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สวนท่ี 1 

การประกอบธุรกิจ 

  

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

คุณปรีชา ถิรกิจพงศ และผูรวมธุรกิจ รวมกันกอต้ัง บริษัท ปรีชากรุป จํากัด (มหาชน) เพื่อเนนใหบริการ

ดานที่อยูอาศัยเปนหลัก โดยมุงมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจทางดานอสังหาริมทรัพยใหเจริญกาวหนาดวยมาตรฐานและ

ความรับผิดชอบอยางสูง ดวยทุนจดทะเบียน 336,000,000 บาท ปจจุบันบริษัทไดดําเนินงานมากวา 40 ป  

บริษัทไดรับความเช่ือถือและความไววางใจจากประชาชนดวยดีมาโดยตลอด ปจจุบันบริษัทสราง

โครงการคุณภาพมาแลวมากมาย เราพรอมตอบสนองความตองการและความพึงพอใจสูงสุดสําหรับลูกคาดวย

โครงการคุณภาพที่เราสรางสรรคดวยความพิถีพิถันบนทําเลศักยภาพสูง ในหลากหลายโครงการ อาทิ ปรีชารม

เกลา, ปรีชา สุวินทวงศ, ปรีชาไพเวทบีช ระยอง, อาคารสํานักงานปรีชาคอมเพล็กซ และปรีชาราม 1, ปรีชาราม 2, 

ปรีชาราม 3 

พรอมกันน้ีบริษัทยังไดขยายธุรกิจมาพัฒนาโครงการในแนวสูงประเภทคอนโดมิเนียมในเมือง เพื่อให

สามารถตอบสนองทุกความตองการไดอยางสมบูรณแบบ ภายใตช่ือโครงการ PG RAMA 9 CONDOMINIUM และ 

PG2 RAMA 9 CONDOMINIUM 

 

1.1 วิสัยทัศน วัตถุประสงค และกลยุทธในการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทยอย 

บริษัท ปรีชากรุป จํากัด (มหาชน) เปนบริษัทที่ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย มีความมุงมั่นที่จะ

ดําเนินธุรกิจใหไดรับความนิยมและเช่ือถือจากลูกคาและประชาชนทั่วไป ดําเนินธุรกิจดวยการบริหารการจัดการ  

ที่เขมแข็ง มีการพัฒนาสินคาใหมีคุณภาพ และพัฒนาบุคลากรใหมีประสิทธิภาพ 

 

1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการท่ีสําคัญ 

บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญในการประกอบธุรกิจและการบริหารงาน ดังน้ี 

ป 2539 :  วันที่ 18 เมษายน 2539 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รับหุนสามัญ 60 ลานหุน 

มูลคาตราไว หุนละ 10 บาท รวม 600 ลานบาท ของบริษัท ปรีชา กรุป จํากัด 

(มหาชน) เปนหลักทรัพยจดทะเบียน 
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ป 2544 : ในเดือนมีนาคม 2544 บริษัท ปรีชา กรุป จํากัด (มหาชน) เขาเกณฑตองจัดทําแผน

ฟนฟูกิจการตามขอบังคับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในเดือนกรกฎาคมและ

ตุลาคม 2544 เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 60 ลานหุน เปน 134.4 ลานหุน มูลคาที่ตราไว

หุนละ 10 บาท รวม 1,344 ลานบาท แตทุนชําระแลว เปน 1,112 ลานบาท  

ป 2547 : เรียกชําระทุนเพิ่ม จํานวน 23.2 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท รวม 232 ลานบาท 

รวมเปนทุนชําระแลวรวม 1,344 ลานบาท 

ป 2549 : วันที่ 7 มีนาคม 2549 พนเหตุเพิกถอน โดยยายการซื้อขายหลักทรัพยจากหมวด REHABCO 

ไปยังกลุมอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยและกอสราง หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย 

ป 2550 : ลงทุนในหุนสามัญของ บริษัท รวยลานลาน จํากัด จํานวน 199,994 หุน มูลคาหุนละ 

242.05 บาท รวมเปนจํานวน 48.40 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 100  

ป 2551 : ลดทุนโดยลดมูลคาหุนที่ตราไวจากหุนละ 10 บาท คงเหลือเปนมูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 

2.50 บาท และไดเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 2.50 บาท เปนหุนละ 1 บาท 

ดังน้ัน ทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว รวมเปนเปนจํานวน 336,000,000 บาท 

 

1.3 โครงสรางการถือหุนของกลุม 

บริษัทประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย ปจจุบันมีการลงทุน 100 เปอรเซ็นต ในบริษัทยอยที่มี

วัตถุประสงคเพื่อทําธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย เชนเดียวกัน รวม 3 บริษัท ดังน้ี 

1) บริษัท เฮาสซิง่ คอมเพล็กซ จํากัด 

2) บริษัท รวยลานลาน จํากัด 

3) บริษัท พ.ีบ.ี เอส็เตท จํากัด  

 

 

 

บรษิัท ปรีชา กรุป จํากัด (มหาชน)

บริษทั พี.บี. เอ็สเตท จํากดั 

สดัส่วนการลงทุน 100%

บริษทั รวยลา้นลา้น จํากดั 

สดัส่วนการลงทุน 100%

บริษทั เฮา้สซ์ิง คอมเพล็กซ ์จํากดั 

สดัส่วนการลงทุน 100%
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โครงสรางการถือหุนของกลุมบริษัท 

ช่ือและที่ต้ังบริษัท ลักษณะธรุกจิ 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

อสงัหาริมทรัพย 

20,000,000 บาท  

แบงเปนหุนสามัญ 200,000 หุน 

มูลคาท่ีตราไวหุนละ 100 บาท 

100 

บริษัท พี.บ.ี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 

 

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

รายไดของ บริษัท ปรีชากรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอยประกอบดวย รายไดจากการขาย และ

รายไดอื่น โดยโครงสรางรายไดทั้งสิ้นสามารถแยกตามสายผลิตภัณฑหลักไดดังน้ี 

ผลิตภัณฑ 

ป 2557 ป 2558 ป 2559 

จํานวน สัดสวน จํานวน สัดสวน จํานวน สัดสวน 

(พันบาท) (%) (พันบาท) (%) (พันบาท) (%) 

1) รายไดจากการขายและบริการ       

- ขายที่ดินเปลา 2,674.80 1.29 16,232.20 6.85 -   0.00 

- ขายบานพรอมที่ดิน 173,357.29 83.69 193,054.63 81.47 71,397.00 65.46 

- ขายอาคารชุด 9,578.50 4.62 -   0.00 4,050.00 3.71 

- คาเชาและบริการ 16,363.37 7.90 21,432.18 9.05 22,649.83 20.77 

รวมรายไดจากการขายและบริการ 201,973.96 97.50 230,719.01 97.37 98,096.83 89.94 

2) รายไดอ่ืนๆ 5,171.86 2.50 6,234.86 2.63 10,975.39 10.06 

รวม 207,145.82 100.00 236,953.87 100.00 109,072.22 100.00 
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2.1 ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ  

2.1.1 ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยและการใหบริการหลักของบริษัท 

1) โครงการปรีชารมเกลา 

 เปนโครงการบานเด่ียว โฮมออฟฟศและที่ดินจัดสรร ติดถนนใหญ ถนนรมเกลา

ใกลสนามบินสุวรรณภูม ิดวยทําเลแหงศักยภาพ โครงขายคมนาคมที่เช่ือมตอกัน ตนถนนรมเกลา ติดถนนใหญขนาด 

6 ชองจราจร พรอมดวยศักยภาพที่เติบโตอยางไมหยุดน่ิงโดยรอบสนามบินสุวรรณภูมิ ทั้งสถานศึกษา แหลงชอปปง 

สัมผัสชีวิตที่ทันสมัยทั้งการอยูอาศัย และการทําธุรกิจในทําเลเดียวกัน บานเด่ียวทุกหลังออกแบบเพื่อประโยชนใช

สอยอยางใสใจทุกตารางเมตร อบอุนทุกรายละเอียดดีไซนสไตล Tropical Post Modern ความงดงามที่สอดคลอง

กับความตองการของผูอาศัยดวยการออกแบบใหใชพื้นที่อยางคุมคา โดยคํานึงถึงความกลมกลืนของอาคารโดนเดน

ทั้งภายนอกและภายในใหลงตัวกันอยางมีเสนห พิถีพิถันการเลือกใชวัสดุที่มีคุณภาพ โดยช้ันลางปูพื้นดวยกระเบื้อง

แกรนิตเพื่อความงามที่ทันสมัย ช้ันบนปูพื้นไมลามิเนต/ กระเบื้องลายไม เพื่อใหความรูสึกที่นุมนวลและปลอดภัย 

รวมทั้งหองนอนขนาดใหญมีหองนํ้าในตัวเพื่อความสะดวกสบายใชชีวิตที่เปนสวนตัว เพื่อตอบสนองความตองการ

ที่อยูอาศัยของคนในวัยทํางานที่เปนผูบริหารระดับกลางข้ึนไป หรือเจาของกิจการที่ตองการความลงตัวของการอยู

อาศัยและการทํางานอยูในที่เดียวกัน  

2) โครงการปรีชาสุวินทวงศ 

 เปนโครงการบานเด่ียวและที่ดินจัดสรร ที่เราใหความสําคัญกับการใชชีวิต

ทามกลางขนาดของสังคมพอเหมาะ บานสวย วัสดุมีมาตรฐาน ไดสัดสวนกับขนาดของโครงการ ไดใชทุกสิ่งอํานวย

ความสุขอยางสบายๆ ในสภาพแวดลอมของบรรยากาศที่ไดรับการวางผังระยะยาวอยางดี เพื่อตอบสนองความตองการ

ที่อยูอาศัยของคนในวัยทํางานที่เปนผูบริหารระดับตนข้ึนไป 

3) โครงการปรีชาราม 3 

 เปนโครงการริมถนนราษฎรพัฒนา ตอเน่ืองจากความสําเร็จของโครงการ

ปรีชาราม 1 และโครงการปรีชาราม 2 โดยพัฒนาเปนโครงการโฮมออฟฟศ และบานเด่ียวทรงทันสมัย (Modern) 

เพื่อใหใชชีวิตไดตามรูปแบบของคนเมืองดวยทําเลสุดสะดวก เพียง 300 เมตร ออกสูถนนวงแหวนรอบนอกฝง

ตะวันออก มุงสูสนามบินสุวรรณภูมิเช่ือมตอถนนพระราม 9 และทางดวน กรุงเทพฯ-ชลบุรี (มอเตอรเวย) เดินทาง

สะดวก ไมวาจะเขาหรือออกเมืองแวดลอมดวยความเจริญเต็มรูปแบบมีสิ่งอํานวยความสะดวกครบครัน เชน หาง 

สรรพสินคา, โรงพยาบาล (นพรัตน ราชธานี, สินแพทย), สถานการศึกษา (เตรียมอุดมศึกษานอมเกลา), และสถานที่

ราชการ (สํานักงานเขต, สํานักงานที่ดิน, สถานีตํารวจ, การประปา, การไฟฟา) เพื่อตอบสนองความตองการที่อยูอาศัย

ของคนในวัยทํางานที่เปนผูบริหารระดับกลางข้ึนไป หรือเจาของกิจการทีต่องการความลงตัวการอยูอาศัยและการทํางาน

อยูในที่เดียวกัน 
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4) โครงการพีจี 1 พระราม 9 คอนโดมิเนียม 

 คอนโดมิเนียมกลางเมืองติดถนนพระราม 9 ในรูปแบบวิถีชีวิตคนเมืองที่สมบูรณแบบ 

สนองความตองการที่อยูอาศัยของคนในวัยทํางานที่มีความสามารถในการใชจายดานที่อยูอาศัย ต้ังแตเดือนละ 

8,000 บาท โดยทําเลใกลรถไฟฟาใตดิน หางจากทางดวนไมเกิน 500 เมตร และใกลสถานีรถไฟ Air Port Link 

5) โครงการพีจี 2 พระราม 9 คอนโดมิเนียม 

 คอนโดมิเนียมกลางเมืองติดถนนพระราม 9 ในรูปแบบวิถีชีวิตคนเมืองที่สมบูรณแบบ 

สนองความตองการที่อยูอาศัยของคนในวัยทํางาน ที่มีความสามารถในการใชจายดานที่อยูอาศัย ต้ังแตเดือนละ 

8,000 บาท โดยทําเลใกลรถไฟฟาใตดิน หางจากทางดวนไมเกิน 500 เมตร และใกลสถานีรถไฟ Air Port Link 

6) โครงการปรีชาคอมเพล็กซ 

 อาคารสํานักงานใหเชาทําเลดี ติดถนนรัชดาภิเษก ใกลกับสถานีรถไฟฟาใตดิน

สุทธิสารอยูในเขตใจกลางหรือศูนยกลางธุรกิจ สะดวกในการเดินทางดวยระบบคมนาคมที่ทันสมัย ครบครันดวย  

สิ่งอํานวยความสะดวกที่สมบูรณพรอม ใกลรานอาหารและแหลงชอปปง 

 

2.1.2 โครงการของบริษัทท่ีผานมา 

1) หมูบานปรีชาโครงการ 1 บนถนนพัฒนาการ ในรปูแบบของบานเด่ียว 

2) หมูบานปรีชาโครงการ 2 บนถนนพัฒนาการ ในรปูแบบของบานเด่ียว 

3) หมูบานปรีชาโครงการ 3 บนถนนสุขาภิบาล 1 ในรูปแบบของอาคารพาณิชย และบานเด่ียว 

4) หมูบานปรีชาโครงการ 4 บนถนนสุขาภิบาล 1 ในรูปแบบของอาคารพาณิชย บานเด่ียว และทาวนเฮาส 

5) หมูบานปรีชาโครงการ 5 บนถนนพัฒนาการ ในรปูแบบของบานเด่ียวและทาวนเฮาส 

6) หมูบานปรีชาโครงการ 6 บนถนนพัฒนาการ ในรูปแบบของอาคารพาณิชยและบานเด่ียว 

7) หมูบานปรีชาโครงการ 7 บนถนนพัฒนาการ ในรปูแบบของบานเด่ียว 

8) หมูบานปรีชาโครงการอาคารชุด บนถนนพัฒนาการ ในรูปแบบของอาคารชุด 

9) หมูบานปรีชาโครงการ 8 บนถนนรามคําแหง ในรูปแบบของอาคารพาณิชยและทาวนเฮาส 

10) หมูบานปรีชาโครงการ 9 บนถนนสุขาภิบาล 3 ในรูปแบบของอาคารพาณิชยและทาวนเฮาส 

11) หมูบานปรีชาโครงการ 10 บนถนนสุขาภิบาล 3 ในรูปแบบของอาคารพาณิชยและทาวนเฮาส 
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12) หมูบานปรีชาโครงการ 11 บนถนนรามอินทรา ในรูปแบบของอาคารพาณิชยและทาวนเฮาส 

13) หมูบานปรีชาโครงการ 12 (โครงการปรีชาล้ําเพชร) บนถนนรามคําแหง (สุขาภิบาล 3) ในรูปแบบ

ของอาคารพาณิชยและบานเด่ียว 

14) หมูบานปรีชาโครงการ 13 บนถนนบางกอกนอย-นครชัยศร ีในรูปแบบของบานเด่ียว 

15) หมูบานปรีชาคอมเพล็กซ บนถนนรัชดาภิเษก ในรูปแบบของอาคารสํานักงาน 

16) โครงการปรีชารามคําแหง บนถนนรามคําแหงบานเด่ียว 

17) โครงการปรีชาพุทธมณฑล บนถนนพุทธมณฑลสาย 4 นครปฐม ในรูปแบบของบานเด่ียวและบานแฝด 

18) โครงการปรีชาศรีนครินทร ซอยวัดนามแดง สมุทรปราการ ในรูปแบบของบานเด่ียวและทาวนโฮม 

19) โครงการปรีชาไพรเวทบีช ระยอง เรยีบชาดหาดแมรําพึง จังหวัดระยอง ในรูปแบบของบานเด่ียวและ

อาคารพานิชย 

 

2.2 การตลาดและการแขงขัน  

2.2.1 การทําการตลาดของผลิตภัณฑและบริการท่ีสาํคัญ 

1) กลยุทธการตลาด  

เพิ่มความสามารถทางการแขงขันโดยเนนสรางบานเสร็จกอนขาย เพื่อสรางความมั่นใจใหลูกคาวา

ซื้อแลวสามารถเขาพกัอาศัยไดทันท ีไมตองกังวลเรื่องความลาชาในการกอสราง และสามารถที่จะเปรียบเทียบได

ดีกวาการชมบานตัวอยางทําใหสามารถตัดสินใจซื้อไดงายข้ึน  

2) การตลาด  

จัดใหมีการทําการตลาด การสือ่สารการตลาด และกจิกรรมทางการตลาด  

(1) จดหมายสงโดยตรง (Direct Mail) ใหแกลูกคากลุมเปาหมาย เพื่อประชาสัมพันธโครงการและ

มอบสิทธิพิเศษตางๆ ใหลูกคาทราบ 

(2) โฆษณาและประชาสัมพันธ โดยมุงเนนจัดทําโฆษณาและประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ โดยพิจารณา

เลือกสื่อประชาสัมพันธที่มีประสิทธิภาพสูงสุดและสามารถเขาถึงกลุมลูกคาเปาหมายบริเวณโดยรอบโครงการ รวมถึง

ภายในหางสรรพสินคา สถานีรถไฟฟา ปายโฆษณากลางแจง หนังสือพิมพและนิตยสารตางๆ เปนตน  

(3) ออกบูธแสดงสินคา เปนการประชาสัมพันธโครงการในเชิงรุก โดยเนนการออกบูธยานใกลเคียง

โครงการ และยานใจกลางธุรกิจ  

(4) มอบสิทธิพิเศษใหแกลูกคาที่ซื้อโครงการในแตละชวงของกิจกรรม เชน แถมเฟอรนิเจอร ราคา

พิเศษ แถมเครื่องปรับอากาศ เปนตน 
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(5) จัดกิจกรรมทีจ่ะกระตุนยอดขายและคืนกําไรใหกับลูกคา  

3) กลุมลูกคาเปาหมาย 

กําหนดกลุมลูกคาเปาหมายเปนเจาของกิจการหรือผูที่ทํางานในบริเวณใกลเคียงกับโครงการทีต่องการ

ใชทําเลที่ต้ังของโครงการเปนที่พักอาศัยและ/ หรือต้ังสํานักงาน โดยมีกําลังซื้อในระดับกลางข้ึนไป 

4) ลักษณะของลูกคา  

ลักษณะของลูกคากลุมเปาหมาย มีความแตกตางกันไปข้ึนอยูกับที่ต้ังของโครงการ ลักษณะของ

โครงการที่เหมาะสมกับความตองการของลูกคา มีสัดสวนประเภทของลูกคาตางๆ แตกตางกนัไป อันเน่ืองจากนโยบาย

การกระจายความเสี่ยงในทําเลที่ต้ังของโครงการและกลุมลูกคาใหครอบคลุมในทุกทําเล โดยเนนจากกลุมลูกคาที่มี

กําลังซื้อในระดับกลางข้ึนไปเปนหลัก 

5) การจําหนายและชองทางการจําหนาย  

เปนการจําหนายในลักษณะขายตรงโดยทีมงานขาย ซึ่งประกอบดวย พนักงานขายที่มีประสบการณ

ดานการขาย มีความรูความเขาใจในผลิตภัณฑและบริการเปนอยางดี สามารถใหขอมูลและคําแนะนําเพื่อประกอบ 

การตัดสินใจแกลูกคาไดในทุกโครงการ นอกจากน้ัน ยังคงใหความสําคัญกับการตกแตงสํานักงานขาย ซึ่งเปนชองทาง 

การจัดจําหนายหลัก รวมทั้ง มีบานสรางเสร็จพรอมขาย บานตัวอยาง หองตัวอยาง เพื่อแสดงรายละเอียดโครงการ 

เพื่อสรางความประทับใจและความเช่ือมั่นใหกับลูกคาที่ชมโครงการ  

 

2.2.2 ภาวะการแขงขัน 

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ป 2559 ที่ผานมาอยูในภาวะที่ดีข้ึนหลังรัฐบาลออกมาตรการกระตุน ดวยการ

สนับสนุนเงินกูเพื่อซื้อที่อยูอาศัยสําหรับผูมีรายไดนอย และลดคาธรรมเนียมโอน และจดจํานองในชวง 4 เดือนแรก

ของป ตลาดจึงเติบโตข้ึนจาก ป 2558 ประมาณ 15 เปอรเซ็นต แตมีความผันผวนจากสถานการณทางการเมือง

และความไมแนนอนของภาวะเศรษฐกิจมากมาย ในขณะที่มีสินคาประเภทคอนโดมิเนียมที่ยังคงคางขายลนตลาด

ในชวง 2 ปกอนหนา และยังเกิดสถานการณปฏิเสธสินเช่ือ เงินกูเพื่อซื้อที่อยูอาศัยจากธนาคารมากกวา 30 เปอรเซ็นต 

ผูประกอบการจึงตองทําการสงเสริมการขายเพิ่มมากข้ึนกวาปกติที่ทํา เชน อยูฟรี 1-2 ป ดอกเบี้ย 0 เปอรเซ็นต ป

แรก สวนลดเงินสด เปนตน เพื่อใหผูซื้อตัดสินใจซื้อ ในชวงไตรมาส 3 หลังรัฐบาลออกขาวจะออกมาตรการกระตุน

ตลาดอสังหาริมทรัพย ซึ่งครอบคลุมทั้งดานการเงินและการคลังมีผลบังคับใช ทั้งน้ีใน ป 2559 แมภาพรวมตลาด

จะทรงตัว แตสินคาระดับบนกลับเปนตัวทําตลาด อาทิเชน คอนโดมเินียมลักชัวรีและซูเปอรลักชัวรี  

สวนแนวโนม ป 2560 ผูประกอบการสวนใหญเช่ือวาตลาดยังขยายตัวตอเน่ืองคาดวาตลาดจะขยายตัว 

ไมนอยกวา 5 เปอรเซ็นตจากปกอนหนา โดยมีปจจัยเดนที่สุด คือ มาตรการกระตุนอสังหาริมทรัพย ในสวนลด

คาธรรมเนียมโอนและจดจํานอง (สิ้นสุดเดือนเมษายน 2560) และคาดวาในชวง 4 เดือนแรก ผูประกอบการจะทํา

การสงเสริมการขายอยางมาก เพื่อกระตุนการตัดสินใจผูซื้อกอนมาตรการกระตุนอสังหาริมทรัพยจะสิ้นสุดลง 
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2.3 การจัดหาผลิตภัณฑและบริการ  

2.3.1 ขั้นตอนการพัฒนาโครงการ 

1) ศึกษาสภาวะแวดลอมทางดานเศรษฐกิจและสังคม โดยการวิจัยและวิเคราะหขอมูลทางดานเศรษฐกิจ 

สังคมและธุรกิจอสังหาริมทรัพย รวมทั้ง การวิเคราะหทิศทางการขยายตัวของเมือง สภาพความเปนอยูของประชากร 

2) ศึกษาความเปนไปไดเบื้องตนของโครงการ 

(1) วิเคราะหทําเลที่ต้ังเพื่อพิจารณาการจัดซื้อที่ดิน รูปราง ขนาดและประเภทของโครงการ 

(2) กําหนดเปาหมายทางการตลาดเพื่อใหทราบถึงกลุมลูกคาเปาหมายการแขงขันและภาวะตลาด 

(3) วางแผนทางดานการเงิน การหาแหลงเงินทุน และวิเคราะหผลตอบแทน 

(4) ศึกษากฎควบคุมตางๆ ของทั้งภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และเอกชนที่มีผลกระทบตอโครงการ 

3) ซื้อที่ดินที่ต้ังอยูในทําเลที่เหมาะสม มีความสอดคลองและเหมาะสมตอการลงทุน อีกทั้ง มีศักยภาพ

ตอการพัฒนาทั้งในปจจุบันและในอนาคต  

4) จัดทําแผนงานโครงการ 

(1) วางผังและออกแบบโครงการโดยสถาปนิกและวิศวกร เพื่อใหความสอดคลองกับเปาหมาย

ทางการตลาดและถูกตองตามขอกําหนดของกฎหมายที่เกี่ยวของ 

(2) จัดโครงสรางการบริหารงานโครงการ กําหนดนโยบายการดําเนินงานโครงการ รวมทั้ง บุคลากร

ในดานตางๆ ที่จะรับผิดชอบในแตละโครงการ 

(3) กําหนดราคาขาย 

(4) กําหนดทีมงานขาย พรอมอบรมพนักงานขาย 

(5) วางแผนการโฆษณาประชาสัมพันธพรอมสื่อตางๆ รวมทั้งการจัดทําเอกสารประกอบการขาย 

(6) จัดหาแหลงเงินกูใหกับลูกคาเมื่อมีการโอนกรรมสิทธ์ิ 

5) งานบริหารโครงการ 

(1) ติดตอหนวยงานราชการ สํานักสงเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย เตรียมย่ืนแบบขออนุญาติจดัสรร 

ย่ืนขอคา, ตรวจสอบรูปแบบโครงสรางตรงตามระเบียบจัดสรร 

(2) ติดตอหนวยงานราชการและขออนุญาตกอสราง เพื่อดําเนินการปลูกสรางตามข้ันตอนที่กฎหมาย

กําหนด 

(3) ตรวจสอบแนวเขตที่ดินใหชัดเจน ตรงตามโฉนดที่ดินหรือไม 

(4) คัดเลือกผูรับเหมาที่เช่ียวชาญงานกอสรางและกําหนดวิศวกรควบคุมดูแลงานกอสรางตางๆ 

รวมถึงงานระบบสาธารณูปโภค 
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(5) ดําเนินการขายตามแผนงานที่กําหนดไว พรอมเริ่มการกอสรางโครงการ โดยใชระยะเวลาตางกัน

ข้ึนอยูกับขนาดและประเภทของโครงการ 

(6) ปรับกลยุทธทางการตลาด (หากจําเปน) เชนแผนสงเสริมการขาย 

6) การสงมอบและโอนกรรมสิทธ์ิ โดยจดทะเบียนและ/ หรือโอนกรรมสิทธ์ิและสงมอบใหลูกคาเมื่อ

งานกอสรางเสร็จ 

7) การใหบริการหลังการขายแตละโครงการจะจัดเตรียมการใหบริการหลังการขาย เชนสาธารณูปโภค

และสิ่งอํานวยความสะดวก ทั้งน้ีข้ึนอยูกับลักษณะของโครงการ 

8) เตรียมการสงมอบสาธารณูปโภคใหแกนิติบุคคลอาคารชุด หรือนิติบุคคลหมูบานจัดสรร 

 

2.3.2 ขอมูลเก่ียวกับวัตถุดิบในการประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย  

1) ที่ดินเพื่อการพัฒนาปจจัยที่ใชเปนหลักเกณฑในการพิจารณาเพื่อจัดซื้อที่ดิน  

(1) ปรับกลยุทธทางการตลาด (หากจําเปน) เชน แผนสงเสริมการขาย เปนตน  

(2) ทิศทางการขยายตัวของเมือง จะพิจารณาดูวามีแนวโนมการเติบโตของเมืองไปในทิศทางใด 

เพื่อใหไดที่ดินที่มีศักยภาพสูงในการพัฒนาโครงการ 

(3) ทําเลของที่ดิน เลือกซื้อที่ดินที่มีทําเลติดถนนมีการคมนาคมสะดวก และอยูไมหางไกลจากตัว

เมืองมากนัก 

(4) สาธารณูปโภค พิจารณาเลือกที่ดินที่มีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานรองรับ เชน ไฟฟา ประปา 

โทรศัพท เปนตน 

(5) ขนาดแปลงที่ดิน พิจารณาเลือกซื้อที่ดินที่มีแปลงขนาดเหมาะสมเพียงพอ สําหรับการพัฒนา

โครงการได 

(6) ลักษณะที่ดินสูงหรือตํ่ากวาระดับถนนเมนหรือระดับนํ้าทวม และแนวคลอง 

(7) ระดับราคาของที่ดินตองเปนราคาที่ตํ่ากวาราคาตลาด ซึ่งจะทําใหตนทุนการพัฒนาไมสูงนัก 

2) การจัดหาที่ดินในอดีตเพื่อนํามาพัฒนาโครงการ 

(1) ติดตอผานตัวแทนนายหนา 

(2) สืบหาและติดตอเจาของที่ดิน ในที่ดินแปลงที่สนใจ 

(3) เจาของที่ดินติดตอกับทางบริษัทโดยตรง 
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3) การจัดหาที่ดินในอนาคต 

(1) ติดตอผานตัวแทนนายหนา 

(2) สืบหาและติดตอเจาของที่ดิน ในที่ดินแปลงที่สนใจ 

(3) เจาของที่ดินติดตอกับทางบริษัทโดยตรง 

(4) ประกาศแจงความจํานงผานสื่อมวลชนตางๆ 

(5) ประมูลซื้อจากกรมบังคับคดี และสถาบันการเงินตางๆ 

 

2.3.3 วัสดุกอสราง 

โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพยที่ทาง บริษัท ปรีชา กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย ดําเนินการอยูน้ัน 

สวนใหญจะมอบหมายใหผูรับเหมาเปนผูดําเนินการกอสรางและจัดหาวัสดุกอสรางเอง ดังน้ัน จึงเปนความรับผิดชอบ

ของผูรับเหมากอสรางในการจัดหาวัสดุกอสราง ทําใหไมตองเผชิญกับความยุงยากในการเก็บสต็อกวัสดุกอสราง และ

สามารถบริหารงานกอสรางไดตามแผนงาน ทั้งระยะเวลาและตนทุนที่กําหนดไว 

ความสัมพันธและผลกระทบของผูรับเหมา โดยกําหนดใหผูรับเหมาแตละรายสรางบาน เฉลี่ยรายละ 10-20 

หลัง ซึ่งถาผูรับเหมารายใดกอสรางบานไดคุณภาพตามทีต่องการและเสร็จทันตามกําหนดเวลา จะทําการตอสญัญา

ในการกอสรางไปเรื่อยๆ จึงทําใหสามารถควบคุมระยะเวลาและคุณภาพการกอสรางได  

 

2.3.4 การวิจัยและพัฒนา 

บริษัทไดตระหนักถึงการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน เพือ่ตอบสนองตอความตองการ

ของลูกคา เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑและบริการ รวมถึง การพัฒนากระบวนการจัดการ เพื่อเปนการลดตนทุนและเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการทํางาน 

1) ดานการวิจัยและพัฒนาดานผลิตภัณฑ 

เปนการมุงเนนการพัฒนาผลิตภัณฑและบริการ เพือ่ตอบสนองความตองการของลูกคา ความเช่ือมั่น 

ที่มีตอหมูบานปรีชา และยังคงรักษาระดับราคาขายใหตอบสนองตอกลุมเปาหมาย แมวาจะอยูในสถานการณที่มี

การแขงขันสูงและตนทุนผลิตภัณฑที่เพิ่มสูงข้ึนอยางตอเน่ือง 

2) การวิจัยและพัฒนาดานคุณภาพ 

ทําการศึกษาและพัฒนารูปแบบที่อยูอาศัยใหมีคุณภาพ โดยคํานึงถึงโครงสรางอาคารที่แข็งแรง คงทน

ถาวรและใชวัสดุที่มีคุณภาพดีเย่ียม เพื่อประหยัดคาใชจายในการบํารุงรักษาในระยะยาว อีกทั้ง ยังจัดใหมีการควบคุม

การกอสรางใหไดมาตรฐาน ซึ่งมีการตรวจสอบคุณภาพในทุกๆ ข้ันตอน เพื่อใหเกิดความมั่นใจวาเปนโครงการ     

ที่อยูอาศัยที่มีคุณภาพ 
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3) การพัฒนาดานการออกแบบ 

การออกแบบผลิตภัณฑจะตองใหคํานึงถึงการใชวัสดุที่เหมาะสม และทรัพยากรอยางประหยัดและ

เหมาะสม จึงไดทําการพัฒนาการออกแบบบานอยูสม่ําเสมอ สงผลใหงานออกแบบจึงออกมาในลักษณะที่เรียบงาย

และสอดคลองกับวัสดุที่นํามาใชงานเพื่อใหเกิดความคุมคาเชิงเศรษฐกิจ เพื่อตอบสนองการดําเนินชีวิตของกลุมลูกคา

เปาหมาย อีกทั้ง การเลือกวัสดุตางๆ ที่จะนํามาใชงานตองมีความเหมาะสมและทําใหเกิดประโยชนในการใชสอย     

ความคงทนถาวร จึงตองเลือกใหเหมาะสมและถูกตอง สวยงาม ทนทาน ถือเปนสิ่งสําคัญที่สุด เน่ืองจาก รูปแบบ

เปนปจจัยหน่ึงที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อ และกลุมลูกคาตางมีความพึงพอใจในการพัฒนารูปแบบที่มีความหลากหลาย 

เพื่อใหตอบรับกับความตองการในแตละกลุมเปาหมายไดดี  

 

