518 7.43 36,661,092 6.25 
รวมหนี้สิน 92,273,066 13.96 78,304,593 12.62 85,902,248 14.64 

ส่วนของผู้ถือหุ้น          
ทุนเรือนหุ้น          
  ทุนจดทะเบียน         
  - หุ้นสามัญ 336,000,000 หุ้น            

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

  ทุนท่ีออกและชําระแล้ว         
  - หุ้นสามัญ 336,000,000 หุ้น  336,000,000 50.84 336,000,000 54.14 336,000,000 57.24 
  ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 88,750,822 13.43 88,750,822 14.30 88,750,822 15.12 
กําไรสะสม        
  จัดสรรแลว้-สํารองตามกฎหมาย 13,287,119 2.01 13,287,119 2.14 13,287,119 2.27 
  ยังไม่ได้จดัสรร 130,013,979 19.67 104,320,236 16.81 63,148,115 10.76 
  องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถอืหุน้ 584,880 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 568,636,800 86.04 542,358,177 87.38 501,186,056 85.37 
รวมหนี้สินส่วนของผู้ถือหุ้น 660,909,866 100.00 620,662,771 100.00 587,088,304 100.00 
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บริษัท ปรีชา กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

สําหรับปสิ้นสุด วันท่ี 31 ธันวาคม 2558, ป 2559 และ ป 2560 
หน่วย:บาท 

รายละเอียด ป ี2558 % ป ี2559 % ป ี2560 % 
รายได้             

  รายได้จากการขายและบริการ 230,719,009 100.00 98,096,830 100.00 61,882,261 100.00 
  ต้นทุนขายและบริการ (175,023,120) (75.86) (77,237,810) (78.74) (45,086,049) (72.86) 

กําไรขั้นต้น 55,695,889 24.14 20,859,020 21.26 16,796,212 27.15 
  รายได้อ่ืน 6,234,865 2.70 10,975,393 11.19 1,996,915 3.23 
  ต้นทุนในการจัดจําหน่ายและค่าใช้จ่ายใน

การบริหาร  (61,657,794) (26.72) (54,138,071) (55.19) (59,609,284) (96.33) 
  ต้นทุนทางการเงิน (5,247,020) (2.27) (3,156,696) (3.22) (2,565,886) (4.15) 

ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้  (4,974,060) (2.16) (25,460,354) (25.95) (43,382,043) (70.11) 
  รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ (13,167,742) (13.42) (133,716) (0.14) (2,373,241) (3.84) 

กําไร (ขาดทุน) สุทธิประจําปี (18,141,801) (7.86) (25,594,070) (26.09) (41,008,802) (66.27) 
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน         
  ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์         
   ประกันภัยสําหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน 0 0.00 (123,782) (0.13) (204,149) (0.33) 
  ภาษีเงินได้เก่ียวกับขาดทุนจากการประมาณการ         
   ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสําหรับโครงการ         
   ผลประโยชน์พนักงาน 0 0.00 24,109 0.02 40,830 0.07 

  
ผลกําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงิน
ลงทุนเผ่ือขาย 

(900) (0.00) 0-  0.00 0-   0.00 

  
ภาษีเงินได้เก่ียวกับขาดทุนจากการวัดมูลค่า
เงินลงทุนเผ่ือขาย 

180 0.00 0-  0.00 0-   0.00 

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับปี-สุทธิจากภาษีเงินได้ (720) (0.00) (99,673) (0.10) (163,319) (0.27) 
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม (18,142,521) (7.86) (25,693,743) (26.19) (41,172,122) (66.54) 
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     บริษัท ปรีชา กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
                                                                       งบกระแสเงินสด 

สําหรับปสิ้นสุด วันท่ี 31 ธันวาคม 2558, ป 2559 และ ป 2560 
     หน่วย:บาท 

รายละเอียด ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน     

  ขาดทุนก่อนภาษีเงินได ้ (4,974,060) (25,460,354) (43,382,043) 
  ปรับกระทบขาดทุนก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใช้ไปใน) 

กิจกรรมดาํเนินงาน 
   

   ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดบัญชี 12,109,256 11,028,706 11,051,013 
  ดอกเบี้ยรับ (1,341,239) (882,327) (955,951) 
  ดอกเบี้ยจา่ย 5,245,865 3,156,696 2,565,886 

