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สวนที่ 1 
การประกอบธุรกิจ 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
คุณปรีชา ถิรกิจพงศ และผูรวมธุรกิจ รวมกันกอต้ัง บริษัท ปรีชากรุป จํากัด (มหาชน) เพื่อเนน

ใหบริการดานท่ีอยูอาศัยเปนหลัก โดยมุงม่ันท่ีจะพัฒนาธุรกิจทางดานอสังหาริมทรัพยใหเจริญกาวหนาดวย
มาตรฐานและความรับผิดชอบอยางสูง ดวยทุนจดทะเบียน 336,000,000 บาท ปจจุบันบริษัทไดดําเนินงานมา
กวา 40 ป  

บริษัทไดรับความเช่ือถือและความไววางใจจากประชาชนดวยดีมาโดยตลอด ปจจุบันบริษัทสราง
โครงการคุณภาพมาแลวมากมาย เราพรอมตอบสนองความตองการและความพึงพอใจสูงสุดสําหรับลูกคาดวย
โครงการคุณภาพท่ีเราสรางสรรคดวยความพิถีพิถันบนทําเลศักยภาพสูง ในหลากหลายโครงการ อาทิ ปรีชารม
เกลา, ปรีชา สุวินทวงศ, ปรีชาไพเวทบีช ระยอง, อาคารสํานักงานปรีชาคอมเพล็กซ และปรีชาราม 1, ปรีชาราม 
2, ปรีชาราม 3 

พรอมกันนี้บริษัทยังไดขยายธุรกิจมาพัฒนาโครงการในแนวสูงประเภทคอนโดมิเนียมในเมือง เพื่อให
สามารถตอบสนองทุกความตองการไดอยางสมบูรณแบบ ภายใตชื่อโครงการ PG RAMA 9 CONDOMINIUM 
และ PG2 RAMA 9 CONDOMINIUM 

 

1.1 วิสัยทัศน วัตถุประสงค และกลยุทธในการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทยอย 
วิสัยทัศน 
เราเปนบริษัทที่ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย มคีวามมุงม่ันท่ีจะดําเนินธุรกจิใหไดรับความนิยมและ
เช่ือถือจากลูกคาและประชาชนท่ัวไป ดําเนินธุรกิจดวยการบริหารการจัดการท่ีเขมแข็ง มีการพัฒนาสินคาใหมี
คุณภาพสูงสุดใหเปนท่ียอมรบัในตลาดอสังหาริมทรัพย และ มุงเนนพฒันาบุคลากรขององคกรใหเปนมืออาชีพ
และมีประสิทธิภาพในดานบริการท่ีเปนเลิศ 
 
พันธกิจ 
เราเชื่อวาท่ีพักอาศัยเปนไดมากกวาคําวาบานสําหรับการพักผอนของครอบครัว เราจึงมุงม่ันท่ีจะสรางสรรค  
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และพัฒนาสินคาอยางตอเนื่อง เพื่อสงมอบท่ีอยูอาศัยท่ีมีคุณภาพ มั่นคง แข็งแรง รูปแบบบานท่ีทันสมัย สวยงาม  
ใหกับลูกคา เพื่อให บาน เปนสถานท่ีแหงความสุขอันอบอุน และผอนคลาย รูสึกปลอดภัย และเปนศูนยรวมจิตใจ 
ของสมาชิกในครอบครัว  
 
เปาหมายและกลยุทธ 
ในปนี้ บริษัทฯมีกลยุทธที่จะสรางการเติบโตอยางตอเนือ่ง เพื่อผลตอบแทนอยางยั่งยืน ภายใตการบริหารความ
เส่ียงและหลักการธรรมาภิบาล   
1. ขยายธุรกิจหลักในอสังหาริมทรัพยเพื่อขาย และขยายฐานไปยังกลุมลูกคาฐานรายไดใหม 
โดยบริษัทฯ ตัง้เปาหมายท่ีจะปดการขายท้ังหมดสําหรับโครงการท่ียังมีบานคางสต็อคอยู และพัฒนาโครงการ
บนท่ีดินเปลาของบริษัทฯ ประกอบไปดวย โครงการปรีชา ราม 3, โครงการ PG1, 2 และโครงการปรีชาคอม
เพล็กซ นอกจากนี้ บริษัทฯมีนโยบายลงทุนซ้ือท่ีดินเพื่อพัฒนาโครงการใหม โดยจะพิจารณาทําเลที่มีศกัยภาพท่ี
ดี และสามารถพัฒนาโครงการไดทันที   
2. ขยายการลงทุนไปยังธุรกิจใหมที่สรางรายไดตอเนื่อง  (Recurring income) 
3. มุงพัฒนาองคกรที่มีความเปนมืออาชีพ เพื่อการเติบโตอยางยั่งยืน 
4. เสริมสรางพัฒนาบุคคลากรใหมีความเขมแข็ง ทันสมัย ในดานพัฒนาเชิงกลยุทธสามารถแขงขันในตลาด
อสังหาริมทรัพย 
5. มุงเนนในการออกแบบท่ีใหประโยชนตอผูอยูอาศัยเกิดประสิทธิภาพสูงสุด พรอมถึงงานดานกอสรางท่ี
แข็งแรง คงทน คุมคา ตอการตัดสินใจซ้ือโครงการที่มากดวยประสบการณมากกวา 40 ป 

 

1.2 การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการท่ีสําคัญ 
บริษัทมีการเปล่ียนแปลงและพัฒนาการท่ีสําคัญในการประกอบธุรกิจและการบริหารงาน ดังน้ี 

ป 2539 :  วันท่ี 18 เมษายน 2539 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รับหุนสามัญ 60 ลานหุน 
มูลคาตราไว หุนละ 10 บาท รวม 600 ลานบาท ของบริษัท ปรีชา กรุป จํากัด 
(มหาชน) เปนหลักทรัพยจดทะเบียน 

ป 2544 : ในเดือนมีนาคม 2544 บริษัท ปรีชา กรุป จํากัด (มหาชน) เขาเกณฑตองจัดทําแผน
ฟนฟูกิจการตามขอบังคับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในเดือนกรกฎาคมและ
ตุลาคม 2544 เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 60 ลานหุน เปน 134.4 ลานหุน มูลคาท่ีตราไว
หุนละ 10 บาท รวม 1,344 ลานบาท แตทุนชําระแลว เปน 1,112 ลานบาท  

ป 2547 : เรียกชําระทุนเพิ่ม จํานวน 23.2 ลานหุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 10 บาท รวม 232 ลานบาท 
รวมเปนทุนชําระแลวรวม 1,344 ลานบาท 
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ป 2549 : วันท่ี 7 มีนาคม 2549 พนเหตุเพิกถอน โดยยายการซ้ือขายหลักทรัพยจากหมวด  
  REHABCO ไปยังกลุมอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยและกอสราง หมวดพัฒนา

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

242.05 บาท รวมเปนจํานวน 48.40 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 100  

ป 2551 : ลดทุนโดยลดมูลคาหุนท่ีตราไวจากหุนละ 10 บาท คงเหลือเปนมูลคาหุนท่ีตราไวหุน
ละ 2.50 บาท และไดเปล่ียนแปลงมูลคาหุนท่ีตราไวหุนละ 2.50 บาท เปนหุนละ 1 
บาท ดังนั้น ทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว รวมเปนเปนจํานวน 336,000,000 บาท 

 

1.3 โครงสรางการถือหุนของกลุม 
บริษัทประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย ปจจุบันมีการลงทุน 100 เปอรเซ็นต ในบริษัทยอยท่ีมี

วัตถุประสงคเพื่อทําธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย เชนเดียวกัน รวม 3 บริษัท ดังน้ี 

1) บริษัท เฮาสซ่ิง คอมเพล็กซ จํากัด 

2) บริษัท รวยลานลาน จํากดั 

3) บริษัท พี.บี. เอ็สเตท จํากัด  
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โครงสรางการถือหุนของกลุมบริษัท 

ชื่อและที่ต้ังบริษัท ลักษณะธุรกิจ ทุนชําระแลว 
สัดสวน 
การถือหุน 

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

พัฒนา
อสังหาริมทรัพย 

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

มูลคาท่ีตราไวหุนละ 100 บาท 

100 

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

พัฒนา
อสังหาริมทรัพย 

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

100 

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

พัฒนา
อสังหาริมทรัพย 

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

100 

 
2.  ลักษณะการประกอบธุรกิจ       

รายไดของ บริษัท ปรีชากรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอยประกอบดวย รายไดจากการขาย และ
รายไดอ่ืน โดยโครงสรางรายไดทั้งส้ินสามารถแยกตามสายผลิตภัณฑหลักไดดังน้ี 

ผลิตภัณฑ 
ป 2558 ป 2559 ป 2560 

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

1) รายไดจากการขายและบริการ       
- ขายที่ดินเปลา 16,232.20 6.85 - 0.00 - - 

- ขายบานพรอมท่ีดิน 193,054.63 81.47 71,397.00 65.46 32,200.00 50.41 

- ขายอาคารชุด - 0.00 4,050.00 3.71 5,508.97 8.63 

- คาเชาและบริการ 21,432.18 9.05 22,649.83 20.77 24,173.29 37.85 

รวมรายไดจากการขายและบริการ 230,719.01 97.37 98,096.83 89.94 61,882.26 96.88 

2) รายไดอื่นๆ 6,234.86 2.63 10,975.39 10.06 1,996.91 10.06 

รวม 236,953.87 100.00 109,072.22 100.00 63,879.17 100.00 
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2.1 ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ  
2.1.1 ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยและการใหบริการหลักของบริษัท 

1) โครงการปรีชาราม 3 

 เปนโครงการริมถนนราษฎรพัฒนา ตอเนื่องจากความสําเร็จของโครงการ
ปรีชาราม 1 และโครงการปรีชาราม 2 โดยพัฒนาเปนโครงการโฮมออฟฟศ และบานเดี่ยวทรงทันสมัย (Modern) 
เพื่อใหใชชีวิตไดตามรูปแบบของคนเมืองดวยทําเลสุดสะดวก เพียง 300 เมตร ออกสูถนนวงแหวนรอบนอกฝง
ตะวันออก มุงสูสนามบินสุวรรณภูมิเช่ือมตอถนนพระราม 9 และทางดวน กรุงเทพฯ-ชลบุรี (มอเตอรเวย) 
เดินทางสะดวก ไมวาจะเขาหรือออกเมืองแวดลอมดวยความเจริญเต็มรูปแบบมีส่ิงอํานวยความสะดวกครบครัน 
เชน หาง สรรพสินคา, โรงพยาบาล (นพรัตน ราชธานี, สินแพทย), สถานการศึกษา (เตรียมอุดมศึกษานอมเกลา), 
และสถานท่ีราชการ (สํานักงานเขต, สํานักงานท่ีดิน, สถานีตํารวจ, การประปา, การไฟฟา) เพื่อตอบสนองความ
ตองการที่อยูอาศัยของคนในวัยทํางานท่ีเปนผูบริหารระดับกลางข้ึนไป หรือเจาของกิจการท่ีตองการความลงตัวการอยู
อาศัยและการทํางานอยูในท่ีเดียวกัน 

2) โครงการพีจี 1 พระราม 9 คอนโดมิเนยีม 

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

3) โครงการพีจี 2 พระราม 9 คอนโดมิเนยีม 

 คอนโดมิเนียมกลางเมืองติดถนนพระราม 9 ในรูปแบบวิถีชีวิตคนเมืองท่ีสมบูรณ
แบบ สนองความตองการที่อยูอาศัยของคนในวัยทํางาน ที่มีความสามารถในการใชจายดานท่ีอยูอาศัย ตั้งแต
เดือนละ 8,000 บาท โดยทําเลใกลรถไฟฟาใตดิน หางจากทางดวนไมเกิน 500 เมตร และใกลสถานีรถไฟ Air 
Port Link 

4) โครงการปรีชาคอมเพล็กซ 

 อาคารสํานักงานใหเชาทําเลดี ติดถนนรัชดาภิเษก ใกลกับสถานีรถไฟฟาใตดิน
สุทธิสารอยูในเขตใจกลางหรือศูนยกลางธุรกิจ สะดวกในการเดินทางดวยระบบคมนาคมท่ีทันสมัย ครบครัน
ดวย  ส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีสมบูรณพรอม ใกลรานอาหารและแหลงชอปปง 
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2.1.2 โครงการของบริษัทท่ีผานมา 
1) หมูบานปรีชาโครงการ 1 บนถนนพัฒนาการ ในรูปแบบของบานเดี่ยว 

2) หมูบานปรีชาโครงการ 2 บนถนนพัฒนาการ ในรูปแบบของบานเดี่ยว 

3) หมูบานปรีชาโครงการ 3 บนถนนสุขาภิบาล 1 ในรูปแบบของอาคารพาณิชย และบานเดี่ยว 

4) หมูบานปรีชาโครงการ 4 บนถนนสุขาภิบาล 1 ในรูปแบบของอาคารพาณิชย บานเด่ียว และ
ทาวนเฮาส 

5) หมูบานปรีชาโครงการ 5 บนถนนพัฒนาการ ในรูปแบบของบานเดี่ยวและทาวนเฮาส 

6) หมูบานปรีชาโครงการ 6 บนถนนพัฒนาการ ในรูปแบบของอาคารพาณิชยและบานเดี่ยว 

7) หมูบานปรีชาโครงการ 7 บนถนนพัฒนาการ ในรูปแบบของบานเดี่ยว 

8) หมูบานปรีชาโครงการอาคารชุด บนถนนพัฒนาการ ในรูปแบบของอาคารชุด 

9) หมูบานปรีชาโครงการ 8 บนถนนรามคําแหง ในรูปแบบของอาคารพาณิชยและทาวนเฮาส 

10) หมูบานปรีชาโครงการ 9 บนถนนสุขาภิบาล 3 ในรูปแบบของอาคารพาณิชยและทาวนเฮาส 

11) หมูบานปรีชาโครงการ 10 บนถนนสุขาภิบาล 3 ในรูปแบบของอาคารพาณิชยและทาวนเฮาส 

12) หมูบานปรีชาโครงการ 11 บนถนนรามอินทรา ในรูปแบบของอาคารพาณิชยและทาวนเฮาส 

13) หมูบานปรีชาโครงการ 12 (โครงการปรีชาลํ้าเพชร) บนถนนรามคําแหง (สุขาภิบาล 3) ใน
รูปแบบของอาคารพาณิชยและบานเดี่ยว 

14) หมูบานปรีชาโครงการ 13 บนถนนบางกอกนอย-นครชัยศรี ในรูปแบบของบานเดี่ยว 

15) หมูบานปรีชาคอมเพล็กซ บนถนนรัชดาภิเษก ในรูปแบบของอาคารสํานักงาน 

16) โครงการปรีชารามคําแหง บนถนนรามคําแหงบานเดี่ยว 

17) โครงการปรีชาพุทธมณฑล บนถนนพุทธมณฑลสาย 4 นครปฐม ในรูปแบบของบานเดี่ยวและบาน
แฝด 

18) โครงการปรีชาศรีนครินทร ซอยวัดนามแดง สมุทรปราการ ในรูปแบบของบานเด่ียวและทาวน
โฮม 

19) โครงการปรีชาไพรเวทบีช ระยอง เรียบชาดหาดแมรําพึง จังหวัดระยอง ในรูปแบบของบานเดี่ยว
และอาคารพาณิชย 
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2.2 การตลาดและการแขงขัน  
 ธุรกิจอสังหาริมทรัพยมีการชะลอตัวลงจากเหตุการณทางการเมือง อีกท้ังยังไดผลกระทบดาน
เศรษฐกิจจากตลาดโลก และอัตราคาจางแรงงานรวมถึงคาวัสดุอุปกรณที่สูงข้ึน แตตลาดอสังหาริมทรัพยยังคง
ไดรับความสนใจอยางตอเนื่องท้ังจากผูประกอบการรายเล็กและรายใหญ โดยเฉพาะในชวง 1-2 ปที่ผานมา 
ตลาดเขาสูภาวะการแขงขันรุนแรง โดยมีการเปดโครงการเพ่ิมข้ึนสูง ประกอบกับพฤติกรรมและกระบวนการ
ตดัสินใจซ้ือของผูบริโภคท่ีเปล่ียนไป ทําใหผูประกอบการตางๆ มีการแขงขันกันท้ังตัวสินคาและราคา  

 
2.2.1 การทําการตลาดของผลิตภณัฑและบริการท่ีสําคัญ 

1) กลยุทธการตลาด  

เพิ่มความสามารถทางการแขงขันโดยเนนสรางบานเสร็จกอนขาย ซ่ึงนับวาเปนกลยุทธการตลาดท่ี
สําคัญของบริษัท เพื่อสรางความเช่ือม่ันใหแกผูบริโภคเปนอยางมาก ที่ไดเปนสภาพแวดลอมจริงและสามารถ
เขาอยูไดทันที ไมตองกังวลเร่ืองความลาชาในการกอสราง อีกทั้ง กลยุทธนี้ยังสงผลดีตอการดําเนินงานของ
บริษัท คือ มีความไดเปรียบในการกําหนดราคาขาย เพราะรูตนทุนท่ีแทจริงกอนขาย ซ่ึงถือวาเปนผลประโยชน
แกทั้ง 2 ฝาย  คือ ผูซ้ือและผูขาย 

2) การตลาด  

การตลาดถือกระบวนการทางสังคมของการส่ือสารคุณคาของผลิตภัณฑหรือบริการไปยังลูกคา ซ่ึง
ผูบริโภคจะไดรับส่ิงท่ีตองการโดยผานกระบวนการแลกเปล่ียน โดยจัดใหมีการทําการตลาด การส่ือสาร
การตลาด และกิจกรรมทางการตลาด  

(1) การตลาดทางตรง (Direct Marketing) เปนการติดตอส่ือสารสวนตัว ระหวาง นักการ
ตลาด และกลุมเปาหมาย โดยใชการสงจดหมายตรง โทรศัพท หรือวิธีการอ่ืนๆ ผานส่ืออยางใดอยางหนึ่งหรือ
หลายอยางรวมกัน โดยนักการตลาดสามารถวัดผลการตอบสนองจากผูบริโภคได โดยมีรูปแบบ 2 กลุม คือ การ
ใชส่ือโดยตรง และการใชส่ือมวลชน 

(2) โฆษณาและประชาสัมพันธ คือ การเสนอขายสินคา บริการ หรือความคิดโดยการใชส่ือ 
เพื่อให เขาถึงลูกคาจํานวนมากได ในเวลาอันรวดเร็ว ทําใหสามารถส่ือสารไดตรงกลุมเปาหมายมากท่ีสุด ส่ือ
โฆษณาท่ีสําคัญประกอบดวย โทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ นิตยสารปายโฆษณาโดยมุงเนนจัดทําโฆษณาและ
ประชาสัมพันธผานส่ือตางๆ โดยพิจารณาเลือกส่ือประชาสัมพันธที่มีประสิทธิภาพสูงสุดและสามารถเขาถึงกลุม
ลูกคาเปาหมายบริเวณโดยรอบโครงการและบริเวณใกลเคียง รวมถึง ภายในหางสรรพสินคา สถานีรถไฟฟา เปน
ตน  

(3) ออกบูธแสดงสินคา เปนการประชาสัมพันธใหเปนท่ีรูจักท่ีมีความสําคัญมาก เนื่องจาก เปน
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การประชาสัมพันธโครงการในเชิงรุกอีกทางหนึ่ง ที่ไดรับความสนใจจากกลุมลูกคาผูบริโภคมากอยางยิ่ง เพราะ
การออกบูธแสดงสินคายังใหผลตอบรับและตอบแทนอยางดีมาตลอด โดยเนนการออกบูธยานใกลเคียง
โครงการ และยานใจกลางธุรกิจ เพื่อประชาสัมพันธสินคาและบริหารใหเปนท่ีรูจักมากข้ึน เพิ่มชองทางและ
โอกาสในการขาย  และโชวศักยภาพสินคาไดอยางเต็มท่ี เปนตน 

(4) มอบสิทธิพิเศษใหแกลูกคาท่ีซ้ือโครงการในแตละชวงของกิจกรรม เชน ราคาพิเศษ รับ
สวนลด แถมเฟอรนิเจอร แถมเคร่ืองปรับอากาศ เปนตน 

(5) จัดกิจกรรมท่ีจะกระตุนยอดขายและคืนกําไรใหกับลูกคา  

3) กลุมลูกคาเปาหมาย 

กําหนดกลุมลูกคาเปาหมายเปนเจาของกิจการหรือผูที่ทํางานในบริเวณใกลเคียงกับโครงการท่ี
ตองการใชทําเลที่ตั้งของโครงการเปนท่ีพักอาศัยและ/ หรือต้ังสํานักงาน โดยมีกําลังซ้ือในระดับกลางข้ึนไป 

4) ลักษณะของลูกคา  

ลักษณะของลูกคากลุมเปาหมาย มีความแตกตางกันไปขึ้นอยูกับท่ีตั้งของโครงการ ลักษณะของ
โครงการ ที่เหมาะสมกับความตองการของลูกคา มีสัดสวนประเภทของลูกคาตางๆ แตกตางกันไป อันเนื่องจาก 
นโยบายการกระจายความเส่ียงในทําเลท่ีตั้งของโครงการและกลุมลูกคาใหครอบคลุมในทุกทําเล โดยเนนจาก
กลุมลูกคาท่ีมีกําลังซ้ือในระดับกลางข้ึนไปเปนหลัก 

5) การจําหนายและชองทางการจําหนาย  

 เปนการจําหนายในลักษณะขายตรงโดยทีมงานขาย ซ่ึงประกอบดวย พนักงานขายที่มีประสบการณ
ดานการขาย มคีวามรูความเขาใจในผลิตภณัฑและบริการเปนอยางดี สามารถใหขอมูลและคําแนะนําเพื่อ
ประกอบการตดัสินใจ แกลูกคาไดในทุกโครงการ นอกจากนั้น ยังคงใหความสําคัญกับการตกแตงสํานักงานขาย 
ซ่ึงเปนชองทางการจัดจําหนายหลัก รวมท้ัง มีบานสรางเสร็จพรอมขาย บานตัวอยาง หองตัวอยาง เพื่อแสดง
รายละเอียดโครงการ เพื่อสรางความประทับใจและความเช่ือม่ันใหกับลูกคาท่ีชมโครงการ 

2.2.2 ภาวะการแขงขนั 
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ป 2560 ท่ีผานมาอยูในภาวะท่ีดีข้ึนหลังรัฐบาลออกมาตรการกระตุน ดวยการ

สนับสนุนเงินกูเพื่อซ้ือท่ีอยูอาศัยสําหรับผูมีรายไดนอย และลดคาธรรมเนียมโอน ตลาดจึงเติบโตข้ึนจาก ป 2559 
ประมาณ 10 เปอรเซ็นต แตมีความผันผวนจากสถานการณทางการเมืองและความไมแนนอนของภาวะเศรษฐกิจ
มากมาย ในขณะท่ีมีสินคาประเภทคอนโดมิเนียมท่ียังคงคางขายลนตลาดในชวง 2 ปกอนหนา และยังเกิด
สถานการณปฏิเสธสินเชื่อ เงินกูเพื่อซ้ือท่ีอยูอาศัยจากธนาคารมากกวา 40 เปอรเซ็นต ผูประกอบการจึงตองทํา
การสงเสริมการขายเพิ่มมากข้ึนกวาปกติที่ทํา เชน อยูฟรี 1-2 ป ดอกเบ้ีย 0 เปอรเซ็นต ปแรก สวนลดเงินสด เปน
ตน เพื่อใหผูซ้ือตัดสินใจซื้อ แมภาพรวมตลาดจะทรงตัว แตสินคาระดับบนกลับเปนตัวทําตลาด อาทิเชน 
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คอนโดมิเนียมลักซชัวร่ี ซูเปอรลักซชัวร่ี และมีโครงการใหมเปดตอเนื่อง 

สวนแนวโนม ป 2561 สถานการณนาจะกระเตื้องข้ึนตามการฟนตัวของเศรษฐกิจตามท่ีรัฐบาลได
ประกาศไว อยางไรก็ตามหากการฟนตัวของเศรษฐกิจไมเกิดข้ึนจริง ก็จะสงผลใหกําลังซ้ือลดลง การพัฒนาท่ีอยู
อาศัยก็อาจลดลงไดเชนกัน ซ่ึงเช่ือวาตลาดยังขยายตัวตอเนื่องคาดวาตลาดจะขยายตัว ไมนอยกวา 8 เปอรเซ็นต 
จากปกอนหนา โดยปจจัยเดนท่ีสุด คือ มาตรการกระตุนอสังหาริมทรัพย ในสวนลดคาธรรมเนียมโอน และจด
จํานอง (ส้ินสุดเดือนเมษายน 2561) คาดวาในไตรมาส 3-4 ปรับตัวดีข้ึน ผูประกอบการจะทําการสงเสริมการขาย
อยางมาก เพื่อกระตุนการตัดสินใจผู ซ้ือกอนมาตรการกระตุนอสังหาริมทรัพยจะส้ินสุดลง 

 

2.3 การจัดหาผลิตภัณฑและบริการ  
2.3.1 ขั้นตอนการพฒันาโครงการ 

1) ศึกษาสภาวะแวดลอมทางดานเศรษฐกิจและสังคม โดยการวิจัยและวิเคราะหขอมูลทางดาน
เศรษฐกิจ สังคมและธุรกิจอสังหาริมทรัพย รวมท้ัง การวิเคราะหทิศทางการขยายตัวของเมือง สภาพความเปนอยู
ของประชากร 

2) ศึกษาความเปนไปไดเบ้ืองตนของโครงการ 

(1) วิเคราะหทําเลที่ตั้งเพื่อพิจารณาการจัดซ้ือท่ีดิน รูปราง ขนาดและประเภทของโครงการ 

(2) กําหนดเปาหมายทางการตลาดเพื่อใหทราบถึงกลุมลูกคาเปาหมายการแขงขันและ 

ภาวะตลาด 

(3) วางแผนทางดานการเงิน การหาแหลงเงินทุน และวิเคราะหผลตอบแทน 

(4) ศึกษากฎควบคุมตางๆ ของท้ังภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และเอกชนท่ีมีผลกระทบ 

ตอโครงการ 

3) ซ้ือที่ดินท่ีตั้งอยูในทําเลที่เหมาะสม มีความสอดคลองและเหมาะสมตอการลงทุน อีกท้ัง มี
ศักยภาพตอการพัฒนาทั้งในปจจุบันและในอนาคต  

4) จัดทําแผนงานโครงการ 

(1) วางผังและออกแบบโครงการโดยสถาปนิกและวิศวกร เพื่อใหความสอดคลองกับเปาหมาย
ทางการตลาดและถูกตองตามขอกําหนดของกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

(2) จัดโครงสรางการบริหารงานโครงการ กําหนดนโยบายการดําเนินงานโครงการ รวมท้ัง 
บุคลากรในดานตางๆ ที่จะรับผิดชอบในแตละโครงการ 
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(3) กําหนดราคาขาย 

(4) กําหนดทีมงานขาย พรอมอบรมพนักงานขาย 

(5) วางแผนการโฆษณาประชาสัมพันธพรอมส่ือตางๆ รวมท้ังการจัดทําเอกสารประกอบการ
ขาย 

(6) จัดหาแหลงเงินกูใหกับลูกคาเม่ือมีการโอนกรรมสิทธ์ิ 

5) งานบริหารโครงการ 

(1) ติดตอหนวยงานราชการ สํานักสงเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย เตรียมยื่นแบบขออนุญาติ
จัดสรร ยื่นขอคา, ตรวจสอบรูปแบบโครงสรางตรงตามระเบียบจัดสรร 

(2) ติดตอหนวยงานราชการและขออนุญาตกอสราง เพื่อดําเนินการปลูกสรางตามข้ันตอนท่ี
กฎหมายกําหนด 

(3) ตรวจสอบแนวเขตที่ดินใหชัดเจน ตรงตามโฉนดท่ีดินหรือไม 

(4) คัดเลือกผูรับเหมาท่ีเช่ียวชาญงานกอสรางและกําหนดวิศวกรควบคุมดูแลงานกอสรางตางๆ 
รวมถึงงานระบบสาธารณูปโภค 

(5) ดําเนินการขายตามแผนงานท่ีกําหนดไว พรอมเร่ิมการกอสรางโครงการ โดยใชระยะเวลา
ตางกันข้ึนอยูกับขนาดและประเภทของโครงการ 

(6) ปรับกลยุทธทางการตลาด (หากจําเปน) เชน แผนสงเสริมการขาย 

6) การสงมอบและโอนกรรมสิทธ์ิ โดยจดทะเบียนและ/ หรือโอนกรรมสิทธ์ิและสงมอบใหลูกคา
เม่ืองานกอสรางเสร็จ 

7) การใหบริการหลังการขายแตละโครงการจะจัดเตรียมการใหบริการหลังการขาย  เชน
สาธารณูปโภคและส่ิงอํานวยความสะดวก ทั้งน้ีข้ึนอยูกับลักษณะของโครงการ 

8) เตรียมการสงมอบสาธารณูปโภคใหแกนิติบุคคลอาคารชุด หรือนิติบุคคลหมูบานจัดสรร 

 

2.3.2 ขอมูลเก่ียวกับวัตถุดิบในการประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย  
1) ที่ดินเพื่อการพัฒนาปจจัยท่ีใชเปนหลักเกณฑในการพิจารณาเพื่อจัดซ้ือท่ีดิน  

(1) ปรับกลยุทธทางการตลาด (หากจําเปน) เชน แผนสงเสริมการขาย เปนตน  

(2) ทิศทางการขยายตัวของเมือง จะพิจารณาดูวามีแนวโนมการเติบโตของเมืองไปในทิศทางใด 
เพื่อใหไดที่ดินท่ีมีศักยภาพสูงในการพัฒนาโครงการ 
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(3) ทําเลของท่ีดิน เลือกซ้ือท่ีดินท่ีมีทําเลติดถนนมีการคมนาคมสะดวก และอยูไมหางไกลจาก
ตัวเมืองมากนัก 

(4) สาธารณูปโภค พิจารณาเลือกท่ีดินท่ีมีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานรองรับ เชน ไฟฟา 
ประปา โทรศัพท เปนตน 

(5) ขนาดแปลงท่ีดิน พิจารณาเลือกซ้ือท่ีดินท่ีมีแปลงขนาดเหมาะสมเพียงพอ สําหรับการพัฒนา
โครงการได 

(6) ลักษณะท่ีดินสูงหรือตํ่ากวาระดับถนนเมนหรือระดับน้ําทวม และแนวคลอง 

(7) ระดับราคาของท่ีดินตองเปนราคาท่ีต่ํากวาราคาตลาด ซ่ึงจะทําใหตนทุนการพัฒนาไมสูงนัก 

2) การจัดหาที่ดินในอดีตเพื่อนํามาพัฒนาโครงการ 

(1) ติดตอผานตัวแทนนายหนา 

(2) สืบหาและติดตอเจาของท่ีดิน ในท่ีดินแปลงที่สนใจ 

(3) เจาของท่ีดินติดตอกับทางบริษัทโดยตรง 

3) การจัดหาที่ดินในอนาคต 

(1) ติดตอผานตัวแทนนายหนา 

(2) สืบหาและติดตอเจาของท่ีดิน ในท่ีดินแปลงที่สนใจ 

(3) เจาของท่ีดินติดตอกับทางบริษัทโดยตรง 

(4) ประกาศแจงความจํานงผานส่ือมวลชนตางๆ 

(5) ประมูลซ้ือจากกรมบังคับคดี และสถาบันการเงินตางๆ 

 

2.3.3 วัสดุกอสราง 
โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพยที่ทาง บริษัท ปรีชา กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย ดําเนินการอยู

นั้น สวนใหญจะมอบหมายใหผูรับเหมาเปนผูดําเนินการกอสรางและจัดหาวัสดุกอสรางเอง ดังนั้น จึงเปนความ
รับผิดชอบของผูรับเหมากอสรางในการจดัหาวสัดุกอสราง ทําใหไมตองเผชิญกับความยุงยากในการเก็บสต็อกวัสดุ
กอสราง และสามารถบริหารงานกอสรางไดตามแผนงาน ทั้งระยะเวลาและตนทุนท่ีกําหนดไว 

ความสัมพันธและผลกระทบของผูรับเหมา โดยกําหนดใหผูรับเหมาแตละรายสรางบาน เฉล่ียรายละ 10-
20 หลัง ซ่ึงถาผูรับเหมารายใดกอสรางบานไดคุณภาพตามท่ีตองการและเสร็จทันตามกําหนดเวลา จะทําการตอ
สัญญาในการกอสรางไปเร่ือยๆ จึงทําใหสามารถควบคุมระยะเวลาและคุณภาพการกอสรางได  
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2.3.4 การวิจัยและพัฒนา 
บริษัทไดตระหนักถึงการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน เพื่อตอบสนองตอความ

ตองการของลูกคา เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑและบริการ รวมถึง การพัฒนากระบวนการจัดการ เพื่อเปนการลดตนทุน
และเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน 

1) ดานการวิจัยและพัฒนาดานผลิตภัณฑ 

เปนการมุงเนนการพัฒนาผลิตภัณฑและบริการ เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา ความ
เช่ือม่ัน ที่มีตอหมูบานปรีชา และยังคงรักษาระดับราคาขายใหตอบสนองตอกลุมเปาหมาย แมวาจะอยูใน
สถานการณที่มีการแขงขันสูงและตนทุนผลิตภัณฑที่เพิ่มสูงข้ึนอยางตอเนื่อง 

2) การวิจัยและพัฒนาดานคุณภาพ 

ทําการศึกษาและพัฒนารูปแบบท่ีอยูอาศัยใหมีคุณภาพ โดยคํานึงถึงโครงสรางอาคารที่แข็งแรง 
คงทนถาวรและใชวสัดุที่มีคุณภาพดีเยีย่ม เพื่อประหยดัคาใชจายในการบํารุงรักษาในระยะยาว อีกท้ัง ยังจัดใหมีการ
ควบคุมการกอสรางใหไดมาตรฐาน ซ่ึงมีการตรวจสอบคุณภาพในทุกๆ ข้ันตอน เพื่อใหเกิดความม่ันใจวาเปน
โครงการที่อยูอาศัยท่ีมีคุณภาพ 

3) การพัฒนาดานการออกแบบ 

การออกแบบผลิตภัณฑจะตองใหคํานึงถึงการใชวัสดุที่เหมาะสม และทรัพยากรอยางประหยัด
และเหมาะสม จึงไดทําการพัฒนาการออกแบบบานอยูสม่ําเสมอ สงผลใหงานออกแบบจึงออกมาในลักษณะท่ี
เรียบงายและสอดคลองกับวัสดุที่นํามาใชงานเพื่อใหเกิดความคุมคาเชิงเศรษฐกิจ เพื่อตอบสนองการดําเนินชีวิต
ของกลุมลูกคาเปาหมาย อีกท้ัง การเลือกวัสดุตางๆ ที่จะนํามาใชงานตองมีความเหมาะสมและทําใหเกิด
ประโยชนในการใชสอย     ความคงทนถาวร จึงตองเลือกใหเหมาะสมและถูกตอง สวยงาม ทนทาน ถือเปนส่ิง
สําคัญท่ีสุด เนื่องจาก รูปแบบเปนปจจัยหนึ่งท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือ และกลุมลูกคาตางมีความพึงพอใจในการ
พัฒนารูปแบบท่ีมีความหลากหลาย เพื่อใหตอบรับกับความตองการในแตละกลุมเปาหมายไดดี  

2.4 งานท่ียังไมไดสงมอบ  
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทและบริษัทยอย มีจํานวนรายและมูลคาขายตามสัญญา ที่ยังไมไดสง

มอบ ดังนี้ 

ชื่อโครงการ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

จํานวนแปลง จํานวนเงิน (ลานบาท) 
โครงการปรีชา ราม 3 4 33.7 

รวม 4 33.7 
หมายเหตุ:งานที่ยังไมสงมอบ หมายถึง จํานวนผูที่ทําสัญญาซ้ือบานแตยังไมไดรับการโอนกรรมสิทธิ์ 
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3.  ปจจัยความเสี่ยง                 
ป 2560 ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยยังมีความเส่ียงท่ีข้ึนอยูกับปจจัยตางๆ ทั้งดานเศรษฐกิจสังคม และ

การเมือง ที่มีความไมแนนอนคอนขางสูง โดยเฉพาะจากปจจัยภายนอกท่ีไมสามารถควบคุมได อาทิเชน 
ปญหาความวุนวายทางการเมือง ปญหาการขาดแคลนแรงงานและคุณภาพของแรงงาน คาแรงงานสูงท่ี
กระทบตอตนทุนการประกอบธุรกิจ ทําใหลูกคา ขาดความเช่ือม่ันและชะลอการลงทุน ซ่ึงไดมีการติดตาม
สถานะการณอยางใกลชิด โดยเพิ่มความระมัดระวังในการประกอบธุรกิจเพื่อทําใหธุรกิจสามารถเติบโตอยาง
มั่นคงตอไปได 

 

3.1 ความเสี่ยงจากภาวะการแขงขันทางธุรกิจ 
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยเปนธุรกิจท่ีมีการแขงขันกันสูง มีผูประกอบการในตลาดมากรายทําให

ปริมาณ    การกอสรางบานและคอนโดมิเนียมมีการขยายตัวมากในขณะท่ีกําลังซ้ือท่ีภาคเอกชนลดลงอยางมาก 
อันเนื่องมาจากภาวะเศรษฐกิจ การเมือง และการลงทุนของภาคเอกชนอยูในเกณฑต่ํา  

อยางไรก็ตาม นโยบายการเงินแบบผอนคลายของคณะกรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแหงประเทศ
ไทย ภายใตสถานการณเศรษฐกิจและสภาวะการเมืองในปจจุบัน มีผลใหอัตราดอกเบ้ียนโยบายทรงตัวอยูใน
ระดับตํ่า ซ่ึงจะเปนปจจัยหนุนประการหนึ่งตอธุรกิจอสังหาริมทรัพย ขณะท่ีการชะลอการลงทุนของ
ผูประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพยนาท่ีจะชวยลดภาวะความเสี่ยงของปญหาอุปทานท่ีอยูอาศัยลนตลาดใน
ระดับหนึ่ง 