2.4 งานท่ียังไมไดสงมอบ  

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2559 บริษัทและบริษัทยอย มีจํานวนรายและมูลคาขายตามสัญญา ที่ยังไมไดสงมอบ 

ดังน้ี 

ชื่อโครงการ 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 

จํานวนราย จํานวนเงิน (ลานบาท) 

โครงการปรีชา ราม 3 1 5.97 

รวม 1 5.97 
หมายเหต:ุงานที่ยังไมสงมอบ หมายถึง จํานวนผูที่ทําสัญญาซ้ือบานแตยังไมไดรับการโอนกรรมสิทธิ ์

 

3. ปจจัยความเสีย่ง 

ป 2559 ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยยังมีความเสี่ยงที่ข้ึนอยูกับปจจัยตางๆ ทั้งดานเศรษฐกิจสังคม และ

การเมือง ที่มีความไมแนนอนคอนขางสูง โดยเฉพาะจากปจจัยภายนอกที่ไมสามารถควบคุมได อาทิเชน ปญหา

ความวุนวายทางการเมือง ปญหาการขาดแคลนแรงงานและคุณภาพของแรงงาน คาแรงงานสูงที่กระทบตอตนทุน

การประกอบธุรกิจ ทําใหลูกคา ขาดความเช่ือมั่นและชะลอการลงทุน ซึ่งไดมีการติดตามสถานะการณอยางใกลชิด 

โดยเพิ่มความระมัดระวังในการประกอบธุรกิจเพื่อทําใหธุรกิจสามารถเติบโตอยางมั่นคงตอไปได 

 

3.1 ความเสี่ยงจากภาวะการแขงขันทางธุรกิจ 

ธุรกจิพัฒนาอสังหาริมทรัพยเปนธุรกิจที่มีการแขงขันกันสูง มีผูประกอบการในตลาดมากรายทําใหปริมาณ

การกอสรางบานและคอนโดมิเนียมมีการขยายตัวมากในขณะที่กําลังซื้อที่ภาคเอกชนลดลงอยางมาก อันเน่ืองมาจาก

ภาวะเศรษฐกิจ การเมือง และการลงทุนของภาคเอกชนอยูในเกณฑตํ่า  
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อยางไรก็ตาม นโยบายการเงินแบบผอนคลายของคณะกรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแหงประเทศไทย 

ภายใตสถานการณเศรษฐกิจและสภาวะการเมืองในปจจุบัน มีผลใหอัตราดอกเบี้ยนโยบายทรงตัวอยูในระดับตํ่า 

ซึ่งจะเปนปจจัยหนุนประการหน่ึงตอธุรกิจอสังหาริมทรัพย ขณะที่การชะลอการลงทุนของผูประกอบการพัฒนา

อสังหาริมทรัพยนาที่จะชวยลดภาวะความเสี่ยงของปญหาอุปทานที่อยูอาศัยลนตลาดในระดับหน่ึง 

 

3.2 ความเสี่ยงจากการจัดหาท่ีดิน  

ผูประกอบการในธุรกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพยตางก็เรงเปดโครงการใหมๆ  ในชวงทีต่ลาดอสงัหารมิทรพัย

ยังมีปจจัยสนับสนุนการเติบโต มีสวนในการผลักดันราคาที่ดินและตนทุนการประกอบธุรกิจใหเพิ่มข้ึน และผลักดัน

ใหราคาที่อยูอาศัยปรับตัวสูงข้ึนตามไปดวย ซึ่งจะทําใหอํานาจการซื้อที่อยูอาศัยของผูบริโภคลดลง  

ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาและลงทุนในระบบขนสงมวลชน จึงเปนสาเหตุใหราคาของ

ที่ดินปรับตัวสูงข้ึนอยางรวดเร็ว ซึ่งในบางพื้นที่มีราคาที่ดินปรับตัวข้ึนไปสูงกวากําลังซื้อของประชาชนในบริเวณ

ดังกลาว ทําใหตลาดอสังหาริมทรัพยในบางพื้นที่กําลังเผชิญกับปญหาอุปทานสวนเกิน 

ทางบริษัทมีนโยบายที่จะเลือกซื้อที่ดินตามแนวรถไฟฟา BTS หรือ MRT เพื่อสําหรับการทําโครงการ

คอนโดมิเนียม ในสวนของบานเด่ียวจะเนนบริเวณวงแหวนรอบนอกและบริเวณปริมณฑลที่ชุมชนมีศักยภาพใน 

การเจริญเติบโต ใกลแหลงที่ทํางาน และเพื่อลดความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจและการเมือง จึงมีนโยบายที่จะซี้อ

ที่ดินเพื่อพัฒนาในทันที นอกจากน้ัน การเกิดข้ึนของ AEC จะเปดโอกาสใหความตองการอสังหาริมทรัพยในพื้นที่

ตางๆ เพิ่มสูงข้ึนเชนกัน 

 

3.3 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงกฏหมายระเบียบขอบังคับท่ีเก่ียวของกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย 

การเปลี่ยนแปลงในกฎหมาย ระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย จะสงผลตอแผนงาน 

ตนทุนและคาใชจายในการดําเนินการ อาทิเชน การเปลี่ยนแปลงในขอบังคับของผังเมือง เรื่องอัตราสวนพื้นที่อาคาร

รวมตอพื้นที่ที่ดิน (FAR) นโยบายการกําหนดพื้นที่สวนกลางและการจัดทํารายงานผลกระทบตอสิงแวดลอม (EIA) 

ซึ่งปจจุบันยังไมมีหลักเกณฑที่ชัดเจนจากคณะกรรมการผูชํานาญการ พิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบ

สิ่งแวดลอม (คชก.) วาตองจัดทํามาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดลอมอยางไรจึงจะผานการพิจารณาเห็นชอบ  

การเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่มีข้ึนขางตน อาจจะสงผลกระทบตอแผนงานและผลประกอบการ จึงทําใหตอง

ติดตามการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบตางๆ อยางตอเน่ืองอยูเสมอ 
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3.4 ความเสี่ยงจากการขาดแคลนผูรับเหมา  

เน่ืองจากการประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพยในปจจุบันมีการขยายตัวมาก จึงทําใหเกิดปญหาการขาดแคลน

ผูรับเหมาและแรงงาน ซึ่งจะสงผลกระทบตอการพัฒนาโครงการทั้งในดานของตนทุนและระยะเวลาในการสงมอบ

งาน 

อยางไรก็ตามจากการทีบ่ริษัทไดประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพยมาเปนระยะเวลากวา 40 ป ทําใหบริษัท

มีความสัมพันธอันดีกับผูรับเหมา จึงทําใหอยูในวิสัยที่ยังสามารถบริหารได 

 

3.5 ความเสี่ยงอันเน่ืองมาจากการลดลงของกําลังซื้อ  

สืบเน่ืองจาก ปจจุบันหน้ีครัวเรือนที่มีอยูในระดับสูง อันเปนผลมาจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวในชวงป

ที่ผานมา อยางไรก็ตามใน ป 2560 เปนที่คาดการวาการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศจะมีการขยายตัวในอัตรา 

3.5-4.5% ซึ่งจะปรับสูงข้ึนกวาใน ป 2559  

 

3.6 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีปรับปรุง

ใหมและออกใหม  

ใน ป 2559 สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชีใหใชมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนว

ปฎิบัติทางการบัญชีที่ออกและปรับปรุงใหม ซึ่งมีผลตองบการเงินของบริษัทแตไมเปนสาระสําคัญ และมีผลบังคับ

ใชต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2559 ดังตอไปน้ี 

1) มาตรฐานการบัญชี 26 ฉบับ และการตีความมาตรฐานการบัญชี 7 ฉบับ (ปรับปรุง 2558) เริ่มปฏิบัติ

วันที่ 1 มกราคม 2559 รวม 33 ฉบับ  

2) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 10 ฉบับ และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 13 

ฉบับ (ปรับปรุง 2558) ที่มีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินที่มีรอบบัญชี เริ่มปฏิบัติวันที่ 1 มกราคม 2559 รวมจํานวน 

23 ฉบับ 

3)  แนวปฎิบัติทางการบัญชี รวม 2 ฉบับ 
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4. ทรัพยสนิที่ใชในการประกอบธรุกิจ 

4.1 ทรัพยสินท่ีมีไวเพ่ือขาย  

1) รายการทรัพยสิน ประเภทที่ดินสําหรับพัฒนาโครงการ (รวมสิ่งปลูกสราง) 

เจาของกรรมสิทธิ์ ช่ือโครงการ 
ที่ตั้ง 

โครงการ 

เนื้อที ่

(ไร-งาน-

ตร.ว.) 

ราคา

ตลาดหรือ

ราคาขาย  

(ลานบาท) 

จํานวน

แปลง

คงเหลือ 

ภาระ 

ผูกพัน 

1) บริษัท ปรีชากรุป 

จํากัด (มหาชน) 

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

ปรีชาราม 3 ถ.ราษฎรพัฒนา 11-200-51 479.06 79 แปลง ค้ําประกันวงเงิน

กูจากสถาบัน

การเงิน BBL 

BANK 

 คอนโดมิเนียม-พีจี 1  

พระราม 9 (8 ชั้น) 

ถ.พระราม 9 372.52  

ตร.ม. 

26.49 6 ยูนิต ไมมี 

2) บริษัท เฮาสซ่ิง                   

คอมเพล็กซ จํากัด 

คอนโดมิเนียม-พีจี 1  

พระราม 9 (15 ชั้น) 

ถ.พระราม 9 216.33  

ตร.ม. 

15.43 3 ยูนิต ไมมี 

3) บริษัท รวยลานลาน 

จํากัด 

คอนโดมิเนียม-พีจี 2  

พระราม 9 

ถ.พระราม 9 47.35  

ตร.ม. 

3.69 1 ยูนิต ไมมี 

 

2) รายการทรัพยสิน ประเภทที่ดินรอการพัฒนา 

เจาของกรรมสิทธิ์ ที่ตั้งโครงการ 
เนื้อที่ดนิ 

(ไร-งาน-ตร.ว.) 

ราคาประเมิน/

ราคาทุน 

(ลานบาท) 

ผูประเมิน 

ราคา 

ภาระ 

ผูกพัน 

บริษัท ปรีชากรุป จํากัด (มหาชน) ถ.รมเกลา 20-0-0 30.00 บริษัท ซาลแมนน 

(ฟารอีสท) จํากัด  

ไมมี 

บริษัท เฮาสซ่ิง คอมเพล็กซ จํากัด  มีนบุรี  

(แสนแสบ) 

2-0-0 1.83 - ไมมี 
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4.2 ทรัพยสินท่ีมีไวเพ่ือการลงทุน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีทรัพยสินที่มีไวเพื่อการลงทุน ดังน้ี 

เจาของกรรมสิทธิ์ ช่ือโครงการ 
ที่ตั้ง 

โครงการ 

เนื้อที ่

(ไร-งาน-

ตร.ว.) 

จํานวน 

ราคา

ประเมิน 

(ลานบาท) 

ผูประเมิน 

ราคา 

ภาระ 

ผูกพัน 

บริษัท ปรีชากรุป 

จํากัด (มหาชน 

ปรีชาคอมเพล็กซ  ถ.รัชดาภิเษก 0-3-63.6 16 ชั้น  

(รวมชั้น            

ใตดิน) 

293.50 บริษัท ไทย

ประเมินราคา 

ลินน ฟลลิปส 

จํากัด 

LH Bank 

บริษัท เฮาสซ่ิง   

คอมเพล็กซ จํากัด 

คอนโดมิเนียม-พีจี 1  

พระราม 9 (15 ชั้น) 

ถ.พระราม 9 0-0-63.77 1 หองชุด 15.35 บริษัท ซาล

แมนน (ฟาร

อีสท) จํากัด* 

ไมมี 

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

 

4.3 นโยบายการลงทุนในบริษัทยอย  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทยอย ที่ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยรวม 

3 บริษัท มูลคารวม 131.28 ลานบาท สัดสวนเงินลงทุนในบริษัทยอยทั้งหมดคิดเปน 100 เปอรเซ็นต ของ

สินทรัพยรวม โดยบริษัทถือหุน 100 เปอรเซ็นต ในแตละบริษัทยอย 

 

5. ขอพพิาททางกฎหมาย 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีคดีความ จํานวน 1 คดี วันเริ่มคดี 22 มีนาคม 2559 คดีความจาก

การถูกผูซื้อที่ดินของโครงการ ไพรเวทบีช ระยอง ในขอหาหรือฐานความผิด ผิดสัญญาใหบริษัทดูแลสาธารณูปโภค

และบริการสาธารณะ เพิกถอนนิติกรรม จํานวน 1 คดี คดีอยูระหวางฟงผลคําวินิจฉัยช้ีขาดของคณะกรรมการพิจารณา

วินิจฉัยช้ีขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาล 

 

6. ขอมูลทั่วไปและขอมูลสําคญั 

6.1 ขอมูลท่ัวไป  

บริษัท ปรีชา กรุป จํากัด (มหาชน) เริ่มกอต้ังเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2532 ประกอบธุรกิจหลักประเภท

พัฒนาอสังหาริมทรัพย โดยนําหุนเขาจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2539 โดยมีช่ือยอหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยวา “PRECHA” 
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1) บริษัทที่ออกหลักทรัพย 

ช่ือบริษัท : บริษัท ปรีชา กรุป จํากัด (มหาชน)  

Preecha Group Public Company Limited 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย  

ทุนจดทะเบียน : 336,000,000 บาท 

ที่ต้ังสํานักงาน : เลขที่ 1919 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวงเขตสวนหลวง 

กรุงเทพมหานคร 10250 

เลขทะเบียนบริษัท : บมจ.553 

โทรศัพท  : 02-722-8855 

โทรสาร : 02-722-8844 

เว็บไซต : www.preecha.com 

 

2) บริษัทยอย 

ช่ือบริษัท : บริษัท เฮาสซิ่ง คอมเพล็กซ จํากัด 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย  

ทุนจดทะเบียน : 100,000,000 บาท 

ที่ต้ังสํานักงาน : เลขที่ 1919 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวงเขตสวนหลวง 

กรุงเทพมหานคร 10250 

โทรศัพท  : 02-722-8855 

โทรสาร : 02-722-8844 

 

ช่ือบริษัท : บริษัท รวยลานลาน จํากัด 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย  

ทุนจดทะเบียน : 20,000,000 บาท 

ที่ต้ังสํานักงาน : เลขที่ 1919 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวงเขตสวนหลวง 

กรุงเทพมหานคร 10250 

โทรศัพท  : 02-722-8855 

โทรสาร : 02-722-8844 
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ช่ือบริษัท : บริษัท พี.บี.เอ็สเตท จํากัด 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย  

ทุนจดทะเบียน : 2,000,000 บาท 

ที่ต้ังสํานักงาน : เลขที่ 1919 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวงเขตสวนหลวง 

กรุงเทพมหานคร 10250 

โทรศัพท  : 02-722-8855 

โทรสาร : 02-722-8844 

 

3) นายทะเบียนหลักทรัพย 

ช่ือบริษัท : บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 

ที่ต้ังสํานักงาน : อาคารสถาบันวิทยาการตลาดทุน ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

  2/1 หมูที่ 4 (โครงการนอรธปารค) ถนนวิภาวดีรังสิต กม.27 

  แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 

โทรศัพท  : 0-2596-9000 

โทรสาร : 0-2832-4994-5 

ช่ือบริษัท : ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ที่ต้ังสํานักงาน : 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 

10400 

โทรศัพท  : 0-2009-9000  

โทรสาร : 0-2009-9991 

 

4) ผูสอบบัญชี 

ช่ือบริษัท : บริษัท พีวี ออดิท จํากัด 

ที่ต้ังสํานักงาน : 100/19 ช้ัน 14 อาคารวองวานิชบ ีถนนพระราม 9  

  แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 

ผูสอบบัญชี : นางสาวชุติมา วงษศราพันธชัย 

  ผูสอบบัญชีอนุญาต เลขทะเบียน 9622 

โทรศัพท  : 0-2645-0080  

โทรสาร : 0-2645-0020 
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5) ที่ปรึกษากฎหมาย 

ช่ือบริษัท : สํานักงาน บัญชา ทนายความและการบัญชี 

ที่ต้ังสํานักงาน : 34/17 ซอยจรัญสนิทวงศ 34 แขวงอรุณอมรินทร  

  เขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร 10700 

โทรศัพท  : 0-2434-4897, 0-2424-9512, 0-2434-1919  

 

 : นายสมชาย เลิศวิริยจิตต 

ที่ต้ังสํานักงาน : 294-296 ถนนพระราม 4 ซอยจุฬา 38 แขวงวังใหม 

  เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร  

 

6.2 ขอมูลสําคัญอ่ืนท่ีมีผลกระทบตอการตัดสินใจของผูลงทุน 

- ไมม ี- 
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สวนท่ี 2 

การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ 

  

7. ขอมูลหลักทรัพยและผูถือหุน 

7.1 จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว 

บริษัทเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มีทุนจดทะเบียน รวมทั้งสิ้น 336,000,000 

บาท ชําระเต็มจํานวน คิดเปนทุนชําระแลว 336,000,000 บาท แบงเปนหุนสามัญทั้งหมด 336,000,000 หุน มูลคา

หุนละ 1 บาท 

 

7.2 ผูถือหุน 

7.2.1 รายชื่อผูถือหุนและโครงสรางกลุมผูถือหุน 

บริษัทรวบรวมรายช่ือผูถือหุน โดยวิธีปดสมุดทะเบียนในวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และบริษัทมีผูถือหุน 

10 อันดับแรก สามารถแบงตามกลุมตางๆ ดังน้ี 

1) รายช่ือผูถือหุนรายใหญ 10 อันดับแรก  

รายชื่อผูถือหุน จํานวนหุน สัดสวนการถือหุน 

1) บริษัท เนแอ็ค จํากัด 83,658,837 24.90 

2) นางสาวอรกัลยา เลิศฤทธ์ิศิริกลุ  20,292,450  6.04 

3) นายปญญา ถิรกจิพงศ  19,731,364  5.87 

4) นางสาวฐิติมา ถิรกจิพงศ  17,929,662  5.34 

5) นางรัตนา เมฆหมอก  16,771,415  4.99 

6) นางสาวกรรณิการ ไชยพันธพงษ  16,522,700  4.92 

7) นางสาวชุติมา ล่ําวัฒนนนท  16,500,000  4.91 

8) นางสาวกันตา โชติวิทยะกุล  16,353,564  4.87 

9) นายเดชา ล่ําวัฒนนนท   13,595,200  4.05 

10) นางสาววิไลรัตน สวัสด์ิพีระ 10,918,400  3.25 

11) อื่นๆ  103,726,408  30.86 

รวม 336,000,000 100.00 

 



 บริษัท ปรีชา กรุป จํากดั (มหาชน)  แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) ประจําป 2559 

สวนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ 

20/103 

2) โครงสรางกลุมผูถือหุน 10 อันดับแรก 

กลุมตระกูลผูถือหุน จํานวนหุน สัดสวนการถือหุน 

1) ถิรกิจพงศ   123,276,063  36.70 

2) ล่ําวัฒนนนท     30,095,200  8.96 

3) โชติวิทยะกุล     23,493,164  6.99 

4) เลิศฤทธ์ิศิริกลุ     20,292,450  6.04 

5) ไชยพันธพงษ     16,522,700  4.92 

6) เมฆหมอก     16,771,415  4.99 

7) สวัสด์ิพรีะ     10,918,400  3.25 

8) จารีตนิเวศน      7,650,000  2.28 

9) ชุมพลสกุลวงศ      7,500,000  2.23 

10) รัตนคงทน      7,239,300  2.15 

11) อื่นๆ         72,241,308  21.49 

รวม 336,000,000 100.00 

 

7.2.2 ขอจํากัดการถือหุนของบุคคลตางดาว 

บริษัทมีขอจํากัดในการถือหุนของบุคคลตางดาว (Foreign Limit) ตามมาตรฐาน ไมเกินรอยละ 49 ของ

จํานวนหุนทั้งหมดของบริษัท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งเปนวันปดสมุดทะเบียน มีบุคคลตางดาวถือหุน

ของบริษัทรอยละ 0.37 ของจํานวนหุนทั้งหมดของบริษัท 

 

7.2.3 การถือหุนไขว 

บริษัทมีการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี จึงไมมีการถือหุนไขวในกลุมของบริษัท จึงไมทําให

เกิดความขัดแยงทางผลประโยชนใหแกฝายหน่ึงฝายใด  

 

7.2.4 การซื้อหุนคืน 

ในชวงปที่ผานมา บริษัทไมมีนโยบายเกี่ยวกับการซื้อหุนคืน 

 

7.3 การออกหลักทรัพยอ่ืน 

ในชวงปที่ผานมา บริษัทไมมีนโยบายเกี่ยวกับการออกหลักทรัพยอื่น 
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7.4 นโยบายการจายเงินปนผล 

บริษัท ปรีชากรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย มีนโยบายในการจายเงินปนผล ในอัตราไมตํ่ากวา 

รอยละ 40 ของกําไรสุทธิในแตละป โดยเริ่มต้ังแต ป 2538/2539 ทั้งน้ี ข้ึนอยูกับสภาพเศรษฐกิจของประเทศ ภาวะ

ตลาดของธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยและสภาพคลองของบริษัทดวย 

อัตราจายเงินปนผลจะจายจากงบเด่ียว แตบริษัทจะงดจายปนผล หากงบรวมของบริษัทยังมีขาดทุนสะสม 

หรือจายปนผลแลวกําไรสะสมในงบรวมเปลี่ยนเปนขาดทุนสะสม 

จากผลประกอบการ ในป 2559 พบวา บริษัทมีผลขาดทุน 26.93 ลานบาท และเมื่อรวมกับผลการดําเนินงาน

ของบริษัทยอยอีก 3 บริษัท ซึ่งมีผลกําไร รวม 1.34 ลานบาท ทําใหมีผลขาดทุนรวม เหลือ 25.59 ลานบาท จึงงดจาย 

เงินปนผล 

 

รายการ ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 

อัตราปนผลจาย (บาท) 16,800,000.00 0.00 0.00 0.00 

อัตรากําไรสุทธิตอหุน (บาท) 0.10 -0.06 -0.05 -0.08 

อัตราการจายเงินปนผลตอหุน (บาท) 0.05 0.00 0.00 0.00 

อัตราการจายเงินปนผลตอกําไรสุทธิ (%) 50.52 0.00 0.00 0.00 
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8. โครงสรางการจัดการ 

 

 

 

8.1 คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัท ประกอบดวยบุคคลซึ่งมีความรู ความสามารถ เปนที่ยอมรับในระดับประเทศ โดย

เปนผูที่มีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายบริษัท โดยรวมกับผูบริหารระดับสูงวางแผนการดําเนินงานทั้งระยะ

สั้นและระยะยาว ตลอดจนกําหนดนโยบายการเงิน การบริหารความเสี่ยง และภาพรวมขององคกรที่มีบทบาทสําคัญ

ในการกํากับดูแลตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบัติงานของผูบริหารระดับสูง

ใหเปนไปตามแผนที่วางไวอยางเปนอิสระ 

ฝายบริหาร          

และพัฒนาโครงการ

ฝายทรัพยากรบุคคล

และธุรการ

ฝายขาย

และการตลาด

ฝายกฎหมาย

และนิต ิกรรม

ฝายบริหาร

การเงิน

ฝายบัญชี

และการเงิน

กรรมการผูอํานวยการ

แผนกตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัท

เลขานุการ

รองกรรมการผูอํานวยการ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

รองกรรมการผูอํานวยการ

เลขานุการคณะกรรมการ/ เลขานุการบริษัท
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีคณะกรรมการบริษัท จาํนวน 8 ทาน ดังน้ี 

1) นายพชร ยุติธรรมดํารง ประธานกรรมการ/ กรรมการอสิระ/ กรรมการตรวจสอบ 

2) ร.ต.ต.เกรียงศักด์ิ โลหะชาละ กรรมการ/ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

3) นายสมพร เวชพาณิชย กรรมการ/ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ 

ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาคาตอบแทน/ กรรมการ

ตรวจสอบ 

4) นายปรีชา ถิรกิจพงศ กรรมการ/ กรรมการผูอํานวยการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ 

กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

5) นายสมเจตน ทิณพงษ กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการสรรหาและ

พิจารณาคาตอบแทน  

6) นางสาวทิพาพร อัศวโสตถ์ิ กรรมการ 

7) นายฐนนทศรณ เลิศฤทธ์ิศิริกลุ กรรมการ 

8) นายสมชาย เลิศวิริยะจิตต กรรมการ/ เลขานุการบริษัท 

 

8.1.1 องคประกอบของคณะกรรมการ 

บริษัทมีองคประกอบของคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ดังน้ี 

1) กรรมการอิสระ 

(1) นายพชร ยุติธรรมดํารง 

(2) ร.ต.ต.เกรียงศักด์ิ โลหะชาละ 

(3) นายสมพร เวชพาณิชย 

2) กรรมการที่ไมเปนผูบริหารรวมกรรมการอิสระ 

(1) นายพชร ยุติธรรมดํารง 

(2) ร.ต.ต.เกรียงศักด์ิ โลหะชาละ 

(3) นายสมพร เวชพาณิชย 

(4) นางสาวทิพาพร อัศวโสตถ์ิ 

(5) นายสมชาย เลิศวิริยะจิตต 
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3) กรรมการที่เปนผูบริหาร   

(1) นายปรีชา ถิรกิจพงศ 

(2) นายสมเจตน ทิณพงษ 

(3) นายฐนนทศรณ เลิศฤทธ์ิศิริกุล 

 

8.1.2 อํานาจลงนามผูกพันบริษัท 

กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท คือ นายปรีชา ถิรกิจพงศ หรือ นายสมเจตน ทิณพงษ หรือ      

นายฐนนทศรณ เลิศฤทธ์ิศิริกุล กรรมการสองในสามทานน้ีลงลายมือช่ือรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท  

 

8.1.3 บทบาท หนาท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท  

บริษัทไดกําหนดหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยยึดหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และเพื่อให

บริษัทสามารถเสริมสรางความแข็งแกรงในดานการกํากับดูแลกิจการที่ดีอยางมีประสิทธิภาพ  

1) กําหนดวิสัยทัศน ทิศทาง ภารกิจและกลยุทธของบริษัท ที่สนับสนุนการเจริญเติบโตอยางย่ังยืน ทั้ง

ดานเศรษฐกิจ สงัคมและสิ่งแวดลอม โดยรวมกันแสดงความคิดเห็นอยางเต็มที่ ใหความสําคัญในการแสวงหาขอมูล

ที่เปนประโยชนตอการกําหนดทิศทางดังกลาว รวมถึงมีการพิจารณาประเด็นความเสี่ยงที่อาจจะเกิดข้ึน เพื่อใหมั่นใจ

ไดวาผูบริหารจะสามารถนําวิสัยทัศน ทิศทาง และกลยุทธที่กําหนดข้ึนไปปฏิบัติใหเกิดผลไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2) ทบทวนและใหความเห็นกับกลยุทธและนโยบายที่สําคัญ รวมถึงวัตถุประสงค เปาหมายทางการเงนิ

และแผนงานตางๆ ของบริษัท พรอมทั้งติดตามผูบริหารใหมีการปฏิบัติตามแผนงานที่กําหนดไว ตามทิศทางและ

กลยุทธขององคกรอยางสม่ําเสมอ 

3) คณะกรรมการเปนผูเลือกประธานกรรมการ และประธานกรรมการตองเปนกรรมการอิสระ 

4) กําหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง จัดใหมีการประเมินถึงปจจัยเสี่ยงสําคัญที่อาจข้ึน และกําหนด

แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงดังกลาวอยางครอบคลุม ดูแลใหผูบริหารมีระบบหรือกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ

ในการบริหารจัดการความเสี่ยง 

5) จัดใหมีระบบบัญชีการรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่มีความนาเช่ือถือ รวมทั้ง ดูและใหมี

กระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายในและการตรวจสอบ ตลอดจนระบบบริหารความเสี่ยง

ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเปดเผยไวในรายงานประจําป 



 บริษัท ปรีชา กรุป จํากดั (มหาชน)  แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) ประจําป 2559 

สวนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ 

25/103 

6) สอดสองดูแลและจัดการแกไขปญหาความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจจะเกิดข้ึน รวมถึง รายการ

ที่เกี่ยวโยงกัน ใหความสําคัญในการพิจารณาธุรกรรมหลักที่มีความสําคัญ โดยมุงเนนใหเกิดประโนยสูงสุดตอผูถือหุน 

และผูมีสวนไดเสียโดยรวม โดยจัดทําเปนนโยบายเกี่ยวกับความขัดแยงทางผลประโยชน 

7) จัดใหมีชองทางในการสื่อสารกับผูถือหุนแตละกลุมอยางเหมาะสม และมีการประมินผลในดาน   

การเปดเผยขอมูล เพื่อใหมั่นใจวามีความถูกตองชัดเจน โปรงใส นาเช่ือถือและมีมาตรฐาน 

8) เปนผูนําและเปนแบบอยางในการปฏิบัติงานที่ดีสอดคลองกับแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดี และ

แนวทางความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัท 

9) สนับสนุนใหบริษัทมีการดําเนินงานเพื่อตอตานการทุจริต คอรรัปช่ันทุกรูปแบบ เพื่อใหเกิดประโยชน

สูงสุดตอธุรกิจของบริษัทและผูมีสวนไดเสีย 

 

8.1.4 อํานาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจอนุมัติตามขอบเขตที่กําหนดโดยกฏหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของ

บริษัท และอนุมัติในการดําเนินงาน แผนหลักในการดําเนินงาน นโยบายในการบริหารความเสี่ยง แผนงบประมาณ 

และแผนการดําเนินงานธุรกิจประจําป การกําหนดเปาหมายที่ตองการของผลการดําเนินงานการติดตาม และประเมินผล

การดําเนินงานใหเปนไปตามแผนที่กําหนดไว ซึ่งรวมถึงการอนุมัติเรื่องตางๆ ของบริษัทและบริษัทยอย  

1) พิจารณาอนุมัติ 

(1) วิสัยทัศน พันธกิจ นโยบาย และแผนกลยุทธเปนรายป 

(2) แผนธุรกิจประจําปและงบประมาณประจําป 

(3) งบการเงินสําหรบังวดไตรมาส งวดครึ่งปแรกและงบการเงินประจําป 

(4) การจายเงินปนผลระหวางกาล 

(5) การเปลี่ยนแปลงโครงสรางองคกรและการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ในองคกรทีส่ําคัญ 

(6) การไดมา การกอต้ัง การจําหนายจายโอน หรือการระงับซึ่งทรัยพสินที่สําคัญหรือธุรกิจใดของ

บริษัท 

(7) การเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน ซึง่ขนาดของรายการมีนัยสาํคัญตอบริษัท 

(8) การออกตราสารทางการเงินหรอืหลักทรัพยอื่นใด 

(9) แถลงการณตอสาธารณชนที่เกี่ยวกับนโยบายหรือกลยุทธ 

(10) การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกบัอํานาจใดๆ ที่คณะกรรมการบริษัทไดมอบหมายใหบุคคลอื่น

ดําเนินการ 
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2) แตงต้ังคณะกรรมการชุดยอย 

3) แตงต้ังและพิจารณากําหนดคาตอบแทน รวมทั้งกําหนดเงื่อนไขการวาจางงานสําหรับกรรมการ

ผูจัดการ และผูบริหารระดับสูง 

 

8.1.5 การแตงต้ัง วาระการปฏิบัติงาน และการพนจากตําแหนง 

กรรมการบริษัทมีวาระอยูในตําแหนง และเมื่อครบกําหนดตามวาระอาจไดรับการแตงต้ังจากคณะกรรมการ

บริษัทอีกก็ได และอาจพนจากตําแหนงเมื่อ 

1) ตาย 

2) ลาออก 

3) ขาดคุณสมบัติการเปนกรรมการบริษัท หรือมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชน 

จํากัด หรือมีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะไดรับความไววางใจใหบริหารจัดการกิจการที่มีมหาชน

เปนผูถือหุนตามที่กําหนดไวในมาตรา 89/3 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 

4) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติใหพนจากตําแหนง 

5) ที่ประชุมผูถือหุนมีมติใหพนจากตําแหนง ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนผูถือหุน ซึ่งมา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวากึ่งหน่ึงงของจํานวนหุนทีถื่อโดยผูถือหุนทีม่าประชุมและมี

สิทธิออกเสียง 

6) ศาลมีคําสั่งใหออก 

กรณีกรรมการบริษัทคนใดจะลาออกจากตําแหนงใหย่ืนใบลาออกตอประธานกรรมการบริษัท และใน

กรณีที่ตําแหนงกรรมการบริษัทวางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการบริษัทแตงต้ัง

บุคคลที่มีคุณสมบัติ และไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายเปนกรรมการบริษัทแทน  

 

8.1.6 การประชุมของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการใหความสําคัญและถือวาเปนหนาที่สําคัญในการเขารวมประชุม เพื่อรับทราบและรวมกัน