  หน้ีสงสัยจะสญู (กลับรายการ) 312,155 (441,583) 0.00 
  ขาดทุนจากการดอ้ยค่า (กลับรายการ)  (3,659,720) 7,600 0.00 

  (กําไร) ขาดทุนจากการขายและตัดจําหน่ายสินทรพัย์ (9,342) (2,966,650) (89,708) 
  รายได้จากการตัดบัญชีหน้ีสิน 0 (2,783,568) (229,431) 
  ประมาณการค่าเสยีหายจากคดีความฟ้องร้อง 0 5,465,800 13,770,199 

   ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน (กลับรายการ) (3,975,076) 166,232 178,091 
กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานกอ่นการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และ
หน้ีสินดาํเนินงาน 

3,707,838 (12,709,447) (17,091,943) 

  การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ดําเนินงาน (เพ่ิมขึ้น) ลดลง    
 เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค้ําประกัน (330,381) 2,253,046 0.00 

   ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอื่น 1,566,599 637,799 (18,634) 
   ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์  97,640,415 29,506,870 26,487,054 
   สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (18,618) (622,565) 94,049 
   สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  (11,166) 570,560 (123,427) 
  การเปลี่ยนแปลงในหน้ีสินดาํเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)    
   เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอื่น 8,076,493 (8,349,497) (141,156) 
   ประมาณการต้นทุนโครงการ (17,785,054) 2,665,995 (3,811,881) 
   หน้ีสินหมุนเวียนอืน่ (12,283,897) (18,806) 6,846,883 
   หน้ีสินไมห่มุนเวียนอื่น 195,400 (628,300) 931,757 
  เงินสดรบัจากกจิกรรมดาํเนินงาน 80,757,631 13,305,655 13,172,702 
   รับดอกเบี้ย 13,185 1,062,229 957,035 
   จ่ายภาษีเงินได ้  (5,010,771)  (1,605,332) (840,275) 
   เงินรับคืนภาษีเงินได้ 1,317,970 0 0 
  เงินสดสุทธไิด้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 77,078,014 12,762,552 13,289,462 
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บริษัท ปรีชา กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
งบกระแสเงินสด 

สําหรับปสิ้นสุด วันท่ี 31 ธันวาคม 2558, ป 2559 และ ป 2560 
     หน่วย:บาท 

รายละเอียด ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน      

  เงินลงทุนช่ัวคราว (เพ่ิมขึ้น) ลดลง 21,693,126 (3,306,552) (737,479) 
 อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนเพ่ิมข้ึน (315,633) 0 (265,827) 

  ซ้ืออุปกรณ ์ (176,077) (1,167,391) (208,274) 
  สินทรัพย์ไม่มตีัวตนเพ่ิมข้ึน 0 0 (48,150) 
  จําหน่ายสินทรพัย์ 9,346 7,722,590 89,720 

   เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน  21,210,761 3,248,647 (1,170,011) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน      

  รับเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 84,650,000 0 0 
 จ่ายชําระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงนิ (139,729,297) (9,915,557) (9,932,854) 
 จ่ายชําระหน้ีสินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน (390,632) (408,848) (427,912) 

  จ่ายดอกเบี้ย (4,913,185) (3,210,888) (2,613,229) 
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน  (60,383,115) (13,535,292) (12,973,996) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มข้ึน(ลดลง) สุทธิ  37,905,661 2,475,907 (854,545) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นป ี 38,904,250 76,809,911 79,285,818) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายป ี 76,809,911 79,285,818 78,431,274 
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13.3 อัตราสวนทางการเงิน 
 

อัตราส่วนทางการเงิน หน่วย ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
1 อัตราส่วนสภาพคล่อง เท่า 12.60 13.10 8.02 
2 อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว เท่า 3.69 4.21 2.71 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทํากําไร       
1 อัตรากําไรขั้นต้น % 24.14 21.26 27.14 
2 อัตราขาดทุนสุทธ ิ % (7.86) (26.09) (66.27) 
3 อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น % (3.14) (4.61) (7.86) 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน        
1 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม % 0.04 (3.48) (6.76) 
2 อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม เท่า 0.32 0.15 0.10 