ธุรกิจอสังหาริมทรัพยเปนธุรกิจท่ีมีการแขงขันสูงมาก เพราะมีผูประกอบการในตลาดมีหลายรายและ
จํานวนมาก แตละรายเนนท่ีจะเพิ่มยอดขายและกําไร ทําใหปริมาณการกอสรางท่ีอยูอาศัยมีมากกวากําลังซ้ือ จึง
จําเปนตองสรางเปนการลวงหนาและกวาจะแลวเสร็จตองใชเวลาหลายเดือน และถาหากเกิดภาวะเศรษฐกิจ
ชะลอตัว กําลังซ้ือตกลง จะทําใหเหลือบานในสต็อคจํานวนมาก ดังนั้น เพื่อใหขายบานไดจึงจําเปนตองลดราคา
ลง ทําใหการแขงขันยิ่งรุนแรงข้ึน ยอดขายโดยรวมจะลดลง ขณะท่ีตนทุนยังสูงอยู รวมถึง การติดตาม
สถานการณตลาดอสังหาริมทรัพยและทิศทางภาวะเศรษฐกิจอยางใกลชิด สรางท่ีอยูอาศัยที่มีคุณภาพ ควบคุม
ตนทุน ลดคาใชจาย เนนการบริการและเพิ่มความพึงพอใจใหแกลูกคา ใชการตลาดและสรางความแตกตาง เพื่อ
รักษายอดขาย 

 

3.2 ความเสี่ยงจากการจัดหาท่ีดินเพื่อพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพยในอนาคต  
ผูประกอบการในธุรกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพยตางเรงเปดโครงการใหมๆ ในชวงจังหวะที่ตลาด

อสังหาริมทรัพยยังมีปจจัยสนับสนุนการเติบโต มีสวนในการผลักดันราคาท่ีดินและตนทุนการประกอบธุรกิจให
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เพิ่มข้ึน และผลักดันใหราคาท่ีอยูอาศัยปรับตัวสูงข้ึนตามไปดวย ซ่ึงจะทําใหอํานาจการซ้ือท่ีอยูอาศัยของ
ผูบริโภคลดลง  

ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาและลงทุนในระบบขนสงมวลชน จึงเปนสาเหตุใหราคา
ของท่ีดินปรับตัวสูงข้ึนอยางรวดเร็ว ซ่ึงในบางพื้นท่ีมีราคาท่ีดินปรับตัวข้ึนไปสูงกวากําลังซ้ือของประชาชนใน
บริเวณดังกลาว ทําใหตลาดอสังหาริมทรัพยในบางพื้นท่ีกําลังเผชิญกับปญหาอุปทานสวนเกิน 

ทํา เลที่ตั้ งของโครงการถือเปนยุทธศาสตรหลัก ท่ีสํา คัญอย างหน่ึงในการพัฒนาโครงการ
อสังหาริมทรัพย จึงตองมีการเลือกทําเลที่ตั้งท่ีมีศักยภาพสูง มีเสนทางการคมนาคมท่ีสะดวกและอยูไมหางจาก
แหลงธุรกิจและยานชุมชน ซ่ึงท่ีดินดังกลาวเปนท่ีตองการสูงในตลาดอสังหาริมทรัพยและมีราคาท่ีคอนขางแพง 
ทําใหตองเผชิญความเส่ียงจากการที่ไมสามารถจัดหาที่ดินลักษณะดังกลาวมาพัฒนาโครงการได 

ทางบริษัทมีนโยบายท่ีจะเลือกซ้ือท่ีดินตามแนวรถไฟฟา BTS หรือ MRT เพื่อสําหรับการทําโครงการ
คอนโดมิเนียม ในสวนของบานเดี่ยวจะเนนบริเวณวงแหวนรอบนอกและบริเวณปริมณฑลท่ีชุมชนมีศักยภาพใน
การเจริญเติบโต ใกลแหลงท่ีทํางาน และเพื่อลดความเส่ียงจากภาวะเศรษฐกิจและการเมือง จึงมีนโยบายท่ีจะซ้ีอ
ที่ดินเพื่อพัฒนาในทันที นอกจากน้ัน การเกิดข้ึนของ AEC จะเปดโอกาสใหความตองการอสังหาริมทรัพยใน
พื้นท่ีตางๆ เพิ่มสูงข้ึนเชนกัน 

บริษัทไมมีนโยบายถือครองที่ดินเปลาท่ียังไมพรอมจะพัฒนาโครงการหรือซ้ือท่ีดินมาเก็บ ไวเพื่อรอ
การพัฒนาโครงการที่ยังไมไดมีการวางแผนไว จึงมีความเส่ียงในการจัดหาท่ีดินเพื่อพัฒนาโครงการ
อสังหาริมทรัพย จึงเห็นวาการลงทุนซ้ือท่ีดินมาเก็บไวใน ขณะท่ียังไมมีแผนการพัฒนาโครงการบนพ้ืนท่ีนั้น จะ
ทําให มีความเส่ียงจากการท่ีสภาพคลองลดลง ไมสามารถนําเงินทุนดังกลาวไปใชหมุนเวียนภายหรือ พัฒนา
โครงการอ่ืนๆ ได และยังทําใหเกิดตนทุนในการพัฒนาโครงการเพ่ิมข้ึนจากตนทุนทางการเงินท่ีตอง ใชไปใน
การซ้ือที่ดินมาเก็บไวซ่ึงจะทําใหไมไดรับผลตอบแทนจากการลงทุนไดตามเปาหมายท่ีวางแผนไว 

เพื่อบริหารความเส่ียงดังกลาว จึงมีการศึกษาความเปนไปไดในระยะยาว เพื่อกําหนดแผนการซ้ือท่ีดิน อยาง
เหมาะสมท้ังในชวงเวลาท่ีเหมาะสมในการซ้ือท่ีดินและการพัฒนาโครงการ ราคาท่ีดินท่ีเหมาะสมในการพัฒนา 
โครงการรูปแบบตางๆ ในแตละทําเล ใหสอดคลองกับแผนธุรกิจและสภาพคลองทางการเงิน แลวจึงดําเนินการ 
คัดเลือกและจัดซ้ือท่ีดินดังกลาว โดยเนนทําเลที่มีแนวโนมการเติบโตของศักยภาพสูง และการแขงขันในการซ้ือ
ที่ดินกับผูประกอบการรายอ่ืนยังตํ่า สงผลใหสามารถจัดซ้ือท่ีดินในราคาไมแพงและเงินท่ีใชวางมัดจําท่ีคอนขาง
ต่ํา เม่ือเปรียบเทียบกับโอกาสการพัฒนาโครงการในอนาคต เพื่อสรางผลตอบแทนจากการพัฒนาใหสูงกวา
ตนทุนทางการเงินใน การถือครองท่ีดินระยะยาว นอกจากนี้ ยังมีความสัมพันธที่ดีกับนายหนาจัดหาที่ดิน จึงคาด
วาจะสามารถจัดหาท่ีดินเพื่อพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพยที่มีศักยภาพ และสรางผลประกอบการท่ีดีใน
อนาคตได 
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3.3 ความเสี่ยงจากการเปล่ียนแปลงกฏหมายระเบียบขอบังคับท่ีเก่ียวของกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย 
การเปล่ียนแปลงในกฎหมาย ระเบียบขอบังคับท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย จะสงผลตอ

แผนงาน ตนทุนและคาใชจายในการดําเนินการ อาทิเชน การเปล่ียนแปลงในขอบังคับของผังเมือง เร่ืองอัตราสวน
พื้นที่อาคารรวมตอพื้นท่ีที่ดิน (FAR) นโยบายการกําหนดพื้นท่ีสวนกลางและการจัดทํารายงานผลกระทบตอสิง
แวดลอม (EIA) ซ่ึงปจจุบันยังไมมีหลักเกณฑที่ชัดเจนจากคณะกรรมการผูชํานาญการ พิจารณารายงานการ
วิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม (คชก.) วาตองจัดทํามาตรการลดผลกระทบส่ิงแวดลอมอยางไรจึงจะผานการ
พิจารณาเห็นชอบ  

อยางไรก็ตาม บริษัทไดทําการศึกษาและติดตามการเปล่ียนแปลงเกี่ยวกับกฎระเบียบตางๆ และนโยบาย 
ของหนวยงานราชการท่ีอาจเกิดข้ึนอยางตอเนื่องอยางละเอียด และไดศึกษาความเปนไปไดของโครงการ โดย
พิจารณาตามขอกําหนด ขอบังคับ และกฎหมายตางๆ เพื่อเตรียมความพรอมสําหรับการปรับเปล่ียน การ
ดําเนินการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพยใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงที่อาจจะเกิดข้ึนดังกลาว ควบคูไป
กับการศึกษาสภาวะตลาดอยางสมํ่าเสมอ ซ่ึงจากการเตรียมความพรอมดังกลาว โดยม่ันใจวาสามารถปรับเปล่ียน
ไดทันตอเหตุการณ และจะไมไดรับผลกระทบอยางมีนัยสําคัญจากการเปล่ียนแปลงกฎระเบียบดังกลาว 

 

3.4 ความเสี่ยงจากการขาดแคลนผูรับเหมา  
ธุรกิจอสังหาริมทรัพยในปจจุบันมีการขยายตัวมาก จึงทําใหเกิดปญหาการขาดแคลนผูรับเหมาและ

แรงงาน ซ่ึงจะสงผลกระทบตอการพัฒนาโครงการท้ังในดานของตนทุนและระยะเวลาในการสงมอบงาน 

เนื่องจาก บริษัทไมมีทีมงานกอสราง ดังนั้น ในการกอสรางโครงการตางๆ จึงตองวาจางผู รับเหมากอสรางจาก
ภายนอก ซ่ึงอาจเผชิญกับความเส่ียงกรณีที่ขาดแคลนผูรับเหมากอสรางท่ีมีคุณภาพหรือผูรับเหมาสงมอบงาน
ลาชา อันเนื่องมาจากผูรับเหมาอาจไมมีความชํานาญหรืออาจมีปญหาขาดแคลนแรงงาน หรือผูรับเหมาสงมอบ
งานไดทันตามกําหนดเวลา  

อยางไรก็ตาม  เพื่อ เปนการลดความเ ส่ียงดังกลาว  จึงมีการกําหนดนโยบายในการคัดเลือก 
ผูรับเหมากอสรางท่ีมีคุณภาพ ใหมีผูยื่นเสนอราคาอยางนอย 3 รายข้ึนไป และมีการกําหนดเกณฑในการคัดเลือก
ผูรับเหมา โดยจะพิจารณาจากประสบการณ การทํางาน ชื่อเสียง และผลงานในอดีตท่ีผานมา ความเรียบรอยของ
งานกอสราง ความตรงตอเวลาในการสงมอบงาน รวมถึง ความพรอมในการทํางานและฐานะการเงินของ
ผูรับเหมากอสราง เพื่อประกอบการพิจารณาการคัดเลือกผูรับเหมา  
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3.5 ความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการลดลงของกําลังซ้ือ  
ภาคอสังหาริมทรัพย นั้นนับเปนภาคธุรกิจที่มีการเชื่อมโยงอยางใกลชิด และมีทิศทางการเคล่ือนไหวใน

ทิศทางเดียวกันกับภาวะเศรษฐกิจ ดังนั้น ภาวะเศรษฐกิจท่ีชะลอตัวในชวงปที่ผานมา ทําใหมีผลกระทบตอการ
สงออกอยางมีสาระสําคัญ เมื่อการสงออกลดลงมีผลกระทบตอเศรษฐกิจของประเทศคอนขางมาก เพราะการ
เติบโตทางเศรษฐกิจพึ่งพาการสงออกในอัตราท่ีสูงทําใหเกิดปญหาการวางงาน ประกอบกับมีปญหารุมเราดาน
สังคมและการเมือง คอนขางหนักจึงอาจทําใหผูบริโภคขาดความเชื่อม่ัน และระมัดระวังเร่ืองการใชจายมาก   

จึงตองเนนการสรางท่ีอยูอาศัยใหไดคุณภาพและในราคาท่ีแขงขันได โดยใชนวัตกรรมตางๆ เขามาชวย
ใหมากข้ึน ทั้งรูปแบบวัสดุ และกระบวนการกอสราง โดยตองใชการตลาดใหหลากหลายมากข้ึน เพื่อกระตุน
ยอดขาย ในขณะท่ียังมีขอดี คือ อัตราดอกเบ้ียเงินกูยังคงทรงตัวอยูในระดับตํ่า อาจเปนตัวกระตุนใหลูกคาเรงซ้ือ
บานได รวมถึง หากการลงทุนภาคเอกชนขยายตัว นาจะกอใหเกิดการจางงาน และกําลังซ้ืออาจกลับมาฟนตัวได
ความเส่ียงเร่ืองกําลังซ้ือก็จะลดลง อยางไรก็ดีบริษัทตองติดตามสถานการณอยางใกลชิด 

 

3.6 ความเสี่ยงจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีปรับปรุงใหม
และออกใหม  
ใน ป 2560 สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชีใหใชมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนว
ปฎิบัติทางการบัญชีที่ออกและปรับปรุงใหม ซ่ึงมีผลตองบการเงินของบริษัทแตไมเปนสาระสําคัญ และมีผล
บังคับใชตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2561 ดังตอไปนี้ 

1) มาตรฐานการบัญชี 26 ฉบับ และการตีความมาตรฐานการบัญชี 7 ฉบับ (ปรับปรุง 2560)  เร่ิมปฏิบัติ
วันท่ี 1 มกราคม 2561 รวม 33 ฉบับ  

2) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 10 ฉบับ และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 13 
ฉบับ (ปรับปรุง 2560) ที่มีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินท่ีมีรอบบัญชี เร่ิมปฏิบัติวันท่ี 1 มกราคม 2561  รวมจํานวน 
23 ฉบับ 
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4. ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ            
 
4.1 ทรัพยสินท่ีมีไวเพื่อขาย  

1) รายการทรัพยสิน ประเภทท่ีดินสําหรับพัฒนาโครงการ (รวมส่ิงปลูกสราง) 

เจาของกรรมสิทธ์ิ ชื่อโครงการ ท่ีต้ัง 
โครงการ 

เน้ือท่ี 
(ไร-งาน-
ตร.ว.) 

ราคาตลาด
หรือราคา
ขาย  

(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 11-200-51 447.07 75 แปลง ค้ําประกันวงเงินกู

จากสถาบันการเงิน 
BBL BANK 

 คอนโดมิเนียม-พีจี 1  
พระราม 9 (8 ช้ัน) 

 

ถ.พระราม 9 372.52  
ตร.ม. 

28.78 6 ยูนิต ไมมี 

2) บริษัท เฮาสซิ่ง           
คอมเพล็กซ จํากัด 

คอนโดมิเนียม-พีจี 1  
พระราม 9 (15 ช้ัน) 

ถ.พระราม 9 216.33  
ตร.ม. 

14.15 3 ยูนิต ไมมี 

3) บริษัท รวยลานลาน 
จํากัด 

คอนโดมิเนียม-พีจี 2  
พระราม 9 

ถ.พระราม 9 47.35  
ตร.ม. 

4.01 1 ยูนิต ไมมี 

 

2) รายการทรัพยสิน ประเภทท่ีดินรอการพัฒนา 

เจาของกรรมสิทธ์ิ ท่ีต้ังโครงการ เน้ือท่ีดิน 
(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 เฮาสซิ่ง คอมเพล็กซ จํากัด  มีนบุรี  
(แสนแสบ) 

2-0-0 1.83 - ไมมี 
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4.2 ทรัพยสินท่ีมีไวเพื่อการลงทุน       
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีทรัพยสินท่ีมีไวเพื่อการลงทุน ดังน้ี 

เจาของกรรมสิทธ์ิ ชื่อโครงการ ท่ีต้ัง 
โครงการ 

เน้ือท่ี 
(ไร-งาน-
ตร.ว.) 

จํานวน 
ราคา

ประเมิน 
(ลานบาท) 

ผูประเมิน 
ราคา 

ภาระ 
ผูกพัน 

บริษัท ปรีชากรุป 
จํากัด (มหาชน 

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

293.50 บริษัท ไทย
ประเมินราคา 
ลินน ฟลลิปส 

จํากัด 

LH Bank 

บริษัท เฮาสซิ่ง   
คอมเพล็กซ จํากัด 

คอนโดมิเนียม-พีจี 1  
พระราม 9 (15 ช้ัน) 

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

ไมมี 

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

 

4.3 นโยบายการลงทุนในบริษัทยอย  
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทยอย ที่ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย

รวม 3 บริษัท มูลคารวม 130.09 ลานบาท สัดสวนเงินลงทุนในบริษัทยอยท้ังหมดคิดเปน 100 เปอรเซ็นต ของ
สินทรัพยรวม โดยบริษัทถือหุน 100 เปอรเซ็นต ในแตละบริษัทยอย 

 

 

5. ขอพิพาททางกฎหมาย      
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560  บริษัทมีคดีความจากการถูกฟองรองจํานวน 2 คดี 

คดีที่ 1 ฐานความผิดใหเพิกถอนนิติกรรมการโอนท่ีดินเปนสาธารณะประโยชน  ดูแลสาธารณูปโภค
และบริการสาธารณะ  และดําเนินการขออนุญาตจัดสรรท่ีดินโครงการ คดีอยูระหวางเตรียมยื่นอุทธรณคํา
พิพากษาของศาลช้ันตน 

คดีที่ 2 บริษัทถูกฟองรองฐานผิดสัญญาเกี่ยวกับโครงการหนึ่ง โดยใหบริษัทจัดทําสาธารณูปโภคตาม
ฟอง ปจจุบันคดีดังกลาวอยูระหวางการพิจารณาของศาลช้ันตน  
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6. ขอมูลท่ัวไปและขอมูลสําคัญ 
6.1 ขอมูลท่ัวไป  
 ในป พ.ศ.2518 ถึงปจจุบัน หมูบานปรีชา ไดริเร่ิมและพฒันาธุรกิจอสังหาริมทรัพยเกือบทุกรูปแบบกวา 
20 โครงการ ทั้งประเภทหมูบานจัดสรร ทาวเฮาส อาคารพาณิชย อาคารสํานักงาน บานพักตากอากาศ โรงแรม
และรีสอรท ซ่ึงตลอดระยะเวลากวา 40 ป ทําใหชื่อเสียงของหมูบานปรีชา เปนท่ีเช่ือถือและไววางใจจาก
ประชาชนมาโดยตลอด และเพ่ือใหงายตอการบริหารธุรกิจและองคกรหมูบานปรีชา ภายหลังจึงไดมกีารปรับตัว
ที่ถือวาเปนคร้ังสําคัญท่ีสุด คือ การไดรวมกลุมบริษัทในเครือ ทั้งหมด 9 บริษัท เขาเปนหนึ่งเดยีว เม่ือวันท่ี 3 
มกราคม 2537 โดยมี บริษัท พัฒนาการโภชนาการ จํากดั เปนบริษัทแม ซ่ึงตอมาไดเปล่ียนชื่อเปน บริษัท ปรีชา 
กรุป จํากัด เม่ือวันท่ี 25 ตุลาคม 2537 ท้ังนี้ เพื่อทําใหการบริหารงานของบริษัทมีความเปนปกแผน และมีฐาน
ความม่ันคงในดานการเงนิมากยิ่งข้ึน จึงไดกําหนดใหเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 5 ลานบาท เปน 500 ลานบาท เม่ือ
วันท่ี 28 ธันวาคม 2537  
  จากความสําเร็จเหลานี้ ทําใหคณะกรรมการของบริษัทม่ันใจในการท่ีพฒันาโครงการใหมๆ ข้ึนมา เพื่อ
รองรับความตองการของผูบริโภค และเพื่อใหประชาชนทั่วไป ไดเขามามีสวนรวมในความสําเร็จของกลุม
บริษทั ปรีชากรุป คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติใหนํา บริษทั ปรีชา กรุป จํากัด จดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัท
มหาชน โดยเปล่ียนเปน บริษัท ปรีชา กรุป จํากัด (มหาชน) เม่ือวันท่ี 5 มิถุนายน 2538 และเม่ือวนัท่ี 18 เมษายน 
2539 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ไดอนุมัติใหหุนสามัญของบริษัททําการซ้ือ-ขายในตลาดหลักทรัพยได 
ในหมวดอสังหาริมทรัพย โดยใชชื่อยอวา PRECHA  
 

1) บริษัทท่ีออกหลักทรัพย 

ชื่อบริษัท : บริษัท ปรีชา กรุป จํากัด (มหาชน)  
Preecha Group Public Company Limited 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย  
ทุนจดทะเบียน : 336,000,000 บาท 
ที่ตั้งสํานักงาน : เลขที่ 1919 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวงเขตสวนหลวง 

กรุงเทพมหานคร 10250 
เลขทะเบียนบริษัท : บมจ.553 
โทรศัพท  : 02-722-8855 
โทรสาร : 02-722-8844 
เว็บไซต : www.preecha.com 
 



 บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)  แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) ประจําปี 2560 

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ 

20/126 
 

2) บริษัทยอย 

ชื่อบริษัท : บริษัท เฮาสซ่ิง คอมเพล็กซ จํากัด 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย  
ทุนจดทะเบียน : 100,000,000 บาท 
ที่ตั้งสํานักงาน : เลขที่ 1919 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวงเขตสวนหลวง 

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

 

ชื่อบริษัท : บริษัท รวยลานลาน จํากัด 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย  
ทุนจดทะเบียน : 20,000,000 บาท 
ที่ตั้งสํานักงาน : เลขที่ 1919 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวงเขตสวนหลวง 

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

 

ชื่อบริษัท : บริษัท พี.บี.เอ็สเตท จํากัด 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย  
ทุนจดทะเบียน : 2,000,000 บาท 
ที่ตั้งสํานักงาน : เลขที่ 1919 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวงเขตสวนหลวง 

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

3) นายทะเบียนหลักทรัพย 

ชื่อบริษัท : บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 
ที่ตั้งสํานกังาน : อาคารสถาบันวิทยาการตลาดทุน  
  ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
  2/1 หมูที่ 4 (โครงการนอรธปารค) ถนนวิภาวดีรังสิต กม.27 
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  แขวงทุงสองหอง เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 10210 
โทรศัพท  : 0-2596-9000 
โทรสาร : 0-2832-4994-5 

 

ชื่อบริษัท : ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
ที่ตั้งสํานักงาน : 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 

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

 

4) ผูสอบบัญชี 

ชื่อบริษัท : บริษัท พีวี ออดิท จํากัด 
ที่ตั้งสํานักงาน : 100/19 ชั้น 14 อาคารวองวานิชบี ถนนพระราม 9  
  แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 
ผูสอบบัญชี : นางสาวชมภนูชุ แซแต  
  ผูสอบบัญชีอนุญาต เลขทะเบียน 8382 
โทรศัพท  : 0-2645-0080  
โทรสาร : 0-2645-0020 

 

5) ผูตรวจสอบภายใน 
ชื่อบริษัท : บริษัท ไอ.เอ.พี อินเทอรนอล ออดิท จํากัด 
ที่ตั้งสํานักงาน : 976/10 ซอยแสงแจม ถนนพระราม 9 แขวงบางกะป  
  เขตหวยขวาง  กรุงเทพฯ 10310 
ผูตรวจสอบ : นายวัฒนา  จนัทรนาคิน 
โทรศัพท  : 02-408-4366 
โทรสาร : 02-408-4367 
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6) ที่ปรึกษากฎหมาย 
ชื่อ-นามสกุล : นายสมชาย เลิศวิริยจิตต 
ที่ตั้งสํานักงาน : 294-296 ถนนพระราม 4 ซอยจฬุา 38 แขวงวังใหม 
  เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร  
 

7) ชองทางการติดตอสอบถาม/ ชองทางนักลงทุนสัมพันธ  
 ชื่อ-นามสกุล : นางสาววภิาพร โพธ์ิคํา 

ชื่อบริษัท : บริษัท ปรีชา กรุป จํากัด (มหาชน)  
ที่ตั้งสํานักงาน : เลขที่ 1919 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวงเขตสวนหลวง 

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

8) ชองทางการรองเรียน/ ชองทางการแจงเบาะแส  
ชื่อบริษัท : บริษัท ปรีชา กรุป จํากัด (มหาชน)  
ที่ตั้งสํานักงาน : เลขที่ 1919 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวงเขตสวนหลวง 

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

6.2 ขอมูลสําคัญอ่ืนท่ีมีผลกระทบตอการตัดสินใจของผูลงทุน 
- ไมมี  
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สวนที่ 2 
การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ 

7. ขอมูลหลักทรัพยและผูถือหุน
7.1 จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว 

บริษัทเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มทีุนจดทะเบียน รวมทั้งส้ิน 
336,000,000 บาท ชําระเต็มจํานวน คิดเปนทุนชําระแลว 336,000,000 บาท แบงเปนหุนสามัญประเภทเดยีว 
ทั้งหมด 336,000,000 หุน มลูคาหุนละ 1 บาท 

7.2 ผูถือหุน 
7.2.1 รายชื่อผูถือหุนและโครงสรางกลุมผูถือหุน 

บริษัทรวบรวมรายชื่อผูถือหุน โดยวิธีปดสมุดทะเบียนในวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และบริษัทมีผูถือหุน 
10 อันดับแรก สามารถแบงตามกลุมตางๆ ดังน้ี 

1) รายช่ือผูถือหุนรายใหญ 10 อันดับแรก

รายชื่อผูถือหุน จํานวนหุน สัดสวนการถือหุน 
บริษัท เนแอ็ค จํากัด 83,658,837 24.9
นางสาวอรกัลยา เลิศฤทธิ์ศิริกุล  20,292,450  6.04
นายปญญา ถิรกิจพงศ  19,731,364  5.87
นางสาวฐิติมา ถิรกิจพงศ  17,929,662  5.34
นางรัตนา เมฆหมอก 17,221,415  5.13
นางสาวกรรณิการ ไชยพันธพงษ 14,894,200 4.43
นางสาวชุติมา ล่ําวัฒนนนท  16,500,000  4.91
นางสาวกันตา โชติวิทยะกุล  16,247,564  4.84
นายเดชา ล่ําวัฒนนนท   13,595,200 4.05 
นางสาววิไลรัตน สวัสดิ์พีระ 10,828,400 3.22
อื่นๆ  105,100,908  31.72

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

กลุมตระกูลผูถือหุน จํานวนหุน สัดสวนการถือหุน 
ถิรกิจพงศ 122,917,663  36.58%
ล่ําวัฒนนนท 30,095,200 8.96%
โชติวิทยะกุล         23,387,164 6.96% 
เลิศฤทธิ์ศิริกุล         20,292,450 6.04% 
ไชยพันธพงษ 14,894,200 4.43%
เมฆหมอก 17,221,415 5.13%
สวัสดิ์พีระ 10,828,400 3.22%
จารีตนิเวศน          7,550,000 2.25% 
ชุมพลสกุลวงศ 7,500,000 2.23%
รัตนคงทน 7,239,300 2.15%
อื่นๆ 74,074,208 22.05

รวม 336,000,000 100.00

7.2.2 ขอจํากัดการถือหุนของบุคคลตางดาว 
บริษัทมีขอจํากัดในการถือหุนของบุคคลตางดาว (Foreign Limit) ตามมาตรฐาน ไมเกินรอยละ 49 

ของจํานวนหุนท้ังหมดของบริษัท โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 ซ่ึงเปนวันปดสมุดทะเบียน มีบุคคลตางดาวถือ
หุนของบริษัทรอยละ 0.36 ของจํานวนหุนท้ังหมดของบริษัท 

7.2.3 การถือหุนไขว 
บริษัทมีการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี จึงไมมีการถือหุนไขวในกลุมของบริษัท จึงไมทํา

ใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนใหแกฝายหนึ่งฝายใด  

7.2.4 การซ้ือหุนคืน 
ในชวงปที่ผานมา บริษัทไมมีนโยบายเกี่ยวกับการซ้ือหุนคืน 

7.3 การออกหลักทรัพยอ่ืน 
ในชวงปที่ผานมา บริษัทไมมีนโยบายเกี่ยวกับการออกหลักทรัพยอ่ืน 
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7.4 นโยบายการจายเงินปนผล 
 บริษัท ปรีชากรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย มนีโยบายในการจายเงินปนผล ในอัตราไมต่ํากวา รอย
ละ 40 ของกําไรสุทธิในแตละป โดยเร่ิมต้ังแต ป 2538/2539 ทั้งน้ีข้ึนอยูกับสภาพเศรษฐกิจของประเทศ ภาวะ
ตลาดของธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยและสภาพคลองของบริษัทดวย 
 อัตราจายเงินปนผลจะจายจากงบเดีย่ว แตบริษัทจะงดจายปนผล หากงบรวมของบริษัทยังมีขาดทุนสะสม 
หรือจายปนผลแลวกําไรสะสมในงบรวมเปล่ียนเปนขาดทุนสะสม 
 จากผลประกอบการ ในป 2560 พบวา บริษทัมีผลขาดทุน 41.97 ลานบาท และเม่ือรวมกับผลการ
ดําเนินงาน ของบริษัทลูกอีก 3 บริษัท ซ่ึงมีผลกําไร รวม 0.96 ลานบาท จึงทําใหมีผลขาดทุนรวม เหลือ 41.01 ลาน
บาทจึงงดจาย เงินปนผล 

รายการ ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 
อัตราปนผลจาย (บาท) 0.00 0.00 0.00 0.00 
อัตรากําไรสุทธิตอหุน (บาท) -0.06 -0.05 -0.08 -0.12
อัตราการจายเงินปนผลตอหุน (บาท) 0.00 0.00 0.00 0.00 
อัตราการจายเงินปนผลตอกําไรสุทธิ (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 
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8. โครงสรางการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัท ประกอบดวยบุคคลซ่ึงมีความรู ความสามารถ เปนท่ียอมรับในระดับประเทศ 

โดยเปนผูท่ีมีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายบริษัท โดยรวมกับผูบริหารระดับสูงวางแผนการดําเนินงาน
ท้ังระยะส้ันและระยะยาว ตลอดจนกําหนดนโยบายการเงิน การบริหารความเส่ียง และภาพรวมขององคกรท่ีมี
บทบาทสําคัญในการกํากับดูแลตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบัติงานของ
ผูบริหารระดับสูงใหเปนไปตามแผนท่ีวางไวอยางเปนอิสระ 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีคณะกรรมการบริษัท จํานวน 8 ทาน ดังน้ี 

1) นายพชร ยตุิธรรมดํารง ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ 

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

3) นายสมพร เวชพาณิชย กรรมการ/ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง/ 
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน/ กรรมการ
ตรวจสอบ 

4) นายปรีชา ถิรกิจพงศ กรรมการ/ กรรมการผูอํานวยการ/ กรรมการบริหารความเส่ียง/ 
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

5) นายสมเจตน ทิณพงษ กรรมการ/ กรรมการบริหารความเส่ียง/กรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทน  

6) นางสาวทิพาพร อัศวโสตถ์ิ กรรมการ 

7) นายฐนนทศรณ เลิศฤทธ์ิศิริกุล กรรมการ 

8) นายพลเชษฐ ลิขิตธนสมบัติ กรรมการ/ กรรมการรองผูอํานวยการ 

 

8.1.1 องคประกอบของคณะกรรมการ 
บริษัทมีองคประกอบของคณะกรรมการบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 ดังนี้ 

1) กรรมการอิสระ 

(1) นายพชร ยุติธรรมดํารง 

(2) ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ 

(3) นายสมพร เวชพาณิชย 

2) กรรมการท่ีไมเปนผูบริหารรวมกรรมการอิสระ 

(1) นายพชร ยุติธรรมดํารง 

(2) ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ 

(3) นายสมพร เวชพาณิชย 

(4) นางสาวทิพาพร อัศวโสตถ์ิ 
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3) กรรมการท่ีเปนผูบริหาร   

(1) นายปรีชา ถิรกิจพงศ 

(2) นายสมเจตน ทิณพงษ 

(3) นายฐนนทศรณ เลิศฤทธ์ิศิริกุล 

(4)   นายพลเชษฐ ลิขิตธนสมบัติ 

 

8.1.2 อํานาจลงนามผูกพันบริษัท 
กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท คือ นายปรีชา ถิรกิจพงศ หรือ นายสมเจตน ทิณพงษ หรือ      

นายฐนนทศรณ เลิศฤทธ์ิศิริกุล กรรมการสองในสามทานนี้ลงลายมือช่ือรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท  

 

8.1.3 บทบาท หนาท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 
บริษัทไดกําหนดหนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยยดึหลักการกํากบัดูแลกิจการท่ีดี

ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ของสํานักงานคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ
เพื่อใหบริษัทสามารถเสริมสรางความแข็งแกรงในดานการกํากับดแูลกิจการท่ีดีอยางมีประสิทธิภาพ  

1) กําหนดวิสัยทัศน ทิศทาง ภารกิจและกลยุทธของบริษัท ที่สนับสนุนการเจริญเติบโตอยางยั่งยืน 
ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดลอม โดยรวมกันแสดงความคิดเหน็อยางเต็มท่ี ใหความสําคัญในการ
แสวงหาขอมูลท่ีเปนประโยชนตอการกําหนดทิศทางดังกลาว รวมถึงมีการพิจารณาประเด็นความเส่ียงท่ีอาจจะ
เกิดข้ึน เพื่อใหมั่นใจไดวาผูบริหารจะสามารถนําวิสัยทัศน ทิศทาง และกลยุทธที่กําหนดข้ึนไปปฏิบตัิใหเกิดผล
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2) ทบทวนและใหความเห็นกบักลยุทธและนโยบายท่ีสําคัญ รวมถึงวัตถุประสงค เปาหมายทาง
การเงินและแผนงานตางๆ ของบริษัท พรอมท้ังติดตามผูบริหารใหมกีารปฏิบัติตามแผนงานท่ีกาํหนดไว ตาม
ทิศทางและกลยุทธขององคกรอยางสมํ่าเสมอ 

3) คณะกรรมการเปนผูเลือกประธานกรรมการ และประธานกรรมการตองเปนกรรมการอิสระ 
4) กําหนดนโยบายบริหารความเส่ียง จัดใหมกีารประเมินถึงปจจัยเส่ียงสําคัญท่ีอาจข้ึน และกําหนด

แนวทางการบริหารจัดการความเส่ียงดังกลาวอยางครอบคลุม ดูแลใหผูบริหารมีระบบหรือกระบวนการท่ีมี
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความเสี่ยง 

5) จัดใหมีระบบบัญชีการรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่มีความนาเช่ือถือ รวมทั้ง ดูแลใหมี
กระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายในและการตรวจสอบ ตลอดจนระบบบริหาร
ความเส่ียงท่ีมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล และเปดเผยไวในรายงานประจําป 
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6) สอดสองดูแลและจัดการแกไขปญหาความขัดแยงทางผลประโยชนทีอ่าจจะเกิดข้ึน รวมถึง 
รายการท่ีเกีย่วโยงกัน ใหความสําคัญในการพิจารณาธุรกรรมหลักท่ีมีความสําคัญ โดยมุงเนนใหเกดิประโยชน
สูงสุดตอผูถือหุน และผูมีสวนไดเสียโดยรวม โดยจัดทําเปนนโยบายเกีย่วกับความขัดแยงทางผลประโยชน 

7) จัดใหมีชองทางในการส่ือสารกับผูถือหุนแตละกลุมอยางเหมาะสม และมีการประมินผลในดาน
การเปดเผยขอมูล เพื่อใหม่ันใจวามีความถูกตองชัดเจน โปรงใส นาเช่ือถือและมีมาตรฐาน 

8) เปนผูนําและเปนแบบอยางในการปฏิบัติงานท่ีดีสอดคลองกับแนวทางการกํากับดแูลกจิการท่ีด ี
และแนวทางความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัท 

9) สนับสนุนใหบริษัทมีการดําเนินงานเพ่ือตอตานการทุจริต คอรรัปช่ันทุกรูปแบบ เพื่อใหเกิด
ประโยชนสูงสุดตอธุรกิจของบริษัทและผูมีสวนไดเสีย 

 
8.1.4 อํานาจอนุมัตขิองคณะกรรมการบริษัท  

คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจอนุมัติตามขอบเขตท่ีกําหนดโดยกฏหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับ
ของบริษัท และอนุมัติในการดําเนินงาน แผนหลักในการดําเนินงาน นโยบายในการบริหารความเส่ียง แผน
งบประมาณ และแผนการดําเนินงานธุรกจิประจําป การกาํหนดเปาหมายที่ตองการของผลการดําเนนิงานการ
ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานใหเปนไปตามแผนท่ีกําหนดไว ซ่ึงรวมถึงการอนุมัติเร่ืองตางๆ ของบริษัท
และบริษัทยอย  

1) พิจารณาอนุมตัิ 
(1) วิสัยทัศน พนัธกิจ นโยบาย และแผนกลยทุธเปนรายป 
(2) แผนธุรกิจประจําปและงบประมาณประจําป 
(3) งบการเงินสําหรับงวดไตรมาส งวดคร่ึงปแรกและงบการเงินประจําป 
(4) การจายเงินปนผลระหวางกาล 
(5) การเปล่ียนแปลงโครงสรางองคกรและการเปล่ียนแปลงอื่นๆ ในองคกรท่ีสําคัญ 
(6) การไดมา การกอต้ัง การจําหนายจายโอน หรือการระงับซ่ึงทรัยพสินท่ีสําคัญหรือธุรกิจใด

ของบริษัท 
(7) การเขาทํารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน ซ่ึงขนาดของรายการมีนยัสําคัญตอบริษัท 
(8) การออกตราสารทางการเงินหรือหลักทรัพยอ่ืนใด 
(9) แถลงการณตอสาธารณชนท่ีเกี่ยวกับนโยบายหรือกลยุทธ 
(10) การเปล่ียนแปลงเกี่ยวกับอํานาจใดๆ ที่คณะกรรมการบริษัทไดมอบหมายใหบุคคลอ่ืน

ดําเนินการ 
2) แตงต้ังคณะกรรมการชุดยอย 
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3) แตงต้ังและพิจารณากําหนดคาตอบแทน รวมท้ังกําหนดเงื่อนไขการวาจางงานสําหรับกรรมการ
ผูอํานวยการ และผูบริหารระดับสูง 