ตัดสินใจในการดําเนินธุรกิจ โดยการกําหนดวันและเวลาประชุมของคณะกรรมการบริษัทไวลวงหนาตลอดปอยาง

ชัดเจน  

1) การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทตองประชุมอยางนอย 3 เดือนตอหน่ึงครั้ง และมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตาม

ความจําเปน โดยมีการกําหนดวาระชัดเจนลวงหนา และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดําเนินงานเปนประจํา  
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(1) ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทจะตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหน่ึงของจํานวน

กรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคครบประชุม 

(2) เอกสารคณะกรรมการบริษัทที่เกี่ยวของจะตองจัดสงใหแกกรรมการบริษัทลวงหนา ไมนอยกวา 

7 วันกอนการประชุม เพื่อใหกรรมการบริษัทไดมีเวลาศึกษาขอมูลอยางเพียงพอ เวนแตในกรณีมีเหตุผลความจําเปน

เรงดวน 

(3) ในขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการ จะมีกรรมการอยูไมนอยกวา 2 ใน 

3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด 

(4) การวินิจฉัยช้ีขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมากโดยกรรมการคนหน่ึงมีหน่ึงเสียง ถาคะแนน

เสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหน่ึงเสียงเปนเสียงช้ีขาด 

(5) กรรมการผูใดมีสวนไดสวนเสียในเรื่องใด ไมมีสิทธิออกเสียงในเรื่องน้ัน 

2) การประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 

คณะกรรมการใหความสําคัญและเคารพในสิทธิของผูถือหุน และปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยางเทา

เทียมกัน ผูถือหุนทุกรายทั้งในฐานะของนักลงุทนในหลักทรัยพ ทั้งในฐานะนักลงทุนรายยอยและนักลงทุนสถาบัน 

และในฐานะเจาของบริษัท 

คณะกรรมการกําหนดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุน ปละ 1 ครั้ง ภายในเวลาไมเกิน 4 เดือนนับแต

วันสิ้นสุดรอบปบัญชีของบริษัท และหากมีความจําเปนเรงดวนตองเสนอวาระเปนกรณีพิเศษ ซึ่งเปนเรื่องที่กระทบ

หรือเกี่ยวของกับผลประโยชนของผูถือหุน หรือเกี่ยวกับเงื่อนไข หรือกฎเกณฑกฎหมายที่ใชบังคับทีต่องไดรบัการอนุมติั

จากผูถือหุนแลว 

3) การประชุมโดยไมมีผูบริหาร 

กรรมการที่ไมเปนผูบริหารจัดใหมีการประชุมพิเศษกอนการประชุมปกติ โดยไมมีวาระการประชุม

และไมมีผูบริหาร หรือพนักงานเขารวมประชุม สวนในเรื่องที่กรรมการประชุมนอกรอบจะเปนประเด็นทีค่ณะกรรมการ

มีความกังวล และหลังจากการประชุมแลวเสร็จ ประธานกรรมการจึงจะเชิญกรรมการผูอํานวยการเขาพูดคุยและ

รับทราบถึงผลของการประชุม 

 

8.2 ผูบริหาร 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมผีูบริหาร จํานวน 3 ทาน ดังน้ี 

1) นายปรีชา ถิรกิจพงศ กรรมการผูอํานวยการ 

2) นายสมเจตน ทิณพงษ กรรมการ 

3) นายฐนนทศรณ เลิศฤทธ์ิศิริกลุ กรรมการ 
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หนาที่และความรับผิดชอบของผูบริหาร คือ เปนผูนําทางดานกลยุทธของบริษัท โดยจัดทําและนํากลยุทธ

ไปกํากับ ปฏิบัติ ติดตาม และดูแลเปาหมาย ยุทธวิธี แผนงานและนโยบาย เพื่อใหเปนไปตามทิศทางที่กําหนดไว 

 

8.3 เลขานุการบริษัท 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เลขานุการบริษัท คือ นายสมชาย เลิศวิริยจิตต มีหนาที่ความรับผิดชอบ คือ 

ปฏิบัติหนาที่ตามที่กําหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 ซึ่งมีผลใชบังคับในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ดวยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง ความซื่อสัตย

สุจริต รวมทั้ง ตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับ มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุม 

ผูถือหุน 

หนาที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท มีดังตอไปน้ี 

1) จัดทําและเกบ็รักษาเอกสาร 

(1) ทะเบียนกรรมการ 

(2) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจําป 

(3) หนังสือนัดประชุมผูถือหุน และรายงานการประชุมผูถือหุน 

2) เก็บรักษารายงานการมีสวนไดเสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผูบริหาร และจัดสงสําเนารายงานการมี

สวนไดเสีย ตามมาตรา 89/14 ใหประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ทราบภายใน 7 วันทําการ

นับต้ังแตวันที่ไดรับรายงานน้ัน 

3) ดําเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด 

4) หนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย   

 

8.4 คาตอบแทนกรรมการบริษัทและผูบริหาร 

บริษัทตระหนักดีวาทรัพยากรบุคคลเปนสินทรัพยที่หาคามิได การสรรหากรรมการและผูบริหารที่เหมาะสม

กับบริษัทจึงเปนภารกิจของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน และการวางนโยบายในการคัดเลือกบุคคล

ที่มีความเหมาะสมและมีความผูกพันกับงานกรรมการและผูบริหาร ในขณะเดียวกันคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

คาตอบแทน ยังมีภารกิจพิจารณานโยบายคาตอบแทนผูที่รวมกันทําใหบริษัทประสบความสําเร็จอยางยุติธรรม 

บริษัทมีการกําหนดนโยบายคาตอบแทนกรรมการในระดับที่เหมาะสมเมื่อเทียบเคียงกับอุตสาหกรรม ซึง่

อยูในรูปของคาเบี้ยประชุมกรรมการ โดยขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนและหนวยงานที่เกี่ยวของแลว และคาตอบแทน

ผูบริหารพิจารณาจากผลประกอบการของกิจการและผลการปฏิบัติงานของผูบริหารแตละทาน  
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1) คาตอบแทนของกรรมการและผูบริหาร โดยพิจารณาจากลักษณะของการเปรียบเทียบกันกับระดับ

ที่ปฏิบัติงาน ประสบการณ ภาระหนาที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ รวมถึง ประโยชนที่ไดรับจาก 

แตละคน โดยกรรมการและผูบริหารที่ไดรับมอบหมายและความรับผิดชอบที่เพิ่มข้ึน  

2) คาตอบแทนเปนไปตามนโยบายที่คณะกรรมการกําหนดตามที่ไดรับอนุมติัจากทีป่ระชุมผูถือหุน และ

เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัท ระดับของคาตอบแทนทั้งที่เปนเงินเดือน โบนัสและผลตอบแทนในรูปแบบอื่นๆ จะ

มีความจูงใจและสอดคลองกับผลงานของแตละคน และคํานึงถึงผลประโยชนที่ผูถือหุนไดรับ 

 

รายชื่อ 
คาตอบแทนรายป (บาท) 

ป 2557 ป 2558 ป 2559 

1) นายพชร ยุติธรรมดํารง - 600,000 1,200,000 

2) ร.ต.ต.เกรียงศักด์ิ โลหะชาละ 600,000 600,000 600,000 

3) นายสมเจตน ทิณพงษ 1,200,000 1,200,000 1,200,000 

4) นายฐนนทศรณ เลิศฤทธ์ิศิริกลุ - 350,000 840,000 

5) นายสมพร เวชพาณิชย 360,000 360,000 360,000 

6) นางสาวทิพาพร อัศวโสตถ์ิ 240,000 240,000 240,000 

7) นายปรีชา ถิรกิจพงศ 240,000 240,000 240,000 

8) นายสมชาย เลิศวิริยจิตต  240,000 240,000 240,000 

9) นายยุทธ วรฉัตรธาร 1,200,000 500,000 - 

10) นายวรยุทธ พงษสุวรรณ 240,000 120,000 - 

รวม 4,320,000 4,450,000 4,920,000 

 

8.5 บุคลากร 

8.5.1 จํานวนพนักงานและคาตอบแทน 

บริษัทถือวาพนักงานเปนปจจัยความสําเร็จของบริษัท และสนับสนุนพัฒนาความสามารถในการทํางาน

ใหเปนระดับมืออาชีพอยางตอเน่ือง ใหความมั่นใจในคุณภาพชีวิตการทํางานอยางเทาเทียมกัน ไมคํานึงถึงเพศ สัญชาติ 

เช้ือชาติ ศาสนาหรือความเช่ือ มีสถานที่ทํางานที่ปลอดภัยและมีสุขภาพอนามัยที่ดี พนักงานไดรับผลตอบแทนที่

เหมาะสมและเปนธรรม ไมมีการละเมิดสิทธิมนุษยชน นอกจากน้ี บริษัทยังมีกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับพนักงาน

อีกดวย 
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ในวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทและบริษัทยอย มีจํานวนพนักงานรวม 43 คน ไดรับคาตอบแทนในสวน

ของเงินเดือนและโบนัส รวมจํานวนเงิน 18.69 ลานบาท ดังน้ี  

1) สํานักกรรมการผูอํานวยการ จํานวน  4  คน 

2) ฝายบัญชีและการเงิน/ ฝายบริหารการเงิน จํานวน 16 คน 

3) ฝายกฎหมายและนิติกรรม  จํานวน 2 คน 

4) ฝายทรพัยากรบุคคลและธุรการ จํานวน 10 คน 

5) ฝายบริหารและพฒันาโครงการ จํานวน 6 คน 

6) ฝายขายและการตลาด จํานวน 5 คน 

 

รายละเอียดคาตอบแทน จํานวนเงิน (บาท) 

1) คาตอบแทน (เงินเดือน)  17,875,567 

2) โบนัส  816,554 

3) เงินสะสมกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ  464,378 

4) เงินสมทบประกันสังคม  452,298 

5) เงินไดอื่นๆ  75,960 

รวม 19,684,757 

 

8.5.2 นโยบายคาตอบแทนพนักงาน 

พนักงานที่มีคุณภาพถือวาเปนปจจัยสําคัญที่จะสงเสริมใหกลยุทธประสบความสําเร็จ การสรรหา การรักษา 

การสรางแรงจูงใจ การพัฒนาพนักงาน ถือวาเปนการลงทุนระยะยาวที่มีคุณคาในการสงผลนําพาใหองคกรสู

ความสําเร็จในระยะยาว นอกจากน้ี บริษัทยังใหความสําคัญในการบริหารคาตอบแทนสําหรับพนักงานที่เปนธรรม 

และการสรางความไดเปรียบทางธุรกิจใหแกบริษัทอีกดวย 

1) มีการประเมินคางานอยางเปนระบบ เพื่อจัดกลุมงานและระดับตําแหนงงานตามขอบเขตหนาที่

ความรับผิดชอบและความสําคัญที่มีตอองคกร เพื่อใหเกิดการจายคาตอบแทนที่สามารถแขงขันไดกับตลาดแรงงาน

ภายนอก และในขณะเดียวกันสามารถสรางแรงจูงใจใหกับพนักงานไดดวย 

2) มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ปละ 2 ครั้ง 

3) การพิจารณาคาตอบแทนระยะสั้นตามความสําเร็จของงาน  

(1) เปาหมายการทํางานและการกําหนดตัวช้ีวัดประจําป ระดับความสําเร็จของผลงานทั้งระดับ

องคกร ทีมงาน และบุคคล 
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(2) ความสามารถหรือทักษะความชํานาญเฉพาะตัว 

(3) ภาวะผูนํา 

4) การพิจารณาใหคาตอบแทนระยะยาวตามความสําเร็จของงาน โดยเลื่อนตําแหนงงานกับการเพิ่มข้ึน

ของเปอรเซ็นตของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพตามจํานวนปที่ทํางานเพิ่ม และ/หรือ ใหสวัสดิการพนักงานเปนจํานวน

เงินคารักษาพยาบาลเพิ่ม เพื่อเปนการรักษาและสรางแรงจูงใจใหพนักงานมีการพัฒนาตนเองอยางสม่ําเสมอ 

5) การวัดผลสําเร็จของการทํางานระยะยาวเช่ือมโยงกับความสําเร็จของกลยุทธ โดยใช Balanced 

Scorecard เปนตัวช้ีวัด 

 

8.5.3 นโยบายการปฏิบัติตอพนักงาน 

บริษัทตระหนักดีวาพนักงานเปนปจจัยสําคัญในการสรางมูลคาเพิ่มใหแกองคกร จึงควรปฏิบัติตอพนักงาน

อยางมีคุณธรรมโดยยึดหลักความเทาเทียมกันและการเสมอภาค ทั้งในเรื่องการจางงาน ผลตอบแทน การแตงต้ัง 

การโยกยาย และการพัฒนาศักยภาพควบคูกับการพัฒนาคุณธรรม จึงไดกําหนดหลัการปฏิบัติตอพนักงาน ดังน้ี  

1) ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานและขอบังคับตางๆ ที่เกี่ยวของกับพนักงานอยางเครงครัด 

2) ปฏิบัติตอพนักงานดวยความสุภาพ ใหความเคารพตอความเปนปจเจกชน และศักด์ิศรีของความเปน

มนุษยตามหลักสิทธิมนุษยชนสากล 

3) จัดเงื่อนไขการจางงานที่เปนธรรมสําหรับพนักงาน และใหพนักงานไดรับคาตอบแทนที่เหมาะสม

ตามศักยภาพ 

4) ดูแลรักษาสภาพแวดลอมและจัดระบบการทํางานใหพนักงานมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

รวมถึงการมีสุขภาพอนามัยที่ดี 

5) ใหความสําคัญกับการพัฒนาพนักงาน เพื่อฝกทักษะและเพิ่มพูนศักยภาพ โดยเปดโอกาสใหพนักงานมี

การเรียนรูอยางทั่วถึงและสม่ําเสมอ 

6) แตงต้ัง โยกยาย ใหรางวัลและลงโทษพนักงานดวยความสจุริตใจ และต้ังอยูบนพื้นฐานของความรู

ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงาน 

7) จัดใหมีกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับพนักงาน 

8) จัดใหมีชองทางใหพนักงานสามารถรองเรียน ในกรณีไมไดรับความเปนธรรม หรือแจงเบาะแสเกี่ยวกับ

เรื่องที่อาจเปนการกระทําผิดกฎหมาย และมีกระบวนการแกไข รวมถึงมาตรการคุมครองพนักงานผูรองที่เปนระบบ

และยุติธรรม 
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9) สงเสริมการมีสวนรวมของพนักงาน ในการเสนอแนะแนวทางในการปฏิบัติงาน และ/หรือขอตกลง

ตางๆ เพื่อใหเกิดประโยชนแกทุกฝาย และสรางความสัมพันธอันดีในการทํางานรวมกัน ภายใตวัฒนธรรมองคการที่

ดีรวมกัน ตลอดจนมีความสามัคคีภายในองคกร 

10) สงเสริมใหพนักงานเขารวมกิจกรรมทั้งภายในและภายนอก ซึ่งเปนประโยชนตอองคกรและสังคม 

เพื่อสรางการมีสวนรวมและความผูกพันธตอองคกร ตามความเหมาะสมและดุลพินิจของผูบังคับบัญชา 

 

8.5.4 นโยบายการพัฒนาพนักงาน 

พนักงานเปนปจจัยสําคัญและมีคุณคาย่ิงที่นํามาซึ่งความสําเร็จ ความกาวหนา และความเจริญเติบโต

อยางย่ังยืนของบริษัท ดวยการคัดสรรพนักงานที่ดีและทํางานอยางมืออาชีพ 

1) การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลจะตองสอดคลองและสนับสนุนกับกลยุทธและเปาหมายทาง

ธุรกิจของบริษัท 

2) จัดวางระบบและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลใหเทียบเคียงไดกับธุรกิจช้ันนํา โดยมคีวามชัดเจน 

โปรงใส ยุติธรรม และเปนไปในทิศทางเดียวกันทั้งองคกร 

3) มีการคัดสรรพนักงานที่ดี สรางพนักงานที่ดี สรางพนักงานใหเกงที่มีพฤติกรรมในการทํางานอยาง

มืออาชีพ 

4) ผูบังคับบัญชาทุกคนมีหนาที่ในการบริหารและพัฒนาทรัยพยากรบุคคลภายในหนวยงานของตน

ตามระบบ และแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลของบริษัท 

5) พนักงานมีหนาที่ปฏิบัติงานดวยความสามารถ มีความรับผิดชอบ มุงมั่น ทุมเทใหเกิดผลสําเร็จของ

งานโดยยึดหลักจริยธรรมและวัฒนธรรมองคกร 

6) การพัฒนาบุคลากรเปนเรื่องขององคกร ผูบังคับบัญชา และพนักงานทุกคน โดยบริษัทจะพัฒนา

พนักงานใหมีความรู ความสามารถ มีประสิทธิภาพในการทํางานในหนาที่ที่รีบผิดชอบอยางตอเน่ือง ผูบังคับบัญชา

มีหนาที่วางแผนติดตาม ประเมินผลและใหขอมูลปอนกลับ พนักงานตองเปนผูที่ใฝรู โดยมุงมั่นที่จะพัฒนาตนเอง

สม่ําเสมอ 

7) ความกาวหนาในอาชีพ ผลตอบแทนและแรงจูงใจตางๆ ข้ึนอยูกับคุณภาพและผลสําเร็จของงาน 

ทัศนคติ และศักยภาพของพนักงาน 

8) บริษัทจะบริหารคาตอบแทนพนักงานใหเทียบเคียงกับธุรกิจช้ันนําที่ประกอบธุรกิจใกลเคียงกัน 

9) ในการทํางานใหประสบความสําเร็จพนักงานตองมีทั้งความรูและทักษะดานตางๆ ทั้งดานในสาย

งานหลัก ความรูเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท และโดยเฉพาะอยางย่ิงในดานบุคลากรของแตละปบริษัทจะตองมีหลกัสูตร

เวียนไปใหกับผูบังคับบัญชาทราบหลังจากการประเมิน 
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9. การกํากบัดแูลกิจการ 

บริษัทสงเสริมการกํากับดูแลกิจการที่ดีใหเกิดข้ึนในทุกระดับขององคกร ต้ังแตระดับคณะกรรมการบริษัท 

คณะผูบริหารจนถึงระดับปฏิบัติการมาโดยตลอด ซึ่งประกอบไปดวยการมีคณะกรรมการบรษัิทและผูบรหิารทีวิ่สยัทัศน 

มีความรับผิดชอบตอหนาที่ระบบการบริหารจัดการที่ดี มกีลไกการควบคุมและการถวงดุลอํานาจ เพื่อใหการบริหาร 

งานเปนไปอยางโปรงใส สามารถตรวจสอบได การเคารพในสิทธิและความเทาเทียมกัน และมีความรับผิดชอบตอ 

ผูมีสวนไดเสีย  

 

9.1 นโยบายการกํากับดูแลกิจการ 

บริษัทมีความเจริญเติบโตอยางย่ังยืนและเพื่อเปนการยกระดับการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทใหมี

มาตรฐานที่สูงสุด คณะกรรมการบริษัทจึงไดกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อเปนแนวทางการปฏิบัติ 

โดยยึดตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และองคกรความรวมมือทาง

เศรษฐกิจและการพัฒนา นอกจากน้ี บริษัทยังยึดมั่นในการปฏิบัติตามคุณลักษณะหลักของกระบวนการกํากับดูแล

กิจการที่ดี ดังน้ี 

1) ความซื่อสัตย 

2) ความโปรงใส 

3) ความเปนอิสระ 

4) ความเปนธรรม 

5) ความรับผิดชอบ 

 

9.2 คณะกรรมการชุดยอย 

โครงสรางการจัดการในสวนของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ประกอบดวยคณะกรรมการชุดยอย 

จํานวน 3 คณะ ดังน้ี 

1) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  

2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน  

3) คณะกรรมการตรวจสอบ  

4) คณะกรรมการจัดการ 
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9.2.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

บริษัทคํานึงถึงความสําคัญและการดําเนินการใหมีระบบการควบคุมภายในอยางเพียงพอและเหมาะสม 

โดยใหความสําคัญกับระบบการควบคุมภายในทั้งการควบคุมทางการเงิน การดําเนินงานกระบวนการทางบัญชี และ

การเก็บบันทึกขอมูลการกํากับดูแลการปฏิบัติงาน รวมถึง กระบวนการอื่นๆ ในบริษัทที่เกี่ยวของกับมาตรการตอ

ดานการทุจริตคอรรัปช่ันมีความเหมาะสมกับความเสี่ยงของบริษัท ทําใหเกิดความเช่ือมั่นวาบริษัทมีการดําเนินงาน

ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รายงานทางการเงินมีความเช่ือถือไดและทันเวลา สามารถนําไปใชเปนขอมูล

ประกอบการพิจารณาและการตัดสินใจทางธุรกิจ การปฏิบัติการดานตางๆ สอดคลองกับกฎหมายและระเบียบ

ขอบังคับ ตลอดจนนโยบายตางๆ ของบริษัท และการรับและการจายเงินไดรับการอนุมัติอยางถูกตองตามอํานาจ

ดําเนินการตามที่บริษัทไดกําหนดไว และการแบงแยกหนาที่งานภายในบริษัทอยางเหมาะสม โดยคณะกรรมการ

ตรวจสอบจะเปนผูรับผิดชอบของระบบการควบคุมภายใน ทั้งน้ี บริษัทมีรายนามคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

ดังน้ี 

1) นายสมพร เวชพาณิชย ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 

2) นายปรีชา ถิรกิจพงศ กรรมการบริหารความเสี่ยง 

3) นายสมเจตน ทิณพงษ กรรมการบริหารความเสี่ยง 

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีดังน้ี 

1) องคประกอบและคุณสมบัติ 

(1) เปนกรรมการของบริษัทและไดรับการแตงต้ังจากคณะกรรมการบริษัท 

(2) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีจํานวนไมนอยกวา 3 คน ประกอบดวย ประธานกรรมการ 

บริหารความเสี่ยง 1 คน และกรรมการบริหารความเสี่ยง อยางนอย 2 คน 

(3) ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ควรเปนกรรมการอิสระเพื่อใหสามารถปฏิบัติหนาที่  

และแสดงความคิดเห็นไดโดยอิสระ 

2) การแตงต้ัง วาระการปฏิบัติงาน และการพนจากตําแหนง 

กรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระอยูในตําแหนง โดยครบรอบออกตามวาระการดํารงตําแหนงของ

กรรมการบริษัท และเมื่อครบกําหนดตามวาระอาจไดรับการแตงต้ังจากคณะกรรมการบริษัทอีกก็ได และอาจพน

จากตําแหนงเมื่อ 

(1) ตาย 

(2) ลาออก 
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(3) ขาดคุณสมบัติการเปนกรรมการ หรือมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชน 

จํากัด หรือมีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะไดรับความไววางใจใหบริหารจัดการกิจการที่มีมหาชน

เปนผูถือหุนตามที่กําหนดไวในมาตรา 89/3 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับที่ 4) 

พ.ศ.2551 

(4) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติใหพนจากตําแหนง 

กรณีกรรมการบริหารความเสี่ยงคนใดจะลาออกจากตําแหนงใหย่ืนใบลาออกตอประธานกรรมการ

บริษัท และในกรณีที่ตําแหนงกรรมการบริหารความเสี่ยงวางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให

คณะกรรมการบริษัทแตงต้ังบุคคลที่มีคุณสมบัติ และไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายเปนกรรมการบรหิารความเสีย่ง

แทน  

3) หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  

(1) กําหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงโดยรวม เพื่อเสนอตอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบ 

(2) กําหนดแนวทางและกลยุทธในการบริหารความเสี่ยงใหสอดคลองกบันโยบายบริหารความเสี่ยง 

(3) กํากับดูแลเกี่ยวกับความเสี่ยงตางๆ ทั้งภายในและภายนอก ในทุกๆ ดาน ครอบคลุมทั้งความเสี่ยง

ทางการดําเนินการความเสี่ยงทางการเงิน ฯลฯ ที่อาจจะมีผลกระทบตอการดําเนินกิจการของบริษัท 

(4) ปรับปรุงและพัฒนา การบริหารความเสี่ยงใหเกิดข้ึนทั้งองคกรและเปนไปตามมาตรฐานสากล 

(5) ประเมินประสิทธิภาพของแผนบริหารความเสี่ยงอยางเปนระบบ 

(6) ปฏิบัติหนาที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

4) การประชุม 

(1) ใหมีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อยางนอย 1 ครั้งตอป 

(2) ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ใหประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงหรือ

เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ในฐานะที่เปนผูซึ่งไดรับมอบหมายสงหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการ 

บริหารความเสี่ยง ไมนอยกวา 7 วันกอนวันประชุม เวนแตในกรณีจําเปนรีบดวนเพื่อรักษาสิทธิประโยชนของบริษัท 

จะแจงการนัดประชุมโดยวิธีอืน่และกําหนดวันประชุมใหเร็วกวาน้ันก็ได  

(3) กรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งมีสวนไดเสียในเรื่องใดตองไมอยูในที่ประชุม และไมมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนนในเรื่องน้ัน 

(4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อาจเชิญบุคคลอื่น เชน กรรมการผูจัดการใหญ กรรมการ

ผูอํานวยการ กรรมการผูจัดการรองกรรมการผูจัดการใหญ ผูชวยกรรมการผูจัดการสายงานตางๆ หัวหนาสวนงาน 

เขารวมประชุมไดตามความเหมาะสม รวมถึง อาจพิจารณาใหมีการประชุมแยกตางหากรวมกับบุคคลอื่น หากเห็น

วามีประเด็นหรือขอพิจารณาที่ควรหารือกันเปนการเฉพาะ 
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5) การรายงาน 

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จัดทํารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

และรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานเสนอตอคณะกรรมการบริษัท 

 

9.2.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนจัดต้ังเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน สรางความเช่ือมั่น

ใหแกผูมีสวนไดเสีย และเพื่อใหบริษัทเติบโตอยางย่ังยืน และกอใหเกิดความชัดเจนในเรื่ององคประกอบ วาระ      

การดํารงตําแหนง หนาที่ความรับผิดชอบ การประชุมของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน และเปน

แนวทางในการปฏิบัติหนาที่ใหถูกตองตามกฎหมาย และสอดคลองกับหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ทั้งน้ี บริษัทมี

รายนามคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ดังน้ี 

1) นายสมพร เวชพาณิชย ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

2) นายปรีชา ถิรกิจพงศ กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

3) นายสมเจตน ทิณพงษ กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน มีดังน้ี 

1) องคประกอบและคุณสมบัติ 

(1) เปนกรรมการของบริษัทและไดรับการแตงต้ังจากคณะกรรมการบริษัท 

(2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน มีจํานวนไมนอยกวา 3 คน ประกอบดวย ประธาน

กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 1 คน และกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน อยางนอย 2 คน 

(3) ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ควรเปนกรรมการอิสระเพื่อใหสามารถ

ปฏิบัติหนาที่ และแสดงความคิดเห็นไดโดยอิสระ 

2) การแตงต้ัง วาระการปฏิบัติงาน และการพนจากตําแหนง 

กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนมีวาระอยูในตําแหนง โดยครบรอบออกตามวาระการดํารง 

ตําแหนงของกรรมการบริษัท และเมื่อครบกําหนดตามวาระอาจไดรับการแตงต้ังจากคณะกรรมการบริษัทอีกก็ได 

และอาจพนจากตําแหนงเมื่อ  

(1) ตาย 

(2) ลาออก 

(3) ขาดคุณสมบัติการเปนกรรมการ หรือมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชน 

จํากัด หรือมีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะไดรับความไววางใจใหบริหารจัดการกิจการที่มีมหาชน

เปนผูถือหุนตามที่กําหนดไวในมาตรา 89/3 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับที่ 4) 

พ.ศ.2551 
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(4) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติใหพนจากตําแหนง 

กรณีกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนคนใดจะลาออกจากตําแหนงใหย่ืนใบลาออกตอ

ประธานกรรมการบริษัท และในกรณีที่ตําแหนงกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนวางลงเพราะเหตุอื่น

นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการบริษัทแตงต้ังบุคคลที่มีคุณสมบัติ และไมมีลักษณะตองหามตาม

กฎหมายเปนกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนข้ึนแทน  

3) หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

(1) กําหนดนโยบายและกรอบแนวทางในการสรรหากรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการ

ชุดยอยตางๆ (ที่ไดรับการแตงต้ังจากคณะกรรมการบริษัท) และที่ปรึกษาคณะกรรมการ 

(2) พิจารณาสรรหาและเสนอช่ือบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท 

กรรมการในคณะกรรมการชุดยอยตางๆ (ที่ไดรับรับการแตงต้ังจากคณะกรรมการบริษัท) และที่ปรึกษาคณะกรรมการ 

เพื่อทดแทนกรณีที่ครบวาระ ลาออก หรือกรณีอื่นๆ และนําเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนหรือคณะกรรมการบรษัิทพจิารณา

อนุมัติแตงต้ังแลวแตกรณีตามขอบังคับของบริษัท 

(3) พิจารณาสรรหาผูบริหารในตําแหนงกรรมการผูอํานวยการ ในกรณีที่ครบวาระ ลาออก หรือ

กรณีอื่นๆ และนําเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแตงต้ัง 

(4) เสนอแนวทางและวิธีการในการกําหนดคาเบี้ยประชุม คารับรอง เงินรางวัล และบําเหน็จ รวมทั้ง 

ผลประโยชนอื่นใดที่มีลักษณะเปนเงินคาตอบแทน ใหแก คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดยอยตางๆ (ที่ไดรับ

การแตงต้ังจากคณะกรรมการบริษัท) และที่ปรึกษาคณะกรรมการ ใหที่ประชุมผูถือหุนหรือคณะกรรมการบริษัท

พิจารณาอนุมัติแลวแตกรณีตามขอบังคับของบริษัท 

(5) กําหนดแนวทางการประเมินผลงานของผูบริหารในตําแหนงกรรมการผูอํานวยการเพื่อพิจารณา

ปรับผลตอบแทนประจําป โดยไดคํานึงถึงหนาที่ความรับผิดชอบและความเสี่ยงที่เกี่ยวของ 

(6) เสนอนโยบายและวิธีการในการกําหนดคาตอบแทนใหแกผูบริหารต้ังแตระดับผูอํานวยการ

ฝายข้ึนไป ใหเหมาะสมและอยูในระดับที่เทียบเคียงไดกับอุตสาหกรรมในระดับเดียวกัน และนําเสนอคณะกรรมการ

บริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

(7) ดูแลการกําหนดนโยบายใหมีอัตราคาตอบแทนและผลประโยชนโดยรวมที่สามารถชักนํา รักษาไว

และจูงใจพนักงานที่มีความสามารถ และมีคุณสมบัติตามที่ตองการ 

(8) ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

4) การประชุม 

(1) ใหมีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน อยางนอย 1 ครั้งตอป 
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(2) ในการเรียกประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ใหประธานกรรมการสรร

หาและพิจารณาคาตอบแทนหรือเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ในฐานะที่เปนผูซึ่งไดรับมอบหมายสง

หนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ไมนอยกวา 7 วันกอนวันประชุม เวนแตในกรณี

จําเปนรีบดวนเพื่อรักษาสิทธิประโยชนของบริษัท จะแจงการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกําหนดวันประชุมใหเร็วกวา

น้ันก็ได  

(3) กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ซึ่งมีสวนไดเสียในเรื่องใดตองไมอยูในที่ประชุม 

และไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องน้ัน 

(5) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน อาจเชิญบุคคลอื่น เชน กรรมการผูจัดการ

ใหญ กรรมการผูอํานวยการ กรรมการผูจัดการรองกรรมการผูจัดการใหญ ผูชวยกรรมการผูจัดการสายงานตางๆ 

หัวหนาสวนงาน เขารวมประชุมไดตามความเหมาะสม รวมถึง อาจพิจารณาใหมีการประชุมแยกตางหากรวมกับ

บุคคลอื่น หากเห็นวามีประเด็นหรือขอพิจารณาที่ควรหารือกันเปนการเฉพาะ 

5) การรายงาน 

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน จัดทํารายงานการประชุมคณะกรรมการ

สรรหาและพิจารณาคาตอบแทน และรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานเสนอตอคณะกรรมการบริษัท 

 

9.2.3 คณะกรรมการตรวจสอบ  

คณะกรรมการตรวจสอบจัดต้ังข้ึนเพื่อทําหนาที่ชวยคณะกรรมการในการปฏิบัติหนาที่กํากับดูแลเกีย่วกบั

ความถูกตองของรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และหลัก

จรรยาบรรณตางๆ เพื่อสงเสริมใหบริษัทเกิดการกํากับดูแลกิจการที่ดี นอกจากน้ี คณะกรรมการตรวจสอบจะทําหนาที่ใน

การสอบทานความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยงของบริษัท รวมทั้ง รับผิดชอบใน       

การจัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและนําเสนอในรายงานประจําป ทั้งน้ี บริษัทมีรายนามคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ดังน้ี 