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน        
1 อัตราส่วนหน้ีสินตอ่ส่วนของผู้ถือหุ้น เท่า 0.16 0.14 0.17 
2 อัตราส่วนความสามารถชําระดอกเบีย้ เท่า 5.55 16.65 6.51  
3 อัตราการจ่ายเงินปันผล % 0.00 0.00 0.00 

ข้อมูลต่อหุ้น        
1 มูลค่าทางบญัชีต่อหุ้น บาท 1.69 1.61 1.49 
2 ขาดทุนสุทธติ่อหุ้น บาท (0.05) (0.08) (0.12) 
3 เงินปันผลต่อหุ้น บาท 0.00 0.00 0.00 

อัตราการเติบโต        
1 ยอดขาย % 14.24 (57.48) (36.92) 
2 ค่าใช้จา่ยในการขายและบรหิาร % (9.67) (12.20) 10.11 
3 ขาดทุนสุทธ ิ % (39.22) (41.08) (60.23) 
4 สินทรัพย์รวม % (13.24) (6.09) (5.41) 
5 หน้ีสินรวม % (47.27) (15.14) 9.70 
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14. การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ 
 

14.1 ผลการดําเนินงานของบริษทัโดยรวม 
1) ภาพรวม 

บริษัทและบริษัทยอย ดําเนินธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย โดยเนนการพัฒนาอสังหาริมทรัพยเพื่อ     
ที่อยูอาศัยเปนหลัก อีกท้ังดําเนินธุรกิจอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย ไดแก การใหเชาอาคาร
สํานักงาน อาคารปรีชาคอมเพล็กซ เปนตน  

บริษัทและบริษัทยอยมีผลกําไรขาดทุนกอนภาษีเงินได ในป 2559 และป 2560 โดยในป 2559 มี
ผลขาดทุนกอนภาษีเทากับ 25.46 ลานบาท และในป 2560 มีขาดทุนเทากับ 43.38 ลานบาท ตามลําดับ ทั้งนี้ ใน 
ป 2560 นั้น บริษัทและบริษัทยอยมีผลขาดทุนกอนภาษีเงินได เปนผลมาจากการลดลงของยอดขาย ซ่ึงลดลงจาก
ป 2559  

2) คําอธิบายและการวิเคราะหผลการดําเนินงาน 
(1) รายได 

รายไดจากการขายของบริษัทและบริษัทยอยในป 2559 และป 2560 จํานวน 98.10 ลานบาท 
และ 61.88 ลานบาท ตามลําดับ รายไดจากการขายลดลงจากป 2559 จํานวน 36.21 ลานบาท ลดลงรอยละ 36.92 

(2) ตนทุนขายและคาใชจาย 
(2.1) ในป 2559 และป 2560 บริษัทและบริษัทยอยมีตนทุนขาย จํานวน 77.24 ลานบาท 

และ 45.09 ลานบาท ตามลําดับ ลดลงจากป 2559 รอยละ 41.63 เนื่องจากยอดการจอง 
และการโอนขายบานจัดสรรลดลงจากปกอน 

(2.2) ในป 2559 และป 2560 บริษัทและบริษัทยอยมีคาใชจายในการขายและบริหาร จํานวน  
54.14 ลานบาท และ 59.61 ลานบาท ตามลําดับ เพิ่มข้ึนจากป 2559 รอยละ 10.11 

(2.3) ในป 2559 และป 2560 บริษัทและบริษัทยอยมีดอกเบ้ียจาย จํานวน 3.16 ลานบาท 
และ 2.57 ลานบาท ลดลงจากป 2559 รอยละ 18.72  

 
14.2 ฐานะการเงิน 

1) สินทรัพย            
ณ 31 ธันวาคม 2559 และ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทและบริษัทยอยมีสินทรัพยรวม จํานวน 620.66 