 
8.1.5 บทบาทของประธานกรรมการ  

ประธานกรรมการในฐานะผูนําองคกรไดทาํหนาท่ีดแูลกจิการของบริษทั ปรีชา กรุป จํากัด (มหาชน) 
ผูถือหุน รวมถึงผูมีสวนไดสวนเสียอ่ืนๆ เพื่อใหบรรลุผลประโยชนสูงสุด โดยทําใหเกิดศกัยภาพ ความคิด ความ
สรางสรรค รวมทั้งความสามารถของกรรมการ และฝายบริหารของบริษัทเขาดวยกัน อันจะสงผลใหแผนกล
ยุทธการดําเนนิธุรกิจของบริษัทท้ังระยะส้ันและระยะยาวประสบความสําเร็จตามแผนงานและเปาหมายของ
องคกร มีการติดตามการดําเนินกิจการของฝายบริหารอยางใกลชิดและตอเนื่อง โดยใหมีการรายงานฐานะ
การเงินและขอมูลสําคัญตอคณะกรรมการเปนประจําทุกเดือน แนะนํานโยบายดานบรรษัทภิบาลและความ
รับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอมของบริษัทสรางจริยธรรมใหกับบุคลากรทุกระดบั ดังน้ี 

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

ใหมีประสิทธิภาพเพื่อใหเกดิประโยชนแกบริษัทและผูถือหุน 
(2) ใหความสําคัญตอการปฏิบัติงานของฝายบริหารเพื่อใหเปนไปโดยถูกตอง ตามกฎหมายท้ัง

ในดานการกํากับของทางการและของบริษทั ตลอดจนมติที่ประชุมผูถือหุน 
2) การประชุมคณะกรรมการ 

ทําหนาท่ีประธานในท่ีประชุมและเขารวมการประชุมทุกคร้ัง เพื่อใหการดําเนินการประชุม
คณะกรรมการเปนไปโดยถูกตองมีประสิทธิภาพ รวมถึงเปดโอกาสใหกรรมการทุกทานไดรวมแสดงความ
คิดเห็น โดยมีการกํากับดแูล มอบหมายอํานาจหนาท่ีดานการบริหารจดัการองคกรใหแกฝายจัดการดวยความ
เหมาะสม ใหกรรมการทุกทานไดรับขอมูลของบริษัทท่ีครบถวน ถูกตอง ตรงเวลา และชัดเจน เพื่อใชในการ
ตัดสินใจซ่ึงจะนําไปสูความสําเร็จของบริษัทอยางมีประสิทธิภาพ มีการบริหารจัดการดานเวลาที่เพียงพอสําหรับ
คณะกรรมการในการปรึกษาหารือและแสดง ความคิดเหน็ในประเด็นท่ีเกี่ยวของไดอยางกวางขวางในระหวาง
วาระประชุมท่ีสําคัญ ทั้งน้ี แนวนโยบายเพือ่เสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางกรรมการบริหารและกรรมการ
ที่ไมใชผูบริหาร และไดมกีารปรึกษาหารือแนวทางการบริหารเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทและผูถือหุนกัน
เปนประจํา 

3) การพัฒนาและประเมินประสิทธิภาพในการทํางาน 
(1) สนับสนุนสงเสริมแนะนําใหกรรมการทุกทานในหลายวาระใหเขารวมอบรมพัฒนาทักษะ 

ความรูในดานตางๆ ที่เปนประโยชนแกการปฏิบัติหนาท่ีกรรมการในสถาบันท่ีมีชื่อเสียง และเปนท่ียอมรับ เชน 
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เปนตน 

(2) สนับสนุนสงเสริมแนะนําใหกรรมการไดมีการปรึกษาหารือเพื่อการทํางานรวมกนัอยางเปน
ทีม อันจะกอใหเกิดความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการกํากับดูแล กําหนดนโยบาย
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การดําเนนิการของบริษัทและ ดูแลใหมีการประเมินผลการปฏิบัติของคณะกรรมการ ทั้ง
แบบประเมินเปนคณะและตนเอง นําผลการประเมินดังกลาวมาปรับปรุงและพัฒนาการ
ทํางานของคณะกรรมการ 

(3) กําหนดใหมีระบบการติดตามดูแลและประเมินผลการดาํเนินงานของบริษัท เพื่อใหเปนไป
ตามนโยบาย เปนประจําอยางตอเนื่อง 

4) ความสัมพันธระหวางผูถือหุน 
ดูแลใหมกีารส่ือสารระหวางผูถือหุนของบริษัทฯดวยความมีประสิทธิภาพ และเปดโอกาสใหผู

ถือหุนสามารถติดตอส่ือสารกับคณะกรรมการเพ่ือแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหวางกัน 
5) การประชุมผูถือหุน 

ทําหนาท่ีเปนประธานในท่ีประชุมผูถือหุนทุกคร้ัง และในฐานะกรรมการอิสระ ไดพยายามกํากับ
ดูแลใหคํานึงถึงสิทธิประโยชนของผูถือหุนรายยอย และมีการมอบหมายใหมีผูดูแลการประชุมผูถือหุนให
เปนไปตามกฎหมายและขอบังคับตางๆ อยางถูกตอง พรอมท้ังดูแลใหกรรมการทุกทานเขารวมการประชุมผูถือ
หุนอยางพรอมเพรียงกนั โดยเปดโอกาสใหผูถือหุนไดใชสิทธิออกความเห็น ซักถาม และเสนอแนะในระหวาง
การประชุมผูถือหุนอยางเต็มที่ ในการเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผูถือหุน การซักถาม
หรือขอคําช้ีแจงเพ่ิมเติม การรับทราบรายงานประจําป การอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน การอนุมัติจัดสรร
กําไรและเงินปนผล การแตงต้ังกรรมการ และกําหนดคาตอบแทนกรรมการ การเลือกตั้งผูสอบบัญชีและกําหนด
จํานวนเงินคาสอบบัญชี การอนุมตัิเร่ืองการแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท 

6) บทบาทของประธานกรรมการในดานอ่ืนๆ 
ปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตย ดูแลโครงสรางของคณะกรรมการใหมีความเหมาะสม เพื่อใหการ

บริหารบริษัทเปนไปอยางโปรงใส ตรวจสอบได ดูแลใหมีการนํานโยบายและการตัดสินใจของคณะกรรมการ
ไปปฏิบัติอยางมีประสิทธิผล สนับสนุนการดําเนินกิจกรรมดานบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบตอสังคมและ
ส่ิงแวดลอมใหเกิดข้ึนในทกุระดับ ตั้งแตกรรมการ ผูบริหารระดับสูงจนถึงพนักงาน 

 
8.1.6 การแตงตั้ง วาระการปฏิบัตงิาน และการพนจากตําแหนง  

คณะกรรมการบริษัทไดมอบหมายหนาท่ีในการสรรหากรรมการของบริษัท และบริษทัยอย รวมทั้ง 
ตําแหนงผูบริหารระดับสูง ใหแกคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนเปนผูกําหนดหลักเกณฑและ
ดําเนินการสรรหา เมื่อตําแหนงนั้นครบวาระหรือวางลง โดยมีกระบวนการดังนี ้

1) คณะกรรมการบริษัทจะตองประกอบดวยบุคคลท้ังภายในและภายนอกองคกรท่ีมีความรู 
ความสามารถ มีประสบการณในดานตางๆ และสามารถมีสวนรวมสนบัสนุนการดาํเนินธุรกิจของบริษัทให
มั่นคงและยั่งยนื 
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2) พิจารณาทบทวนคุณสมบัตทิั่วไป คุณสมบัติเฉพาะของกรรมการ กรรมการอิสระ และผูบริหาร 
ระดับสูงและ/หรือหลักเกณฑการสรรหาเพ่ือใหเหมาะสมกับสถานการณ และเปนไปตามขอกําหนดของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยและสํานักงานกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

โดยมีหลักเกณฑและวิธีการ ดังตอไปนี ้
(1) การแตงต้ังกรรมการ 

(1.1) แตงต้ังโดยมตทิี่ประชุมผูถือหุน โดยผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุน
ตอหนึ่งเสียง 

(1.2) แตงต้ังโดยมตคิณะกรรมการแทนกรรมการที่พนจากตําแหนงกอนครบกําหนดวาระ 
กรรมการท่ีไดรับการแตงต้ังใหมจะมีวาระเทากับกรรมการเดิมท่ีออกไป 

กรณีที่จะแตงตั้งกรรมการใหมเพิ่มเติมจากจํานวนกรรมการท่ีมีอยูเดิม จะตองใหที่ประชุมผู
ถือหุนเทานั้นมีมติแตงต้ังกรรมการใหม 

(2) กรรมการพนจากตําแหนงดวยเหตุ ดังตอไปน้ี 
(2.1) ครบกําหนดวาระ ในการประชุมสามัญประจําปแตละป กรรมการจะตองออกจาก 

ตําแหนงจํานวนหน่ึงในสาม (โดย 2 ปแรก หลังจากตั้งบริษัทถามิไดมีการตกลงกันไวเปนอยางอ่ืน ใหใชวิธีการ
จับสลากออก สวนปถัดไป (ปที่ 3) ใหกรรมการท่ีอยูนานที่สุดออกจากตําแหนง) และแตงต้ังกรรมการใหมแทน 
กรรมการท่ีออกจากตําแหนง กรรมการท่ีออกจากตําแหนงจะถูกแตงต้ังกลับเขามาเปนกรรมการของบริษัทอีกก็
ได 

(2.2) ตาย 
(2.3) ลาออก 
(2.4) ขาดคุณสมบัตกิารเปนกรรมการ หรือมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษัท

มหาชน จํากัด หรือมีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมท่ีจะไดรับความไววางใจใหบริหารจดัการกิจการ
ที่มีมหาชนเปนผูถือหุนตามท่ีกําหนดไวในมาตรา 89/3 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
(ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2551 

(2.5) ที่ประชุมผูถือหุนมีมติใหพนจากตําแหนง ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในส่ีของ
จํานวนผูถือหุน ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมหีุนนับรวมกันไดไมนอยกวากึ่งหนึ่งงของจาํนวนหุนท่ี
ถือโดยผูถือหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

(2.6) ศาลมีคําส่ังใหออก 
กรณีกรรมการบริษัทคนใดจะลาออกจากตําแหนงใหยื่นใบลาออกตอประธานกรรมการบริษัท และใน

กรณีที่ตําแหนงกรรมการบริษัทวางลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการบริษัท
แตงต้ังบุคคลท่ีมีคุณสมบัติ และไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายเปนกรรมการบริษัทแทน  
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8.1.7 การประชุมของคณะกรรมการบริษัท  
คณะกรรมการใหความสําคัญและถือวาเปนหนาท่ีสําคัญในการเขารวมประชุม เพื่อรับทราบและ

รวมกันตดัสินใจในการดําเนนิธุรกิจ โดยการกําหนดวันและเวลาประชุมของคณะกรรมการบริษัทไวลวงหนา
ตลอดปอยางชัดเจน  

1) การประชุมคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัทตองประชุมอยางนอย 6 คร้ังตอป และมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความ

จําเปน โดยมีการกําหนดวาระชัดเจนลวงหนา และมีวาระพิจารณาตดิตามผลการดําเนนิงานเปนประจํา  
(1) ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทจะตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ

จํานวนกรรมการท้ังหมด จึงจะเปนองคครบประชุม 
(2) เอกสารคณะกรรมการบริษัทท่ีเกี่ยวของจะตองจัดสงใหแกกรรมการบริษัทลวงหนา ไมนอย

กวา 7 วันกอนการประชุม เพือ่ใหกรรมการบริษัทไดมีเวลาศึกษาขอมูลอยางเพยีงพอ เวนแตในกรณีมเีหตุผล
ความจําเปนเรงดวน 

(3) ในขณะท่ีคณะกรรมการจะลงมติในท่ีประชุมคณะกรรมการ จะมีกรรมการอยูไมนอยกวา 2 
ใน 3 ของจํานวนกรรมการท้ังหมด 

(4) การวินจิฉัยช้ีขาดของท่ีประชุมใหถือเสียงขางมากโดยกรรมการคนหนึง่มีหนึ่งเสียง ถา
คะแนนเสียงเทากันใหประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงช้ีขาด 

(5) กรรมการผูใดมีสวนไดสวนเสียในเร่ืองใด ไมมีสิทธิออกเสียงในเร่ืองนัน้ 
(6) กําหนดใหกรรมการทุกคนและผูบริหารระดับสูงงดการซื้อขายหลักทรัพย อยางนอย 7 วัน

กอนการประชุมคณะกรรมการ 
(7) คณะกรรมการมีการกําหนดตารางการประชุมไวลวงหนาทุกป 

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

2) การประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 
คณะกรรมการใหความสําคัญและเคารพในสิทธิของผูถือหุน และปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยาง

เทาเทียมกนั ผูถือหุนทุกรายท้ังในฐานะของนักลงทุนในหลักทรัพย ทั้งในฐานะนกัลงทุนรายยอยและนักลงทุน
สถาบัน และในฐานะเจาของบริษัท 

คณะกรรมการกําหนดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุน ปละ 1 คร้ัง ภายในเวลาไมเกิน 4 เดือนนับ
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แตวนัส้ินสุดรอบปบัญชีของบริษัท และหากมีความจําเปนเรงดวนตองเสนอวาระเปนกรณีพิเศษ ซ่ึงเปนเร่ืองท่ี
กระทบหรือเกีย่วของกับผลประโยชนของผูถือหุน หรือเกี่ยวกับเง่ือนไข หรือกฎเกณฑกฎหมายท่ีใชบังคับท่ีตอง
ไดรับการอนุมตัิจากผูถือหุนแลว 

3) การประชุมโดยไมมีผูบริหาร 
กรรมการท่ีไมเปนผูบริหารจดัใหมกีารประชุมพิเศษกอนการประชุมปกติ โดยไมมีวาระการ

ประชุมและไมมีผูบริหาร หรือพนักงานเขารวมประชุม สวนในเร่ืองท่ีกรรมการประชุมนอกรอบจะเปนประเด็น
ที่คณะกรรมการมีความกังวล และหลังจากการประชุมแลวเสร็จ ประธานกรรมการจงึจะเชิญกรรมการ
ผูอํานวยการเขาพูดคุยและรับทราบถึงผลของการประชุม โดยในป 2560 กรรมการที่ไมเปนผูบริหารไดจัดใหมี
การประชุมระหวางกันเอง 1 คร้ัง ในวันท่ี 9 พฤศจิกายน 2560 

 
8.2 ผูบริหาร 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีผูบริหาร จํานวน 4 ทาน ดังน้ี 
1) นายปรีชา ถิรกิจพงศ กรรมการผูอํานวยการ 
2) นายสมเจตน ทิณพงษ กรรมการ 
3) นายฐนนทศรณ เลิศฤทธ์ิศิริกุล กรรมการ 
4) นายพลเชษฐ ลิขิตธนสมบัติ กรรมการรองผูอํานวยการ 
หนาท่ีและความรับผิดชอบของผูบริหารระดับสูงและผูบริหาร คือ เปนผูนาํทางดานกลยุทธของบริษัท 

โดยจัดทําและนํากลยุทธไปกํากับปฏิบัต ิตดิตาม และดูแลเปาหมาย ยทุธวิธี แผนงานและนโยบาย เพื่อใหเปนไป
ตามทิศทางท่ีกําหนดไว 
 

8.3 เลขานุการบริษัท 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 เลขานุการบริษทั คือ นายสมชาย เลิศวิริยจติต โดยไดรับแตงต้ังจาก

คณะกรรมการบริษัท มีหนาท่ีความรับผิดชอบ คือ ปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีกําหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 
ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2551 ซ่ึงมีผลใชบังคับในวนัท่ี 31 สิงหาคม 
2551 ดวยความรับผิดชอบ ความระมัดระวงั ความซ่ือสัตยสุจริต รวมทัง้ ตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย 
วัตถุประสงค ขอบังคับ มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติทีป่ระชุมผูถือหุน 

หนาท่ีและความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท มีดังตอไปน้ี 
1) จัดทําและเก็บรักษาเอกสาร 

(1) ทะเบียนกรรมการ 
(2) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจําป 
(3) หนังสือนัดประชุมผูถือหุน และรายงานการประชุมผูถือหุน 
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2) เก็บรักษารายงานการมีสวนไดเสียท่ีรายงานโดยกรรมการหรือผูบริหาร และจัดสงสําเนารายงาน
การมีสวน ไดเสีย ตามมาตรา 89/14 ใหประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ทราบภายใน 7 วัน
ทําการนับต้ังแตวันท่ีไดรับรายงานนัน้ 

3) ประสานงานในเร่ืองตางๆ ระหวางบริษัทกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 
4) ใหคําแนะนําดานกฎหมายและกฎเกณฑตางๆ  
5) ดําเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด 
6) หนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย  

8.4 คาตอบแทนกรรมการบริษัทและผูบริหาร 
บริษัทตระหนกัดีวาทรัพยากรบุคคลเปนสินทรัพยที่หาคามิได การสรรหากรรมการและผูบริหารที่

เหมาะสมกับบริษัทจึงเปนภารกิจของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคาตอบแทน และการวางนโยบายใน
การคัดเลือกบุคคลท่ีมีความเหมาะสมและมีความผูกพันกับงานกรรมการและผูบริหาร ในขณะเดยีวกัน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ยังมีภารกจิพิจารณานโยบายคาตอบแทนผูที่รวมกันทําใหบริษัท
ประสบความสําเร็จอยางยุตธิรรม 

บริษัทมีการกําหนดนโยบายคาตอบแทนกรรมการและผูบริหารในระดบัท่ีเหมาะสมเม่ือเทียบเคียงกับ
อุตสาหกรรม ซ่ึงอยูในรูปของคาเบ้ียประชุมกรรมการ โดยขออนุมัตจิากท่ีประชุมผูถือหุนและหนวยงานท่ี
เกี่ยวของเปนประจําทุกป และคาตอบแทนผูบริหารพิจารณาจากผลประกอบการของกิจการและผลการ
ปฏิบัติงานของผูบริหารแตละทาน  

1) คาตอบแทนของกรรมการและผูบริหาร โดยพิจารณาจากลักษณะของการเปรียบเทียบกันกับ
ระดับท่ีปฏิบัตงิาน ประสบการณ ภาระหนาท่ี ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ รวมถึง ประโยชนที่
ไดรับจาก แตละคน โดยกรรมการและผูบริหารที่ไดรับมอบหมายและความรับผิดชอบท่ีเพิ่มข้ึน  

2) คาตอบแทนเปนไปตามนโยบายท่ีคณะกรรมการกําหนดตามท่ีไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุน 
และเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัท ระดับของคาตอบแทนท้ังท่ีเปนเงินเดือน โบนัสและผลตอบแทนในรูปแบบ
อ่ืนๆ จะมีความจูงใจและสอดคลองกับผลงานของแตละคน และคํานึงถึงผลประโยชนที่ผูถือหุนไดรับ 
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รายชื่อ คาตอบแทนรายป (บาท) 
ป 2558 ป 2559 ป 2560 

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

   

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

   

3) นายสมพร เวชพาณิชย 360,000 360,000 360,000 
กรรมการ/ กรรมการอิสระ/            
ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง/ 
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
คาตอบแทน/ กรรมการตรวจสอบ 

   

4) นายปรีชา ถิรกิจพงศ 240,000 240,000 240,000 
กรรมการ/ กรรมการบริหารความเส่ียง/   
กรรมการสรรหาและพจิารณา
คาตอบแทน/ กรรมการผูอํานวยการ/ 

   

5) นายสมเจตน ทิณพงษ 1,200,000 1,200,000 1,200,000 
กรรมการ/ กรรมการบริหารความเส่ียง/
กรรมการสรรหาและพจิารณ
คาตอบแทน 

   

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

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

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

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

รวม 3,830,000 4,920,000 4,920,000 
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8.5 บุคคลากร 
 

8.5.1 จํานวนพนักงานและคาตอบแทน 
บริษัทถือวาพนักงานเปนปจจัยความสําเร็จของบริษัท และสนับสนุนพฒันาความสามารถในการ

ทํางานใหเปนระดับมืออาชีพอยางตอเนื่อง ใหความม่ันใจในคุณภาพชีวิตการทํางานอยางเทาเทียมกัน ไม
คํานึงถึงเพศ สัญชาติ เชื้อชาติ ศาสนาหรือความเช่ือ มีสถานท่ีทํางานท่ีปลอดภัยและมีสุขภาพอนามยัท่ีดี 
พนักงานไดรับผลตอบแทนท่ีเหมาะสมและเปนธรรม ไมมีการละเมิดสิทธิมนุษยชน นอกจากนี้ บริษัทยังมี
กองทุนสํารองเล้ียงชีพสําหรับพนักงานอีกดวย 

ในวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทและบริษัทยอย มจีํานวนพนักงานรวม 36 คน ไดรับคาตอบแทนใน
สวนของเงินเดือนและโบนสั รวมจํานวนเงิน 18.14 ลานบาท ดังน้ี  

1) สํานักกรรมการผูอํานวยการ จํานวน  5  คน 
2) ฝายบัญชีและการเงิน/ ฝายบริหารการเงิน จํานวน 12 คน 
3) ฝายกฎหมายและนิตกิรรม  จํานวน 2 คน 
4) ฝายทรัพยากรบุคคลและธุรการ จํานวน 7 คน 
5) ฝายบริหารและพัฒนาโครงการ จํานวน 5 คน 
6) ฝายขายและการตลาด จํานวน 5 คน 

  
รายละเอียดคาตอบแทน จํานวนเงิน (บาท) 

1) คาตอบแทน (เงินเดือน)  17,046,299.28 
2) โบนัส  1,090,427.00 
3) เงินสะสมกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ  425,778.59 
4) เงินสมทบประกันสังคม  464,259.16 
5) เงินไดอื่นๆ  212,579.00 
รวม 19,239,343.03 

 
8.5.2 นโยบายคาตอบแทนและสวัสดิการ  

พนักงานที่มีคุณภาพถือวาเปนปจจยัสําคัญท่ีจะสงเสริมใหกลยุทธประสบความสําเร็จ การสรรหา การ
รักษา การสรางแรงจูงใจ การพัฒนาพนักงาน ถือวาเปนการลงทุนระยะยาวท่ีมีคุณคาในการสงผลนําพาให
องคกรสูความสําเร็จในระยะยาว นอกจากนี้ บริษัทยังใหความสําคัญในการบริหารคาตอบแทนสําหรับพนักงาน
ที่เปนธรรม และการสรางความไดเปรียบทางธุรกิจใหแกบริษัทอีกดวย ทั้งน้ี นโยบายดังกลาวไดรวมถึงการ
ดําเนินกิจการของบริษัทและบริษัทยอย โดยมีรายละเอียดดังนี ้
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1) มีการประเมินคางานอยางเปนระบบ เพื่อจดักลุมงานและระดับตําแหนงงานตามขอบเขตหนาท่ี
ความรับผิดชอบและความสําคัญท่ีมีตอองคกร เพื่อใหเกิดการจายคาตอบแทนท่ีสามารถแขงขันไดกับ
ตลาดแรงงานภายนอก และในขณะเดียวกนัสามารถสรางแรงจูงใจใหกับพนักงานไดดวย 

2) จัดใหมีการจางงานท่ียุติธรรม และใหพนกังานมีโอกาสกาวหนาในบรษิัทอยางเปนธรรม 
3) พิจารณาผลประโยชนตอบแทนในดานตางๆ ใหทัดเทียมกลุมธุรกิจประเภทเดียวกนัตามความ

เหมาะสมกับตาํแหนงงาน ประสบการณ คุณวุฒิ และคุณสมบัติของพนักงาน ทั้งน้ี ข้ึนอยูกับผลประกอบการ 
สภาวะแวดลอมทางเศรษฐกิจและสังคม  

นอกจากนี้ ยังมีคาตอบแทนพนักงานท่ีสอดคลองกับผลการดําเนนิงานของบริษัทและบริษัทยอย ดังนี ้
1) คาตอบแทนในระยะส้ัน เชน เงินเดือน, โบนัสประจําป, คาลวงเวลา, คาคอมมิชช่ัน, ปรับ

เงินเดือนประจําป อีกท้ัง ใหโอกาสพนักงานศึกษาเพิ่มเตมิท้ังในระดับอาชีวศึกษา ระดับอุดมศึกษา รวมถึงระดับ
บัณฑิตศึกษา และการฝกอบรมทั้งภายในและภายนอกบริษัท การประกนัชีวิตและอุบตัิเหตุกลุม ชุดฟอรม
พนักงาน สวัสดิการอ่ืนๆ เชน เงินชวยเหลืองานศพ กรณพีนักงานและบิดา มารดา บตุร หรือคูสมรสท่ีชอบดวย
กฎหมายของพนักงานเสียชีวิต เงินชวยเหลือกรณีพนักงานสมรส กรณีพนักงานอุปสมบท เปนตน  

2) คาตอบแทนในระยะยาว เชน สวัสดิการเงนิชวยเหลือพิเศษอ่ืนๆ กองทนุเงินกูยืมของบริษัท 
กองทุนสํารองเล้ียงชีพท่ีมีอัตราผลตอบแทนตามอายุงาน เปนตน 

 
8.5.3 นโยบายการปฏิบัตติอพนักงาน 

บริษัทตระหนกัดีวาพนักงานเปนปจจยัสําคัญในการสรางมูลคาเพิ่มใหแกองคกร จึงควรปฏิบัติตอ
พนักงานอยางมีคุณธรรมโดยยึดหลักความเทาเทียมกนัและการเสมอภาค ทั้งในเร่ืองการจางงาน ผลตอบแทน 
การแตงต้ัง การโยกยาย และการพัฒนาศักยภาพควบคูกบัการพัฒนาคณุธรรม จึงไดกําหนดหลัการปฏิบัติตอ
พนักงาน ดังนี ้ 

1) ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานและขอบังคับตางๆ ที่เกี่ยวของกับพนักงานอยางเครงครัด 
2) ปฏิบัติตอพนักงานดวยความสุภาพ ใหความเคารพตอความเปนปจเจกชน และศักดิศ์รีของความ

เปนมนุษยตามหลักสิทธิมนุษยชนสากล 
3) จัดเง่ือนไขการจางงานท่ีเปนธรรมสําหรับพนักงาน และใหพนักงานไดรับคาตอบแทนท่ี

เหมาะสมตามศักยภาพ 
4) ดูแลรักษาสภาพแวดลอมและจัดระบบการทํางานใหพนกังานมีความปลอดภัยในชีวติและ

ทรัพยสิน รวมถึงการมีสุขภาพอนามัยท่ีด ี
5) ใหความสําคัญกับการพัฒนาพนักงาน เพือ่ฝกทักษะและเพ่ิมพนูศักยภาพ โดยเปดโอกาสให

พนักงานมกีารเรียนรูอยางท่ัวถึงและสม่ําเสมอ 
6) แตงต้ัง โยกยาย ใหรางวัลและลงโทษพนักงานดวยความสุจริตใจ และตั้งอยูบนพืน้ฐานของ
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ความรูความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงาน 
7) จัดใหมีกองทุนสํารองเล้ียงชีพสําหรับพนกังาน 
8) จัดใหมีชองทางใหพนกังานสามารถรองเรียน ในกรณไีมไดรับความเปนธรรม หรือแจงเบาะแส

เกี่ยวกับเร่ืองท่ีอาจเปนการกระทําผิดกฎหมาย และมีกระบวนการแกไข รวมถึงมาตรการคุมครองพนักงานผูรอง
ที่เปนระบบและยุติธรรม 

9) สงเสริมการมีสวนรวมของพนักงาน ในการเสนอแนะแนวทางในการปฏิบัติงาน และ/หรือ
ขอตกลงตางๆ เพื่อใหเกิดประโยชนแกทกุฝาย และสรางความสัมพันธอันดีในการทํางานรวมกนั ภายใต
วัฒนธรรมองคกรที่ดีรวมกนั ตลอดจนมีความสามัคคีภายในองคกร 

10) สงเสริมใหพนกังานเขารวมกจิกรรมท้ังภายในและภายนอก ซ่ึงเปนประโยชนตอองคกรและ
สังคม เพื่อสรางการมีสวนรวมและความผูกพันธตอองคกร ตามความเหมาะสมและดุลพินิจของผูบังคับบัญชา 

  
 

8.5.4 นโยบายการพฒันาพนักงาน  
พนักงานเปนปจจัยสําคัญและมีคุณคายิ่งที่นํามาซ่ึงความสําเร็จ ความกาวหนา และความเจริญเติบโต

อยางยั่งยืนของบริษัท ดวยการคัดสรรพนักงานท่ีดแีละทํางานอยางมืออาชีพ 
1) การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลจะตองสอดคลองและสนับสนุนกบักลยุทธและเปาหมายทาง

ธุรกิจของบริษัท 
2) จัดวางระบบและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลใหเทียบเคียงไดกบัธุรกิจชั้นนํา โดยมีความ

ชัดเจน โปรงใส ยุติธรรม และเปนไปในทิศทางเดียวกนัท้ังองคกร 
3) มีการสรรหาพนักงานท่ีด ีสรางพนักงานทีด่ ีสรางพนักงานใหเกงท่ีมีพฤติกรรมในการทํางาน

อยางมืออาชีพ 
4) ผูบังคับบัญชาทุกคนมีหนาท่ีในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลภายในหนวยงานของตน

ตามระบบ และแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลของบริษัท 
5) พนักงานมหีนาท่ีปฏิบัติงานดวยความสามารถ มีความรับผิดชอบ มุงม่ัน ทุมเทใหเกดิผลสําเร็จ

ของงานโดยยดึหลักจริยธรรมและวัฒนธรรมองคกร 
6) การพัฒนาบุคลากรเปนเร่ืองขององคกร ผูบังคับบัญชา และพนักงานทุกคน โดยบริษทัจะพัฒนา

พนักงานใหมคีวามรู ความสามารถ มีประสิทธิภาพในการทํางานในหนาท่ีที่รับผิดชอบอยางตอเนื่อง 
ผูบังคับบัญชามีหนาท่ีวางแผนติดตาม ประเมินผลและใหขอมูลปอนกลับ พนักงานตองเปนผูที่ใฝรู โดยมุงม่ันท่ี
จะพัฒนาตนเองสมํ่าเสมอ 

7) ความกาวหนาในอาชีพ ผลตอบแทนและแรงจูงใจตางๆ ข้ึนอยูกับคุณภาพและผลสําเร็จของงาน 
ทัศนคติ และศักยภาพของพนักงาน 

8) บริษัทจะบริหารคาตอบแทนพนักงานใหเทียบเคียงกับธุรกิจชั้นนําท่ีประกอบธุรกิจใกลเคียงกัน 
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9) ในการทํางานใหประสบความสําเร็จพนักงานตองมีทั้งความรูและทักษะดานตางๆ ทัง้ดานในสาย
งานหลัก ความรูเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท และโดยเฉพาะอยางยิ่งในดานบุคลากรของแตละปบริษัทจะตองมี
หลักสูตรเวียนไปใหกับผูบังคับบัญชาทราบหลังจากการประเมิน 

ใน ป 2560 บริษัทและบริษัทยอยมีการจัดอบรมและสงพนักงานไปฝกอบรมตามหลักสูตรตางๆ โดยมี
การเก็บขอมูลตัวเลขจํานวนช่ัวโมงเฉล่ีย ดงันี้ 

 

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

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

 

9. การกํากับดูแลกิจการ 
บริษัทสงเสริมและปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีใหเกิดข้ึนในทุกระดับขององคกร ต้ังแตระดับ

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

 
9.1  นโยบายการกํากับดูแลกิจการ   

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

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

มาตรฐานท่ีสูงสุด คณะกรรมการบริษัทจึงไดกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดีเพื่อเปนแนวทางการปฏิบัติ โดย
ยึดตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และองคกรความรวมมือทางเศรษฐกิจและ
การพัฒนา นอกจากนี้ บริษัทยังยึดมั่นในการปฏิบัติตามคุณลักษณะหลักของกระบวนการกํากับดูแลกิจการท่ีดี  

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

ท่ีดีและการบริหารจัดการในกรอบของการมีจริยธรรมท่ีดี มีความโปรงใส สามารถตรวจสอบได เปนธรรมกับทุกฝาย 
และจะชวยสงเสริมใหเติบโตอยางมั่นคงและยั่งยืน เพื่อเพิ่มความเช่ือมั่นใหแกผูถือหุน ผูลงทุน และผูท่ีเกี่ยวของทุกฝาย 
คณะกรรมการบริษัทจึงกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดี เพื่อใหผูบริหารและพนักงานยึดถือเปนแนวทางในการ
ปฏิบัติ ดังนี้ 

1) ดําเนินธุรกิจดวยความซ่ือสัตย เปนธรรมและโปรงใส สามารถตรวจสอบและเปดเผยขอมูลแกผูท่ี
เกี่ยวของทุกฝายอยางเพียงพอ 

2) จัดใหมีการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและมี
ประสิทธิผล 

3) ใหความสําคัญตอสิทธิของผูถอืหุน ปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน และเปนธรรมตอทุกฝาย  
4) ปฏิบัติตามขอกําหนดของกฎหมาย กฎระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของ และจรรยาบรรณทางธุรกิจ เพื่อให

สิทธิของผูมีสวนไดเสียไดรับการดูแลอยางด ี
6) จัดโครงสราง บทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบของกรรมการแตละกลุมอยางชัดเจน โดยหลกัการกํากับ

ดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท สอดคลองกับหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนตามแนวทางของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 
9.2  หมวดท่ี 1 สิทธิของผูถือหุน  

การใหความสําคัญกับสิทธิพื้นฐานตางๆ ของผูถือหุนท้ังในฐานะของผูลงทุนในหลักทรัพยและในฐานะ
เจาของบริษัท โดยกําหนดแนวปฏิบัติการใหสิทธิของผูถือหุน ดังนี้ 

1) การประชุมผูถือหุน 
(1) คณะกรรมการมีนโยบายการอาํนวยความสะดวกและสงเสรมิการเขารวมประชุมผูถือหุน ดังนี้ 

(1.1) เปดเผยมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท เรื่องกําหนดการประชุมผูถือหุน รวมท้ังเปดเผย
ระเบียบวาระการประชุม และสาระสําคัญของวาระการประชุม ผานระบบเผยแพรขอมูล
ของตลาดหลักทรัพยฯ ทันที ไมเกินวันทําการถัดไป นับจากวันท่ีคณะกรรมการบริษัทมีมติ 
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(1.2) จัดใหมีกระบวนการจัดการประชุมสามัญผูถือหุนท่ีโปรงใส มีประสิทธิภาพ และเปนไป
ตามกฎหมาย และขอบังคับบริษัท 

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

(1.4) ประกาศกลาวเรียกประชุมสามัญผูถือหุนลงในหนังสือพิมพรายวันติดตอกัน ไมนอยกวา 3 
วัน และกอนวนัประชุมไมนอยกวา 7 วัน 

(1.5) เปดโอกาสใหผูถือหุนทุกรายมสีิทธิเทาเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม โดย
ไดจัดสรรเวลาอยางเพียงพอและเหมาะสม และจะบันทึกขอซักถามและขอเสนอแนะท่ี
สําคัญจากผูถือหุนไวในรายงานการประชุมอยางครบถวน 

(1.6) เปดเผยมติท่ีประชุมผูถือหุนพรอมท้ังผลการลงคะแนนเสียง ผานระบบเผยแพรขอมูลของ
ตลาดหลักทรัพยฯ ภายในชวงเชาของวันทําการถัดไปนับจากวันประชุม  

(1.7) จัดทําและจัดสงรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนแกหนวยงานกํากับดูแลท่ีเก่ียวของ และ
ไดเผยแพร รายงานการประชุมทางเว็บไซตของบริษัท ภายในระยะเวลา 7 วันนับแตวัน
ประชุม  

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

ละวาระ มติท่ีขอตามท่ีระบุไวในหนังสือเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผูถือหุน หรือในเอกสารแนบวาระการประชุม 
และละเวนการกระทําใดๆ ท่ีเปนการจํากัดโอกาสของผูถอืหุนในการศึกษาสารสนเทศ ดังนี้ 

(2.1) ไมมีการลิดรอนสิทธิของผูถือหุนในการศึกษาสารสนเทศท่ีตองเปดเผยตามขอกําหนด
ตางๆ และการเขาประชุมผูถือหุน เชน ไมเพิ่มวาระการประชุม หรือเปลี่ยนแปลงขอมูล
สําคัญโดยไมไดแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนา ไมแจกเอกสารท่ีมีขอมูลสําคัญเพิ่มเติมในท่ี
ประชุมผูถือหุนอยางกะทันหัน ใหสิทธิในการซักถามคณะกรรมการในท่ีประชุม ไมจํากัด
สิทธิในการเขาประชุมของผูถือหุนท่ีมาสาย เปนตน 

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

- ขอมูลเบ้ืองตนของบุคคลท่ีเสนอแตงต้ัง เชน คํานําหนาช่ือ ช่ือ อายุ ประเภท
กรรมการ การศึกษา ประสบการณ เปนตน  

- การดํารงตําแหนงในกิจการอืน่ โดยกิจการใดเปนกิจการท่ีอาจกอใหเกิดความ
ขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัทก็ไดระบุไวชัดเจนแลว 

- หลักเกณฑและวิธีการสรรหา (กรณีแตงต้ังกรรมการใหม) 
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- จํานวนปท่ีดํารงตําแหนงและผลการปฏิบัติงานในระหวางเปนกรรมการ (กรณี
แตงต้ังกรรมการเดิม)  

- ผานการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน  
- ความเห็นของคณะกรรมการเพียงพอและชัดเจนท่ีจะใหผูถือหุนตัดสินใจลงมติได  

 วาระการพิจารณาคาตอบแทนกรรมการ  
- นโยบายในการจายคาตอบแทนกรรมการ 
- หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาคาตอบแทน 
- ผานการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 
- ความเห็นของคณะกรรมการเพียงพอและชัดเจนท่ีจะใหผูถือหุนตัดสินใจลงมติได  

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

บัญชี (กรณีแตงต้ังผูสอบบัญชีคนใหม) 
- วิธีการพิจารณาความเหมาะสมของคาสอบบัญชี รวมท้ังคาบริการอื่นของผูสอบ