1) ร.ต.ต.เกรียงศักด์ิ โลหะชาละ ประธานกรรมการตรวจสอบ  

2) นายพชร ยุติธรรมดํารง  กรรมการตรวจสอบ 

3) นายสมพร เวชพาณิชย กรรมการตรวจสอบ 

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ มีดังน้ี 

1) องคประกอบและคุณสมบัติ 

(1) คณะกรรมการตรวจสอบตองเปนกรรมการอิสระ และไดรับแตงต้ังจากคณะกรรมการหรือที่

ประชุมผูถือหุนของบริษัท จํานวนไมนอยกวา 3 คน ประกอบดวย ประธานกรรมการตรวจสอบ 1 คน และกรรมการ

ตรวจสอบ อยางนอย 2 คน 
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(2) เปนกรรมการที่ไมมีหรือเคยมีสวนรวมในการบริหารงาน รวมทั้ง ไมเปนหรือเคยเปนลูกจาง 

พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทและบริษัทยอย  

(3) เปนกรรมการที่ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทและบริษัทยอย ที่อาจจะมี 

ความขัดแยงผูถือหุนรายใหญหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณ

อยางอิสระของตน รวมทั้ง ไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุนที่มีนัยหรือผูมีอํานาจควบคุมของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกจิ

กับบริษัทและบริษัทยอย  

(4) เปนกรรมการที่ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทยอยที่ อาจมีความขัดแยง 

ผูถือหุนรายใหญหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท   

(5) ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของ

บริษัท 

(6) ไมเปนกรรมการที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ใหตัดสินใจในการดําเนินกิจการ

ของบริษัทและบริษัทยอย 

(7) ไมเปนกรรมการของบริษัทยอย 

(8) คณะกรรมการตรวจสอบตองมีความรูและประสบการณเพียงพอที่จะสามารถทําหนาที่ในฐานะ

กรรมการตรวจสอบ ทั้งน้ี ตองมีกรรมการตรวจสอบ อยางนอย 1 คน ที่มีความรูและประสบการณเพียงพอที่จะ

สามารถทําหนาที่ในการสอบทานความนาเช่ือถือของงบการเงินได 

(9) คณะกรรมการตรวจสอบตองมีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยดวย 

2) การแตงต้ัง วาระการปฏิบัติงาน และการพนจากตําแหนง 

กรรมการตรวจสอบมีวาระอยูในตําแหนง โดยครบรอบออกตามวาระการดํารงตําแหนงของกรรมการ

บริษัท และเมื่อครบกําหนดตามวาระอาจไดรับการแตงต้ังจากคณะกรรมการบริษัทอีกก็ได และอาจพนจากตําแหนง

เมื่อ 

(1) ตาย 

(2) ลาออก 

(3) ขาดคุณสมบัติการเปนกรรมการ หรือมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชน 

จํากัด หรือมีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะไดรับความไววางใจใหบริหารจัดการกิจการที่มีมหาชน

เปนผูถือหุนตามที่กําหนดไวในมาตรา 89/3 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับที่ 4) 

พ.ศ.2551 
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(4) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมมีติใหพนจากตําแหนง 

กรณีกรรมการตรวจสอบคนใดจะลาออกจากตําแหนงใหย่ืนใบลาออกตอประธานกรรมการบริษัท 

และในกรณีที่ตําแหนงกรรมการตรวจสอบวางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการ

บริษัทแตงต้ังบุคคลที่มีคุณสมบัติ และไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายเปนกรรมการตรวจสอบแทน  

3) หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

(1) ดูแลกระบวนการจัดทําและการเปดเผยขอมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทใหมคีวามถูกตอง

ครบถวนเปนที่เช่ือถือได โดยการประสานงานกับผูตรวจสอบบัญชีภายนอก และผูบริหารที่รับผิดชอบในการจัดทํา

รายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจําป 

(2) ดูแลระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยสอบทานรวมกับผูตรวจสอบ

ภายนอกและผูตรวจสอบภายใน (ถามี) ถึงความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท 

(3) ดูแลไมใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน โดยการสอบทานการทํารายการระหวางบริษัท

กับบริษัทยอย หรือบุคคลที่เกี่ยวของ 

(4) ดูแลใหปฏิบัติตามขอกําหนดและกฎหมายที่เกี่ยวของ 

(5) สอบทานหลักฐานการไตสวนภายใน เมื่อมีขอสงสัยหรือสันนิษฐานวาอาจมีการทุจริตหรือมี 

สิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพรองสําคัญในระบบการควบคุมภายใน และนําเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาตอไป 

(6) สั่งการและสอบทานหลักฐานหากมีขอสงสัยวาอาจมีการฝาฝนกฎหมายหรือขอกําหนดใดๆ 

ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งมีหรืออาจมีผลตอฐานะทางการเงิน และผลการดําเนินงานอยางมีนัยสําคัญ 

(7) ใหคําปรึกษาและแนะนําเกี่ยวกับการแตงต้ังและกําหนดคาตอบแทนของผูสอบบัญชี ประสานงาน

กับผูสอบบัญชีเกี่ยวกับวัตถุประสงคในการดําเนินการตรวจสอบ ขอบเขต แนวทาง แผนงานและปญหาที่พบระหวาง

การตรวจสอบ และประเด็นที่ผูสอบบัญชีเห็นวามีสาระสําคัญ 

(8) ประสานงานเกี่ยวกับฝายตรวจสอบภายในเกี่ยวกับวัตถุประสงคและการวางแผน การตรวจสอบ 

การรายงาน ผลการตรวจสอบ การประเมินประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน การประเมินความเพียงพอ

ของทรัพยากรที่ใชในการควบคุมภายใน รวมถึงปญหาที่พบระหวางการตรวจสอบ 

(9) คณะกรรมการตรวจสอบมีหนาที่รายงานการดําเนินงานใหคณะกรรมการบริษัททราบเปน

ระยะๆ  

(10) ปฏิบัติหนาที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

4) การประชุม 

(1) ใหมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ อยางนอย 3 ครั้งตอป 
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(2) ในการเรียกประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ใหประธานกรรมการตรวจสอบหรือเลขานุการ

คณะกรรมการตรวจสอบ ในฐานะที่เปนผูซึ่งไดรับมอบหมายสงหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการตรวจสอบ ไมนอยกวา 

7 วันกอนวันประชุม เวนแตในกรณีจําเปนรีบดวนเพื่อรักษาสิทธิประโยชนของบริษัท จะแจงการนัดประชุมโดยวิธี

อื่นและกําหนดวันประชุมใหเร็วกวาน้ันก็ได 

(3) กรรมการตรวจสอบซึ่งมีสวนไดเสียในเรื่องใดตองไมอยูในที่ประชุม และไมมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนนในเรื่องน้ัน 

(4) คณะกรรมการตรวจสอบอาจเชิญบุคคลอื่น เชน กรรมการผูจัดการใหญ กรรมการผูอํานวยการ 

กรรมการผูจัดการรองกรรมการผูจัดการใหญ ผูชวยกรรมการผูจัดการสายงานตางๆ หัวหนาสวนงาน หัวหนา

ผูตรวจสอบภายในและผูสอบบัญชี เขารวมประชุมไดตามความเหมาะสม รวมถึง อาจพิจารณาใหมีการประชุม 

แยกตางหากรวมกับบุคคลอื่น หากเห็นวามีประเด็นหรือขอพิจารณาที่ควรหารือกันเปนการเฉพาะ 

5) การรายงาน 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบจัดทํารายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงาน

สรุปผลการปฏิบัติงานเสนอตอคณะกรรมการบริษัท 

 

9.2.4 คณะกรรมการจัดการ 

คณะกรรมการจัดการจัดต้ังข้ึนเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน สรางความเช่ือมั่นใหแกผูมีสวนไดเสีย และ

เพื่อใหบริษัทเติบโตอยางย่ังยืน รวมทั้ง กอใหเกิดความชัดเจนในเรื่ององคประกอบ วาระการดํารงตําแหนง หนาที่ 

ความรับผิดชอบ การประชุมของคณะกรรมการจัดการ และเปนแนวทางในการปฏิบัติหนาที่ใหถูกตองตาม

กฎหมาย และสอดคลองกับหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ทั้งน้ี บริษัทมีรายนามคณะกรรมการจัดการ ดังน้ี 

1) นายสมเจตน ทิณพงษ ประธานกรรมการจัดการ 

2) นายปรีชา ถิรกิจพงศ กรรมการจัดการ 

3) นายฐนนทศรณ เลิศฤทธ์ิศิริกลุ กรรมการจัดการ 

4) นายสมชาย เลิศวิริยะจิตต กรรมการจัดการ 

กฎบัตรคณะกรรมการจัดการ มีดังน้ี 

1) องคประกอบและคุณสมบัติ 

(1) ไดรับการแตงต้ังจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีจํานวนตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร  

ซึ่งจะประกอบดวยกรรมการบริษัทจํานวนหน่ึง และอาจประกอบดวยผูบริหารของบริษัท และ/หรือบุคคลภายนอก

อีกจํานวนหน่ึงก็ได  

(2) คณะกรรมการจัดการ ประกอบดวย ประธานกรรมการจัดการ 1 คน และกรรมการ อยางนอย 2 คน  
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(3) คณะกรรมการจัดการจะตองมีความรู ความสามารถ ประสบการณที่เหมาะสม สามารถอุทิศ

เวลา มีความคิดเห็นอยางเพียงพอในการปฏิบัติงาน มีความรูความเขาใจถึงคุณสมบัติหนาที่และความรับผิดชอบ

ของตน รวมถึง ตองไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมาย 

2) การแตงต้ัง วาระการปฏิบัติงาน และการพนจากตําแหนง 

(1) กรรมการจัดการที่เปนผูบริหารของบริษัท มีวาระการดํารงตําแหนงเทาที่ดํารงตําแหนงเปน

ผูบริหารของบริษัทเวนแตคณะกรรมการบริษัทจะมีมติเปนอยางอื่น  

(2) กรรมการจัดการเปนบุคคลภายนอก ซึ่งมิไดดํารงตําแหนงเปนกรรมการ หรือผูบริหารของ

บริษัท มีวาระการดํารงตําแหนงตามที่คณะกรรมการบริษัทจะเห็นสมควรกําหนดไวและอาจเปลี่ยนแปลงไดตามที่

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร 

(3) กรรมการจัดการมีวาระอยูในตําแหนง โดยครบรอบออกตามวาระการดํารงตําแหนง และเมื่อ

ครบกําหนดตามวาระอาจไดรับการแตงต้ังจากคณะกรรมการบริษัทอีกก็ได และอาจพนจากตําแหนงเมื่อ  

(3.1) ตาย 

(3.2) ลาออก 

(3.3) ขาดคุณสมบัติการเปนกรรมการ หรือมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษัท

มหาชน จํากัด หรือมีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะไดรับความไววางใจ

ใหบริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเปนผูถือหุนตามที่กําหนดไวในมาตรา 89/3 แหง

พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 

(4) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติใหพนจากตําแหนง 

กรณีกรรมการจัดการคนใดจะลาออกจากตําแหนงใหย่ืนใบลาออกตอประธานกรรมการบริษัท และ

ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการจัดการวางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการบริษัท

แตงต้ังบุคคลที่มีคุณสมบัติ และไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายเปนกรรมการจัดการแทน    

3) หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการจัดการ 

(1) พิจารณากลั่นกรองแผนธุรกิจ งบประมาณประจําป อัตรากําลังคน กลยุทธทางธุรกจิ กอนนําเสนอ

ขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท 

(2) ติดตามควบคุมผลการดําเนินงานของฝายงานตางๆ ใหเปนไปตามแผนที่ไดรับอนุมัติ 

(3) อนุมัติและใหคําแนะนํา ช้ีแนะแนวทางในการดําเนินธุรกิจ ทั้งน้ีใหงบประมาณและรายจายตางๆ 

เปนไปตามอํานาจดําเนินการที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท 

(4) ติดตามผลและประเมินผลงานของฝายงานตางๆ 

(5) ใหคําแนะนําในการหา คัดเลือก ทําเลที่ต้ังโครงการตางๆ  
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(6) อนุมัติงบประมาณและคาใชจาย และรูปแบบในการทําการตลาด ทั้งน้ีใหงบประมาณและ

รายจายตางๆ เปนไปตามอํานาจดําเนินการที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท 

(7) ทําหนาที่กลั่นกรองเรื่องที่จะเสนอเขาที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 

4) การประชุม 

(1) ใหมีการประชุมคณะกรรมการจัดการ อยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง 

(2) ในการเรียกประชุมคณะกรรมการจัดการ ใหกรรมการจัดการหรือเลขานุการ ในฐานะที่เปน  

ผูซึ่งไดรับมอบหมายแจงนัดประชุมไปยังกรรมการกรรมการจัดการ ไมนอยกวา 1 วันกอนวันประชุม เวนแตใน

กรณีจําเปนรีบดวนเพื่อรักษาสิทธิประโยชนของบริษัท จะแจงการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกําหนดวันประชุมใหเรว็

กวาน้ันก็ได  

(3) กรรมการจัดการซึ่งมีสวนไดเสียในเรื่องใดตองไมอยูในที่ประชุม และไมมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนนในเรื่องน้ัน 

(4) คณะกรรมการจัดการอาจเชิญบุคคลอื่น เชน กรรมการผูจัดการใหญ กรรมการผูอํานวยการ 

กรรมการผูจัดการรองกรรมการผูจัดการใหญ ผูชวยกรรมการผูจัดการสายงานตางๆ หัวหนาสวนงาน เขารวมประชุม

ไดตามความเหมาะสม รวมถึง อาจพิจารณาใหมีการประชุมแยกตางหากรวมกับบุคคลอื่น หากเห็นวามีประเด็น

หรือขอพิจารณาที่ควรหารือกันเปนการเฉพาะ 

5) การรายงาน 

กรรมการจัดการหรือเลขานุการจัดทํารายงานการประชุมคณะกรรมการจดัการ และรายงานสรปุผล

การปฏิบัติงานเสนอตอคณะกรรมการบริษัท 

 

9.3 การสรรหาและแตงต้ังกรรมการและผูบริหารระดับสูง 

9.3.1 กรรมการอิสระ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีกรรมการอิสระ ดังน้ี 

1) นายพชร ยุติธรรมดํารง 

2) ร.ต.ต.เกรียงศักด์ิ โลหะชาละ 

3) นายสมพร เวชพาณิชย 

กรรมการอิสระ มีความสําคัญตอการกํากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจึงกําหนดใหคําวา “กรรมการอิสระ” 

หมายความถึง กรรมการที่ไมทําหนาที่จัดการของบริษัท, บริษัทในเครือและบริษัทรวม เปนกรรมการที่เปนอิสระ

จากฝายจัดการและผูถือหุนที่มีอํานาจควบคุม และเปนผูซึ่งไมมีความสัมพันธทางธุรกิจในลักษณะที่จะทําใหมี

ขอจํากัดในการแสดงความเห็นที่เปนอิสระและเปนกรรมการที่มีคุณสมบัติ ดังน้ี 
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1) เปนบุคคลที่ถือหุนไมเกิน 0.5% ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท, บริษัทในเครือ

หรือบริษัทรวม  

2) ไมมีสวนรวมในการบริหารงาน ไมเปนลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา หรือไมได

เปนผูใหบริการดานวิชาชีพผูสอบบัญชี ทนายความ หรือวิชาชีพที่ทําใหมีขอจํากัดในการแสดงความเห็นที่เปนอิสระ

แกบริษัท บริษัทในเครือหรือบริษัทรวม หรือไมเปนผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทในเครือหรือบริษัทร วม 

หรือไมเปนบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนและตองพนจากสถานะหรือตําแหนงที่อาจเกิดความขัดแยง

ดังกลาวแลวเปนเวลา 1 ปข้ึนไป 

3) ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจ ในลักษณะที่เปนการจํากัดความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาที่ตําแหนง

กรรมการ ซึ่งมีจํานวนเงินหรือมีมูลคาที่มีนัยสําคัญเปนสัดสวนกับรายไดตามเกณฑที่กําหนด และไมมีผลประโยชน

หรือสวนไดเสีย ไมวาทางตรงหรือทางออม ทั้งในดานการเงินและการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือหรือ

บริษัทรวม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะที่จะทําใหขาดความเปนอิสระ  

4) ไมเปนญาติสนิทกับผูบริหารระดับสูง ผูถือหุนรายใหญของบริษัท บริษัทในเครือหรือบริษัทรวม 

หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนและไมไดรับการแตงต้ังใหเปนตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชนของ

กรรมการ ผูถือหุนรายใหญ 

 

9.3.2 การสรรหากรรมการและผูบริหารระดับสูง 

1) การสรรหากรรมการ 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน มีหนาที่สรรหาบุคคลเพื่อมาดํารงตําแหนงกรรมการ

บริษัท ซึ่งนอกจากการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เชน คุณวุฒิ ประสบการณ ความชํานาญ มีทักษะ

ประสบการณ เปนที่ยอมรับในระดับประเทศ เปนตน โดยเปนผูที่มีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายบริษัท โดย

รวมกับผูบริหารระดับสูงวางแผนการดําเนินงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว ตลอดจนกําหนดนโยบายการเงิน และ

ภาพรวมขององคกรที่มีบทบาทสําคัญในการกํากับดูแลตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของบริษัท และ

ผลการปฏิบัติงานของผูบริหารระดับสูงใหเปนไปตามแผนที่วางไวอยางเปนอิสระ 

2) การสรรหาผูบริหารระดับสูง 

การสรรหาและการแตงต้ังผูบริหารระดับสูงสุด คือ กรรมการผูอํานวยการ รองกรรมการผูอํานวยการ 

คณะกรรมการบริษัทเปนผูพิจารณาคัดเลือกบุคลากรทั้งจากภายในและภายนอกบริษัท โดยพิจารณาคุณสมบัติ

ตางๆ เชนคุณวุฒ ิประสบการณ ความชํานาญในวิชาชีพ มีประวัติการทํางานที่โปรงใส เปนตน และเสนอช่ือเพื่อให

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนพิจารณาใหความเห็นชอบและเสนอช่ือตอที่ประชุมคณะกรรมการ

บริษัทเพื่อพิจารณาและอนุมัติตอไป 
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9.4 การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทยอย 

บริษัทไดจัดต้ังบริษัทยอย โดยถือหุนอยูในบริษัทยอย 100 เปอรเซ็นต และมีการดํารงตําแหนงกรรมการ

บริษัทในบริษัทยอย  

1) บริษัท เฮาสซิง่ คอมเพล็กซ จํากัด ดําเนินธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย 

2) บริษัท รวยลานลาน จํากัด ดําเนินธุรกิจพัฒนาอสังหารมิทรพัย 

3) บริษัท พ.ีบ.ี เอส็เตท จํากัด  ดําเนินธุรกิจพัฒนาอสังหารมิทรัพย 

แนวทางการดําเนินงานธุรกิจของบริษัทยอยทั้งหมดจะดําเนินการภายใตการกํากับดูแลใหเปนไปตาม

นโยบายและการควบคุมจากบริษัท ซึ่งนโยบาย เปาหมาย รวมทั้ง กลยุทธของการดําเนินงานของบรษัิทยอยทัง้หมด

มาจากคณะกรรมการบริษัท การปฏิบัติตอพนักงานทั้งหมดของบริษัทยอยจะปฏิบัติในแนวทางเดียวกันกับบริษัท 

มีสวัสดิการผลตอบแทนและระเบียบปฏิบัติ เปนเชนเดียวกับบริษัททุกประการ  

 

9.4.1 นโยบายในการคัดเลือกบุคคลเขาเปนกรรมการบริษัทในบริษัทยอย 

ตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดไว คณะกรรมการบริษัท จึงไดใหความเห็นชอบแตงต้ัง

กรรมการบริหารเขาไปดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท มีวัตถุประสงคเพื่อกําหนดกลไกในการกํากับดูแล การควบคุม 

การบริหารงานใหเปนไปตามนโยบาย คณะกรรมการบริษัท ประกอบดวยบุคคลซึ่งมีความรู ความสามารถ โดยเปน

ผูที่มีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายบริษัท วางแผนการดําเนินงานทั้งระยะสัน้และระยะยาว และภาพรวมของ

องคกรที่มีบทบาทสําคัญในการกํากับดูแลตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบัติงาน

ของผูบริหารระดับสูงใหเปนไปตามแผนที่วางไว 

 

9.4.2 อํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการบริษัทในบริษัทยอย 

บริษัทไดกําหนดหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ เพื่อใหบริษัทสามารถเสริมสรางความแข็งแกรง

ในดานการกํากับดูแลกิจการที่ดีอยางมีประสิทธิภาพ  

1) รับผิดชอบวิสัยทัศน ทิศทาง ภารกิจและกลยุทธของบริษัท ที่สนับสนุนการเจริญเติบโตอยางย่ังยืน 

ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม ใหความสําคัญในการแสวงหาขอมูลที่เปนประโยชนตอการกําหนดทิศทาง

ดังกลาว  

2) รับผิดชอบนโยบายบริหารความเสี่ยง จัดใหมีการประเมินถึงปจจัยเสี่ยงสําคัญที่อาจข้ึน และกาํหนด

แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงดังกลาวอยางครอบคลุม ดูแลใหผูบริหารมีระบบหรือกระบวนการทีม่ีประสิทธิภาพ

ในการบริหารจัดการความเสี่ยง 
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3) จัดใหมีและรับผิดชอบระบบบัญชีการรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่มีความนาเช่ือถือ 

ตลอดจนระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

4) สอดสองดูแลและจัดการแกไขปญหาความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจจะเกิดข้ึน รวมถึง รายการ

ที่เกี่ยวโยงกัน ใหความสําคัญในการพิจารณาธุรกรรมหลักที่มีความสําคัญ  

5) เปนผูนําและเปนแบบอยางในการปฏิบัติงานที่ดีสอดคลองกับแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดี และ

แนวทางความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัท 

6) สนับสนุนใหบริษัทมีการดําเนินงานเพื่อตอตานการทุจริต คอรรัปช่ันทุกรูปแบบ เพื่อใหเกิดประโยชน

สูงสุดตอธุรกิจของบริษัทและผูมีสวนไดเสีย 

 

9.5 การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน 

บริษัทปฏิบัติตามกฎเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยอยางเครงครัด 

โดยคณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญในเรื่องการจัดการเกี่ยวกับความขัดแยงของผลประโยชนของผูเกี่ยวของ

อยางรอบคอบ เปนธรรมและโปรงใส หากมีรายการที่เกี่ยวโยงกันจะตองพิจารณาอยางรอบคอบ และเปดเผยขอมูล

ดังกลาวอยางชัดเจนและทันเวลาเพื่อผลประโยชนของบริษัทโดยรวมเปนสําคัญ 

บริษัทมีการดูแลเรื่องการใชขอมูลภายในตามหลักการดูแลกิจการที่ดี โดยกําหนดไวเปนลายลักษณ

อักษรในขอบังคับการทํางาน ซึ่งมอบใหแกกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานเมื่อแรกเขาทํางาน 

บริษัทมีการวางระบบขอมูลของบริษัท โดยเปนการกําหนดลําดับความสําคัญและอํานาจของผูที่สามารถ

พิจารณาตรวจสอบแกไขขอมูลเปนลําดับข้ันตอน ซึ่งฝายสารสนเทศมีหนาที่ดูแลตรวจสอบความครบถวน ถูกตอง

อยูเสมอ  

ในการรายงานการเปลี่ยนแปลงจํานวนการถือครองหลักทรัพยของกรรมการบริษัท หากมีการเปลี่ยนแปลง

จํานวนหลักทรัพยที่ถือครอง ไมวาจะซื้อ หรือขาย หรือโอน รวมถึงการมอบใหกองทุนดําเนินการ ตองรายงานให

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรพัยทราบ ภายใน 

3 วันนับแตมีรายการเกิดข้ึน รวมถึงการจัดทําบันทึกการเปลี่ยนแปลงและสรุปจํานวนหลักทรัพยของ

คณะกรรมการเปนรายบุคคล เพื่อนําเสนอใหแกคณะกรรมการบริษัททราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัท 

นอกจากน้ี บริษัทมีการดูแลเรื่องการใชขอมูลภายในโดยหามกรรมการและผูบริหารระดับสูงใชขอมูล

ภายในที่มีสาระสําคัญของบริษัทและบริษัทยอย ซึ่งยังไมไดเปดเผยตอสาธารณชนเพื่อประโยชนของตนเองหรือ

ผูอื่น รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัท โดยกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานที่อยูในหนวยงานที่ทราบขอมูล

ภายในจะตองระงับการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทในชวง 1 เดือนกอนการเปดเผยงบการเงินตอสาธารณชน  

บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลผูบริหารในการนําขอมูลภายในของบริษัทไปใชเพื่อประโยชนสวนตน

ดังน้ี 
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1) ใหความรูแกผูบริหารในฝายตางๆ เกี่ยวกับหนาที่ที่ผูบริหารตองรายงานการถือหลักทรัพยของ

บริษัท และบทกําหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 และตามขอกําหนด

ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

2) บริษัทกําหนดใหผูบริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพยตอสํานักงานคณะกรรมการ

กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 

และจัดสงสําเนารายงานน้ีใหแกบริษัทในวันเดียวกับวันที่สงรายงานตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย

และตลาดหลักทรัพย 

3) กรรมการและผูบริหารรายงานการมีสวนไดเสียของตน หรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวของกนัซึง่เปน

ผูที่มีสวนไดเสียทีเกี่ยวของกับการบริหารจัดการของบริษัท ตามมาตรา 89/14 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพย (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551, ประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

มาตรการลงโทษใหเปนไปตามบทกําหนดโทษแหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

พ.ศ.2535 ไดแก  

(1) มาตรา 47 ใหเพิ่มความตอไปน้ี เปนมาตรา 267/1 หมวด 12 บทกําหนดโทษแหงพระราชบัญญัติ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 

(2) มาตรา 267/1 ผูใดฝาฝนมาตรา 22/1 วรรคหน่ึง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหน่ึงปหรือปรับ

ไมเกินหาแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ มาตรา 48 ใหเพิ่มความตอไปน้ี เปนมาตรา 281/1 ถึงมาตรา 281/10 แหง

พระราชบัญญัติ หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 

(3) มาตรา 281/1 บริษัทหลักทรัพยหรือบริษัทใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา 89/2 ตอง

ระวางโทษปรับไมเกินหาแสนบาทในกรณีที่บริษัทหลักทรัพยหรือบริษัทใดกระทําความผิดตามมาตราน้ี กรรมการ

ผูจัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทหลักทรัพยหรือบริษัทน้ัน ตองระวางโทษจําคุก  

ไมเกินสองป หรือปรับไมเกินหาแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ เวนแตจะพิสูจนไดวาตนมิไดมีสวนในการกระทํา

ความผิดน้ันดวย และ/หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

4) บริษัทไดแจงใหผูบริหารทราบวา ผูบริหารที่ไดรับทราบขอมูลภายในที่เปนสาระสําคัญ ซึ่งมีผล     

ตอการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย ตองใชความระมัดระวังในการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทในชวง 1 เดือน 

กอนที่งบการเงินหรือขอมูลภายในน้ันจะเปดเผยตอสาธารณชน และบริษัทจะแจงใหผูที่เกี่ยวของกับขอมูลภายใน

วาตองไมเปดเผยขอมูลน้ันใหผูอื่นทราบจนกวาจะไดมีการแจงขอมูลน้ันใหแกตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

แลว พรอมทั้งรายงานใหคณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้งที่มีการประชุม 

มาตรการลงโทษหากมีการกระทําการฝาฝนระเบียบปฏิบัติงานดังกลาวขางตน บริษัทจะดําเนินการทาง

วินัยเพื่อพิจารณาลงโทษตามสมควรแกกรณี ไดแก ตักเตือนดวยวาจา ตักเตือนดวยหนังสือ ตัดคาจาง พักงาน เลิก

จางโดยไมจายคาชดเชย ดําเนินคดีตามกฎหมาย 
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9.6 คาตอบแทนของผูสอบบัญชี 

9.6.1 คาตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) 

ในป 2559 บริษัทสอบบัญชี บริษัท พีวี ออดิท จํากัด เปนผูตรวจสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทยอย 

โดยมี นายประวิทย วิวรรณธนานุตร และ/หรือนายเทอดทอง เทพมังกร ผูสอบบัญชี และ/หรือนายอุดม ธนูรัตนพงศ 

และ/หรือนางสาวชุติมา วงษศราพันธชัย 

 

รายการ ป 2559 (บาท) 

1) งานตรวจสอบงบการเงินประจําป บมจ.ปรีชา กรุปและบริษัทยอย 270,000 

2) งานสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส บมจ.ปรีชา กรุปและบรษัิทยอย 360,000 

3) งานตรวจสอบ บจก.เฮาสซิ่ง คอมเพล็กซ  60,000 

4) งานตรวจสอบ บจก.รวยลานลาน  50,000 

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

รวม 770,000 

 

ทั้งน้ี บริษัทสอบบัญชี บริษัท พีวี ออดิท จํากัด และผูสอบบัญชีไมเปนกรรมการบริษัท พนักงาน ลูกจาง 

หรือดํารงตําแหนงหนาที่ใดๆ ของบริษัท ตามที่กําหนดไวในมาตรา 121 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด 

พ.ศ.2535 รวมตลอดถึงไมมีความสัมพันธและไมมีสวนไดเสียกับบริษัทและบริษัทยอย ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ 

หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว โดยผูสอบบัญชีมีความเปนอิสระและเปนผูสอบบัญชีที่ไดรับความเห็นชอบจาก

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  

นอกจากน้ัน บริษัทไมไดใชบริการทางวิชาชีพดานอื่นๆ จากบริษัท สอบบัญชี บริษัท พีวี ออดิท จํากัด 

และกรรมการบริษัทและผูบริหารของบริษัทไมเคยเปนพนักงาน หรือหุนสวน หรือมีความเกี่ยวของใดๆ ในบริษัท 

สอบบัญชี บริษัท พีวี ออดิท จํากัด ในชวงระยะเวลา 2 ปที่ผานมา  

 

9.6.2 คาบริการอ่ืน (Non-Audit Fee)  

- ไมม ี- 
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9.7 การปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีในเรื่องอ่ืนๆ 

คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญในการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยเช่ือมั่นวากระบวนการกํากับดูแล

กิจการที่ดีและการบริหารจัดการในกรอบของการมีจริยธรรมที่ดี มีความโปรงใส สามารถตรวจสอบได เปนธรรม

กับทุกฝาย และจะชวยสงเสริมใหเติบโตอยางมั่นคงและย่ังยืน เพื่อเพิ่มความเช่ือมั่นใหแกผูถือหุน ผูลงทุน และผูที่

เกี่ยวของทุกฝาย คณะกรรมการบริษัทจึงกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อใหผูบริหารและพนักงาน

ยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติ ดังน้ี 

1) ดําเนินธุรกิจดวยความซื่อสัตย เปนธรรมและโปรงใส สามารถตรวจสอบและเปดเผยขอมูลแกผูที่

เกี่ยวของทุกฝายอยางเพียงพอ 

2) จัดใหมีการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมี

ประสิทธิผล 

3) ใหความสําคัญตอสิทธิของผูถือหุน ปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน และเปนธรรมตอทุกฝาย  

4) ปฏิบัติตามขอกําหนดของกฎหมาย กฎระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของ และจรรยาบรรณทางธุรกิจ เพื่อให

สิทธิของผูมีสวนไดเสียไดรบัการดูแลอยางดี 

5) จัดโครงสราง บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของกรรมการแตละกลุมอยางชัดเจน โดยหลักการกํากับ

ดูแลกิจการที่ดีของบริษัท สอดคลองกับหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนตามแนวทางของ

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  

 

9.7.1 หมวดท่ี 1 สิทธิของผูถือหุน 

การใหความสําคัญกับสิทธิพื้นฐานตางๆ ของผูถือหุนทั้งในฐานะของผูลงทุนในหลักทรัพยและในฐานะ

เจาของบริษัท โดยกําหนดแนวปฏิบัติการใหสิทธิของผูถือหุน ดังน้ี 

1) การประชุมผูถือหุน 

(1) คณะกรรมการมีนโยบายในการสนับสนุน หรือสงเสริมผูถือหุนทุกกลุมใหเขารวมประชุมผูถือหุน

และใชสิทธิของตน โดยครอบคลุมสิทธิพื้นฐานตามกฎหมาย ไดแก การมีสวนแบงในกําไรของกิจการ การซื้อขาย

หรือโอนหุน การไดรับขาวสารขอมูลของกิจการอยางเพียงพอ การเขารวมประชุมเพื่อใชสิทธิออกเสียงในที่ประชุม

ผูถือหุนเพื่อแตงต้ังหรือถอดถอนกรรมการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ แตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงิน

คาสอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบตอบริษัท เชน การจัดสรรเงินปนผล การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติ

รายการพิเศษ เปนตน 

(2) มีการแจงขอมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดยมีคําช้ีแจงและเหตุผลประกอบใน