ลานบาท และ 587.09 ลานบาท ตามลําดับ ลดลงรอยละ 5.41 ทั้งนี้เนื่องมาจากบริษัท ไดมีการขายบานจัดสรร 
อาคารชุด เพิ่มข้ึน สินทรัพยที่สําคัญของบริษัทและบริษัทยอย ไดแก เงินสดคงเหลือ ป 2559 จํานวน 79.29 ลาน
บาท ป 2560 จํานวน 78.43 ลานบาท ลดลง 0.86 ลานบาท เงินลงทุนช่ัวคราว ป 2559 จํานวน 54.41 ลานบาท ป 2560 
จํานวน 55.15 ลานบาท เพิ่มข้ึน 0.74 ลานบาท ตนทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย ป 2559 จํานวน 284.69 ลาน
บาท และป 2560 จํานวน 258.21 ลานบาท ลดลงจํานวน 26.48 ลานบาท อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน ป 2559 
จํานวน 151.18 ลานบาท ป 2560 จํานวน 141.30 ลานบาท ลดลง 9.88 ลานบาท   
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2) หนี้สินและโครงสรางเงินทุน 
ณ 31 ธันวาคม 2559 และ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทและบริษัทยอยมีหนี้สินรวม จํานวน 78.30 

ลานบาท และ 85.90 ลานบาท ตามลําดับ เพิ่มข้ึน 7.60 ลานบาท โดยมีสาเหตุหลักจากการประมาณหนี้สินไวเพื่อ
เปนคาใชจายจัดทํางานสาธารณูปโภคของโครงการท่ียังไมไดจัดต้ังนิติบุคคล และเจาหนี้เงินมัดจําคางวดเงิน
ดาวน ที่ลูกคาผอนชําระกับโครงการ  

หนี้สินสวนใหญของบริษัทและบริษัทยอย เปนเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2559 
และ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีเงินกูระยะยาว จํานวน 42.37 ลานบาท และ 32.43 ลานบาท ตามลําดับ   

โครงสรางเงินทุนของบริษัทและบริษัทยอย มีการกูเงินสถาบันการเงินลดลง อัตราสวนหนี้สินตอ
สวนของผูถือหุนเพิ่มข้ึน ในป 2559 และป 2560 เทากับ 0.14 เทา และ 0.17 เทา ตามลําดับ 

สวนของผูถือหุน ณ 31 ธันวาคม 2559 และ ณ 31 ธันวาคม 2560 มีสวนของผูถือหุน จํานวน 
542.34 ลานบาท และ 501.19 ลานบาท ตามลําดับ ลดลงเนื่องจากในป 2560 ผลการดําเนินงานขาดทุนเพิ่มข้ึน 
41.00 ลานบาท ดังน้ัน จึงไมมีการจายปนผล 

มูลคาทางบัญชีตอหุนของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2559 เทากับ 1.61 บาทตอหุน และ ณ 31 
ธันวาคม 2560 เทากับ 1.49 บาทตอหุน ลดลง 0.12 บาทตอหุน 

 
3) สภาพคลอง 

สําหรับป 2559 และป 2560 กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงานไดมา (ใชไป) เทากับ 
12.76 ลานบาท และ 13.28  ลานบาท ตามลําดับ โดยมีสาเหตุหลักมาจากตนทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพยลดลง
และประมาณการหนี้สินเพิ่มข้ึน  

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุนของบริษัทและบริษัทยอย ในป 2559 กระแสเงินสดท่ีไดมา (ใช
ไป) ในกิจกรรมลงทุนเทากับ 3.25 ลานบาท และในป 2560 เทากับ (1.17)  ลานบาท โดยในป 2560 ไมมีการ
จําหนายสินทรัพยใดๆ มาใชในกิจกรรมลงทุนของโครงการ 

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน ป 2559 ไดมาจาก (ใชไป) ในกิจกรรมจัดหาเงินเทากับ 
(13.54) ลานบาท และในป 2559 เทากับ (12.97) ลานบาท เนื่องจากในป 2560 บริษัทไดมีการจายคืนเงินกูระยะ
ยาว 7.94 ลานบาท 

โดยรวม ป 2559 และป 2560 บริษัทและบริษัทยอยมีอัตราสวนสภาพคลอง เทากับ 13.10 เทา 
และ 8.02 เทา ตามลําดับ โดยในป 2560 สินทรัพยหมุนเวียนลดลงจากป 2559 จํานวน 26.80 ลานบาทและ
หนี้สินหมุนเวียนเพิ่มข้ึนจากป 2559 จํานวน 17.03 ลานบาท 