บัญชี 
- ผานการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
- ความเห็นของคณะกรรมการเพียงพอและชัดเจนท่ีจะใหผูถือหุนตัดสินใจลงมติได  

 วาระการจายเงนิปนผล 
- นโยบายการจายเงินปนผล 
- เหตุผลหากการจายเงินปนผลไมเปนไปตามนโยบาย 
- ความเห็นของคณะกรรมการเพียงพอและชัดเจนท่ีจะใหผูถือหุนตัดสินใจลงมติได  

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

(3) คณะกรรมการอํานวยความสะดวกใหผูถือหุนไดใชสิทธิในการเขารวมประชุมและออกเสียงอยาง
เต็มท่ี และไมกระทําใดๆ ท่ีเปนการจํากัดโอกาสการเขาประชุมของผูถือหุนการเขาประชุมเพ่ือออกเสยีงลงมติไมมี
วิธีการท่ียุงยาก หรือมีคาใชจายมากเกินไป สถานท่ีจัดประชุมผูถือหุนมีขนาดเพียงพอและสะดวกตอการเดินทาง  

(4) เปดโอกาสใหผูถือหุนสงคําถามลวงหนากอนวันประชุม โดยกําหนดหลักเกณฑการสงคําถาม
ลวงหนาใหชัดเจน นอกจากนี้ ยังเผยแพรหลักเกณฑการสงคําถามลวงหนาดังกลาวไวบนเว็บไซตของบริษัทดวย 
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คณะกรรมการไดมีการกําหนดการกลั่นกรองคําถามลวงหนาและกําหนดใหมีการตอบคําถามใหผูถือหุนทราบลวงหนา 
พรอมกับมีการชี้แจงในท่ีประชุมผูถือหุนทราบ ดังนี ้

(4.1) กําหนดหลักเกณฑการสงคําถามลวงหนาใหชัดเจน 
(4.2) วิธีการสงคําถามลวงหนา เชน ใหผูถือหุนสงคําถามผานเว็บไซตของบริษัทหรืออีเมลหรือ

สงจดหมายถึงคณะกรรมการ เปนตน 
(4.3) ชวงเวลาท่ีเปดใหสงคําถามลวงหนากอนถึงวันประชุมผูถือหุน 
(4.4) มีกระบวนการกลั่นกรองคําถามลวงหนาท่ีผูถอืหุนถาม เพื่อใหคณะกรรมการพิจารณาใน    

การตอบคําถามเหลาน้ัน 
(4.5) ตอบคําถามใหผูถือหุนทราบลวงหนากอนวันประชุม 
(4.6) แจงใหท่ีประชุมผูถือหุนทราบถึงคําถามท่ีมีผูถือหุนถามมาลวงหนาและคําตอบของคําถาม

เหลานั้น 
(5) คณะกรรมการสนับสนุนใหผูถือหุนใชหนังสือมอบฉันทะรูปแบบท่ีผูถือหุนสามารถกําหนด

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

2) การดําเนินการในวันประชุมผูถือหุน 
(1) คณะกรรมการสงเสริมใหมีการนําเทคโนโลยีมาเขามาใชกับการประชุมผูถือหุนในการลงทะเบียน

ผูถือหุน การนับคะแนนและแสดงผล เพื่อใหการดําเนินการประชุมสามารถกระทําไดรวดเร็ว ถูกตองและแมนยํา 
(2) การเขารวมประชุมผูถือหุนของกรรมการ  

(2.1) กรรมการทุกคนควรเขารวมประชุมผูถือหุน 
(2.2) ในกรณีท่ีกรรมการไมสามารถเขารวมประชุมครบทุกทาน จึงตองมีบุคคลเขาประชุมผูถือ

หุน ดังตอไปนี้     
 ประธานกรรมการ 
 กรรมการผูอํานวยการ 
 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน  

(2.3) เปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถซักถามประธานคณะกรรมการชุดยอยตางๆ ในเรื่องท่ี
เกี่ยวของได 

(3) ในการประชุมผูถือหุนไดจัดใหมีการลงมติเปนแตละรายการในกรณีท่ีวาระนั้นมีหลายรายการ 
เชน วาระการแตงต้ังกรรมการ เปนตน  
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(4) จัดใหมีกระบวนการตรวจนับคะแนนเสียง โดยมีการแตงต้ังผูตรวจสอบการนับคะแนนเสียงจาก      
ผูท่ีเขารวมประชุม เพื่อความโปรงใส มีการจัดเก็บเอกสารการลงคะแนนในทุกๆ วาระ และการบันทึกวีดีทัศนการ
ประชุมอยางสมบูรณครบถวน และมีการเปดเผยไวบนเว็บไซตของบริษัท ท้ังน้ี ในการประชุมและการนับคะแนนเสียง
ในทุกๆ วาระเปนไปอยางโปรงใสและสามารถตรวจสอบได 

(5) ประธานในท่ีประชุมไดจัดสรรเวลาใหอยางเหมาะสมและใหผูถือหุนมโีอกาสใน การแสดงความ
คิดเห็น และตั้งคําถามตอท่ีประชุมในเรื่องท่ีเกี่ยวของ 

3) การจัดทํารายงานการประชุมและการเปดเผยมติการประชุมผูถือหุน 
(1) รายงานการประชุมผูถือหุน บันทึกการช้ีแจงข้ันตอนการลงคะแนนและวิธีการแสดง ผลคะแนน

ใหท่ีประชุมทราบกอนดําเนินการประชุมรวมท้ังการเปดโอกาสใหผูถือหุนต้ังประเด็นหรือซักถาม พรอมท้ังมีบันทึก
คําถามคําตอบและผลการลงคะแนนในแตละวาระวามีผูถือหุนเห็นดวย คัดคานและงดออกเสียงเปนอยางไร รวมถึง
บันทึกรายช่ือกรรมการผูเขารวมประชุมและกรรมการท่ีลาประชุมดวย 

(2) เปดเผยผลการลงคะแนนและรายงานการประชุมบนเว็บไซตดังนี้ 
(2.1) มติท่ีประชุม โดยแยกเปนคะแนนท่ีเห็นดวยและไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ในวันทําการ

ถัดไป 
(2.2) เผยแพรรายงานการประชุม ภายใน 14 วันนบัจากวันประชุมผูถือหุน เพื่อใชเปนชองทาง

ให    ผูถือหุนแสดงความเห็นโดยไมตองรอถึงการประชุมครั้งตอไป 
(2.3) เผยแพรวีดีทัศนการประชุมผูถือหุนบนเว็บไซต 

 
9.3  หมวดท่ี 2  การปฏิบตัิตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน  

คณะกรรมการบริษัทไดกํากับดูแลและปกปองสิทธิข้ันพื้นฐานของผูถือหุนทุกรายทุกกลุม อาทิ ผูถือหุนราย
ใหญ ผูถือหุนรายยอย นักลงทุนสถาบัน หรือนักลงทุนตางชาติ อยางเทาเทียมกัน ท้ังเรื่องกระบวนการจัดประชุมผูถือ
หุน การมีมาตรการปองกันกรรมการผูบริหารและพนักงานใชขอมูลภายในเพื่อหาผลประโยชนในทางมิชอบ รวมท้ัง 
ใหกรรมการและผูบริหารเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสวนไดเสียของตนและผูเกี่ยวของ โดยกําหนดแนวปฏิบัติในการปฏิบัติ
ตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน ดังน้ี 

1) การใหขอมูลกอนการประชุมผูถือหุน 
(1) แจงกําหนดการประชุมพรอมระเบียบวาระ และความเห็นของคณะกรรมการตอตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย และเผยแพรผานเว็บไซตของบริษัท โดยมรีายละเอียดในการปฏิบัติดังน้ี 
(1.1) เปดโอกาสใหผูถือหุนไดมีเวลาศึกษาขอมูลประกอบการประชุมลวงหนาผานเว็บไซตของ

กอนวันประชุมผูถือหุน  
(1.2) ขอมูลประกอบการประชุมท่ีเผยแพรผานเว็บไซต จะตองมีขอมูลเหมือนกันกบัขอมูลท่ีสง

ให  ผูถือหุนในรูปแบบเอกสาร  
(1.3) จัดสงหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบใหผูถือหุนลวงหนากอนวันประชุมผูถือหุน 

(2) แจงใหผูถือหุนทราบกฎเกณฑตางๆ ท่ีใชในการประชุม ข้ันตอนการออกเสียงลงมติ รวมท้ัง สิทธิ 
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การออกเสยีงลงคะแนนตามแตละประเภทของหุน ใหทราบท้ังในหนังสือเชิญประชุม และในท่ีประชุมผูถือหุน 
2) การคุมครองสทิธิของผูถือหุนสวนนอย 

(1) คณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑการใหผูถือหุนสวนนอย เสนอเพิ่มวาระการประชุมลวงหนา
กอนวันประชุมผูถือหุนอยางชัดเจนเปนการลวงหนา เพื่อแสดงถึงความเปนธรรมและความโปรงใสในการพิจารณาวา
จะเพ่ิมวาระที่ผูถือหุนสวนนอยเสนอ โดยมีหลักเกณฑตามหัวขอตอไปนี้ 

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

อีเมลมากอน เปนตน  
(1.5) ชวงเวลาท่ีเปดรบัเรื่อง ภายใน 31 มกราคม ของป 
(1.6) คณะกรรมการแจงใหผูถือหุนทราบหลักเกณฑเสนอเรือ่งเพือ่บรรจุเปนวาระ การประชุม

ไวบนเว็บไซต  
(1.7) มีกระบวนการกลั่นกรองเรือ่งท่ีผูถือหุนเสนอ เพื่อใหคณะกรรมการพิจารณาในการประชุม

คณะกรรมการ  
(1.8) แจงผลการพิจารณาของคณะกรรมการพรอมเหตุผลใหผูถือหุนทราบโดยแจงไปยังผูถือหุน        

ผูเสนอวาระและแจงในท่ีประชุมผูถือหุน 
(2) คณะกรรมการกําหนดวิธีการใหผูถือหุนสวนนอยเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขาดํารงตําแหนงกรรมการ

กอนวันประชุมผูถือหุน พรอมขอมูลประกอบการพิจารณาดานคุณสมบัติ และการใหความยินยอมของผูไดรับการเสนอ
ช่ือ โดยมีหลักเกณฑตามหัวขอตอไปนี้ 

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

ยินยอมของผูไดรับการเสนอช่ือ เปนตน 
(2.4) คณะกรรมการแจงใหผูถือหุนทราบหลักเกณฑท่ีกําหนดผานชองทางการเผยแพรขอมูล

ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และบนเว็บไซตของบริษัท 
(2.5) คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลท่ีผูถือหุนสวนนอยเสนอตามหลักเกณฑท่ี

กําหนดไว 
(2.6) เลขานุการแจงผลการพิจารณาของคณะกรรมการพรอมเหตุผลใหผูถือหุนทราบ โดยแจง

ไปยังผูถือหุน ผูเสนอ และประธานกรรมการแจงในท่ีประชุมผูถือหุน 
(3) ผูถือหุนท่ีเปนผูบริหารไมมีการเพิ่มวาระการประชุมท่ีไมไดแจงเปนการลวงหนาโดยไมจําเปน 

โดยเฉพาะวาระสําคัญท่ีผูถือหุนตองใชเวลาในการศึกษาขอมูลกอนตัดสินใจ  
(4) คณะกรรมการเปดโอกาสใหผูถือหุนไดใชสิทธิในการแตงต้ังกรรมการเปนรายคน 
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3) การปองกันการใชขอมูลภายใน 
(1) คณะกรรมการกําหนดนโยบายเก่ียวกับการปองกันการใชขอมูลภายใน ดังนี้  

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

(1.2) มีการเก็บรักษาและปกปดขอมูลของลูกคา และขอมูลทางการคาไวเปนความลับ ตองไม
เปดเผยความลับของลูกคาตอพนักงาน และบุคคลภายนอกท่ีไมเกี่ยวของ 

(1.3) การเปดเผยขอมูลความลับตอสาธารณชนตองไดรับความเห็นชอบจากประธาน
กรรมการบรหิาร กรรมการบรหิาร หรืออาจมอบหมายใหผูรบัผิดชอบเปนผูใหขอมูลแก
สาธารณะ 

(1.4) บุคลากรของบริษัทมีหนาท่ีรักษาขอมูลความลับในกรอบหนาท่ีและความรับผิดชอบของ
ตนเอง และจะไมนําขอมูลอันเปนความลับไปเผยแพรแกบุคคลภายนอก 

(1.5) กําหนดใหกรรมการทุกคนและผูบริหารระดับสูงท่ีมีหนาท่ีรายงานการซ้ือ-ขายหุน การถือ
ครองหลักทรัพยของบริษัทตามกฎหมายใหแกท่ีประชุมคณะกรรมการรับทราบเปนประจํา 
รวมท้ัง ใหมีการเปดเผยในรายงานประจําป 

(1.6) กําหนดใหกรรมการทุกคนและผูบริหารระดับสูงรายงานตอคณะกรรมการเก่ียวกับการซ้ือ
ขายหุน อยางนอย 1 วันลวงหนากอนการซ้ือขาย 

(1.7) กําหนดใหกรรมการทุกคนและผูบริหารระดับสูงงดการซ้ือขายหลักทรัพย ไมนอยกวา 7 
วัน กอนการประชุมคณะกรรมการ 

4) การมีสวนไดเสยีของกรรมการ  
(1) คณะกรรมการกําหนดใหกรรมการและผูบริหาร รายงานการมีสวนไดเสีย อยางนอยกอนการ

พิจารณาวาระนั้น และมีการบันทึกไวในรายงานการประชุมคณะกรรมการ ดังนี้ 
(1.1) คณะกรรมการกําหนดแนวทางใหกรรมการและผูบริหารเปดเผยขอมูลสวนไดเสียของตน

และผูเกี่ยวของตอคณะกรรมการ เพื่อใหคณะกรรมการสามารถตัดสินใจ เพื่อประโยชน
โดยรวมได 

(1.2) แนวทางดังกลาวสอดคลองกับลักษณะของธุรกิจและขอกําหนดของหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
เชน ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย เปนตน 

(1.3) กําหนดใหเลขานุการเปนผูรับขอมูลสวนไดเสียของกรรมการ ผูบริหาร และผูเกี่ยวของ 
(1.4) เลขานุการทําหนาท่ีในการรายงานขอมูลสวนไดเสียใหคณะกรรมการทราบขอมูลของ

กรรมการและผูบริหาร รวมท้ัง ผูเกี่ยวของ โดยเฉพาะเม่ือคณะกรรมการตองพิจารณา
ธุรกรรมระหวางบริษัทกับกรรมการหรอืผูบรหิารท่ีมีสวนไดเสียหรอืมีสวนเกี่ยวของ 
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(2) คณะกรรมการดูแลใหกรรมการท่ีมีสวนไดเสียอยางมีนัยสําคัญในลักษณะท่ีอาจทําใหกรรมการ
รายดังกลาวไมสามารถใหความเห็นไดอยางอสิระ งดเวนจากการมีสวนรวมในการประชุมพิจารณาในวาระนั้น ในการ
ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2560 ไมมีการเปลี่ยนแปลงลาํดับระเบียบวาระการประชุม หรือเพ่ิมเติมวาระการประชุม
และไมมีการขอใหท่ีประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกเหนือจากท่ีระบุไวในหนังสือนัดประชุม 

นอกจากนี้ กรรมการและผูบริหารไดรายงานการถือหลักทรพัยในบริษัทของตนเอง คูสมรส และบุตรท่ียังไม
บรรลุนิติภาวะใหแกคณะกรรมการ หรือผูท่ีคณะกรรมการมอบหมายเปนประจําทุกไตรมาส รวมท้ังมีการเปดเผยในท่ี
ประชุมคณะกรรมการและรายงานประจําป 

 
9.4  หมวดท่ี 3  บทบาทของผูมีสวนไดเสีย  

ธุรกิจเอกชนเปนสวนท่ีมีความสําคัญตอเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ซึ่งถือเปนหนาท่ีในการดูแลใหเกิด
ความอยูรอดและยั่งยืนของสังคมรวมกัน ดังนั้น จึงยึดมั่นการดําเนินธุรกิจใหประสบความสําเร็จอยางยั่งยนืโดยให
ความสําคัญกับผูมีสวนไดเสีย เพราะเช่ือม่ันวาการคงไวซึ่งความสมดุลระหวางธุรกิจ พนักงาน และสังคมน้ัน จะ
สงเสริมใหบรษัิท สังคม และส่ิงแวดลอมเติบโตไปพรอมๆ กันอยางเขมแข็งและยั่งยืน โดยกําหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
บทบาทของผูมีสวนไดเสีย ดังนี้ 

1) การกําหนดนโยบายการปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสีย 
(1) คณะกรรมการกําหนดนโยบายและแนวการปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียแตละกลุม พรอมมาตรการ

ดําเนินการท่ีเปนรูปธรรม ท่ีทําใหมั่นใจไดวาบริษัทมีความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดเสีย ดงัน้ี 
(1.1) ผูถือหุน  

ปฏิบัติหนาท่ีดวยความซื่อสัตยสุจริต โปรงใส และเปนประโยชนแกบริษัท และผูถือหุน 
บริหารงานดวยความระมัดระวังและรอบคอบเพื่อปองกันความเสียหายตอผูถอืหุน
ตลอดจนไมแสวงหาผลประโยชนใหตนเองและผูเกี่ยวของ โดยใชขอมูลใดๆ ของบริษัทท่ี
ยังไมเปดเผยตอสาธารณชน และไมดําเนินการใดๆ ในลักษณะท่ีอาจกอใหเกิดความขัดแยง
ทางผลประโยชน รวมถึง ไมเปดเผยขอมูลลับตอบุคคลภายนอก โดยเฉพาะคูแขงขัน 

(1.2) พนักงาน  
การเล็งเห็นถงึความสําคัญของพนักงานซึ่งถอืเปนทรัพยากรท่ีมีคุณคา จึงปฏิบัติตอ
พนักงานทุกคนอยางเทาเทียมกันและเปนธรรมบนหลักสิทธิมนุษยชน ไมมีการเลือก
ปฏิบัติท้ังการแบงแยกสีผิว เช้ือชาติ เพศ ศาสนา ไมมีการใชแรงงานเด็กหรอืแรงงานท่ีผิด
กฎหมาย มีนโยบายการบริหารคาจางและคาตอบแทนโดยยึดหลักความเปนธรรม 
เหมาะสมกับลักษณะงาน หนาท่ีความรับผิดชอบและความสามารถของพนักงานแตละคน 
ตลอดจนมีนโยบาย          การพัฒนาและสงเสริมความรูความสามารถใหกับพนักงานอยาง
ตอเนื่อง เพื่อพฒันาและความสามารถของพนักงานใหไดรับความกาวหนา  
สําหรับนโยบายดานสวัสดิการ จัดใหมีสวัสดกิารสําหรับพนักงานเพิ่มเติมจากท่ีกฎหมาย
กําหนด เชน กองทุนสํารองเลีย้งชีพพนักงาน เพื่อเปนเครื่องมือสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติ 
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งานของพนักงานและรักษาบุคลากรไวกับบรษัิทในระยะยาว โดยใหมีลักษณะการออม
อยางสม่ําเสมอเพื่อเปนหลักประกันในการใชชีวิตหลังเกษียณอายุ การประกันสุขภาพกลุม 
การตรวจสุขภาพประจําป และสวัสดิการเกี่ยวกับเงินชวยเหลอืพนักงานในโอกาสตางๆ 
มีการกําหนดนโยบายดานความปลอดภัย โดยจัดใหมีการดูแลดานความปลอดภัย สุขภาพ
อนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน เพื่อดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายและตาม
มาตรฐานสากลและติดตามการปฏิบัติงานอยางใกลชิด มีการใหความรูเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยสุขภาพอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางานแกพนักงานและผูท่ีเกี่ยวของ 
พรอมท้ังสงเสรมิการสรางจิตสํานึกใหพนักงานทุกคนตระหนักถึงความปลอดภัยและ
ยึดถือปฏิบัติ และกําหนดใหมีการตรวจสอบระบบปองกันภัยในอาคารสํานักงาน การซอม
หนีไฟเปนประจําทุกป รวมถึง การตรวจวิเคราะหระดับแสงสวาง และตรวจวดัระดับความ
ดงัเสียง ในป 2560 ไมมีพนักงานหยุดงานอันมีสาเหตุมาจากการเกิดอุบัติเหตุจากการ
ปฏิบัติงาน หรือเจ็บปวยจากการปฏิบัติงาน  

(1.3) ลูกคา  
มีการกําหนดนโยบายท่ีจะตอบสนองความพึงพอใจของลูกคา โดยนําเสนอผลิตภัณฑท่ีมี
คุณภาพและไดมาตรฐานมีความปลอดภัย เพื่อใหตรงกับความตองการของลกูคา มีการ
เปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสินคาและบริการอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง 
รวมท้ัง การใหขอมูลขาวสารท่ีถูกตอง เพียงพอและเปนประโยชนตอลูกคา 

(1.4) คูคาและเจาหนี้  
มีการคัดเลือกคูคาอยางเปนธรรม ดําเนินธุรกจิตอกันดวยความยุติธรรม ไมเอารัดเอาเปรียบ 
เคารพและปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาท่ีกําหนดไว ไมเรียก หรือไมรับ หรือจายผลประโยชน
ใดๆ ท่ีไมสุจริตในการติดตอกับคูคาหรือเจาหนี้ หากในกรณีท่ีขอมูลปรากฏวามีการจาย
ผลประโยชนใดๆ ท่ีไมสุจริต บริษัทจะหารือกับคูคาหรือเจาหน้ี  เพื่อรวมกนัแกไขปญหา
ใหรวดเรว็เเละเกิดความยุติธรรมตอทุกฝาย 

(1.5) คูแขง  
มีการดําเนินธุรกิจอยางมีจริยธรรม โปรงใส มีการแขงขันอยางเปนธรรมกับคูแขงขัน มีการ
แขงขันทางการคาภายใตกรอบกติกาการแขงขันท่ีดี ไมแสวงหาขอมูลท่ีเปนความลับของ
คูแขงทางการคาดวยวิธีการท่ีไมสุจริตหรอืไมเหมาะสม ไมทําลายช่ือเสียงคูแขงทางการคา
ดวยการกลาวรายหรือกระทําการใดๆ โดยปราศจากความจริงและไมเปนธรรม 

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

อันดีกับชุมชนท่ีสถานประกอบการของบริษัทต้ังอยู  
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 ปฏิบัติหรือควบคุมใหมีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเกี่ยวของ 
 ไมสนับสนุนหรือรวมธรุกรรมกับบุคคลใดท่ีเปนภัยตอชุมชน สังคม  
 ใสใจและรับผิดชอบแกไขในภัยอันตรายท่ีสังคมหวั่นวิตก อันอาจเกิดจากผลิตภัณฑ/ 

บริการหรอืการดําเนินงาน 
 มีสวนรวมในการยกระดับคุณภาพชีวิตท่ีดี สรางสังคมท่ีอยูรวมกันอยางมีความสุข 

พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม รักษาวัฒนธรรมท่ีดีงาม รวมถึงปลูกฝงจิตสํานึกของความ
รับผิดชอบตอสังคมและการมีจิตอาสาใหเกิดข้ึนในหมูพนักงาน  

(1.7) สิ่งแวดลอม 
 ไมกระทําการใดๆ ท่ีจะมีผลเสียหายตอทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอม 
 ปฏิบัติหรือควบคุมใหมีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม 
 ไมใหการสนับสนุนหรือรวมธรุกรรมกับบุคคลใดท่ีเปนภัยตอสภาพแวดลอมสวนรวม  
 สงเสริมใหมีการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ มีนโยบายในการประหยัดพลังงาน

และทรัพยากรอื่นๆ  
 สงเสริมใหมีการใหความรูพนกังานในเรื่องสิง่แวดลอม รวมท้ังมีการจัดกิจกรรมท่ี

เกี่ยวกับส่ิงแวดลอมรวมกับพนักงาน โดยกําหนดเปนนโยบายและเปดเผยถึงการปฏิบัติ
ใหเปนท่ีทราบ  

(2) คณะกรรมการมอบหมายใหกรรมการอิสระหรือคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูรับรายงานหรือขอ
รองเรียน สอบสวน จัดการกับขอรองเรียนของผูมีสวนไดเสีย และรายงานตอคณะกรรมการ 

(3) มีกลไกการคุมครองผูแจงเบาะแส และมีมาตรการชดเชยในกรณีท่ีผูมีสวนไดเสียไดรับความ
เสียหายจากการละเมิดสิทธิตามกฎหมายของผูมีสวนไดเสีย  

(4) จัดใหมีชองทางการแจงหรือรองเรยีนกรณีถูกละเมิดสิทธิใหกับบริษัท โดยผานชองทางโทรศัพท 
เว็บไซต จดหมาย อีเมล เปนตน  

2) มีนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการตอตานการทุจริต การคอรรัปช่ัน รวมถึง การสนับสนุนกิจกรรมท่ี
สงเสริมและปลูกฝงใหพนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบขอบังคับท่ีเกี่ยวของ ดังนี ้

(1) นโยบายและแนวปฏิบัติท่ีเกี่ยวกับการตอตานการทุจริตคอรรัปช่ันภายในองคกร 
(1.1) หามกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับ รับเงินหรือรบัผลประโยชน ตอบแทนใดๆ 

จากคูคา ลูกคา หรือจากบุคคลใดท่ีทําธุรกิจเก่ียวของกับบริษัท 
(1.2) หามกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับ รับของขวัญท่ีมีมูลคาเกินกวาปกติประเพณี

นิยมท่ีบุคคลท่ัวไปพึงปฏิบัติตอกัน 
(1.3) หามมีการนําทรัพยสินของบรษัิทไปใชเพื่อประโยชนสวนตนหรือบุคคลอืน่ 
(1.4) การเขาไปทําธุรกรรมหรอืกิจกรรมกับบริษัทท่ีมีกรรมการ ผูบริหาร หรือพนักงานของ

บริษัท ท่ีมีสวนไดเสียตองปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการทํารายการท่ีอาจมคีวามขัดแยง
ทางผลประโยชน  
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(1.5) จัดฝกอบรมแกพนักงานเพื่อสงเสริมความซ่ือสัตย สุจริต และความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหนาท่ี 

(1.6) กําหนดใหมีระเบียบและระบบการควบคุมภายในเพื่อปองกันไมใหพนักงานมีการ
ประพฤติ หรือปฏิบัติท่ีไมเหมาะสม 

(1.7) มีหนวยงานตรวจสอบภายในตรวจสอบทุกหนวยงาน และจัดทํารายงานสรุปเรื่องการ
ทุจริตคอรรัปช่ันตอคณะกรรมการตรวจสอบ 

(1.8) จัดใหมีชองทางในการรายงานหากมีการพบเห็นการฝาฝน หรือพบเห็นการกระทําทุจริต
และคอรรัปช่ัน    

(2) นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการตอตานการทุจริตคอรรปัช่ันภายนอกองคกร บริษัทไดกําหนด
แนวปฏิบัติในการปองกันการทุจริตคอรรัปช่ันภายนอกองคกร ท้ังน้ี เพื่อปองกันมิใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน
ทุกระดับเก่ียวของกับการทุจรติคอรรัปช่ันภายนอกองคกร  

(2.1) บริษัทไมสนับสนุนการใหสินบนในรูปของผลตอบแทนทุกรูปแบบในการขอความ
อนุเคราะหใดๆ จากบุคคลหรือองคกรภายนอก โดยเฉพาะจากหนวยงานของรัฐจะตอง
เปนไปตามระเบียบปฏิบัติของหนวยงานของรัฐ เพื่อหลีกเลี่ยง การเปดชองทางใหกับ
เจาหนาท่ีรัฐท่ีจะเรียกรับสินบนเม่ือมีความผดิพลาดเกิดข้ึน 

(2.2) จะดําเนินธุรกิจตามกฎระเบียบของกฎหมาย ตามข้ันตอนใหถูกตอง เพื่อหลีกเลี่ยงการเปด
ชองใหกับเจาหนาท่ีรัฐท่ีจะเรียกรับสินบนเม่ือมีความผิดพลาดเกิดข้ึน 

(2.3) การสังสรรค การเลี้ยงอาหาร หรือการมอบของขวัญใหกับบุคคลภายนอก จะตอง
ดําเนินการภายในเทศกาลและประเพณีปฏิบัติท่ีดีงาม มีจํานวนและปริมาณ ท่ีเหมาะสม 

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

ในป 2560 บริษัทไมมีขอพิพาทใดๆ ท่ีมีนัยสําคัญกับผูมีสวนไดเสีย นอกจากน้ี บริษัทไดปฏิบัติตาม
กฎหมายและขอกําหนดท่ีเกี่ยวของเพื่อใหสทิธิของผูมีสวนไดเสียดังกลาวไดรับการดูแลเปนอยางดี อาทิเชน 

(1) ในการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2560 ใหสิทธิผูถือหุนทุกรายเสนอแนะขอคิดเห็นตางๆ 
เกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจในฐานะเจาของบริษัท โดยทุกๆ ขอคิดเห็นจะไดรับการรวบรวมเพื่อเสนอใหคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณา ซึ่งในการประชุมดังกลาว ไมมีผูถือหุนรายใดเสนอแนะขอคิดเห็นเปนการลวงหนา 

(2) มีการทบทวนโครงสรางคาจางทุกป โดยพิจารณารวมกับผลการดําเนินงานของบริษัท เพื่อกําหนด
อัตราคาจางประจําป ท้ังน้ี เพื่อใหการบริหารคาจางและคา ตอบแทนเปนธรรมเหมาะสมกับลักษณะงาน หนาท่ีความ
รับผิดชอบและความสามารถของพนักงานแตละคน สามารถเทียบเคียงกับบริษัทท่ีอยูในอุตสาหกรรมเดียวกัน  

(3) ไมมีกรณีท่ีฝาฝนกฎหมายดานแรงงาน การจางงาน ผูบริโภค การแขงขันทางการคา สิ่งแวดลอม 
ไมมีกรณีการกระทําผิดดานละเมิดทรัพยสินทางปญญาของผูอื่น ดานการทุจริตหรอืกระทําผิดดานจริยธรรมทางธุรกิจ 
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ไมมีการเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน ไมมีการเจ็บปวยหรอืโรคจากการทํางาน  
(4) มีการปรับปรุงอัตราเงินสมทบและเงินสะสมกองทุนสํารองเลี้ยงชีพของพนักงานใหมีอัตราสูงข้ึน

และเปดโอกาสใหพนักงานสามารถกําหนดอตัราเงินสะสมใหสอดคลองกับฐานรายไดของตนเอง  
 

9.5  หมวดท่ี 4  การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส 
คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญตอการเปดเผยขอมูลท่ีมีความถูกตองครบถวนและโปรงใส ท้ังรายงาน

ขอมูลทางการเงินและขอมูลท่ัวไปตามหลักเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ตลอดจนขอมูลอื่นท่ีสําคัญท่ีมีผลกระทบตอราคาหลักทรัพยของบรษัิท ซึ่งลวนมี
ผลตอกระบวนการตัดสินใจของผูลงทุนและผูมีสวนไดเสียของบริษัท โดยเผยแพรขอมูลสารสนเทศตอผูถือหุนนัก
ลงทุนและสาธารณชนผานชองทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและทางเว็บไซตของบริษัท และมีการ
ปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันอยางสม่ําเสมอ บริษัทไดดําเนินการกําหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลและ
ความโปรงใส ดังนี้ 

1) การเปดเผยขอมูล 
(1) คณะกรรมการมีกลไกท่ีจะดูแลใหมั่นใจไดวาขอมูลท่ีเปดเผยตอนักลงทุนถูกตอง ไมทําใหสําคัญ

ผิดและเพียงพอตอการตัดสินใจของนักลงทุน  
(1.1) มีการเปดเผยขอมูลสําคัญของบริษัท ท้ังขอมูลทางการเงินและขอมูลท่ีมิใชขอมูลทาง

การเงินอยางถูกตอง ครบถวน ทันเวลา โปรงใส และเปนไปตามเกณฑท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทยกําหนด  

(1.2) มีการประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการเปดเผยขอมูลเปนประจํา 
(2) คณะกรรมการจัดใหมีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงินแสดง

ควบคูกับรายงานของผูสอบบัญชีในรายงานประจําป โดยครอบคลุมในเรื่องดังตอไปนี้ 
(2.1) การปฏิบัติตามหลักการบัญชีท่ีรับรองโดยท่ัวไป เหมาะสมกับธุรกิจ ใชนโยบายบัญชีท่ี

เหมาะสม และถือปฏิบัติโดยสม่ําเสมอ 
(2.2) รายงานทางการเงินมีขอมูลถกูตอง ครบถวน เปนจริงตามมาตรฐานการบัญชี 

(3) คณะกรรมการสนับสนุนใหบริษัทจัดทําคําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ (Management 
Discussion and Analysis หรือ MD&A) เพื่อประกอบการเปดเผยงบการเงินทุกไตรมาส ท้ังน้ี เพื่อใหนักลงทุนได
รับทราบขอมูลและเขาใจการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน การเปลี่ยนแปลงท่ีมีนัยสําคัญ
ของบริษัท รวมถึงปจจัยและเหตุการณท่ีมีผลตอฐานะการเงินหรือผลการดําเนินงาน นอกเหนือจากขอมูลตัวเลขในงบ
การเงินเพียงอยางเดียว 

(4) คณะกรรมการกําหนดใหมีการเปดเผยคาสอบบัญชี และคาบริการอื่นท่ีผูสอบบัญชีใหบริการไวใน
รายงานประจําป 

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

ผานมา 
(6) คณะกรรมการเปดเผย วิธีการสรรหากรรมการ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการท้ังคณะและรายบุคคล  
2) ขอมูลข้ันตํ่าท่ีเปดเผยบนเว็บไซต 

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

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

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

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

ในเรื่องสําคัญจะตองผานความเห็นชอบของคณะกรรมการแตละชุด ซึ่งมีหนาท่ีเฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ เพื่อถวงดุลและสอบทานใหเกิดความโปรงใสและเปนธรรมตอผูท่ีเกี่ยวของ
ทุกฝาย 
 
จริยธรรมธุรกิจ 

บริษัทยึดมั่นในแนวทางการดําเนินธุรกิจท่ีโปรงใส สุจริต และเปนธรรม ไดออกคูมือจรรยาบรรณและ
ขอพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝายจดัการและพนักงาน เพื่อใหผูท่ีเกี่ยวของยึดถือเปนแนวทางการ
ปฏิบัติหนาท่ีตามภารกิจของบริษัท ภายใตกรอบกฎหมายและกฎระเบียบ สงเสริมสนับสนุนใหพนักงานมีการพัฒนา
ความรู ความสามารถอยางท่ัวถึง  

 
การถวงดุลของกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร 

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

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

 
การรวมหรือแยกตําแหนง 

ปจจุบันมีผูดํารงตําแหนงประธานกรรมการและกรรมการผูอาํนวยการเปนบุคคลคนละคนกัน โดย
ประธานกรรมการไมไดเปนพนักงานและผูบริหาร บริษัทจึงไดกําหนดบทบาท อํานาจหนาท่ีของประธานกรรมการและ
กรรมการผูอํานวยการไวชัดเจน  

อํานาจของประธานกรรมการ เปนกรรมการอสิระและไมมีอํานาจอนุมัติใดๆ การอนุมัติใดท่ีเกินอํานาจ
กรรมการผูอํานวยการ ตองใชอํานาจคณะกรรมการท้ังคณะในการอนุมัติ 

อํานาจของกรรมการผูอํานวยการ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจแตงต้ังกรรมการจํานวนหน่ึงตามท่ี
เห็นสมควรใหเปนคณะกรรมการบริหาร และในจํานวนนี้ใหแตงต้ังกรรมการผูอํานวยการเปนกรรมการบริหารดวย 
โดยใหคณะกรรมการบริหารมีอํานาจหนาท่ีควบคุมดแูลกิจการตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 
โครงสรางคณะกรรมการของบริษัท ในป 2560 ประกอบดวยคณะกรรมการ ดังนี้  
คณะกรรมการบริษัท  

1) คณะอนุกรรมการ 
 (1) คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
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 (2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 
 (3) คณะกรรมการตรวจสอบ  
 (4) คณะกรรมการบริหาร  
 
9.6.1 คณะกรรมการบริษัท 

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

 

รายชื่อ ตําแหนง 
การประชุมคณะกรรมการ  
จํานวนคร้ัง 
การประชุม 

จํานวนคร้ังที่    
เขารวมประชุม 

หมายเหตุ 

1) นายพชร ยุติธรรมดํารง  ประธานกรรมการ 6 6  

2) ร.ต.ต.เกรียงศักด์ิ โลหะชาละ กรรมการ 6 5  

3) นายสมพร เวชพาณิชย กรรมการ 6 5  

4) นายปรีชา ถิรกิจพงศ กรรมการ 6 5  

5) นายสมเจตน ทิณพงษ กรรมการ 6 6  

6) นางสาวทิพาพร อัศวโสตถิ์ กรรมการ 6 5  

7) นายฐนนทศรณ เลิศฤทธิ์ศิริกุล กรรมการ 6 5  

8) นายสมชาย เลิศวิริยะจิตต กรรมการ/ เลขานุการบริษัท 6 5 ออกเมื่อ ส.ค. 60 

9) นายพลเชษฐ ลิขิตธนสมบัติ กรรมการ 2 2 เขาเมื่อ ส.ค. 60 

 
1) รายงานของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทเปนผูรับผิดชอบตองบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอย และสารสนเทศทาง 
การเงินท่ีปรากฏในรายงานประจําป งบการเงินดังกลาวไดจดัทําข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป และ
คณะกรรมการซ่ึงประกอบดวยคณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นวาระบบควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยูใน
ระดับท่ีนาพอใจ และสามารถสรางความเช่ือม่ันอยางมีเหตุผลตอความเชื่อถอืไดของงบการเงินของบริษัทและบริษัท
ยอย  

2) การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 
บริษัทมีนโยบายจัดใหคณะกรรมการบริษัทมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการโดยรวม       
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อยางนอยปละ1 ครั้ง โดยในป 2560 บริษัทไดจัดสงแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการใหแกกรรมการแต
ละทาน สําหรับประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการโดยรวมท้ังคณะ ผลเปนความลับ เพื่อนําผลประเมินมาใช
ใน การพิจารณาปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท 