แตละวาระ มติที่ขอตามที่ระบุไวในหนังสือเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผูถือหุน หรือในเอกสารแนบวาระการประชุม 

และละเวนการกระทําใดๆ ที่เปนการจํากัดโอกาสของผูถือหุนในการศึกษาสารสนเทศ ดังน้ี 
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(2.1) ไมมีการลิดรอนสิทธิของผูถือหุนในการศึกษาสารสนเทศที่ตองเปดเผยตามขอกําหนด

ตางๆ และการเขาประชุมผูถือหุน เชน ไมเพิ่มวาระการประชุม หรือเปลี่ยนแปลงขอมูล

สําคัญโดยไมไดแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนา ไมแจกเอกสารที่มีขอมูลสําคัญเพิ่มเติมใน

ที่ประชุมผูถือหุนอยางกะทันหัน ใหสิทธิในการซักถามคณะกรรมการในที่ประชุม ไม

จํากัดสิทธิในการเขาประชุมของผูถือหุนที่มาสาย เปนตน 

(2.2) แจงขอมูลวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดยกําหนดวาระการประชุม ผูถือหุน

ไวเปนเรื่องๆ และมีการระบุความเห็นของคณะกรรมการในแตละวาระที่เสนอไว รวมถึง 

มีขอมูลเพียงพอตอการตัดสินใจ ดังน้ี 

 วาระการแตงต้ังกรรมการ  

- ขอมูลเบื้องตนของบุคคลที่เสนอแตงต้ัง เชน คํานําหนาช่ือ ช่ือ อายุ ประเภท

กรรมการ การศึกษา ประสบการณ เปนตน  

- การดํารงตําแหนงในกิจการอื่น โดยหากกิจการใดเปนกิจการที่อาจกอใหเกิด

ความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัทก็ไดระบุไวชัดเจนแลว 

- หลักเกณฑและวิธีการสรรหา (กรณีแตงต้ังกรรมการใหม) 

- จํานวนปที่ดํารงตําแหนงและผลการปฏิบัติงานในระหวางเปนกรรมการ (กรณี

แตงต้ังกรรมการเดิม)  

- ผานการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน  

- ความเห็นของคณะกรรมการเพียงพอและชัดเจนที่จะใหผูถือหุนตัดสินใจลงมติได  

 วาระการพจิารณาคาตอบแทนกรรมการ  

- นโยบายในการจายคาตอบแทนกรรมการ 

- หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาคาตอบแทน 

- ผานการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

- ความเห็นของคณะกรรมการเพียงพอและชัดเจนที่จะใหผูถือหุนตัดสินใจลงมติได  

 วาระการแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบญัชี 

- ช่ือผูสอบบัญชีและสํานักงานสอบบัญชี 

- ประสบการณ ความสามารถของผูสอบบัญชี 

- ความเปนอิสระของผูสอบบัญชี 

- จํานวนปที่ทําหนาที่ (กรณีแตงต้ังผูสอบบัญชีคนเดิม) หรือเหตุผลที่เปลี่ยนตัว

ผูสอบบัญชี (กรณีแตงต้ังผูสอบบัญชีคนใหม) 
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- วิธีการพิจารณาความเหมาะสมของคาสอบบัญชี รวมทั้งคาบริการอื่นของผูสอบ

บัญชี 

- ผานการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

- ความเห็นของคณะกรรมการเพียงพอและชัดเจนที่จะใหผูถือหุนตัดสินใจลงมติได  

 วาระการจายเงินปนผล 

- นโยบายการจายเงินปนผล 

- เหตุผลหากการจายเงินปนผลไมเปนไปตามนโยบาย 

- ความเห็นของคณะกรรมการเพียงพอและชัดเจนที่จะใหผูถือหุนตัดสินใจลงมติได  

 วาระเพื่อพิจารณาเรื่องสําคัญ เชน การเพิ่ม/ ลดทุน การแกไขขอบังคับ การขาย/ 

เลิก/ โอนกิจการ/ การควบรวมกิจการ เปนตน 

- รายละเอียดของเรื่องที่เสนอ 

- วัตถุประสงค เหตุผล หรือความจําเปน 

- ผลกระทบตอบริษัทและผูถือหุน 

- ความเห็นของคณะกรรมการเพียงพอและชัดเจนที่จะใหผูถือหุนตัดสินใจลงมติได  

(3) คณะกรรมการอํานวยความสะดวกใหผูถือหุนไดใชสิทธิในการเขารวมประชุมและออกเสียง

อยางเต็มที่ และไมกระทําใดๆ ที่เปนการจํากัดโอกาสการเขาประชุมของผูถือหุนการเขาประชุมเพื่อออกเสียงลงมติ

ไมมีวิธีการที่ยุงยาก หรือมีคาใชจายมากเกินไป สถานที่จัดประชุมผูถือหุนมีขนาดเพียงพอและสะดวกตอการเดินทาง  

(4) เปดโอกาสใหผูถือหุนสงคําถามลวงหนากอนวันประชุม โดยกําหนดหลักเกณฑการสงคําถาม

ลวงหนาใหชัดเจน นอกจากน้ี ยังเผยแพรหลักเกณฑการสงคําถามลวงหนาดังกลาวไวบนเว็บไซตของบริษัทดวย 

คณะกรรมการไดมีการกําหนดการกลั่นกรองคําถามลวงหนาและกําหนดใหมีการตอบคําถามใหผูถือหุนทราบลวงหนา 

พรอมกับมีการช้ีแจงในที่ประชุมผูถือหุนทราบ ดังน้ี 

(4.1) กําหนดหลักเกณฑการสงคําถามลวงหนาใหชัดเจน 

(4.2) วิธีการสงคําถามลวงหนา เชน ใหผูถือหุนสงคําถามผานเว็บไซตของบริษัทหรืออีเมล

หรือสงจดหมายถึงคณะกรรมการ เปนตน 

(4.3) ชวงเวลาที่เปดใหสงคําถามลวงหนากอนถึงวันประชุมผูถือหุน 

(4.4) มีกระบวนการกลั่นกรองคําถามลวงหนาที่ผูถือหุนถาม เพื่อใหคณะกรรมการพิจารณา

ในการตอบคําถามเหลาน้ัน 

(4.5) ตอบคําถามใหผูถือหุนทราบลวงหนากอนวันประชุม 
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(4.6) แจงใหที่ประชุมผูถือหุนทราบถึงคําถามที่มีผูถือหุนถามมาลวงหนาและคําตอบของ

คําถามเหลาน้ัน 

(5) คณะกรรมการสนับสนุนใหผูถือหุนใชหนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผูถือหุนสามารถกําหนดทศิทาง 

การลงคะแนนเสียงได และเสนอช่ือกรรมการอิสระ อยางนอย 1 คน เปนทางเลือกในการมอบฉันทะของผูถือหุน 

ทั้งน้ี ผูถือหุนสามารถดาวนโหลดแบบหนังสือมอบฉันทะผานทางเว็บไซตของบริษัทได และกําหนดใหมีอากรแสตมป

ไวบริการผูถือหุนสําหรับปดหนังสือมอบฉันทะอีกดวย นอกจากน้ี ยังใหสิทธิแกผูถือหุนที่เขาประชุมภายหลังจาก

ประธานในที่ประชุมเปด การประชุมแลวสามารถออกเสียงลงคะแนนในวาระที่อยูระหวางพิจารณาและยังไมมี  

การลงมติ และนับเปนองคประชุมต้ังแตวาระที่ไดเขาประชุมเปนตนไป เวนแตที่ประชุม ผูถือหุนจะมีความเห็นเปน

อยางอื่น 

2) การดําเนินการในวันประชุมผูถือหุน 

(1) คณะกรรมการสงเสริมใหมีการนําเทคโนโลยีมาเขามาใชกับการประชุมผูถือหุนในการลงทะเบียน

ผูถือหุน การนับคะแนนและแสดงผล เพื่อใหการดําเนินการประชุมสามารถกระทําไดรวดเร็ว ถูกตองและแมนยํา 

(2) การเขารวมประชุมผูถือหุนของกรรมการ  

(2.1) กรรมการทุกคนควรเขารวมประชุมผูถือหุน 

(2.2) ในกรณีที่กรรมการไมสามารถเขารวมประชุมครบทุกทาน จึงตองมีบุคคลเขาประชุม       

ผูถือหุน ดังตอไปน้ี     

 ประธานกรรมการ 

 กรรมการผูอํานวยการ 

 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน  

(2.3) เปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถซักถามประธานคณะกรรมการชุดยอยตางๆ ในเรื่อง          

ที่เกี่ยวของได 

(3) ในการประชุมผูถือหุนไดจัดใหมีการลงมติเปนแตละรายการในกรณีที่วาระน้ันมีหลายรายการ 

เชน วาระการแตงต้ังกรรมการ เปนตน  

(4) จัดใหมีกระบวนการตรวจนับคะแนนเสียง โดยมีการแตงต้ังผูตรวจสอบการนับคะแนนเสียง

จากผูที่เขารวมประชุม เพื่อความโปรงใส มีการจัดเก็บเอกสารการลงคะแนนในทุกๆ วาระ และการบันทึกวีดีทัศน

การประชุมอยางสมบูรณครบถวน และมีการเปดเผยไวบนเว็บไซตของบริษัท ทั้งน้ี ในการประชุมและการนับ

คะแนนเสียงในทุกๆ วาระเปนไปอยางโปรงใสและสามารถตรวจสอบได 

(5) ประธานในที่ประชุมไดจัดสรรเวลาใหอยางเหมาะสมและใหผูถือหุนมีโอกาสใน การแสดง

ความคิดเห็น และต้ังคําถามตอที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวของ 
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3) การจัดทํารายงานการประชุมและการเปดเผยมติการประชุมผูถือหุน 

(1) รายงานการประชุมผูถือหุน บันทึกการช้ีแจงข้ันตอนการลงคะแนนและวิธีการแสดง ผลคะแนน

ใหที่ประชุมทราบกอนดําเนินการประชุมรวมทั้งการเปดโอกาสใหผูถือหุนต้ังประเด็นหรือซักถาม พรอมทั้งมีบันทึก

คําถามคําตอบและผลการลงคะแนนในแตละวาระวามีผูถือหุนเห็นดวย คัดคานและงดออกเสียงเปนอยางไร รวมถึง

บันทึกรายช่ือกรรมการผูเขารวมประชุมและกรรมการที่ลาประชุมดวย 

(2) เปดเผยผลการลงคะแนนและรายงานการประชุมบนเว็บไซตดังน้ี 

(2.1) มติที่ประชุม โดยแยกเปนคะแนนที่เห็นดวยและไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ในวันทํา

การถัดไป 

(2.2) เผยแพรรายงานการประชุม ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผูถือหุน เพื่อใชเปนชองทาง

ใหผูถือหุนแสดงความเห็นโดยไมตองรอถึงการประชุมครั้งตอไป 

(2.3) เผยแพรวีดีทัศนการประชุมผูถือหุนบนเว็บไซต 

 

9.7.2 หมวดท่ี 2 การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน 

คณะกรรมการบริษัทไดกํากับดูแลและปกปองสิทธิข้ันพื้นฐานของผูถือหุนทุกรายทุกกลุม อาทิ ผูถือหุน

รายใหญ ผูถือหุนรายยอย นักลงทุนสถาบัน หรือนักลงทุนตางชาติ อยางเทาเทียมกนั ทัง้เรือ่งกระบวนการจดัประชุม

ผูถือหุน การมีมาตรการปองกันกรรมการผูบริหารและพนักงานใชขอมูลภายในเพื่อหาผลประโยชนในทางมิชอบ 

รวมทั้งใหกรรมการและผูบริหารเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสวนไดเสียของตนและผูเกี่ยวของ โดยกําหนดแนวปฏิบัติใน

การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน ดังน้ี 

1) การใหขอมูลกอนการประชุมผูถือหุน 

(1) แจงกําหนดการประชุมพรอมระเบียบวาระ และความเห็นของคณะกรรมการตอตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย และเผยแพรผานเว็บไซตของบริษัท โดยมีรายละเอียดในการปฏิบัติดังน้ี 

(1.1) เปดโอกาสใหผูถือหุนไดมีเวลาศึกษาขอมูลประกอบการประชุมลวงหนาผานเว็บไซต

ของกอนวันประชุมผูถือหุน  

(1.2) ขอมูลประกอบการประชุมที่เผยแพรผานเว็บไซต จะตองมีขอมูลเหมือนกันกับขอมูลที่

สงใหผูถือหุนในรูปแบบเอกสาร  

(1.3) จัดสงหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบใหผูถือหุนลวงหนากอนวันประชุมผูถือหุน 

(2) แจงใหผูถือหุนทราบกฎเกณฑตางๆ ที่ใชในการประชุม ข้ันตอนการออกเสียงลงมติ รวมทั้ง 

สิทธิการออกเสียงลงคะแนนตามแตละประเภทของหุน ใหทราบทั้งในหนังสือเชิญประชุม และในที่ประชุมผูถือหุน 
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2) การคุมครองสทิธิของผูถือหุนสวนนอย 

(1) คณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑการใหผูถือหุนสวนนอย เสนอเพิ่มวาระการประชุมลวงหนา

กอนวันประชุมผูถือหุนอยางชัดเจนเปนการลวงหนา เพื่อแสดงถึงความเปนธรรมและความโปรงใสในการพิจารณา

วาจะเพิ่มวาระที่ผูถือหุนสวนนอยเสนอ โดยมีหลักเกณฑตามหัวขอตอไปน้ี 

(1.1) ผูถือหุนทุกรายมีสิทธิเสนอวาระ 

(1.2) รายละเอียดของขอมูลประกอบการพิจารณา 

(1.3) เกณฑการพิจารณาบรรจุ/ ไมบรรจุเรื่องที่เสนอเปนวาระการประชุม 

(1.4) ชองทางรับเรื่อง เชน สงหนังสือถึงคณะกรรมการ โดยอาจสงเรื่องผานทางเว็บไซต หรอื

อีเมลมากอน เปนตน  

(1.5) ชวงเวลาที่เปดรับเรื่อง ภายใน 31 มกราคม ของป 

(1.6) คณะกรรมการแจงใหผูถือหุนทราบหลักเกณฑเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเปนวาระ การประชุม

ไวบนเว็บไซต  

(1.7) มีกระบวนการกลั่นกรองเรื่องที่ผูถือหุนเสนอ เพื่อใหคณะกรรมการพิจารณาในการประชุม

คณะกรรมการ  

(1.8) แจงผลการพิจารณาของคณะกรรมการพรอมเหตุผลใหผูถือหุนทราบโดยแจงไปยังผูถือ

หุนผูเสนอวาระและแจงในที่ประชุมผูถือหุน 

(2) คณะกรรมการกําหนดวิธีการใหผูถือหุนสวนนอยเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขาดํารงตําแหนงกรรมการ

กอนวันประชุมผูถือหุน พรอมขอมูลประกอบการพิจารณาดานคุณสมบัติ และการใหความยินยอมของผูไดรับ       

การเสนอช่ือ โดยมีหลักเกณฑตามหัวขอตอไปน้ี 

(2.1) ชองทางรับเรื่อง โดยการสงหนังสือถึงคณะกรรมการ 

(2.2) ชวงเวลาที่เปดรับเรื่อง ภายใน 31 มกราคม ของป 

(2.3) ขอมูลประกอบการพิจารณา เชน ขอมูลคุณสมบัติโดยละเอียดของผูไดรับเสนอช่ือ 

หนังสือยินยอมของผูไดรับการเสนอช่ือ เปนตน 

(2.4) คณะกรรมการแจงใหผูถือหุนทราบหลักเกณฑที่กําหนดผานชองทางการเผยแพรขอมลู

ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และบนเว็บไซตของบริษัท 

(2.5) คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ผูถือหุนสวนนอยเสนอตามหลักเกณฑ     

ที่กําหนดไว 

(2.6) เลขานุการแจงผลการพิจารณาของคณะกรรมการพรอมเหตุผลใหผูถือหุนทราบ โดย

แจงไปยังผูถือหุน ผูเสนอ และประธานกรรมการแจงในที่ประชุมผูถือหุน 
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(3) ผูถือหุนที่เปนผูบริหารไมมีการเพิ่มวาระการประชุมที่ไมไดแจงเปนการลวงหนาโดยไมจําเปน 

โดยเฉพาะวาระสําคัญที่ผูถือหุนตองใชเวลาในการศึกษาขอมูลกอนตัดสินใจ  

(4) คณะกรรมการเปดโอกาสใหผูถือหุนไดใชสิทธิในการแตงต้ังกรรมการเปนรายคน 

3) การปองกันการใชขอมูลภายใน 

(1) คณะกรรมการกําหนดนโยบายในการเก็บรักษาและปองกันการใชขอมูลภายในเปน ลายลักษณ

อักษร และแจงแนวทางดังกลาวใหทุกคนในองคกรถือปฏิบัติ รวมทั้ง แนวปฏิบัติ เรื่องการซื้อขายหลักทรัพยเพื่อให

กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานที่มีสวนรูขอมูลภายในใชเปนแนวปฏิบัติ 

(2) กําหนดใหกรรมการทุกคนและผูบริหารที่มีหนาที่รายงานการถือครองหลักทรัพยตามกฎหมาย 

จัดสงรายงานดังกลาวใหแกคณะกรรมการเปนประจํา รวมทั้ง ใหมีการเปดเผยในรายงานประจําป 

4) การมสีวนไดเสียของกรรมการ 

(1) คณะกรรมการกําหนดใหกรรมการและผูบริหาร รายงานการมีสวนไดเสีย อยางนอยกอน     

การพิจารณาวาระน้ัน และมีการบันทึกไวในรายงานการประชุมคณะกรรมการ ดังน้ี 

(1.1) คณะกรรมการกําหนดแนวทางใหกรรมการและผูบริหารเปดเผยขอมูลสวนไดเสียของ

ตนและผูเกี่ยวของตอคณะกรรมการ เพื่อใหคณะกรรมการสามารถตัดสินใจ เพื่อประโยชน

โดยรวมได 

(1.2) แนวทางดังกลาวสอดคลองกับลักษณะของธุรกิจและขอกําหนดของหนวยงานที่เกี่ยวของ 

เชน ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย เปนตน 

(1.3) กําหนดใหเลขานุการเปนผูรับขอมูลสวนไดเสียของกรรมการ ผูบริหาร และผูเกี่ยวของ 

(1.4) เลขานุการทําหนาที่ในการรายงานขอมูลสวนไดเสียใหคณะกรรมการทราบขอมูลของ

กรรมการและผูบริหาร รวมทั้ง ผูเกี่ยวของ โดยเฉพาะเมื่อคณะกรรมการตองพิจารณา

ธุรกรรมระหวางบริษัทกับกรรมการหรือผูบริหารที่มีสวนไดเสียหรือมีสวนเกี่ยวของ 

(2) คณะกรรมการดูแลใหกรรมการที่มีสวนไดเสียอยางมีนัยสําคัญในลักษณะที่อาจทาํใหกรรมการ

รายดังกลาวไมสามารถใหความเห็นไดอยางอิสระ งดเวนจากการมีสวนรวมในการประชุมพิจารณาในวาระน้ัน ใน

การประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2559 ไมมีการเปลี่ยนแปลงลําดับระเบียบวาระการประชุม หรือเพิ่มเติมวาระ

การประชุมและไมมีการขอใหที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไวในหนังสือนัดประชุม 

นอกจากน้ี กรรมการและผูบริหารไดรายงานการถือหลักทรัพยในบริษัทของตนเอง คูสมรส และบตุรทียั่ง

ไมบรรลุนิติภาวะใหแกคณะกรรมการ หรือผูที่คณะกรรมการมอบหมายเปนประจําทุกไตรมาส รวมทัง้มกีารเปดเผย

ในที่ประชุมคณะกรรมการและรายงานประจําป 
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9.7.3 หมวดท่ี 3 บทบาทของผูมีสวนไดเสีย 

ธุรกิจเอกชนเปนสวนที่มีความสําคัญตอเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ซึ่งถือเปนหนาที่ในการดูแลให

เกิดความอยูรอดและย่ังยืนของสังคมรวมกัน ดังน้ัน จึงยึดมั่นการดําเนินธุรกิจใหประสบความสําเร็จอยางย่ังยืนโดย

ใหความสําคัญกับผูมีสวนไดเสีย เพราะเช่ือมั่นวาการคงไวซึ่งความสมดุลระหวางธุรกจิ พนักงาน และสังคมน้ัน จะ

สงเสริมใหบริษัท สังคม และสิ่งแวดลอมเติบโตไปพรอมๆ กันอยางเขมแข็งและย่ังยืน โดยกําหนดแนวปฏิบัติ

เกี่ยวกับบทบาทของผูมีสวนไดเสีย ดังน้ี 

1) การกําหนดนโยบายการปฏิบัติตอผูมสีวนไดเสีย 

(1) คณะกรรมการกําหนดนโยบายและแนวการปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียแตละกลุม พรอมมาตรการ

ดําเนินการที่เปนรูปธรรม ที่ทําใหมั่นใจไดวาบริษัทมีความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดเสีย ดังน้ี 

(1.1) ผูถือหุน ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต โปรงใส และเปนประโยชนแกบริษัท และ 

ผูถือหุน บริหารงานดวยความระมัดระวังและรอบคอบเพื่อปองกันความเสียหายตอผูถือหุน

ตลอดจนไมแสวงหาผลประโยชนใหตนเองและผูเกี่ยวของ โดยใชขอมูลใดๆ ของบริษัทที่

ยังไมเปดเผยตอสาธารณชน และไมดําเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจกอใหเกิดความขัดแยง

ทางผลประโยชน รวมถึง ไมเปดเผยขอมูลลับตอบุคคลภายนอก โดยเฉพาะคูแขงขัน 

(1.2) พนักงาน การเล็งเห็นถึงความสําคัญของพนักงานซึ่งถือเปนทรัพยากรที่มีคุณคา จึงปฏิบัติ

ตอพนักงานทุกคนอยางเทาเทียมกันและเปนธรรมบนหลักสิทธิมนุษยชน ไมมีการเลือก

ปฏิบัติทั้งการแบงแยกสีผิว เช้ือชาติ เพศ ศาสนา ไมมีการใชแรงงานเด็กหรือแรงงานที่

ผิดกฎหมาย มีนโยบายการบริหารคาจางและคาตอบแทนโดยยึดหลักความเปนธรรม 

เหมาะสมกับลักษณะงาน หนาที่ความรับผิดชอบและความสามารถของพนักงานแตละคน 

ตลอดจนมีนโยบายการพัฒนาและสงเสริมความรูความสามารถใหกับพนักงานอยาง

ตอเน่ือง เพื่อพัฒนาและความสามารถของพนักงานใหไดรับความกาวหนา  

สําหรับนโยบายดานสวัสดิการ จัดใหมีสวัสดิการสําหรับพนักงานเพิม่เติมจากทีก่ฎหมาย

กําหนด เชน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงาน เพื่อเปนเครื่องมือสรางแรงจูงใจในการปฏิบติั 

งานของพนักงานและรักษาบุคลากรไวกับบริษัทในระยะยาว โดยใหมีลักษณะการออม

อยางสม่ําเสมอเพื่อเปนหลักประกันในการใชชีวิตหลังเกษียณอายุ การประกันสุขภาพ

กลุม การตรวจสุขภาพประจําป และสวัสดิการเกี่ยวกับเงินชวยเหลือพนักงานในโอกาส

ตางๆ 

มีการกําหนดนโยบายดานความปลอดภัย โดยจัดใหมีการดูแลดานความปลอดภัย สุขภาพ

อนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน เพื่อดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายและ

ตามมาตรฐานสากลและติดตามการปฏิบัติงานอยางใกลชิด มีการใหความรูเกี่ยวกับ

ความปลอดภัยสุขภาพอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางานแกพนักงานและผูที่
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เกี่ยวของ พรอมทั้งสงเสริมการสรางจิตสํานึกใหพนักงานทุกคนตระหนักถึงความปลอดภัย

และยึดถือปฏิบัติ และกําหนดใหมีการตรวจสอบระบบปองกันภัยในอาคารสํานักงาน 

การซอมหนีไฟเปนประจําทุกป รวมถึง การตรวจวิเคราะหระดับแสงสวาง และตรวจวัด

ระดับความดังเสียง ในป 2559 ไมมีพนักงานหยุดงานอันมีสาเหตุมาจากการเกิดอุบัติเหตุ

จากการปฏิบัติงาน หรือเจ็บปวยจากการปฏิบัติงาน 

(1.3) ลูกคา มีการกําหนดนโยบายที่จะตอบสนองความพึงพอใจของลูกคา โดยนําเสนอผลิตภัณฑ

ที่มีคุณภาพและไดมาตรฐานมีความปลอดภัย เพื่อใหตรงกับความตองการของลูกคา มี

การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสินคาและบริการอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือน

ขอเท็จจริง รวมทั้ง การใหขอมูลขาวสารที่ถูกตอง เพียงพอและเปนประโยชนตอลูกคา 

(1.4) คูคาและเจาหน้ี มีการคัดเลือกคูคาอยางเปนธรรม ดําเนินธุรกิจตอกันดวยความยุติธรรม 

ไมเอารัดเอาเปรียบ เคารพและปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาที่กําหนดไว ไมเรียก หรอืไมรบั 

หรือจายผลประโยชนใดๆ ที่ไมสุจริตในการติดตอกับคูคาหรือเจาหน้ี หากในกรณีที่ขอมูล

ปรากฏวามีการจายผลประโยชนใดๆ ที่ไมสุจริต บริษัทจะหารือกับคูคาหรือเจาหน้ี  

เพื่อรวมกันแกไขปญหาใหรวดเร็วเเละเกิดความยุติธรรมตอทุกฝาย 

(1.5) คูแขง มีการดําเนินธุรกิจอยางมีจริยธรรม โปรงใส มีการแขงขันอยางเปนธรรมกับคู

แขงขัน มีการแขงขันทางการคาภายใตกรอบกติกาการแขงขันที่ดี ไมแสวงหาขอมูลที่

เปนความลับของคูแขงทางการคาดวยวิธีการที่ไมสุจริตหรือไมเหมาะสม ไมทําลาย

ช่ือเสียงคูแขงทางการคาดวยการกลาวรายหรือกระทําการใดๆ โดยปราศจากความจริง

และไมเปนธรรม 

(1.6) ชุมชน/ สังคม มีการกําหนดแนวปฏิบัติตอชุมชน สังคม ไวในจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อเปน

หลักปฏิบัติแกพนักงานทุกคน ดังน้ี   

 สนับสนุนกิจกรรมที่เปนประโยชนตอชุมชนและสังคมสวนรวม และสรางปฏิสมัพนัธ

อันดีกับชุมชนที่สถานประกอบการของบริษัทต้ังอยู  

 ปฏิบัติหรือควบคุมใหมีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของ 

 ไมสนับสนุนหรือรวมธุรกรรมกับบุคคลใดที่เปนภัยตอชุมชน สังคม  

 ใสใจและรับผิดชอบแกไขในภัยอันตรายที่สังคมหว่ันวิตก อันอาจเกิดจากผลิตภัณฑ/ 

บริการหรือการดําเนินงาน 

 มีสวนรวมในการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี สรางสังคมที่อยูรวมกันอยางมีความสุข 

พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม รักษาวัฒนธรรมที่ดีงาม รวมถึงปลูกฝงจิตสํานึกของ

ความรับผิดชอบตอสังคมและการมีจิตอาสาใหเกิดข้ึนในหมูพนักงาน  
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(1.7) สิ่งแวดลอม 

 ไมกระทําการใดๆ ที่จะมีผลเสียหายตอทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอม 

 ปฏิบัติหรือควบคุมใหมีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวกับสิ่งแวดลอม 

 ไมใหการสนับสนุนหรือรวมธุรกรรมกับบุคคลใดที่เปนภัยตอสภาพแวดลอมสวนรวม  

 สงเสริมใหมีการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ มีนโยบายในการประหยัดพลังงาน

และทรัพยากรอื่นๆ  

 สงเสริมใหมีการใหความรูพนักงานในเรื่องสิ่งแวดลอม รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมที่

เกี่ยวกับสิ่งแวดลอมรวมกับพนักงาน โดยกําหนดเปนนโยบายและเปดเผยถึงการปฏิบติั

ใหเปนที่ทราบ  

(2) คณะกรรมการกําหนดใหเลขานุการบริษัทเปนผูรับขอรองเรียน และจัดการกับขอรองเรียน

ของผูมีสวนไดเสีย โดยไดเปดเผยชองทางการติดตอไวบนเว็บไซต หรือรายงานประจําปของบริษัท 

(3) มีกลไกการคุมครองผูแจงเบาะแส และมีมาตรการชดเชยในกรณีที่ผูมีสวนไดเสียไดรับความเสียหาย

จากการละเมิดสิทธิตามกฎหมายของผูมีสวนไดเสีย  

2) มีนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการตอตานการทุจริต การคอรรัปช่ัน รวมถึง การสนับสนุนกจิกรรม

ที่สงเสริมและปลูกฝงใหพนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของ ดังน้ี 

(1) นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับการตอตานการทุจริตคอรรัปช่ันภายในองคกร 

(1.1) หามกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับ รับเงินหรือรับผลประโยชน ตอบแทน

ใดๆ จากคูคา ลูกคา หรือจากบุคคลใดที่ทําธุรกิจเกี่ยวของกับบริษัท 

(1.2) หามกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับ รับของขวัญที่มีมูลคาเกินกวาปกติประเพณี

นิยมที่บุคคลทั่วไปพึงปฏิบัติตอกัน 

(1.3) หามมีการนําทรัพยสินของบริษัทไปใชเพื่อประโยชนสวนตนหรือบุคคลอื่น 

(1.4) การเขาไปทําธุรกรรมหรือกิจกรรมกับบริษัทที่มีกรรมการ ผูบริหาร หรือพนักงานของ

บริษัท ที่มีสวนไดเสียตองปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการทํารายการที่อาจมีความขัดแยง

ทางผลประโยชน  

(1.5) จัดฝกอบรมแกพนักงานเพื่อสงเสริมความซื่อสัตย สุจริต และความรับผิดชอบในการปฏิบัติ

หนาที่ 

(1.6) กําหนดใหมีระเบียบและระบบการควบคุมภายในเพื่อปองกันไมใหพนักงานมีการประพฤติ 

หรือปฏิบัติที่ไมเหมาะสม 

(1.7) มีหนวยงานตรวจสอบภายในตรวจสอบทุกหนวยงาน และจัดทํารายงานสรปุเรือ่งการทจุรติ

คอรรัปช่ันตอคณะกรรมการตรวจสอบ 
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(1.8) จัดใหมีชองทางในการรายงานหากมีการพบเห็นการฝาฝน หรือพบเห็นการกระทํา

ทุจริตและคอรรัปช่ัน    

(2) นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการตอตานการทุจริตคอรรัปช่ันภายนอกองคกร บริษัทได

กําหนดแนวปฏิบัติในการปองกันการทุจริตคอรรัปช่ันภายนอกองคกร ทั้งน้ี เพื่อปองกันมิใหกรรมการ ผูบริหาร 

และพนักงานทุกระดับเกี่ยวของกับการทุจริตคอรรัปช่ันภายนอกองคกร  

(2.1) บริษัทไมสนับสนุนการใหสินบนในรูปของผลตอบแทนทุกรูปแบบในการขอความอนุเคราะห

ใดๆ จากบุคคลหรือองคกรภายนอก โดยเฉพาะจากหนวยงานของรัฐจะตองเปนไปตาม

ระเบียบปฏิบัติของหนวยงานของรัฐ เพื่อหลีกเลี่ยง การเปดชองทางใหกับเจาหนาที่รัฐ

ที่จะเรียกรับสินบนเมื่อมีความผิดพลาดเกิดข้ึน 

(2.2) จะดําเนินธุรกิจตามกฎระเบียบของกฎหมาย ตามข้ันตอนใหถูกตอง เพื่อหลีกเลี่ยง       

การเปดชองใหกับเจาหนาที่รัฐที่จะเรียกรับสินบนเมื่อมีความผิดพลาดเกิดข้ึน 

(2.3) การสังสรรค การเลี้ยงอาหาร หรือการมอบของขวัญใหกับบุคคลภายนอก จะตอง

ดําเนินการภายในเทศกาลและประเพณีปฏิบัติที่ดีงาม มีจํานวนและปริมาณ ที่เหมาะสม 

3) บริษัทมีการกําหนดนโยบายทางดานทรัพยสินทางปญญา หามพนักงานละเมิดตอทรัพยสินทางปญญา

ของผูอื่น ไมวาจะเปนทรัพยสินทางปญญาในประเทศ หรือตางประเทศ และหามการนําซอฟตแวรที่ละเมิดลิขสิทธ์ิ

มาใชงานในบริษัท รวมทั้ง มีนโยบายการตอตานการทุจริตและหามจายสินบนเพื่อประโยชนทางธุรกิจ ซึ่งไดแจงให

พนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติตลอดมา  

ในป 2559 บริษัทไมมีขอพิพาทใดๆ ที่มีนัยสําคัญกับผูมีสวนไดเสีย นอกจากน้ี บริษัทไดปฏิบัติตาม