 
4) แหลงท่ีมาของเงินทุน 

แหลงท่ีมาของเงินทุนของบริษัทและบริษัทยอยมาจากเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน เงินกูยืมระยะ
ส้ันอ่ืนและกระแสเงินสดท่ีไดรับจากลูกคาจากการขายและจากการโอนกรรมสิทธ์ิ 
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5) ปจจัยและอิทธิพลหลักท่ีอาจมีผลตอการดําเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต 
ปจจัยและอิทธิพลหลักท่ีอาจมีผลตอการดําเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคตไดกลาวแลวใน

สวนท่ี 2 ขอ 1 เร่ืองปจจัยความเส่ียง ซ่ึงไดแก 
 
(1) ความเส่ียงจากภาวะการแขงขันทางธุรกิจ 
(2) ความเส่ียงจากการจัดหาที่ดิน 
(3)  ความเส่ียงจากการเพิ่มข้ึนของราคาวัสดุกอสราง 
(4) ความเส่ียงจากการเพิ่มอัตราดอกเบ้ียเงินกูและการเขาถึงแหลงเงินทุน 
(5) ความเสี่ยงจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ี

ปรับปรุงใหมและออกใหม 
 
14.3 การชําระเงินของโครงการท่ีดําเนินการอยูในปจจุบัน  

 
รายละเอียดการชําระเงินของโครงการท่ีดําเนินการอยูในปจจุบัน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 

โครงการ 

มูลค่าท่ี 
ขายแล้ว 

(1) 

เงินท่ีถึงกําหนดชาํระ 
สะสม (2) 

เงินที่ชําระแล้วสะสม 
(3) 

เงินท่ีค้างชําระสะสม 
(2)-(3) 

คงเหลือจํานวนเงิน   
ที่ยังไม่ถึงกาํหนด 

ชําระ 

ล้านบาท ล้านบาท 
ร้อยละ 

ของมูลค่า 
ที่ขายแล้ว 

ล้านบาท 
ร้อยละของเงิน 
ที่ถึงกําหนด 
ชําระสะสม 

ล้านบาท 
ร้อยละของเงิน 
ที่ถึงกําหนด 
ชําระสะสม 

ล้านบาท 
ร้อยละ 

ของมูลค่า 
ที่ขายแล้ว 

ปรีชาสวุินทวงศ์ 1,361 1,361 100.00 1,361 100.00 - - - - 
ปรีชาร่มเกลา้ 2,221 2,221 100.00 2,221 100.00 - - - - 
ปรีชาราม 1 367 367 100.00 367 100.00 - - - - 
ปรีชาราม 2 447 447 100.00 447 100.00 - - - - 
ปรีชาราม 3 398.32 398.32 100.00 398.32 100.00 - - 24.70 6.20 
ไพรเวทบีช ระยอง 550 550 100.00 550 100.00 - - - - 
คอนโดมิเนียมพีจี
พระราม 9 

         

- 15 ช้ัน 832 832 100.00 832 100.00 - - - - 
- 8 ช้ัน 197.05 197.05 100.00 197.05 100.00 - - - - 
คอนโดมิเนียมพีจี  
2 พระราม 9 

230 230 100.00 230 100.00 - - - - 
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14.4 เงินคางชําระสะสม 

- ไมมี - 
 

14.5 แนวโนมในอนาคต 
 
สําหรับป 2561 บริษัทคาดวาจะมียอดขายและบริการท่ีรอรับรูรายได จํานวน 573.49 ลานบาท  
 

โครงการ จํานวนเงิน (ล้านบาท) 
1) ปรีชาราม 3 447.07 
2) คอนโดมิเนียมพีจี 1, 2 46.95 
3) ปรีชาคอมเพล็กซ์ 32.73  
4) ไพรเวทบีช ระยอง 46.74 

รวม 573.49 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

สวนที่ 4 

รายงานความรับผิดชอบและงบการเงิน 
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สวนที่ 4 
รายงานความรับผิดชอบและงบการเงิน 