3) ความสัมพันธกบัผูลงทุน 
คณะกรรมการไดสรางความสัมพันธท่ีดีกับลูกคา และผูลงทุนท่ัวไป โดยการเปดเผยขอมูลท่ีมีความ

ถูกตอง ครบถวน โปรงใส เกี่ยวกับประวัติบริษัท รายงานทางการเงิน ตลอดจนขอมูลสําคัญท่ีมีผลกระทบตอราคา
หลักทรัพยของบริษัท โดยผานตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รายงานประจําป และเว็บไซดของบริษัท รวมถงึ ไดมี
การเปดชองทางการติดตอกับบริษัท เพื่อรับทุกขขอรองเรียน และขอเสนอแนะตางๆ ทางอีเมลดวย เพื่ออาํนวยความ
สะดวกใหแกลูกคาและผูลงทุนท่ัวไปไดติดตอกับบรษัิทได 

4) การสงเสริมพัฒนาความรู 
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในการสงเสรมิและสนับสนุน ใหมีการฝกอบรมและการใหความรูแก

กรรมการและผูบริหารของบรษัิท เพื่อใหมีการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานอยางตอเน่ือง ท้ังหลักสูตรการอบรม
ภายในและภายนอกบริษัท ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรไดรับการฝกอบรม เพื่อใหเขาใจการปฏิบัติหนาท่ีใน
ฐานะกรรมการ คณะกรรมการ และผูบริหารระดับสูง 

บริษัทสงเสริมความรู ความสามารถของคณะกรรมการและใหกรรมการนําประโยชนจากความรูท่ี
ไดรับมาประยุกตใชในการกํากับดูแลบริษัท สามารถสรางมลูคาเพ่ิมและผลักดันใหองคกรเขาสูมาตรฐานสากลย่ิงข้ึน 
สามารถสงเสรมิไดหลายรูปแบบ 

(1) จัดใหมีกิจกรรมสนับสนุนเพื่อเตรียมการและสรางความรู ความเขาใจ สําหรับกรรมการใหมหรือ
กรรมการท่ีไดรบัแตงต้ังระหวางปบัญชี โดยประกอบกิจกรรม เชน การช้ีแจงหรือบรรยายโดยผูบริหารระดับสูง การ
เยี่ยมชมการปฏิบัติงานจริง เปนตน 

(2) สนับสนุนใหกรรมการเขาอบรมหลักสูตร หรือเขารวมกจิกรรมสัมมนาท่ีเปนการเพิ่มพูนความรู
ในการปฏิบัติงานและใหเปดเผยไวในรายงานประจําปทุกครั้ง 

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

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

 
5) การปฐมนิเทศกรรมการใหม 

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให เลขานุการบริษัทจัดเตรียมขอมูลตางๆ สาหรับกรรมการใหม เพื่อให
กรรมการใหม รับทราบบทบาท หนาท่ี ความรับผิดชอบของกรรมการ นโยบาย ขอมูลธุรกิจ และแนวปฏิบัติในการ
กํากับดูแลกิจการของบริษัทกอนการปฏิบัติหนาท่ีของกรรมการ ตลอดจนสงเสริมการสรางความรูความเขาใจในธุรกิจ
ใหกับกรรมการทุกทาน เพื่อเปนการชวยสนับสนุนในการปฏิบัติหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพของกรรมการมากยิ่งข้ึน 
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นอกจากนี ้บริษัทยังมีนโยบายในการเสริมความรูใหกรรมการผูบริหาร 
ในการปฏิบัติหนาท่ีในฐานะคณะกรรมการบริษัท กรรมการควรจะตองทราบถึงลักษณะการดําเนิน

ธุรกิจของบริษัท ดังนั้น ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีกรรมการเขารับตําแหนงใหม บริษัทจะมีการปฐมนิเทศ
กรรมการใหม เพ่ือแนะนําใหรับทราบลักษณะและแนวทางการดําเนินงานในภาพรวมของบริษัท ใหขอมูลสารสนเทศท่ี
สําคัญ และจําเปนตอการปฏบัติหนาท่ีของกรรมการ รวมท้ัง แนวทางการปฏิบัติท่ีเกี่ยวกับการกาํกับดูแลกิจกรรมท่ีดี  

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

 
9.6.2 คณะอนุกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทจะแตงต้ังกรรมการจํานวนหน่ึงจากคณะกรรมการบรษัิทเปนกรรมการใน
คณะอนุกรรมการเพ่ือทําหนาท่ีพิเศษ โดยพิจารณาบทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการเปรยีบเทียบกับคุณสมบัติของ
กรรมการแตละคน โดยไดกําหนดใหคณะอนุกรรมการ มวีาระการดํารงตําแหนง คราวละ 2 ป และอาจไดรับการแตงต้ัง
ใหมได ในปจจุบันคณะกรรมการบริษัทไดแตงต้ังคณะอนุกรรมการและมีรายละเอียด ดังนี ้ 

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

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

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

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

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

และแสดงความคิดเห็นไดโดยอิสระ 
 
การแต่งตั้ง วาระการปฏบิตังิาน และการพ้นจากตาํแหน่ง 

กรรมการบรหิารความเสี่ยงมีวาระอยูในตําแหนง โดยครบรอบออกตามวาระการดํารงตําแหนงของ
กรรมการบริษัท และเมื่อครบกําหนดตามวาระอาจไดรับการแตงต้ังจากคณะกรรมการบริษัทอีกก็ได และอาจพนจาก
ตําแหนงเม่ือ 

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

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

(4) ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติใหพนจากตําแหนง 
กรณีกรรมการบริหารความเสี่ยงคนใดจะลาออกจากตําแหนงใหยื่นใบลาออกตอประธานกรรมการ

บริษัท และในกรณีท่ีตําแหนงกรรมการบรหิารความเสี่ยงวางลงเพราะเหตุอืน่นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให
คณะกรรมการบริษัทแตงต้ังบุคคลท่ีมีคุณสมบัติ และไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายเปนกรรมการบรหิารความเสี่ยง
แทน  

หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง  
(1) กําหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงโดยรวม เพ่ือเสนอตอคณะกรรมการบรษัิทพิจารณาเห็นชอบ 
(2) กําหนดแนวทางและกลยุทธในการบริหารความเสี่ยงใหสอดคลองกับนโยบายบริหารความเสี่ยง 
(3) กํากับดูแลเกี่ยวกับความเส่ียงตางๆ ท้ังภายในและภายนอก ในทุกๆ ดาน ครอบคลุมท้ังความเสี่ยง

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

การประชุม 
(1) ใหมีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อยางนอย 1 ครั้งตอป 
(2) คณะกรรมการมีการกําหนดตารางการประชุมไวลวงหนาทุกป 
(3) ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ใหประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงหรอื
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เลขานุการคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง ในฐานะท่ีเปนผูซึ่งไดรับมอบหมายสงหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการ 
บริหารความเสี่ยง ไมนอยกวา 7 วันกอนวันประชุม เวนแตในกรณีจําเปนรีบดวนเพื่อรักษาสิทธิประโยชนของบริษัท 
จะแจงการนัดประชุมโดยวิธอีืน่และกําหนดวันประชุมใหเร็วกวานั้นก็ได  

(4) กรรมการบรหิารความเสี่ยง ซึ่งมีสวนไดเสียในเรื่องใดตองไมอยูในท่ีประชุม และไมมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น 

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

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 บรษัิทมีคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ประกอบดวย กรรมการ 3 
ทาน จะตองเปนผูเช่ียวชาญในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย และกําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง แผนการจัดการ
ความเสี่ยงและกระบวนการบริหารความเสี่ยง พัฒนาระบบการจัดการบริหารความเส่ียง พิจารณาหลักการเครื่องมือ
ทางการสัญญาอนุพันธ มีคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง และมีการประชุมเพื่อเปนหลักฐานเก่ียวกับการตัดสินใจและ
การทบทวนความเส่ียงในประเด็นตางๆ ในป 2560 มีการจัดประชุม จํานวน 1 ครั้ง  วันท่ี 9 พฤศจิกายน 2560  

 
 

 

รายชื่อ ตําแหนง 
การประชุมคณะกรรมการ 

จํานวนคร้ัง 
การประชุม 

จํานวนคร้ังที่ 
เขารวมประชุม 

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

การรายงาน 
ประธานคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง จัดทํารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

และรายงานสรปุผลการปฏิบัติงานเสนอตอคณะกรรมการบริษัท 
 

2) คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน  
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนจัดตั้งเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน สรางความเช่ือม่ันใหแกผู

มีสวนไดเสีย และเพื่อใหบริษัทเติบโตอยางยั่งยืน และกอใหเกิดความชัดเจนในเรื่ององคประกอบ วาระการดํารง
ตําแหนง หนาท่ีความรับผิดชอบ การประชุมของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน และเปนแนวทางใน
การปฏิบัติหนาท่ีใหถูกตองตามกฎหมาย และสอดคลองกับหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี  

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

กฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน มีดงันี ้
องค์ประกอบและคุณสมบตั ิ

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

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

ปฏิบัติหนาท่ี และแสดงความคิดเห็นไดโดยอิสระ 
 
การแต่งตั้ง วาระการปฏบิตังิาน และการพ้นจากตาํแหน่ง 

คณะกรรมการบริษัทไดมอบหมายหนาท่ีในการสรรหากรรมการของบริษัท และบริษัทยอย รวมท้ัง 
ตําแหนงผูบริหารระดับสูง ใหแกคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนเปนผูกําหนดหลักเกณฑและดําเนินการ
สรรหา เมื่อตําแหนงน้ันครบวาระหรือวางลง โดยมีกระบวนการดังน้ี 

(1) คณะกรรมการบริษัทจะตองประกอบดวยบุคคลท้ังภายในและภายนอกองคกรท่ีมีความรู 
ความสามารถ มีประสบการณในดานตางๆ และสามารถมีสวนรวมสนับสนุนการดําเนินธุรกิจของบริษัทใหมั่นคงและ
ยั่งยืน 

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

โดยมีหลักเกณฑและวิธีการ ดังตอไปนี้ 
(3) การแตงต้ังกรรมการ 

(3.1) แตงต้ังโดยมติท่ีประชุมผูถือหุน โดยผูถอืหุนคนหน่ึงมคีะแนนเสียงเทากับหน่ึงหุนตอหน่ึง
เสียง 

 (3.2) แตงต้ังโดยมติคณะกรรมการแทนกรรมการท่ีพนจากตําแหนงกอนครบกําหนดวาระ   
กรรมการท่ีไดรับการแตงต้ังใหมจะมีวาระเทากับกรรมการเดมิท่ีออกไป 
กรณีท่ีจะแตงต้ังกรรมการใหมเพิ่มเติมจากจํานวนกรรมการท่ีมีอยูเดิม จะตองใหท่ีประชุมผูถือหุน

เทาน้ันมีมติแตงต้ังกรรมการใหม 
(4) กรรมการพนจากตําแหนงดวยเหตุ ดังตอไปนี้ 

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

 (4.2)  ตาย 
 (4.3) ลาออก 

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

(4.5)  ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติใหพนจากตําแหนง 
กรณีกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนคนใดจะลาออกจากตําแหนงใหยื่นใบลาออกตอ

ประธานกรรมการบริษัท และในกรณีท่ีตําแหนงกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนวางลงเพราะเหตุอื่นนอกจาก
ถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการบริษัทแตงต้ังบุคคลท่ีมีคุณสมบัติ และไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายเปน
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนข้ึนแทน  

หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
(1) กําหนดนโยบายและกรอบแนวทางในการสรรหากรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุด

ยอยตางๆ (ท่ีไดรับการแตงต้ังจากคณะกรรมการบริษัท) และท่ีปรึกษาคณะกรรมการ 
(2) พิจารณาสรรหาและเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดํารงตําแหนงกรรมการบรษัิท 

กรรมการในคณะกรรมการชุดยอยตางๆ (ท่ีไดรับรับการแตงต้ังจากคณะกรรมการบริษัท) และท่ีปรึกษาคณะกรรมการ 
เพื่อทดแทนกรณีท่ีครบวาระ ลาออก หรอืกรณีอื่นๆ และนําเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนหรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
อนุมัติแตงต้ังแลวแตกรณีตามขอบังคับของบริษัท 

(3) พิจารณาสรรหาผูบริหารในตําแหนงกรรมการผูอํานวยการ ในกรณีท่ีครบวาระ ลาออก หรอืกรณี
อื่นๆ และนําเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแตงต้ัง 

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

(5) กําหนดแนวทางการประเมินผลงานของผูบรหิารในตําแหนงกรรมการผูอํานวยการเพือ่พิจารณา
ปรับผลตอบแทนประจําป โดยไดคํานึงถึงหนาท่ีความรับผิดชอบและความเส่ียงท่ีเกี่ยวของ 

(6) เสนอนโยบายและวิธีการในการกําหนดคาตอบแทนใหแกผูบริหารต้ังแตระดับผูอํานวยการฝาย
ข้ึนไป ใหเหมาะสมและอยูในระดับท่ีเทียบเคียงไดกับอุตสาหกรรมในระดับเดียวกัน และนําเสนอคณะกรรมการบริษัท
เพื่อพิจารณาอนุมัติ 

(7) ดูแลการกําหนดนโยบายใหมีอัตราคาตอบแทนและผลประโยชนโดยรวมท่ีสามารถชักนํา รักษา
ไวและ จูงใจพนักงานท่ีมีความสามารถ และมีคุณสมบัติตามท่ีตองการ 
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(8) ปฏิบัติหนาท่ีอื่นๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
การประชุม 

(1) ใหมีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน อยางนอย 2 ครั้งตอป 
(2) คณะกรรมการมีการกําหนดตารางการประชุมไวลวงหนาทุกป 

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

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

(3) ในการเรียกประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ใหประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาคาตอบแทนหรือเลขานุการคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง ในฐานะท่ีเปนผูซึ่งไดรับมอบหมายสง
หนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ไมนอยกวา 7 วันกอนวันประชุม เวนแตในกรณี
จําเปนรีบดวนเพื่อรักษาสิทธิประโยชนของบริษัท จะแจงการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกําหนดวันประชุมใหเร็วกวานั้น
ก็ได  

(4) กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ซึ่งมีสวนไดเสยีในเรื่องใดตองไมอยูในท่ีประชุม และ
ไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น 

(6) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน อาจเชิญบุคคลอื่น เชน กรรมการผูจัดการใหญ 
กรรมการผูอํานวยการ กรรมการผูจัดการรองกรรมการผูจัดการใหญ ผูชวยกรรมการผูจัดการสายงานตางๆ หัวหนาสวน
งาน เขารวมประชุมไดตามความเหมาะสม รวมถึง อาจพิจารณาใหมีการประชุมแยกตางหากรวมกับบุคคลอื่น หากเห็น
วามีประเด็นหรอืขอพิจารณาท่ีควรหารอืกันเปนการเฉพาะ 

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

 

รายชื่อ ตําแหนง 
การประชุมคณะกรรมการ 

จํานวนคร้ัง 
การประชุม 

จํานวนคร้ังที่     
เขารวมประชุม 

1) นายสมพร เวชพาณิชย ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 2 2 

2) นายปรีชา ถิรกิจพงศ กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 2 2 

3) นายสมเจตน ทิณพงษ กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 2 2 
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การรายงาน 
ประธานคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง จัดทํารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

และรายงานสรปุผลการปฏิบัติงานเสนอตอคณะกรรมการบริษัท 
 
3) คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบจัดต้ังข้ึนเพื่อทําหนาท่ีชวยคณะกรรมการในการปฏิบัติหนาท่ีกํากับดูแลเกี่ยวกับ       
ความถูกตองของรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และหลัก
จรรยาบรรณตางๆ เพื่อสงเสริมใหบริษัทเกิดการกํากับดูแลกิจการท่ีดี นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะทําหนาท่ี
ในการสอบทานความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยงของบริษัท รวมท้ัง รับผิดชอบในการ
จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและนําเสนอในรายงานประจําป ท้ังน้ี บริษัทมีรายนามคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ดังนี้ 

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

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ มีดังนี้ 
องค์ประกอบและคุณสมบตั ิ

(1) คณะกรรมการตรวจสอบตองเปนกรรมการอสิระ และไดรับแตงต้ังจากคณะกรรมการหรือท่ี
ประชุม ผูถือหุนของบริษัท จํานวนไมนอยกวา 3 คน ประกอบดวย ประธานกรรมการตรวจสอบ 1 คน และกรรมการ
ตรวจสอบ    อยางนอย 2 คน 

(2) เปนกรรมการท่ีมีความรู ความสามารถทางดานการบัญชี 
(3) เปนกรรมการท่ีไมมีหรือเคยมสีวนรวมในการบริหารงาน รวมท้ัง ไมเปนหรือเคยเปนลูกจาง 

พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีไดรับเงินเดือนประจํา หรือผูมอีํานาจควบคุมของบริษัทและบริษัทยอย  
(4) เปนกรรมการท่ีไมมีหรือเคยมคีวามสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทและบริษัทยอย ท่ีอาจจะมี ความ

ขัดแยงผูถือหุนรายใหญหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะท่ีอาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยาง
อิสระของตน รวมท้ัง ไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุนท่ีมีนัยหรือผูมีอํานาจควบคุมของผูท่ีมีความสัมพันธทางธุรกิจกับ
บริษัทและบริษัทยอย  

(5) เปนกรรมการท่ีไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทยอยท่ี อาจมีความขัดแยง ผู
ถือหุนรายใหญหรือผูมอีํานาจควบคุมของบริษัท   

(6) ไมมีลักษณะอื่นใดท่ีทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของ
บริษัท 

(7) ไมเปนกรรมการท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ใหตัดสินใจในการดําเนินกิจการของ
บริษัทและบริษัทยอย 
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(8) ไมเปนกรรมการของบริษัทยอย 
(9) คณะกรรมการตรวจสอบตองมีความรูและประสบการณเพียงพอท่ีจะสามารถทําหนาท่ีในฐานะ

กรรมการตรวจสอบ ท้ังน้ี ตองมีกรรมการตรวจสอบ อยางนอย 1 คน ท่ีมีความรูและประสบการณเพียงพอท่ีจะสามารถ
ทําหนาท่ีในการสอบทานความนาเช่ือถือของงบการเงินได 

(10) คณะกรรมการตรวจสอบตองมีคุณสมบัติอื่นๆ ตามท่ีกําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยดวย 

การแต่งตั้ง วาระการปฏบิตังิาน และการพ้นจากตาํแหน่ง 
กรรมการตรวจสอบมีวาระอยูในตําแหนง โดยครบรอบออกตามวาระการดํารงตําแหนงของกรรมการ

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

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

(4) ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติใหพนจากตําแหนง 
กรณีกรรมการตรวจสอบคนใดจะลาออกจากตําแหนงใหยื่นใบลาออกตอประธานกรรมการบริษัท และ

ในกรณีท่ีตําแหนงกรรมการตรวจสอบวางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการบริษัท
แตงต้ังบุคคลท่ีมีคุณสมบัติ และไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายเปนกรรมการตรวจสอบแทน  

หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
(1) ดูแลกระบวนการจัดทําและการเปดเผยขอมูลในรายงานทางการเงินของบรษัิทใหมีความถูกตอง

ครบถวนเปนท่ีเช่ือถือได โดยการประสานงานกับผูตรวจสอบบัญชีภายนอก และผูบริหารท่ีรับผิดชอบในการจัดทํา
รายงานทางการเงินท้ังรายไตรมาสและประจําป 

(2) ดูแลระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยสอบทานรวมกับผูตรวจสอบ
ภายนอกและผูตรวจสอบภายใน ถึงความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท 

(3) เสนอแตงต้ังและบอกเลิกจางผูสอบบัญชีภายนอก และผูตรวจสอบบัญชีภายใน 
(4) ดูแลไมใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน โดยการสอบทานการทํารายการระหวางบริษัทกับ

บริษัทยอย หรอืบุคคลท่ีเกี่ยวของ 
(5) ดูแลใหปฏิบัติตามขอกําหนด กฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายท่ีเกี่ยวของ 
(6) สอบทานหลักฐานการไตสวนภายใน เมื่อมีขอสงสัยหรอืสันนิษฐานวาอาจมีการทุจริตหรือมี สิ่ง

ผิดปกติ หรือมีความบกพรองสําคัญในระบบการควบคุมภายใน และนําเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาตอไป 
(7) สั่งการและสอบทานหลักฐานหากมีขอสงสัยวาอาจมีการฝาฝนกฎหมายหรอืขอกําหนดใดๆ ของ

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งมีหรืออาจมีผลตอฐานะทางการเงิน และผลการดําเนินงานอยางมีนัยสาํคัญ 
(8) ใหคําปรึกษาและแนะนําเก่ียวกับการแตงต้ังและกําหนดคาตอบแทนของผูสอบบัญชี ประสานงาน

กับผูสอบบัญชีเก่ียวกับวัตถุประสงคในการดําเนินการตรวจสอบ ขอบเขต แนวทาง แผนงานและปญหาท่ีพบระหวาง
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การตรวจสอบ และประเด็นท่ีผูสอบบัญชีเห็นวามีสาระสําคัญ 
(9) ประสานงานเก่ียวกับฝายตรวจสอบภายในเก่ียวกับวัตถุประสงคและการวางแผน การตรวจสอบ 

การรายงาน ผลการตรวจสอบ การประเมินประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน การประเมินความเพียงพอของ
ทรัพยากรท่ีใชในการควบคุมภายใน รวมถึงปญหาท่ีพบระหวางการตรวจสอบ 

(10) จัดต้ังหนวยตรวจสอบภายในบริษัทเพื่อทําหนาท่ีตรวจสอบและรายงานไปยังคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

(11) คณะกรรมการตรวจสอบมีหนาท่ีรายงานการดําเนินงานใหคณะกรรมการบริษัททราบเปนระยะๆ  
(12) ปฏิบัติหนาท่ีอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

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

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

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

(4) กรรมการตรวจสอบซึ่งมีสวนไดเสียในเรื่องใดตองไมอยูในท่ีประชุม และไมมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในเรื่องนั้น 

(5) คณะกรรมการตรวจสอบอาจเชิญบุคคลอื่น เชน กรรมการผูจัดการใหญ กรรมการผูอํานวยการ 
กรรมการผูจัดการรองกรรมการผูจัดการใหญ ผูชวยกรรมการผูจัดการสายงานตางๆ หัวหนาสวนงาน หัวหนาผูตรวจ
สอบภายในและผูสอบบัญชี เขารวมประชุมไดตามความเหมาะสม รวมถงึ อาจพิจารณาใหมีการประชุม แยกตางหาก
รวมกับบุคคลอื่น หากเห็นวามีประเด็นหรือขอพิจารณาท่ีควรหารือกันเปนการเฉพาะ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 บรษัิทมีคณะกรรมการตรวจสอบ จํานวน 3 ทาน ทุกทานเปนกรรมการอิสระ และในป 
2560  มีการประชุม จํานวน 4 ครั้ง  

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

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

รายชื่อ ตําแหนง 
การประชุมคณะกรรมการ 

จํานวนคร้ัง 
การประชุม 

จํานวนคร้ังที่ เขา
รวมประชุม 

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

 การรายงาน 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบจัดทํารายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงาน

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

คณะกรรมการบริหารจัดต้ังข้ึนเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน สรางความเช่ือม่ันใหแกผูมีสวนไดเสีย และ
เพื่อใหบริษัทเติบโตอยางยั่งยืน รวมท้ัง กอใหเกิดความชัดเจนในเรื่ององคประกอบ วาระการดํารงตําแหนง หนาท่ี ความ
รับผิดชอบ              การประชุมของคณะกรรมการบริหาร และเปนแนวทางในการปฏิบัติหนาท่ีใหถูกตองตามกฎหมาย 
และสอดคลองกับหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ท้ังน้ี บริษัทมีรายนามคณะกรรมการบรหิาร ดังนี ้

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

กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร มีดังนี ้
องค์ประกอบและคุณสมบตั ิ

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

(2) คณะกรรมการบริหาร ประกอบดวย ประธานกรรมการบรหิาร 1 คน และกรรมการอยางนอย  2 
คน  
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(3) คณะกรรมการบริหารจะตองมีความรู ความสามารถ ประสบการณท่ีเหมาะสม สามารถอทิุศเวลา 
มีความคิดเห็นอยางเพียงพอในการปฏิบัติงาน มีความรูความเขาใจถึงคุณสมบัติหนาท่ีและความรับผิดชอบของตน 
รวมถงึ ตองไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมาย 

การแต่งตั้ง วาระการปฏบิตังิาน และการพ้นจากตาํแหน่ง 
(1) กรรมการบรหิาร ท่ีเปนผูบริหารของบริษัท มีวาระการดํารงตําแหนงเทาท่ีดํารงตําแหนงเปน

ผูบริหารของบริษัทเวนแตคณะกรรมการบรษัิทจะมีมติเปนอยางอื่น  
(2) กรรมการบรหิาร เปนบุคคลภายนอก ซึ่งมิไดดํารงตําแหนงเปนกรรมการ หรอืผูบริหารของบริษัท 

มีวาระการดํารงตําแหนงตามท่ีคณะกรรมการบริษัทจะเห็นสมควรกําหนดไวและอาจเปลี่ยนแปลงไดตามท่ี
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร 

(3) กรรมการบรหิาร มีวาระอยูในตําแหนง โดยครบรอบออกตามวาระการดํารงตําแหนง และเมื่อ
ครบกําหนดตามวาระอาจไดรบัการแตงต้ังจากคณะกรรมการบริษัทอีกก็ได และอาจพนจากตําแหนงเมื่อ  

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

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

(4) ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติใหพนจากตําแหนง 
กรณีกรรมการบริหารคนใดจะลาออกจากตําแหนงใหยื่นใบลาออกตอประธานกรรมการบริษัท และใน

กรณี       ท่ีตําแหนงกรรมการบริหารวางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการบริษัทแตงต้ัง
บุคคลท่ีมีคุณสมบัติ และไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายเปนกรรมการบริหารแทน    

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

การประชุม 
(1) ใหมีการประชุมคณะกรรมการบริหาร อยางนอย 2 ครั้งตอเดือน 
(2) ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริหาร ใหกรรมการบรหิารหรอืเลขานุการ ในฐานะท่ีเปนผูซึ่ง
ไดรับมอบหมายแจงนัดประชุมไปยังกรรมการบริหาร ไมนอยกวา 1 วันกอนวันประชุม เวนแตในกรณี
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จําเปนรีบดวน           เพื่อรักษาสิทธิประโยชนของบริษัท จะแจงการนัดประชุมโดยวิธอีื่นและกําหนด
วันประชุมใหเร็วกวานั้นก็ได  
(3) กรรมการบริหารซ่ึงมีสวนไดเสียในเรื่องใดตองไมอยูในท่ีประชุม และไมมีสิทธิออกเสยีงลงคะแนน
ในเรื่องนั้น 
(4) คณะกรรมการบริหารอาจเชิญบุคคลอื่น เชน กรรมการผูอํานวยการ กรรมการรองผูอํานวยการ 
ผูอํานวยการฝายสายงานตางๆ หัวหนาสวนงาน เขารวมประชุมไดตามความเหมาะสม รวมถึง อาจ
พิจารณาใหมีการประชุมแยกตางหากรวมกบับุคคลอื่น หากเห็นวามีประเด็นหรือขอพิจารณาท่ีควร
หารือกันเปนการเฉพาะ 

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

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

 

รายชื่อ ตําแหนง 
การประชุมคณะกรรมการ  
จํานวนคร้ัง 
การประชุม 

จํานวนคร้ังที่    
เขารวมประชุม 

หมายเหตุ 

1) นายสมเจตน ทิณพงษ ประธานกรรมการ 24 22  
2) นายปรีชา ถิรกิจพงศ กรรมการ 24 21  
3) นายฐนนทศรณ เลิศฤทธิ์ศิริกุล กรรมการ 24 20  
4) นายพลเชษฐ ลิขิตธนสมบัติ กรรมการ 9 9 เริ่ม ก.ค.60 

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

6) นายสมชาย เลิศวิริยะจิตต ที่ปรึกษา 24 17  

การรายงาน 
กรรมการบรหิารหรอืเลขานุการจัดทํารายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิาร และรายงานสรุปผลการ

ปฏิบัติ งานเสนอตอคณะกรรมการบริษัท ในประเด็นท่ีสําคัญท่ีตองขอมติจากท่ีประชุมคณะกรรมการบรษัิท 
 

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

หมายความถึง กรรมการท่ีไมทําหนาท่ีจัดการของบริษัท, บริษัทในเครือและบริษัทรวม เปนกรรมการท่ีเปนอิสระจาก
ฝายจัดการและผูถือหุนท่ีมีอํานาจควบคุม และเปนผูซึ่งไมมีความสัมพันธทางธุรกิจในลักษณะท่ีจะทําใหมีขอจํากัดใน
การแสดงความเห็นท่ีเปนอิสระและเปนกรรมการท่ีมคุีณสมบัติ ดังนี้ 

1) เปนบุคคลท่ีถือหุนไมเกิน 0.5% ของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดในบริษัท, บริษัทในเครือหรือ
บริษัทรวม  

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

3) ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจ ในลักษณะท่ีเปนการจํากัดความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาท่ีตําแหนง
กรรมการ ซึ่งมจีํานวนเงินหรือมีมูลคาท่ีมีนัยสําคัญเปนสัดสวนกับรายไดตามเกณฑท่ีกําหนด และไมมีผลประโยชน
หรือสวนไดเสยี ไมวาทางตรงหรือทางออม ท้ังในดานการเงินและการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือหรอืบริษัท
รวม หรอืบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะท่ีจะทําใหขาดความเปนอิสระ  

4) ไมเปนญาติสนิทกับผูบริหารระดับสูง ผูถือหุนรายใหญของบริษัท บริษัทในเครือหรอืบรษัิทรวม หรือ
บุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนและไมไดรับการแตงต้ังใหเปนตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชนของกรรมการ         
ผูถือหุนรายใหญ 

 
9.7.2 การสรรหากรรมการและผูบริหารระดับสูง 

    หลักเกณฑในการคัดเลือกกรรมการ 
การคัดเลือกบุคคลท่ีเหมาะสมเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการท่ีออกตามวาระ กระทําโดย

บริษัทฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอรายช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรพัยและตลาดหลักทรัพย และ
ตามคุณสมบัติท่ีบริษัทฯ กําหนด เพื่อเขารับการคัดเลือกเปนกรรมการบริษัทฯ โดยจะประกาศเชิญชวนในเว็บไซตของ
บริษัทฯ ใหผูถือหุนเสนอรายชื่อและประวัติบุคคลเขามายังบริษัทฯ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 
จะทําการคัดเลือก และเสนอช่ือบุคคลผูมีคุณสมบัติเหมาะสมตามกฎหมายและหลักเกณฑท่ีกําหนด โดยพิจารณาจาก
ประสบการณความรูความสามารถ ท่ีจะเปนประโยชนตอบรษัิทฯ เพื่อใหคณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณา  

เมื่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเห็นชอบแลวบริษัทฯ จะเสนอรายช่ือบุคคลดังกลาว เพื่อขออนุมัติ
เลือกต้ังเปนกรรมการบริษัทฯ ตอท่ีประชุมผูถือหุน โดยขอมติท่ีประชุมผูถือหุนใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุน
ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รวมท้ังคัดเลือกกรรมการบริษัทฯ ท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเปนกรรมการใน
คณะกรรมการเฉพาะเรื่องแทนตําแหนงกรรมการเฉพาะเรื่องท่ีวางลงหลังการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป และ
นําเสนอรายช่ือตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติแตงต้ังตอไป 
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1) การสรรหากรรมการ 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน มีหนาท่ีสรรหาบุคคลเพ่ือมาดํารงตําแหนงกรรมการ

บริษัท ซึ่งนอกจากการสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม เชน คุณวุฒิ ประสบการณ ความชํานาญ มีทักษะ
ประสบการณ เปนท่ียอมรับในระดับประเทศ เปนตน โดยเปนผูท่ีมีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายบริษัท โดย
รวมกับผูบริหารระดับสูงวางแผนการดําเนินงานท้ังระยะสั้นและระยะยาว ตลอดจนกําหนดนโยบายการเงนิ และ
ภาพรวมขององคกรท่ีมีบทบาทสําคัญในการกํากับดูแลตรวจสอบ และประเมนิผลการดําเนินงานของบริษัท และผลการ
ปฏิบัติงานของผูบริหารระดับสูงใหเปนไปตามแผนท่ีวางไวอยางเปนอิสระ 

2) การสรรหาผูบรหิารระดับสูง 
การสรรหาและการแตงต้ังผูบริหารระดับสูงสุด คือ กรรมการผูอํานวยการ รองกรรมการผูอาํนวยการ 

คณะกรรมการบริษัทเปนผูพิจารณาคัดเลือกบุคลากรท้ังจากภายในและภายนอกบริษัท โดยพิจารณาคุณสมบัติตางๆ เชน
คุณวุฒิ ประสบการณ ความชํานาญในวิชาชีพ มีประวัติการทํางานท่ีโปรงใส เปนตน และเสนอช่ือเพ่ือใหคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาคาตอบแทนพิจารณาใหความเห็นชอบและเสนอช่ือตอท่ีประชุมคณะกรรมการบรษัิทเพื่อพิจารณา
และอนุมัติตอไป 

บริษัทมีนโยบายวาดวยความหลากหลายในโครงสรางของคณะกรรมการบริษัท  
บริษัทฯ เล็งเห็นความสําคัญของการกําหนดองคประกอบของคณะกรรมการบริษัท  ในดานการกําหนดความ

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

ดังนั้น บริษัทฯ จึงกําหนดองคประกอบของคณะกรรมการบริษัทใหประกอบดวย บุคคลท่ีมีความรู 
ความสามารถ ประสบการณ ความรูความเช่ียวชาญหลากหลาย ท่ีสอดคลองกับกลยุทธในการดําเนินธุรกจิของบริษัทฯ
รวมถงึคุณธรรมและจรรยาบรรณ มีทัศนคติท่ีดีตอองคกร  มีภาวะผูนํา วิสัยทัศนกวางไกล  และสามารถอุทิศเวลาใหได
อยางเพียงพอ โดยไมจํากัดเพศ เช้ือชาติ ศาสนา ทักษะทางวิชาชีพ  ความเช่ียวชาญเฉพาะดานอื่น 

 
ท้ังน้ี ปจจุบันบริษัทฯ อยูระหวางการสรรหากรรมการเพศหญิงเพิ่มเติม เพื่อใหมีความหลากหลายของโครงสราง

คณะกรรมการมากข้ึน คณะกรรมการบริษัท (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560) มีจํานวน 8 ทานกลาวคือ เปนชาย  7 ทาน หญิง 
1 ทาน อยู ในชวงอายุ 50-60 ป จํานวน 2 ทาน และชวงอายุมากกวา 60 ป จํานวน 6 ทาน คณะกรรมการประกอบดวย 

 กรรมการอิสระ(กรรมการอิสระ 3 ทาน คือ นายพชร ยุติธรรมดํารง, ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ, และ       

นายสมพร เวชพาณิชย) 



 บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)  แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) ประจําปี 2560 

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ 

71/126 
 

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

นายสมพร เวชพาณิชย, และ นางสาวทิพาพร อัศวโสตถิ์) 

 ซึ่งกรรมการอสิระจํานวน 1 ทาน มีประสบการณการทํางานท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจของบรษัิทฯ คือ                

ร.ต.ต. เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ  

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

กุล, และ นายพลเชษฐ ลิขิตธนสมบัติ) 

 นอกจากนี้ประธานกรรมการบริษัท (นายพชร ยุติธรรมดํารง) ไมไดเปนบุคคลเดียวกันกับประธาน

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

รายละเอียดเพิ่มเติมในหมวดประวัติกรรมการและผูบริหาร หมวดบทบาทอํานาจหนาท่ีของประธานกรรมการ

บริษัทและหมวดขอบเขตอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการบรหิาร) 

 
นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดกําหนดคุณสมบัติดานทักษะท่ีจําเปนตอการสรรหากรรมการ (Board Skill Matrix)  ไว

จํานวน 7 ดาน ดังนี้ 1) ดานกลยุทธการตลาด 2) ดานบัญชีการเงินและการธนาคาร 3) ดานวิศวกรรม 4)  ดานกฎหมายท่ี
เกี่ยวของกับธุรกิจ 5) ดานรัฐศาสตร 6) ดานเศรษฐศาสตร 7) ดานการบริหารความเส่ียง  ท้ังนี้ เพื่อใหองคประกอบของ
คณะกรรมการบริษัท มีคณะกรรมการท่ีมีความรูความสามารถ และทักษะวิชาชีพ ครบถวนตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไว 
อันเปนประโยชนในการกําหนดกลยุทธ นโยบาย และทิศทางการดําเนินธุรกิจของบริษัท       

 
 

Board Skill Matrix 
      Board Diversity 

  รายชื่อคณะกรรมการ บริษัท 

บริหาร
จัดการ / 
การตลาด 

บัญชี
การเงิน วิศวกรรม กฏหมาย รัฐศาสตร เศรษฐศาสตร 

บริหาร 
ความ
เสี่ยง 

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

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

นโยบายและการควบคุมจากบริษัท ซึ่งนโยบาย เปาหมาย รวมท้ัง กลยุทธของการดําเนินงานของบริษัทยอยท้ังหมดมา
จากคณะกรรมการบริษัท การปฏิบัติตอพนักงานท้ังหมดของบริษัทยอยจะปฏิบัติในแนวทางเดียวกันกับบริษัท มี
สวัสดิการผลตอบแทนและระเบียบปฏิบัติ เปนเชนเดียวกับบริษัททุกประการ  

 
9.8.1 นโยบายในการคัดเลือกบุคคลเขาเปนกรรมการบริษัทในบริษัทยอย 
ตามนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษัทไดกําหนดไว คณะกรรมการบริษัท จึงไดใหความเห็นชอบแตงต้ัง

กรรมการบรหิารเขาไปดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท มีวัตถุประสงคเพื่อกําหนดกลไกในการกํากับดูแล การควบคุม 
การบริหารงานใหเปนไปตามนโยบาย คณะกรรมการบริษัท ประกอบดวยบุคคลซึ่งมีความรู ความสามารถ โดยเปนผูท่ี
มีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายบริษัท วางแผนการดําเนินงานท้ังระยะสั้นและระยะยาว และภาพรวมขององคกร
ท่ีมีบทบาทสําคัญในการกํากับดูแลตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบัติงานของ
ผูบริหารระดับสูงใหเปนไปตามแผนท่ีวางไว 

9.8.2 อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริษัทในบริษัทยอย 
บริษัทไดกําหนดหนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ เพื่อใหบริษัทสามารถเสริมสรางความ

แข็งแกรงในดานการกํากับดูแลกิจการท่ีดีอยางมีประสิทธิภาพ  
1) รับผิดชอบวิสัยทัศน ทิศทาง ภารกิจและกลยุทธของบริษัท ท่ีสนับสนุนการเจริญเติบโตอยางยั่งยืน ท้ัง

ดานเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดลอม ใหความสําคัญในการแสวงหาขอมูลท่ีเปนประโยชนตอการกําหนดทิศทาง
ดังกลาว  

2) รับผิดชอบนโยบายบริหารความเสี่ยง จัดใหมีการประเมินถึงปจจัยเสี่ยงสําคัญท่ีอาจข้ึน และกําหนด
แนวทางการบริหารจัดการความเส่ียงดังกลาวอยางครอบคลมุ ดูแลใหผูบริหารมีระบบหรือกระบวนการท่ีมี
ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการความเส่ียง 

3) จัดใหมีและรับผิดชอบระบบบัญชีการรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีท่ีมีความนาเช่ือถือ 
ตลอดจนระบบบริหารความเสี่ยงท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

4) สอดสองดูแลและจัดการแกไขปญหาความขัดแยงทางผลประโยชนท่ีอาจจะเกิดข้ึน รวมถึง รายการท่ี
เกี่ยวโยงกัน ใหความสําคัญในการพิจารณาธุรกรรมหลักท่ีมีความสําคัญ  

5) เปนผูนําและเปนแบบอยางในการปฏิบัติงานท่ีดีสอดคลองกับแนวทางการกํากับดูแลกิจการท่ีดี และ
แนวทางความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัท 
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6) สนับสนุนใหบริษัทมีการดําเนินงานเพื่อตอตานการทุจริต คอรรัปช่ันทุกรูปแบบ เพื่อใหเกิดประโยชน
สูงสุดตอธุรกิจของบริษัทและผูมีสวนไดเสีย 

 

9.9 การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน 
บริษัทปฏิบัติตามกฎเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยอยางเครงครัด 

โดยคณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญในเรื่องการจัดการเกีย่วกับความขัดแยงของผลประโยชนของผูเกี่ยวของอยาง
รอบคอบ เปนธรรมและโปรงใส หากมีรายการท่ีเกี่ยวโยงกันจะตองพิจารณาอยางรอบคอบ และเปดเผยขอมูลดังกลาว
อยางชัดเจนและทันเวลาเพ่ือผลประโยชนของบริษัทโดยรวมเปนสําคัญ 

บริษัทมีการดูแลเรื่องการใชขอมูลภายในตามหลักการดูแลกิจการท่ีดี โดยกําหนดไวเปนลายลักษณอักษรใน
ขอบังคับการทํางาน ซึ่งมอบใหแกกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานเมื่อแรกเขาทํางาน 

บริษัทมีการวางระบบขอมูลของบริษัท โดยเปนการกําหนดลาํดับความสําคัญและอํานาจของผูท่ีสามารถ
พิจารณาตรวจสอบแกไขขอมูลเปนลําดับข้ันตอน ซึ่งฝายสารสนเทศมีหนาท่ีดูแลตรวจสอบความครบถวน ถูกตองอยู
เสมอ  

ในการรายงานการเปลี่ยนแปลงจํานวนการถือครองหลักทรัพยของกรรมการบริษัท หากมีการเปลี่ยนแปลง
จํานวนหลักทรพัยท่ีถือครอง ไมวาจะซื้อ หรอืขาย หรือโอน รวมถงึการมอบใหกองทุนดําเนินการ ตองรายงานใหตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยทราบ ภายใน 3 วันนับ
แตมีรายการเกิดข้ึน รวมถึงการจัดทําบันทึกการเปลี่ยนแปลงและสรุปจํานวนหลักทรัพยของคณะกรรมการเปน
รายบุคคล เพื่อนําเสนอใหแกคณะกรรมการบริษัททราบในการประชุมคณะกรรมการบรษัิท 

นอกจากนี ้บริษัทมีการดูแลเรื่องการใชขอมูลภายในโดยหามกรรมการและผูบริหารระดับสูงใชขอมูลภายใน
ท่ีมีสาระสําคัญของบริษัทและบริษัทยอย ซึ่งยงัไมไดเปดเผยตอสาธารณชนเพื่อประโยชนของตนเองหรอืผูอื่น รวมถึง
การซ้ือขายหลกัทรัพยของบรษัิท โดยกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานท่ีอยูในหนวยงานท่ีทราบขอมูลภายในจะตอง
ระงับการซ้ือขายหลักทรัพยของบริษัทในชวง 1 เดือนกอนการเปดเผยงบการเงินตอสาธารณชน  

บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลผูบริหารในการนําขอมูลภายในของบริษัทไปใชเพื่อประโยชนสวนตนดังน้ี 
1) ใหความรูแกผูบริหารในฝายตางๆ เกี่ยวกับหนาท่ีท่ีผูบริหารตองรายงานการถือหลักทรัพยของบริษัท 

และบทกําหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 และตามขอกําหนดของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย 

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

3) กรรมการและผูบริหารรายงานการมีสวนไดเสยีของตน หรือของบุคคลท่ีมีความเกี่ยวของกันซ่ึงเปนผูท่ี
มีสวนไดเสียทีเกี่ยวของกับการบริหารจัดการของบริษัท ตามมาตรา 89/14 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2551, ประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ 



 บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)  แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) ประจําปี 2560 

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ 

74/126 
 

มาตรการลงโทษใหเปนไปตามบทกําหนดโทษแหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
พ.ศ.2535 ไดแก  

(1) มาตรา 47 ใหเพ่ิมความตอไปนี้ เปนมาตรา 267/1 หมวด 12 บทกําหนดโทษแหงพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 

(2) มาตรา 267/1 ผูใดฝาฝนมาตรา 22/1 วรรคหน่ึง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหน่ึงปหรือปรบัไม
เกินหาแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ มาตรา 48 ใหเพิ่มความตอไปนี้ เปนมาตรา 281/1 ถึงมาตรา 281/10 แหง 
พระราชบัญญัติ หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 

(3) มาตรา 281/1 บริษัทหลักทรัพยหรือบริษัทใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา 89/2 ตองระวางโทษ
ปรับไมเกินหาแสนบาทในกรณีท่ีบริษัทหลักทรัพยหรือบริษัทใดกระทําความผิดตามมาตราน้ี กรรมการผูจดัการ หรือ
บุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทหลักทรัพยหรือบริษัทนั้น ตองระวางโทษจําคุก ไมเกินสองป หรือ
ปรับไมเกินหาแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ เวนแตจะพิสูจนไดวาตนมิไดมีสวนในการกระทําความผิดนั้นดวย และ/
หรือกฎหมายอืน่ท่ีเกี่ยวของ 

4) บริษัทไดแจงใหผูบริหารทราบวา ผูบริหารท่ีไดรับทราบขอมูลภายในท่ีเปนสาระสําคัญ ซึ่งทําใหมีผล
ตอการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย ตองใชความระมัดระวังในการซ้ือขายหลักทรัพยของบริษัทในชวง 1 เดือน กอนท่ี
งบการเงินหรอืขอมูลภายในนั้นจะเปดเผยตอสาธารณชน และบริษัทจะแจงใหผูท่ีเกี่ยวของกับขอมูลภายในวาตองไม
เปดเผยขอมูลน้ันใหผูอื่นทราบจนกวาจะไดมีการแจงขอมูลน้ันใหแกตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยแลว พรอมท้ัง
รายงานใหคณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้งท่ีมีการประชุม 

 
มาตรการลงโทษหากมีการกระทําการฝาฝนระเบียบปฏิบัติงานดังกลาวขางตน บริษัทจะดําเนินการทางวินัย

เพื่อพิจารณาลงโทษตามสมควรแกกรณี ไดแก ตักเตือนดวยวาจา ตักเตือนดวยหนังสือ ตัดคาจาง พักงาน เลิกจางโดยไม
จายคาชดเชย ดําเนินคดีตามกฎหมาย 

 

9.10 คาตอบแทนของผูสอบบญัชี  
9.10.1 คาตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)  
 ในป 2560 บริษัทสอบบัญชี บริษัท พีวี ออดิท จํากัด เปนผูตรวจสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทยอย โดยมี นาย
ประวิทย วิวรรณธนานุตร และ/หรือนายเทอดทอง เทพมังกร และ/หรือนายอุดม ธนูรัตนพงศ และ/หรือนางสาวชุติมา 
วงษศราพันธชัย  
 

รายการ ป 2560 (บาท) 
1) งานตรวจสอบงบการเงินประจําป บมจ.ปรีชา กรุปและบริษัทยอย 270,000 
2) งานสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส บมจ.ปรีชา กรุปและบริษัทยอย 360,000 
3) งานตรวจสอบงบการเงินประจําป บริษัทยอย  140,000 
รวม 770,000 
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ท้ังน้ี บริษัทสอบบัญชี บริษัท พีวี ออดิท จํากัด และผูสอบบัญชีไมเปนกรรมการบริษัท พนักงาน ลูกจาง หรือ

ดํารงตําแหนงหนาท่ีใดๆ ของบริษัท ตามท่ีกําหนดไวในมาตรา 121 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ.2535 
รวมตลอดถึงไมมีความสัมพันธและไมมีสวนไดเสียกับบริษัทและบริษัทยอย ผูบริหาร ผูถอืหุนรายใหญ หรือผูท่ี
เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว โดยผูสอบบัญชีมีความเปนอิสระและเปนผูสอบบัญชีท่ีไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  

นอกจากนั้น บริษัทไมไดใชบริการทางวิชาชีพดานอื่นๆ จากบริษัท สอบบัญชี บริษัท พีวี ออดิท จํากัด และ
กรรมการบริษัทและผูบริหารของบริษัทไมเคยเปนพนักงาน หรือหุนสวน หรือมีความเกีย่วของใดๆ ในบริษัท สอบ
บัญชี บริษัท พีวี ออดิท จํากัด ในชวงระยะเวลา 2 ปท่ีผานมา  

 
9.10.2 คาบริการอื่น (Non-Audit Fee)  

- ไมมี - 
 

9.11 นโยบายทางดานทรัพยสินทางปญญา  
บริษัทมีนโยบายใหพนักงานทุกคนมีหนาท่ีและความรับผิดชอบในการใชทรัพยสินของบริษัทใหเกิด

ประโยชนอยางเต็มท่ีและดูแลมิใหเสื่อม สูญหาย หรือนําไปใชเพื่อประโยชนสวนตัวหรือบุคคลอื่น รวมท้ัง มีหนาท่ี
ปกปองดูแลรักษาใหพนจากการถูกลวงละเมิดหรือนําไปเผยแพรโดยไมไดรับอนุญาต และไมลวงละเมิดทรัพยสินทาง
ปญญาของผูอื่น  

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

2) พนักงานทุกคนมีหนาท่ีชวยกันดูแลรักษางานอนัเปนทรัพยสินทางปญญาของบริษัท และไมนํา
ทรัพยสินทางปญญาของบริษัทไปใชหรือใหบุคคลอื่นใชโดยมิไดรับอนุญาต 

3) การคนพบการประดิษฐเพื่อการปรับปรุงใดๆ ในขณะท่ีเปนพนักงานของบริษัทหรือมีผลถงึ หรือ
ตอเนื่องกับธุรกิจบริษัทในทางใดๆ ถือเปนทรัพยสินของบรษัิท 

4) พนักงานมีหนาท่ีรายงานตอผูบังคับบัญชาเมื่อพบการกระทําท่ีเห็นวาเปนการละเมิดทรัพยสิทธิหรือ        
การกระทําท่ีอาจจกอใหเกิดขอพิพาทเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญาของบริษัท 

5) เมื่อพนสภาพจากการเปนพนักงานและจะตองสงมอบทรัพยสินทางปญญาตางๆ ซึ่งรวมถงึผลงาน 
สิ่งประดิษฐ ขอมูล รายงาน สถติิ สูตร โปรแกรม กระบวนการคืนใหแกบริษัทท้ังหมด 

 

9.12 นโยบายทางดานสิทธิมนุษยชน  
บริษัทเช่ือในปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนวาพนักงานบริษัททุกคนมีคุณคาความเปนมนุษย ไมวาจะ

ทํางานในหนาท่ีใด ตําแหนงใด ก็ลวนแตมีเกียรติเทาเทียมกัน ทุกคนเปนสวนหนึ่งท่ีทําหนาท่ีของตนในการพัฒนา
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องคกรใหมีความเจริญเติบโตรวมกัน และใหความเคารพในสิทธิมนุษยชนอยางเครงครัด 
1) พนักงานมีอิสระและเสมอภาคกันในโอกาสท่ีจะแสดงศักยภาพการทํางานโดยเทาเทียมกันท่ีเกี่ยวกับ

เช้ือชาติ ศาสนา เพศ ชาติกําเนิด และความทุพพลภาพ 
2) พนักงานเสมอภาคกันตามกฎหมายและมีสิทธิท่ีจะไดรับความคุมครองของกฎหมายเทาเทียมกัน โดย

ปราศจากการเลือกปฏิบัติใดๆ 
3) พนักงานมีสิทธิในการงาน ในการเลือกงานโดยอิสระในเงื่อนไขอันยุติธรรม และเปนประโยชนแหง

การงาน 
4) พนักงานมีสิทธิจะไดรับคาจางเทาเทียมกันสําหรับงานท่ีเทาเทียมกัน โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติใด 
5) พนักงานมีสิทธิท่ีจะไดรับคาจางท่ียุติธรรมและเปนประโยชนท่ีจะใหประกันแกตนเองและครอบครัว 

ซึ่งความเปนอยูอันคูควรแกเกียรติศักดิ์ของมนุษย และถาจําเปนก็ตองไดรับวถิีทางคุมครองทางสังคมอื่นๆ เพิ่มเติมดวย 
6) พนักงานมีสิทธิในการพักผอนและเวลาวาง รวมท้ัง จํากัดเวลาการทํางานตามสมควร และวันหยุดงาน

เปนครั้งคราวโดยไดรับสินจาง 
7) พนักงานมีสิทธิในมาตรฐานการครองชีพอันเพียงพอสําหรับสุขภาพและความเปนอยูท่ีดีของตนและ

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

พฤติการณท่ีนอกเหมืออํานาจของตน 
9) บริษัทไมยอมใหมีการลวงละเมิดทางเพศหรือการกดข่ีคุกคามทางเพศกับพนักงานไมวากรณีใดๆ 
10) ชองทางการรองเรียน/ ชองทางแจงเบาะแส  

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

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

 

9.13 นโยบายความปลอดภัยและสุขอนามยัในสถานท่ีทํางาน  
บริษัทจะดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงานเปนสําคัญ เพราะพนักงานคือ

ทรัพยากรท่ีมีคายิ่ง ตลอดจนเปนกลไกสําคัญในการทําใหบริษัทสามารถเติบโตและมีความสามารถในการแขงขันได
อยางยั่งยืน 

การดําเนินงานดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยในสถานท่ีทํางาน โดยกําหนดเปนนโยบาย ดังนี้ 
1) ผูบริหารและพนักงานตองดําเนินงานโดยมีระบบบริหารคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

สิ่งแวดลอมถือเปนสวนหน่ึงของงาน เพื่อชวยในการเสริมสรางประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดคุณคาสูงสุดแกงาน 
2) บริษัทจะดําเนินการทุกวิถีทางเพ่ือควบคุมและปองกันความสูญเสียในรูปแบบตางๆ อันเนื่องมาจาก
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อุบัติเหตุ อัคคีภัย การบาดเจ็บหรือเจ็บปวยจากการทํางาน ทรัพยสินสูญหายหรือเสียหาย การละเมิดระบบรักษาความ
ปลอดภัย  การปฏิบัติงานไมถูกวิธี และความผิดพลาดตางๆ ท่ีเกิดข้ึน ตลอดจนรักษาสภาพแวดลอมในการทํางานท่ี
ปลอดภัยตอพนักงานและพนักงานของผูรับจาง ท้ังน้ี ถือเปนหนาท่ีรับผิดชอบของผูบริหารและพนักงานในรายงาน
อุบัติเหตุ อบัติการณ โดยปฏิบัติตามข้ันตอนท่ีกําหนดไว 

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

4) จัดใหมีการประชาสัมพันธและสื่อสาร เพื่อสรางความรู ความเขาใจ และเผยแพรขอมูลแกพนักงาน 
พนักงานของผูรับจาง รวมถงึผูมีสวนไดเสียท่ีเกี่ยวของ เพื่อใหทราบและเขาใจในนโยบาย กฎระเบียบ ข้ันตอนวิธีปฏิบัติ
และขอควรระวงัตางๆ ทางดานคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและส่ิงแวดลอม ตลอดจน นําไปยึดถือปฏิบัติได
อยางถูกตอง โดยไมกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพ ทรัพยสิน และสิ่งแวดลอม 

5) มุงสงเสริมและปลูกฝงจิตสํานึกทางดานคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอมใหเปน
วิถีดําเนินชีวิตประจําวันของพนักงาน 

6) มุงเนนการมีสวนรวมในการรบัผิดชอบตอสังคม ในเรื่องคุณภาพความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สิ่งแวดลอมอยางจริงจงั และตอเน่ืองกับการใชทรัพยากรธรรมชาติใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยตระหนักถึงความสําคัญ
ของส่ิงแวดลอมและความปลอดภัยของผูมีสวนไดเสียท่ีเกี่ยวของ ตลอดจนสงเสริมกิจกรรมทางสังคมในการรักษา
สิ่งแวดลอม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนตามหลักการพัฒนาอยางยั่งยืน 

 
อัตราการบาดเจ็บ 
รายงานขอมูลสถิติการบาดเจ็บเน่ืองจากการทํางานจนถึงข้ันหยุดงาน  มีขอมูลดังน้ี 

สถิติการประสบอันตรายหรอืเจ็บป วย 
ป  2560 (ราย) 

ชาย หญิง รวม 

จํานวนการเจ็บปวยจากการทํางาน - - - 

บาดเจ็บ - - - 

เสียชีวิต - - - 

รวมท้ังหมด - - - 

** หมายเหตุ  ไมมีการเก็บสถิติเนื่องจากในระหวางป 2560  ไมมีโครงการกอสรางจงึไมมีขอมูลการบาดเจบ็ 

สถิติวันลาปวยและขาดงานของพนักงาน  ป 2560 (วัน) 

จํานวนวันท่ีลาปวยและขาดงานท้ังหมดของพนักงาน  304.4 
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9.14 นโยบายการปฏิบัติที่เปนธรรมและรับผิดชอบตอลูกคา  
บริษัทใหความสําคัญในมาตรฐานสูงสุดของผลิตภัณฑ ความปลอดภัยในคุณภาพ ความซ่ือสัตยในการดําเนิน

ธุรกิจ เพื่อความพึงพอใจของลูกคา นอกจากนี้ บริษัทยังมีการปฏิบัติท่ีเปนธรรม มีจริยธรรม มีการให บริการท่ีเขาถึงได 
สะดวก เคารพตอเกียรติ และความเปนสวนบุคคลของลูกคาแตละรายดวย 

1) บริษัทปฏิบัติตอลูกคาทุกคนอยางเสมอภาคและเทาเทียมกันบนพื้นฐานของผลตอบแทนท่ียุติธรรมตอ
ท้ังสองฝาย 

2) มีการใหขอมูลขาวสารและคําแนะนําท่ีถูกตอง เพียงพอ และทันเหตุการณตอลูกคา เพื่อใหทราบ
เกี่ยวกับสินคาการบริการ 

3) ปฏิบัติตามเงื่อนไขตางๆ ท่ีมีตอลูกคาอยางเครงครัด กรณีท่ีไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขขอใดได ตอง
รีบแจงใหลูกคาทราบ เพื่อรวมกันพิจารณาหาแนวทางการแกไขปญหา 

4) ปฏิบัติกับลูกคาดวยความสุภาพและเปนท่ีวางใจของลูกคา 
5) บริษัทเคารพตอสิทธิสวนบุคคลของลูกคา โดยเก็บรักษขอมูลของลูกคา และไมเปดเผยขอมูลดังกลาว

แกบุคคลภายนอก 
6) จัดใหมีระบบ/ กระบวนการท่ีใหลูกคารองเรยีนเกี่ยวกับคุณภาพ และการใหบริการในการตอบสนอง

การสงมอบและการดําเนินการอยางดีท่ีสุด เพ่ือใหลูกคาไดรับการตอบสนองอยางรวดเรว็ 
7) ใหการสนับสนุนกิจกรรมเพือ่เสริมสรางและรกัษาความสัมพันธอันดีระหวางลูกคาและบริษัท 

 

9.15 นโยบายการปฏิบัติตอคูแขงทางการคา  
บริษัทมีนโยบายท่ีจะปฏิบัติตอคูแขงทางการคาภายใตพระราชบัญญัติแขงขันทางการคา พ.ศ.2542 กรอบ

แหงกฎหมายเกีย่วกับหลักปฏิบัติการแขงขันทางการคา ไมละเมิดความลับหรือลวงรูความลับทางการคาของคูแขงทาง
การคาดวยวิธีฉอฉล  

1) ประพฤติปฏิบัติภายใตกรอบกติกาของการแขงขันท่ีดี สงเสริมการคาเสรีและไมใชวิธีทุมตลาด 
2) ไมแสวงหาขอมูลท่ีเปนความลับของคูแขงทางการคาดวยวธิีการท่ีไมสุจรติหรือไมเหมาะสม เชน การ

ใหสินบน หรือการวาจางพนักงานของบริษัทคูแขงเพ่ือใหไดมาซ่ึงขอมูลท่ีเปนความลับของบริษัทคูแขง 
3) ไมทําลายช่ือเสียงของคูแขงทางการคาดวยการกลาวหาในทางราย 
4) ไมสนับสนุนใหมีการปฏิบัติรวมกันเพื่อกระทําการหรือสมยอมในการเสนอราคาท่ีไมเปนธรรมตอ

ลูกคา 
5) ไมละเมิดและปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยทรัพยสินทางปญญาอยางเครงครัด 

 

9.16 นโยบายการปฏิบัติตอคูคา  
บริษัทมีนโยบายท่ีจะปฏิบัติตอคูคาอยางเสมอภาคและเปนธรรม โดยคํานึงถงึประโยชนสูงสุดของบริษัทและ

ต้ังอยูบนพื้นฐานท่ีเปนธรรมตอท้ังสองฝาย หลีกเลี่ยงสถานการณท่ีทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน รวมท้ัง 
ปฏิบัติตามพันธะสัญญา ใหขอมูลท่ีเปนจริง รายงานท่ีถูกตอง 
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1) เปดโอกาสในการทําธุรกิจใหกับคูคาและการพิจารณาคัดเลือกคูคาท่ีต้ังอยูบนพื้นฐานความเสมอภาค
และเปนธรรม 

2) ใชสินคาและบริการท่ีมีลิขสิทธ์ิสิทธิบัตรและเครื่องหมายทางการคาถูกตอง และไมสนับสนุนสินคา
หรือการกระทําท่ีเปนการละเมิดทรัพยสินทางปญญา 

3) บุคลากรของบริษัทตองไมเขาไปมีสวนรวมในกระบวนการจัดซื้อจัดจางกบัคูคาท่ีมีความเกี่ยวของกับ
ตนเอง  

4) การจัดซื้อจัดจางตองไมเจาะจงขอกําหนดของผลิตภัณฑหรอืบริการจากคูคารายหนึ่งรายใด หรือ
พยายามเลือกสรรคุณลักษณะท่ีโนมเอียงไปทางผลิตภัณฑหรือบริการน้ันๆ อยางจงใจ นอกจากจะมีความจําเปนซึ่งมี
เหตุผลสนับสนุนอยางเพียงพอ 

5) บริษัทตองใหรายละเอียดขอมูลและเงื่อนไขตางๆ ท่ีเหมือนกันแกคูคาทุกราย 
6) ปฏิบัติตามสัญญาหรือขอตกลงตางๆ ท่ีมีตอลูกคาอยางเปนธรรม กรณีท่ีไมสามารถปฏิบัติไดตองรีบ

เจรจากับคูคาลวงหนา เพื่อรวมกันหาแนวทางการแกไขและปองกันไมไดเกิดความเสียหาย 
 

9.17 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับเจาหน้ี  
บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับเจาหนี้ท่ีเปนธรรมและรับผิดชอบตอเจาหนี้ โดยคํานึงถึงประโยชน

สูงสุดของบริษัท และอยูบนพื้นฐานของความเปนธรรม และหลีกเลี่ยงสถานการณท่ีทําใหความขัดแยงทาง
ผลประโยชน รวมท้ัง ยึดมั่นในการปฎิบัติตามขอตกลง สัญญา ใหขอมูลท่ีถูกตอง เปนจริงอยูเสมอ เพื่อใหเกิดความเปน
ธรรมท้ังสอง ดังนี้ 

1) นําสินเช่ือท่ีเจาหนี้หรือสถาบันการเงินอนุมติัใหกูมาใชตามวัตถุประสงคของบริษัท ตามท่ีไดแสดง
เจตนาไวตอเจาหน้ีหรือสถาบันการเงิน 

2) ชําระหนี้คืนตอเจาหนี้ตรงตอเวลาตามเง่ือนไขท่ีกําหนด ตลอดจนปฎิบัติตามเงื่อนไขท่ีเจาหนี้หรือ
สถาบันการเงินกําหนดไวอยางเครงครัด ตลอดจนรักษาคุณภาพสินทรัพยซึ่งเปนหลักประกันใหเปนไปตามท่ีเจาหนี้
กําหนด 

3) เมื่อมีเหตุสําคัญอันอาจกระทบตอสถานะการเงินโดยมีนับสําคัญและอาจกระทบตอหนี้ท่ีตองชําระ
บริษัทจะแจงใหเจาหนี้ทราบเพ่ือรวมกนัหาวธิีปองกันหรอืแกไขเพ่ือไมใหเกิดความเสีย 

 

9.18 นโยบายการจัดการความขัดแยงทางผลประโยชน  
คณะกรรมการบริษัท ไดกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนบนหลักการท่ีวา

การตัดสินใจใดๆ ในการดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะตองทําเพ่ือผลประโยชนสูงสุดของบรษัิทเทาน้ัน และควรหลีกเลีย่ง
การกระทําท่ีกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน โดยกําหนดใหผูท่ีมีสวนเกี่ยวของหรือมีสวนไดเสียกบัรายการท่ี
พิจารณาตองแจงใหบริษัท ทราบถึงความสัมพันธหรือการมสีวนไดเสียของตนในรายการดังกลาวและตองไมเขารวม
พิจารณาตัดสินใจ รวมถึงไมอนุมัติในธุรกรรมนั้นๆ 
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1. ดูแลใหบริษัทมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และการเปดเผยขอมูลรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน ตามท่ีกฎหมาย
หรือหนวยงานกํากับดูแลกําหนดไวอยางเครงครัด และเปนไปตามระเบียบของบริษัท 

2. หลีกเลี่ยงการทํารายการท่ีเกี่ยวโยงกับตนเองหรือบุคคล/ นิติบุคคลท่ีเกี่ยวของ ท่ีอาจกอใหเกิดความขัดแยง
ทางผลประโยชนกับบริษัท 

3. ในกรณีรายการท่ีเปนรายการท่ีเกี่ยวโยงกันซึ่งไมเปนไปตามเง่ือนไขการคาท่ัวไปตามหลกัการท่ี
คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ หรือมีลักษณะและขนาดของรายการไมอยูในอํานาจการพิจารณาของฝายจัดการ 
ตองผานการสอบทานและใหความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบ กอนนําเสนอขออนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัทหรือผูถือหุน 

4. ในกรณีท่ีมีความจําเปนตองทํารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน รายการนั้นจะตองเปนไปตามเง่ือนไขการคาท่ัวไปตาม
หลักการท่ีคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ ดวยความโปรงใสและเปนธรรม เปรียบเสมือนการทํารายการกับ
บุคคลภายนอก และคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัท 

5. ผูท่ีมีสวนไดเสียจะตองไมมีสวนในการพิจารณารายการท่ีตนมีความขัดแยงทางผลประโยชน 
 

9.19 นโยบายการดําเนินธุรกิจภายใตมาตรฐานสิ่งแวดลอม 
บริษัทจัดวางนโยบายการดําเนินธุรกิจภายใตมาตรฐานส่ิงแวดลอมในการดําเนินธุรกิจในการพัฒนาท่ีดิน

ภายใตมาตรฐานสิ่งแวดลอม ตระหนักถึงความสําคัญของการใชทรัพยากรธรรมชาติ ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม และการ
รักษาสภาพแวดลอมภายในบริษัทและในชุมชมอยางจรงิจัง รวมถงึการสงเสริมใหมีการใชทรัพยากรอยางมี
ประสิทธิภาพ 

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

วันท่ี 22 สิงหาคม 2560 โดยมหีลักการและเหตุผล คือ Green Office หรอื ออฟฟศสีเขียว จัดข้ึนเพื่อใหพนักงานทุกคน
ไดตระหนักถึงการรักษาสิ่งแวดลอม การประหยัดพลังงาน รวมถึงการเลือกใชวัสดุ อุปกรณเครื่องใชในสํานักงานอยาง
รูคุณคา และเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม โดยมีวัตถุประสงคของโครงการ ดังนี ้

1) เพื่อลดการใชพลังงาน ไฟฟาและน้ําอยางสูญเปลาส้ินเปลือง รวมถงึจะชวยลดการเกิดกาซเรอืนกระจก
ท่ีเกิดจากการทํากิจกรรมตางๆ ภายในสํานักงาน  

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

ใหรูจักการใชทรัพยากรอยางยัง่ยืนท้ังในชีวิตประจําวันและการใชทรัพยากรภายในองคกรไดเปนอยางดี 
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การใชทรัพยากรสํานักงาน (Green Office)  
1) การใชกระดาษอยางรูคุณคา 

(1) ชวยกันนํากระดาษท่ีใชแลวดานเดียวนํามาใชซ้ํา เชน ถายสําเนาเอกสารราง หรือใชเปนเอกสาร
ภายใน ท่ีไมใชจดหมายอยางเปนทางการ เราสามารถใชกระดาษท่ีถูกพิมพ หรือใชไปเพียงดานเดียวมาใชซ้ําได เพื่อลด
ปริมาณการใชกระดาษ และหม่ันตรวจสอบความถูกตองของเอกสารกอนกดส่ังพิมพทุกครั้ง 

(2) เลือกใชกระดาษท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม รูจกัคัดแยกกระดาษเหลือใช เพื่อใหหนวยงานท่ี
รับผิดชอบสามารถบริหารจัดการไดอยางเหมาะสม 

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

ตางๆ ในการส่ือสารอยางเชน Line หรือ Facebook เพ่ือลดข้ันตอนการใชกระดาษและกระบวนการทํางาน นอกจากนี้
การจัดเก็บเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิคส จะชวยใหเกิดความสะดวกในการจัดหมวดหมู รวมไปถึงสะดวกในการ
สืบคนขอมูล  

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

หลังเลิกใชงาน และถอดปลั๊กออกทุกครั้ง และไมควรเสียบปลั๊กท้ิงไวในกรณีไมไดใชงานเปนระยะเวลานาน เชน ชวง
วันหยุดทํางาน หรือชวงวันหยดุเทศกาล ซึ่งนอกจากจะประหยัดไฟฟาแลว ยังชวยปองกันเครื่องพังจากเหตุไฟฟา
ลัดวงจรอีกดวย 

(2) ใชระบบเช่ือมตอระหวางเครือ่งพิมพ รวมกบัระบบเครือขายคอมพิวเตอรภายในองคกร เพื่อ
ประหยัดคาใชจายดานการซ้ือเครื่องพิมพ เครือ่งเดียวก็ใชหลายๆ คน และควรใชตลับหมึกแบบเติมไดเพื่อลดการใชขยะ
สารเคมี   

4) เครื่องถายเอกสาร 
หลีกเลี่ยงติดต้ังเครื่องถายเอกสารในหองทํางานปรับอากาศ หรือจัดใหอยูในจุดท่ีหางจากพื้นท่ี

ปฏิบัติงาน ลดผลกระทบตอสุขภาพของคนทํางานจากการสูดดมกลิ่นหมึก และฝุนละอองตางๆ 
 

5) น้ําใชและน้ําด่ืม 
(1) หม่ันตรวจสอบการรั่วไหลของน้ํา ของกอกนํ้าตางๆ ในออฟฟศวาเม่ือปดแนนสนิทแลว น้ํายังมี

การรั่วซึมหรอืไม เพื่อลดการสูญเสียนํ้าอยางเปลาประโยชน และปดน้ําทุกครั้งหลังใชงาน ไมปลอยใหน้ําไหล
ตลอดเวลาในระหวางการใชงาน 

(2) ลางมือ ควรใชสบูเหลวแทนสบูกอน ซึ่งชวยลดเวลาในการใชน้ํา รวมถึงการทําความสะอาด
ยานพาหนะ ไมควรใชสายยาง เปดน้ําไหลตลอดเวลา ควรใชการลางดวยน้ําและฟองนํ้าในภาชนะบรรจุน้ํา จะชวยลด
การใชน้ําไดมากถึง 300 ลิตรตอการลางหน่ึงครั้ง 

(3) ไมท้ิงเศษอาหาร ขยะทุกชนิดลงในชักโครกหรืออางลางมอื เพื่อลดการสูญเสียนํ้าในการไลสิ่งของ
ลงทอ และยังสามารถปองกันการอุดตันจากขยะตางๆ ในทอระบายนํ้าดวย 



 บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)  แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) ประจําปี 2560 

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ 

82/126 
 

(4) ไมท้ิงน้ําด่ืมท่ีเหลือโดยไมเกิดประโยชน เมื่อดื่มไมหมดใหใชรดนํ้าตนไม หรือชําระทําความ
สะอาดส่ิงตางๆ และควรเลือกใชเหยือกน้ํากับแกวเปลา โดยใหผูท่ีตองการด่ืมน้ํารินน้ําดวยตนเอง จะไดสามารถกะ
ปริมาณน้ําท่ีตองการด่ืมไดพอดี 

 
6) คัดแยกขยะกอนท้ิงใหถูกวิธี 

(1) ถังสีเหลอืง ขยะรีไซเคิล ขยะท่ีสามารถหมุนเวียนแปรรูป ตามกระบวนการของแตละประเภท 
หรือเปลี่ยนแปลงจากสภาพเดมิแลวกลับมาใชใหม เชน พลาสติก ขวด กระดาษ กระปองอลูมิเนียม 

(2) ถังสีเขียว ขยะเปยก หรือขยะเศษอาหารท่ีเหลือท้ิงจากครัว จากอาหารท่ีเหลือจากการรับประทาน
เปนขยะท่ีเนาเสียสงกลิ่นเนาเหม็น และเปนท่ีสะสมของเช้ือโรค มีความช้ืนสูงและสงกลิ่นเหม็นไดรวดเร็ว 

(3)  ถังสีน้ําเงิน ขยะท่ัวไป หรือขยะมูลฝอย คือ ขยะประเภทอื่นนอกเหนือจากขยะยอยสลาย ขยะรี
ไซเคิล และขยะอันตราย มีลักษณะท่ียอยสลายยากและไมคุมคาสําหรับการนํากลับมาใชประโยชนใหม เชน หอ
พลาสติกใสขนม ถุงพลาสติกบรรจุผงซักฟอก พลาสติกหอลูกอม ซองบะหม่ีกึ่งสําเร็จรูป ถุงพลาสติกเปอนเศษอาหาร 
กลองโฟม ทิชชู ตะเกียบไม เปนตน 
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9.20 นโยบายการแจงเบาะแสการกระทําผิด 
บริษัทมีนโยบายการแจงเบาะแสการกระทําผิดเพื่อเปนการเปดโอกาสใหพนกังาน ลูกคา หรือบุคคล 

ภายนอก สามารถรองเรยีนการกระทําผิดกฎหมาย ระเบียบขอบังคับ และจรรยาบรรณการดําเนินธุรกิจของบริษัท อัน
นํามาซึ่ง  ความเส่ือมเสียในทรัพยสินและช่ือเสียงของบริษัท 

พนักงาน ลูกคา หรือบุคคลภายนอก สามารถยืน่เรื่องแจง พรอมแนบขอมูลท่ีนาเช่ือถือ เพื่อใหสามารถ
ดําเนินการตรวจสอบได โดยสามารถสงไปยังประธานคณะกรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการ
ผูอํานวยการ  

ท้ังน้ี การแจงเบาะแสถือเปนความลับท่ีสุด แจงไดมากกวาหนึ่งชองทาง และไมจําเปนตองเปดเผยตัวตนท่ี
แทจริง แตหากเปดเผยตัวตนจะทําใหบริษัทสามารถแจงผลดาํเนินการหรือรายละเอียดเพิ่มเติมใหทราบได โดยมี
ขอบเขตการแจงเบาะแส ดังนี้ 

1) พฤติกรรมท่ีเกีย่วกับการกระทําใดๆ เพื่อแสวงหาประโยชนท่ีมิควรไดโดยชอบดวยกฎหมาย รวมถึง        
การยักยอกทรพัย การคอรรัปช่ัน และการติดสินบน 

2) พฤติกรรมท่ีเกีย่วกับการฉอโกง หรือการตกแตงงบการเงินท่ีเปนการต้ังใจหลอกลวงผูอื่นดวยการแสดง
ขอความเท็จ หรือการปกปดขอความจริง 

3) พฤติกรรมท่ีเกีย่วกับการดําเนินธุรกรรมท่ีฝาฝนกฎหมาย ระเบียบขอบังคับ จรรยาบรรณในการดําเนิน
ธุรกิจ 