กฎหมายและขอกําหนดที่เกี่ยวของเพื่อใหสิทธิของผูมีสวนไดเสียดังกลาวไดรับการดูแลเปนอยางดี อาทิเชน 

(1) ในการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2559 ใหสิทธิผูถือหุนทุกรายเสนอแนะขอคิดเห็นตางๆ 

เกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจในฐานะเจาของบริษัท โดยทุกๆ ขอคิดเห็นจะไดรับการรวบรวมเพื่อเสนอใหคณะกรรมการ

บริษัทพิจารณา ซึ่งในการประชุมดังกลาว ไมมีผูถือหุนรายใดเสนอแนะขอคิดเห็นเปนการลวงหนา 

(2) มีการทบทวนโครงสรางคาจางทุกป โดยพิจารณารวมกับผลการดําเนินงานของบริษัท เพื่อ

กําหนดอัตราคาจางประจําป ทั้งน้ี เพื่อใหการบริหารคาจางและคา ตอบแทนเปนธรรมเหมาะสมกับลักษณะงาน 

หนาที่ความรับผิดชอบและความสามารถของพนักงานแตละคน สามารถเทียบเคียงกับบริษัทที่อยูในอุตสาหกรรม

เดียวกัน  

(3) ไมมีกรณีที่ฝาฝนกฎหมายดานแรงงาน การจางงาน ผูบริโภค การแขงขันทางการคา สิ่งแวดลอม 

ไมมีกรณีการกระทําผิดดานละเมิดทรัพยสินทางปญญาของผูอื่น ดานการทุจริตหรือกระทําผิดดานจริยธรรมทาง

ธุรกิจ ไมมีการเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน ไมมีการเจ็บปวยหรือโรคจากการทํางาน  

(4) มีการปรับปรุงอัตราเงินสมทบและเงินสะสมกองทุนสํารองเลี้ยงชีพของพนักงานใหมีอัตราสูงข้ึน

และเปดโอกาสใหพนักงานสามารถกําหนดอัตราเงินสะสมใหสอดคลองกับฐานรายไดของตนเอง  
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9.7.4 หมวดท่ี 4 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส 

คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญตอการเปดเผยขอมูลที่มีความถูกตองครบถวนและโปรงใส ทั้ง

รายงานขอมูลทางการเงินและขอมูลทั่วไปตามหลักเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ตลอดจนขอมูลอื่นที่สําคัญที่มีผลกระทบตอราคาหลักทรัพยของ

บริษัท ซึ่งลวนมีผลตอกระบวนการตัดสินใจของผูลงทุนและผูมีสวนไดเสียของบริษัท โดยเผยแพรขอมูลสารสนเทศ

ตอผูถือหุนนักลงทุนและสาธารณชนผานชองทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและทางเว็บไซตของบริษัท 

และมีการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันอยางสม่ําเสมอ บริษัทไดดําเนินการกําหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเปดเผย

ขอมูลและความโปรงใส ดังน้ี 

1) การเปดเผยขอมลู 

(1) คณะกรรมการมีกลไกที่จะดูแลใหมั่นใจไดวาขอมูลที่เปดเผยตอนักลงทุนถูกตอง ไมทําให

สําคัญผิดและเพียงพอตอการตัดสินใจของนักลงทุน  

(1.1) มีการเปดเผยขอมูลสําคัญของบริษัท ทั้งขอมูลทางการเงินและขอมูลที่มิใชขอมูลทาง

การเงินอยางถูกตอง ครบถวน ทันเวลา โปรงใส และเปนไปตามเกณฑที่สํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทยกําหนด  

(1.2) มีการประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการเปดเผยขอมูลเปนประจํา 

(2) คณะกรรมการจัดใหมีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงนิแสดง

ควบคูกับรายงานของผูสอบบัญชีในรายงานประจําป โดยครอบคลุมในเรื่องดังตอไปน้ี 

(2.1) การปฏิบัติตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป เหมาะสมกับธุรกิจ ใชนโยบายบัญชีที่

เหมาะสม และถือปฏิบัติโดยสม่ําเสมอ 

(2.2) รายงานทางการเงินมีขอมูลถูกตอง ครบถวน เปนจริงตามมาตรฐานการบัญชี 

(3) คณะกรรมการสนับสนุนใหบริษัทจัดทําคําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ (Management 

Discussion and Analysis หรือ MD&A) เพื่อประกอบการเปดเผยงบการเงินทุกไตรมาส ทั้งน้ี เพื่อใหนักลงทุนได

รับทราบขอมูลและเขาใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน การเปลี่ยนแปลงที่มี

นัยสําคัญของบริษัท รวมถึงปจจัยและเหตุการณที่มีผลตอฐานะการเงินหรือผลการดําเนินงาน นอกเหนือจากขอมลู

ตัวเลขในงบการเงินเพียงอยางเดียว 

(4) คณะกรรมการกําหนดใหมีการเปดเผยคาสอบบัญชี และคาบริการอื่นที่ผูสอบบัญชีใหบริการ

ไวในรายงานประจําป 

(5) คณะกรรมการกําหนดใหมีการเปดเผยในรายงานประจําป 

(5.1) บทบาท หนาที่ ของคณะกรรมการ  
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(5.2) บทบาท หนาที่ ของคณะกรรมการชุดยอย   

(5.3) จํานวนครั้งของการประชุม และจํานวนครั้งที่กรรมการแตละทานเขารวมประชุมในป  

ที่ผานมา 

(6) คณะกรรมการเปดเผย วิธีการสรรหากรรมการ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการทั้งคณะและรายบุคคล  

2) ขอมูลข้ันตํ่าที่เปดเผยบนเว็บไซต 

นอกจากการเผยแพรขอมูลตามเกณฑที่กําหนดผานชองทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

รวมถึงแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) และรายงานประจําปแลว คณะกรรมการพิจารณาใหมี       

การเปดเผยขอมูลผานชองทางอื่นดวย เชน เว็บไซตของบริษัท โดยกระทําอยางสม่ําเสมอ พรอมทั้งนําเสนอขอมูล

ที่เปนปจจุบัน อน่ึง ขอมูลบนเว็บไซตอยางนอยตองประกอบดวยขอมูลที่ปรับปรุงใหเปนปจจุบัน ดังตอไปน้ี 

(1) วิสัยทัศนและพันธกิจ 

(2) ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

(3) โครงสรางองคกร รายช่ือคณะกรรมการและผูบริหาร 

(4) คุณสมบัติและประสบการณของเลขานุการบริษัท 

(5) งบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานทัง้ฉบบัปจจบุนัและปกอนหนา 

(6) แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) และรายงานประจําป ที่สามารถใหดาวนโหลดได 

(7) ขอมูลหรือเอกสารอื่นใดที่นําเสนอตอนักวิเคราะห ผูจัดการกองทุน หรือสื่อตางๆ 

(8) โครงสรางการถือหุนทั้งทางตรงและทางออม 

(9) โครงสรางกลุมบริษัท รวมถึงบริษัทยอยและบริษัทรวม  

(10) กลุมผูถือหุนรายใหญทั้งทางตรงและทางออมที่ถือหุนต้ังแตรอยละ 5 ของจํานวนหุนที่จําหนาย

ไดแลว ทั้งหมดและมีสิทธิออกเสียง  

(11) การถือหุนทั้งทางตรงและทางออมของกรรมการ ผูถือหุนรายใหญ ผูบริหารระดับสูง 

(12) หนังสือเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผูถือหุน 

(13) ขอบังคับบริษัท หนังสือบริคณหสนธิ และขอตกลงของกลุมผูถือหุน (ถาม)ี 

(14) นโยบายและแนวปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท 

(15) นโยบายดานบริหารความเสี่ยง รวมถึงวิธีการจัดการความเสี่ยงดานตางๆ 

(16) กฎบัตรหรือหนาที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ วาระการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการรวมถึง 

เรื่องที่ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
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(17) กฎบัตรหรือหนาที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ วาระการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการชุดยอย 

(18) จรรยาบรรณสําหรับพนักงานและกรรมการ  

(19) ขาวของบริษัทและบริษัทยอย 

(20) ขอมูลติดตอหนวยงานหรือบุคคลที่รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ เชน ช่ือบุคคลที่สามารถ

ใหขอมูลไดหมายเลขโทรศัพท 

 

9.7.5 หมวดท่ี 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

โครงสรางคณะกรรมการของบริษัท ในป 2559 ประกอบดวยคณะกรรมการ ดังน้ี  

1) คณะกรรมการบริษัท  

2) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

4) คณะกรรมการตรวจสอบ  

5) คณะกรรมการจัดการ  

บริษัทมีการกําหนดและแยกอํานาจของคณะกรรมการแตละชุดไวอยางชัดเจน โดยในการพิจารณา

ตัดสินใจในเรื่องสําคัญจะตองผานความเห็นชอบของคณะกรรมการแตละชุด ซึ่งมีหนาที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่อง

ใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ เพื่อถวงดุลและสอบทานใหเกิดความโปรงใสและเปนธรรมตอผูที่

เกี่ยวของทุกฝาย 

1) จริยธรรมธุรกิจ 

บริษัทยึดมั่นในแนวทางการดําเนินธุรกิจที่โปรงใส สุจริต และเปนธรรม ไดออกขอพึงปฏิบัติเกี่ยวกับ

จรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝายจัดการและพนักงาน เพื่อใหผูที่เกี่ยวของยึดถือเปนแนวทางการปฏิบัติหนาที่

ตามภารกิจของบริษัท ภายใตกรอบกฎหมายและกฎระเบียบ สงเสริมสนับสนุนใหพนักงานมีการพัฒนาความรู 

ความสามารถอยางทั่วถึง  

2) การถวงดุลของกรรมการที่ไมเปนผูบรหิาร 

ในปจจุบันคณะกรรมการบริษัท มีจํานวน 8 ทาน ประกอบดวย กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหารจํานวน 

5 ทาน และกรรมการที่เปนผูบริหาร 3 ทาน ในจํานวนกรรมการเปนกรรมการตรวจสอบและหรือกรรมการอิสระ  

กรรมการตรวจสอบและ/ หรือกรรมการอิสระ ไมมีสวนเกี่ยวของในการบริหารงานประจํา และไม

เปนผูถือหุนรายใหญของบริษัท จะเห็นไดวามีสัดสวนของกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระมากกวา 1 ใน 3 

ของคณะกรรมการทั้งคณะ ซึ่งนับไดวา มีการถวงดุลของกรรมการที่ไมเปนผูบริหารในสัดสวนที่สูงและพอที่จะทํา

หนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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3) การรวมหรอืแยกตําแหนง 

ปจจุบันมีผูดํารงตําแหนงประธานกรรมการและกรรมการผูอํานวยการเปนบุคคลคนละคนกัน โดย

ประธานกรรมการไมไดเปนพนักงานและผูบริหาร บริษัทจึงไดกําหนดบทบาท อํานาจหนาที่ของประธานกรรมการ

และกรรมการผูอํานวยการไวชัดเจน  

อํานาจของประธานกรรมการ เปนกรรมการอิสระและไมมีอํานาจอนุมัติใดๆ การอนุมัติใดที่เกิน

อํานาจกรรมการผูอํานวยการ ตองใชอํานาจคณะกรรมการทั้งคณะในการอนุมัติ 

อํานาจของกรรมการผูอํานวยการ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจแตงต้ังกรรมการจํานวนหน่ึงตามที่

เห็นสมควรใหเปนคณะกรรมการบริหาร และในจํานวนน้ีใหแตงต้ังกรรมการผูอํานวยการเปนกรรมการบริหารดวย 

โดยใหคณะกรรมการบริหารมีอํานาจหนาที่ควบคุมดูแลกิจการตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 

4) การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีคณะกรรมการบริษัท จํานวน 8 ทาน และมีการจัดประชุม จํานวน 

5 ครั้ง ซึ่งเลขานุการบริษัทจะจัดสงหนังสือเชิญประชุม พรอมทั้งระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการ

ประชุมใหคณะกรรมการลวงหนา เพื่อใหมีเวลาศึกษาขอมูลกอนเขารวมการประชุม โดยทุกทานสามารถแสดง

ความเห็นไดอยางอิสระและไมข้ึนกับบุคคลหรือกลุมบุคคลใด มีการบันทึกการประชุมและความคิดเห็นอยางชัดเจน 

และเปนลายลักษณอักษร มีรายละเอียดการเขารวมประชุม ดังน้ี  

 

รายชื่อ ตําแหนง 

การประชุมคณะกรรมการ 

จํานวนครั้ง  

การประชุม 

จํานวนครั้งท่ี 

เขารวมประชุม 

1) นายพชร ยุติธรรมดํารง  ประธานกรรมการ 5 5 

2) ร.ต.ต.เกรียงศักด์ิ โลหะชาละ กรรมการ 5 4 

3) นายสมพร เวชพาณิชย กรรมการ 5 5 

4) นายปรีชา ถิรกิจพงศ กรรมการ 5 4 

5) นายสมเจตน ทิณพงษ กรรมการ 5 5 

6) นางสาวทิพาพร อัศวโสตถ์ิ กรรมการ 5 2 

7) นายฐนนทศรณ เลิศฤทธ์ิศิริกลุ กรรมการ 5 3 

8) นายสมชาย เลิศวิริยะจิตต กรรมการ/ เลขานุการบริษัท 5 5 

 

 

 



 บริษัท ปรีชา กรุป จํากดั (มหาชน)  แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) ประจําป 2559 

สวนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ 

64/103 

5) คณะอนุกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทจะแตงต้ังกรรมการจํานวนหน่ึงจากคณะกรรมการบริษัทเปนกรรมการใน

คณะอนุกรรมการเพื่อทําหนาที่พิเศษ โดยพิจารณาบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการเปรียบเทียบกับคุณสมบัติของ

กรรมการแตละคน โดยไดกําหนดใหคณะอนุกรรมการ มีวาระการดํารงตําแหนง คราวละ 2 ป และอาจไดรับการแตงต้ัง

ใหมได ในปจจุบันคณะกรรมการบริษัทไดแตงต้ังคณะอนุกรรมการและมีรายละเอียดของการเขาประชุม ดังน้ี  

(1) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะตองเปนผูเช่ียวชาญในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย และ

กําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง แผนการจัดการความเสีย่งและกระบวนการบริหารความเสี่ยง พัฒนาระบบ

การจัดการบริหารความเสี่ยง พิจารณาหลักการเครื่องมือทางการสัญญาอนุพันธ มีคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 

ประกอบดวย กรรมการ 3 ทาน และมีการประชุมเพื่อเปนหลักฐานเกี่ยวกับการตัดสินใจและการทบทวนความเสีย่ง

ในประเด็นตางๆ 

 

รายชื่อ ตําแหนง 

การประชุมคณะกรรมการ 

จํานวนครั้ง  

การประชุม 

จํานวนครั้งท่ี 

เขารวมประชุม 

1) นายสมพร เวชพาณิชย ประธานกรรมการบรหิารความเสี่ยง 1 1 

2) นายปรีชา ถิรกิจพงศ กรรมการบรหิารความเสี่ยง 1 1 

3) นายสมเจตน ทิณพงษ กรรมการบรหิารความเสี่ยง 1 1 

 

(2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

บริษัทมีคณะกรรมการกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน จํานวน 3 ทาน มีการประชุม 

จํานวน 1 ครั้ง ซึ่งเลขานุการบริษัทจะจัดสงหนังสือเชิญประชุม พรอมทั้งระเบียบวาระการประชุมและเอกสาร

ประกอบ การประชุมใหคณะกรรมการตรวจสอบลวงหนา เพื่อใหมีเวลาศึกษาขอมูลกอนเขารวมการประชุม โดย

ทุกทานสามารถแสดงความเห็นไดอยางอิสระและไมข้ึนกับบุคคลหรือกลุมบุคคลใด มีการบันทึกการประชุมและ

ความคิดเห็นอยางชัดเจน และเปนลายลักษณอักษร รายละเอียดการเขารวมประชุม ดังน้ี 
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รายชื่อ ตําแหนง 

การประชุมคณะกรรมการ 

จํานวนครั้ง  

การประชุม 

จํานวนครั้งท่ี 

เขารวมประชุม 

1) นายสมพร เวชพาณิชย ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณา

คาตอบแทน 

1 1 

2) นายปรีชา ถิรกิจพงศ กรรมการสรรหาและพจิารณาคาตอบแทน 1 1 

3) นายสมเจตน ทิณพงษ กรรมการสรรหาและพจิารณาคาตอบแทน 1 1 

 

(3) คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวย กรรมการ 3 ทาน ทุกทานเปนกรรมการอิสระ และใน

ป 2559 มีการประชุม จํานวน 4 ครั้ง ซึ่งเลขานุการบริษัทจะจัด สงหนังสือเชิญประชุม พรอมทั้งระเบียบวาระ     

การประชุมและเอกสารประกอบการประชุมใหคณะกรรมการตรวจสอบลวงหนา เพื่อใหมีเวลาศึกษาขอมลูกอนเขา

รวมการประชุม โดยทุกทานสามารถแสดงความเห็นไดอยางอิสระและไมข้ึนกับบุคคลหรือกลุมบุคคลใด มีการบันทึก

การประชุมและความคิดเห็นอยางชัดเจน และเปนลายลักษณอักษร รายละเอียดการเขารวมประชุม ดังน้ี 

 

รายชื่อ ตําแหนง 

การประชุมคณะกรรมการ 

จํานวนครั้ง  

การประชุม 

จํานวนครั้งท่ี 

เขารวมประชุม 

1) ร.ต.ต.เกรียงศักด์ิ โลหะชาละ ประธานกรรมการตรวจสอบ  4 4 

2) นายพชร ยุติธรรมดํารง  กรรมการตรวจสอบ 4 3 

3) นายสมพร เวชพาณิชย กรรมการตรวจสอบ 4 4 

 

6) ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 

(1) การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญกับการมีระบบการควบคุมและตรวจสอบภายในที่ดี จึงได

กําหนดและวาแนวทางในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพทั่วทั้งองคกร โดยสงเสริมใหมีระบบงานที่เปนลายลักษณ

อักษร มีการตรวจสอบและควบคุมโดยผูปฏิบัติงานในระดับแรก เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบติั 

งานอยางเต็มที ่แตยังคงรักษาความคลองตัวในการปฏิบัติงานใหสามารถแขงขันได โดยบริษัท ไดมีการวาจางบุคคล 

ภายนอกที่มีประสบการณและชํานาญในดานการตรวจสอบภายใน เปนผูทําหนาที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานดาน

ตางๆ ใหเปนไปตามนโยบาย แผนงาน อํานาจดําเนินการ และกฎระเบียบของหนวยงานกํากับดูแล รวมทั้งทํา

หนาที่ประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายในใหเหมาะสมและมีประสิทธิภาพอีกช้ันหน่ึง  
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(2) ระบบการบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการบริษัท เห็นความสําคัญตอระบบการบริหารความเสี่ยงเพื่อรับรู ควบคุม จํากัด 

ลดโอกาสและปริมาณความสูญเสียที่จะเกิดข้ึน ไดจัดใหมีระบบการบริหารความเสี่ยง ในระดับจัดการซึ่งมีหนาที่

เสนอแผนงาน การปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติการตามแผนตอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ดังน้ี 

(2.1) ดานสภาพแวดลอมในองคกร 

(2.2) ดานการกําหนดวัตถุประสงค 

(2.3) ดานระบุความเสี่ยง 

(2.4) ดานการประเมินความเสี่ยง 

(2.5) ดานการจัดแผนจัดการความเสี่ยง 

(2.6) ดานกิจกรรมการควบคุม 

(2.7) ดานสารสนเทศและการสื่อสาร 

(2.8) ดานการติดตามผล 

7) รายงานของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทเปนผูรับผิดชอบตองบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอย และสารสนเทศ

ทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจําป งบการเงินดังกลาวไดจัดทําข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และ

คณะกรรมการซึ่งประกอบดวยคณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นวาระบบควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู

ในระดับที่นาพอใจ และสามารถสรางความเช่ือมั่นอยางมีเหตุผลตอความเช่ือถือไดของงบการเงินของบริษัทและ

บริษัทยอย  

8) การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 

บริษัทมีนโยบายจัดใหคณะกรรมการบริษัทมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการโดยรวม

อยางนอยปละ1 ครั้ง โดยในป 2559 บริษัทไดจัดสงแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการใหแกกรรมการ

แตละทาน สําหรับประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการโดยรวมทั้งคณะ ผลเปนความลับ เพื่อนําผลประเมิน

มาใชในการพิจารณาปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท 

9) ความสัมพันธกับผูลงทุน 

คณะกรรมการไดสรางความสัมพันธที่ดีกับลูกคา และผูลงทุนทั่วไป โดยการเปดเผยขอมูลที่มี   

ความถูกตอง ครบถวน โปรงใส เกี่ยวกับประวัติบริษัท รายงานทางการเงิน ตลอดจนขอมูลสําคัญที่มีผลกระทบตอ

ราคาหลักทรัพยของบริษัท โดยผานตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รายงานประจําป และเว็บไซดของบริษัท 

รวมถึง ไดมีการเปดชองทางการติดตอกับบริษัท เพื่อรับทุกขอรองเรียน และขอเสนอแนะตางๆ ทางอีเมลลดวย 

เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกลูกคาและผูลงทุนทั่วไปไดติดตอกับบริษัทได 
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10) การพัฒนาคณะกรรมการและกรรมการ 

บริษัทสงเสริมความรู ความสามารถของคณะกรรมการและใหกรรมการนําประโยชนจากความรูที่

ไดรับมาประยุกตใชในการกํากับดูแลบริษัท สามารถสรางมูลคาเพิ่มและผลักดันใหองคกรเขาสูมาตรฐานสากลย่ิงข้ึน 

สามารถสงเสริมไดหลายรูปแบบ 

(1) จัดใหมีกิจกรรมสนับสนุนเพื่อเตรียมการและสรางความรู ความเขาใจ สําหรับกรรมการใหม

หรือกรรมการที่ไดรับแตงต้ังระหวางปบัญชี โดยประกอบกิจกรรม เชน การช้ีแจงหรือบรรยายโดยผูบริหารระดับสงู 

การเย่ียมชมการปฏิบัติงานจริง เปนตน 

(2) มีการริเริ่มใหมีกิจกรรมและเขารวมกิจกรรมตางๆ ที่เปนการสงเสริมความรู ความสามารถของ

คณะกรรมการทั้งทางดานเทคโนโลยี นวัตกรรมใหมๆ ที่บริษัทจะนํามาใชพัฒนา รวมถึง สงเสริมใหความรู ความสามารถ

ในการอบรม การเขาดูงาน การสัมมนา และการเย่ียมชมการปฏบัติงานภายในและภายนอกองคกร 

11) การปฐมนิเทศกรรมการใหม 

ในการปฏิบัติหนาที่ในฐานะคณะกรรมการบริษัท กรรมการควรจะตองทราบถึงลักษณะการดําเนิน

ธุรกิจของบริษัท ดังน้ัน ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือมีกรรมการเขารับตําแหนงใหม บริษัทจะมีการปฐมนิเทศ

กรรมการใหม เพื่อแนะนําใหรับทราบลักษณะและแนวทางการดําเนินงานในภาพรวมของบรษัิท ใหขอมลูสารสนเทศ

ที่สําคัญ และจําเปนตอการปฏบัติหนาที่ของกรรมการ รวมทั้ง แนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจกรรม

ที่ดี  

(1) โครงสรางของคณะกรรมการ นโยบายและกระบวนข้ันตอนทํางาน 

(2) กลยุทธ ประจําป KPIs และงบประมาณ 

(3) โครงสรางของบริษัทและฝายจัดการ 

(4) นโยบายในระดับปฏิบัติการที่คณะกรรมการไดอนุมัติแลว 

(5) ลักษณะงานของฝายปฏิบัติการ 

 

9.8 นโยบายทางดานทรัพยสินทางปญญา 

บริษัทมีนโยบายใหพนักงานทุกคนมีหนาที่และความรับผิดชอบในการใชทรัพยสนิของบรษัิทใหเกดิประโยชน

อยางเต็มที่และดูแลมิใหเสื่อม สูญหาย หรือนําไปใชเพื่อประโยชนสวนตัวหรือบุคคลอื่น รวมทั้ง มีหนาที่ปกปอง

ดูแลรักษาใหพนจากการถูกลวงละเมิดหรือนําไปเผยแพรโดยไมไดรับอนุญาต และไมลวงละเมิดทรัพยสินทางปญญา

ของผูอื่น  

1) หามพนักงานใชขอมูล เอกสาร โปรแกรมคอมพิวเตอร ซอฟแวร หนังสือ บทความ เทปบันทึกเสียง 

วีดีโอเทป และงานของบุคคลอื่นในทางที่จะเปนการละเมิดทรัยพสินทางปญญาของบุคคลน้ัน ไมวางานดังกลาว

ของบุคคลผูเปนเจาของหรือมีสิทธิอันชอบดวยกฎหมายในงานน้ันจะแสดงการสงวนสิทธิไวหรือไมก็ตาม 
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2) พนักงานทุกคนมีหนาที่ชวยดันดูแลรักษางานอันเปนทรัพยสินทางปญญาของบริษัท และไมนําทรัพยสิน

ทางปญญาของบริษัทไปใชหรือใหบุคคลอื่นใชโดยมิไดรับอนุญาต 

3) การคนพบการประดิษฺเพื่อการปรับปรุงใดๆ ในขณะที่เปนพนักงานของบรัทหรือมี่ผลถึง หรือตอเน่ือง

กับธุรกิจบริษัทในทางใดๆ ถือเปนทรัพยสินของบริษัท 

4) พนักงานมีหนาที่รายงานตอผูบังคับบัญาเมื่อพบการกระทําที่เห็นวาเปนการละเมิดทรัพยสิทธิหรือ

การกระทําที่อาจจกอใหเกิดขอพิพาทเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญาของบริษัท 

5) เมื่อพนสภาพจากการเปนพนักงานและจะตองสงมองทรัพยสินทางปญญาตางๆ ซึ่งรวมถึงผลงาน 

สิ่งประดิษฐ ขอมูล รายงาน สถิติ สูตร โปรแกรม กระบวนการคืนใหแกบริษัททั้งหมด 

 

9.9 นโยบายทางดานสิทธิมนุษยชน 

บริษัทเช่ือในปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนวาพนักงานบริษัททุกคนมีคุณคาความเปนมนุษย ไมวา

จะทํางานในหนาที่ใด ตําแหนงใด ก็ลวนแตมีเกียรติเทาเทียมกัน ทุกคนเปนสวนหน่ึงที่ทําหนาที่ของตนในการพัฒนา

องคกรใหมีความเจริญเติบโตรวมกัน และใหความเคารพในสิทธิมนุษยชนอยางเครงครัด 

1) พนักงานมีอิสระและเสมอภาคกันในโอกาสที่จะแสดงศักยภาพการทํางานโดยเทาเทียมกันที่เกี่ยวกับ

เช้ือชาติ ศาสนา เพศ ชาติกําเนิด และความทุพพลภาพ 

2) พนักงานเสมอภาคกันตามกฎหมายและมีสิทธิที่จะไดรับความคุมครองของกฎหมายเทาเทียมกัน 

โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติใดๆ 

3) พนักงานมีสิทธิในการงาน ในการเลือกงานโดยอิสระในเงื่อนไขอันยุติธรรม และเปนประโยชนแหง

การงาน 

4) พนักงานมีสิทธิจะไดรับคาจางเทาเทียมกันสําหรับงานที่เทาเทยีมกัน โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติใด 

5) พนักงานมีสิทธิที่จะไดรับคาจางที่ยุติธรรมและเปนประโยชนที่จะใหประกันแกตนเองและครอบครวั  

ซึ่งความเปนอยูอันคูควรแกเกียรติศักด์ิของมนุษย และถาจําเปนก็ตองไดรับวิถีทางคุมครองทางสังคมอ่ืนๆ เพิ่มเติม

ดวย 

6) พนักงานมีสิทธิในการพักผอนและเวลาวาง รวมทั้ง จํากัดเวลาการทํางานตามสมควร และวันหยุด

งานเปนครั้งคราวโดยไดรับสินจาง 

7) พนักงานมีสิทธิในมาตรฐานการครองชีพอันเพียงพอสําหรับสุขภาพและความเปนอยูที่ดีของตนและ

ครอบครัว รวมทั้ง อาหาร เครื่องนุงหม ที่อยูอาศัย และการดูแลรักษาทางการแพทยและบริการสังคมที่จําเปน 

8) พนังานมีสิทธิในความมั่นคงในยามวางงาน เจ็บปวย พิการ เปนหมาย วัยชรา หรือขาดอาชีพอื่นใน

พฤติการณที่นอกเหมืออํานาจของตน 

9) บริษัทไมยอมใหมีการลวงละเมิดทางเพศหรือการกดข่ีคุกคามทางเพศกับพนักงานไมวากรณีใดๆ 
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9.10 นโยบายความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานท่ีทํางาน 

บริษัทจะดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงานเปนสําคัญ เพราะพนักงาน

คือทรัพยากรที่มีคาย่ิง ตลอดจนเปนกลไกสําคัญในการทําใหบริษัทสามารถเติบโตและมีความสามารถในการแขงขัน

ไดอยางย่ังยืน 

การดําเนินงานดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยในสถานที่ทํางาน โดยกําหนดเปนนโยบาย ดังน้ี 

1) ผูบริหารและพนักงานตองดําเนินงานโดยมีระบบบริหารคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

สิ่งแวดลอมถือเปนสวนหน่ึงของงาน เพื่อชวยในการเสริมสรางประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดคุณคาสูงสุดแกงาน 

2) บริษัทจะดําเนินการทุกวิถีทางเพื่อควบคุมและปองกันความสูญเสียในรูปแบบตางๆ อันเน่ืองมาจาก

อุบัติเหตุ อัคคีภัย การบาดเจ็บหรือเจ็บปวยจากการทํางาน ทรัพยสินสูญหายหรือเสียหาย การละเมิดระบบรักษา

ความปลอดภัย การปฏิบัติงานไมถูกวิธี และความผิดพลาดตางๆ ที่เกิดข้ึน ตลอดจนรักษาสภาพแวดลอมในการทํางาน

ที่ปลอดภัยตอพนักงานและพนักงานของผูรับจาง ทั้งน้ี ถือเปนหนาที่รับผิดชอบของผูบริหารและพนักงานในรายงาน

อุบัติเหตุ อบัติการณ โดยปฏิบัติตามข้ันตอนที่กําหนดไว 

3) จัดมใีหมีแผนควบคุมและปองกันเหตุฉุกเฉินในพื้นที่ปฏิบัติการ มีแผนจัดการฉุกเฉินและสภาวะวิกฤต

ขององคกร เพื่อเตรียมความพรอมตอการจัดการเหตุฉุกเฉินตางๆ ที่อาจเกิดข้ึน เชน เพลิงไหม การหกลม หรือ

รั่วไหลของนํ้ามัน กาซ สารเคมี หรือของเสีย และมีการเตรียมพรอมตอเหตุวิกฤตอื่นๆ ที่อาจทําใหการดําเนินธุรกิจ

หยุดชะงัก เสี่อมเสียช่ือเสียงและภาพลักษณขององคกร 

4) จัดใหมีการประชาสัมพันธและสื่อสาร เพื่อสรางความรู ความเขาใจ และเผยแพรขอมูลแกพนักงาน 

พนักงานของผูรับจาง รวมถึงผูมีสวนไดเสียที่เกี่ยวของ เพื่อใหทราบและเขาใจในนโยบาย กฎระเบียบ ข้ันตอนวิธี

ปฏิบัติและขอควรระวังตางๆ ทางดานคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม ตลอดจน นําไปยึดถือ

ปฏิบัติไดอยางถูกตอง โดยไมกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพ ทรัพยสิน และสิ่งแวดลอม 

5) มุงสงเสริมและปลูกฝงจิตสํานึกทางดานคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอมให

เปนวิถีดําเนินชีวิตประจําวันของพนักงาน 

6) มุงเนนการมีสวนรวมในการรับผิดชอบตอสังคม ในเรื่องคุณภาพความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ

สิ่งแวดลอมอยางจริงจัง และตอเน่ืองกับการใชทรัพยากรธรรมชาติใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยตระหนักถึงความสําคัญ

ของสิ่งแวดลอมและความปลอดภัยของผูมีสวนไดเสียที่เกี่ยวของ ตลอดจนสงเสริมกิจกรรมทางสังคมในการรักษา

สิ่งแวดลอม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนตามหลักการพัฒนาอยางย่ังยืน 
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9.11 นโยบายการปฏิบัติท่ีเปนธรรมและรับผิดชอบตอลูกคา 

บริษัทใหความสําคัญในมาตรฐานสูงสุดของผลิตภัณฑ ความปลอดภัยในคุณภาพ ความสื่อสัตย ใน     

การดําเนินธุรกิจ เพื่อความพึงพอใจของลูกคา นอกจากน้ี บริษัทยังมีการปฏิบัติที่เปนธรรม มีจริยธรรม มีการให 