 

15. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงิน 
 

คณะกรรมการบริษัทไดตระหนักและเขาใจเปน
อยางดีถึงความสําคัญในความนาเช่ือถือของรายงาน
ทาง การเงินและงบการเงิน ท่ีแสดงใหเห็นถึงสถานะทาง
การเงินและผลการดําเนินงานในปท่ีผานมาอันเปนจริง
และสมเหตุ สมผล คณะกรรมการบริษัทจึงใหความ
รวมมือตอผูสอบบัญชี และใหความเปนอิสระแกผูสอบ
บัญชีของบริษัทฯ อยางเต็มท่ีในการตรวจสอบและ
แสดงความคิดเห็นท่ีมีตอการดําเนินงานของบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทรับผิดชอบตอรายงานทาง
การเงินของบริษัทท่ีจัดทําข้ึน โดยดูแลใหฝายจัดการ
จัดทํางบการเงินและขอมูลทางการเงินใหถูกตอง 
ครบถวน ภายใตหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปในประเทศ
ไทย และเปน ไปตามมาตรฐานการบัญชีท่ีกําหนดโดย
สมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชี และผูสอบบัญชีรับ
อนุญาตแหงประเทศไทย รวมท้ัง พิจารณาถึงความ
สมเหตุสมผลและอยางรอบคอบในการจัดทําและเปดเผย
ขอมูลท่ีถูกตอง ครบถวน และเพียงพอตอการพิจารณา
ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท 

 นอกจากนี้ คณะกรรมการมีความตระหนักถึง
ความสําคัญของระบบการควบคุมภายในท่ีมี
ประสิทธิภาพวาจะสามารถทําใหบริษัทสามารถ
ดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ มีการรายงานขอมูล
ทางการเงินท่ีถูกตองครบถวน อีกท้ัง ยังเปนการ
ปองกันไมใหเกิดการทุจริตและการดําเนินการท่ี
ผิดปกติ ซึ่งคณะกรรมการบรษัิทไดจัดต้ังคณะกรรมการ
ตรวจสอบเปนคณะทํางานสอบทานและดูแลใหกับ
บริษัท รวมถงึ มีระบบการควบคุมภายในและการ
ตรวจสอบที่เหมาะสมอยางมีประสิทธิภาพ และดูแล
การรายงานทางการเงินอยางถกูตองและเพียงพออีก
ดวย 

 
(นายพชร ยุติธรรมดํารง) 

ประธานกรรมการ 

 

 
 



บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 114/160

รายงานประจําปี 2560 



บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 115/160

รายงานประจําปี 2560 



บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 116/160

รายงานประจําปี 2560 



บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 117/160

รายงานประจําปี 2560 



บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 118/160

รายงานประจําปี 2560 



บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 119/160

รายงานประจําปี 2560 



บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 120/160

รายงานประจําปี 2560 



บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 121/160

รายงานประจําปี 2560 



บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 122/160

รายงานประจําปี 2560 



บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 123/160

รายงานประจําปี 2560 



บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 124/160

รายงานประจําปี 2560 



บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 125/160

รายงานประจําปี 2560 



บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 126/160

รายงานประจําปี 2560 



บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 127/160

รายงานประจําปี 2560 



บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 128/160

รายงานประจําปี 2560 



บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 129/160

รายงานประจําปี 2560 



บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 130/160

รายงานประจําปี 2560 



บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 131/160

รายงานประจําปี 2560 



บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 132/160

รายงานประจําปี 2560 



บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 133/160

รายงานประจําปี 2560 



บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 134/160

รายงานประจําปี 2560 



บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 135/160

รายงานประจําปี 2560 



บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 136/160

รายงานประจําปี 2560 



บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 137/160

รายงานประจําปี 2560 



บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 138/160

รายงานประจําปี 2560 



บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 139/160

รายงานประจําปี 2560 



บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 140/160

รายงานประจําปี 2560 



บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 141/160

รายงานประจําปี 2560 



บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 142/160

รายงานประจําปี 2560 



บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 143/160

รายงานประจําปี 2560 



บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 144/160

รายงานประจําปี 2560 



บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 145/160

รายงานประจําปี 2560 



บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 146/160

รายงานประจําปี 2560 



บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 147/160

รายงานประจําปี 2560 



บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 148/160

รายงานประจําปี 2560 



บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 149/160

รายงานประจําปี 2560 



บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 150/160

รายงานประจําปี 2560 



บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 151/160

รายงานประจําปี 2560 



บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 152/160

รายงานประจําปี 2560 



บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 153/160

รายงานประจําปี 2560 



บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 154/160

รายงานประจําปี 2560 



บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 155/160

รายงานประจําปี 2560 



บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 156/160

รายงานประจําปี 2560 



บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 157/160

รายงานประจําปี 2560 



บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 158/160

รายงานประจําปี 2560 



บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 159/160

รายงานประจําปี 2560 



บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 160/160

รายงานประจําปี 2560 


	
	ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
	1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ                4
	1.2  การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ                                                                              5  1.3 โครงสร้างกลุ่มธุรกิจและการถือหุ้นของกลุ่ม                                                                                6

	2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ                                                                                                                       7
	2.1 ลักษณะการประกอบธุรกิจหรือบริการ                                                                                          7
	2.1.1 ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และการให้บริการหลักของบริษัท                                          7
	2.1.2 โครงการของบริษัทที่ผ่านมา                                                                                               8

	2.2 การตลาดและการแข่งขัน                                                                                                         8
	2.2.1 การทำการตลาดของผลิตภัณฑ์และบริการที่สำคัญ                                                             8
	2.2.2 ภาวะการแข่งขัน                                                                                                                10

	2.3  การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ                                                                                          10
	2.3.1 ขั้นตอนการพัฒนาโครงการ                                                                                               10
	2.3.2 ข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุดิบในการประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์                                  11
	2.3.3 วัสดุก่อสร้าง                                                                                                                       12
	2.3.4 การวิจัยและพัฒนา                                                                                                             12

	2.4  งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ                                                                                                                   13

	3. ปัจจัยความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ                                                                                                        13
	3.1 ความเสี่ยงจากภาวะการแข่งขันทางธุรกิจ                                                                           13
	3.2 ความเสี่ยงจากการจัดหาที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ในอนาคต                          14
	3.3 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงกฏหมายระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 15
	3.4 ความเสี่ยงจากการขาดแคลนผู้รับเหมา                                                                              15
	หน้า
	3.5 ความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการลดลงของกำลังซื้อ                                                     16

	4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ                                                                                                     16
	4.1 ทรัพย์สินที่มีไว้เพื่อขาย                                                                                         18
	4.2 ทรัพย์สินที่มีไว้เพื่อการลงทุน                                                                                                    18
	4.3 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย                                                                                                18

	5. ข้อพิพาททางกฎหมาย                                                                                                                          18
	6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญ                                                                                                               18
	6.1 ข้อมูลทั่วไป                                                                                                                               18
	6.2 ข้อมูลสำคัญอื่นที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน                                                        21

	ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ                                                                          22
	7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น                                                                                                               22
	7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว                                                                                    22
	7.2 ผู้ถือหุ้น                                                                                                                                      22
	7.2.1 รายชื่อผู้ถือหุ้นและโครงสร้างกลุ่มผู้ถือหุ้น                                                                     22
	7.2.2 ข้อจำกัดการถือหุ้นของบุคคลต่างด้าว                                                                             24
	7.2.3 การถือหุ้นไขว้                                                                                                                 24
	7.2.4 การซื้อหุ้นคืน                                                                                                                  24

	7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น                                                                                                               24
	7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล                                                                                                         24

	8. โครงสร้างการจัดการ                                                                                                                           25
	8.1 คณะกรรมการบริษัท                                                                                                                 26
	8.1.1  องค์ประกอบของคณะกรรมการ                                                                                    41
	8.1.2 อำนาจลงนามผูกพันบริษัท                                                                                            42
	8.1.3 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท                                     42
	8.1.4 อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท                                                                          43
	8.1.5 บทบาทของประธานกรรมการ                                                                                      43
	8.1.6  การแต่งตั้ง วาระการปฏิบัติงาน และการพ้นจากตำแหน่ง                                             45
	8.1.7 การประชุมของคณะกรรมการบริษัท                                                                            46