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

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

 

9.21 นโยบายการปองกันดูแลพนักงานหรือผูแจงเบาะแสในการกระทําผิด  
เพื่อเปนการปองกันดูแลพนักงานหรือผูแจงเบาะแสในการกระทําผิด บริษัทจะปกปดช่ือ ท่ีอยู หรือ ขอมูล

ใดๆ ท่ีสามารถระบุตัวผูแจงเบาะแสหรือผูใหขอมูล และเก็บรักษาขอมูลของผูแจงเบาะแสหรือผูใหขอมูลไวเปน
ความลับ โดยจํากัดเฉพาะผูท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบในการดําเนินการตรวจสอบเรื่องรองเรียน เทาน้ันท่ีสามารถเขาถึงขอมูล
ดังกลาวได ในกรณีท่ีมีการรองเรียนผูมีตําแหนงในระดับบริหารข้ึนไป คณะกรรมการตรวจสอบจะทําหนาท่ีในการ
คุมครองผูแจงเบาะแสหรือผูใหขอมูลในการสืบสวนหาขอเท็จจริง ไมใหไดรับความเดือนรอนอนัตรายใดหรือความไม
ชอบธรรม อันเกิดมาจากการแจงเบาะแส รองเรียนการเปนพยานหรือการใหขอมูล โดยขอใหผูรองเรียนสงเรื่อง
รองเรียนมายังคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง 

1) บริษัทใหความมั่นใจกับพนักงานหรือผูแจงเบาะแสวาจะไมมีผูใดตองถูกลดตําแหนง ลงโทษ หรือ
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ไดรับผลกระทบใดๆ จากการปฏิเสธการใหสินบน ถึงแมวาการปฏิเสธนั้นๆ จะตองทําใหบริษัทสูญเสียธุรกิจ หรอืพลาด
โอกาสในการไดธุรกิจใหม  

2) บริษัทมีความเช่ือในนโยบายการตอตานการใหสินบนและการคอรรัปช่ัน โดยไมยอมรับการใหสินบน
หรือการรับสินบน และการคอรรัปช่ันอยางสิน้เชิง เพื่อเปนการสรางคุณคาใหแกบริษัท 

3) บริษัทไมยอมใหผูใดมากระทําขมขู คุกคาม หรือหนวงเหนีย่วพนักงานท่ีต้ังใจในการปฏิบัติตาม
นโยบาย 

4) หากพนักงานหรือผูแจงเบาะแสเช่ือวาถูกขมขู คุกคาม หรือหนวงเหนี่ยว ใหรายงานตอฝายทรัพยากร
บุคคลและธุรการไดโดยตรง และหากยังไมไดรับแกไขใหรายงานตอคณะกรรมการไดโดยทันที 

 

9.22 นโยบายตอตานการใหหรอืรับสินบนและการคอรรปัชั่น  
คณะกรรมการบริษัทยึดมั่นท่ีจะดําเนินธุรกิจดวยความซื่อสัตยโปรงใส และพยายามปองกันไมใหมีการทุจริต

คอรรัปช่ันทุกรูปแบบ และใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี บริษัทจึงกําหนดเกณฑและแนวปฏิบัติหาม
กรรมการ ผูบรหิาร และพนักงานทุกระดับท่ีจะใชโอกาสจากการเปนกรรมการ ผูบริหาร หรอืพนักงานในบริษัท ท่ีจะ
แสวงหาผลประโยชนเพื่อสวนตัว หรือครอบครัว หรือบุคคลอื่น ไมวาจะเปนผลประโยชนในรูปแบบใดก็ตาม เพื่อ
แสดงถึงความมุงม่ันดังกลาว และมุงม่ันท่ีจะนําระบบท่ีมีประสิทธิผลมาใชในการตอตานการใหหรือรับสินบนและ
คอรรัปช่ัน 

1) นโยบายและแนวปฏิบัติท่ีเกี่ยวกับการตอตานการใหหรือรบัสินบนและการคอรรัปช่ันภายในองคกร 
(1) หามกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับ รับเงินหรือรบัผลประโยชนตอบแทนใดๆ จากคู

คา ลูกคาหรือจากบุคคลใด ท่ีทําธุรกิจเก่ียวของกับบริษัท 
(2) หามกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับ รับของขวัญท่ีมีมูลคาเกินกวาปกติประเพณีนิยมท่ี

บุคคลท่ัวไปพึงปฏิบัติตอกัน 
(3) หามมิใหมีการนําทรัพยสินของบริษัทไปใชประโยชนสวนตัวหรอืบุคคลอื่น 
(4) หามมิใหบริษัทเขาไปทําธุรกรรม หรือกิจกรรมกับบริษัทท่ีมีกรรมการ ผูบรหิาร หรือพนักงานของ

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

ปฏิบัติท่ีไมเหมาะสม 
(7) มีหนวยงานตรวจสอบภายในตรวจสอบทุกหนวยงาน และจัดทํารายงานสรุปเรื่องการทุจรติ

คอรรัปช่ันตอคณะกรรมการตรวจสอบ 
(8) บริษัทไดจัดใหมีชองทางในการรายงานหากมีการพบเห็นการฝาฝนหรือพบเห็นการกระทําทุจริต

และคอรัปช่ัน 
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2) นโยบายและแนวปฏิบัติท่ีเกี่ยวกับการตอตานการใหหรือรบัสินบนและการคอรรัปช่ันภายนอกองคกร 
บริษัทไดกําหนดแนวปฏิบัติในการปองกันการทุจริตคอรรัปช่ันภายนอกองคกร ท้ังน้ีเพื่อปองกันมิใหกรรมการ 
ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัทเกี่ยวของกับการทุจริตคอรรัปช่ันภายนอกองคกร 

(1) ไมสนับสนุนการใหสินบนในรูปของผลตอบแทนทุกรูปแบบในการขอความอนุเคราะหใดๆ จาก
บุคคลหรือองคกรภายนอก โดยเฉพาะจากหนวยงานของรัฐจะตองเปนไปตามระเบียบปฏิบัติของหนวยงานของรัฐ เพื่อ
หลีกเลี่ยง    การเปดชองทางใหกับเจาหนาท่ีจะเรียกรับสินบนเมื่อมีความผิดพลาดเกิดข้ึน 

(2) จะดําเนินธุรกิจตามกฏระเบียบของกฏหมาย ตามข้ันตอนใหถูกตอง เพื่อหลีกเลี่ยงการเปดชอง
ใหกับเจาหนาท่ีรัฐท่ีจะเรียกรับสินบนเม่ือมีความผิดพลาดเกิดข้ึน 

(3) การสังสรรค การเลี้ยงอาหาร หรือการมอบของขวัญใหกับบุคคลภายนอก จะตองดําเนินการ
ภายในเทศกาล และประเพณีปฏิบัติท่ีดีงาม มีจํานวนและปรมิาณท่ีเหมาะสม 

(4) บริษัทบริจาคเพื่อการกุศลท้ังในรูปแบบของการใหความชวยเหลือทางการเงินหรอืในรูปแบบ
อื่นๆ เพื่อเปนสวนหน่ึงในกิจกรรมตอบแทนสังคม ตลอดจนประชาสัมพันธและเสริมสรางภาพลักษณท่ีดีใหแกบริษัท 
โดยไมมุงหวังผลประโยชนทางธุรกิจเปนการตอบแทน 

(5) บริษัทมีนโยบายเปนกลางทางการเมือง โดยจะไมใหการสนับสนุน หรือกระทําการอันการฝกใฝ
พรรคการเมืองใดการเมืองหนึง่ และใหพนักงานมีสิทธิเสรีภาพในการเขารวมกิจกรรมทางการเมืองภายใตบทบัญญติ
แหงรฐัธรรมนญู แตจะตองไมแอบอางความเปนพนักงาน หรือนําทรัพยสิน อุปกรณ เครื่องมือใดๆ ของบริษัทไปใชเพื่อ
ประโยชนในการดําเนินการใดๆ ในทางการเมือง หากเขารวมจะตองพึงระมัดระวังการดําเนินการใดๆ ท่ีอาจจะทําให
เกิดความเขาใจวาบริษัทไดใหการสนับสนุนหรือฝกใฝในพรรคการเมืองใดพรรคหน่ึง 

(6) จัดใหมีการจัดซ้ือจัดหาสินคาและบริการดวยความเปนธรรมและโปรงใส รวมท้ัง จะดําเนินการ
ประเมินเพื่อคัดเลือกผูจัดจําหนายสินคาและบริการ และผูรับเหมาดวยความรอบคอบ ท้ังน้ี จะแจงใหผูจัดจําหนายสินคา
และบริการ และผูรับเหมา รับทราบนโยบายและสงวนสิทธ์ิท่ีจะบอกยกเลิกการจัดซื้อและวาจาง หากพบวาผูจัดจําหนาย
สินคาและบริการ และผูรับเหมา กระทําการคอรรัปช่ันหรอืใหสินบน 

ทางบริษัทจัดใหมีการฝกอบรมความรูเกี่ยวกบันโยบายและแนวทางการตอตานทุจริตคอรรัปช่ัน เมื่อวันศุกร
ท่ี 7 กรกฏาคม 2560 กลุมบริษัท ปรีชากรุป จํากัด (มหาชน) ไดจัดงานอบรมสัมมนา เรื่อง “นโยบายและแนวทางการ
ตอตานทุจริตคอรรัปช่ัน” โดยมี รศ.ดร.สมเจตน ทิณพงษ เปนวิทยากรบรรยายตลอด ซึ่งในการอบรมหลกัสูตรนี้จะ
มุงเนนใหความรูเกี่ยวกับการตอตานทุจริตคอรรัปช่ัน รวมถงึบอกแนวทางในการปองกันและการปฏิบัติตนเพื่อชวยกัน
สอดสองดูแลใหประเทศไทยของเราเปนประเทศท่ีปลอดจากการทุจริตคอรรัปช่ัน นอกจากน้ีในงานยังมีการบรรยายให
ความรูเพิ่มเติมเรื่องหลักธรรมาภิบาลแกผูเขารับฟงการบรรยายอีกดวย 

ประโยชนท่ีบริษัทไดรับจากการจัดอบรมสัมมนาในครั้งน้ี คือ ชวยใหพนักงานไดรับความรูความเขาใจ เรื่อง
นโยบายและแนวทางการตอตานทุจริตคอรรปัช่ัน ของประเทศในภาพรวม ซึ่งเปนการสรางองคความรูทางดานธรรมาภิ
บาล ชวยใหพนักงานและผูบริหารไดมีโอกาสทํากิจกรรมกลุมรวมกัน และชวยกระชับมิตรภาพและเสริมสราง
ความสัมพันธอันดีตอกันของพนักงานใหแนนแฟนยิ่งข้ึนอีกดวย 

 



 บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)  แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) ประจําปี 2560 

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ 

86/126 
 

   

   

   
 
 

9.23 กระบวนการในการจัดการกับเรื่องท่ีพนักงานรองเรียนเกี่ยวกับเรื่องท่ีอาจเปนการกระทํา
ผิด  

เมื่อมีผูรองเรียนผานชองทางการรองเรียนตางๆ มายังท่ีบริษัท และเมื่อผูรับเรื่องรองเรียนซ่ึงเปนผูท่ีบริษัท
ไดรับมอบหมายไดรับเรื่องรองเรียนแลว ใหพิจารณาวาขอมูลหรอืหลักฐานมีความชัดเจนเพียงพอหรือไม ถาไมมีความ
ชัดเจนเพียงพอ ใหแจงกลับไปยังผูรองเรยีนทราบ หากผูรองเรียนเปดเผยตัวตน แตถามีความชัดเจนเพียงพอ และแจง
การรับเรื่องรองเรียนดังกลาวไปยังผูบังคับบัญชา  

ผูรับเรื่องรองเรยีนสามารถพิจารณาดําเนินการตามความเหมาะสม หรือสงเรือ่งใหบุคคลท่ีเก่ียวของ โดย
พิจารณาถึงความเปนอิสระในการดําเนินการตามเน้ือหาหรือประเด็นท่ีไดรับการรองเรียน เพื่อดําเนินการตรวจสอบหา
ขอเท็จจริงพรอมท้ังติดตามความคืบหนา เพื่อใหมั่นใจวามีการดําเนินการท่ีเหมาะสมกับขอรองเรียนท่ีไดรบั โดยมี แนว
ปฏิบัติดังนี้ 

1) หากเรื่องรองเรยีนเปนการกระทําท่ีฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติดานบุคคลให
นําสงฝายทรัพยากรบุคคล 

2) หากเรื่องรองเรยีนเปนการกระทําท่ีฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของรัฐ นโยบาย
และหลักการกํากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ และระเบียบขอบังคับของบริษัทใหนําสงเลขานุการบริษัท 

3) หากเรื่องรองเรยีนเปนการกระทําท่ีอาจสอถึงการทุจริต ซึ่งหมายถึง การกระทําใดๆ เพื่อแสดงหา
ประโยชนท่ีมิควรไดโดยชอบดวยกฎหมายสําหรับตนเองหรอืผูอื่น เชน การยักยอกทรัพย การคอรรัปช่ัน การฉอโกง 
เปนตน ใหนําสงคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) หรือผูจัดการฝายตรวจสอบระบบงานภายในองคกร 
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4) ในกรณีท่ีเรื่องรองเรยีนเปนเรื่องท่ีซับซอนหรอืเก่ียวของกับหลายหนวยงาน ใหนําสงกรรมการ
ผูอํานวยการ เพื่อแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริง (Investigation Committee) สําหรับดําเนินการตรวจสอบ
เรื่องดังกลาว 

จากนั้นใหผูตรวจสอบเรือ่งรองเรียนแจงการรบัเรื่องรองเรียนดังกลาว บันทึกขอมูล สําหรับติดตามความ
คืบหนาการดําเนินการขอรองเรียนน้ันๆ 

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

เมื่อการตรวจสอบเรื่องรองเรียนไดขอยุติแลว ผูตรวจสอบเรื่องรองเรียนจะรายงานผลสรุปการตรวจสอบ 
ใหแกผูรับเรื่องรองเรียนทราบ เพื่อแจงตอผูรองเรียนตอไป (ในกรณีท่ีผูรองเรียนเปดเผยตัวตน) 

ท้ังน้ี กระบวนการต้ังแตรับเรื่องรองเรียนจนกระท่ังแจงกลับไปยังผูรองเรยีน ควรดําเนินการตามกําหนด
ระยะเวลาท่ีเหมาะสม 

 
 

9.24 จรรยาบรรณธุรกิจ  
บริษัท ปรีชา กรุป จํากัด (มหาชน) เปนบริษัทท่ีประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย มีความมุงมั่นท่ีจะ

ดําเนินธุรกิจใหไดรับความนิยมและเช่ือถือจากลูกคาและประชาชนท่ัวไป ดําเนินธุรกิจดวยการบริหารการจัดการท่ี
เขมแข็ง มีการพัฒนาสินคาใหมีคุณภาพ และพัฒนาบุคลากรใหมีประสิทธิภาพ 

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

บริษัทยึดมั่นในแนวทางการดําเนินธุรกิจท่ีโปรงใส สุจริต และเปนธรรม ไดจัดทําคูมือจรรยาบรรณและขอ
พึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝายจัดการและพนักงาน เพื่อใหผูท่ีเกี่ยวของยึดถือเปนแนวทางการ
ปฏิบัติหนาท่ีตามภารกิจของบริษัท ภายใตกรอบกฎหมายและกฎระเบียบ สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาความรู 
ความสามารถอยางท่ัวถึง และกําหนดใหกรรมการ ผูบริหาร พนักงาน ปฏิบัติตามคูมือจรรยาบรรณธุรกิจ ดังนี้ 

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

10. ความรับผิดชอบตอสังคม  
บริษัทมีนโยบายในการพัฒนาและรับผิดชอบตอสังคมต้ังแตมีการดําเนินธุรกิจเพ่ือใหควบคูไปกับบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทเจตนารมณท่ีจะทํางานรวมกับผูมีสวนไดเสีย โดยมุงสรางความสัมพันธท่ีเปนการยอมรับและไว
วางในซึ่งกันและกัน มุงเสริมสรางคุณภาพชีวิตใหแกพนักงานและครอบครัว ตลอดจนชุมชนโดยรอบและสถานท่ี
ประกอบการ บริษัทตระหนักถึงความสําคัญในการเติบโตอยางยั่งยืนขององคกร จึงตองมีการขับเคลื่อนไปในทิศทาง
เดียวกันกับสังคม 

บริษัทมุงม่ันท่ีจะประกอบธุรกิจดวยความสจุริต เปนธรรมและโปรงใส คํานึงถึงผลประโยชนและผลกระทบ
จากการดําเนินงานขององคกรตอผูมีสวนไดเสียของบริษัท ชวยพัฒนาศักยภาพของคนในสังคม เนนทางดานสราง
ความรู ความคิด จรรยาบรรณ ศีลธรรม โดยจดัทําโครงการและกิจกรรมตางๆ เพื่อยกระดับของสังคมใหเปนสังคมท่ี
ประกอบไปดวย คนเกง คนดี และคนท่ีมีความสํานึกรับผิดชอบ ซึ่งสงผลทําใหสังคมอยูคูไปกับบริษัท โดยมี
คณะกรรมการและผูบริหารระดับสูงเขารวมกิจกรรมตางๆ ดวย 

1) สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย ดูแลและจัดการสิ่งแวดลอมภายในพ้ืนท่ี และดําเนินกิจกรรมสงเสริม
สิ่งแวดลอมตอชุมชน นอกจากนี้ ยังมีการสนบัสนุนกิจกรรมดานอื่นๆ ท่ีชุมชนไดจัดข้ึนอีกดวย 

2) สังคมมีการจัดกิจกรรมอันเปนประโยชนและสงเสริมสังคมชุมชน เพื่อใหชุมชนมีความเปนอยูท่ีดีผาน
โครงการตางๆ 

บริษัทไดใหความสําคัญตอความสัมพันธระหวางองคกร ผูมสีวนไดเสียและสังคม โดยมีรายละเอียด
ดังตอไปนี้ 

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

2) คูคา : บริษัทดําเนินธุรกิจกับคูคาโดยเปนไปตามเงื่อนไขทางการคา รวมถึงการปฏิบัติตามสัญญาตอคูคา
ตามหลักเกณฑท่ีกฎหมายกําหนด 

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

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

นอง ครั้งท่ี 1” โดยมีผูบริหารและพนักงานไดรวมกันทํากิจกรรมทาสีรั้วโรงเรียน มอบทุนการศึกษาจํานวน 10 ทุน 
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พรอมท้ังมอบอปุกรณเครื่องเขียน และของเลนตางๆ ใหกับเด็กนักเรียน รวมไปถึงไดจัดเลีย้งอาหารกลางวันใหกับ
นองๆ ท่ีโรงเรียนนิคมสรางตนเองลําตะคอง 5 อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเปนการสงเสริมสนบัสนุน
สถาบันการศึกษา การใหความชวยเหลอืเด็กนักเรียนท่ีเรียนดีแตยากจนขาดแคลนทุนทรัพยในการเรียน รวมไปถึงเปน
การชวยดูแลสิ่งแวดลอมของชุมชน โรงเรยีน สถานท่ีสวนรวมใหดูสวยงามตา อีกท้ังยังชวยสรางบรรยากาศของ
โรงเรียนใหดูสะอาดนาศึกษาเลาเรียน ทําใหนองๆ รูสึกมีขวัญและกําลังใจในการศึกษาเลาเรียนตอไป  

ประโยชนท่ีทางบริษัทไดรับจากการจัดกิจกรรมในครั้งน้ี คือ เปนการสรางภาพลักษณท่ีดีใหแกบริษัทดาน
การมีสวนรวมรับผิดชอบตอสังคมและการพัฒนาชุมชน เพื่อใหพนักงานและผูบริหารไดมีโอกาสทํากิจกรรมกลุม
รวมกัน และนับวาเปนการคืนกําไรสูสังคมอกีดวย  

 

   

   

   
 

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 
บริษัทไดตระหนักถึงความสําคัญและการดําเนินการท่ีมีระบบการควบคุมภายในอยางเพียงพอและเหมาะสม 

โดยใหความสําคัญกับระบบการควบคุมภายในท้ังการควบคุมทางการเงิน การดําเนินการ กระบวนการทางบัญชี และ
การบันทึกขอมูล การกํากับดูแลการปฏิบัติงาน รวมถึง กระบวนการอื่นๆ ในบริษัทท่ีเกี่ยวของกับมาตรการตอตานการ
ทุจริตคอรรัปช่ัน มีความเหมาะสมกับความเส่ียงของบริษัท เพื่อทําใหเกิดความเช่ือม่ันวาบริษัทมีการดําเนินงานท่ี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล รายงานทางการเงินความเช่ือถือไดและทันเวลา สามารถนําไปใชเปนขอมูลประกอบ
พิจารณาการตัดสินใจทางธุรกิจ การปฏิบัติการดานตางๆ สอดคลองกับกฎหมายและระเบียบขอบังคับ ตลอดจน
นโยบายตางๆ ของบริษัท และการรับเงินและการจายเงินไดรบัการอนุมัติอยางถูกตองตามอาํนาจดําเนินการท่ีบริษัท
กําหนดไว และการแบงแยกหนาท่ีงานภายในบริษัทอยางเหมาะสม  
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11.1 การควบคุมภายใน  
คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญกับการมีระบบการควบคุมและตรวจสอบภายในท่ีดี จงึไดกําหนดและ

วางแนวทางในการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพท่ัวท้ังองคกร โดยสงเสริมใหมีระบบงานท่ีเปนลายลักษณอักษร มีการ
ตรวจสอบและควบคุมโดยผูปฏิบัติงานในระดับแรก เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานอยาง
เต็มท่ี แตยังคงรักษาความคลองตัวในการปฏิบัติงานใหสามารถแขงขันได โดยบริษัท ไดมีการวาจางบุคคล ภายนอกท่ีมี
ประสบการณและชํานาญในดานการตรวจสอบภายใน เปนผูทําหนาท่ีตรวจสอบการปฏิบัติงานดานตางๆ ใหเปนไป
ตามนโยบาย แผนงาน อํานาจดําเนินการ และกฎระเบียบของหนวยงานกํากับดูแล รวมท้ังทําหนาท่ีประเมินความเสีย่ง
และการควบคุมภายในใหเหมาะสมและมีประสิทธิภาพอีกช้ันหนึ่ง และคณะกรรมการจัดใหมีการตรวจสอบภายใน
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหนวยงาน หนวยงานธรุกิจและหนวยงานสนับสนุนใหเปนไปตามระเบียบท่ีวางไว 

1) การประเมินความเสี่ยง 
บริษัทมีการกําหนดวัตถุประสงคไวอยางชัดเจน เพื่อใหสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงตางๆ ท่ี

เกี่ยวของกับการบรรลุวัตถุประสงคขององคกร โดยมีการระบุและวิเคราะหความเสี่ยงทุกประเภทท่ีอาจกระทบตอการ
บรรลุวัตถุประสงคไวอยางครอบคลุมท่ัวท้ังองคกร นอกจากน้ี ยังมีการพิจารณาถึงโอกาสท่ีจะเกิดการทุจริตคอรรัปช่ัน
ในการประเมินความเส่ียงท่ีจะบรรลุวัตถุประสงคขององคกร และสามารถระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงท่ีอาจมี
ผลกระทบตอระบบการควบคุมภายใน 

2) การควบคุมการปฏิบัติงาน 
(1) มีการกําหนดขอบเขตอํานาจหนาท่ีและวงเงินอํานาจอนุมัติของแตละระดับอยางชัดเจนและเปน

ลายลักษณอักษร 
(2) มีการแบงหนาท่ีอนุมัติ หนาท่ีบันทึกรายการบัญชี ขอมูลสารสนเทศ และหนาท่ีในการดูแลจัดเก็บ

ทรัพยสินออกจากกันเพื่อเปนการตรวจสอบซี่งกันและกัน 
(3) มีการปฏิบัติตามประกาศและระเบียบขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เกี่ยวกบัการทําธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหาร
หรือบุคคลท่ีเกี่ยวของ เพื่อใหการทําธุรกรรมนั้นตองผานข้ันตอนการอนุมัติท่ีถูกตอง 

(4) มีมาตรการท่ีจะติดตามใหการดําเนินงานของบริษัทเปนไปตามกฎหมาย ตลอดจนมาตรการใน
การแกไขและปองกันมิใหเกิดการกระทําท่ีฝาฝนกฎหมาย 

(5) มีการกําหนดนโยบายตอตานการทุจริตคอรรปัช่ัน มาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปช่ันและ
ข้ันตอนการปฏิบัติ ตลอดจนการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปช่ัน และนํา
นโยบายและมาตรฐานตอตานการทุจริตคอรรปัช่ันไปปฏิบัติในบริษัทยอยดวย 

3) ระบบสารสนเทศ 
บริษัทจัดใหมีรายงานตามกําหนดเวลาและมีขอมูลท่ีเกี่ยวของในเชิงวิเคราะหท่ีมีคุณภาพ ซึ่งรวมถงึ

วัตถุประสงคและความรับผิดชอบตอการควบคุมภายในท่ีจําเปนตอการสนับสนุนใหการควบคุมภายในสามารถดําเนิน
ไปไดตามท่ีวางไว ตลอดจนการจัดใหมีการส่ือสารกับหนวยงานภายนอกเกีย่วกับประเด็นท่ีอาจมีผลกระทบตอการ
ควบคุมภายใน  
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4) ระบบการติดตาม 
คณะกรรมการบริษัทกําหนดใหฝายบริหารตองรายงานผลการดําเนินงานท่ีเกิดข้ึนจริงเปรียบเทียบกับ

เปาหมายอยางสม่ําเสมอ อาทิ รายงานทางการเงิน รายงานความคืบหนาของการดําเนินงานในดานตางๆ และในกรณีท่ี       
การดําเนินงานไมเปนไปตามแผนท่ีวางไว คณะกรรมการบริษัทจะมีสวนรวมแกไข ปรับปรุง หรือดูแลใหฝายบริหาร
นําเสนอแผนงานเพื่อแกไขสถานการณ 

 
11.2 การบริหารจัดการความเสี่ยง 

บริษัทมีความเช่ือวาการบริหารความเส่ียงเปนเครื่องมือในการรวบรวมการกํากับดูแลกิจการ กลยุทธและ          
การปฏิบัติงานเขาดวยกัน ซึ่งทราบดีวาความเส่ียงทุกประเภทอาจเกิดข้ึนไดตลอดเวลา จึงตองมีระบบปองกันความเสี่ยง
และคอยติดตามดูแลใหเปนสวนหนึ่งของระบบการทํางาน เพ่ือใหบริษัทลดโอกาสความเสี่ยงท่ีจะเกิดข้ึนและใหไดมา
ซึ่งโอกาสทางธุรกิจ 

คณะกรรมการบริษัท เห็นความสําคัญตอระบบการบริหารความเสี่ยงเพื่อรบัรู ควบคุม จํากัด ลดโอกาสและ
ปริมาณความสูญเสยีท่ีจะเกิดข้ึน ไดจัดใหมีระบบการบริหารความเสี่ยงในระดับจัดการ ซึ่งมีหนาท่ีเสนอแผนงาน          
การปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติการตามแผนตอคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ดังนี ้

1) ดานสภาพแวดลอมในองคกร 
2) ดานการกําหนดวัตถุประสงค 
3) ดานระบุความเส่ียง 
4) ดานการประเมินความเสี่ยง 
5) ดานการจัดแผนจัดการความเส่ียง 
6) ดานกิจกรรมการควบคุม 
7) ดานสารสนเทศและการส่ือสาร 
8) ดานการติดตามผล 

 
 

12. รายการระหวางกัน 
 
12.1 รายการบัญชีกับกิจการท่ีเก่ียวของกัน  

กลุมบริษัทมีรายการบัญชีสวนหนึ่งกับกิจการท่ีเกี่ยวของกัน ซึ่งกิจการเหลาน้ีเกี่ยวของกันโดยการถือหุนและ/
หรือมีกรรมการรวมกัน รายการระหวางกันท่ีมีสาระสําคัญท่ีรวมไวในงบการเงินใชราคาตามปกติธุรกิจ โดยถือตาม
ราคาตลาดและเปนไปตามปกติธุรกิจการคาท่ัวไป หรือในราคาท่ีตกลงกันตามสัญญาหากไมมีราคาตลาดรองรับสําหรับ
รายการท่ีไมมีราคาตลาด 
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รายการบัญชีท่ีสําคัญท่ีมีกิจการท่ีเกี่ยวของกัน สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 และป 2560  มีดังนี้ 
 

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

 
 
ยอดคงเหลอืท่ีมีสาระสําคัญกับกิจการท่ีเกี่ยวของกัน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และป 2559 มีดังนี ้

  บาท 
  งบการเงินรวม 
  ป 2560  ป 2559 
เงินประกันการเชา    
 บริษัท พ.ีลิสซิ่ง จํากัด 805,920.00  805,920.00 
 หัก คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ -  - 
เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอื่น    
 บริษัท พ.ีลิสซิ่ง จํากัด 38,449.38  35,541.12 

 

12.2 รายการคาเชาจายระหวางกัน 
บริษัทเชาพ้ืนที่อาคารกับ บริษัท พี.ลิสซิ่ง จํากัด โดยเชาพ้ืนที่อาคารปรีชากรุป เลขที่ 1919 ถนนพัฒนาการ แขวงสวน

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

 

12.3 ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการระหวางกัน  
บริษัทมีความจําเปนตองใชอาคารท่ีต้ัง เลขท่ี 1919 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 

กรุงเทพมหานคร เปนท่ีต้ังสํานักงานใหญของบริษัท ปรีชากรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
บริษัทมอบหมายใหบริษัทยอยรับผิดชอบในการบริหารโครงการท่ีบริษัทและบริษัทยอยพัฒนา เริ่มต้ังแตการ

บริหารงานขายการบริหารงาน ตลอดจนถึงการบริหารชุมชน ซึ่งถือเปนการบริการหลังการขาย โดยมีการแบงแยก
ขอบเขตภาระหนาท่ีระหวางกันอยางชัดเจนบนพื้นฐานของคาบริการท่ีตกลงกันตามราคาตลาดท่ัวไปและเปนธรรมแก
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ท้ังสองฝาย อีกท้ัง บริษัทยังถือหุนในบริษัทยอยท้ังหมด จึงม่ันใจไดวา จะไมเปนชองทางในการยักยายถายเทสินทรัพย
ของบริษัท เพราะผลประกอบการของบริษัทยอยจะนํามาผนวกรวม ในงบการเงินรวม  

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

 
12.4 แนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต 

บริษัทยังมีความจําเปนในการทํารายการระหวางกัน เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอองคกรโดยรวม เพื่อรกัษา
ไวซึ่งคุณคาของผลิตภัณฑและบริการ อันนําไปสูความเช่ือมั่นท่ีมีตอบริษัท เพื่อการเติบโตอยางตอเน่ือง ยัง่ยืน และมี
ประสิทธิภาพ 
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สวนที่ 3 
ฐานะการเงนิและผลการดําเนินงาน 

13. ขอมูลทางการเงินที่สําคัญ 
13.1 รายงานการสอบบัญชี 

จากผลการตรวจสอบของผูสอบบัญชี ในระยะ 3 ปท่ีผานมา ผูสอบบัญชี บริษัท พีวี ออดิท จํากัด ไดให
ความเห็นอยางไมมีเงื่อนไขตองบการเงิน สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558, วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 และวันท่ี 31 
ธันวาคม 2560 ดังนี้ 

 
13.1.1 ผูสอบบัญชี 

บริษัท พีวี ออดิท จํากัด เปนผูตรวจสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทยอย โดยมี นายประวิทย วิวรรณธนานุตร 
และ/หรือนายเทอดทอง เทพมังกร และ/หรือนายอุดม ธนูรัตนพงศ และ/หรือนางสาว ชมภนูุช  แซแต หรอืผูสอบบัญชี
ทานอื่นภายในสํานักงานเดียวกัน 
 
13.1.2 สรุปรายงานการตรวจสอบของผูสอบบัญชี ในระยะ 3 ปทีผ่านมา 

1) สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของ

บริษัทและบริษัทยอย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะกิจการ และ
กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกนัโดยถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 
2) สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของ
บริษัทและบริษัทยอย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 และผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะกิจการ และ
กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกนัโดยถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 
3) สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 

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

บริษัท ปรีชา กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
งบแสดงฐานะการเงิน 

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

รายละเอียด ป 2558 % ป 2559 % ป 2560 % 
สินทรัพย            

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

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 445,869,369 67.46 421,898,893 67.98 395,103,436 67.30 
สินทรัพยไมหมุนเวียน         

  เงินฝากธนาคารตดิภาระหลกัประกนั 3,207,966 0.49 954,920 0.15 954,920 0.17 
  ที่ดินรอการพัฒนา 35,340,818 5.35 30,000,000 4.83 30,000,000 5.11 
  อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 161,346,083 24.41 151,181,985 24.36 141,297,004 24.07 
  อาคารและอุปกรณ 2,578,824 0.39 2,916,225 0.47 2,266,531 0.39 
  สินทรัพยไมมีตวัตน 108,878 0.02 74,258 0.01 80,158 0.02 
  สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญช ี 6,645,796 1.01 6,536,189 1.05 9,262,619 1.58 
  สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 5,812,133 0.88 7,100,301 1.14 8,123,634 1.39 

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

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

รายละเอียด ป 2558 % ป 2559 % ป 2560 % 
หนี้สินและสวนของผูถือหุน           

หนี้สินหมุนเวียน           
  เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น 20,824,238 3.15 9,905,882 1.60 9,992,952 1.71 
  หนี้สินสวนที่ถึงกาํหนดชําระภายใน

หนึ่งป 
10,330,099 1.56 10,360,767 1.67 10,243,424 1.75 

  ภาษีเงินไดคางจาย 231,515 0.04 0.00 0.00 257,153 0.05 
  ประมาณการตนทนุโครงการ 3,271,204 0.49 5,776,700 0.93 1,964,818 0.34 
  ประมาณการหนีสิ้น 0   0.00 5,465,800 0.88 19,235,999 3.28 
   หนี้สินหมุนเวียนอื่น 718,734 0.11 699,928 0.11 7,546,811 1.29 

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

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

สวนของผูถือหุน          
ทุนเรือนหุน          
  ทุนจดทะเบียน         
  - หุนสามัญ 336,000,000 หุน                 

มูลคาหุนละ 1 บาท 
336,000,000  336,000,000  336,000,000  

  ทุนทีอ่อกและชาํระแลว         
  - หุนสามัญ 336,000,000 หุน  336,000,000 50.84 336,000,000 54.14 336,000,000 57.24 
  สวนเกินมูลคาหุน 88,750,822 13.43 88,750,822 14.30 88,750,822 15.12 
กําไรสะสม        
  จัดสรรแลว-สํารองตามกฎหมาย 13,287,119 2.01 13,287,119 2.14 13,287,119 2.27 
  ยังไมไดจัดสรร 130,013,979 19.67 104,320,236 16.81 63,148,115 10.76 
  องคประกอบอื่นของสวนของผูถอืหุน 584,880 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 

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

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
สําหรับปสิ้นสุด วันท่ี 31 ธันวาคม 2558, ป 2559 และ ป 2560 

หนวย:บาท 

รายละเอียด ป 2558 % ป 2559 % ป 2560 % 
รายได             

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

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

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

ขาดทุนกอนภาษีเงินได  (4,974,060) (2.16) (25,460,354) (25.95) (43,382,043) (70.11) 
  รายได (คาใชจาย) ภาษีเงินได (13,167,742) (13.42) (133,716) (0.14) (2,373,241) (3.84) 

กําไร (ขาดทุน) สุทธิประจําป (18,141,801) (7.86) (25,594,070) (26.09) (41,008,802) (66.27) 
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น         
  ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร         
   ประกันภัยสําหรับโครงการผลประโยชนพนักงาน 0 0.00 (123,782) (0.13) (204,149) (0.33) 
  ภาษีเงินไดเก่ียวกับขาดทุนจากการประมาณการ         
   ตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยสําหรับโครงการ         
   ผลประโยชนพนักงาน 0 0.00 24,109 0.02 40,830 0.07 

  
ผลกําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลคาเงิน
ลงทุนเผ่ือขาย 

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

  
ภาษีเงินไดเก่ียวกับขาดทุนจากการวัดมูลคา
เงินลงทุนเผ่ือขาย 

180 0.00 0-   0.00 0-   0.00 

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่สําหรับป-สุทธิจากภาษีเงินได (720) (0.00) (99,673) (0.10) (163,319) (0.27) 
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม  (18,142,521) (7.86) (25,693,743) (26.19) (41,172,122) (66.54) 

 
 

 

 

 

 
 
 



 บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)  แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) ประจําปี 2560 

ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

98/126 
 

บริษัท ปรีชา กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
งบกระแสเงินสด 

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

รายละเอียด ป 2558 ป 2559 ป 2560 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน     

  ขาดทุนกอนภาษีเงินได (4,974,060) (25,460,354) (43,382,043) 
  ปรับกระทบขาดทุนกอนภาษีเงินไดเปนเงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไป

ใน) 
กิจกรรมดําเนินงาน 

   

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

  หนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ) 312,155 (441,583) 0.00 
  ขาดทุนจากการดอยคา (กลับรายการ)  (3,659,720) 7,600 0.00 

  (กําไร) ขาดทุนจากการขายและตัดจําหนายสินทรัพย (9,342) (2,966,650) (89,708) 
  รายไดจากการตัดบัญชีหนี้สิน 0 (2,783,568) (229,431) 
  ประมาณการคาเสียหายจากคดีความฟองรอง 0 5,465,800 13,770,199 

   ภาระผูกพันผลประโยชนของพนักงาน (กลับรายการ) (3,975,076) 166,232 178,091 
กําไร (ขาดทนุ) จากการดําเนนิงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย
และหนี้สินดําเนนิงาน 

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

  การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยดาํเนินงาน (เพิ่มข้ึน) ลดลง    
 เงินฝากธนาคารที่ติดภาระคํ้าประกัน (330,381) 2,253,046 0.00 

   ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อืน่ 1,566,599 637,799 (18,634) 
   ตนทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย  97,640,415 29,506,870 26,487,054 
   สินทรัพยหมุนเวียนอื่น (18,618) (622,565) 94,049 
   สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น  (11,166) 570,560 (123,427) 
  การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินดําเนินงานเพิ่มข้ึน (ลดลง)    
   เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น 8,076,493 (8,349,497) (141,156) 
   ประมาณการตนทนุโครงการ (17,785,054) 2,665,995 (3,811,881) 
   หนี้สินหมุนเวียนอื่น (12,283,897) (18,806) 6,846,883 
   หนี้สินไมหมุนเวยีนอื่น 195,400 (628,300) 931,757 
  เงินสดรับจากกิจกรรมดําเนินงาน 80,757,631 13,305,655 13,172,702 
   รับดอกเบี้ย 13,185 1,062,229 957,035 
   จายภาษีเงินได  (5,010,771)  (1,605,332) (840,275) 
   เงินรับคืนภาษีเงินได 1,317,970  0.00 
  เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนนิงาน 77,078,014 12,762,552 13,289,462 
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บริษัท ปรีชา กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
งบกระแสเงินสด 

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

รายละเอียด ป 2558 ป 2559 ป 2560 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ      

  เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มข้ึน) ลดลง 21,693,126 (3,306,552) (737,479) 
 อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนเพิ่มข้ึน (315,633) 0 (265,827) 

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

   เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน  21,210,761 3,248,647 (1,170,011) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน      

  รับเงินกูยืมจากสถาบนัการเงิน 84,650,000 0 0 
 จายชําระเงินกูยืมจากสถาบนัการเงิน (139,729,297) (9,915,557) (9,932,854) 
 จายชําระหนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงิน (390,632) (408,848) (427,912) 

  จายเงินปนผล 0 0 0 
  จายดอกเบี้ย (4,913,185) (3,210,888) (2,613,229) 
    เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน  (60,383,115) (13,535,292) (12,973,996) 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มข้ึน (ลดลง) สุทธิ  37,905,661 2,475,907 (854,545) 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนป 38,904,250 76,809,911 79,285,818) 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันปลายป 76,809,911 79,285,818 78,431,274 
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13.3 อัตราสวนทางการเงิน 
อัตราสวนทางการเงิน หนวย ป 2558 ป 2559 ป 2560 

1 อัตราสวนสภาพคลอง เทา 12.60 13.10 8.02 
2 อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว เทา 3.69 4.21 2.71 

อัตราสวนแสดงความสามารถในการทํากําไร       
1 อัตรากําไรข้ันตน % 24.14 21.26 27.14 
2 อัตราขาดทุนสุทธิ % (7.86) (26.09) (66.27) 
3 อัตราผลตอบแทนผูถอืหุน % (3.14) (4.61) (7.86) 

อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนนิงาน        
1 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยรวม % 0.04 (3.48) (6.76) 
2 อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพยรวม เทา 0.32 0.15 0.10 

อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน        
1 อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถอืหุน เทา 0.16 0.14 0.17 
2 อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบี้ย เทา 5.55 16.65 6.51  
3 อัตราการจายเงินปนผล % 0.00 0.00 0.00 

ขอมูลตอหุน        
1 มูลคาทางบัญชีตอหุน บาท 1.69 1.61 1.49 
2 ขาดทุนสุทธิตอหุน บาท (0.05) (0.08) (0.12) 
3 เงินปนผลตอหุน บาท 0.00 0.00 0.00 

อัตราการเติบโต        
1 ยอดขาย % 14.24 (57.48) (36.92) 
2 คาใชจายในการขายและบริหาร % (9.67) (12.20) 10.11 
3 ขาดทุนสุทธิ % (39.22) (41.08) (60.23) 
4 สินทรัพยรวม % (13.24) (6.09) (5.41) 
5 หนี้สินรวม % (47.27) (15.14) 9.70 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)  แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) ประจําปี 2560 

ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

101/126 
 

 

14. การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ 
14.1 ผลการดําเนินงานของบริษทัโดยรวม 

1) ภาพรวม 
บริษัทและบริษัทยอย ดําเนินธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย โดยเนนการพัฒนาอสังหาริมทรัพยเพื่อ     

ที่อยูอาศัยเปนหลัก อีกท้ังดําเนินธุรกิจอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย ไดแก การใหเชาอาคาร
สํานักงาน อาคารปรีชาคอมเพล็กซ เปนตน  

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

2) คําอธิบายและการวิเคราะหผลการดําเนินงาน 

(1) รายได 
รายไดจากการขายของบริษัทและบริษัทยอยในป 2559 และป 2560 จํานวน 98.10 ลานบาท 

และ 61.88 ลานบาท ตามลําดับ รายไดจากการขายลดลงจากป 2559 จํานวน 36.21 ลานบาท ลดลงรอยละ 36.92 
(2) ตนทุนขายและคาใชจาย 

(2.1) ในป 2559 และป 2560 บริษัทและบริษัทยอยมีตนทุนขาย จํานวน 77.24 ลานบาท 
และ 45.09 ลานบาท ตามลําดับ ลดลงจากป 2559 รอยละ 41.63 เนื่องจากยอดการจอง 
และการโอนขายบานจัดสรรลดลงจากปกอน 

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

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

14.2 ฐานะการเงิน 
1) สินทรัพย            

ณ 31 ธันวาคม 2559 และ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทและบริษัทยอยมีสินทรัพยรวม จํานวน 620.66 
ลานบาท และ 587.09 ลานบาท ตามลําดับ ลดลงรอยละ 5.41 ทั้งนี้เนื่องมาจากบริษัท ไดมีการขายบานจัดสรร 
อาคารชุด เพิ่มข้ึน สินทรัพยที่สําคัญของบริษัทและบริษัทยอย ไดแก เงินสดคงเหลือ ป 2559 จํานวน 79.29 ลาน
บาท ป 2560 จํานวน 78.43 ลานบาท ลดลง 0.86 ลานบาท เงินลงทุนช่ัวคราว ป 2559 จํานวน 54.41 ลานบาท ป 2560 
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จํานวน 55.15 ลานบาท เพิ่มข้ึน 0.74 ลานบาท ตนทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย ป 2559 จํานวน 284.69 ลาน
บาท และป 2560 จํานวน 258.21 ลานบาท ลดลงจํานวน 26.48 ลานบาท อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน ป 2559 
จํานวน 151.18 ลานบาท ป 2560 จํานวน 141.30 ลานบาท ลดลง 9.88 ลานบาท   

2) หนี้สินและโครงสรางเงินทุน 
ณ 31 ธันวาคม 2559 และ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทและบริษัทยอยมีหนี้สินรวม จํานวน 78.30 

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

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

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

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

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

3) สภาพคลอง 
สําหรับป 2559 และป 2560 กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงานไดมา (ใชไป) เทากับ 

12.76 ลานบาท และ 13.28  ลานบาท ตามลําดับ โดยมีสาเหตุหลักมาจากตนทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพยลดลง
และประมาณการหนี้สินเพิ่มข้ึน  

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

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

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

4) แหลงท่ีมาของเงินทุน 
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แหลงท่ีมาของเงินทุนของบริษัทและบริษัทยอยมาจากเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน เงินกูยืมระยะ
ส้ันอ่ืนและกระแสเงินสดท่ีไดรับจากลูกคาจากการขายและจากการโอนกรรมสิทธ์ิ 

5) ปจจัยและอิทธิพลหลักท่ีอาจมีผลตอการดําเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต 
ปจจัยและอิทธิพลหลักท่ีอาจมีผลตอการดําเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคตไดกลาวแลวใน

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

ปรับปรุงใหมและออกใหม 
 

14.3 การชําระเงินของโครงการท่ีดําเนินการอยูในปจจุบัน  
รายละเอียดการชําระเงินของโครงการท่ีดําเนินการอยูในปจจุบัน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 

โครงการ 

มูลคาที ่
ขายแลว 

(1) 

เงินท่ีถึงกําหนดชําระ 
สะสม (2) 

เงินท่ีชําระแลวสะสม 
(3) 

เงินท่ีคางชําระสะสม 
(2)-(3) 

คงเหลือจํานวนเงินที่
ยังไมถึงกําหนด 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 - - 24.70 6.20 
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 - - - - 
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14.4 เงินคางชําระสะสม 
- ไมมี – 

 

14.5 แนวโนมในอนาคต 
สําหรับป 2561 บริษัทคาดวาจะมียอดขายและบริการท่ีรอรับรูรายได จํานวน 573.49 ลานบาท  
  

โครงการ จํานวนเงิน (ลานบาท) 
1) ปรีชาราม 3 447.07 
2) คอนโดมิเนียมพีจ ี1, 2 46.95 
3) ปรีชาคอมเพล็กซ 32.73  
4) ไพรเวทบีช ระยอง 46.74 

รวม 573.49 
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ช่ือ-นามสกลุ พชร ยติุธรรมด ำรง 
อายุ 70 ปี 
ต าแหน่ง ประธำนกรรมกำร/ กรรมกำรอิสระ/ กรรมกำรตรวจสอบ 

ไดรั้บกำรแต่งตั้งปี 2558 

คุณวุฒิการศึกษา - นิติศำสตรบณัฑิต มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 
- นิติศำสตรดุษฏีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง 
- เนติบณัฑิตไทย ส ำนกัอบรมศึกษำกฎหมำยแห่งเนติบณัฑิตยสภำ 

  
ประกาศนียบัตร - วิทยำลยักำรทพัเรือ รุ่น 21 (พ.ศ.2531-2532) 
  
ประสบการณ์การท างานย้อนหลงั 5 ปี จนถึงปัจจุบัน 
บริษทัจดทะเบียน 
พ.ศ.2558-ปัจจุบนั บริษทั ปรีชำ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
ต ำแหน่ง ประธำนกรรมกำร/ กรรมกำรอิสระ/ กรรมกำรตรวจสอบ 
ปัจจุบนั บริษทั หลกัทรัพยจ์ดักำรกองทุน เอม็เอฟซี จ ำกดั (มหำชน) 
ต ำแหน่ง กรรมกำร 
พ.ศ.2552-ปัจจุบนั บริษทั บริกำรเช้ือเพลิงกำรบินกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน) 
ต ำแหน่ง กรรมกำรอิสระ/ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
  
บริษทัอืน่ๆ  
ปัจจุบนั คณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
ต ำแหน่ง กรรมกำร 
พ.ศ.2557-ปัจจุบนั บริษทั แมจิก เอน็เตอร์ไพรส์ จ ำกดั 
ต ำแหน่ง กรรมกำร 
พ.ศ.2556-ปัจจุบนั บริษทั อมรินทร์ เทเลวิชัน่ จ ำกดั 
ต ำแหน่ง กรรมกำร 
  
การอบรม  
หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 55/2549 
สถำบนั Thai Institute of Directors 
หลกัสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นท่ี 22/2551 
สถำบนั Thai Institute of Directors 
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หลกัสูตร Public Director Certification Program 
สถำบนั Public Director Institute 
หลกัสูตร กำรป้องกนัรำชอำณำจกัรภำครัฐร่วมเอกชน วปรอ. รุ่นท่ี 399 
สถำบนั วิทยำลยัป้องกนัรำชอำณำจกัร 
  
อืน่ๆ  
กิจกำรท่ีแข่งขนั/ กิจกำจท่ีเก่ียวเน่ือง
กบัธุรกิจของบริษทั 

ไม่มี 

สดัส่วนกำรถือหุน้ในบริษทั ไม่มี 
ควำมสมัพนัธ์ทำงครอบครัว             
ระหวำ่งกรรมกำรและผูบ้ริหำร 

ไม่มี 

ประวติักำรกระท ำผิดทำงกฎหมำย           
ในระยะ 5 ปีท่ีผำ่นมำ 

ไม่มี 
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ช่ือ-นามสกลุ ร.ต.ต.เกรียงศกัด์ิ โลหะชำละ 
อายุ 75 ปี 
ต าแหน่ง กรรมกำร/ กรรมกำรอิสระ/ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

ไดรั้บกำรแต่งตั้งปี 2538 

คุณวุฒิการศึกษา - นิติศำสตรบณัฑิต มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 
- KENT STATE UNIVERSITY สหรัฐอเมริกำ  
- ดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ สำขำวิชำรัฐศำสตร์ มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง 

  
ประสบการณ์การท างานย้อนหลงั 5 ปี จนถึงปัจจุบัน 
บริษทัจดทะเบียน 
พ.ศ.2538-ปัจจุบนั บริษทั ปรีชำ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
ต ำแหน่ง กรรมกำร/ กรรมกำรอิสระ/ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
พ.ศ 2552-ปัจจุบนั บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ๊ป จ ำกดั 
ต ำแหน่ง กรรมกำรบริษทั/ กรรมกำรอิสระ 
  
บริษทัอืน่ๆ  
พ.ศ.2557-ปัจจุบนั สภำกรุงเทพมหำนคร 
ต ำแหน่ง ประธำนสภำกรุงเทพมหำนคร 
พ.ศ.2555-ปัจจุบนั มลูนิธิ เมเจอร์ แคร์ 
ต ำแหน่ง ท่ีปรึกษำ 
ปัจจุบนั ส ำนกังำนทรัพยสิ์นส่วนพระมหำกษตัริย ์
ต ำแหน่ง ท่ีปรึกษำ 
ปัจจุบนั มลูนิธิรักเมืองไทย 
ต ำแหน่ง กรรมกำร 
ปัจจุบนั มลูนิธิรำชประชำนุเครำะห์ในพระบรมรำชูปถมัภ์ 
ต ำแหน่ง กรรมกำร 
ปัจจุบนั บริษทั เอสอำร์เค มลัติมีเดีย จ ำกดั (มหำชน) 
ต ำแหน่ง ท่ีปรึกษำกรรมกำร 
พ.ศ.2543-2545 กรุงเทพมหำนคร 
ต ำแหน่ง ปลดักรุงเทพมหำนคร 
พ.ศ.2533-2543 กรุงเทพมหำนคร 
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ต ำแหน่ง รองปลดักรุงเทพมหำนคร 
พ.ศ.2529 กรุงเทพมหำนคร 
ต ำแหน่ง ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกัสวสัดิกำรสงัคมและผูแ้ถลงข่ำว กรุงเทพมหำนคร 
  
การอบรม  
หลกัสูตร DIRECTORS ACCREDITATION PROGRAM (DAP) รุ่นท่ี 7/2547 
สถำบนั Thai Institute of Directors 
  
อืน่ๆ  
กิจกำรท่ีแข่งขนั/ กิจกำรท่ีเก่ียวเน่ือง
กบัธุรกิจของบริษทั 

ไม่มี 

สดัส่วนกำรถือหุน้ในบริษทั ไม่มี 
ควำมสมัพนัธ์ทำงครอบครัว            
ระหวำ่งกรรมกำรและผูบ้ริหำร 

ไม่มี 

ประวติักำรกระท ำผิดทำงกฎหมำย          
ในระยะ 5 ปีท่ีผำ่นมำ 

ไม่มี 
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ช่ือ-นามสกลุ นำยสมพร เวชพำณิชย ์
อายุ 71 ปี 
ต าแหน่ง กรรมกำร/ กรรมกำรอิสระ/ ประธำนกรรมกำรบริหำร             

ควำมเส่ียง/ ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน/ กรรมกำรตรวจสอบ 
ไดรั้บกำรแต่งตั้งปี 2548 

คุณวุฒิการศึกษา - นิติศำสตรบณัฑิต มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 
- บริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลยักรุงเทพ 
- นิติศำสตรบณัฑิต มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 
- Middle Tennessee State University 

  
ประกาศนียบัตร - วิชำชีพกฎหมำยชั้นสูง สภำทนำยควำม 

- ผูบ้ริหำร 
  
ประสบการณ์การท างานย้อนหลงั 5 ปี จนถึงปัจจุบัน 
บริษทัจดทะเบียน 
พ.ศ.2548-ปัจจุบนั บริษทั ปรีชำ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
ต ำแหน่ง กรรมกำร/ กรรมกำรอิสระ/ ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง/           

ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน/ กรรมกำรตรวจสอบ 
พ.ศ.2556-ปัจจุบนั บริษทั ปรีชำ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
ต ำแหน่ง ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 
พ.ศ.2552-ปัจจุบนั บริษทั ปรีชำ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
ต ำแหน่ง ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 
พ.ศ.2552-ปัจจุบนั บริษทั แจ๊กเจีย อุตสำหกรรม (ไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
ต ำแหน่ง ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ/ กรรมกำรอิสระ 
  
บริษทัอืน่ๆ  
พ.ศ.2554-ปัจจุบนั บริษทั สอบบญัชี ดีไอเอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั 
ต ำแหน่ง Senior Partner Tax & Legal 
พ.ศ.2541-ปัจจุบนั บริษทั ที ซี ยเูนียน โกลบอล จ ำกดั (มหำชน) 
ต ำแหน่ง กรรมกำรตรวจสอบ 
  
อืน่ๆ  
กิจกำรท่ีแข่งขนั/ กิจกำร                      ไม่มี 



 บรษิทั ปรชีา กรุป๊ จ ากดั (มหาชน)  แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าป ี(แบบ 56-1) ประจ าป ี2560 

เอกสารแนบ 1 รายละเอยีดเกี่ยวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 
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ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษทั 
สดัส่วนกำรถือหุน้ในบริษทั ไม่มี 
ควำมสมัพนัธ์ทำงครอบครัว     
ระหวำ่งกรรมกำรและผูบ้ริหำร 

ไม่มี 

ประวติักำรกระท ำผิดทำงกฎหมำย 
ในระยะ 5 ปีท่ีผำ่นมำ 

ไม่มี 



 บรษิทั ปรชีา กรุป๊ จ ากดั (มหาชน)  แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าป ี(แบบ 56-1) ประจ าป ี2560 

เอกสารแนบ 1 รายละเอยีดเกี่ยวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 
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ช่ือ-นามสกลุ นำยปรีชำ ถิรกิจพงศ ์
อายุ 74 ปี 
ต าแหน่ง กรรมกำร/ กรรมกำรผูอ้  ำนวยกำร/ กรรมกำรบริหำร           

ควำมเส่ียง/ กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 
ไดรั้บกำรแต่งตั้งปี 2537 

คุณวุฒิการศึกษา - บริหำรธุรกิจดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ (สำขำกำรตลำด)                      
มหำวิทยำลยัรำชภฏัจนัทรเกษม 

- กงสุลกิตติมศกัด์ิยเูครน ประจ ำกรุงเทพฯ 
  
ประสบการณ์การท างานย้อนหลงั 5 ปี จนถึงปัจจุบัน 
บริษทัจดทะเบียน 
พ.ศ.2537-ปัจจุบนั บริษทั ปรีชำ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
ต ำแหน่ง กรรมกำร/ กรรมกำรผูอ้  ำนวยกำร/ กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง/            

กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 
พ.ศ.2557-ปัจจุบนั บริษทั ปรีชำ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
ต ำแหน่ง กรรมกำรคณะกรรมกำรจดักำร 
พ.ศ.2556-ปัจจุบนั บริษทั ปรีชำ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
ต ำแหน่ง กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 
พ.ศ.2552-ปัจจุบนั บริษทั ปรีชำ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
ต ำแหน่ง กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 
  
บริษทัอืน่ๆ  
ปัจจุบนั บริษทั พี แอนด ์บี รัชดำโฮเตล็ จ ำกดั 
ต ำแหน่ง กรรมกำรบริษทั 
ปัจจุบนั บริษทั แม่ร ำพึงกำร์เดน้บีช จ ำกดั 
ต ำแหน่ง กรรมกำรบริษทั 
  
อืน่ๆ  
กิจกำรท่ีแข่งขนั/ กิจกำรท่ีเก่ียวเน่ืองกบั
ธุรกิจของบริษทั 

ไม่มี 

สดัส่วนกำรถือหุน้ในบริษทั ไม่มี 
ควำมสมัพนัธ์ทำงครอบครัว                   
ระหวำ่งกรรมกำรและผูบ้ริหำร 

ไม่มี 



 บรษิทั ปรชีา กรุป๊ จ ากดั (มหาชน)  แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าป ี(แบบ 56-1) ประจ าป ี2560 

เอกสารแนบ 1 รายละเอยีดเกี่ยวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 

113/126 

 
ประวติักำรกระท ำผิดทำงกฎหมำย           
ในระยะ 5 ปีท่ีผำ่นมำ 

ไม่มี 

 



 บรษิทั ปรชีา กรุป๊ จ ากดั (มหาชน)  แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าป ี(แบบ 56-1) ประจ าป ี2560 

เอกสารแนบ 1 รายละเอยีดเกี่ยวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 
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ช่ือ-นามสกลุ รศ.ดร.สมเจตน ์ทิณพงษ ์
อายุ 69 ปี 
ต าแหน่ง กรรมกำร/ กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง/ กรรมกำรสรรหำ              

และพิจำรณำค่ำตอบแทน 
ไดรั้บกำรแต่งตั้งปี 2551 

คุณวุฒิการศึกษา - วิศวกรรมบณัฑิต University of Tasmania (Australia) 
- วิศวกรรมมหำบณัฑิต สถำบนัเทคโนโลยีแห่งเอเซีย 
- วิศวกรรมศำสตรดุษฎีบณัฑิต สถำบนัเทคโนโลยีแห่งเอเซีย 

  
ประสบการณ์การท างานย้อนหลงั 5 ปี จนถึงปัจจุบัน 
บริษทัจดทะเบียน 
พ.ศ.2551-ปัจจุบนั บริษทั ปรีชำ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
ต ำแหน่ง กรรมกำร/ กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง/กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ

ค่ำตอบแทน 
ปัจจุบนั บริษทั อมตะ คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
ต ำแหน่ง กรรมกำรบริหำร 
พ.ศ.2549-2551 บริษทั ปรีชำ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
ต ำแหน่ง ท่ีปรึกษำ 
  
บริษทัอืน่ๆ  
ปัจจุบนั บริษทั ไทย แอก๊โกร เอก็ซเชนจ ์จ ำกดั 
ต ำแหน่ง กรรมกำร 
ปัจจุบนั ส ำนกังำนพฒันำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ 
ต ำแหน่ง ประธำนกรรมกำรบริหำร 
ปัจจุบนั คณะกรรมกำรนวตักรรมแห่งชำติ ส ำนกังำนนวตักรรมแห่งชำติ 
ต ำแหน่ง ประธำนกรรมกำร 
ปัจจุบนั คณะกรรมกำรพลงังำนนิวเคลียร์เพ่ือสนัติ 
ต ำแหน่ง กรรมกำรผูท้รงคุณวฒิุ 
  
อืน่ๆ  
กิจกำรท่ีแข่งขนั/ กิจกำรท่ีเก่ียวเน่ืองกบั
ธุรกิจของบริษทั 

ไม่มี 

สดัส่วนกำรถือหุน้ในบริษทั ไม่มี 



 บรษิทั ปรชีา กรุป๊ จ ากดั (มหาชน)  แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าป ี(แบบ 56-1) ประจ าป ี2560 

เอกสารแนบ 1 รายละเอยีดเกี่ยวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 
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ควำมสมัพนัธ์ทำงครอบครัว                    
ระหวำ่งกรรมกำรและผูบ้ริหำร 

ไม่มี 

ประวติักำรกระท ำผิดทำงกฎหมำย            
ในระยะ 5 ปีท่ีผำ่นมำ 

ไม่มี 



 บรษิทั ปรชีา กรุป๊ จ ากดั (มหาชน)  แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าป ี(แบบ 56-1) ประจ าป ี2560 

เอกสารแนบ 1 รายละเอยีดเกี่ยวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 
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ช่ือ-นามสกลุ นำงสำวทิพำพร อศัวโสต์ิ 
อายุ 59 ปี 
ต าแหน่ง กรรมกำร 

ไดรั้บกำรแต่งตั้งปี 2537 

คุณวุฒิการศึกษา - S.T. Johns College of Commerce 
  
ประสบการณ์การท างานย้อนหลงั 5 ปี จนถึงปัจจุบัน 
บริษทัจดทะเบียน 
พ.ศ.2537-ปัจจุบนั บริษทั ปรีชำ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
ต ำแหน่ง กรรมกำร 
  
บริษทัอืน่ๆ  
พ.ศ.2555-ปัจจุบนั บริษทั เวนเจอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี จ ำกดั 
ต ำแหน่ง กรรมกำร 
พ.ศ.2555-ปัจจุบนั บริษทั พร็อพเพอร์ต้ี อินทิเกรชัน่ จ ำกดั 
ต ำแหน่ง กรรมกำร 
พ.ศ.2555-ปัจจุบนั บริษทั พี บี ดีเวลลอปเมนต ์จ ำกดั 
ต ำแหน่ง กรรมกำร 
  
อืน่ๆ  
กิจกำรท่ีแข่งขนั/ กิจกำรท่ีเก่ียวเน่ืองกบั
ธุรกิจของบริษทั 

- บริษทั เวนเจอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี จ ำกดั  
- บริษทั พร็อพเพอร์ต้ี อินทิเกรชัน่ จ ำกดั  
- บริษทั พี บี ดีเวลลอปเมนต ์จ ำกดั  

สดัส่วนกำรถือหุน้ในบริษทั 0.65% 
ควำมสมัพนัธ์ทำงครอบครัว                 
ระหวำ่งกรรมกำรและผูบ้ริหำร 

ไม่มี 

ประวติักำรกระท ำผิดทำงกฎหมำย            
ในระยะ 5 ปีท่ีผำ่นมำ 

ไม่มี 

 

 



 บรษิทั ปรชีา กรุป๊ จ ากดั (มหาชน)  แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าป ี(แบบ 56-1) ประจ าป ี2560 

เอกสารแนบ 1 รายละเอยีดเกี่ยวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 
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ช่ือ-นามสกลุ นำยฐนนทศ์รณ์ เลิศฤทธ์ิศิริกลุ 
อายุ 62 ปี 
ต าแหน่ง กรรมกำร 

ไดรั้บกำรแต่งตั้งปี 2558 

คุณวุฒิการศึกษา - ศิลปศำสตร์บณัฑิต (สำขำกำรปกครอง) มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง 
- รัฐศำสตร์มหำบญัฑิต (สำขำบริหำร) มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง 
- ดุษฏีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ (สำขำรัฐศำสตร์) มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง 

  
ประสบการณ์การท างานย้อนหลงั 5 ปี จนถึงปัจจุบัน 
บริษทัจดทะเบียน 
พ.ศ.2558-ปัจจุบนั บริษทั ปรีชำ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
ต ำแหน่ง กรรมกำร 
  
บริษทัอืน่ๆ  
ปัจจุบนั บริษทั ภูเกต็ไอแลนด ์มำรีน่ำ จ ำกดั 
ต ำแหน่ง ประธำนกรรมกำรบริกำร 
ปัจจุบนั บริษทั วินเวสตเ์มน้ท ์จำกดั 
ต ำแหน่ง ท่ีปรึกษำ 
ปัจจุบนั ส่งเสริมกิจกำรมหำวิทยำลยัรำมค ำแหง 
ต ำแหน่ง กรรมกำร 
พ.ศ.2556 กรุงเทพมหำนคร 
ต ำแหน่ง คณะอนุกรรมำธิกำรปฏิรูปกิจกำรต ำรวจ 
  
การอบรม  
หลกัสูตร ปปร. รุ่นท่ี 11 
สถำบนั สถำบนัพระปกเกลำ้ 
หลกัสูตร วปอ. รุ่นท่ี 2550 
สถำบนั วิทยำลยัป้องกนัรำชอำณำจกัร 
หลกัสูตร PDI รุ่นท่ี 3 
สถำบนั สถำบนัพระปกเกลำ้ 
หลกัสูตร นยปส. รุ่นท่ี 1 
สถำบนั ส ำนกังำนคณะกรรมกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ 



 บรษิทั ปรชีา กรุป๊ จ ากดั (มหาชน)  แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าป ี(แบบ 56-1) ประจ าป ี2560 

เอกสารแนบ 1 รายละเอยีดเกี่ยวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 
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หลกัสูตร บยส. รุ่นท่ี 16 
สถำบนั วิทยำลยักำรยติุธรรม ส ำนกังำนตุลำกำรศำลยติุธรรม 
หลกัสูตร ภูมิพลงัแผ่นดิน รุ่นท่ี 1 
สถำบนั จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 
หลกัสูตร วปส. รุ่นท่ี 3 
สถำบนั สถำบนัวิทยำกำรประกนัภยัระดบัสูง 
หลกัสูตร ผูบ้ริหำรระดบัสูงดำ้นกำรบริหำรงำนพฒันำเมือง รุ่นท่ี 3 
สถำบนั กรุงเทพมหำนคร 
หลกัสูตร กำรพฒันำกำรเมืองและกำรเลือกตั้งระดบัสูง พ.ต.ส. รุ่นท่ี 5 
สถำบนั กรุงเทพมหำนคร 
หลกัสูตร ผูบ้ริหำรงำนดำ้นกฎหมำยภำครัฐระดบัสูง รุ่นท่ี 2 
สถำบนั ส ำนกังำนกฤษฎีกำ 
หลกัสูตร ผูบ้ริหำรระดบัสูง รุ่นท่ี 20 
สถำบนั สถำบนัวิทยำกำรตลำดทุน 
หลกัสูตร ผูบ้ริหำรระดบัสูง วพน. รุ่นท่ี 7 
สถำบนั สถำบนัวิทยำกำรพลงังำน 
หลกัสูตร หลกันิติธรรมเพ่ือประชำธิปไตย (นธป.) รุ่นท่ี 5 
สถำบนั ส ำนกังำนศำลรัฐธรรมนูญ 
  
อืน่ๆ  
กิจกำรท่ีแข่งขนั/ กิจกำรท่ีเก่ียวเน่ือง
กบัธุรกิจของบริษทั 

ไม่มี 

สดัส่วนกำรถือหุน้ในบริษทั ไม่มี 
ควำมสมัพนัธ์ทำงครอบครัว                        
ระหวำ่งกรรมกำรและผูบ้ริหำร 

ไม่มี 

ประวติักำรกระท ำผิดทำงกฎหมำย              
ในระยะ 5 ปีท่ีผำ่นมำ 

ไม่มี 



 บรษิทั ปรชีา กรุป๊ จ ากดั (มหาชน)  แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าป ี(แบบ 56-1) ประจ าป ี2560 

เอกสารแนบ 1 รายละเอยีดเกี่ยวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 
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ช่ือ-นามสกลุ นำยพลเชษฐ ์ลิขิตธนสมบติั 
อายุ 51 ปี 
ต ำแหน่ง กรรมกำร/ กรรมกำรรองผูอ้  ำนวยกำร 

ไดรั้บกำรแต่งตั้งปี 2560 
  

คุณวุฒิการศึกษา - วิศวกรรมศำสตร์บณัฑิต สถำบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลำ้                             
เจำ้คุณทหำรลำดกระบงั 

- บริหำรธุรกิจบณัฑิต (MBA) จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั   
  
ประกาศนียบัตร - Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI)   รุ่นท่ี 

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

 
ประสบการณ์การท างานย้อนหลงั 5 ปี จนถึงปัจจุบัน 
บริษทัจดทะเบียน 
พ.ศ.2560-ปัจจุบนั บริษทั ปรีชำ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
ต ำแหน่ง กรรมกำร/ กรรมกำรบริหำร 
พ.ศ.2556-ปัจจุบนั   บริษทั สยำมเวลเนสกรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
ต ำแหน่ง กรรมกำร/ ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
พ.ศ.2557-2560 บริษทั หลกัทรัพยเ์ออีซี จ ำกดั (มหำชน) 
ต ำแหน่ง กรรมกำร/ กรรมกำรบริหำร 
พ.ศ.2556-2560   บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล รีเสร์ิช คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
 กรรมกำรบริษทั 
บริษทัอืน่ๆ  
พ.ศ.2554-2556 บริษทั ฟู้ ด ฟอร์ เดอะ เวิลด ์จ ำกดั (กลุ่มบริษทั สหฟำร์ม จ ำกดั) 
ต ำแหน่ง ท่ีปรึกษำประธำนคณะบริหำร 
  
อืน่ๆ  
กิจกำรท่ีแข่งขนั/ กิจกำรท่ีเก่ียวเน่ือง
กบัธุรกิจของบริษทั 

ไม่มี 

สดัส่วนกำรถือหุน้ในบริษทั ไม่มี 
ควำมสมัพนัธ์ทำงครอบครัว                ไม่มี 



 บรษิทั ปรชีา กรุป๊ จ ากดั (มหาชน)  แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าป ี(แบบ 56-1) ประจ าป ี2560 

เอกสารแนบ 1 รายละเอยีดเกี่ยวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 
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ระหวำ่งกรรมกำรและผูบ้ริหำร 
ประวติักำรกระท ำผิดทำงกฎหมำย           
ในระยะ 5 ปีท่ีผำ่นมำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่มี 



 บรษิทั ปรชีา กรุป๊ จ ากดั (มหาชน)  แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าป ี(แบบ 56-1) ประจ าป ี2560 

เอกสารแนบ 1 รายละเอยีดเกี่ยวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 
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ช่ือ-นามสกลุ นำยสมชำย เลิศวิริยจิตต ์
อายุ 70 ปี 
ต ำแหน่ง เลขำนุกำรบริษทั 

ไดรั้บกำรแต่งตั้งปี 2554 

คุณวุฒิการศึกษา - นิติศำสตร์บณัฑิต เนติบณัฑิตไทย มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 
  
ประสบการณ์การท างานย้อนหลงั 5 ปี จนถึงปัจจุบัน 
บริษทัจดทะเบียน 
พ.ศ.2560-ปัจจุบนั บริษทั ปรีชำ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
ต ำแหน่ง เลขำนุกำรบริษทั 
พ.ศ.2554-2560 บริษทั ปรีชำ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
ต ำแหน่ง กรรมกำร 
  
การอบรม  
หลกัสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นท่ี 81 
สถำบนั สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย 
  
อืน่ๆ  
กิจกำรท่ีแข่งขนั/ กิจกำร                      
ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษทั 

ไม่มี 

สดัส่วนกำรถือหุน้ในบริษทั ไม่มี 
ควำมสมัพนัธ์ทำงครอบครัว                
ระหวำ่งกรรมกำรและผูบ้ริหำร 

ไม่มี 

  
ประวติักำรกระท ำผิดทำงกฎหมำย           
ในระยะ 5 ปีท่ีผำ่นมำ 
 
 
 

ไม่มี 

 



 บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)  แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) ประจําปี 2560 
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการของบริษัทย่อย 
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รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 

รายชื่อ 

บริษัท 
ปรีชา กรุป 
จํากัด 

(มหาชน) 

บริษัทและบริษัทยอย 
บริษัท 
เฮาสซิ่ง 

คอมเพล็กซ 
จํากัด 

บริษัท 
รวยลานลาน 

จํากัด 

บริษัท 
พี.บ.ีเอ็สเตท 

จํากัด 

1) นายพชร ยุติธรรมดํารง X    

2) ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ /    

3) นายสมพร เวชพาณิชย /    

4) นายปรีชา ถิรกิจพงศ / / / / 

5) นายสมเจตน ทิณพงษ / X X X 

6) นางสาวทิพาพร อัศวโสตถิ์ / / / / 

7) นายฐนนทศรณ เลิศฤทธิศ์ิริกุล /    

8) นายพลเชษฐ ลิขิตธนสมบัติ /    

หมายเหตุ : X = ประธานกรรมการ, / = กรรมการบริษัท 

 



 บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)  แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) ประจําปี 2560 
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการของบริษัทย่อย 

123/126 
 

รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการของบรษิัทยอย 

รายชื่อ 

บริษัท  
เฮาสซิ่ง คอม

เพล็กซ  
จํากัด 

บริษัท 
รวยลานลาน  

จํากัด 

บริษัท  
พี.บ.ีเอ็สเตท  

จํากัด 

1) นายสมเจตน ทิณพงษ X X X 

2) นายปรีชา ถิรกิจพงศ / / / 

3) นางสาวทิพาพร อัศวโสตถิ์ / / / 

หมายเหตุ : X = ประธานกรรมการ, / = กรรมการบริษัท 

 
 



 บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)  แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) ประจําปี 2559 
เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเก่ียวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษทั (Compliance) 
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รายละเอียดเก่ียวกับหัวหนางานผูตรวจสอบภายในและหัวหนางานกํากับดูแลการปฏิบัติงานของ
บริษัท (Compliance) 
 
  

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

 

 



 บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)  แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) ประจําปี 2560 
เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเก่ียวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท  
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รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหนางานผูตรวจสอบบัญชีของบริษัท  
 
ชื่อ นางสาวชมภนูชุ แซแต 

  

ตําแหนงปจจุบัน หุนสวนสํานักงาน บริษัท พวีี ออดิท จํากัด 

  

การศึกษาและคุณสมบัติอ่ืน ปริญญาตรีสาขา การบัญชี สถาบัน มหาวทิยาลัยรามคําแหง 
ประกาศนยีบัตรวิชาชีพสอบบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (Diploma 
of Auditing)  

 ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 8382 

  

ผูสอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ผูสอบบัญชีที่ไดรับความเหน็ชอบจากสํานักงาน กลต. 

  

ประสบการณ ประวัติการปฏิบัติงานสอบบัญชี 

มกราคม 2556  ถึง ปจจุบัน สํานักงานสอบบัญชี บริษัท พีวี ออดิท จํากัด 

มกราคม 2550  ถึง ธันวาคม 2556 สํานักงานสอบบัญชี บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด 

มิถุนายน 2545  ถึง  ตุลาคม 2547 สํานักงานสอบบัญชีสํานักงานปติเสวีและเพ่ือน 

เมษายน 2542  ถึง พฤษภาคม 2545 สํานักงานสอบบัญชี สํานักงานภักดีและเพื่อนทนายความ 

 



 บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)  แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) ประจําปี 2560 
เอกสารแนบ 5 รายละเอียดเก่ียวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 
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รายละเอียดเก่ียวกับรายการประเมินราคาทรัพยสิน 
 

ปรากฏอยูในสวนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ หัวขอท่ี 4 เร่ือง ทรัพยสินท่ีใชในการประกอบธุรกิจ  
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