บริการที่เขาถึงได สะดวก เคารพตอเกียรติ และความเปนสวนบุคคลของลูกคาแตละรายดวย 

1) บริษัทปฏิบัติตอลูกคาทุกคนอยางเสมอภาคและเทาเทียมกันบนพื้นฐานของผลตอบแทนที่ยุติธรรม

ตอทั้งสองฝาย 

2) มีการใหขอมูลขาวสารและคําแนะนําที่ถูกตอง เพียงพอ และทันเหตุการณตอลูกคา เพื่อใหทราบ

เกี่ยวกับสินคาการบริการ 

3) ปฏิบัติตามเงื่อนไขตางๆ ที่มีตอลูกคาอยางเครงครัด กรณีที่ไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขขอใดได 

ตองรีบแจงใหลูกคาทราบ เพื่อรวมกันพิจารณาหาแนวทางการแกไขปญหา 

4) ปฏิบัติกับลูกคาดวยความสุภาพและเปนที่วางใจของลูกคา 

5) บริษัทเคารพตอสิทธิสวนบุคคลของลูกคา โดยเก็บรักษขอมูลของลูกคา และไมเปดเผยขอมูล

ดังกลาวแกบุคคลภายนอก 

6) จัดใหมีระบบ/ กระบวนการที่ใหลูกคารองเรียนเกี่ยวกับคุณภาพ และการใหบริการในการตอบสนอง

การสงมอบและการดําเนินการอยางดีที่สุด เพื่อใหลูกคาไดรับการตอบสนองอยางรวดเร็ว 

7) ใหการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อเสริมสรางและรักษาความสัมพันธอันดีระหวางลูกคาและบริษัท 

 

9.12 นโยบายการปฏิบัติตอคูแขงทางการคา 

บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติตอคูแขงทางการคาภายใตพระราชบัญญัติแขงขันทางการคา พ.ศ.2542 

กรอบแหงกฎหมายเกี่ยวกับหลักปฏิบัติการแขงขันทางการคา ไมละเมิดความลับหรือลวงรูความลับทางการคาของ

คูแขงทางการคาดวยวิธีฉอฉล  

1) ประพฤติปฏิบัติภายใตกรอบกติกาของการแขงขันที่ดี สงเสริมการคาเสรีและไมใชวิธีทุมตลาด 

2) ไมแสวงหาขอมูลที่เปนความลับของคูแขงทางการคาดวยวิธีการที่ไมสุจริตหรือไมเหมาะสม เชน 

การใหสินบน หรือการวาจางพนักงานของบริษัทคูแขงเพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลที่เปนความลับของบริษัทคูแขง 

3) ไมทําลายช่ือเสียงของคูแขงทางการคาดวยการกลาวหาในทางราย 

4) ไมสนับสนุนใหมีการปฏิบัติรวมกันเพื่อกระทําการหรือสมยอมในการเสนอราคาที่ไมเปนธรรมตอ

ลูกคา 

5) ไมละเมิดและปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยทรัพยสินทางปญญาอยางเครงครัด 
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9.13 นโยบายการปฏิบัติตอคูคา 

บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติตอคูคาอยางเสมอภาคและเปนธรรม โดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัท

และต้ังอยูบนพื้นฐานที่เปนธรรมตอทั้งสองฝาย หลีกเลี่ยงสถานการณที่ทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน 

รวมทั้ง ปฏิบัติตามพันธะสัญญา ใหขอมูลที่เปนจริง รายงานที่ถูกตอง 

1) เปดโอกาสในการทําธุรกิจใหกับคูคาและการพิจารณาคัดเลือกคูคาที่ต้ังอยูบนพื้นฐานความเสมอ

ภาคและเปนธรรม 

2) ใชสินคาและบริการที่มีลิขสิทธ์ิสิทธิบัตรและเครื่องหมายทางการคาถูกตอง และไมสนับสนุนสินคา

หรือการกระทําที่เปนการละเมิดทรัพยสินทางปญญา 

3) บุคลากรของบริษัทตองไมเขาไปมีสวนรวมในกระบวนการจัดซื้อจัดจางกับคูคาที่มีความเกี่ยวของ

กับตนเอง  

4) การจัดซื้อจัดจางตองไมเจาะจงขอกําหนดของผลิตภัณฑหรือบริการจากคูคารายหน่ึงรายใด หรือ

พยายามเลือกสรรคุณลักษณะที่โนมเอียงไปทางผลิตภัณฑหรือบริการน้ันๆ อยางจงใจ นอกจากจะมีความจําเปนซึง่

มีเหตุผลสนับสนุนอยางเพียงพอ 

5) บริษัทตองใหรายละเอียดขอมูลและเงื่อนไขตางๆ ที่เหมือนกันแกคูคาทุกราย 

6) ปฏิบัติตามสัญญาหรือขอตกลงตางๆ ที่มีตอลูกคาอยางเปนธรรม กรณีที่ไมสามารถปฏิบัติไดตองรีบ

เจรจากับคูคาลวงหนา เพื่อรวมกันหาแนวทางการแกไขและปองกันไมไดเกิดความเสียหาย 

 

9.14 นโยบายการดําเนินธุรกิจภายใตมาตรฐานสิ่งแวดลอม 

บริษัทดําเนินธุรกิจในการพัฒนาที่ดินภายใตมาตรฐานสิ่งแวดลอม และตระหนักถึงความสําคัญของการใช

ทรัพยากรธรรมชาติ ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และการรักษาสภาพแวดลอมของชุมชนอยางจริงจัง  

1) บริษัทปฏิบัติตามขอกฎหมายและกฎระเบียบดานสิ่งแวดลอมอยางเครงครัด 

2) มุงเนนการปองกันปญหากอนเกิดเหตุการณหรือจุดเกิดเหตุมิใหกระทบตอสภาพแวดลอม 

3) ลดของเสียใหนอยที่สุด รวมถึง การนํานํ้าที่ผานการบําบัดแลวกลับมาใชประโยชนใหมากที่สุด 

4) มุงเนนการใชพลังงานและทรัพยากรในกระบวนการผลิตอยางประหยัดและมีประสิทธิภาพ 

5) มีการพัฒนาระบบบําบัดนํ้าเสีย ระบบผลิตนํ้าประปา ระบบการจัดการขยะมูลฝอยและขยะทั่วไป  

6) ประชาสัมพันธนโยบายใหพนักงานและเปดเผยตอสาธารณชน 
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9.15 นโยบายการแจงเบาะแสการกระทําผิด 

บริษัทมีนโยบายการแจงเบาะแสการกระทําผิดเพื่อเปนการเปดโอกาสใหพนักงาน ลูกคา หรือบุคคล 

ภายนอก สามารถรองเรียนการกระทําผิดกฎหมาย ระเบียบขอบังคับ และจรรยาบรรณการดําเนินธุรกิจของบริษัท 

อันนํามาซึ่งความเสื่อมเสียในทรัพยสินและช่ือเสียงของบริษัท 

พนักงาน ลูกคา หรือบุคคลภายนอก สมารถย่ืนเรื่องแจง พรอมแนบขอมูลที่นาเช่ือถือ เพื่อใหสามารถ

ดําเนินการตรวจสอบได โดยสามารถสงไปยังประธานคณะกรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการ

ผูอํานวยการ  

ทั้งน้ี การแจงเบาะแสถือเปนความลับที่สุด แจงไดมากกวาหน่ึงชองทาง และไมจําเปนตองเปดเผยตัวตน

ที่แทจริง แตหากเปดเผยตัวตนจะทําใหบริษัทสามารถแจงผลดําเนินการหรือรายละเอียดเพิ่มเติมใหทราบได โดยมี

ขอบเขตการแจงเบาะแส ดังน้ี 

1) พฤติกรรมที่เกี่ยวกับการกระทําใดๆ เพื่อแสวงหาประโยชนที่มิควรไดโดยชอบดวยกฎหมาย รวมถึง 

การยักยอกทรัพย การคอรรัปช่ัน และการติดสินบน 

2) พฤติกรรมที่เกี่ยวกับการฉอโกง หรือการตกแตงงบการเงินที่เปนการต้ังใจหลอกลวงผูอื่นดวยการแสดง

ขอความเท็จ หรือการปกปดขอความจริง 

3) พฤติกรรมที่เกี่ยวกับการดําเนินธุรกรรมที่ฝาฝนกฎหมาย ระเบียบขอบังคับ จรรยบรรณในการดําเนิน

ธุรกิจ 

 

10. ความรับผิดชอบตอสังคม 

บริษัทมีนโยบายในการพัฒนาสังคมต้ังแตมีการดําเนินธุรกิจเพื่อใหควบคูไปกับบริษัท คณะกรรมการ

บริษัทเจตนารมณที่จะทํางานรวมกับผูมีสวนไดเสีย โดยมุงสรางความสัมพันธที่เปนการยอมรับและไววางในซึ่งกัน

และกัน มุงเสริมสรางคุณภาพชีวิตใหแกพนักงานและครอบครัว ตลอดจนชุมชนโดยรอบและสถานที่ประกอบการ 

บริษัทตระหนักถึงความสําคัญในการเติบโตอยางย่ังยืนขององคกร จึงตองมีการขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันกับ

สังคม 

บริษัทมุงมั่นที่จะประกอบธุรกิจดวยความสุจริต เปนธรรมและโปรงใส คํานึงถึงผลประโยชนและผลกระทบ

จากการดําเนินงานขององคกรตอผูมีสวนไดเสียของบริษัท ชวยพัฒนาศักยภาพของคนในสังคม เนนทางดานสราง

ความรู ความคิด จรรยาบรรณ ศีลธรรม โดยจัดทําโครงการและกิจกรรมตางๆ เพื่อยกระดับของสังคมใหเปนสังคม

ที่ประกอบไปดวย คนเกง คนดี และคนที่มีความสํานึกรับผิดชอบ ซึ่งสงผลทําใหสังคมอยูคูไปกับบริษัท โดยมี

คณะกรรมการและผูบริหารระดับสูงเขารวมกิจกรรมตางๆ ดวย 
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1) สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย ดูแลและจัดการสิ่งแวดลอมภายในพื้นที่ และดําเนินกิจกรรมสงเสริม

สิ่งแวดลอมตอชุมชน นอกจากน้ี ยังมีการสนับสนุนกิจกรรมดานอื่นๆ ที่ชุมชนไดจัดข้ึนอีกดวย 

2) สังคมมีการจัดกิจกรรมอันเปนประโยชนและสงเสริมสังคมชุมชน เพื่อใหชุมชนมีความเปนอยูที่ดี

ผานโครงตางตางๆ 

บริษัทไดใหความสําคัญตอความสัมพันธระหวางองคกร ผูมีสวนไดเสียและสังคม โดยมีรายละเอียด

ดังตอไปน้ี 

1) ลูกคา : บริษัทเอาใจใสและรับผิดชอบตอลูกคา ใหบริการที่มีคุณภาพและมาตรฐาน เพื่อใหลูกคา

ไดรับประโยชนที่สุด ดูแลรักษาขอมูลของลูกคาไวเปนความลับ และมีหนวยงานหรือบุคคลที่ทําหนาที่รับขอ

รองเรียนของลูกคา รวมถึงมีการสํารวจความพึงพอใจของลูกคา เพื่อเปนขอมูลนํามาปรับปรุง 

2) คูคา : บริษัทดําเนินธุรกิจกับคูคาโดยเปนไปตามเงื่อนไขทางการคา รวมถึงการปฏิบัติตามสัญญาตอ

คูคาตามหลักเกณฑที่กฎหมายกําหนด 

3) คูแขง : บริษัทปฏิบัติตอคูแขงอยางเปนธรรม ไมสืบหาขอมูลของคูแขงอยางไมสุจริต 

4) ชุมชน : บริษัทระมัดระวังในการพิจารณาดําเนินการใดๆ ที่จะสงผลกระทบตอสาธารณะ และชุมชน 

5) พนักงาน : บริษัทปฏิบัติตอพนักงานอยางเปนธรรม สนับสนุนการมุงมั่นพัฒนาความรูความสามารถ

ของพนักงาน 

 

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 

บริษัทไดตระหนักถึงความสําคัญและการดําเนินการที่มีระบบการควบคุมภายในอยางเพียงพอและเหมาะสม 

โดยใหความสําคัญกับระบบการควบคุมภายในทั้งการควบคุมทางการเงิน การดําเนินการ กระบวนการทางบัญชี และ

การบันทึกขอมูล การกํากับดูแลการปฏิบัติงาน รวมถึง กระบวนการอื่นๆ ในบริษัทที่เกี่ยวของกับมาตรการตอตาน

การทุจริตคอรรัปช่ัน มีความเหมาะสมกับความเสี่ยงของบริษัท เพื่อทําใหเกิดความเช่ือมั่นวาบริษัทมีการดําเนินงาน

ที่ประสิทธิภาพและประสิทธิผล รายงานทางการเงินความเช่ือถือไดและทันเวลา สามารถนําไปใชเปนขอมลูประกอบ

พิจารณาการตัดสินใจทางธุรกิจ การปฏิบัติการดานตางๆ สอดคลองกับกฎหมายและระเบียบขอบังคับ ตลอดจน

นโยบายตางๆ ของบริษัท และการรับเงินและการจายเงินไดรับการอนุมัติอยางถูกตองตามอาํนาจดําเนินการทีบ่รษัิท

กําหนดไว และการแบงแยกหนาที่งานภายในบริษัทอยางเหมาะสม  
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11.1 การควบคุมภายใน 

คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญกับการมีระบบการควบคุมและตรวจสอบภายในที่ดี จึงไดกําหนด

และวางแนวทางในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพทั่วทั้งองคกร โดยสงเสริมใหมีระบบงานที่เปนลายลักษณอักษร 

มีการตรวจสอบและควบคุมโดยผูปฏิบัติงานในระดับแรก เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน

อยางเต็มที่ แตยังคงรักษาความคลองตัวในการปฏิบัติงานใหสามารถแขงขันได โดยบริษัท ไดมีการวาจางบุคคล 

ภายนอกที่มีประสบการณและชํานาญในดานการตรวจสอบภายใน เปนผูทําหนาที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานดาน

ตางๆ ใหเปนไปตามนโยบาย แผนงาน อํานาจดําเนินการ และกฎระเบียบของหนวยงานกํากับดูแล รวมทั้งทํา

หนาที่ประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายในใหเหมาะสมและมีประสิทธิภาพอีกช้ันหน่ึง และคณะกรรมการจัด

ใหมีการตรวจสอบภายในตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหนวยงาน หนวยงานธุรกิจและหนวยงานสนับสนุนให

เปนไปตามระเบียบที่วางไว 

1) การประเมินความเสี่ยง 

บริษัทมีการกําหนดวัตถุประสงคไวอยางชัดเจน เพื่อใหสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงตางๆ ที่

เกี่ยวของกับการบรรลุวัตถุประสงคขององคกร โดยมีการระบุและวิเคราะหความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจกระทบตอ

การบรรรลุวัตถุประสงคไวอยางครอบคลุมทั่วทั้งองคกร นอกจากน้ี ยังมีการพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริต

คอรรัปช่ันในการประเมินความเสี่ยงที่จะบรรลุวัตถุประสงคขององคกร และสามารถระบแุละประเมนิความเปลีย่นแปลง

ที่อาจมีผลกระทบตอระบบการควบคุมภายใน 

2) การควบคุมการปฏิบัติงาน 

(1) มีการกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่และวงเงินอํานาจอนุมัติของแตละระดับอยางชัดเจนและ

เปนลายลักษณอักษร 

(2) มีการแบงหนาที่อนุมัติ หนาที่บันทึกรายการบัญชี ขอมูลสารสนเทศ และหนาที่ในการดูแล

จัดเก็บทรัพยสินออกจากกันเพื่อเปนการตรวจสอบซี่งกันและกัน 

(3) มีการปฏิบัติตามประกาศและระเบียบขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เกี่ยวกับการทําธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ 

ผูบริหารหรือบุคคลที่เกี่ยวของ เพื่อใหการทําธุรกรรมน้ันตองผานข้ันตอนกราอนุมัติที่ถูกตอง 

(4) มีมาตรการที่จะติดตามใหการดําเนินงานของบริษัทเปนไปตามกฎหมาย ตลอดจนมาตรการใน

การแกไขและปองกันมิใหเกิดการกระทําที่ฝาฝนกฎหมาย 

(5) มีการกําหนดนโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปช่ัน มาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปช่ันและ

ข้ันตอนการปฏิบัติ ตลอดจนการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปช่ัน และ

นํานโยบายและมาตรฐานตอตานการทุจริตคอรรัปช่ันไปปฏิบัติในบริษัทยอยดวย 
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3) ระบบสารสนเทศ 

บริษัทจัดใหมีรายงานตามกําหนดเวลาและมีขอมูลที่เกี่ยวของในเชิงวิเคราะหที่มีคุณภาพ ซึง่รวมถึง

วัตถุประสงคและความรับผิดชอบตอการควบคุมภายในที่จําเปนตอการสนับสนุนใหการควบคุมภายในสามารถ

ดําเนินไปไดตามที่วางไว ตลอดจนการจัดใหมีการสื่อสารกับหนวยงานภายนอกเกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบ

ตอการควบคุมภายใน  

4) ระบบการติดตาม 

คณะกรรมการบริษัทกําหนดใหฝายบริหารตองรายงานผลการดําเนินงานที่เกิดข้ึนจริงเปรียบเทียบ

กับเปาหมายอยางสม่ําเสมอ อาทิ รายงานทางการเงิน รายงานความคืบหนาของการดําเนินงานในดานตางๆ และใน

กรณีที่การดําเนินงานไมเปนไปตามแผนที่วางไว คณะกรรมการบริษัทจะมีสวนรวมแกไข ปรับปรุง หรือดูแลใหฝาย

บริหารนําเสนอแผนงานเพื่อแกไขสถานการณ 

 

11.2 การบริหารจัดการความเสีย่ง 

บริษัทมีความเช่ือวาการบริหารความเสี่ยงเปนเครื่องมือในการรวบรวมการกํากับดูแลกิจการ กลยุทธ

และการปฏิบัติงานเขาดวยกัน ซึ่งทราบดีวาความเสี่ยงทุกประเภทอาจเกิดข้ึนไดตลอดเวลา จึงตองมีระบบปองกัน

ความเสี่ยงและคอยติดตามดูแลใหเปนสวนหน่ึงของระบบการทํางาน เพื่อใหบริษัทลดโอกาสความเสี่ยงที่จะเกิดข้ึน

และใหไดมาซึ่งโอกาสทางธุรกิจ 

คณะกรรมการบริษัท เห็นความสําคัญตอระบบการบริหารความเสี่ยงเพื่อรับรู ควบคุม จํากัด ลดโอกาส

และปริมาณความสูญเสียที่จะเกิดข้ึน ไดจัดใหมีระบบการบริหารความเสี่ยงในระดับจัดการ ซึ่งมีหนาที่เสนอ

แผนงาน การปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติการตามแผนตอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ดังน้ี 

1) ดานสภาพแวดลอมในองคกร 

2) ดานการกําหนดวัตถุประสงค 

3) ดานระบุความเสี่ยง 

4) ดานการประเมินความเสี่ยง 

5) ดานการจัดแผนจดัการความเสี่ยง 

6) ดานกิจกรรมการควบคุม 

7) ดานสารสนเทศและการสื่อสาร 

8) ดานการติดตามผล 

 



 บริษัท ปรีชา กรุป จํากดั (มหาชน)  แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) ประจําป 2559 

สวนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ 

76/103 

12. รายการระหวางกนั 

12.1 รายการบัญชีกับกิจการท่ีเก่ียวของกัน 

กลุมบริษัทมีรายการบัญชีสวนหน่ึงกับกิจการท่ีเก่ียวของกัน ซ่ึงกิจการเหลาน้ีเก่ียวของกันโดยการถือหุนและ/

หรือมีกรรมการรวมกัน รายการระหวางกันท่ีมีสาระสําคัญท่ีรวมไวในงบการเงินใชราคาตามปกติธุรกิจ โดยถือตามราคา

ตลาดท่ัวไป หรือในราคาท่ีตกลงกันตามสัญญาหากไมมีราคาตลาดรองรับสําหรับรายการท่ีไมมีราคาตลาด 

รายการบัญชีท่ีสําคัญท่ีมีกับกิจการท่ีเก่ียวของกัน สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 และป 2558 มีดังน้ี 

 

  บาท 

  งบการเงินรวม 

  ป 2559  ป 2558 

คาเชา    

 บริษัท พี.ลิสซ่ิง จํากัด 4,279,704.00  4,279,704.00 

คาบริการ    

 บริษัท พี.ลิสซ่ิง จํากัด 2,097,978.96  2,119,728.96 

คารับรอง    

 บริษัท พี แอนด บี รัชดา โฮเต็ล จํากัด 480,244.27  403,206.63 

 

ยอดคงเหลือท่ีมีสาระสําคัญกับกิจการท่ีเก่ียวของกัน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 และป 2558 มีดังน้ี 

  บาท 

  งบการเงินรวม 

  ป 2559  ป 2558 

เงินประกันการเชา    

 บริษัท พี.ลิสซ่ิง จํากัด 805,920.00  1,339,680.00 

 หัก คาเผื่อหนีส้งสัยจะสูญ -  (533,760.00) 

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน    

 บริษัท พี.ลิสซ่ิง จํากัด 35,541.12  55,205.58 

 

12.2 รายการคาเชาจายระหวางกัน 

บริษัทเชาพื้นที่อาคารกับ บริษัท พี.ลิสซิ่ง จํากัด โดยเชาพื้นที่อาคารปรีชากรุป เลขที่ 1919 ถนนพัฒนาการ 

แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ช้ัน 4, 6 และ 8 พื้นที่รวม 2,670.18 ตารางเมตร ตามการใชสอย

จริง และความเหมาะสมของบริษัท โดยมีอัตราคาเชา จํานวน 356,142 บาทตอเดือน ตารางเมตรละ 160 บาท 

คาบริการระบบปรับอากาศและคาสวนกลาง จํานวน 163,394 บาทตอเดือน รวมระยะเวลา 1 ป ต้ังแตวันที่ 1 

กุมภาพันธ 2559 ถึง 31 มกราคม 2560 เปนจํานวนเงิน 6,234,432 บาทตอป  
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12.3 ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการระหวางกัน 

บริษัทมีความจําเปนตองใชอาคารที่ ต้ัง เลขที่ 1919 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 

กรุงเทพมหานคร เปนที่ต้ังสํานักงานใหญของบริษัท ปรีชากรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

บริษัทมอบหมายใหบริษัทยอยรับผิดชอบในการบริหารโครงการที่บริษัทและบริษัทยอยพัฒนา เริม่ต้ังแต

การบริหารงานขายการบริหารงาน ตลอดจนถึงการบริหารชุมชน ซึ่งถือเปนการบริการหลังการขาย โดยมีการแบงแยก

ขอบเขตภาระหนาที่ระหวางกันอยางชัดเจนบนพื้นฐานของคาบริการที่ตกลงกันตามราคาตลาดทั่วไปและเปนธรรม

แกทั้งสองฝาย อีกทั้ง บริษัทยังถือหุนในบริษัทยอยทั้งหมด จึงมั่นใจไดวา จะไมเปนชองทางในการยักยายถายเท

สินทรัพยของบริษัท เพราะผลประกอบการของบริษัทยอยจะนํามาผนวกรวม ในงบการเงินรวม  

ข้ันตอนการทํารายการระหวางกันเริ่มตนจากความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท เพื่อนําเสนออนุมติั

จากคณะกรรมการบริษัท ในทางปฏิบัติบริษัทมีการกําหนดอํานาจที่ชัดเจนในแตละระดับ เพื่อใหเกิดความโปรงใส

และตรวจสอบได อีกทั้ง ยังมีฝายตรวจสอบภายในที่สอบทานการทํารายการตางๆ ถึงความเพียงพอ และเหมาะสม 

พรอมนําเสนอรายงานใหคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัททราบตอไป 

 

12.4 แนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต 

บริษัทยังมีความจําเปนในการทํารายการระหวางกัน เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอองคกรโดยรวม เพื่อรักษา

ไวซึ่งคุณคาของผลิตภัณฑและบริการ อันนําไปสูความเช่ือมั่นที่มีตอบริษัท เพื่อการเติบโตอยางตอเน่ือง ย่ังยืน และ

มีประสิทธิภาพ 
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สวนท่ี 3 

ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

 

13. ขอมูลทางการเงินท่ีสําคัญ 

13.1 รายงานการสอบบัญช ี

จากผลการตรวจสอบของผูสอบบัญชี ในระยะ 3 ปที่ผานมา ผูสอบบัญชี บริษัท พีวี ออดิท จํากัด ไดให

ความเห็นอยางไมมีเงื่อนไขตองบการเงิน สําหรับปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557, วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

และวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ดังน้ี 

 

13.1.1 ผูสอบบัญชี 

บริษัท พีวี ออดิท จํากัด เปนผูตรวจสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทยอย โดยมี นายประวิทย วิวรรณธนานุตร 

และ/หรือนายเทอดทอง เทพมังกร ผูสอบบัญชี และ/หรือนายอุดม ธนูรัตนพงศ และ/หรือนางสาวชุติมา วงษศราพันธชัย  

 

13.1.2 สรุปรายงานการตรวจสอบของผูสอบบัญชี ในระยะ 3 ปท่ีผานมา 

1) สําหรับปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 

งบการเงินแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และผล        

การดําเนินงานรวม และกระแสเงินสดรวมสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน และแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของ

บริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และผลการดําเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับป

สิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

2) สําหรับปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 

งบการเงินแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และผล         

การดําเนินงานรวม และกระแสเงินสดรวมสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน และแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของ

บริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และผลการดําเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับป

สิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
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3) สําหรับปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ

ของบริษัทและบริษัทยอย และของเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และผลการดําเนินงานรวมและผล

การดําเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันโดย

ถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
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13.2 ขอมูลงบการเงิน 

 

บริษัท ปรีชา กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2557, ป 2558 และ ป 2559 

 

หนวย:บาท 

รายละเอียด ป 2557 % ป 2558 % ป 2559 % 

สินทรัพย             

สินทรัพยหมุนเวียน             

  เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 38,904,250 5.11 76,809,911 11.62 79,285,818 12.77 

  เงินลงทุนชั่วคราว 72,808,450  9.56 51,114,424  7.73 54,413,376  8.77 

  ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น 3,241,282 0.43 2,690,582 0.41 1,872,880 0.30 

  ตนทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย 411,841,473 54.06 314,201,058 47.54 284,694,188 45.87 

  สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 1,034,776 0.14 1,053,394 0.16 1,632,631 0.26 

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 527,830,231 69.29 445,869,369 67.46 421,898,893 67.98 

สินทรัพยไมหมุนเวียน             

  เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน 2,877,585 0.38 3,207,966 0.49 954,920 0.15 

  ท่ีดินรอการพัฒนา 31,681,098 4.16 35,340,818 5.35 30,000,000 4.83 

  อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 171,656,846 22.53 161,346,083 24.41 151,181,985 24.36 

  อาคารและอุปกรณ 3,777,017 0.50 2,578,824 0.39 2,916,225 0.47 

  สินทรัพยไมมีตัวตน 217,472 0.03 108,878 0.02 74,258 0.01 

  สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี 19,109,236 2.51 6,645,796 1.01 6,536,189 1.05 

  สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 4,626,644 0.61 5,812,133 0.88 7,100,301 1.14 

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 233,945,898 30.71 215,040,497 32.54 198,763,878 32.02 

 รวมสินทรัพย 761,776,129 100.00 660,909,866 100.00 620,662,771 100.00 
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บริษัท ปรีชา กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

งบแสดงฐานะทางการเงิน 

ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2557, ป 2558 และ ป 2559 

 

      

หนวย:บาท 

รายละเอียด ป 2557 % ป 2558 % ป 2559 % 

หน้ีสินและสวนของผูถือหุน             

หน้ีสินหมุนเวียน             

  เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น 12,415,065 1.63 20,824,238 3.15 9,905,882 1.60 

  หนี้สินสวนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 92,692,032 12.17 10,330,099 1.56 10,360,767 1.67 

  ภาษีเงินไดคางจาย 2,045,873 0.27 231,515 0.04 0   0.00 

  ประมาณการตนทุนโครงการ 21,056,258 2.76 3,271,204 0.49 5,776,700 0.93 

  ประมาณการหนี้สิน 0   0.00 0   0.00 5,465,800 0.88 

   หนี้สินหมุนเวียนอื่น 13,002,631 1.71 718,734 0.11 699,928 0.11 

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 141,211,860 18.54 35,375,791 5.35 32,209,076 5.19 

หน้ีสินไมหมุนเวียน             

  เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 25,000,000 3.28 52,303,681 7.91 42,373,692 6.83 

  หนี้สินระยาวภายใตสัญญาเชาการเงิน 1,133,064 0.15 721,387 0.11 296,304 0.00 

  ภาระผูกพันผลประโยชนของพนักงาน 5,528,529 0.73 1,553,453 0.24 1,843,467 0.30 

  หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น 2,123,355 0.28 2,318,755 0.35 1,582,055 0.25 

รวมหน้ีสินไมหมุนเวียน 33,784,948 4.44 56,897,275 8.61 46,095,518 7.43 

รวมหน้ีสิน 174,996,807 22.97 92,273,066 13.96 78,304,593 12.62 

สวนของผูถือหุน             

ทุนเรือนหุน             

  ทุนจดทะเบียน             

  - หุนสามัญ 336,000,000 หุน                 

มูลคาหุนละ 1 บาท 

336,000,000 44.11 336,000,000 50.84 336,000,000 54.14 

  ทุนท่ีออกและชําระแลว             

  - หุนสามัญ 336,000,000 หุน  336,000,000 44.11 336,000,000 50.84 336,000,000 54.14 

  สวนเกินมลูคาหุนสามัญ 88,750,822 11.65 88,750,822 13.43 88,750,822 14.30 

กําไรสะสม             

  จัดสรรแลว-สํารองตามกฎหมาย 13,287,119 1.74 13,287,119 2.01 13,287,119 2.14 

  ยังไมไดจัดสรร 148,155,780 19.45 130,013,979 19.67 104,320,236 16.81 

  องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน 585,600 0.08 584,880 0.09 0  0.00 

รวมสวนของผูถือหุน 586,779,322 77.03 568,636,800 86.04 542,358,177 87.38 

รวมหน้ีสินสวนของผูถือหุน 761,776,129 100.00 660,909,866 100.00 620,662,771 100.00 
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บริษัท ปรีชา กรุป จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอย 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

สําหรับปส้ินสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2557, ป 2558 และ ป 2559 

 

      

หนวย:บาท 

รายละเอียด ป 2557 % ป 2558 % ป 2559 % 

รายได             

  รายไดจากการขายและบริการ 201,973,961 100.00 230,719,009 100.00 98,096,830 100.00 

  ตนทุนขายและบริการ (137,718,257) (68.19) (175,023,120) (75.86) (77,237,810) (78.74) 

กําไรขั้นตน 64,255,704 31.81 55,695,889 24.14 20,859,020 21.26 

  รายไดอ่ืน 5,171,858 2.56 6,234,865 2.70 10,975,393 11.19 

  คาใชจายในการขายและบริหาร (68,259,150) (33.80) (61,657,794) (26.72) (54,138,071) (55.19) 

  ตนทุนทางการเงิน (11,792,377) (5.84) (5,247,020) (2.27) (3,156,696) (3.22) 

กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได (10,623,965) (5.26) (4,974,060) (2.16) (25,460,354) (25.95) 

  รายได (คาใชจาย) ภาษีเงินได (2,404,365) (1.19) (13,167,742) (13.42) (133,716) (0.14) 

กําไร (ขาดทุน) สทุธิประจําป (13,028,330) (6.45) (18,141,801) (7.86) (25,594,070) (26.09) 

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน             

  ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร             

   ประกันภัยสําหรับโครงการผลประโยชนพนักงาน 0 0.00 0 0.00 (123,782) (0.13) 

  ภาษีเงินไดเก่ียวกับขาดทุนจากการประมาณการ             

   ตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยสําหรับโครงการ             

   ผลประโยชนพนักงาน 0 0.00 0 0.00 24,109 0.02 

  
ผลกําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลคาเงิน

ลงทุนเผื่อขาย 

(450) (0.00) (900) (0.00) -   0.00 

  
ภาษีเงินไดเก่ียวกับขาดทุนจากการวัดมูลคา

เงินลงทุนเผื่อขาย 

90 0.00 180 0.00 -   0.00 

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับป-สุทธิจากภาษีเงินได (360) (0.00) (720) (0.00) (99,673) (0.10) 

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม (13,028,690) (6.45) (18,142,521) (7.86) (25,693,743) (26.19) 
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บริษัท ปรีชา กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

งบกระแสเงินสด 

สําหรับปส้ินสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2557, ป 2558 และ ป 2559 

 

     หนวย:บาท 

รายละเอียด ป 2557 ป 2558 ป 2559 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน     