	8.2 ผู้บริหาร                                                                                                                                   47
	8.3 เลขานุการบริษัท                                                                                                                      47
	หน้า
	8.4 ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและผู้บริหาร                                                                                 48
	8.5 บุคลากร                                                                                                                                     49
	8.5.1 จำนวนพนักงานและค่าตอบแทน                                                                                   49
	8.5.2 นโยบายค่าตอบแทนและสวัสดิการ                                                                               50
	8.5.3 นโยบายการปฏิบัติต่อพนักงาน                                                                                      50
	8.5.4 นโยบายการพัฒนาพนักงาน                                                                                           51


	9. การกำกับดูแลกิจการ                                                                                                                            52
	9.1  นโยบายการกำกับดูแลกิจการ                                                                                                   52
	9.2  หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น                                                                                                      53
	9.3  หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน                                                                    57
	9.4  หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย                                                                                       59
	9.5  หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส                                                                         63
	9.6  หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ                                                                          65

	9.7  การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง                                                             79
	9.7.1 กรรมการอิสระ                                                                                                               79
	9.7.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง                                                                    79

	9.8  การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย                                                            82
	9.8.2 อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริษัทในบริษัทย่อย                             82

	9.9  การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน                                                                                               83
	9.10 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี                                                                                                      84
	9.10.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)                                                                     84
	9.10.2 ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)                                                                                        85

	9.11 นโยบายทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา                                                                                        85
	9.12 นโยบายทางด้านสิทธิมนุษยชน                                                                                                 85
	9.13 นโยบายความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทำงาน                                                           86
	หน้า
	9.14 นโยบายการปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อลูกค้า                                                             87
	9.16 นโยบายการปฏิบัติต่อคู่ค้า                                                                                                         88
	9.17 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับเจ้าหนี้                                                                                     88
	9.18 นโยบายการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์                                                                    89
	9.19 นโยบายการดำเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐานสิ่งแวดล้อม                                                              89
	9.20 นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด                                                                                      92
	9.21 นโยบายการป้องกันดูแลพนักงานหรือผู้แจ้งเบาะแสในการกระทำผิด                                      92
	9.22 นโยบายต่อต้านการให้หรือรับสินบนและการคอร์รัปชั่น                                                          93
	9.23 กระบวนการในการจัดการกับเรื่องที่พนักงานร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องที่อาจเป็นการกระทำผิด  95
	9.24 จรรยาบรรณธุรกิจ                                                                                                                     96

	10. ความรับผิดชอบต่อสังคม                                                                                                                     96
	11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง                                                                            98
	11.1 การควบคุมภายใน                                                                                                                     98
	11.2 การบริหารจัดการความเสี่ยง                                                                                                      99

	12. รายการระหว่างกัน                                                                                                                              100
	12.1 รายการบัญชีกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน                                                                                       100
	12.2 รายการค่าเช่าจ่ายระหว่างกัน                                                                                                    100
	12.3 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน                                                    100
	12.4 แนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต                                                                          101

	ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน                                                                    102
	13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ                                                                                                                    102
	13.1 รายงานการสอบบัญชี                                                                                                               102
	13.1.1  ผู้สอบบัญชี                                                                                                               102
	13.1.2 สรุปรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา                           102

	13.2 ข้อมูลงบการเงิน                                                                                                                       103
	13.3 อัตราส่วนทางการเงิน                                                                                                               108

	14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ                                                                                          109
	14.1 ผลการดำเนินงานของบริษัทโดยรวม                                                                                       109
	14.2 ฐานะการเงิน                                                                                                                             109
	14.3 การชำระเงินของโครงการที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน                                                               111
	14.4 เงินค้างชำระสะสม                                                                                                                    112
	14.5 แนวโน้มในอนาคต                                                                                                                   112

	ส่วนที่ 4 รายงานความรับผิดชอบและงบการเงิน                                                              113

	114-160.pdf
	114-123
	124-133
	134-143
	144-153
	154-160