  ขาดทุนกอนภาษีเงินได (10,623,965) (4,974,060) (25,460,354) 

  ปรับกระทบขาดทุนกอนภาษีเงินไดเปนเงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) 

กิจกรรมดําเนินงาน 

   

   คาเสื่อมราคาและรายการตัดบัญชี 11,850,573 12,109,256 11,028,706 

  ดอกเบ้ียรับ (2,747,965) (1,341,239) (882,327) 

  ดอกเบ้ียจาย 11,438,174 5,245,865 3,156,696 

  หนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ) 0 312,155 (441,583) 

  ขาดทุนจากการดอยคา (กลับรายการ)  0 (3,659,720) 7,600 

  (กําไร) ขาดทุนจากการขายและตัดจําหนายสินทรัพย 1,514 (9,342) (2,966,650) 

  รายไดจากการตัดบัญชีหนี้สิน 0 0 (2,783,568) 

  ประมาณการคาเสียหายจากคดีความฟองรอง 0 0 5,465,800 

   ภาระผูกพันผลประโยชนของพนักงาน (กลับรายการ) 508,173 (3,975,076) 166,232 

กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและ

หนี้สินดําเนินงาน 

10,426,504 3,707,838 (12,709,447) 

  การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยดําเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง    

 เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระคํ้าประกัน 146,100 (330,381) 2,253,046 

   ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น (162,579) 1,566,599 637,799 

   ตนทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย  (14,729,271) 97,640,415 29,506,870 

   สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 640,030 (18,618) (622,565) 

   สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น  850,694 (11,166) 570,560 

  การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินดําเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)    

   เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น (2,925,639) 8,076,493 (8,349,497) 

   ประมาณการตนทุนโครงการ 1,670,879 (17,785,054) 2,665,995 

   หนี้สินหมุนเวียนอื่น 4,558,306 (12,283,897) (18,806) 

   หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น 959,646 195,400 (628,300) 

  เงินสดรับจากกิจกรรมดําเนินงาน 1,434,669 80,757,631 13,305,655 

   รับดอกเบ้ีย 3,255,370 13,185 1,062,229 

   จายภาษีเงินได (7,381,778)  (5,010,771)  (1,605,332) 

   เงินรับคืนภาษีเงินได 2,122,427 1,317,970 0 

  เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน (569,312) 77,078,014 12,762,552 
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บริษัท ปรีชา กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

งบกระแสเงินสด 

สําหรับปส้ินสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2557, ป 2558 และ ป 2559 

 

     หนวย:บาท 

รายละเอียด ป 2557 ป 2558 ป 2559 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน      

  เงินลงทุนชั่วคราว (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 82,606,208 21,693,126 (3,306,552) 

 อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนเพ่ิมข้ึน (1,243,893) (315,633) 0 

  ซื้ออุปกรณ (681,503) (176,077) (1,167,391) 

  สินทรัพยไมมีตัวตนเพ่ิมข้ึน (123,600) 0 0 

  จําหนายสินทรัพย 0 9,346 7,722,590 

   เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมลงทุน 80,557,212 21,210,761 3,248,647 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน      

  รับเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน 25,000,000 84,650,000 0 

 จายชําระเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน (94,393,500) (139,729,297) (9,915,557) 

 จายชําระหนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงิน (126,304) (390,632) (408,848) 

  จายเงินปนผล (16,800,000) 0 0 

  จายดอกเบ้ีย (11,652,489) (4,913,185) (3,210,888) 

    เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน  (97,972,294) (60,383,115) (13,535,292) 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพ่ิมข้ึนสุทธิ (17,984,393) 37,905,661 2,475,907 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนป 56,888,643 38,904,250 76,809,911 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันปลายป 38,904,250 76,809,911 79,285,818 

ขอมูลเพ่ิมเติมประกอบกระแสเงินสด      
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13.3 อัตราสวนทางการเงิน 

 

อัตราสวนทางการเงิน หนวย ป 2557 ป 2558 ป 2559 

1 อัตราสวนสภาพคลอง เทา 3.74 12.60 13.10 

2 อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว เทา 0.81 3.69 4.21 

อัตราสวนแสดงความสามารถในการทํากําไร       

1 อัตรากําไรข้ันตน % 31.81 24.14 21.26 

2 อัตรากําไรสุทธิ % (6.44) (7.86) (26.09) 

3 อัตราผลตอบแทนผูถือหุน % (2.17) (3.14) (4.61) 

อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน        

1 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยรวม % 0.14 0.04 (3.48) 

2 อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพยรวม เทา 0.25 0.32 0.15 

อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน        

1 อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน เทา 0.30 0.16 0.14 

2 อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบ้ีย เทา 1.60 5.55 16.65 

3 อัตราการจายเงินปนผล % 0.00 0.00 0.00 

ขอมูลตอหุน        

1 มูลคาทางบัญชีตอหุน บาท 1.75 1.69 1.61 

2 กําไรสุทธิตอหุน บาท (0.04) (0.05) (0.08) 

3 เงินปนผลตอหุน บาท 0.00 0.00 0.00 

อัตราการเติบโต        

1 ยอดขาย % 20.62 14.24 (57.48) 

2 คาใชจายในการขายและบริหาร % 6.31 (9.67) (12.20) 

3 กําไรสุทธิ % (305.94) (39.22) (41.08) 

4 สินทรัพยรวม % (10.84) (13.24) (6.09) 

5 หนี้สินรวม % (26.39) (47.27) (15.14) 

 

 

 

 

 



 บริษัท ปรีชา กรุป จํากดั (มหาชน)  แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) ประจําป 2559 

สวนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

86/103 

14. การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ 

14.1 ผลการดาเนินงานของบริษัทโดยรวม 

1) ภาพรวม 

บริษัทและบริษัทยอย ดําเนินธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย โดยเนนการพัฒนาอสังหาริมทรัพยเพื่อ     

ที่อยูอาศัยเปนหลัก อีกทั้งดําเนินธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย ไดแก การให เชาอาคาร

สํานักงาน อาคารปรีชาคอมเพล็กซ เปนตน  

บริษัทและบริษัทยอยมีผลกําไรขาดทุนกอนภาษีเงินได ในป 2558 และป 2559 โดยในป 2558 มี

ผลขาดทุนกอนภาษีเทากับ 4.97 ลานบาท และในป 2559 มีขาดทุนเทากับ 25.46 ลานบาท ตามลําดับ ทั้งน้ี ใน 

ป 2559 น้ัน บริษัทและบริษัทยอยมีผลขาดทุนกอนภาษีเงินได เปนผลมาจากการลดลงของยอดขาย ซึ่งลดลงจาก

ป 2558  

2) คําอธิบายและการวิเคราะหผลการดําเนินงาน 

(1) รายได 

รายไดจากการขายของบริษัทและบริษัทยอยในป 2558 และป 2559 จํานวน 230.72 ลานบาท 

และ 98.10 ลานบาท ตามลําดับ รายไดจากการขายลดลงจากป 2558 จํานวน 132.62 ลานบาท ลดลงรอยละ 

57.48 

(2) ตนทุนขายและคาใชจาย 

(2.1) ในป 2558 และป 2559 บริษัทและบริษัทยอยมีตนทุนขาย จํานวน 175.02 ลานบาท 

และ 77.24 ลานบาท ตามลําดับ ลดลงจากป 2558 รอยละ 55.87 เน่ืองจากยอดการจอง 

และการโอนขายบานจัดสรรลดลงจากปกอน 

(2.2) ในป 2558 และป 2559 บริษัทและบริษัทยอยมีคาใชจายในการขายและบริหาร จํานวน 

61.66 ลานบาท และ 54.14 ลานบาท ตามลําดับ ลดลงจากป 2558 รอยละ 12.20 

(2.3) ในป 2558 และป 2559 บริษัทและบริษัทยอยมีดอกเบี้ยจาย จํานวน 5.25 ลานบาท 

และ 3.16 ลานบาท ลดลงจากป 2558 รอยละ 39.84  
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14.2 ฐานะการเงิน 

1) สินทรัพย            

ณ 31 ธันวาคม 2558 และ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทและบริษัทยอยมีสินทรัพยรวม จํานวน 660.91 

ลานบาท และ 620.66 ลานบาท ตามลําดับ ลดลงรอยละ 6.09 ทั้งน้ีเน่ืองมาจากบริษัท ไดมีการขายบานจัดสรร 

อาคารชุดและที่ดินเปลา เพิ่มข้ึน สินทรัพยที่สําคัญของบริษัทและบริษัทยอย ไดแก เงินสดคงเหลือ ป 2558 จํานวน 

76.81 ลานบาท ป 2559 จํานวน 79.29 ลานบาท เพิ่มข้ึน 2.48 ลานบาท เงินลงทุนช่ัวคราว ป 2558 จํานวน 51.11 

ลานบาท ป 2559 จํานวน 54.41 ลานบาท เพิ่มข้ึน 3.30 ลานบาท ตนทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย ป 2558 

จํานวน 314.20 ลานบาท และป 2559 จํานวน 284.69 ลานบาท ลดลงจํานวน 29.51 ลานบาท อสังหาริมทรัพย

เพื่อการลงทุน ป 2558 จํานวน 161.35 ลานบาท ป 2559 จํานวน 151.18 ลานบาท ลดลง 10.17 ลานบาท   

2) หน้ีสินและโครงสรางเงินทุน 

ณ 31 ธันวาคม 2558 และ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทและบริษัทยอยมีหน้ีสินรวม จํานวน 92.27 

ลานบาท และ 78.30 ลานบาท ตามลําดับ ลดลง 13.97 ลานบาท โดยมีสาเหตุหลักจากการปลอดเพื่อโอนกรรม

สิทธและชําระคืนเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน เบิกเงินกูเพื่อพัฒนาโครงการ และ โอนรับรูรายไดเจาหน้ีเงินมัดจําคา

งวดเงินดาวน เงินโอนที่ชําระลวงหนาของลูกคาโครงการ  

หน้ีสินสวนใหญของบริษัทและบริษัทยอย เปนเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2558 

และ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีเงินกูระยะยาว จํานวน 52.30 ลานบาท และ 42.37 ลานบาท ตามลําดับ   

โครงสรางเงินทุนของบริษัทและบริษัทยอย มีการกูเงินสถาบันการเงินลดลง อัตราสวนหน้ีสินตอ

สวนของผูถือหุนลดลง ในป 2558 และป 2559 เทากับ 0.16 เทา และ 0.14 เทา ตามลําดับ 

สวนของผูถือหุน ณ 31 ธันวาคม 2558 และ ณ 31 ธันวาคม 2559 มีสวนของผูถือหุน จํานวน 

568.64 ลานบาท และ 542.36 ลานบาท ตามลําดับ ลดลงเน่ืองจากในป 2559 ผลการดําเนินงานขาดทุนเพิ่มข้ึน 

25.59 ลานบาท ดังน้ัน จึงไมมีการจายปนผล 

มูลคาทางบัญชีตอหุนของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2558 เทากับ 1.69 บาทตอหุน และ ณ 31 

ธันวาคม 2559 เทากับ 1.61 บาทตอหุน ลดลง 0.08 บาทตอหุน 

3) สภาพคลอง 

สําหรับป 2558 และป 2559 กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงานไดมา (ใชไป) เทากับ 

77.08 ลานบาท และ 12.76  ลานบาท ตามลําดับ โดยมีสาเหตุหลักมาจากตนทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพยลดลง  

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุนของบริษัทและบริษัทยอย ในป 2558 กระแสเงินสดทีไ่ดมา (ใชไป) 

ในกิจกรรมลงทุนเทากับ 21.21 ลานบาท และในป 2559 เทากับ 3.25  ลานบาท โดยในป 2559 ไมมีการเบิกเงิน

จากบัญชีเงินฝากธนาคารใดๆ มาใชในกิจกรรมลงทุนของโครงการ 
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กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน ป 2558 ไดมาจาก (ใชไป) ในกิจกรรมจัดหาเงินเทากับ 

(60.38) ลานบาท และในป 2559 เทากับ (13.54) ลานบาท เน่ืองจากในป 2559 บริษัทไดมีการจายคืนเงินกูระยะ

ยาว 9.92 ลานบาท 

โดยรวม ป 2558 และป 2559 บริษัทและบริษัทยอยมีอัตราสวนสภาพคลอง เทากับ 12.60 เทา 

และ 13.10 เทา ตามลําดับ โดยในป 2559 สินทรัพยหมุนเวียนลดลงจากป 2558 จํานวน 23.97 ลานบาทและ

หน้ีสินหมุนเวียนลดลงจากป 2558 จํานวน 3.17 ลานบาท 

4) แหลงที่มาของเงินทุน 

แหลงที่มาของเงินทุนของบริษัทและบริษัทยอยมาจากเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน เงินกูยืมระยะ

สั้นอื่นและกระแสเงินสดที่ไดรับจากลูกคาจากการขายและจากการโอนกรรมสิทธ์ิ 

5) ปจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลตอการดําเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต 

ปจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลตอการดําเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคตไดกลาวแลวในสวน

ที่ 2 ขอ 1 เรื่องปจจัยความเสี่ยง ซึ่งไดแก 

(1) ความเสี่ยงจากภาวะการแขงขันทางธุรกิจ 

(2) ความเสีย่งจากการจัดหาที่ดิน 

(3)  ความเสี่ยงจากการเพิ่มข้ึนของราคาวัสดุกอสราง 

(4) ความเสี่ยงจากการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงินกูและการเขาถึงแหลงเงินทุน 

(5) ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่

ปรับปรุงใหมและออกใหม 
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14.3 การชาํระเงินของโครงการท่ีดําเนินการอยูในปจจุบัน  

รายละเอียดการชําระเงินของโครงการที่ดําเนินการอยูในปจจุบัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 

โครงการ 

มูลคาที ่

ขายแลว 

(1) 

เงินที่ถึงกําหนดชําระ 

สะสม (2) 

เงินที่ชําระแลวสะสม 

(3) 

เงินที่คางชําระสะสม 

(2)-(3) 

คงเหลือจํานวนเงิน    

ที่ยังไมถึงกําหนด 

ชําระ 

ลานบาท ลานบาท 

รอยละ 

ของมูลคา 

ที่ขายแลว 

ลานบาท 

รอยละของเงิน 

ที่ถึงกําหนด 

ชําระสะสม 

ลานบาท 

รอยละของเงิน 

ที่ถึงกําหนด 

ชําระสะสม 

ลานบาท 

รอยละ 

ของมูลคา 

ที่ขายแลว 

ปรีชาสุวินทวงศ 1,361 1,361 100.00 1,361 100.00 - - - - 

ปรีชารมเกลา 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 - - 5.97 1.50 

ไพรเวทบีช ระยอง 550 550 100.00 550 100.00 - - - - 

คอนโดมิเนียมพีจี

พระราม 9 

         

- 15 ชั้น 832 832 100.00 832 100.00 - - - - 

- 8 ชั้น 197.05 197.05 100.00 197.05 100.00 - - - - 

คอนโดมิเนียมพีจ ี 

2 พระราม 9 

230 230 100.00 230 100.00 - - - - 

 

14.4 เงินคางชําระสะสม 

- ไมมี - 

 

14.5 แนวโนมในอนาคต 

สําหรับป 2560 บริษัทคาดวาจะมยีอดขายและบริการที่รอรับรูรายได จํานวน 270.43 ลานบาท  

โครงการ จํานวนเงิน (ลานบาท) 

1) ปรีชาราม 3 167.37 

2) คอนโดมิเนียมพีจี 1, 2 45.61 

3) ปรีชาคอมเพล็กซ 10.71 

4) ไพรเวทบีช ระยอง 46.74 

รวม 270.43 
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การรับรองความถูกตองของขอมูล 
 

บริษัทไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับน้ีแลว และดวยความระมัดระวังบริษัท

ขอรับรองวา ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือไมขาดขอมูลที่ควรตองแจงใน

สาระสําคัญ นอกจากน้ี บริษัทขอรับรองวา 

1) งบการเงินและขอมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป ไดแสดงขอมูลอยาง

ถูกตองครบถวน ในสาระสําคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัท

ยอยแลว  

2) บริษัทไดจัดใหมีระบบการเปดเผยขอมูลที่ดีเพื่อใหแนใจวาบริษัทไดเปดเผยขอมูลในสวนที่เปน

สาระสําคัญ ทั้งของบริษัทและบริษัทยอยอยางถูกตองครบถวนแลว รวมทั้งควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตาม ระบบ

ดังกลาว 

3) บริษัทไดจัดใหมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว 

และบริษัทไดแจงขอมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ 2560 ตอผูสอบบัญชีและ

กรรมการตรวจสอบของบริษัทแลว ซึ่งครอบคลุมถึงขอบกพรองและการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของระบบการควบคุม

ภายใน รวมทั้งการกระทําที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบตอการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทยอย  

ในการน้ี เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทไดรับรองความถูกตอง

แลว บริษัทไดมอบหมายให นางสาววิภาพร โพธ์ิคํา เปนผูลงลายมือช่ือกํากับเอกสารน้ีไวทุกหนาดวย หากเอกสาร

ใดไมมีลายมือช่ือของ นางสาววิภาพร โพธ์ิคํา กํากับไว บริษัทจะถือวาไมใชขอมูลที่บริษัทไดรับรองความถูกตอง

ของขอมูลแลวดังกลาวขางตน 

 

ชื่อ ตําแหนง ลายมือชื่อ 

1) นายปรีชา ถิรกิจพงศ กรรมการผูอํานวยการ  

2) นายสมเจตน ทิณพงษ กรรมการ  

 

ผูรับมอบอํานาจ    

ชื่อ ตําแหนง ลายมือชื่อ 

นางสาววิภาพร โพธ์ิคํา ผูอํานวยการฝายบญัชีและการเงิน  
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ชื่อ-นามสกุล พชร ยุติธรรมดํารง 

อาย ุ 69 ป 

ตําแหนง ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ 

ไดรับการแตงต้ังป 2558 

คุณวุฒิการศึกษา - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

- นิติศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

- เนติบัณฑิตไทย สํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา 

  

ประสบการณการทํางานยอนหลัง 5 ป จนถึงปจจุบัน 

พ.ศ.2558-ปจจบุัน บริษัท ปรีชา กรุป จํากัด (มหาชน) 

ตําแหนง ประธานกรรมการ/ กรรมการอสิระ/ กรรมการตรวจสอบ 

พ.ศ.2557-ปจจบุัน บริษัท แมจิก เอ็นเตอรไพรส จํากัด 

ตําแหนง กรรมการ 

พ.ศ.2556-ปจจบุัน บริษัท อมรินทร เทเลวิช่ัน จํากัด 

ตําแหนง กรรมการ 

พ.ศ.2552-ปจจบุัน บริษัท บริการเช้ือเพลงิการบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

ตําแหนง กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

พ.ศ.2552-ปจจบุัน บริษัท ไทยเช้ือเพลงิการบิน จํากัด 

ตําแหนง กรรมการ 

ปจจุบัน บริษัท บริหารสินทรัพยสุขุมวิท จํากัด 

ตําแหนง คณะอนุกรรมการบรหิารสินทรัพย/ กรรมการ/ คณะกรรมการกฤษฏีกา 

  

สัดสวนการถือหุนในบริษัท ไมม ี

ความสัมพันธทางครอบครัว

ระหวางกรรมการและผูบริหาร 

ไมม ี

ประวัติการกระทําผิดทางกฎหมาย

ในระยะ 5 ปท่ีผานมา 

ไมม ี
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ชื่อ-นามสกุล ร.ต.ต.เกรียงศักด์ิ โลหะชาละ 

อาย ุ 74 ป 

ตําแหนง กรรมการ/ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

ไดรับการแตงต้ังป 2538 

คุณวุฒิการศึกษา - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

- KENT STATE UNIVERSITY สหรัฐอเมริกา 

- ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชารัฐศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

  

ประสบการณการทํางานยอนหลัง 5 ป จนถึงปจจุบัน 

พ.ศ.2538-ปจจบุัน บริษัท ปรีชา กรุป จํากัด (มหาชน) 

ตําแหนง กรรมการ/ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

พ.ศ.2557-ปจจบุัน กรุงเทพมหานคร 

ตําแหนง ประธานสภากรุงเทพมหานคร 

พ.ศ.2543-2545 กรุงเทพมหานคร 

ตําแหนง ปลัดกรงุเทพมหานคร 

พ.ศ.2533-2543 กรุงเทพมหานคร 

ตําแหนง รองปลัดกรุงเทพมหานคร 

พ.ศ.2529 กรุงเทพมหานคร 

ตําแหนง ผูอํานวยการสํานักสวัสดิการสงัคมและผูแถลงขาว กรุงเทพมหานคร 

  

สัดสวนการถือหุนในบริษัท ไมม ี

ความสัมพันธทางครอบครัว

ระหวางกรรมการและผูบริหาร 

ไมม ี

ประวัติการกระทําผิดทางกฎหมาย

ในระยะ 5 ปท่ีผานมา 

ไมม ี
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ชื่อ-นามสกุล นายสมพร เวชพาณิชย 

อาย ุ 70 ป 

ตําแหนง กรรมการ/ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการบริหาร

ความเสี่ยง/ ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณา

คาตอบแทน/ กรรมการตรวจสอบ 

ไดรับการแตงต้ังป 2548 

คุณวุฒิการศึกษา - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

- Middle Tennessee State University 

  

ประสบการณการทํางานยอนหลัง 5 ป จนถึงปจจุบัน 

พ.ศ.2548-ปจจบุัน บริษัท ปรีชา กรุป จํากัด (มหาชน) 

ตําแหนง กรรมการ/ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/           

ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาคาตอบแทน/ กรรมการตรวจสอบ 

พ.ศ.2556-ปจจบุัน บริษัท ปรีชา กรุป จํากัด (มหาชน) 

ตําแหนง ประธานกรรมการบรหิารความเสี่ยง 

พ.ศ.2552-ปจจบุัน บริษัท ปรีชา กรุป จํากัด (มหาชน) 

ตําแหนง ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาคาตอบแทน 

พ.ศ.2547-ปจจบุัน บริษัท ที.ซี. ยูเน่ียน โกลบอล จํากัด (มหาชน) 

ตําแหนง กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ 

พ.ศ.2535-ปจจบุัน บริษัท โอเช่ียน ทาวเวอร จํากัด (มหาชน) 

ตําแหนง ที่ปรกึษา 

พ.ศ.2532-ปจจบุัน บริษัท ธนิยะ พลาซา จํากัด 

ตําแหนง ที่ปรกึษา 

  

สัดสวนการถือหุนในบริษัท ไมมี 

ความสัมพันธทางครอบครัว

ระหวางกรรมการและผูบริหาร 

ไมม ี

ประวัติการกระทําผิดทาง

กฎหมายในระยะ 5 ปท่ีผานมา 

ไมม ี



 บริษัท ปรีชา กรุป จํากดั (มหาชน)  แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) ประจําป 2559 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 

94/103 

 

ชื่อ-นามสกุล นายปรีชา ถิรกิจพงศ 

อาย ุ 72 ป 

ตําแหนง กรรมการ/ กรรมการผูอํานวยการ/ กรรมการบริหาร           

ความเสี่ยง/ กรรมการสรรหาและพจิารณาคาตอบแทน 

ไดรับการแตงต้ังป 2537 

คุณวุฒิการศึกษา - บรหิารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ (สาขาการตลาด)                      

มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม 

  

ประสบการณการทํางานยอนหลัง 5 ป จนถึงปจจุบัน 

พ.ศ.2537-ปจจบุัน บริษัท ปรีชา กรุป จํากัด (มหาชน) 

ตําแหนง กรรมการ/ กรรมการผูอํานวยการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/            

กรรมการสรรหาและพจิารณาคาตอบแทน 

พ.ศ.2557-ปจจบุัน บริษัท ปรีชา กรุป จํากัด (มหาชน) 

ตําแหนง กรรมการคณะกรรมการจัดการ 

พ.ศ.2556-ปจจบุัน บริษัท ปรีชา กรุป จํากัด (มหาชน) 

ตําแหนง กรรมการบรหิารความเสี่ยง 

พ.ศ.2552-ปจจบุัน บริษัท ปรีชา กรุป จํากัด (มหาชน) 

ตําแหนง กรรมการสรรหาและพจิารณาคาตอบแทน 

  

สัดสวนการถือหุนในบริษัท ไมม ี

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวาง

กรรมการและผูบริหาร 

ไมม ี

ประวัติการกระทําผิดทางกฎหมายใน

ระยะ 5 ปท่ีผานมา 

ไมม ี

  

 



 บริษัท ปรีชา กรุป จํากดั (มหาชน)  แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) ประจําป 2559 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 
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ชื่อ-นามสกุล รศ.ดร.สมเจตน ทิณพงษ 

อาย ุ 67 ป 

ตําแหนง กรรมการ/ กรรมการบรหิารความเสี่ยง/กรรมการสรรหา

และพิจารณาคาตอบแทน 

ไดรับการแตงต้ังป 2551 

คุณวุฒิการศึกษา - วิศวกรรมบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย 

- วิศวกรรมมหาบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเซีย 

- วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเซีย 

  

ประสบการณการทํางานยอนหลัง 5 ป จนถึงปจจุบัน 

พ.ศ.2551-ปจจบุัน บริษัท ปรีชา กรุป จํากัด (มหาชน) 

ตําแหนง กรรมการ/ กรรมการบรหิารความเสี่ยง/กรรมการสรรหาและ

พิจารณาคาตอบแทน 

ปจจุบัน บริษัท อมตะ คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) 

ตําแหนง กรรมการบรหิาร 

ปจจุบัน บริษัท BC Cartering จํากัด 

ตําแหนง กรรมการ 

พ.ศ.2549-2551 บริษัท ปรีชา กรุป จํากัด (มหาชน) 

ตําแหนง ที่ปรกึษา 

พ.ศ.2540-2544 บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรนํ้า จํากัด (มหาชน) 

ตําแหนง กรรมการบรหิาร 

  

สัดสวนการถือหุนในบริษัท ไมม ี

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวาง

กรรมการและผูบริหาร 

ไมม ี

ประวัติการกระทําผิดทางกฎหมายใน

ระยะ 5 ปท่ีผานมา 

ไมม ี



 บริษัท ปรีชา กรุป จํากดั (มหาชน)  แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) ประจําป 2559 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 
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ชื่อ-นามสกุล นางสาวทิพาพร อัศวโสต์ิ 

อาย ุ 57 ป 

ตําแหนง กรรมการ 

ไดรับการแตงต้ังป 2537 

คุณวุฒิการศึกษา - S.T. Johns College of Commerce 

  

ประสบการณการทํางานยอนหลัง 5 ป จนถึงปจจุบัน 

พ.ศ.2537-ปจจบุัน บริษัท ปรีชา กรุป จํากัด (มหาชน) 

ตําแหนง กรรมการ 

  

สัดสวนการถือหุนในบริษัท 0.65% 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวาง

กรรมการและผูบริหาร 

ไมม ี

ประวัติการกระทําผิดทางกฎหมายใน

ระยะ 5 ปท่ีผานมา 

ไมม ี

 

 



 บริษัท ปรีชา กรุป จํากดั (มหาชน)  แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) ประจําป 2559 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 
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ชื่อ-นามสกุล นายฐนนทศรณ เลิศฤทธ์ิศิริกุล 

อาย ุ 60 ป 

ตําแหนง กรรมการ 

ไดรับการแตงต้ังป 2558 

คุณวุฒิการศึกษา - ศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาการปกครอง) มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

- รัฐศาสตรมหาบัญฑิต (สาขาบริหาร) มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

- ดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ (สาขารัฐศาสตร) มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

  

ประสบการณการทํางานยอนหลัง 5 ป จนถึงปจจุบัน 

พ.ศ.2558-ปจจบุัน บริษัท ปรีชา กรุป จํากัด (มหาชน) 

ตําแหนง กรรมการ 

ปจจุบัน กรุงเทพมหานคร 

ตําแหนง คณะกรรมการกลัน่กรองงานดานกฏกมายและติดตามการบริหาร

ราชการแผนดินในสวนที่เกี่ยวของกับกระบวนการยุติธรรม 

ปจจุบัน กระทรวงยุติธรรม  

ตําแหนง คณะทํางานรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม  

ปจจุบัน บริษัท ภูเก็ตไอแลนด มารีนา จํากัด 

ตําแหนง ประธานกรรมการบรกิาร 

พ.ศ.2556 กรุงเทพมหานคร 

ตําแหนง สมาชิกสภาผูแทนราษฏร (แบบบัญชีรายช่ือ) 

  

สัดสวนการถือหุนในบริษัท ไมม ี

ความสัมพันธทางครอบครัว

ระหวางกรรมการและผูบริหาร 

ไมม ี

ประวัติการกระทําผิดทางกฎหมาย

ในระยะ 5 ปท่ีผานมา 

ไมม ี



 บริษัท ปรีชา กรุป จํากดั (มหาชน)  แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) ประจําป 2559 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 
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ชื่อ-นามสกุล นายสมชาย เลิศวิริยจิตต 

อาย ุ 67 ป 

ตําแหนง กรรมการ/ เลขานุการบริษัท 

ไดรับการแตงต้ังป 2554 

คุณวุฒิการศึกษา - นิติศาสตรบัณฑิต เนติบัณฑิตไทย 

  

ประสบการณการทํางานยอนหลัง 5 ป จนถึงปจจุบัน 

ปจจุบัน บริษัท ปรีชา กรุป จํากัด (มหาชน) 

ตําแหนง กรรมการ/ เลขานุการบริษัท 

พ.ศ.2554-ปจจบุัน บริษัท ปรีชา กรุป จํากัด (มหาชน) 

ตําแหนง กรรมการ 

  

สัดสวนการถือหุนในบริษัท ไมม ี

ความสัมพันธทางครอบครัว

ระหวางกรรมการและผูบริหาร 

ไมม ี

ประวัติการกระทําผิดทางกฎหมาย

ในระยะ 5 ปท่ีผานมา 

ไมม ี
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รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 

รายชื่อ 

บริษัท 

ปรีชา กรุป 

จํากัด (มหาชน) 

บริษัทและบริษัทยอย 

บริษัท 

เฮาสซิ่ง 

คอมเพล็กซ 

จํากัด 

บริษัท 

รวยลานลาน 

จํากัด 

บริษัท 

พี.บี.เอ็สเตท 

จํากัด 

1) นายพชร ยุติธรรมดํารง X    

2) ร.ต.ต.เกรียงศักด์ิ โลหะชาละ /    

3) นายสมพร เวชพาณิชย /    

4) นายปรีชา ถิรกิจพงศ / / / / 

5) นายสมเจตน ทิณพงษ / X X X 

6) นางสาวทิพาพร อัศวโสตถ์ิ / / / / 

7) นายฐนนทศรณ เลิศฤทธ์ิศิริกลุ /    

8) นายสมชาย เลิศวิริยะจิตต /    

หมายเหตุ : X = ประธานกรรมการ, / = กรรมการบริษัท 
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รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการของบริษัทยอย 

รายชื่อ 

บริษัท  

เฮาสซิ่ง คอมเพล็กซ  

จํากัด 

บริษัท 

รวยลานลาน  

จํากัด 

บริษัท  

พี.บี.เอ็สเตท  

จํากัด 

1) นายสมเจตน ทิณพงษ X X X 

2) นายปรีชา ถิรกิจพงศ / / / 

3) นางสาวทิพาพร อัศวโสตถ์ิ / / / 

หมายเหตุ : X = ประธานกรรมการ, / = กรรมการบริษัท
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รายละเอียดเก่ียวกับหัวหนางานผูตรวจสอบภายในและหัวหนางานกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท 

(Compliance) 

 

ช่ือ นางสาวชุติมา วงษศราพันธชัย 

  

ตําแหนงปจจบุัน หุนสวนสํานักงาน บริษัท พีวี ออดิท จํากัด 

  

การศึกษาและคุณสมบัติอื่น ปริญญาตรี บญัชีบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง มหาวิทยาลยักรงุเทพ 

 ผูสอบบญัชีรับอนุญาตเลขที่ 9622 

  

ผูสอบบญัชีรับอนุญาต (CPA) ผูสอบบญัชีที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน กลต. 

  

ประสบการณ  

มีนาคม 2556-ปจจุบัน หุนสวนสํานักงานบริษัท พีวี ออดิท จํากัด 

ตุลาคม 2546-กุมภาพันธ 2556 ผูสอบบญัชี บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด 

 

 

 

 

   

  



 บริษัท ปรีชา กรุป จํากดั (มหาชน)  แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) ประจําป 2559 

เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเก่ียวกับรายการประเมินราคาทรัพยสิน 
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รายละเอียดเก่ียวกับรายการประเมินราคาทรัพยสิน 

ปรากฏอยูในสวนที ่1 การประกอบธุรกจิ หัวขอที ่4 เรื่อง ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกจิ  



 บริษัท ปรีชา กรุป จํากดั (มหาชน)  แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) ประจําป 2559 

เอกสารแนบ 5 อ่ืนๆ 
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อ่ืนๆ 

- ไมมี - 
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